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Krótki karnawał minął bezpowrotnie. Podobnie jak tegoroczna zima, która 
dzięki łagodnej aurze pozwoliła zaoszczędzić część środków przeznaczo-

nych na ogrzewanie mieszkań. Mam nadzieję, że powrót zimy nam nie grozi, 
choć zgodnie z kalendarzem trzeba być przygotowanym, że może potrwać do 
20 marca. Natomiast trzeba już myśleć o wiosennych porządkach. Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa od 1 marca będzie umawiał się z sołtysa-
mi i przewodniczącymi rad osiedlowych w sprawie zamawiania kontenerów 
przeznaczonych na wielkogabarytowe odpady.  Musimy liczyć się ze znaczną 
podwyżką kosztów związanych z akcją kontenerową. W porównaniu z rokiem 
ubiegłym ceny za podstawienie jednego kontenera wzrosły z 319 zł do ok. 400 zł. 
Bardzo proszę o rozważne korzystanie z podstawianych kontenerów. Nie wolno 
wypełniać ich przydomowymi śmieciami ani odpadami niebezpiecznymi np. 
eternitem. Kontenery przeznaczone są na odpady komunalne, które nie miesz-
czą się w standardowych pojemnikach, stanowiących wyposażenie każdej po-
sesji (np. zużyte meble).

            Kazimierz K. Stachurski

 motto na marzec

 Najbardziej pomocną rzeczą, jaką możemy zrobić 
 dla drugiej osoby, to dopomóc jej w pomaganiu sobie

         L.M.Brommer

 

Z PRACY BURMISTRZA

Szanowni Państwo
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z pracy Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 Podpisano umowę na konserwację sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta i Gminy 

z Zakładem Usług Komunalnych w Ożarowie.
 Zakupiono samochód typu furgon, który będzie do dyspozycji brygady pogotowia wodno-kanali-

zacyjnego nowej jednostki budżetowej - Energetyka Ożarów Mazowiecki.
 Drużyna unihokeja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Święcicach zdobyła I miejsce w Turnieju 

Powiatowym i obecnie zajmuje II miejsce w XII Lidze Warszawskiej województwa mazowieckiego.
 Od 11 do 25 lutego trwały ferie zimowe. Szkoły z terenu Gminy proponowały w tym czasie różne 

formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście”. 
W Szkole Podstawowej w Ożarowie odbywały się zajęcia na basenie, zajęcia komputerowe, warsztaty 
plastyczne oraz z techniki origiami, jak również zajęcia i zabawy integracyjne. Dzieci mogły również 
zobaczyć pokaz ryb drapieżnych w oceanarium, zwiedzić Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębu-
sach, odwiedzić siedzibę zespołu Mazowsze w Karolinie oraz uczestniczyć w zajęciach garncarskich 
w zakładzie garncarstwa artystycznego w Bolimowie. Dodatkową atrakcję stanowił wyjazd do Mu-
zeum Numizmatycznego NBP.
 Szkoła Podstawowa w Płochocinie wraz z harcerzami zorganizowała  zwiedzanie Muzeum Powsta-

nia Warszawskiego i Starówki oraz wyjazd do Górek Kampinoskich. 
Zorganizowano również Turniej Szachowy i Turniej Scrabble.
 W czasie ferii Dom Kultury „Uśmiech” przygotował ofertę zajęć dla dzieci młodzieży. 
 W niedzielę 10 lutego odbyła się projekcja filmu “Artur i Minimki”. Od poniedziałku do piątku 

w pierwszym tygodniu ferii w godz. 11.00-17.00 odbywały się zajęcia plastyczne dla różnych grup 
wiekowych. 
 W pierwszym tygodniu ferii w siedzibie klubu Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa odbywały się 

warsztaty taneczne dla zespołu ludowego “Ożarowiacy”. Po zajęciach dzieci z zespołu mogły korzystać 
z pływalni miejskiej. 

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski

INWESTYCJE
 I REMONTY

EDUKACJA
REKREACJA

KULTURA

O GŁO SZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim zaprasza do udziału w spotkaniach 

dot. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Data spotkania Miejscowości Miejsce spotkania

26 marca 2008 r., godz. 17:00 Miasto Ożarów Mazowiecki - Duchnice Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie 
Mazowieckim - Sala Konferencyjn - III p.

28 marca 2008 r., godz.17:00 Koprki - Pogroszew
Ołtarzew - Domaniewek - Michałówek

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie 
Mazowieckim - Sala Konferencyjna - III p.

3 kwietnia 2008 r., godz. 17:00 Umiastów - Kręczki - Kaputy - Strzykuły Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie 
Mazowieckim - Sala Konferencyjna - III p.

27 marca 2008 r., godz. 17:00 Macierzysz - Szeligi
Wieruchów - Piotrkówek Mały 
- Piotrkówek Duży

Szkoła Podstawowa w Macierzyszu
ul. Sochaczewska 89

2 kwietnia 2008 r., godz. 17:00 Jawczyce - Konotopa- 
Bronisze - Ożarów wieś - Mory

Klub Bronisze
ul. Przyparkowa 15

4 kwietnia 2008 r., godz. 17:00 Święcice - Wolica
Myszczyn - Orły - Pilaszków - Pogroszew 
- Kol. Pogroszew - Wolskie Płochocin - 
Gołaszew

OSP Święcice
ul. Warszawska 53

 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy
 w Ożarowie Mazowieckim

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 został wywieszony wykaz nieruchomości prze-

znaczonych do oddania w dzierżawę.

Dodatkowe informacje pok. 212, tel. 22 722-22-07 w.208 lub 209.
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W dniu 30 stycznia 2008 r. na  XIX sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 153/08
w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ożarowa Maz. z częścią wsi 
Ołtarzew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

1. Przystępuje się do sporządzania zmia-
ny miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ożarowa 
Maz. z częścią wsi Ołtarzew uchwalone-
go Uchwałą Nr 453/06 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 wrze-
śnia 2006 r. (opublikowaną w Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z 2006 r. Nr 264 poz. 
10384 z dnia 19 grudnia 2006 r.) zwanej 
dalej w treści uchwały zmianą planu.
2. Zmiana planu dotyczy terenów 
11MW/U i 12MW/U oznaczonych na 
rysunku ww. miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Ożarowa Maz. z częścią wsi Ołtarzew 
uchwalonego Uchwałą Nr 453/06 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 12 września 2006 r.

§2
Granica obszaru zmiany planu, o którym 
mowa w §1 ust. 1 oznaczona jest na załącz-
niku graficznym, stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały, jako granica obszaru 
objętego zmianą planu.

§3
1. Przedmiotem zmiany planu jest okre-
ślenie nowego współczynnika intensyw-
ności na terenach 11MW/U.
2. Przedmiotem zmiany planu jest okre-
ślenie nowego współczynnika intensyw-
ności oraz wysokości budynków na tere-
nach 12MW/U.
3. Ustalenia zmiany planu obejmować 
będą zakres wynikający z treści art. 15 
ust. 2 pkt 6 i 10 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

UCHWAŁA Nr 154/08
w sprawie: do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Ożarów 
Maz. dla obszaru Pogroszew- Koprki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

Przystąpić do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Ożarów Mazowiecki dla obsza-
ru Pogroszew - Koprki, zwanego dalej pla-
nem, uchwalonego Uchwałą Nr 443/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia z dnia 27 lipca 2006 r. opublikowa-
nej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego Nr 264, poz. 10383 
z dnia 19 grudnia 2006 r. 

§2
Granica obszaru planu, o którym mowa 
w § 1 oznaczona jest w załączniku gra-
ficznym, stanowiącym załącznik do ni-
niejszej uchwały, literami ABCDA.

§3
1. Przedmiotem sporządzania planu jest 
określenie nowej wysokości budynków 
usługowych na terenie 2 U/MN.
2. Ustalenia planu obejmować będą zakres 
wynikający z treści art. 15 ust. 2 pkt. 6 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

UCHWAŁA Nr 155/08
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
działek położonych w obrębie SHR 
Płochocin.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 
od Agencji Nieruchomości Rolnych na 
rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki działek:
 -dz.ew.nr 29/30 o pow.0,1678 ha
 -dz.ew.nr 29/31 o pow.0,3958 ha
 -dz.ew.nr 24/1 o pow.0,4737 ha
położonych w obrębie SHR Płochocin.

UCHWAŁA Nr 156/07
w sprawie: oddania w dzierżawę 
w drodze przetargu nieograniczone-
go działek położonych w Ożarowie 
Maz., stanowiących własność Gminy 
Ożarów Maz.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę 
na okres 10-30 lat, w drodze przetargu 
nieograniczonego działek:
-dz.ew.nr 54/10 o pow. 0.0412 ha
-dz.ew.nr 54/11 o pow. 0.0588 ha
 położonych w Ożarowie Mazowieckim 
przy ul. Poznańskiej obr.09, przewidzia-
nych do przyłączenia.

UCHWAŁA Nr 157/07
w sprawie: regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na te-
renie Miasta i Gminy Ożarów Maz.

