
102,7 FM

Radio Niepokalanów

cotygodniowy
"Kwadrans Samorz¹dowy"

Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki
w ka¿dy pi¹tek o godz. 19:15

NR 16 (137) kwiecieñ’06

STARMAN GBA- samochód œredni gaœniczy
nowy nabytek OSP O¿arów Mazowiecki





6 Rajd Rowerowy im. J. Kusociñskiego
O³tarzew-Palmiry-O³tarzew

Zbiórka o godz. 9:00 w Parku O³tarzewskim
przewidywany powrót o godz. 14:00

na g³odnych i zmêczonych
bêdzie czeka³a smaczna grochówka.
Zapisy w siedzibie stowarzyszenia

"Razem w Powiecie" - ul. Konotopska 4
tel. 35 73 307
fax 721 07 77

21 maja 2006 r. (niedziela) godz. 16:00

28 maja 2006 r. (niedziela) godz. 9:00-14:00

28 maja 2006 r. (niedziela) godz. 18:00

Majówka w Macierzyszu
Plac za star¹ szko³¹ w Macierzyszu

Zebranie Ko³a £owieckiego "Jeleñ"
Sala widowiskowa DK "Uœmiech"

ul. Poznañska 165

Wernisa¿ wystawy malarstwa
artysty plastyka Marka Kamiñskiego

Galeria DK "Uœmiech"
ul. Poznañska 165

28 maja 2006 r. (niedziela)

Teatr dla dzieci "Kot w butach"
cena biletu 4 z³.

Sala widowiskowa DK "Uœmiech"
ul. Poznañska 165

Wystawa malarstwa artysty plastyka Witalija Szyszkina
Galeria DK "Uœmiech"

ul. Poznañska 165

Poranek Filmowy dla Dzieci
Film pt.: "Harry Potter i czara ognia"

DK "Uœmiech",
ul. Poznañska 165

Koncert z okazji rocznicy urodzin Jana Paw³a II
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w O¿arowie

7 maja 2006 r. (niedziela) godz.12:30

do 12.maja.2006 w godz. 9:30-16:30

14 maja 2006 r. (niedziela) godz. 12:30

14 maja 2006 r. (niedziela) godz. 19:00

17 maja 2006 r. (œroda) godz. 17:30
Dzieñ teatru - spektakle teatralne
w wykonaniu "Teatru Bronisze"

"Zielona wyspa Banana", "My Piraci" - bajki dla dzieci
"Czarna Bajka" - spektakl dla m³odzie¿y

Siedziba Towarzystwa Mi³oœników O³tarzewa

3 maja 2006 r.

Uroczystoœci Œwiêta NMP Królowej Polski,
Œwiêta Narodowego 3 Maja
i Gminnego Dnia Stra¿aka

Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego,
plac przed Hotelem Mazurkas
oraz Szko³a Podstawowa Nr 1

przy ul. Szkolnej 3 w O¿arowie Mazowieckim

3 maja 2006 r.
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z pracy burmistrza

Szanowni Państwo,

 majowy numer naszego Informatora rozpoczynamy 
serdecznym zaproszeniem skierowanym do wszystkich 
Mieszkańców Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki do 
udziału w obchodach uroczystości 3 maja. Jest to jedno 
z najpiękniejszych świąt religijnych i narodowych zara-
zem. W kilkuletniej już tradycji naszej gminy także święto 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 Warto przypomnieć, że w 1656 roku, król Jan Kazi-
mierz złożył uroczyste śluby w katedrze lwowskiej obie-
rając Najświętszą Maryję Pannę Królową Rzeczypospo-
litej. Obchodzimy więc w tym roku 350 rocznicę tego 
wydarzenia. Kult Matki Bożej w naszym kraju należy do 
szczególnie ważnych i popularnych. Od początku dzie-
jów naszej państwowości, od kiedy znakiem rozpoznaw-
czym Polaków była pieśń Bogurodzica, po wspomniane 
śluby Jana Kazimierza, Odsiecz Wiedeńską Jana III So-
bieskiego, Konfederację Barską, aż po czasy nam współ-
czesne, kiedy nabożeństwa do Matki Bożej uczyli nas 
Stefan Kardynał Wyszyński i Ojciec Święty Jan Paweł II, 
imię Maryi wpisane było w najważniejsze strony historii 
narodu i państwa. Dlatego i w naszej gminnej tradycji jest 
to najważniejsza część obchodów 3 maja. 
 3 maja to także święto narodowe ustanowione dla 
uczczenia Sejmowej Ustawy Zasadniczej uchwalonej 
w 1791 roku – nazwanej Konstytucją 3 Maja. 

 
 Po raz pierwszy wprowadzono w Polsce zasadę 
„władza społeczności początek swój bierze z woli 
narodu” z trójczłonowym podziałem na władzę ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
 Władza najwyższa ustawodawcza – sejm, miał być 
wybierany na dwa lata, zwoływany przez króla lub mar-
szałka. Do kompetencji sejmu należały: uchwalania pra-
wa, nakładanie podatków, kontrolowanie innych władz 
i instytucji.  Co 25 lat mógł zbierać się sejm konstytucyj-
no-prawny zmiany konstytucji.
 Władzę wykonawczą stanowili – król i Straż Praw 
(rząd) w skład której wchodzili: prymas, pięciu ministrów, 
pełnoletni następca tronu i marszałek sejmu. Straż praw 
kierowała administracją, podlegały jej komisje: skarbu, 
interesów zagranicznych, wojny, spraw wewnętrznych 
i policji. Król – przewodniczący Straży, miał prawo nomi-
nacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i ofice-
rów; w przypadku wojny sprawował naczelne dowództwo 
nad wojskiem.
 Władza sądownicza – została usprawniona. Ministro-
wie  i wyżsi urzędnicy odpowiadali przed sądem sejmo-
wym. Sądownictwo szlacheckie zostało poddane sądom 
ziemiańskim. 
 Żaden z narodów europejskich nie może poszczycić 
się dokumentem konstytucyjnym przyjętym tak wcześnie. 
Wcześniejszą była tylko konstytucja Stanów Zjednoczo-
nych, uchwalona w 1788 roku. 
 Trzecią częścią uroczystości majowych w naszej gmi-
nie jest doroczne święto Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Przywykliśmy już od wielu lat, że Druhowie z sekcji w 
Ożarowie i Święcicach czuwają nad naszym bezpieczeń-
stwem, a w razie potrzeby pierwsi śpieszą z pomocą. 
O skali tej pomocy najlepiej świadczą strażackie raporty 
z przeprowadzonych działań i akcji, których rocznie jest 
blisko 400. Nasza obecność na 3 majowej uroczystości 
będzie wyrazem szacunku i podziękowania Strażakom
za ich codzienną ochotniczą służbę.

 Ramowy program uroczystości 3 maja w Ożarowie Mazowieckim

 9:00   skrzyżowanie ul. Poznańskiej i Strażackiej 
  oraz plac przed Hotelem Mazurkas
  • złożenie kwiatów przy pomniku poległych strażaków 
  • podniesienie flagi narodowej
  • przegląd gminnych jednostek OSP
  • koncert orkiestry strażackiej

 10:00 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
  • poświęcenie nowego samochodu bojowego
  • uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, 
    Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej
 
 11:30 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie
  • akademia z okazji 80-lecia OSP w Ożarowie

  serdecznie zapraszam
Burmistrz Kazimierz Stachurski

Strona tytułowa Konstytucji 3 Maja
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Działania i decyzje podjęte w Urzędzie 
Gminy w okresie od 22 marca do 18 kwiet-
nia 2006 r.

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ogłoszono przetargi na następujące 
realizacje:
- przebudowę ul. Duchnickiej w Duchnicach
- opracowanie koncepcji przebudowy dróg 
w miejscowościach:  Bronisze, Jawczyce, 
Ożarów  Wieś
- połączenie wodociągów grupowych Szeli-
gi-Ożarów Mazowiecki w zakresie opraco-
wania dokumentacji projektowej i budowy 
- budowę przedszkola w Józefowie
- remont dróg gminnych – utwardzenie 
tłuczniem: ul. Chopina i ul. Zwierzynieckiej 
w  Płochocinie, ul. Dalekiej w Ożarowie 
- opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy sieci wodociągo-
wej dla miejscowości Bronisze
- remont budynku Przedszkola Publicz-
nego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
- remont budynku Przedszkola Publicz-
nego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim
- remont Szkoły Podstawowej Nr 2 przy 
ul. Lipowej w Ożarowie Mazowieckim
- budowę ośrodka zdrowia w Józefowie 
oraz domu komunalnego – mieszkalnego 
przy ul. Witosa w Ożarowie Mazowieckim
Zatwierdzono wyniki przetargów na:
- opracowanie dokumentacji projektowej 
i budowę oświetlenia ulicznego przejścia 
dla pieszych w miejscowości Wolskie za 
cenę brutto 33.000,00 zł
Podpisano umowy:
- z firmą Instalatorstwo Elektryczne G. My-
cka z siedzibą w Ożarowie Mazowiec-
kim na konserwację oświetlenia ulicz-
nego i prace elektryczne na terenie 
Miasta i Gminy w okresie 2006-2007, 
za cenę brutto 237.793,92 zł
- z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-In-
westycyjne „DOMINO” s.c. z siedzibą w 
Łomży na opracowanie projektu koncep-
cyjnego kanalizacji sanitarnej dla miej-
scowości Piotrkówek Duży, Piotrkówek 
Mały, Strzykuły, Szeligi, Wieruchów i Ma-
cierzysz, za cenę brutto 47.600,00 zł
- z firmą Projektowanie i Usługi Geode-
zyjne „ARBUD” A. Rączkowski z siedzibą 
w Pruszkowie na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej przebu-
dowy ul. Partyzantów w Ożarowie Mazo-
wieckim, za cenę brutto 48.495,00 zł
- z firmą „Błysk” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Sochaczewie na budowę oświetlenia 
ulicznego w ulicach Sochaczewskiej 
i Podgrodzie w miejscowości Macierzysz, 
za cenę brutto 109.800,00 zł
- z firmą „Błysk” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Sochaczewie na budowę oświetle-
nia ulicznego w ulicach: Michałowskiej 
w miejscowości Wolskie i ul. Rataja 
w miejscowości Pogroszew, za cenę 
brutto 128.100,00 zł
- z firmą PGB „DO-BA” Z.Radziszew-
ski z siedzibą w Warszawie na obsługę 
geodezyjną w 2006 r. na zlecenie Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki, za cenę 
brutto 47.334,00 zł

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW
Podpisano umowy w wyniku przepro-
wadzonego postępowania na podsta-
wie art. 4, pkt. 8 ustawy Prawo Zamó-
wień Publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 117 
ze zm.) na inwestycje:
- dobudowanie lampy oświetleniowej  przy 
ulicy Święcickiej w Płochocinie. Wykonaw-
ca: Instalatorstwo Elektryczne G. Mycka 
Ożarów Mazowiecki, Koszt: 4.758 zł brutto.
Zakończono prace: 
- opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zmiany sposobu użytko-
wania  budynku szkoły przy ul. Fabrycz-
nej w Józefowie.
Wydano decyzje i wydziałowe warunki 
techniczne:
- 20 decyzji na prowadzenie robót w pa-
sie drogowym;
- 6 decyzji na lokalizację zjazdu;
- 10 decyzji zezwalających na umieszcze-
nie w pasie drogi urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego;
- 15 Wydziałowych Warunków Technicz-
nych do projektów Decyzji o warunkach 
zabudowy i decyzji o ustalaniu inwestycji 
celu publicznego

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPO-
DARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydano decyzje i postanowienia:
- 3 postanowienia w sprawie podziału 
nieruchomości 
- 6 decyzji zatwierdzających podział nie-
ruchomości.
- 1 decyzję o oddaniu w trwały zarząd 
Domowi Kultury „Uśmiech” części nieru-
chomości położonej w Ożarowie Mazo-
wieckim przy ul. Poznańskiej 165.
- 1 postanowienie w sprawie rozgrani-
czenia nieruchomości 
- 4  zaświadczenia  o adresie nieruchomości.
- 1 Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie 
skorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu.
- wyrażono zgodę Spółdzielni Mieszka-
niowej na rozłożenie na raty opłaty rocz-
nej za 2006r. z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu.

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Wydano decyzje i postanowienia:
- 14 decyzji o warunkach zabudowy;
- 1 decyzję o ustalenie inwestycji celu 
publicznego 
- wyłożenie do wglądu publicznego pro-
jektu „Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki dla obszaru wsi Ożarów 
i Bronisze - Jawczyce” 
- wyłożenie do wglądu publicznego  pro-
jektu „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ożarów 
Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew”

- 14 wypisów i wyrysów z miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego,
- 17  zaświadczeń,
- 18 wypisów ze Studium uwarunkowań 
i zagospodarowania przestrzennego

W ZAKRESIE KULTURY
Ośrodek Kultury „Uśmiech” 
18 marca w placówce Domu Kultury przy 
ul. Konotopskiej odbył się turniej Gier Bi-
tewnych. Popularność Turniejów wzra-
sta, skupiają każdorazowo grupę ok. 80 
młodych ludzi. 
22 marca odbyły się eliminacje rejono-
we do XXIX Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka”. Uczestniczyli 
w nich uczniowie ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z naszej gminy oraz dzieci 
z przedszkoli, również 22 marca w sie-
dzibie Towarzystwa Miłośników Ołtarze-
wa przy ul. Mazowieckiej 12/13 odbył 
się kolejny już „Dzień Teatru”. Spektakle 
w wykonaniu „Teatru Bronisze” cieszą się 
zawsze dużym zainteresowaniem widzów. 
26 marca odbył się wernisaż malarstwa 
Pana Kazimierza Dębskiego – mieszkań-
ca naszej gminy. Artysta zaprezentował 
swoje najnowsze obrazy o tematyce ma-
rynistycznej, pejzaże oraz martwą naturę. 
1 kwietnia w sali widowiskowej Domu 
Kultury odbył się koncert laureatów XXIX 
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka” na szczeblu gminnym. 
5 kwietnia odbyło się spotkanie z Ernestem 
Bryllem – literatem, byłym ambasadorem 
RP w Irlandii oraz Małgorzatą Goraj-Bryll. 
Goście opowiadali o Irlandii, jej kulturze, 
możliwości pracy i  nauki w tym kraju.
7 kwietnia odbył się II Powiatowy Festi-
wal Piosenki o Zdrowiu. Organizatorem 
festiwalu była Powiatowa Stacja Sani-
tarno Epidemiologiczna. Wzięły w nim 
udział dzieci z przedszkoli z terenu na-
szego powiatu. Celem festiwalu jest pro-
pagowanie zdrowego trybu życia i prawi-
dłowego odżywiania.
W niedzielę 9 kwietnia odbył się werni-
saż wystawy pokonkursowej „Ożarowska 
Kartka Świąteczna”. W konkursie wzięło 
udział 120 dzieci. Komisja wyłoniła 13 fi-
nalistów którym przyznano wyróżnienia 
w tym prace dwóch osób zostały wydane 
w postaci gminnej kartki świątecznej. 
11 kwietnia w DK „Uśmiech” odbyło 
się wielkanocne spotkanie kombatan-
tów z Burmistrzem. 
 
W ZAKRESIE EDUKACJI 
W ostatnich klasach szkół podstawowych 
przeprowadzono sprawdziany końcowe.
W szkołach podstawowych, gimnazjach 
i przedszkolach na terenie gminy odbyły 
się spotkania z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
Wykonano sprawozdanie SIO tj. System 
Informacji Oświatowej we wszystkich pla-
cówkach oświatowych na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

            Burmistrz - Kazimierz Stachurski 
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 w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zwiększyć dochody gminy o kwotę 
231.060 zł w pełniej szczegółowości kla-
syfikacji budżetowej zgodnie z załączni-
kiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
wielkość 48.535.768 zł. 

§ 2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 
191.142 zł. 
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 
422.202 zł w pełnej szczegółowości kla-
syfikacji budżetowej zgodnie z załączni-
kiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 54.109.288 zł.

§ 3
1. Różnica między planem dochodów 
a planem wydatków stanowi kwotę 
5.573.520 zł. 
2. Z dochodów budżetu gminy przezna-
cza się kwotę 2.733.480 zł. na spłatę rat 
kredytów i pożyczek , zgodnie z Załącz-
nikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości 8.307.000 
zł. tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt. 2 
zostanie pokryty z:
- nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych 
w wysokości 1.700.000 zł.
- kredytów zaciąganych w bankach kra-
jowych w wysokości 6.607.000 zł.

§ 4
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 384/05 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 29 grudnia 2005r. pn.: „Pro-
gnoza długu gminy na 31 grudnia 2006 r. 
i lata następne” zmieniony:
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 
386/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim z dnia 16 lutego 2006 r. otrzy-
muje brzmienie zgodnie z Załącznikiem 
Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5
Załącznik Nr 15 Uchwały Nr 384/05 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 29 grudnia 2005 r. pn.: „Plan 
zadań inwestycyjnych na rok 2006” 
zmieniony:
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 
386/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim z dnia 16 lutego 2006 r. otrzy-
muje brzmienie zgodnie z Załącznikiem 
Nr 5 do niniejszej Uchwały.

 w sprawie: zwolnienia z podatku od 
nieruchomości przedsiębiorców pro-

wadzących działalność gospodarczą na 
terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 
obręb wieś Ożarów, 09 Ożarów Mazowiec-
ki – w ramach pomocy horyzontalnej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W celu zmniejszenia bezrobocia oraz 
wspierania przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terenie 
TSSE EURO-PARK WISŁOSAN obręb 
wieś Ożarów, 09 Ożarów Mazowiecki, 
którzy po wejściu w życie uchwały ut-
worzą nowe miejsca pracy, wprowadza 
się zwolnienie na okres 2 lat z podatku 
od nieruchomości, zwanego dalej „po-
datkiem” na warunkach określonych 
niniejszą uchwałą.
Zwolnienie z podatku przysługuje nie 
dłużej niż do dnia 31.12.2008 roku.

 w sprawie: wynagradzania oraz try-
bu i kryteriów przyznawania nagród 
ze specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Ożarów Mazowiecki

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Regulamin wynagradzania nauczycieli 
szkół i przedszkoli dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Ożarów Ma-
zowiecki stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

 
 w sprawie: ustalenia najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego w pierwszej 
kategorii zaszeregowania oraz zatwier-
dzenia wartości 1 punktu w złotych dla 
pracowników nie będących nauczy-
cielami w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze w pierwszej kategorii zasze-
regowania miesięcznej stawki wynagro-
dzenia zasadniczego dla pracowników 
nie będących nauczycielami w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Ożarów Mazowiecki w wysokości 
750,00 złotych. 
2. Ustala się wartość jednego punktu na 
kwotę 5,00 złotych.

 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia 
dla Burmistrza Miasta i Gminy w Oża-
rowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dla Pana Kazimierza Stachur-
skiego Burmistrza wynagrodzenie mie-
sięczne w następujących wysokościach 
poszczególnych składników:
- zasadnicze w kwocie 4.960 zł.  
- dodatek funkcyjny w kwocie 1.950 zł.

 
 
 w sprawie:  zmiany Uchwały Nr 393/
06 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie 
uchwalenia programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania narkomanii.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr 393/06 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lutego 
2006 r. w sprawie uchwalenia programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narko-
manii § 3 otrzymuje brzmienie:
 „ § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia”.

 w sprawie:  nabycia na własność Gmi-
ny gruntu położonego w Ołtarzewie 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na nabycie na własność 
Gminy gruntu o powierzchni ok.1120 m2 
stanowiącego część dz. ew. nr 442/7, 
położonego w Ołtarzewie, określonego 
w Decyzji Nr 241/2004 z dnia 2 listopada 
2004 r. 

§ 2
Przeznaczyć środki na zakup gruntu w 
kwocie 40 000 zł (słownie: czterdzieści 
tysięcy złotych), zabezpieczone w bu-
dżecie na 2006 r. na podstawie Uchwa-
ły Nr 403/06 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 28 marca 2006 r. w 
dziale 700 rozdz.70005.

 w sprawie:  miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gmi-
ny  Ożarów Mazowiecki dla obszaru 
Duchnice – Ołtarzew

(z uwagi na dużą objętość pełny tekst 
uchwały dostępny jest do wglądu w 
Referacie Architektury Urzędu Miasta 
i Gminy)

W dniu 28 marca 2006 r. na XLII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 403/06

 U C H W A Ł A Nr 404/06

U C H W A Ł A Nr 405/06

U C H W A Ł A Nr 406/06

U C H W A Ł A Nr 407/06

 U C H W A Ł A Nr 408/06

U C H W A Ł A Nr 409/06

U C H W A Ł A Nr 410/06
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ogłoszenie o konkursie

 
 w sprawie: odstąpienia od sporzą-
dzania części miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego 
gminy Ożarów Mazowiecki dla obsza-
ru Pogroszew-Koprki określonego w 
Uchwale Nr 282/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 lute-
go 2005 r. w sprawie zmiany uchwał 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów w gminie 
Ożarów Mazowiecki

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1

1. Odstąpić od sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
na części obszaru „Pogroszew-Koprki” 
określonego w § 2 ust. 1 pkt 6 Uchwały 
Nr 282/05 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 3 lutego 2005 r. w 
sprawie zmiany uchwał Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim o przystąpieniu 
do sporządzania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów 
w gminie Ożarów Mazowiecki.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1 okre-
ślony jest na załączniku graficznym do 

niniejszej uchwały i oznaczony kresko-
waniem i literami ABCDEFGA. 
3. Zmienia się załącznik graficzny nr 6 
do Uchwały Nr 282/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 lutego 
2005 r. w sprawie zmiany uchwał Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim o 
przystąpieniu do sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów w gminie Ożarów 
Mazowiecki i zastępuje załącznikiem 
graficznym do niniejszej uchwały.