Rada Miejska po dokonaniu analizy 
projektu „Regulaminu dostarczania wo-
dy i odprowadzania ścieków”, uchwala 
co następuje:

§1
Uchwala się „Regulamin dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków” na tere-
nie Miasta i Gminy Ożarów Maz.., stano-
wiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Traci moc regulamin stanowiący załącz-
nik do uchwały nr 392/06 Rady Miejskiej 
z dnia 16 lutego 2006 r.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Ożarów Maz.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia w Dzienniku

UCHWAŁA Nr 158/08
w sprawie: wyrażenia zgody na za-
warcie umów najmu lokali użytko-
wych stanowiących własność Gminy 
Ożarów Mazowiecki z dotychczaso-
wymi najemcami oraz odstąpienia 
od obowiązku przetargowego trybu 
ich zawarcia.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Wyraża się zgodę na zawarcie umów 
najmu następujących lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Ożarów 
Maz. z ich dotychczasowymi najem-
cami, na następujących warunkach:
- w budynku nr 11 przy ul. Fabrycznej, 
z Panem Henrykiem Pryba prowadzą-
cym działalność gospodarczą pod firmą 
„Firma handlowa” z przeznaczeniem 
na prowadzenie sklepu spożywczego 
na okres 5 lat,
- w budynku nr 171 przy ul. Poznańskiej, 
z Panem Romualdem Wilczyńskim 
prowadzącym działalność gospodarczą 
pod firmą „U Romka” z przeznaczeniem 
na prowadzenie lokalu gastronomicz-
nego na okres 5 lat,
- w budynku nr 354 przy ul. Poznańskiej, 
z Panem Andrzejem Pilaczyńskim pro-
wadzącym działalność gospodarczą 
pod firmą „AN-PIL” z przeznaczeniem 
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na prowadzenie sklepu spożywczego na 
okres 5 lat,
- w budynku nr 3A przy ul. Strażackiej, 
z Abstynenckim Stowarzyszeniem „Quo 
Vadis” z przeznaczeniem na działalność 
statutową na okres 5 lat, lokal nr 106 
w budynku nr 165 przy ul. Poznańskiej, 
z PZD Rodzinnym Ogrodem Działko-
wym „Glinianka” z przeznaczeniem na cele 
administracyjno-biurowe na okres 5 lat,

§2
Wyraża się zgodę na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarciu 
umów najmu lokali określonych w § 1.

UCHWAŁA Nr 159/08
w sprawie: przedłużenia okresu waż-
ności porozumienia międzygminne-
go pomiędzy Gminą Ożarów Mazo-
wiecki a Miastem Stołecznym Warsza-
wa, dotyczącego powierzenia Miastu 
Stołecznemu Warszawa zadań lokal-
nego transportu drogowego, podpi-
sanego w dniu 26 marca 2004 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Wyraża zgodę na przedłużenie okresu 
ważności porozumienia dotyczącego 
powierzenia Miastu Stołecznemu War-
szawa zadań lokalnego transportu dro-
gowego na 2008 r. oraz zapewnia od-
powiednie środki finansowe na pok-
rycie kosztów związanych z realizacją 
porozumienia. Upoważnia Burmistrza 
Miasta i Gminy do podpisania stosow-
nego aneksu do porozumienia.

UCHWAŁA Nr 160/08
w sprawie: zmiany uchwały Nr 144/07 
z dnia 28 grudnia 2007 r. w spra-
wie określenia stawek dotacji przed-
miotowych dla zakładu budżetowe-
go „Zakładu Usług Komunalnych” 
w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

W §2 skreśla się ust. 2 skreśla się §3
Dotychczasowe „§4” i „§5” otrzymują 
odpowiednio numery „§3” i „§4”

UCHWAŁA Nr 161/08
w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2008 rok, stanowiący załącznik do 
uchwały.

§2
Nadzór nad realizacją planu określonego 
w §1 powierza Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

UCHWAŁA Nr 162/08
w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw gospodarczych 
na 2008 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 

gospodarczych na 2008 rok, stanowiący 
załącznik do uchwały.

§2
Nadzór nad realizacją planu określonego 
w § 1 powierza Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

UCHWAŁA Nr 163/08
w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw obywatelskich 
na 2008 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 
obywatelskich na 2008 rok, stanowiący 
załącznik do uchwały.

§2
Nadzór nad realizacją planu określonego 
w § 1 powierza Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

UCHWAŁA Nr 164/08
w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw budżetowych 
na 2008 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 
budżetowych na 2008 rok, stanowiący 
załącznik do uchwały.

§2
Nadzór nad realizacją planu określonego 
w §1 powierza Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

W dniu  13 - 14 lutego 2008 r. na  XX sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 165/08
w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. 
zbadania zasadności skargi Pani Anny 
i Pana Eligiusza Górskiego na Burmi-
strza Miasta i Gminy Ożarów Maz.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Ożarowie Maz. zbadanie w terminie do 
dnia 30 kwietnia 2008 r. zasadności skar-
gi Pani Anny i Pana Eligiusza Górskiego 
na Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów 
Maz. i przedstawienie wniosków Radzie 
Miejskiej z tego badania.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

UCHWAŁA Nr 166/08
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy 
o kwotę 80.000 zł.
Zwiększyć wydatki budżetu gminy 
o kwotę 80.000 zł w pełnej szczegóło-
wości klasyfikacji budżetowej zgodnie 
z Załącznikiem Nr 1.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 64.692.021 zł.

§2
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 146/07  

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. „Plan 
zadań inwestycyjnych na rok 2008”  
otrzymuje brzmienie zgodnie z Załączni-
kiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa.

Pełna treść uchwał oraz załączników do wglądu 
w UMIG w Ożarowie Maz., ul. Kolejowa 2, pok. 101

lub na stronie www.bip.ozarow-mazowiecki.pl
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KONKURS NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora Przedszkola Publicznego w Broniszach, ul. Kwiatowa 13.

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 okre-

  sie 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 uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 

 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 2006r. Nr 97 poz.674 ze zmianami), 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 związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa 

  w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 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 przypadku 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 poszczególnych 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 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępow-

  anie dyscyplinarne.

 9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 

  postępowanie karne.

 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicz-

  nymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 

  dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 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 ze zmianami) w celu przeprowadze-

  nia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie „Konkurs” w ter-

minie 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.

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE
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OGŁOSZENIA RÓŻNE

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w porozumie-

niu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany 

pragnąc ułatwić mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki 

wywiązanie się z obowiązku złożenia zeznań w podatku do-

chodowym od osób fizycznych za 2007 rok informują, że:

W dniu 1 marca 2008 r. w godzinach 9:00-14:00 oraz 

w dniu 19 kwietnia 2008 r. w godzinach 9:00-15:00 
w Domu Kultury Uśmiech ul. Poznańska 165, 05-850 Oża-

rów Mazowiecki trzech pracowników Urzędu Skarbowego 

Warszawa-Bielany będzie pełniło dyżur.

Pracownicy będą:

 wydawać druki zeznań w podatku dochodowym od 

osób fizycznych za 2007 r. PIT-36, PIT-36L,PIT-37,PIT-38 wraz 

z załącznikami i objaśnieniami, 

 wydawać druki rejestracyjne (aktualizacyjne NIP1, NIP3 

(druki niezbędne do nadania numeru NIP, zgłaszania zmian 

numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania, nazwiska, 

wskazania bądź zmiany numeru konta bankowego, na które 

urząd ma dokonać zwrotu nadpłaty itp.),

 ulotki z adresem Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany 

i numerem konta bankowego, na które podatnik wpłaca 

podatek dochodowy od osób fizycznych, wynikający ze spo-

rządzonego za 2007 rok zeznania,

 wydawać druki VZM tj. wnioski o zwrot niektórych 

wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, 

poniesionych w okresie od 01.05.2004 r. 

UWAGA: Pracownicy nie będą mogli przyjmować od mieszkań-
ców wypełnionych druków zeznań podatkowych.

INFORMACJE
DARMOWE PORADY PRAWNE

Dzięki uprzejmości kancelarii radcy prawnego Grzegorza Stępniewskiego, która prowadzi obsługę prawną Urzę-

du Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłaszamy, iż prawnicy z tejże kancelarii będą udzielali darmowych porad 

prawnych w siedzibie UMiG Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, w pokoju nr 300, na III piętrze, w poniedziałki 

w godz. 15-17.

Warunkiem uzyskania porady prawnej jest konieczność telefonicznego uzgodnienia terminu i godziny spotkania 

w dziale prawnym UMiG Ożarów Mazowiecki pod nr telefonu: 722-22-07 wew. 233

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
Kazimierz Stachurski

MARCOWE  KALENDARIUM  IMPREZ
W  „UŚMIECHU”

1.03.2008 (sobota), godz. 9.00-14.00
Urząd Skarbowy - dyżur pracowników, doradztwo 

w wypełnianiu deklaracji PIT.
 Sala widowiskowa DK “Uśmiech”, ul. Poznańska 165.

2.03.2008 (niedziela), godz. 12.30
 Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl pt.: „Tomcio Paluszek”. 

Wstęp bezpłatny
 Sala widowiskowa DK “Uśmiech”, ul. Poznańska 165

  
8.03.2008 (sobota), godz. 16.00

Dzień Kobiet - program poetycki w wykonaniu teatru “Rapsod” 
pt.: ”Wszystko dla Pań” oraz występ kabaretu „Cegła” z Opola.

Wstęp bezpłatny.
Sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165.

  
9.03.2008 (niedziela), godz. 12.30

Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl pt.: “Księga dżungli”.
Wstęp bezpłatny

Sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165.
  

16.03.2008 (niedziela), godz. 12.30
 Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt.: „Opowieść Kwitnącej Wiśni”. Wstęp bezpłatny
Sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165.

  
 30.03.2008 (niedziela), godz. 12.30

 Spotkanie z teatrem dla dzieci. 
Spektakl pt.: “Tajemnica Starego Dębu”. Wstęp bezpłatny

Sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165.

Szanowni Czytelnicy „Informatora”
 Rok 2008 jest jubileuszowym sześćdziesiątym rokiem funkcjonowania ożarowskiej Biblioteki Publicznej najpierw 

jako Gminnej Biblioteki Publicznej w Ożarowie, następnie jako Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki. W związku z jubileuszem planujemy wydać okolicznościową książeczkę. 

Zwracamy się z serdeczną prośbą o kontakt z Biblioteką do osób, które pamiętają historię Biblioteki, jej różne siedziby 

i wydarzenia towarzyszące życiu placówki, posiadają być może jakieś zdjęcia.

Prosimy o nadsyłanie wspomnień czytelników. Najciekawsze materiały zamieścimy w planowanym okolicznościo-

wym wydawnictwie oraz będziemy je sukcesywnie publikować na łamach „Informatora”. Będziemy bardzo wdzięczni 

za współpracę.
Dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
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 Siedemnasty raz harcerski łańcuch serc i rąk 

przyprowadził z Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem 

Światło Pokoju do Polski. 

16 grudnia Światło dotarło na Głodówkę, skąd zostało prze-

wiezione do Warszawy. W stolicy uroczystość przekaza-

nia Światełka środowiskom harcerskim z terenu Chorągwi 

Stołecznej oraz mieszkańcom została zorganizowana 18 grud-

nia na Placu Piłsudskiego tuż obok Grobu Nieznanego Żołnie-

rza. Z gminy Ożarów autokarem gminnym przyjechała grupa 

45 harcerzy i 6 instruktorów ze swoimi lampionami. 

 Cudowne Światło zostało uroczyście wniesione w ogrom-

nym lampionie przy blasku pochodni przez komendanta 

Chorągwi Stołecznej ZHP hm Waldemara Kowalczyka w oto-

czeniu harcerzy. Komendant przekazał Światło wiceprezydento-

wi Warszawy p. Włodzimierzowi Paszyńskiemu oraz metropo-

licie warszawskiemu abp Kazimierzowi Nyczowi. Potem zapalił 

nim przygotowane ognisko. W tym momencie nad ogniskiem 

wystrzeliły sztuczne ognie na znak radości, że Światełko już jest 

z nami. Następnie harcerze podchodzili do ogniska i zapalali świę-

tym ogniem swoje lampiony, żeby je przewieźć na teren gminy 

i przekazać kościołom, szkołom, urzędom, mieszkańcom. 

 Przesłanie tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju 

brzmi: „Stawiajmy wyzwania, świećmy przykładem”.
 Przyjmując to przesłanie chcemy lepiej służyć ludziom, 

chcemy, aby świat stawał się lepszy, chcemy na wzór małe-

go Dzieciątka Bożego stawiać sobie wyzwanie zmiany ludz-

kich serc. Być lepszym niż się jest - to droga pełna radości 

i satysfakcji. Każdy z nas może się stać Betlejemskim Światłem 

Pokoju.

Harcerka

Betlejemskie Światło Pokoju w naszej gminie

Z ŻYCIA GMINY

„Witajcie w naszej bajce...”
Taki napis witał uczestników balu karnawałowego, którzy 

przybyli 19 stycznia do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie 

Mazowieckim. W tej szkole od trzech lat Rodzice organizują 

bale tematyczne. Dzieciaki gościły już w krainie podmorskiej 

oraz w kosmosie, a w tym roku - w krainie bajek. Nieprzy-

padkowo wybrano tegoroczny temat, związany z książkami, 

bowiem obecna Rada Rodziców postawiła sobie za cel popu-

laryzację czytelnictwa wśród uczniów. W ubiegłym roku szkol-

nym na książki dla dzieci wydała ze składek Rodziców ponad 

3 tys. zł, w tym - także sporą kwotę. Co miesiąc wręcza nagro-

dy w konkursie czytelniczym. Stara się przeobrazić czytelnię, 

aby była miejscem atrakcyjnym dla uczniów, z bogatym księ-

gozbiorem. Tak więc wybór tematyki balu narzucał się sam.

 Na zabawę przybyli więc bohaterowie ukochanych książek 

naszych dzieciaków: Czerwone Kapturki, Jasie i Małgosie, mi-

sie, kotki, tygryski... Batman ze SpiderManem reprezentowali 

komiksy uwielbiane przez chłopców. Wróżek, księżniczek, 

piratów trudno było zliczyć. W większym i mniejszym for-

macie, bowiem nauczyciele i rodzice również przyszli na bal 

przebrani (taka jest tradycja balu). Klasy młodsze i starsze 

prezentowały swoje talenty, budząc zachwyt przybyłych na 

bal rodziców i dziadków. A wszystko to działo się w scenerii 

bajkowej: w jednej części sali był zaczarowany las, w innej - 

sala tronowa, w kolejnej - na wzburzonych falach płynął sta-

tek wikingów. Największy zachwyt dziewczynek wzbudziło 

jednak słodziutkie wróżkowe niebo z różowym chmurkami. 

Większość dekoracji wykonali dzień wcześniej Rodzice, którzy 

jak zwykle przygotowali zapierającą dech scenografię. Swoją 

drogą, strach pomyśleć, jak będzie wyglądał przyszłoroczny 

bal, skoro z roku na rok poziom zabawy podnosi się. 

 Dzieci bawiły się pod kierunkiem wodzireja, który przy-

gotował dla nich sporo konkursów, w tym także konkurs ta-

lentów. Nagrody dla wszystkich uczniów klas młodszych oraz 

dla najwspanialszych „gwiazd” z klas starszych ufundowano 

z pieniędzy Rady Rodziców. A dzieciaki z pewnością długo 

wspominać bedą bal, zwłaszcza, że udało się wydać płytę 

z zapisem zabawy, a dochód z niej zasilił konto Rady Rodziców. 

Prezentowane zdjęcia zachwycają feerią barw i, co najważ-

niesze, roześmianymi buziami dzieci. Do zobaczenia na balu 

w przyszłym roku!
Katarzyna Wyszomierska
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Boże Narodzenie jest w Polsce obok Wielkanocy najbardziej 
uroczyście obchodzonym Świętem. Jest kameralne, rodzinne, 
przeważnie spędzane w gronie najbliższych osób. Wieczór wi-
gilijny dla dzieci to chyba najpiękniejszy wieczór w roku, kiedy 
atmosfera baśni urzeczywistnia się na parę godzin w blasku 
różnobarwnych światełek, prezentów i wspólnego jedzenia. 
 Harcerze, zuchy i instruktorzy ze Szczepu Szaniec im. Ma-
łego Powstańca w Płochocinie są wielką harcerską rodziną 
i dlatego wieczorem 19 grudnia spotkali się na uroczystym 
spotkaniu wigilijnym. Przyszło ponad 100 zuchów, harcerzy 
i instruktorów; przybyło wielu rodziców i przyjaciół. Spotka-
nie rozpoczęło się w harcówce uroczystym wniesieniem Betle-
jemskiego Światła Pokoju przez harcerzy z XI DH i rozpaleniem 
symbolicznego ognia w kominku. Przy blasku Światła druh 
Tomek Kotecki odczytał historię i przesłanie Światła.

 Na ten wieczór zuchy z gromady Słoneczne Promyki pod 
kierunkiem dh Agnieszki Boguckiej przygotowały Jasełka. 
Wystąpiły w przepięknych strojach przygotowanych przez 
rodziców. Jasełka zostały przedstawione perfekcyjnie. 
 Po przedstawieniu wszyscy przeszli na holl szkolny. Tu sta-
ła już rozświetlona choinka oraz imponujący bogactwem 
potraw i strojem stół z wieczerzą wigilijną, na którym sta-
ły potrawy przyniesione przez zuchy i harcerzy. Stół wigilij-
ny przygotowali harcerze z VI DH i IX DH wraz z dh Anną 
Dębowską i Kingą Bańkowską. Odpowiedni fragment Ewan-
gelii odczytała nasza dawna, ale zawsze bardzo kochana przez 
dzieci pani katechetka pani Beata Kowalska. Wszyscy dzielili 
się opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczne. 
 Po złożeniu życzeń zaczęliśmy spożywać potrawy wigilijne, 
wszystkie bardzo smaczne i udane. Były i pierogi, i ryby, i śle-
dzie, a słodyczy i bakalii zatrzęsienie, co wróży, że następny rok 
będzie dla nas bardzo obfity.
 Gdy już zaspokojono pierwszy głód, dało się słyszeć dźwięk 
dzwonka. To przybywał z dalekiej Laponii harcerski Mikołaj 
z worem prezentów w towarzystwie Śnieżynek. Każdy otrzy-
mał prezent wraz z rymowanymi życzeniami świątecznymi. 
Nadszedł czas na wspólne śpiewanie kolęd. Śpiewaliśmy naj-
piękniejsze z pięknych „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi”, 
„Lulajże Jezuniu”, Gdy Panna śliczna” wspólnie z karaoke – 
prezentacją przygotowaną przez XI DH. Było pięknie, nastrojo-
wo i miło. Już się czuło zapach świąt. 
Było to wydarzenie pełne Aradości i ciepła. Niech ten wieczór 
zachowa na zawsze magiczną moc obdarowywania ludzi mi-
łością płynącą ze żłóbka w Betlejem.

komendantka Anna Sakowska

Harcerska Wigilia w Płochocinie

ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA

Zimą młodzież też może uprawiać strzelectwo sportowe …
Zima nie musi być porą nudy i nostalgii. Dobrze zorganizo-
wane zajęcia z młodzieżą, w miesiącach zimowych, przynoszą 
zadowolenie uczniom i dyplomy uznania dla szkoły oraz sa-
tysfakcję dla ich nauczycieli. 
 Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Pani Ja-
goda RYBAK i nauczyciel PO Stanisław CYWIŃSKI postanowili 
doskonalić ubiegłoroczne, dobre efekty uczniów w strzelec-
twie sportowym z kbks. Grupa uczniów klas drugich i trze-
cich technikum, pod kierunkiem nauczyciela PO, rozpoczęła 
w listopadzie 2007 roku treningi strzeleckie na strzelnicy WKS 
„GWARDIA” przy Placu Żelaznej Bramy 1.
 Treningi strzeleckie umożliwiły start dwóch mieszanych 
drużyn  w Zimowych Międzyszkolnych  Zawodach Strzelec-
kich „O ZŁOTĄ ŁUSKĘ”. Zawody odbyły się na strzelnicy Klu-
bu Strzelecko-Szkoleniowego AGVO Sp. z oo w Warszawie. 
Patronat nad zawodami objęła Prezydent m. st. Warszawy 
Pani Hanna GRONKIEWICZ – WALTZ. W wyniku kwalifikacji 
strzeleckich, w zawodach wzięli udział następujący uczniowie:
w drużynie pierwszej: Ewelina KUŚMIDER, Jerzy JAGUŚ, 
Paweł MAKOWIECKI,
w drużynie drugiej: Monika WALCZAK, Patryk JOCEK, 
Łukasz SELIGA.