Pełna treść uchwał do wglądu w UMIG w Ożarowie 
Maz., ul. Kolejowa, p. 101 lub na str. BIP www.ozarow-
-mazowiecki.pl

U C H W A Ł A Nr 411/06

O G Ł O S Z E N I E    O    K O N K U R S I E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w danej szkole,
2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, 
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na 
stanowisku nauczyciela akademickiego,
4. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskałA co najmniej dobrą ocenę w przedszkolu, 
szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy 
w szkole wyższej,  jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej albo w okresie 
roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskałA pozytywną ocenę dorobku zawodowe-
go, 
5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
7. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa 
w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz 148 ze zm).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystępowania do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przy-
padku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadane wymagania 
wykształcenia – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i 
przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub zaświadczenie o ukończeniu 
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegól-
nych typach szkół i placówek,
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne,
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępo-
wanie karne,
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 15 poz 148 ze zm).
11. oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 i Nr 153, poz 1271) w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora,
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie „Konkurs” w terminie 16 
dni od ukazania się ogłoszenia, pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki. 
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.



7Informator Ożarowski nr 16 (137) kwiecień 2006

rozmaitości kulturalne

 Biblioteka w Ożarowie, tak jak wiele 
bibliotek publicznych, zajmuje się dzia-
łalnością związaną z utrwalaniem świa-
domości i kultury regionalnej. Zbieramy 
informacje, materiały i dokumenty doty-
czące naszego regionu. Systematycznie 
organizujemy  spotkania na temat  histo-
rii regionu. Pierwsze  w serii ciekawostek 
z dziejów ożarowian  poprowadził w lutym 
br. dr Stefan Lewandowski. Następne, 
tym razem o zabytkach w naszej gminie,  
przygotowały i poprowadziły w formie 
pokazu z komputera Kasia Burzyńska 
i Żaneta Matynia, uczennice kl. II Gim-
nazjum im. Bohaterów Powstania War-
szawskiego w Ożarowie. Na spotkanie 
przybyło około trzydziestki zainteresowa-
nych osób, najczęściej koleżanek i kole-
gów prezenterek, ale nie tylko, bowiem 
odwiedzili nas także inni goście, między 
innymi pan Jerzy Jankowski z lokalnego 
PORTALiK’u  www.Ozarów.Maz.pl, dzię-
ki któremu mamy ciekawe zdjęcia z tej 
prezentacji i niebawem je zamieścimy na 
naszej stronie www.bpo.neostrada.pl.
  Gimnazjalistki pod kierunkiem pani 
profesor Anny Kameckiej wybrały za-
bytkowe obiekty z terenu naszej gminy 
i przedstawiły ich historię. Na zakończenie 
przeprowadziły wśród słuchaczy błyska-
wiczny konkurs ze znajomości przedsta-
wionego materiału. Okazało się, że wszys-
cy wszystko świetnie zapamiętali, a naj-
lepsi okazali się Marcelina Cieślak, Emil 
Dmochowski, Katarzyna Durmal i Grze-
gorz Pietrzak zasługując na  honorową 
chwałę i uznanie.
 Kolejne spotkanie z tej serii planuje-
my na połowę maja, a prelegentem, jak 
mamy nadzieję, będzie ktoś z działają-
cego bardzo aktywnie Towarzystwa Mi-
łośników Ołtarzewa. Ołtarzew ma bogatą 
historię. I już w XIX  wieku miał swoją  re-

prezentację fotograficzną. Dzięki uprzej-
mości pana Jacka Żurowskiego, bibliofila 
zamieszkałego w Ożarowie, dysponuje-
my zdjęciem ilustracji z dziewiętnasto-
wiecznej książki geograficznej, na której 
przedstawiono „Typy z gubernij Króle-
stwa Polskiego”. Na poniższym obrazku 
jest  „Typ z Ołtarzewa (pod Warszawą)”. 
Z przyjemnością udostępniamy Państwu 
to zdjęcie w bieżącym numerze „Informa-
tora”. 

 W bibliotecznym kąciku regionaliów 
mamy także kopię statutu Towarzystwa 
Miłośników Ożarowa, organizacji, posta-
nowieniem Wojewody Warszawskiego 
z dnia 1 kwietnia 1926 roku wpisanej 
do rejestru związków i stowarzyszeń 
pod numerem 997. Czy ktoś z Państwa 

wie coś o losach tego stowarzyszenia? 
Bo na pewno nie był to primaaprilisowy 
żart sprzed wojny i musi mieć swoją hi-
storię. Bardzo proszę o kontakt z biblio-
teką (www.bpo.neostrada.pl) wszystkie 
osoby, które zechciałyby podzielić się 
swoją wiedzą historyczną. Chętnie też 
udostępnimy salę na organizację spo-
tkań poświęconych dziejom naszej zie-
mi. Serdecznie zapraszam. I ponawiam 
swoją prośbę o przekazywanie do biblio-
teki informacji i materiałów związanych 
z  regionem ożarowskim. Będziemy bar-
dzo wdzięczni za wzbogacenie naszego 
zbioru w tym zakresie.
 W  bibliotece zainaugurował swoją 
działalność Klub Czytelników. Przybyli 
na  spotkanie  czytelnicy  pod przewod-
nictwem pani Haliny Gąsawskiej dys-
kutowali o twórczości ogromnie popu-
larnego w Polsce brazylijskiego pisarza 
Paulo Coelho. Znany twórca, którego 
bohaterowie potrafią wyjść cało nawet 
z najbardziej niebezpiecznych życiowych 
okoliczności, wzbudza w kręgu swoich 
odbiorców skrajne emocje. 
 Tym razem zastanawiano się, czy 
Coelho to współczesny guru, mistrz pióra, 
czy też raczej geniusz marketingu, który 
potrafi sprzedać swoje książki  w mi-
lionowych nakładach… Niewątpliwie 
jest jednym z chętniej czytanych pisarzy 
i polecamy lekturę jego książek tym cie-
kawskim, którzy  poszukują odpowiedzi 
na pytania o miłość, przeznaczenie, cho-
robę, sens życia, itp. Na zakończenie ze-
brani postanowili, że będą się spotykać 
o godz. 17:00 w każdy ostatni wtorek mie-
siąca, a kolejna dyskusja dotyczyć będzie 
ekranizacji dzieł literatury pięknej. Zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych.
  

Elżbieta Paderewska – dyrektor Biblioteki

Biblioteczny kącik regionaliów 

Biuro Poselsko-Senatorskie Partii 
Prawo i Sprawiedliwość

zaprasza na poniedziałkowe dyżury 
w godz. 17:00-19:00

     Dodatkowo:
   • Pierwszy poniedziałek miesiąca: 
     bezpłatne porady prawnika.

• Trzeci poniedziałek miesiąca: 
  bezpłatne porady psychologa.

Adres Biura:
ul. Poznańska 127A, lokal 6; 

tel. (0-22) 721 00 30
Pełnomocnik PiS - Leszek Tokarczyk

tel. 0 501 394 597

Podziękowanie

Dyrektor  Zespołu  Szkół  
Ponadgimnazjalnych  Nr  1  
w  Ożarowie Mazowieckim, 
Rada Szkoły i uczniowie kla-
sy I b Publicznego Technikum 
Hotelarskiego dziękują pra-
cownikom Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego 
w Ożarowie Mazowieckim za 
pomoc finansową dla naszej 
uczennicy i koleżanki, która 
znalazła się w bardzo trudnej 
sytuacji materialnej.
Cały Zespół jest niezmiernie 
wdzięczny za okazane serce.
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 10 marca 2006 r. płochocińskie gim-
nazjum zamieniło się w krainę zamiesz-
kałą przez postacie z „Teatrzyku Zielo-
na Gęś” K.I. Gałczyńskiego. Uczniowie 
przedstawiali scenki, a także przygoto-
wali prace plastyczne – karykatury ich 
ulubionych postaci z „Zielonej Gęsi”.
 Radosne i pełne humoru święto 
poprzedzone zostało wytężoną pracą 
uczniów i nauczycieli. Na miesiąc przed 
obchodami odbyło się losowanie sce-
nek – każda klasa inscenizowała jeden 
utwór „Teatrzyku…”. Przygotowaniami 
kierowali wychowawcy – niektórzy nawet 
podjęli wyzwanie i wystąpili na scenie. 
Na szczególne uznanie zasłużyła pani 
Anna Grobelna - wychowawczyni klasy 
III B, która wcieliła się w rolę profesora 
Bączyńskiego – uwodziciela i sprawcy 
tragedii niewiernej Baronowej. Scenka  
pt. „Żywcem zapeklowana” zajęła I miej-
sce w naszym przeglądzie. Uczniowie, 
nauczyciele oraz zaproszeni goście do-
cenili kreacje aktorskie. Zarówno główne 
role (Baronowa – Anna Stachowiak, Ba-
ron – Łukasz Szypszak) jak i drugopla-
nowe (Rafał Staciwa – Kamerdyner) były 
dopracowane perfekcyjnie. Zwrócił uwa-
gę także podkład muzyczny dostosowa-
ny do tematu zdrady – „serce mnie pęka 
na części trzy” czy „lecz każda miłość po-
siada kres” na melodię poloneza do dziś 
podśpiewują uczniowie i nauczyciele.
 II miejsce zajęła scenka „Gdyby Adam 
był Polakiem” przygotowana przez klasę 
III A pod opieką pani Aliny Dominiak. 

Widzów zauroczyła przede wszystkim 
ciekawa scenografia oraz mistrzowska 
gra Adama (Krzysztof Dziewulski), Ewy 
(Kinga Albinoska) i Węża (Jakub Zie-
miańczyk). Barwnie wyglądały kostiumy 
aktorów – podobały się zwłaszcza „Anie-
lice” i  Palmy.
 III miejsce przypadło klasie I A – wy-
stawiającej jakże aktualną dziś scenkę 
„Zasady leczenia przekaźnikowego”. 

„Przekazywanie” pacjenta, odsyłanie 
z oddziału na oddział, znamy zapew-
ne z własnego doświadczenia. Widzów 

zaskoczyło odtańczenie kankana oraz 
zaproszenie na stypę. W roli pechowe-
go pacjenta wystąpił Michał Fedoryk, 
a lekarzami byli: Julita Dolota, Natalia 
Bobowska, Kasia Kazusem, Marta Ro-
wicka i Maciek Brzeziński.

 Dzień Patrona uświetnili szacow-
ni goście – Burmistrz Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki -  pan Kazimierz 
Stachurski, pani teatrolog – Wanda Kule-
szyna oraz radna -  pani Krystyna Tende-
renda. Atmosfera konstantynek okazała 
się niezwykle pogodna, radosna oraz 
przepełniona poczuciem solidarności, 
świadomością, że wszyscy tworzymy 
jedną wielką „szkolną rodzinę” i potrafi-
my razem ciekawie spędzać czas. Po raz 
kolejny udowodniliśmy, że oświeceniowe 
hasło „z zabawy nauka” jest aktualne do 
dziś.