 W Międzyszkolnych Zawodach Strzeleckich „O Złotą Łuskę” 
wzięło udział 56 drużyn (168 zawodników) ze szkół ponadgim-
nazjalnych z Warszawy i województwa mazowieckiego. Ucznio-
wie naszej szkoły nie podali się tremie, ani nerwowej atmosferze 
współzawodnictwa sportowego. Wysoka wola walki sportowej 
potwierdziła ich dobrą formę strzelecką. Wśród utytułowanych 
szkół warszawskich, zajęli dobre siódme miejsce (analogicznie 
jak w marcu 2007 roku) z wynikiem 251 punktów na 300 możli-
wych. Indywidualnie najlepsze miejsca (168 startujących) zajęli: 
Monika WALCZAK -12 i Jerzy JAGUŚ - 14.
 Postanowiliśmy kontynuować treningi strzeleckie, aby 
przygotować dobrą formę sportową do eliminacji rejono-
wych w XLVII Zawodów Strzeleckich „O SREBRNE MUSZKIE-
TY - 2008” pod patronatem Ministrów Edukacji Narodowej 
i Obrony Narodowej. Etap zawodów rejonowych odbędzie się 
2 kwietnia br. na strzelnicy ZKS HUTNIK w Warszawie. Ponad-
to kalendarz imprez sportowych przewiduje jeszcze w maju 
Szkolne Zawody Strzeleckie o tytuł najlepszej drużyny oraz 
strzelca wiosny w grupie dziewcząt i chłopców. 
 Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w zawodach 
i czekamy na kolejne sukcesy

Stanisław Cywiński
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Dnia 2 lutego 2008 r. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Ma-

zowieckim odbyła się studniówka klas czwartych Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie 

Mazowieckim.

 Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powia-

tu Warszawskiego Zachodniego pan Jan Żychliński z żoną, 

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki pan Kazimierz 

Stachurski z żoną. 

 Zabawa rozpoczęła się uroczystym odtańczeniem polo-

neza, do którego zaprosiła nas pani dyrektor Jagoda Rybak.

 Po podziękowaniach tegorocznych maturzystów dla wy-

chowawców klas: klasy IV „A” Technikum Hotelarskiego, pani 

Hanny Chełchowskiej, klasy IV „B” Technikum Hotelarskiego, 

pani Marzannie Bodych, klasy IV Technikum Gastronomicz-

nego, pani Agnieszce Konrad, oraz dla całego Grona Pedago-

gicznego, rozpoczęła się szampańska zabawa do białego rana 

w rytmach muzyki disco z różnych lat.

 Obsługa hotelu Mazurkas przygotowała wyśmienite menu 

i bardzo dbała o nasze bezpieczeństwo. Miłą niespodziankę 

sprawił nam pan Sobiecki, tata ucznia klasy IV „A”, fundując 

nam danie serwowane przez kelnerów oraz pyszny tort. 

 Tegoroczna moda studniówkowa nawiązywała do kla-

syki. Dominowała więc czerń, zarówno wśród dziewcząt jak 

i chłopców. Nie zapomnieliśmy o tradycji studniówkowej 

i włożyłyśmy czerwone podwiązki. Wierzymy, że kolor ten 

przyniesie nam szczęście na maturze. 

Szczęścia na ten ważny egzamin życzymy również innym 

tegorocznym maturzystom.

Anna Skorupska - klasa IV „B” 

Studniówki czas…

Nie ma ucznia w naszej szkole, który nie słyszałby o Jurku 

Owsiaku i jego Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wszy-

scy wiedzą, że co roku w drugą niedziele stycznia setki sztabów 

Orkiestry otwiera swoje podwoje i tysiące wolontariuszy rusza 

w Polskę by zbierać datki na ratowanie zdrowia naszych dzieci.

 Cóż takiego wydarzyło się w tym roku, że warto wspo-

mnieć o tym na łamach gazety? Pierwszy raz w tym roku 

w Zespole Szkół Ponaginazjalnych nr 1 im. T. Halika został za-

łożony Sztab WOŚP i 13 stycznia ruszył ze zbiórką pieniędzy 

dla Fundacji.

 Ponad 60-ciu wolontariuszy stawiło się rano w szkole, 

by odebrać identyfikatory i jak najszybciej wyjść na miasto 

w poszukiwaniu datków. Szczęśliwie pogoda tego dnia dopi-

sała i nie brakowało nam humoru. 20 patroli  ruszyło w teren. 

Zapowiadał się długi, pracowity dzień.

 Do południa uczniowie przypisani do sztabu pracowali na 

zwolnionych obrotach. Trochę grali, trochę gadali, czekali na 

pierwszych zmarzniętych. Ale po południu atmosfera zmieniła 

się diametralnie. Co kilka minut wkraczał nowy patrol i kolejne 

puszki trafiały na stół do liczenia. A było co liczyć. Do godzi-

ny 19:00 nasze sprawne ręce przeliczyły dziesiątki kilogramów 

bilonu. Wyobraźcie sobie stosik liczący np. 200 sztuk 1-groszó-

wek. Były też i banknoty, nawet stu czy dwustuzłotowe. 

 By sił nie brakło w sztabie, otworzyliśmy bufet. Królowały 

tam bigos i pyszne ciasta, a wszystko zrobione własnoręcz-

nie przez naszych uczniów. Atmosfera była doskonała i czas 

szybko mijał. Gdy podliczyliśmy ostatnią puszkę okazało się, 

że zebraliśmy 18.500 złotych.

 Cała zebrana kwota jeszcze tego samego dnia została prze-

kazana Fundacji w studiu TVP2 na ul. Woronicza. 

Do zobaczenia za rok 

Anna Dymkowska

WOŚP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika
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W wielu krajach w najwyższej cenie jest życiowe doświadcze-
nie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Niestety Polacy 
w dalszym ciągu nie doceniają doświadczeń życiowych swych 
przodków i w każdym pokoleniu popełniają te same błędy 
w młodości - lekceważąc na przykład swe zdolności oraz wypa-
czenia w życiu dorosłym, lekceważąc np. więzy rodzinne.
 Konsekwencje tego typu błędów często są przyczyną ży-
ciowych tragedii w skali jednostkowej oraz kryzysów w ska-
li społecznej. Żeby ocalić od zapomnienia doświadczenia 
z przeszłości naszych przodków żyjących wśród nas na ziemi 
ożarowskiej przygotowano publikację pod tytułem „Dzieje 
Ziemi Ożarowskiej” na przestrzeni minionych dwóch tysiąc-
leci oraz przeprowadzono na jej podstawie Turniej Wiedzy 
Historycznej, w którym wzięło udział 850 uczniów ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Turniej Wiedzy Histo-
rycznej jest jedynie początkiem edukacji historycznej upo-
wszechniającej doświadczenia i osiągnięcia rodaków, którą 
należy pogłębiać na lekcjach wychowania obywatelskiego, 
przygotowania do życia w rodzinie oraz na podstawie wspo-
mnień naszych przodków a zwłaszcza dziadków i pradziad-
ków, którzy są niewyczerpaną skarbnicą wiedzy historycznej i 

refleksji patriotycznej.
 W tym celu z inicjatywy historyka naszej małej Ojczyzny, 
autora „Dziejów Ziemi Ożarowskiej” w 2008 roku rozpoczy-
namy dokumentację fonograficzną wspomnień najstarszych 
mieszkańców Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki dla za-
łożenia Archiwum Pamiętników, które służyć będzie stu-
dentom przygotowującym prace licencjacie i magisterskie 
oraz wnukom i prawnukom najstarszych odchodzących 
sukcesywnie na wieczny odpoczynek mieszkańców Gminy 
Ożarowskiej. Według spisu statystycznego, na terenie Mia-
sta i Gminy w 2008 roku żyją 423 kobiety i 179 mężczyzn 
liczących powyżej 80 lat, których wspomnienia należy ocalić 
od zapomnienia, którzy posiadają bogaty zasób życiowego 
doświadczenia niezbędnego dla patriotycznego i obywatel-
skiego wychowania ich dzieci, wnuków i prawnuków.
 Jako autor tej koncepcji dokumentalno - wychowawczej  
zwracam się do opiekunów seniorek i seniorów o przekazanie 
ich adresów i telefonów do redakcji „Informatora Ożarow-
skiego” z dopiskiem na kopercie „Dla Kronikarza Gminnego 
dr Stefana Lewandowskiego”.

Stefan Lewandowski 

Doświadczenie z przeszłości podstawą życiowej mądrości

CENNA INICJATYWA

Od 2 stycznia działa w Józefowie Filia Gminnego Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożaro-
wie Mazowieckim. Przychodnia zapewnia usługi w zakresie 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Specjalistycz-
nych - czynna jest w godzinach 8.00-18.00, rejestracja pacjen-
tów odbywa się od godz. 7.30. Rejestracja pacjentów odbywa 
się w sposób bezpośredni (osobiście) lub telefonicznie pod 
nr tel. (022) 722-52-00.
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA:
Warunkiem korzystania z usług POZ jest :
1. Okazanie aktualnego dokumentu ubezpieczenia
2. Wypełnienie deklaracji zapisu do wybranego lekarza, pielę-
gniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo - ro-
dzinnej (w przypadku kobiet, dziewczynek i chłopców do 2 m.ż.)
 Planowe wizyty u lekarza pierwszego kontaktu umawiane 
są na zapisy, zachorowania wymagające załatwienia w trybie 
pilnym załatwiane są w dniu zgłoszenia. Wizyty domowe do 
pacjentów obłożnie chorych uzgadniane są z lekarzem.
 Powtarzanie recept na leki stosowane przewlekle możliwe 
jest na podstawie złożenia pisemnego zapotrzebowania w re-
jestracji medycznej, odbiór recept w dniu następnym. W przy-
chodni, w której przewidywana liczba obsługiwanych zadekla-
rowanych pacjentów oscylować będzie w granicach ok. 4000 
osób, przewidziano w ramach POZ 2 etaty lekarskie, zgodnie 
z wymogami i przelicznikami Narodowego Funduszu Zdrowia.
Praca lekarzy POZ zorganizowana jest w sposób następujący 
Poniedziałek: 8:00-13:00 dyżur lekarza pediatry
               13:00-18:00 dyżur lekarza internisty
Wtorek:  8:00-13:00 dyżur lekarza internisty
               13:00-18:00 dyżur lekarza pediatry
Środa:  8:00-13:00 dyżur lekarza pediatry
               13:00-18:00 dyżur lekarza internisty 

Czwartek: 8.00-13.00 dyżur lekarza pediatry
               13.00-18.00 dyżur lekarza internisty
Piątek:  8.00-13.00 dyżur lekarza internisty
               13.00-18.00 dyżur lekarza pediatry
W przypadku nagłych zachorowań pomoc udzielana jest nie-
zwłocznie przez lekarza dyżurującego zarówno dzieciom jak 
i dorosłym.
Aktualnie dyżurujący lekarze:
1. dr Piotr Banasiewicz specjalista chorób wewnętrznych
2. dr Krystyna Kościuczyk lekarz chorób wewnętrznych
3. dr Agnieszka Tryniecka lekarz chorób wewnętrznych
4. dr Teresa Roszkowska - Raczyńska specjalista pediatra
5. dr Ewa Marczyńska pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych czynny 
jest we wtorki i czwartki w godz. 8:00-10:00. Odbiór wyników 
badań następnego dnia w rejestracji medycznej.
Gabinet EKG: od poniedziałku do piątku 10:00-17:00 
Gabinet Zabiegowy: od poniedziałku do piątku 8:00 - 18:00
Punkt Szczepień: środy 8:00-13:00, piątki 13:00-18:00 
PORADNIE SPECJALISTYCZNE w ramach kontraktu z NFZ:
1. Poradnia Ginekologii i Położnictwa - dr Cezar Kurkliński
każdy wtorek godz. 15:00-19:00 (zapisy na wizyty, pacjentki 
mogą zgłaszać się bez skierowania)
2. Poradnia Laryngologiczna - dr Joanna Kłosek - I-wszy wto-
rek miesiąca 14:00-16:00 (zapisy na wizyty, konieczne skiero-
wanie od lekarza pierwszego kontaktu)
3. Poradnia Neurologiczna - dr Jolanta Chmielewska-Zdano-
wicz - II-gi wtorek miesiąca 15:00-17:00 (zapisy na wizyty, ko-
nieczne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu)
4. Poradnia Diabetologiczna - dr Elżbieta Kapłon-Osęka
I-wszy poniedziałek miesiąca 15:00-17:00 (zapisy na wizyty, 
konieczne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu)

Zapraszamy do nowego  Ośrodka Zdrowia w Józefowie 
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Tytuły Mistrza Świata zdobyli: Darek Chrupek w kategorii ku-
mite (walka) dzieci oraz trener Mirosław Boguski (Ożarów) 
w kategorii kata (formy) drużynowego seniorów starszych, 
który został też wicemistrzem w kata indywidualnym!

 Znakomity występ, który dał reprezentacji Klubów Kara-
te Shotokan Polski Centralnej i Wschodniej znakomite trze-
cie miejsce w klasyfikacji medalowej (za Włochami i Belgią, 
a przed między innymi 4-Austrą i 5-Rosją) zdobywając 
15 medali, zaznaczyli inni medaliści z Ursusa.

 W doborowej stawce 24 drużyn z 17 państw (ok. 1000 za-
wodników) srebrne medale i tytuły wicemistrzowskie zdo-
byli: 2-a Kinga Kobus w kata drużynowym dziewcząt oraz 
kata drużynowym mix dzieci, 2-a Krystian Wojtkowski 
(do niedawna mieszkaniec Ożarowa) w kata drużynowym 
kadetów oraz kata drużynowym mix kadetów, Albert 
Bedyński i Darek Chrupek w Kata drużynowym mix dzieci, 
Marcelina Iwaniukowicz w kata drużynowym mix kadetów, 
Michał Preibsch (Ożarów).
 Medale brązowe zdobyli: Kinga Kobus w kumite dzieci, 
Konrad Kostrzewa w kumie drużynowym kadetów, Adrian 
Rudowski (Ożarów) instruktor Jacek Boguski (Ożarów) 
w kumite drużynowym seniorów. Barw Polski bronili też 
inni mieszkańcy Ożarowa: Grzegorz i Piotr Preibisch oraz 
Mateusz Fittkau. 
 Ten wielki sukces był możliwy dzięki ogromnej pracy 
(szczególnie w ostatnich miesiącach), udziału w wielu dodat-
kowych treningach i zgrupowaniach, wsparciu rodziców oraz 
władz dzielnicy Ursus oraz Gminy Ożarów. Dla wszystkich 
ogromne brawa i podziękowania.

Mirosław Boguski

SUKCESY KARATEKÓW Z URSUSA I OŻAROWA NA MISTRZOSTWACH 
ŚWIATA KARATE  IKF (18 – 20.01.2008 r. - Rimini we Włoszech)

SUKCESY SPORTOWE

W dniu 02.02.2008 r. odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Trampkarzy z okazji X-LECIA Amatorskiego Klubu Sportowe-
go „F.C. Płochocin”. W obsadzie turnieju było osiem zespołów 
reprezentujących siedem zaprzyjaźnionych z naszym Stowa-
rzyszeniem klubów sportowych. Wszyscy uczestnicy zostali 
podzieleni na dwie grupy rozgrywkowe:
GRUPA „A”    GRUPA „B”
1. GLKS Nadarzyn I  1. UKS Ambra Ołtarzew
2. KS Ożarowianka  2. KS Błonianaka
3. KS Teresin   3. GLKS Nadarzyn II
4. KS Zaborowianka  4. FC Płochocin
Systemem „każdy z każdym” wyłoniono półfinalistów i finalistów.
FINAŁ D: KS Błonianka – KS Teresin, FINAŁ C: UKS Ambra - 
KS Zaborowianka, FINAŁ B: GLKS Nadarzyn II - FC Płochocin, 
FINAŁ A: KS Ożarowianka – GLKS Nadarzyn I
Końcowa klasyfikacja: I m. - GLKS Nadarzyn I; II m. - KS Oża-
rowianka; III m. - FC Płochocin; IV m. - GLKS Nadarzyn II; V m. 
- KS Zaborowianka; VI m. - UKS Ambra, VII m. - KS Błonianka; 
VIII m. - KS Teresin
 Nad grą zgodną z przepisami czuwał główny sędzia turnie-
ju: Pan Dominik Piwowarczyk.
 Każda z drużyn w okresie przygotowawczym do rundy 
wiosennej sezonu 2007/2008, zaprezentowała bardzo do-
bry poziom piłkarski. Mecze były niezwykle emocjonujące 
i zapewne podobały się nawet najbardziej wymagającym ki-
bicom. W 16 turniejowych meczach można było podziwiać 
wiele pięknych bramek, odważnych interwencji bramkarskich 
oraz szybkich i zdecydowanych akcji.

 Uhonorowaniem wysiłku każdej drużyny były nagrody 
(puchary, sprzęt sportowy) – ufundowane  przez Zarząd AKS 
„FC Płochcocin”, wręczane przez Prezesa pana Stanisława Tra-
czyka. Także trenerzy poszczególnych zespołów wyróżnili swo-
ich najlepszych zawodników , upominkami w postaci sprzętu 
sportowego.
 Przyjemnym akcentem na zakończenie turnieju było otrzy-
manie okolicznościowego pucharu z okazji X-lecia naszego 
klubu od Trenera GLKS Nadarzyn Pana Bogdana Lewandow-
skiego. Serdecznie dziękujemy!!!  
 Jako opiekun drużyny F.C. Płochocin, składam serdeczne 
podziękowania za sportową postawę - nie tylko na boisku, 
wszystkim Trenerom i Zawodnikom. 
 Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które zaangażowały 
się w pomoc przy organizacji turnieju.