Beata Zajączkowska  

z życia szkół

Konstantynki 2006 – Dzień Patrona
 w Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Płochocinie 

Wielkanocna palma
 Święta Wielkanocne leżą w sercu naszej wiary. Są to świę-
ta niezwykle radosne. Bardzo bogata jest obrzędowość tych 
świąt. 
 Z Wielkanocą nierozerwalnie 
związanych jest wiele tradycji i obrzę-
dów mających charakter religijny, jak 
i ludowy. Wspomnieć należy śmigus-
-dyngus, chodzenie z gaikiem i kogu-
cikiem, malowanie pisanek, święce-
nie pokarmów czy święcenie palm. 
Te ostatnie są  święcone w Niedzielę 
Palmową na pamiątkę wjazdu Chry-
stusa do Jerozolimy. Przechowywa-
ne przez cały rok miały chronić przed 
złem. 
 Nawiązując do tej niezwykle pięk-
nej tradycji corocznie organizujemy 
w naszej szkole konkurs na najpięk-

niejszą palmę wielkanocną. Pod kierunkiem nauczycielek na-
uczania zintegrowanego: p.Jolanty Kasztelan, p.Elżbiety Szy-
maniak i p. Małgorzaty Ziółkowskiej dzieci poznają i doskonalą 
umiejętności tworzenia palmy.
     Wierzbowe bazie, zielone 

borówki, suszone trawy i koloro-
we kwiaty z bibuły to podstawa 
naszych palemek, które z roku 
na rok są coraz piękniejsze. 
Strojne palemki wielkanocne 
wyglądają  zachwycająco. Pa-
lemki są rozprowadzane przez 
dzieci wśród znajomych i człon-
ków rodziny. W Niedzielę Pal-
mową są święcone  w kościele, 
a potem stają się ozdobą wiel-
kanocnego stołu. 

Jolanta Kasztelan- nauczycielka 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Święcicach  
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z życia szkół i przedszkoli

 W obecnych czasach gwałtownie 
przybywa odpadów. Kiedy beztrosko wy-
rzucamy niepotrzebne już rzeczy, nie 
tylko zanieczyszczamy środowisko, lecz 
także marnotrawimy cenne surowce Zie-
mi. Odpady to wszystko, co przestało 
nam być potrzebne – od resztek jedze-
nia, które wyrzucamy do kosza, po trują-
ce chemikalia, wytworzone podczas pro-
dukcji przemysłowej. Problem odpadów 
pogarsza beztroska wielu ludzi, którzy 
lekką ręką pozbywają się użytecznych 
rzeczy. Produkuje się wiele artykułów 
jednorazowego użytku. Wiele z nich owi-
ja się w niepotrzebne warstwy opakowań, 
które po odwinięciu wyrzucamy. W ciągu 
minionego stulecia wynaleziono i wypro-
dukowano dużo materiałów, np. plastik, 
detergenty, chemiczne środki ochrony 
roślin. Chociaż są to produkty bardzo po-
trzebne i użyteczne, wiele z nich nie pod-
lega rozkładowi. Pozostają w środowisku 

przez wiele lat. Plastikowe butelki piętrzą 
się na miejskich wysypiskach, a szkodli-
we chemikalia mogą zatruć zasoby wody 
i nasze pożywienie.
 Co można zrobić? Można wytwarzać 
mniej odpadów. W naszej szkole stara-
my się wdrożyć zasady: „Pomyśl zanim 
kupisz”, „Pomyśl zanim wyrzucisz”. Waż-
nym sposobem na rozwiązanie tego pro-
blemu jest recykling czyli wykorzystanie 
odpadów na wiele sposobów. Jednym 
z nich jest segregowanie, a więc oddzie-
lanie użytecznych materiałów takich jak 
papier, szkło i metale od resztek śmieci. 

Jest to poważna trudność, z którą ucznio-
wie naszej szkoły dzielnie sobie radzą. 
Stosują się do haseł: „Makulaturę zwiąż, 
problem rozwiąż” oraz „Zgniatanie to 
sposób na puste opakowanie”. Od roku 
w każdy piątek z dużym zaangażowa-
niem przynoszą do szkoły makulaturę. 
 Obecnie zaczęliśmy zbierać puszki 
po napojach. Przystąpiliśmy bowiem do 

programu odzysku puszek aluminiowych 
organizowanego przez Fundację Na 
Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek 
Po Napojach Recal. Ponadto od trzech 
lat zbieramy zużyte baterie. Zbiórkę za-
proponowała naszej szkole ORGANIZA-
CJA ODZYSKU S.A. reba. Hasło tego 
przedsięwzięcia brzmi: „Zbierając baterie 
- chronimy środowisko”. Przeczytaliśmy 
hasło i zaczęliśmy. Organizatorzy ode-
brali od nas już ponad 200 kilogramów 
zużytych baterii. 
 Uważam, że osiągnięciem jest nie tyl-
ko ilość zebranych baterii ale to, że dzieci 
wyjmują z zegarka czy walkmana choćby 
jedną, dwie, trzy zużyte baterie i od razu 
przynoszą je do szkoły. Nie czekają aż 
zbiorą całą torbę, a co najważniejsze nie 
wyrzucają ich do śmieci. Świadomość 
potrzeby ochrony środowiska i segre-
gowania odpadów spowodowała, że od 
lat dzieci razem z rodzicami przynoszą 
zużyte opakowania do pojemników usta-
wionych na terenie naszej szkoły. Moż-
liwość segregowania opakowań mamy 
także wewnątrz budynku szkoły. Na 
każdym korytarzu znajdują się oddzielne 
pojemniki, do których można wrzucić pla-
stikową butelkę, zużyty papier, szklaną 
butelkę po soczku i do czwartego pojem-
nika pozostałe odpady. Mamy nadzieje, 
że nasi uczniowie zachowają te przyzwy-
czajenia w swoim dorosłym życiu i będą 
je przekazywać innym. 

Elżbieta Barwińska - nauczycielka SP nr 2
w Ożarowie Mazowieckim

SEGREGOWANIE ODPADÓW SPOSOBEM NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

To już minęło 25 lat

Dnia 3 czerwca 2006 r. o godzinie 11:00 

w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Obroń-

ców Warszawy 11A odbędzie się uroczystość z okazji Jubileuszu 25-lecia.

Serdecznie zapraszamy byłych pracowników, absolwentów 

oraz wszystkich sympatyków naszego przedszkola.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
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profilaktyka, sport

 Niemal każdego dnia z prasy, radia, 
telewizji dobiegają nas informacje o tym, 
że coraz częściej dzieci padają ofiarami 
różnych niebezpiecznych sytuacji. Oka-
zuje się, że niebezpieczeństwo może 
czyhać wszędzie: 
- na przydomowym podwórku, 
- w parku, 
- w drodze do i ze szkoły. 
Jak ustrzec dzieci przed zagrożenia-
mi? Czy jesteśmy w stanie ochronić je? 
Na pewno nie w każdym przypadku, ale 
wielu sytuacji można uniknąć, jeśli dzieci 
będą ukierunkowywane, uwrażliwiane, 
jeśli wzbudzimy w nich czujność, nauczy-
my ostrożności w kontaktach z nieznajo-
mymi. 
 Dobrą metodą do realizacji tych  ce-
lów jest program wczesnej profilaktyki 
dziecięcej p.t. „Cukierki”. Punktem wyj-
ścia do realizacji programu jest bajka 
p.t. „Cukierki”. W oparciu o jej treść au-
torzy proponują cykl zajęć mających na 

celu ostrzeżenie dzieci przed grożącymi 
im niebezpieczeństwami: kontakty z nie-
znajomymi, stosowanie środków uzależ-
niających. W trakcie kolejnych spotkań 
dzieci poznają sposoby radzenia sobie 
w różnych trudnych sytuacjach, do kogo 
zwrócić się o pomoc i kto najbardziej na-
rażony jest na niebezpieczeństwo.
 W tym roku szkolnym  w naszej szkole 
w klasach I – III zostały przeprowadzone 
zajęcia w oparciu o program „Cukierki”. 
Poprzez praktyczne działanie, zabawę, 
zajęcia ruchowe, tworzenie własnych 
książeczek dzieci aktywnie uczestniczy-
ły w realizacji programu. Każdy dzień 
był odkrywaniem czegoś nowego. Nasi 
uczniowie dowiedzieli się, że w sytuacji 
zagrożenia mogą liczyć na pomoc nie 
tylko nauczyciela, ale również pani woź-
nej czy pani sekretarki. Wiedzą, że oso-
ba ładnie wyglądająca, wzbudzająca ich 
zaufanie, nie zawsze ma dobre intencje  
w stosunku do nich. Wiedzą również, 

że nie należy rozmawiać z nieznajomy-
mi, którzy proponują np. cukierki. Dzieci 
dowiedziały się jakie są środki uzależnia-
jące i jakie są następstwa ich używania. 
Przy tym wszystkim pamiętać muszą 
także o tym, że nie należy pozostawiać 
żadnego dziecka bez pomocy. Nikt nie 
powinien czuć się samotnym wśród ró-
wieśników. 
 Ważnym elementem programu jest 
to, że angażuje on również rodziców, 
którzy wspólnie z dziećmi wypełniają 
ankietę będącą podsumowaniem progra-
mu. Dzięki temu bezpośrednio od dzieci 
rodzice dowiadują się o przebiegu zajęć 
i poruszanej na nich problematyce. 
 Powinniśmy wspólnie czuwać nad 
bezpieczeństwem naszych dzieci i po-
dejmować wszelkie działania skutecznie  
je chroniące  przed wszelkimi zagroże-
niami. 

Jolanta Kasztelan - nauczycielka 
       Szkoły Podstawowej w Święcicach 

Jak ustrzec dzieci przed zagrożeniami?

 Od października 2005 Klub Sportowy 
„Ożarowianka”  w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Ożarowie Mazowieckim utworzył 
nową grupę w sekcji tenisa stołowego.
 Rozpoczęcie działalności nie byłoby 

możliwe bez pomocy i wsparcia dyrekto-
ra szkoły pana Jerzego Malinowskiego 
i w tym miejscu składam podziękowania. 
 Zajęcia początkowo odbywały się 
2 razy w tygodniu, ale w wyniku dużego 
zainteresowania po miesiącu nastąpi-
ła zmiana i zajęcia odbywają się 3 razy 
w tygodniu (poniedziałek, środa i  piątek 
w godzinach 14:30-16:00).

W tym miejscu pragnę zaprosić 
wszystkie zainteresowane dzieci na 
treningi!!!