Ze sportowym pozdrowieniem - trener Marek Tomczyk

X. ROCZNICA ISTNIENIA 
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU AKS „F. C. PŁOCHOCIN”
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SPORT

Już po raz czwarty, 2 lutego, został rozegrany Short Track Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki, którego głównym organizatorem byli 
Spółdzielnia Mieszkaniowa OŻARÓW oraz Zarząd Osiedla 
RSM Bloki przy współudziale  Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Honorowym patronatem objął tę imprezę Bur-
mistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pan Kazimierz 
Stachurski.
 Niestety, tak jak w zeszłym roku, aura nie dopisała i nie 
było możliwości rozegrania imprezy na lokalnym, osiedlowym 
lodowisku Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW. Wykorzy-
stując zeszłoroczne doświadczenia organizatorzy postanowili 
powtórnie zorganizować short track w Warszawie, na torze 
łyżwiarskim Stegny, korzystając z gościnności i przychylności 
Dyrektora Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
kierownika toru łyżwiarskiego Stegny Pana Andrzeja Kraw-
czyńskiego, który udzielił nam potrzebnej pomocy i spowo-
dował idealne przygotowanie tafli lodowej, z którą nie mogli 
poradzić niektórzy zawodnicy posiadający niezbyt naostrzone 
łyżwy. Chętni do wyjazdu na zawody mogli skorzystać z auto-
busu, udostępnionego przez Urząd Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki, który odjechał spod Szkoły Podstawowej nr 1 już 
o godzinie 7.45, a wszystko po to, aby możliwe było rozegranie 
zawodów w godzinach od 10.00 do godz. 11.30, a więc w cza-
sie udostępnionym organizatorom przez kierownictwo toru 
łyżwiarskiego. Część uczestników przybyło na zawody własny-
mi środkami transportu.
 Większość uczestników posiadała własne łyżwy. Nieliczni 
skorzystali z usług wypożyczalni łyżew działającej przy torze 
łyżwiarskim. Zawody przebiegły sprawnie, gdyż były po raz 
pierwszy obsługiwane przez profesjonalnych sędziów, którzy 
bardzo szybko sporządzili protokół końcowy, który mogli za-
brać ze sobą zawodnicy biorący udział w sportowej rywalizacji. 
Na szczęście tym razem nikt z uczestników nie uległ kontuzji, 
upadki były bardzo rzadkie, co świadczy bardzo dobrze o opa-
nowaniu techniki jazdy na łyżwach przez wszystkich uczestni-
ków. Nie było więc potrzeby skorzystania z serwisu medyczne-
go sprawowanego przez przychodnię lekarską BIOVENA.
 Zawody rozpoczęli przedszkolacy, a skończyli dorośli wy-
ścigiem open. Najliczniej obsadzony był wyścig open w kate-
gorii mężczyzn, w którym walczono z zębem o jak najlepszy 
czas. Jedyną firma , która wystawiła stosunkowo liczną repre-
zentację była lokalna, znana firma JUNGHEINRICH z Bronisz. 
Jak widać personel bierze dobry przykład z prezesa tej firmy 
Pana Jarosława Cisaka, który w zeszłym roku wziął udział na 
motocyklu w rajdzie Paryż - Dakar, będąc jedynym amatorem 
startującym w tej znanej imprezie.
 Uroczysta dekoracja zwycięzców nastąpiła już na zewnątrz 
toru łyżwiarskiego. Zwycięzcy stając na podium, udostępnio-
nym przez kierownictwo STEGIEN, otrzymali z rąk Burmistrza 
Pana Kazimierza Stachurskiego medale oraz gustowne dy-
plomy, opracowane bezinteresownie przez studio graficzne 
KOMOGRAF z Jawczyc, które je także wydrukowało. Także za 
darmo, zostały przez to studio opracowane i wydrukowane 
plakaty, za co organizatorzy są wdzięczni jego pracownikom, 
a szczególnie Panu Adamowi Dmowskiemu.   

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody i upo-
minki rzeczowe, dzięki pomocy udzielonej organizatorom 
przez następujące firmy, działające na terenie naszej gminy: 
REMO-CAR, PERI, JUNGHEINRICH, BIOTON, Firma Księ-
garska OLESIEJUK, BIEDRONKA, BACCARA. Ponadto 
wsparli nas: Polskie Zakłady Optyczne PZO z Warszawy 
oraz HIPO, które zmieniło swoją siedzibę i obecnie mieści się 
w gminie Błonie, w miejscowości Bieniewo Parcele. Jak zwykle, 
nie zabrakowało też słodkiego poczęstunku. Słodyczy ofia-
rowanych przez BIEDRONKĘ oraz bardzo smacznych droż-
dżówek, dostarczonych na STEGNY osobiście przez Pana 
Burmistrza Kazimierza Stachurskiego, który otrzymał je w da-
rze od BACCARY. Na koniec relacji należy wspomnieć, że im-
prezę tę zaszczyciła swoją obecnością telewizja TVP INFO, 
w osobie redaktora redakcji sportowej Pana Sławomira 
Furgała, którego relację z tej ciekawej i atrakcyjnej imprezy 
została wyemitowana w wiadomościach sportowych tej stacji, 
krótko po godzinie 18, w sobotę,
 Organizatorzy już teraz zapraszają wszystkich pasjona-
tów jazdy na łyżwach do udziału w  następnym, piątym short 
track’u, który zostanie rozegrany w pierwszą sobotę lutego 
2009 r. w Ożarowie, lub ponownie w Warszawie. Marzeniem 
organizatorów jest, aby te ciekawe zawody można było wnet 
rozegrać na sztucznym lodowisku w Ożarowie Mazowieckim. 
Mamy nadzieję, że Pan Burmistrz i Rada Miasta i Gminy zde-
cydują się na wybudowanie lodowiska w naszej gminie, któ-
re będzie mogło służyć miłośnikom łyżwiarstwa co najmniej 
przez pół roku, Takie obiekty powstają jak grzyby po deszczu 
w sąsiednich miejscowościach- nie musimy wcale być ostatni.

Henryk Koszczuk

Relacja z czwartego short track’a

W dniu 2.02.08 w Chynowie k/Grójca odbył się

Memoriał Leszka Drewniaka
(pioniera karate, legendarnego twórcy Gromu)

 Kolejny raz nasi zawodnicy udowodnili, że liczą się na 

krajowych matach zdobywając 13-medali!

W konkurencji kata na podium stawali:

Dziewczynki 1998 i młodsze: I m. Agata Boguska (Ożarów);

Chłopcy 1998 i młodsi: I m. Albert Bedyński, III m. Jakub 
Chronowiąt; Młodziczki1997-96: II m. Kinga Kobus; Mło-

dzicy 1997-96: I m. Darek Chrupek, II m. Adrian Rudow-
ski (Ożarów), III m. Grzegorz Preibisch (Ożarów); Kadetki 

1995-94: II m. Marcelina Iwaniukowicz; Kadeci 1995-94: 

II m. Michał Preibisch (Ożarów), III m. Mateusz Fittkau 

(Ożarów).Kadeci st. 1993-92: II m. Krystian Wojtkowski 
(do niedawna Ożarów); Senior 1989 i starsi: III m. Witold 
Kucharski.

W konkurencji: tor przeszkód 

Chłopcy 1998 i młodsi: III m. Jakub Uchman-Lach.

Gratulacje dla medalistów i pozostałych uczestników, 
którzy wygrywali swoje walki, godnie reprezentując 
Ożarów i Ursus.

M. Boguski

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE 
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CZYTAJ I UCZ SIĘ JĘZYKÓW

Od listopada ponad 60 mieszkańców naszej gminy i miasta 
korzysta z dofinansowanych kursów językowych prowadzo-
nych Metodą SITA w ramach akcji „Bliżej Europy”. Do akcji 
przystąpiło ponad 300 gmin i miast w całej Polsce, między 
innymi Ożarów Mazowiecki.

 Uczestnicy projektu mają możliwość poznać lub udo-
skonalić znajomość takich języków jak: angielski, niemiecki 
i hiszpański nowoczesnym sposobem SITA. W obecnej chwi-
li mieszkańcy naszej Gminy wybrali język angielski, który jest 
niezbędny w życiu codziennym np. korzystając z komputera 
lub jego znajomość służy nam często jako atut w poszukiwa-
niu pracy w kraju, czy też za jego granicami. 

 Metoda SITA została doceniona przez świat nauki, może 
się poszczycić nagrodami i wyróżnieniami, m.in. pierwszym 
miejscem jako ”Najlepszy Produkt Językowy” przyznany 
na IV Ogólnopolskich Targach Językowych zorganizowanych 
na Uniwersytecie Warszawskim, a także ”Europejskim Certyfi-
katem Najwyższej Jakości”
 Kurs prowadzony jest w kameralnych grupach, przez 
lektorów i metodyków SITA, pozwala naszym Mieszkańcom 
w krótkim czasie znacznie zwiększyć umiejętności językowe, 
a jeśli jest to nowy język już po 3 miesiącach nauki poradzą 
sobie w wielu sytuacjach życia codziennego. Będą znali język 
praktyczny, bez tak typowej dla kursów tradycyjnych „bloka-
dy językowej”. Główny nacisk położony jest na umiejętność 
swobodnego porozumiewania się w języku obcym, na bardzo 
praktyczne rozmówki i dialogi.
 Propozycja nauki skierowana jest zarówno do osób doro-
słych jak i młodzieży od 15 roku życia - osoby biorące udział 
w kursach, które odbywają się salach użyczonych przez Dom 
Kultury „Uśmiech” są w naprawdę różnym wieku - wzbudziła 
wśród mieszkańców spore zainteresowanie i telefony z pyta-
niami o możliwość uczestnictwa w kursach odbieram do dzi-
siaj, cieszy mnie fakt, iż podjęta inicjatywa trafiła w potrzeby 
Mieszkańców. 

J. Kołodyńska

Ożarów z SITA bliżej Europy …

„Książka naucza serce dobroci i miłości, naucza świętości 

cierpienia i pogody bólu. Książka jest to mędrzec łagodny 

i pełen słodyczy; puste życie napełnia światłem, a puste 

serce – wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi 

ujmuje ciężaru; w martwotę domu wprowadza życie, 

a życiu nadaje sens.”

To fragment felietonu Kornela Makuszyńskiego sprzed 75 lat. 

Jakże aktualny. Wielu czytelników Biblioteki w Święcicach nosi 

w sercu te uczucia i taką świadomość, ponieważ kochają czy-

tać, kochają świat literatury. Przychodzą do Biblioteki, mimo że 

przeczytali wszystko, co jest na półkach. Wracają do ukocha-

nych autorów i chętnie czytają nowości, choć żyją raczej skrom-

nie. Wiadomo, fundusze niewielkie a książki drogie…

 Tymi prostymi zdaniami chcę podziękować czytelnikom, 

którzy zawsze znajdują czas na poszperanie na półkach i zna-

lezienie czegoś dla siebie. Wracają do Kraszewskiego, Bunscha, 

Nepomuckiej, czy modnej Daniele Steel.

 Również dzieci chętnie sięgają po lektury i z ożywieniem 

rozmawiają o ich treści. Miłymi chwilami są dla mnie lekcje bi-

blioteczne, podczas których mogę przekazać wiele cennych 

informacji o zbiorach, o książce jako sztuce rękopiśmiennej i po-

ligraficznej, mogę uczyć miłości do książki. Ciekawscy zaglądają 

do Encyklopedii Wiedzy o Książce wydanej przez Ossolineum. 

Ma ona 2874 kolumny - kolumna to układ graficzny tekstu.

 Chciałabym wyróżnić wiernych czytelników Biblioteki 

w Święcicach. Są to panie Jadwiga Wasila, Anna Michalak, 

Stanisława Kostecka, Krystyna Osińska oraz uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Święcicach: Tatiana Zalewska, Wiktoria 

Łukasiewicz, Kasia Zalewska, Joanna Olejniczak, Ewa Kamiń-

ska, Dominik Figurski, Dominik Ptaszek.

 Bardzo dziękuję osobom, które darami książek wzbogacają 

zbiory biblioteczne. Szczególnie dziękuję tym ofiarodawcom, 

którzy podarowali egzemplarze albumów, słowników i ency-

klopedii, tym bardziej, że pragną pozostać anonimowi. Dedy-

kuję Im wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Książka 

mówi do stroskanego”:

Gdy nawet wiosną będziesz sam, kiedy jaskółce
Próżno będziesz tłumaczył to, co ci dolega,
Gdy najcięższą godzinę wskaże tobie zegar, 
Odszukaj mnie i znajdziesz leżącą na półce.
  Rzecz jestem nieogromna, lecz trudno mnie minąć
  Temu, dla kogo troska bywa domu panią,
  Więc w najładniejszym krześle usiądź w swym mieszkaniu
  I pochyl się nade mną i daj oczom płynąć.
Wtedy w oczy wszystkimi trysnę promieniami
I będę tobie matka i pocieszycielka 
I z literami będziesz gwarzył jak z gwiazdami,
Żem jest jak serce mała i jak serce wielka.

Maria Skornia Roszij -  Kierownik Filii Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w Święcicach

O Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
w Święcicach „od serca”
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NASI MILUSIŃSCY

Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt
działający na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

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

i Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące 
zaginięcia, (datę, opis psa) oraz swoje dane.
 Zgłosić zaginięcie psa pod numer telefonu, który jest podany 

w kąciku adopcyjnym, „Informatora Ożarowskiego” oraz szu-
kać w pobliskich schroniskach.
Do serca przytul psa...
 Dora to około 2-letnia podpalana suczka wielkości labra-

dora, została oddana przez właściciela. Jest bardzo spokojnym 
psem ale zastraszonym (zmiana miejsca i strata właściciela) 
pilnie oczekuje ciepłego domu.
 Piękna 1,5-roczna czarna „wilczyca” miła i spokojna, ocze-

kuje pilnie na nowy dom.
 Roczna, ruda sunia, bardzo spokojna i akceptująca inne 

zwierzaki, zarówno samce jak i suki – pilnie czeka na nowy 
dom.
 4-letni owczarek niemiecki, bardzo spokojny i miły, pilnie 

oczekuje ciepłego kąta u swojego człowieka.
 Jamnikowata biszkoptowa sunia, ma około 4 lata i pilnie 

patrzy zza krat schroniska na nowego opiekuna.
 Boksio - to półtoraroczny mix boksera po wypadku, jest 

po operacji łapy i czeka na swój nowy, ciepły kąt u dobrych 
ludzi.
 Około roczna, czarna podpalana sunia, podobna do do-

bermana...czeka na dom już tak długo – może Ty dasz jej 
kawałek ciepłego kąta i serce do kochania ?

 Szorstkowłosy roczny piesek, kolor bisz-
koptowy z ciemnym nalotem, pilnie ocze-
kuje na nowy dom w schronisku.
 Piękny, biały bokserek, około roczny z 

czarną plamą na oku szuka pilnie nowego 
domu – piesek jest prześliczny i przekocha-
ny – pokochasz go zapewne od pierwszego 
wejrzenia.
 Luis to 7-mio miesięczny mix labradora, maść czarna 

z pięknym białym krawatem i dłuższą sierścią – obecnie prze-
bywa w domu tymczasowym koło Ożarowa Maz - pilnie 
czeka na nowy dom. Kontakt do opiekuna tymczasowego: 
Izabela 503-082-952
 Zuzia to przepiękna Mastiffka Angielska dla której pilnie 

szukamy wspaniałego domu. Zuzia jest młodą sunią o maści 
brązowej, nie może mieszkać w domu gdzie są koty a także 
inne suki – bo Zuzia jest dominantką. Kontakt do opiekuna 
tymczasowego Zuzi : 022-754-04-89

,,Zwierzęta są naszym sumieniem”
Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie podane 
w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone, 
a suczki wysterylizowane. Wszystkie psy posiadają książecz-
ki zdrowia. Telefony kontaktowe: 507415468, 603837761
Wydział Ochrony Środowiska (0-22) 722-22-07 wew. 236

Informujemy, iż w tym miesiącu udało nam się  znaleźć 13 
nowych domów, w tym 8 dla bezdomnych psów i 5 kotów.

Serdecznie pozdrawiamy
ZESPÓŁ KĄCIKA ADOPCYJNEGO

Kącik adopcyjny

W trosce o czworonożnego przyjaciela

Odrzuć mity - poznaj fakty

Niemal każdy kocha małe, przeurocze pieski i kotki, ale wiele 

osób przestaje się nimi interesować, kiedy dorosną. W rezulta-

cie tysiące zwierząt w różnym wieku pozbawionych opieki, wy-

cieńczonych z głodu, zastraszonych, chorych, przemarzniętych, 

po prostu niechcianych - błąkają się po naszym kraju. Wiele 

z nich codziennie ulega wypadkom na drogach, inne trafiają 

do schronisk, gdzie zestresowane i schorowane przedwcześnie 

umierają lub są uśmiercane z powodu przepełnienia schro-

nisk. A przecież to nie zwierzęta są winne, że się narodziły. 

To my nie kontrolujemy ich przyrostu naturalnego. W Polsce 

już po raz szósty Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „Arka” 

organizuje corocznie Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwie-

rząt, w którym zwierzęta poddawane są zabiegowi po prefe-

rencyjnych cenach. Biorą w nim udział kliniki weterynaryjne 

na terenie całego kraju.

Względy zdrowotne 
 Kastracja samca zapobiega nowotworom, powstaniu 

przepuklin oraz schorzeniom prostaty. Sterylizacja samicy 

zapobiega występowaniu ciąż urojonych oraz wielu groźnych 

chorób takich jak: ropomacicze, nowotwory narządów rod-

nych, nowotwory sutków.

Lepsze zachowanie zwierzaka
 Wykastrowany samiec staje się mniej pobudliwy i agre-

sywny, nie stacza walk z rywalami, nie poszukuje samicy, nie 

oddala się od domu i nie naraża się na potrącenie lub śmierć 

pod kołami samochodu. Pies taki jest więc lepszym stróżem 

Twojego domostwa. Zabieg przeprowadzony u kocurów eli-

minuje nawyk znaczenia moczem o intensywnym zapachu 

pomieszczeń, w których przebywa.

Niewysterylizowana suka w okresie cieczki, która trwa około 

trzech tygodni, zostawia krwawe ślady w całym mieszkaniu, jest 

natarczywa, niespokojna, skłonna do ucieczek. Jej zapach wabi 

samce, które szukają jej towarzystwa i przybywają stadami nawet 

z odległych miejsc, by pod domem suki znaczyć teren i wyć.

Niewysterylizowana kotka - to przeraźliwe miauczenie trwa-

jące kilka dni i powtarzające się po tygodniu przerwy, przy-

woływanie samców, które znaczą teren nieprzyjemnym zapa-

chem wokół miejsca, gdzie mieszka nawołująca kotka.

8 marca 2008 (sobota)
Ogólnopolskim Dniem Sterylizacji Zwierząt
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ODRZUĆ MITY POZNAJ FAKTY

PRAWDY I MITY
„Każda suczka powinna mieć raz w życiu szczenięta - dla zdrowia”
Nie ma ŻADNYCH medycznych powodów, dla których sucz-

ka musiałaby raz w życiu być pokryta. Ciąża nie zapobiegnie 

ani hormonozależnym chorobom nowotworowym, ani ropo-

maciczu, ani ciążom urojonym. Te ostatnie po jednokrotnym 

odchowaniu szczeniąt mogą się wręcz nasilić!

„Nie wysterylizuję suczki, bo tak fajnie jest mieć szczeniaki”
Chcesz zaspokoić swój własny instynkt macierzyński? Zapra-

szam do najbliższego schroniska. Tam na pewno są szczeniacz-

ki, które wymagają troskliwej i czułej opieki! Przyda się każda 

para rąk do pomocy.

„Nie mogę pozbawić swojej suczki radości macierzyństwa”
Większość z nas jest bardzo emocjonalnie związana ze swoimi 

pupilami. I przez to błędnie przypisujemy psom ludzkie uczu-

cia. Zapominamy, że pies to zwierzę, które kieruje się w ży-

ciu instynktem, a nie uczuciami! To nie uczucia macierzyńskie 

pchają ja do rozrodu. To czysto biologiczny instynkt!

Bo cóż to za uczucia macierzyńskie, które każą matce odrzucać, 

czy nawet zabijać słabe i chore dzieci? Człowiek swoje dziecko 

będzie chciał za wszelką cenę ratować. Suczka słabe i chore 

szczenię odrzuci, nie będzie go karmić, skaże je na śmierć.

„Nie chcę pozbawiać swojego psa uciech seksualnych. Będzie cier-
piał, wiedząc, że już nie może...”
Psy nie „uprawiają seksu” dla przyjemności! Kopulują w jed-

nym jedynym celu – żeby mieć potomstwo. Kastrując psa 

pozbawiamy go instynktu płciowego, a więc i chęci kopulacji. 