 Na pierwszych zajęciach było ponad 
40 osób, co przy niewielkiej sali gim-

nastycznej było leciutkim utrudnieniem 
dla prowadzącego zajęcia. Ilość dzieci 
świadczy o wielkim zainteresowaniu te-
nisem stołowym i sportem w gminie Oża-
rów Mazowiecki.
 W tej chwili regularnie na zaję-
cia uczęszcza ponad 20 zawodników.
Z przyjemnością patrzy się na zaan-
gażowanie i radość dzieci trenujących, 
a w zasadzie jeszcze bawiących się 
w tenis.
 Grupa ta ma szanse być dobrą gru-
pą treningową (młody wiek zawodników, 
bardzo dobra atmosfera na treningu),
 a może w ciągu kilku lat niektórzy będą li-
czyć się w rozgrywkach ogólnopolskich.
Dzieci jeszcze nie grają w większych tur-

niejach, ale przy takich postępach myślę, 
że już niedługo będziemy rywalizować 
z rówieśnikami z województwa mazo-
wieckiego.

Jeszcze raz zapraszamy do udziału 
w zajęciach wszystkich zainteresowa-
nych!!!

 Druga grupa sekcji tenisa stołowego 
Klubu Sportowego „Ożarowianka” odby-
wa zajęcia w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim. 
 Zajęcia odbywają się tam we wtorki 
i czwartki w godzinach 14:30-16:00 dla 
grupy naborowej i wszystkich nowych 
chętnych. 
 Grupa ta jest mieszanką grupy za-
awansowanej trenującej od 4 lat (choć 
niestety już nie tak bardzo licznej jak to 

KS „Ożarowianka”

Rozgrzewka przed treningiem

Część zawodników (od lewej Jakub Bacha-
nek, Karolina Pawlak, Kinga Kalisz, Domini-
ka Niemyska, Monika Sahajdakiewicz, Dawid 
Iwański, Klaudia Ciesielska, Kamil Paduch, 
Piotr Goździewski, Kacper Wiłkoić, Marcin 
Sahajdakiewicz i Dominik Kłudkiewicz)

Klaudia gra na robocie treningowym
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było do niedawna) i grupy stworzonej od 
października 2005 roku. Grupa zaawan-
sowana trenuje codziennie, początkują-
cy trenują we wtorki i czwartki. Zawodni-
cy grupy zaawansowanej grają również 

w rozgrywkach III ligi mężczyzn w Teni-
sie Stołowym. Wśród nich na szczególne 
wyróżnienie zasługuję Jakub Bachanek, 
który gra regularnie w pierwszym zespo-
le i robi systematyczne postępy.

Oprócz tego służy pomocą nowym za-
wodnikom w sekcji.

Przedstawiam wyniki III ligi mężczyzn 
runda rewanżowa:

2005/2006 III liga mężczyzn grupa B - grupa awansowa 1-6
miejsce nazwa drużyny mecze pkt + pkt - gry + gry -
1. UKS KONTRA Zalesie Górne 16 28 4 151 82
2. TUR-DARTOM II Jaktorów 16 27 5 150 76
3. MKS POGOŃ II Siedlce 16 22 10 134 103
4. KU AZS SGH Warszawa 16 21 11 135 110
5. MKS MAZOVIA LUKS PIĄTKA Mińsk M. 16 16 16 131 121
6. SKS 40 II Warszawa 16 14 19 114 129

termin I – 5.02.2006 godz. 11.00
1. MKS MAZOVIA LUKS PIĄTKA Mińsk M. - UKS KONTRA Zalesie Górne 7:10
2. TUR-DARTOM II Jaktorów - KU AZS SGH Warszawa 7:10
3. MKS POGOŃ II Siedlce - SKS 40 II Warszawa 10:7

termin II – 19.02.2006 godz. 11.00
4. UKS KONTRA Zalesie Górne - KU AZS SGH Warszawa - przełożony 4.03 10:6
5. SKS 40 II Warszawa - TUR-DARTOM II Jaktorów 6:10
6. MKS POGOŃ II Siedlce - MKS MAZOVIA LUKS PIĄTKA Mińsk M. - 10.02.06 10:8

termin III – 26.02.2006 godz. 11.00
7. SKS 40 II Warszawa - UKS KONTRA Zalesie Górne 3:10
8. TUR-DARTOM II Jaktorów - MKS POGOŃ II Siedlce 10:1
9. MKS MAZOVIA LUKS PIĄTKA Mińsk M. - KU AZS SGH Warszawa 10:8

termin IV – 5.03.2006 godz. 11.00
10. UKS KONTRA Zalesie Górne - MKS POGOŃ II Siedlce 10:7
11. TUR-DARTOM II Jaktorów - MKS MAZOVIA LUKS PIĄTKA Mińsk M. 10:7
12. KU AZS SGH Warszawa - SKS 40 II Warszawa 10:5

termin V – 19.03.2006 godz. 11.00
13. UKS KONTRA Zalesie Górne - TUR-DARTOM II Jaktorów 3:10
14. MKS POGOŃ II Siedlce - KU AZS SGH Warszawa 7:10
15. SKS 40 II Warszawa - MKS MAZOVIA LUKS PIĄTKA Mińsk M. 9:9

2005/2006 III liga mężczyzn grupa B - grupa spadkowa 7-12
miejsce nazwa drużyny mecze pkt + pkt - gry + gry -
7. GOSiR Piaseczno 16 19 13 133 104
8. RKS MARYMONT II Warszawa 16 18 14 126 108
9. KS OŻAROWIANKA Ożarów Mazowiecki 16 10 22 100 142
10. TS MERAN Otwock 16 8 24 96 133
11. ULKS TENIS Węgrów 16 8 24 94 141
12. KTS ESKA Warszawa 16 1 31 39 159

termin I – 5.02.2006 godz. 11.00
1. ULKS TENIS Węgrów - RKS MARYMONT II Warszawa - przełożony 9.02 3:10
2. TS MERAN Otwock - GOSiR Piaseczno 8:10
3. KS OŻAROWIANKA Ożarów Mazowiecki - KTS ESKA Warszawa - przeł. 17.02 9:9

termin II – 19.02.2006 godz. 11.00
4. TS MERAN Otwock - RKS MARYMONT II Warszawa - rozegrany awansem 14.02 8:10
5. KTS ESKA Warszawa - GOSiR Piaseczno 3:10

sport
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sport, profilaktyka

6. ULKS TENIS Węgrów - KS OŻAROWIANKA Ożarów Mazowiecki 6:10
termin III – 26.02.2006 godz. 11.00

7. KTS ESKA Warszawa - RKS MARYMONT II Warszawa - przełożony 22.02 1:10
8. GOSiR Piaseczno - KS OŻAROWIANKA Ożarów Mazowiecki 10:4
9. TS MERAN Otwock - ULKS TENIS Węgrów 6:10

termin IV – 5.03.2006 godz. 11.00
10. RKS MARYMONT II Warszawa - KS OŻAROWIANKA Ożarów Mazowiecki 10:7
11. ULKS TENIS Węgrów - GOSiR Piaseczno 9:9
12. TS MERAN Otwock - KTS ESKA Warszawa - rozegrany awansem 2.03 10:0

termin V – 19.03.2006 godz. 11.00
13. RKS MARYMONT II Warszawa - GOSiR Piaseczno - przełożony 16.03 3:10
14. KS OŻAROWIANKA Ożarów Mazowiecki - TS MERAN Otwock 9:9
15. KTS ESKA Warszawa - ULKS TENIS Węgrów 2:10

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia!!!

Gmina Ożarów Mazowiecki przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej

„ ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”  
  organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów

i  Dziennikarzy Radiowych z Poznania.
                

Szkoły Podstawowe i Gimnazja w Ożarowie Mazowieckim  
 wyraziły chęć uczestnictwa w konkursach kampanii.

                

 Kampania rozpoczęła się od 1 kwietnia 2006 r. i trwać będzie do końca  czerwca 2006 r.           
                      Termin ogłoszenia wyników 28 sierpnia 2006 r.

                      Termin przekazania nagród do gmin – wrzesień 2006 r.
 

Cele Kampanii:
               

Cel 1
Promowanie zachowań prospołecznych i prozdrowotnych

czyli: Nie jesteś sam. Dobrze wybieram.

Cel 2
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, narkotyków 

oraz stosowania przemocy
czyli: Więcej wiem. Dobrze wybieram.

 
Cel 3

Promocja sportu jako alternatywy wobec patologii
czyli: Słucham mistrzów. Dobrze wybieram.

Szkoły otrzymały pakiety atrakcyjnych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji. 
/dwadzieścia wartościowych i kolorowych pozycji dla dzieci  oraz  książki dla nauczycieli, 

przewodniki  i ulotki dla rodziców/.

Uczestnikom życzę samych sukcesów i zadowolenia z udziału w kampanii.

mgr E. Dobrzyńska-Khafagy
                                      

Marek Zalewski
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o Unii słów kilka...

 Do 15 maja br. rolnicy mogą składać 
wnioski o przyznanie płatności bezpo-
średnich i z tytułu wsparcia obszarów 
o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania za 2006 r. Producenci rolni, którzy 
w poprzednich latach składali wnioski, 
powinni otrzymać z ARiMR częścio-
wo wypełniony formularz wniosku (tzw. 
wniosek spersonalizowany) z załączni-
kami graficznymi oraz instrukcjami ich 
wypełnienia.
 Podobnie jak w poprzednich latach, 
w 2006 r.  można złożyć wniosek w ter-
minie 25 dni kalendarzowych po zakoń-
czeniu przyjmowania wniosków, czyli do 
9 czerwca. W takiej sytuacji za każdy 
dzień roboczy opóźnienia należna kwo-
ta płatności będzie obniżona o 1 proc. 
Wniosek należy złożyć w biurze powia-
towym ARiMR właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedzibę wnio-
skodawcy.
 Osoby, które będą składały wniosek 
o przyznanie płatności bezpośrednich po 
raz pierwszy, muszą najpierw wystąpić 
do Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa o nadanie numeru ewiden-
cyjnego (jeżeli go nie mają), a dopiero po 
jego otrzymaniu złożyć wniosek o płatno-
ści. Formularze obu wniosków dostępne 
są w biurach powiatowych Agencji oraz 
na stronach internetowych www.arimr.
gov.pl.
 Integralną częścią spersonalizowa-
nego wniosku są załączniki graficzne 
oraz instrukcje ich wypełnienia. Załącz-
niki graficzne mają ułatwić poprawne 
i zgodne ze stanem faktycznym gospo-
darstwa wypełnienie wniosków o przy-
znanie płatności bezpośrednich.
 Załącznik graficzny to nic innego jak 
fragment mapy ewidencyjnej zintegro-
wany z obrazem ortofotomapy (zdjęciem 
lotniczym lub satelitarnym przetworzo-
nym na mapę). Widać na niej przebieg 
granic działek ewidencyjnych, na których 
deklarowano działki rolne (uprawy). Zdję-
cie/mapa przedstawia charakter użytko-
wania gruntów w sposób najbardziej zbli-
żony do stanu faktycznego (widać lasy, 
grunty orne, sady, łąki lub pastwiska, ob-
szary zakrzewione). Część map zawiera 

również wyodrębnione pola zagospoda-
rowania, czyli obszary o określonym spo-
sobie użytkowania w podziale na grunty 
uprawnione i nieuprawnione do dopłat. 
Pozwala to ocenić sytuację na gruncie, 
zaplanować rozmieszczenie działek rol-
nych oraz zweryfikować stan użytkowa-
nia. 
 Otrzymane zdjęcia/mapy mają za za-
danie pomóc  producentom rolnym zapo-
znać się z informacjami, jakie na temat 
użytkowanych przez nich gruntów posia-
da ARiMR. Dzięki temu rolnicy będą mogli 
zaktualizować dane, którymi dotychczas 
się posługiwali. Z kolei na podstawie wy-
pełnionych przez producentów rolnych 
załączników graficznych, Agencja będzie 
mogła zweryfikować rozbieżności w swo-
ich bazach danych. 
 Producent rolny w każdym momencie 
ma prawo skorygować przebieg widocz-
nych na ortofotomapie elementów kra-
jobrazu, doprowadzając ich granice do 
pełnej spójności ze stanem faktycznym. 
 Do ortofotomapy dołączone jest rów-
nież zestawienie tabelaryczne. Zawarte 
są tam informacje na temat powierzch-
ni użytkowanych rolniczo, w oparciu 
o które ARiMR prowadzi kontrolę admi-
nistracyjną wniosków o płatność. Takie 
zestawienie pomoże rolnikom wskazać 
miejsca, w których istnieją rozbieżności 
między faktycznym użytkowaniem grun-
tów (widocznym na ortofotomapie) a ro-
dzajem użytków zapisanym w ewidencji 
gruntów i budynków. Przekazanie rolni-
kom załączników graficznych powinno 
wpłynąć na ograniczenie liczby pomyłek 
związanych z deklarowaniem działek 
rolnych na działkach ewidencyjnych nie-
wykorzystywanych rolniczo (na działkach 
zalesionych, budowlanych, wałach po-
wodziowych, terenach komunikacyjnych 
i innych). Dzięki nim powinna się również 
zmniejszyć liczba postępowań wyjaśnia-
jących w trakcie kontroli administracyjnej 
oraz rozbieżności wykrytych w trakcie 
kontroli na miejscu. 
 W 2006 r. nie zmieniają się zasady 
ubiegania o przyznanie płatności bezpo-
średnich. 
 Osobą uprawnioną do uzyskania płat-
ności bezpośrednich do gruntów rolnych, 
zgodnie z ustawą z 18 grudnia 2003 r. 
o płatnościach bezpośrednich do grun-
tów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 
40 ze zm.), jest producent rolny, który: 
1. uzyskał wpis do ewidencji produ-
centów (posiada numer identyfikacyjny 
nadany przez ARiMR); 
2. posiada gospodarstwo rolne, w skład 
którego wchodzą działki rolne o łącznej 

powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (dział-
ka rolna jest to zwarty obszar gruntu rol-
nego, na którym jest prowadzona jedna 
uprawa o powierzchni nie mniejszej niż 
0,1 ha); 
3. utrzymuje gospodarstwo rolne w dobrej 
kulturze rolnej (minimalne wymagania 
utrzymywania gruntów rolnych w dobrej 
kulturze rolnej określone są w Rozporzą-
dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimal-
nych wymagań utrzymywania gruntów 
rolnych w dobrej kulturze rolnej - Dz. U. 
Nr 65, poz. 600 oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 
lutego 2005 r. zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie minimalnych wymagań 
utrzymywania gruntów rolnych w dobrej 
kulturze rolnej - Dz. U. z 2005 r. Nr 36 
poz. 326). 
4. w wyznaczonym terminie złoży wnio-
sek o przyznanie płatności bezpośred-
nich do gruntów rolnych. 
 Płatności bezpośrednie do gruntów 
rolnych przysługują posiadaczom gospo-
darstw rolnych, a także osobom, które 
faktycznie władają gruntami rolnymi z in-
nych tytułów, np. dzierżawy, użytkowania 
i użyczenia. O płatność na daną działkę 
rolną może ubiegać się tylko jeden wnio-
skodawca. 
 W 2006 r. płatności uzupełniające 
będą przysługiwały do tych samych ga-
tunków roślin, co w 2005 r. W zależno-
ści od zadeklarowanej przez rolnika we 
wniosku rośliny uprawnej na działce rol-
nej, automatycznie zostanie przyznana 
płatność uzupełniająca. 
 Termin realizacji płatności bezpośred-
nich to okres między 1 grudnia 2006 r. 
a  30 czerwca 2007 r. (termin ujednolico-
ny przez Komisję Europejską dla wszyst-
kich krajów Unii Europejskiej). Zgodnie 
z nowelizacją ustawy o płatnościach 
bezpośrednich, Agencja będzie mogła 
wypłacać zaliczki dopłat bezpośrednich 
dla rolników, którzy np. z powodu klęski 
żywiołowej znaleźli się w trudnej sytuacji 
finansowej. Zgodę na zaliczkową wypła-
tę do 50 lub do 80 proc. płatności bez-
pośrednich wydaje Komisja Europejska, 
natomiast termin i wysokość ich realizacji 
będzie określał Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w drodze rozporządzenia.
 Na płatności bezpośrednie składają 
się:
- jednolita płatność obszarowa do grun-
tów rolnych w gospodarstwie rolnym, 
utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej: 
grunty orne, pastwiska, łąki, sady i upra-
wy wieloletnie, plantacje wierzby wyko-
rzystywanej do wyplatania;

Dopłaty bezpośrednie  w 2006 r.  

 Z    E U R O P Ą    W     T L E
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- płatności uzupełniające do powierzchni 
upraw utrzymywanych w dobrej kultu-
rze rolnej roślin określanych corocznie 
w rozporządzeniu Rady Ministrów oraz 
chmielu. 
 W 2005 r. w województwie mazowieckim 
w ramach  wniosków o płatności bezpośred-
nie wypłacono kwotę  477 754 550,36 zł.

   

KALENDARIUM WNIOSKÓW OBSZAROWYCH

* w przypadku klęsk żywiołowych zaliczki będą wypłacane przed 01.12.2006
Źródło : www.arimr.gov.pl;  www.doplaty.pl

  Jolanta Kołodyńska
 Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Maz.

 do 15.05.2006 r. składanie wniosków w biurach powia-
towych ARIMR  

od 15.05.2006 r. do   09.06.2006 r. składanie wniosków po terminie – 1% 
za każdy dzień zwłoki

od. 01. 12. 2006 r. do 30.06.2007 r. realizacja płatności *

EUROPEJSKIE STANDARDY PRAWNICZE

   
Dotknięcie mistrza
Dziekan Wydziału Prawa WSZiP przy-
ciąga wybitnych wykładowców – teore-
tyków i praktyków – oryginałów, którzy 
zajmują się nie tylko kanonem dyscyplin 
nauk prawnych, ale i aktualiami w pra-
woznawstwie i mogą dzięki temu zapro-
ponować nierutynowe zajęcia. Dosko-
nałym przykładem są tu m.in. zajęcia 
z prawa szwajcarskiego (wykładowca: dr 
Dmitcho Tourdanov – absolwent uczel-
ni szwajcarskich), common law (Michał 
Veck – adwokat kanadyjski), socjologii 
prawa (dr hab. prof. Kazimierz Frieske),  
procedur prawnych (Stefan Jaworski – 
sędzia Trybunału Konstytucyjnego), ety-
ki prawniczej i prawa administracyjnego 
(dr Zbigniew Szonert – sędzia Naczel-
nego Sądu Administracyjnego). Dzia-
łalność dydaktyczną wspierają badania 
naukowe, czego wyrazem są publikacje 
i własne zeszyty naukowe, które ukazują 
się dwa razy w roku.

Odnowiona i wzbogacona formuła
Na Wydziale Prawa WSZiP od dwóch lat 
obowiązuje odnowiona formuła naucza-
nia: tzw. kanon klasycznych przedmio-
tów prawniczych wzbogacany jest przed-
miotami uzupełniającymi, dodatkowymi 
i monograficznymi, których jest ponad 
trzydzieści. Odbywają się ponadto za-

jęcia praktyczne z medycyny sądowej 
(w Akademii Medycznej) i z psychiatrii 
sądowej. Prowadzone są wykłady z pra-
wa niemieckiego, rosyjskiego, szwajcar-
skiego i anglosaskiego. Studenci potrafią 
później usadowić się w tych wszystkich 
strukturach prawnych, z którymi będą się 
spotykać. Nie nauczą się tu oczywiście 
biegle każdego prawa, ale poznają pod-
stawy i dzięki temu każdy będzie mógł 
zdecydować o swojej przyszłej orientacji 
zawodowej. Wielu absolwentów już pod-
jęło aplikację sądową, prokuratorską czy 
adwokacką. Niektórzy prowadzą własne 
kancelarie prawnicze.

Prawo w działaniu
Prawa zresztą do końca nie nauczy żad-
na uczelnia. Low in action poznaje się 
w praktyce, a  WSZiP stara się o to, by 
było jej jak najwięcej już w toku studiów. 
Zajęcia prowadzą przecież praktycy – 
sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału 
Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego, prokuratorzy i adwokaci 
– dzięki którym studenci mogą poznać 
cała prawniczą kuchnię. Nie tylko w Pol-
sce. Mają okazję wyjazdów do Strasbur-
ga i Brukseli. Zajęcia odbywają się także 
bezpośrednio na rozprawach, które stają 
się lekcją poglądową, zakończoną omó-
wieniem problemu i dyskusją. Studenci 
odbywają również praktyki zawodowe: 
w sądach, w prokuraturze i policji oraz 
w administracji. Działa ponadto Studenc-
kie Biuro Porad Prawnych.

Za żadne pieniądze
Jest też coś, co studenci nie od razu są 
w stanie docenić. Na zasadzie tutorskiej 
dostają tu personal touch, osobiste do-
tknięcie. Coś, czego w dużych szkołach 
nie można kupić za żadne pieniądze. 
Tutaj profesor zna niemal imiona swo-
ich studentów, gdy na innych uczelniach 
może ich nawet nie kojarzyć. To pozwala 
więcej i bardziej indywidualnie wyma-
gać, a czasem umożliwia nawet dzięki 

Internetowi sprzężenie zwrotne: studen-
ci piszą komentarze do zajęć, w których 
uczestniczą. To nie jest to samo, co na-
uczanie zza katedry. A to jest w Polsce 
wciąż jeszcze rzadkość. 

Już są potrzebni
Studenckie Biuro Porad Prawnych Wyż-
szej Szkoły Zarządzania i Prawa w War-
szawie, jedno z czterech w Warszawie, 
udziela pomocy prawnej osobom nieza-
możnym, w ciężkiej sytuacji życiowej, 
których nie stać na profesjonalnego 
prawnika. 
Dla studentów praca w Biurze to często 
pierwszy kontakt z problemem prawnym. 
Kształtuje ono wśród nich świadomość, 
że zawód prawnika to przede wszystkim 
służba publiczna, wyrabia zawodową 
wrażliwość, pozwala nabierać doświad-
czenia, a jednocześnie dostrzegać spo-
łeczną doniosłość ochrony przed naru-
szaniem praw człowieka. Daje wielką 
szansę do zastosowania w praktyce zdo-
bytej wiedzy teoretycznej. 
W ramach swej pracy studenci udzie-
lają porad prawnych, piszą opinie, spo-
rządzają pisma procesowe, odwołania, 
zażalenia, skargi, wnioski procesowe. 
Konsultantami są wykładowcy Wydziału 
Prawa WSZiP, w większości sędziowie 
(Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, sądów okręgowych 
i gospodarczych), prokuratorzy, adwoka-
ci i radcowie prawni. 
Opiekunami SBPP są mgr Aldona Ploch 
i mgr Joanna Pleban – absolwentki Wy-
działu Prawa i asystentki Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Prawa w Warszawie. 

Od 11 maja br. Studenckie Biuro Porad 
Prawnych Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Prawa rozpocznie działalność w Ożarowie 
Mazowieckim w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy (I piętro, pokój 107). Informacji na 
ten temat udziela Pani Jolanta Kołodyńska 
tel. (22) 722 22 07 wew. 228. Wszystkich za-
interesowanych serdecznie zapraszamy.

prof. zw. dr hab. Fe-
liks Prusak – dzie-
kan Wydziału Pra-
wa Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Pra-
wa w Warszawie z 
siedzibą przy Al. Je-
rozolimskich 200
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OPINIE ABSOLWENTÓW I STUDEN-
TÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZA-
NIA I PRAWA W WARSZAWIE:

Uważam, że poziom nauczania na tym 
wydziale jest porównywalny z europej-
skimi standardami nauczania prawa. 
Wiedza zdobyta na tej uczelni ułatwiła mi 
wdrożenie się do pracy w międzynarodo-
wych strukturach prawniczych. Obecnie 
pracuję w Europejskim Trybunale Praw 
Człowieka w Strasburgu. Zawsze będę 
miło wspominała czas studiów, w szcze-
gólności seminaria magisterskie oraz 
wykłady monograficzne. Perfekcjonizm, 
jaki osiągnęłam w prawie, pozwolił mi 
awansować do pracy w organach mię-
dzynarodowych. 

Izabela Książak-Klepacka
absolwentka Wydziału Prawa

Uczelnia przerosła wszelkie moje ocze-
kiwania: panuje tu naprawdę przyjazna 
atmosfera, wykładowcy są świetnymi 
profesjonalistami, budynek szkoły jest 
nowoczesny i przestronny, a sale kompu-
terowe i biblioteka są bardzo dobrze wy-
posażone. Jestem przekonana, że stu-
dia w WSZiP to trafny wybór!

Joanna Szymańska
studentka I roku na Wydziale Prawa

Nieznajomość prawa szkodzi, a my 
udzielając porad prawnych możemy 
w pewnym stopniu temu zaradzić. Pa-
trząc na ilość przyjmowanych przez nas 
spraw, uświadamiamy sobie, jak duże 
jest zapotrzebowanie na tego typu pora-
dy i jak różnorodne są problemy, z któ-
rymi zwracają się do nas klienci. Dzięki 
temu możemy zastosować wiedzę, którą 

już posiadamy i rozszerzyć ją o nowe do-
świadczenia.

Aleksandra Sulkiewicz
studentka II roku na Wydziale Prawa

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA
Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa 
tel. (22) 539 19 19, www.wszip.waw.pl

 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Nr 8 z dnia 7 kwietnia 
2006 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych 
oraz rejonizacji tych upraw 2006 r. (opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 68) na 
terenie województwa mazowieckiego obowiązuje zakaz uprawy maku, za wyjątkiem dwóch gmin powiatów: płockie-
go (gmina Drobin – 5 ha) i gostynińskiego (gmina Sanniki – 5 ha) oraz bezwzględny zakaz uprawy konopi na całym 
obszarze województwa.
   Jednocześnie zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r., Nr 179, 
poz.1485) w przypadku stwierdzenia nielegalnych upraw maku i konopi włóknistych Burmistrz wydaje nakaz znisz-
czenia tych upraw poprzez zaoranie lub przekopanie gruntu, na koszt prowadzącego uprawę. 
Nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

I N F O R M A C J A

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim, 
ul. Poznańska 129/131
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel./fax (022) 722 41 93, tel.  (022) 721 00 09
www.szkola.ozarow.prv.pl
email: szkolaozarow@poczta.onet.pl

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY PODJĘCIEM NAUKI
W NASZEJ SZKOLE 

LUB JESZCZE NIE WIESZ JAKĄ SZKOŁĘ WYBRAĆ
ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE

29 marca 2006 godz. 17:00 oraz 31 maja 2006 godz. 17:00

O F E R T A

W roku szkolnym 2006/2007 oferujemy naukę  
w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum.

W Liceum Ogólnokształcącym można wybrać na-
stępujące klasy:
• Klasa z rozszerzeniem informatyki, matematyki

  i języka angielskiego,
• Klasa z rozszerzeniem geografii, przedsiębiorczo 
  ści i informatyki z ukierunkowaniem na integrację   
  europejską.

W Technikum można zdobyć następujący zawód
• Technik hotelarstwa (dwie klasy),
• Technik organizacji usług gastronomicznych 
  (jedna klasa),
• Technik handlowiec (jedna klasa),
• Technik żywienia i gospodarstwa domowego 
  (jedna klasa).

Wystarczy dostarczyć:
• zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalne 
  go wydane przez OKE
• świadectwo ukończenia gimnazjum,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  
  zdrowotnych do kształcenia w określonym zawo
  dzie,
• 3 zdjęcia
• podanie  druk dostępny w sekretariacie
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 II miejsce w Gminnym Konkursie Literackim
 „Legendy naszego regionu” 

Kategoria – uczniowie szkół gimnazjalnych 
Justyna Popowska - absolwentka

 Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 
w Ożarowie Maz., obecnie uczennica LO

Przedsionek piekła Przedsionek piekła 

 Dawno, dawno temu, nie za siedmioma górami, tylko na 
terenie naszego Ożarowa Mazowieckiego, miały miejsce zda-
rzenia, które głęboko wryły się w pamięć mieszkańców. 
 W parku stał dworek tonący w dzikiej zieleni. W miejscu, 
gdzie dziś mamy szkołę, znajdowała się ogromna, czarna dziu-
ra, z której buchały płomienie i bez najmniejszej przerwy wy-
dobywały się duszące opary. Czasem dało się słyszeć jęki, pła-
cze, lamenty nękanych dusz i brutalne śmiechy oprawców. Był 
to przedsionek piekła. A jak by było tego mało, gdy robiło się 
ciemno wyskakiwały stamtąd, jak poparzone, kudłate, rogate 
stworzenia, które biegały w kółko, przyczyniały się do wznie-
cania pożarów. Ponieważ roznosiły  na swoich widłach iskierki. 
Nie muszę już chyba tłumaczyć skąd nazwa Pożarów Folwark. 
Z czasem tylko literka „p” odeszła w zapomnienie.  
 Magdalena Reicher, mieszkanka dworku, kobiecina 
drobna, jednakże krzepka miała już serdecznie dość swoich 
sąsiadów. Pewnego wieczoru zaczaiła się za drzewem, za-
opatrzona w różaniec i dzbanek ze święconą wodą. Czarty 
natychmiast wyskoczyły ze swojej siedziby i rozpoczęły ba-
langę. Piszczą, krzyczą, tańce, hulanki, swawola. Wielkie, 
dobre serce kazało jej tu stać i czatować na rozbójników 
w trosce o dobro mieszkańców tej okolicy. W milczeniu przy-
glądała się poczynaniom piekielników, kiedy zaczęło świtać. 
Diabły powoli zbierały się, by wrócić do kryjówki. Jeden za-
błąkał się w jej okolice, nieświadom niebezpieczeństwa. Mag-
da wykorzystała sytuację i z bojowym okrzykiem nadepnęła 
mu na ogon. 

- Stój, bo cię ochrzczę! 
Rad, nie rad stoi i się nie rusza. Wydał tylko żałosny jęk. Trud-
no powiedzieć, kto się bardziej bał. Złapany nie wiedział co 
ma robić. 

- Uciekać - myślał  -  to mi ogon urwie, a ten może mi się jeszcze 
przydać - warknął tylko, pokazując żółte zębiska. 
Magda skończyła właśnie modlitwę do Anioła Stróża i zdała 
sobie sprawę z tego, że teraz musi przemówić mu do słuchu. 

- Cicho! Zamknij paszczę. 
- Oj... Belzebubie, gdzie jesteś? 
- Jak mówię cicho, to cicho! 
- Powtórz swojemu, jak mu tam, Belzebubie, że ja Magdalena 
Reicher nie życzę sobie waszej obecności tutaj. Nie chcę was 
więcej oglądać!  Nie dość, że muszę chałupę z sadzy czyścić albo 
co tydzień malować, to jeszcze wasze harce i zloty. W imię na-

szego Pana Jezusa Chrystusa rozkazuję wam zbierać zabawki 
i wynosić się! 

- Aj... dobrze, dobrze kobieto, zlituj się. Oszczędź mój ogon, 
chociaż kawałeczek, depczesz po nim, zejdź - skomlał diabeł. 

- Milcz! Głupcze! Patrz ta go, jaki delikatny! 
W tym momencie drugą nogą, uzbrojoną w drewniany trep, ca-
łym ciężarem ciała skoczyła nieszczęśnikowi na stopę. 
Zawył boleśnie, a Magda spojrzała z obawą. Pobity otworzył 
coś, w czego miejscu u nas ludzi znajdują się usta. 
Konieczna jest rozmowa - poinformował ją z wyższością. 

- Musisz mnie puścić. 
- Puszczę, ale obiecaj, że nie czmychniesz - i silniej jeszcze na-
stąpiła na jego stopę. 
Dopiero teraz zauważyła, że nie miał kopyt. Był więc leśną 
odmianą diabła, z natury mało szkodliwego, aczkolwiek 
wpływowego. 

- Nie ucieknę, obiecuję! 
- Jak babcię Rutę kocham, zostanę! - piszczał ze łzami 
w oczach. 

- O Matko Boska! - zdenerwowała się bohaterka. 
- Obiecaj, że nie uciekniesz, że nie dasz nogi, a jak mnie oszu-
kasz, jakoby miałbyś prosto do nieba na skrzydłach aniels-
kich trafić! Powtórz! 

- Ajajajaj!... Bądźcie przeklęte baby, wszystkie! Wrr... Zostanę, 
jakobym miał do piekła nie trafić, jeśli kłamię. 
Tak Magdalena zawarła pakt z diabłem, ale nie był to cy-
rograf. Wyjaśnił jej skrupulatnie, że według prawa biesiego 

- artykułu 666, ustawy 13 kodeksu cywilnego, za przegrany 
zakład z diabłem trzeba zapłacić wysoką cenę, a mianowicie 
swoją duszę. 
 To było oczywiste, wątpliwy natomiast był jej kolejny 
krok.  Jednak po chwili w jego głowie zrodził się złośliwy 
koncept. Pomysł pojawił się  jak najbardziej w porę, ponieważ 
właśnie wtedy „Sługa Zła” stracił cierpliwość, zrobił się groź-
ny. Magdalenie wydawało się, że urósł i że wydłużyły mu się 
rogi, po czym zaczął mówić:

- Co ty sobie wyobrażasz kobieto? Czy nie za wiele od nas żą-
dasz? Wiesz z kim zadarłaś? Z samym Diablosławem! Nie 
ujdzie ci to płazem! 
 Magdalena przeraziła się, rozkołatane serce mało 
nie rozerwało jej piersi. Odnalazła w kieszeni różaniec 
i mocno go ścisnęła. 
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policja

 

A P E L

W związku z zaistniałymi w 
ostatnim okresie czasu napadami na placówki bankowe 
w rejonie Warszawy apelujemy do mieszkańców Ożarowa 
Mazowieckiego, aby zwracali uwagę, gdy przebywają w 
rejonie placówek bankowych na osoby zachowujące się 
podejrzanie i wszelkie niepokojące sygnały przekazywali 
Policji. Ostrzegamy, że sprawcy dokonujący napadów po-
siadają broń palną. 

W związku z otrzymanymi sygnałami o oszustwach tele-
fonicznych dokonywanych poprzez osoby zwracające się 
prośbą o skorzystanie z telefonu oraz osoby podające 
się za pracowników firm telekomunikacyjnych i proszące 
o dokonanie testu nowej centrali. W opisywanych przy-
padkach dochodzi do bardzo drogich połączeń, które zo-
stają wykonane z naszego numeru i nie podlegają rekla-
macji. W związku z tym przypominamy i upominamy, aby 
być czujnym i nie udostępniać nikomu ani nie dzwonić 
samemu pod obce numery.

Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim uczestniczy w pro-
gramie prewencyjnym Komendy Stołecznej Policji „ WYKRĘĆ  
NUMER  ZŁODZIEJOWI” i w związku z tym zwracamy się 
z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy z apelem, 
aby przekazywali Policji wszelkie informacje dotyczące miejsc 
gdzie mogą być przechowywane przedmioty pochodzące 
z przestępstwa oraz wszelkich innych informacji, które pomo-
gą w ustaleniu lub zatrzymaniu sprawców przestępstw. 

Wszelkie informacje należy przekazywać pod numer tele-
fonu 722-20-39 lub 997.

W dniu 06.03.2006r. Komisariat otrzymał zgłoszenie o męż-
czyźnie leżącym przy ul.Kilińskiego w Ożarowie Maz., z uwa-
gi na stan upojenia alkoholowego mężczyznę umieszczono 
w Izbie Wytrzeźwień W-wa ul.Kolska. W dniu 07.03.2006r. 
ustalono, że zatrzymany to obywatel Ukrainy nielegalnie prze-
bywający na terenie Rzeczypospolitej w związku z tym wystą-
piono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Pruszkowie o de-
portację. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i mężczyznę 
umieszczono w Areszcie Deportacyjnym w celu wydalenia. 

W dniu 10.03.2006r. funkcjonariusze tut. Komisariatu podczas 
wykonywanych czynności ujawnili w dwóch mieszkaniach nie-
legalny pobór prądu, sprawców zatrzymano i przedstawiono 
im zarzut kradzieży.
 
W dniu 10.03.2006r. otrzymano zgłoszenie o awanturze, któ-
ra ma miejsce na terenie osiedla KABEL. Przybyli na miejsce 
policjanci stwierdzili, że pracownicy wykonujący prace przy 
ociepleniu budynków zostali zaczepieni przez grupę męż-
czyzn, którzy dokonali również wybicia okien w jednym z po-
mieszczeń. Policjanci z KP Ożarów Mazowiecki dokonali na 
miejscu zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o udział 
w awanturze.

W dniu 17.04.2006r. w godzinach nocnych Komisariat otrzy-
mał zgłoszenie, że na terenie Płochocina dwóch mężczyzn 
napadło na kobietę, skierowani na miejsce policjanci uzyskali 
od pokrzywdzonej rysopisy sprawców i w wyniku penetracji 
dokonali zatrzymania jednego ze sprawców. Prowadzone 
czynności pozwoliły na ustalenie kolejnych uczestników tego 
zdarzenia i dokonano ich zatrzymania. Wobec sprawców tego 
napadu Sąd Rejonowy w Pruszkowie zastosował środek za-
pobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
 
W dniu 18.03.2006r. funkcjonariusze z Komisariatu Policji 
w Ożarowie Mazowieckim dokonali przeszukania jednej z po-
sesji w Płochocinie gdzie w jednym z pomieszczeń ujawnili 
śladowe ilości substancji psychotropowych, jak ustalono nale-
żąca do nieletniego syna właścicieli posesji. 

W dniu 22.03.2006r. w godzinach popołudniowych Komisariat 
Policji w Ożarowie Maz został powiadomiony o napadzie na 
sklep spożywczy w Umiastowie gm. Ożarów Maz.. Przybyli na 
miejsce policjanci ustalili, że do sklepu wtargnął zamaskowany 
mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, przy po-
mocy, którego chciał sterroryzować personel do wydania pie-
niędzy. Dzięki przytomności jednej z pracujących tam kobiet, 
która włączyła przycisk antynapadowy sprawca się wypłoszył 
i zbiegł ze sklepu, a następnie odjechał samochodem osobo-
wym. Anonimowa informacja przekazana telefonicznie pozwo-
liła na podjęcie dalszych kroków, w wyniku których ustalono, 
a następnie wraz z funkcjonariuszami KPP w Starych Babicach 
zatrzymano sprawców tego napadu. W wyniku przeszukania 

KRONIKA 
POLICYJNA

Wybąkała: 
- To nie wy ... wyniesiecie się ? 
- Nie – huknął. 
- Nie? W takim razie - uśmiechnęła się cynicznie, bowiem przy-
pomniała sobie stare chrześcijańskie pozdrowienie - W takim 
razie, mój kochany sąsiedzie, zostańcie z Bogiem! 
 Diablisko otwarło szeroko paszczę z zaskoczenia, kiedy 
dotarły do niego słowa kobiety, zawył, zajęczał, zaskowyczał, 

skulił się, zmalał, podwinął ogon i w mgnieniu oka zniknął. 
Zniknęła też woń siarki, po dziurze w ziemi nie było śladu. 
Skończyły się nocne harce. 
 Pozdrowienie to bowiem miało ogromną moc, a sprytnie 
użyte było najdogodniejszym wyjściem z sytuacji. 
 Magdalena Reicher, będąc osobą głęboko wierzącą, posłu-
żyła się iście szatańskim fortelem, bo jak nam wiadomo diabeł 
z Bogiem zostać nie może.
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policja, OSP

Ożarów Maz.

OSP Święcice w marcu br. wyjeżdżała alarmowo 3 razy, w tym:
2 –   kolizje
1 –   potrącenie 

3 marca  – Święcice, ul. Poznańska. Kierowca Fiata Bravo stra-
cił panowanie nad samochodem i wpadł do rowu. Strażacy wy-
ciągnęli auto z rowu.
14 marca – Święcice, ul. Poznańska. Kolizja spowodowana 
wymuszeniem pierwszeństwa. Działania strażaków polegały 
na uprzątnięcie szkieł oraz innych części samochodu z miejsca 
zdarzenia .
21 marca – Wolskie, ul. Poznańska. Potrącenie pieszego przez 
samochód osobowy Fiat Seicento. Działania strażaków polega-
ły na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed dalszymi konse-
kwencjami oraz uprzątnięciu jezdni.

Święcice

które odwieziono do szpitala
22 marca -  zderzenie 3 samochodów osobowych i 1 ciężarowe-
go, 2 osoby poszkodowane w wypadku odwieziono do szpitala,

Inne interwencje  to m.in.  trzykrotne zabezpieczenie lądowiska 
dla śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego, 7 wezwań do 
usunięcia martwych ptaków oraz neutralizacja oparów cieczy ła-
twopalnych w kanalizacji ściekowej przy ul. Mickiewicza.

OSP

ich samochodu oraz mieszkania ujawniono przedmioty słu-
żące do popełniania przestępstw, w tym dwie jednostki broni. 
W związku z tą sprawą w Komendzie Powiatowej Policji w Sta-
rych Babicach odbyło się spotkanie z ekspedientką gdzie gra-
tulacje za postawę złożył Komendant Powiatowy kom. Sławo-
mir Rogowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego podkom. 
Andrzej Karpiński, Komendant Komisariatu Policji w Ożarowie 
Mazowieckim nadkom. Marek Kozłowski, Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Kazimierz Stachurski.
 

W dniu 23.03.2006r. Komisariat Policji w Ożarowie Mazowiec-
kim otrzymał zgłoszenie z jednej z budów, że w nocy dokonano 
kradzieży elektronarzędzi na szkodę firmy budowlanej, war-
tość strat ok.10.000. Skierowani na miejsce policjanci ustalili 
prawdopodobnego sprawcę tego czynu i na terenie Warszawy 
dokonali jego zatrzymania, a w wyniku dokonanego przeszu-
kania odzyskali skradzione mienie w całości. 

W dniu 25.04.2006r. podczas legitymowania osoby nieletniej 
na terenie osiedla KABEL funkcjonariusze ujawnili, że posia-
da telefon komórkowy pochodzący z kradzieży. W rozmowie 
z ojcem ustalono, że dokonał on zakupu telefonu na aukcji 
internetowej po okazyjnej cenie.

OSP Ożarów Mazowiecki w marcu br. 
wyjeżdżała alarmowo 28 razy, w tym:
4    - pożar 
12 - akcji ratownictwa technicznego
1   – wypompowanie wody z rozlewiska
11 – innych interwencji 

3 marca - Koprki, ul. Jaśminowa - pożar wewnątrz bu-
       dynku
8 marca - cmentarz – pożar kontenera ze śmieciami
13 marca - Bronisze, Rynek Hurtowy - pożar samochodu 
        ciężarowego Star 28 z jabłkami
26 marca - Mory, ul. Krańcowa – pożar altanki na działce

Akcje ratownictwa technicznego – najpoważniejsze wypadki 
drogowe:

7 marca – Duchnice, ul. Ożarowska – zderzenie 4 samocho-
dów osobowych i 1 ciężarowego, 3 osoby poszkodowane 
w wypadku odwieziono do szpitala,
13 marca – Jawczyce, ul. Poznańska  - zderzenie 2 samo-
chodów osobowych, zostały poszkodowane 2 osoby, które 
odwieziono do szpitala
22 marca -  Bronisze, ul. Poznańska/Piastowska  - zderzenie 
2 samochodów osobowych, zostały poszkodowane 2 osoby, 