Wykastrowany samiec NIE ODCZUWA POTRZEBY KRYCIA. 

Suczki w rui niewiele go obchodzą. Podobnie suczki - kiedy 

są wysterylizowane, to zachowują się tak samo, jak wtedy, 

gdy nie mają cieczki - ani im w głowie „seks”! Kiedy samiec, 

albo samica nie odczuwają instynktu (bo nie mają cieczki, nie 

czują suki w rui, bądź są wykastrowane/wysterylizowane), to 

w nosie mają „seksualne uciechy”. Wolą poganiać za patykiem, 

to dla nich większa radość.

„Po kastracji mój pies stanie się leniwy i bez charakteru”
Kastracja spowoduje zmniejszenie jedynie agresji domina-

cyjnej samca. Nie wpłynie na instynkt obrony, czy pilnowa-

nia posesji. Wręcz przeciwnie. Jeśli mamy psa – stróża, to po 

kastracji będzie on nawet lepiej wykonywał swoje zadanie. 

Bo kiedy pies wyczuje sukę w rui, to ani mu w głowie stró-

żowanie terenu, przy pierwszej nadarzającej się okazji uciek-

nie, żeby zaspokoić popęd. Pamiętaj też, że złodzieje często 

podrzucają na pilnowany przez samca teren sukę w rui. I kiedy 

pies zajmuje się atrakcyjną samicą, oni spokojnie i bez pośpie-

chu okradają Twoje mieszkanie. Na wykastrowanego psa taka 

sztuczka nie podziała.

„Mój pies jest wyjątkowy. Chcę mieć po nim potomstwo”.
Znów zapraszam do schroniska. Pełno tam „wyjątkowych”, 

„jedynych w swoim rodzaju” piesków ... Bo przecież KAŻDY 

pies jest wyjątkowy!

„Moje kocięta/szczeniaki są takie rozkoszne..., łatwo znajdę 
dla nich dom”
Smutna prawda jest taka, że chociaż małe zwierzaki są uro-

cze, to nie wystarcza dla nich życzliwych i odpowiedzialnych 

domów. Siedem z każdych dziesięciu psów/kotów trafiają-

cych do schroniska jest uśmiercana. Połowa wszystkich, uro-

dzonych każdego roku psów i kotów umiera w schroniskach, 

laboratoriach i na ulicach. Tysiące zwierząt niechcianych, 

nowonarodzonych, corocznie poddawanych jest eutanazji, 

wyrzucanych w workach, kartonach do śmietników, w lesie,

czy też humanitarnie przynoszone są do schronisk.

Prawda jest taka, że zwierząt rodzi się kilkakrotnie więcej niż 

jest osób chętnych na nie, kto zaopiekuje się nimi? Już od mo-

mentu urodzenia, skazane są na przedwczesną śmierć, chroń-

my je przed takim losem. Przyjście na świat potomstwa, po 

naszym pupilu, nie zdejmuje z nas odpowiedzialności moral-

nej za ich los jak i za los kolejnego potomstwa, po ich potom-

stwie - czy potrafimy wziąć na siebie tak daleko idącą odpo-

wiedzialność?

Wybierz humanitarne rozwiązanie - kastrację 
swojego czworonożnego przyjaciela.

SPIS KLINIK BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE: http://arka.strefa.pl/

1%
Mieszkańcu Gminy Ożarów Mazowiecki możesz przekazać 1% swojego podatku

na organizację pożytku publicznego która działa na terenie gminy i prowadzi od 2000 roku 
Publiczną Szkołę Podstawową w Umiastowie

Sam o tym decydujesz!

To bardzo proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) 

wpisując: NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich przy Szkole Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Umiastowie, KRS  0000143664

UWAGA: W tym roku Urząd Skarbowy sam  przekaże 1% podatku na konto organizacji  w terminie do 3 miesięcy. 

Prosimy dokładnie wpisać  nazwę organizacji.

Dzięki Tobie będziemy mogli nadal prowadzić szkołę, która w 2008 roku obchodzi 50-lecie.

www.szkola.umiastow.pl 
Z podziękowaniem - Zarząd Stowarzyszenia
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STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ MIEJSKA już działa….
 Od 1 lutego tego roku Straż Miejska 

w Ożarowie Mazowieckim ma no-

wego komendanta. Na to stanowi-

sko Burmistrz powołał Pana Piotra 

Dziemiańczyka, dotychczasowego wieloletniego pracownika 

Warszawskiej Straży Miejskiej.

Piotr Dziemiańczyk
Wiek: 40 lat

Rodzina: żona Anna, córeczki Julia (7 lat), Alicja (6 lat)

Zainteresowania: majsterkowanie, numizmatyka, czynny udział 

w Stowarzyszeniu Fundacji Akademii Wilanowskiej w Wilano-

wie, turystyka, sport.

Ulubiony aktor: jest ich zbyt wielu.

Miejsce na wakacje: tam gdzie jeziora, cisza i spokój, moje ro-

dzinne strony Warmii i Mazur.

 Obowiązki komendanta są dla mnie czymś nowym. Najlepiej 
się czuję w sprawach operacyjnych, jednak doświadczenie trzy-
nastu lat pracy w tej formacji, nauczyło mnie radzić sobie w no-
wych sytuacjach i mam nadzieję, że tym razem też tak będzie.  
 Moje pierwsze „szlify” złapałem patrolując ulice Warszawy, 
kiedyś jeszcze gminy Włochy. Borykanie się ze sprawami komu-
nalnymi, nielegalnym handlem, niewłaściwym parkowaniem, 
ale także we współpracy z Policją, gdzie miałem do czynienia 
z różnorodnością interwencji, dało mi w pierwszych latach niezłą 
lekcję życia. 
 Kolejne doświadczenia zbierałem już w Warszawie, na terenie 
dzielnicy Śródmieście, co postawiło mnie jaszcze bardziej do pio-
nu. Biorąc czynny udział w łapaniu sprawców czynów karalnych 
i przestępstw, ale także śpiesząc z pierwszą pomocą przedme-
dyczną w nagłych wypadkach, czy też służąc dosłownie za punkt 
informacyjny, doświadczyłem jak bardzo mogę pomagać innym 
ludziom. Niesamowite doznanie, móc patrząc potem w oczy 
osobie której pomożesz i której słowo dziękuję, jest w takich sy-
tuacjach bezcennym podarunkiem. Kontakt z ludźmi i pomoc 
w rozwiązywaniu ich codziennych problemów jest naszym obo-
wiązkiem i myślę,że wewnętrzną potrzebą nas wszystkich.
 Chciałbym, aby ludzie nie pozostawali obojętni wobec nie-
szczęścia innych, by pomagali sobie wzajemnie, a zwłaszcza teraz 
i tu, w Ożarowie Maz. gdzie prawie wszyscy się znają. Monituj-
my zatem do odpowiednich służb, aby zapobiegać niechcianym 
zjawiskom, takim jak patologie społeczne, wykroczenia, przestęp-
stwa lub w inny sposób naruszenia ładu, spokoju, bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Po prostu liczę na Państwa współpracę, 
by było jak najmniej sytuacji gdzie dzieje się komuś krzywda, 
a nikt nie reaguje. 
 Udzielajmy sobie wsparcia duchowego, okazujmy pomocną 
dłoń, żyjmy w zgodzie, bo jak stare przysłowie mówi: zgoda budu-
je, a niezgoda rujnuje.
 Straż miejska pełni rolę służebną wobec społeczeństwa 
i tym razem nic się nie zmieni w tej kwestii. Oddział Straży Miej-
skiej mieści się w jednym z wieżowców przy ul. Poznańskiej 127a 

przy wjeździe do Ożarowa Mazowieckiego od strony Warszawy. 
Do dyspozycji, jak na razie mamy jeden radiowóz i mam nadzieję 
że jest on już widoczny w pracy na ulicach naszego miasta. Pracu-
jemy i przyjmujemy zgłoszenia w godz. 7-22 pod nr tel. 986 (po-
łączenie ze stacjonarnego telefonu, od marca także z tel komórko-
wych jak obiecuje TPSA), lub pod nr stacjonarnym 721 26 51.

 Aby wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, Straż Miej-
ska cały czas szuka chętnych do pracy w naszej formacji. Stara-
my się po otrzymaniu wezwania, aby patrol dotarł niezwłocznie 
w miejsce zdarzenia, jednak podjęte działania w tym samym cza-
sie w innym miejscu, ograniczają nam takie możliwości. Chciał-
bym, aby takich sytuacji było jak najmniej. 
 Obecna załoga składa się z sześciu funkcjonariuszy (w tym ko-
mendant). Niestety, ale nie każdy z wielu chętnych przeszedł po-
myślnie postępowanie kwalifikacyjne. Moi podopieczni są dobrze 
przygotowani. Zaobserwowałem, że bardzo poważnie potrakto-
wali swój zawód,  w sposób szybki i łatwy wdrażają się w swoje 
obowiązki, co jest na plus dla nas wszystkich.
 Teraz przyszedł czas na działania, a takie już widać, co wyni-
ka z ilości osób znajdujących się w naszej bazie danych, wobec 
których podejmowane były interwencje. Także ilość zgłoszeń na 
stanowisko dowodzenia stale wzrasta, co nas cieszy, ponieważ 
świadczy to o słuszności funkcjonowania tej formacji. Na obecną 
chwilę jest podjęta współpraca z Policją, odbywają się spotkania 
z Sołtysami okolicznych wsi, celem omówienia problemów i ocze-
kiwań mieszkańców, przedstawienia sposobów eliminacji zanie-
dbań, a raczej wykroczeń. Jednym z głównych są niewątpliwie 
braki w posiadaniu stosownych umów na wywóz nieczystości, 
brak tabliczek informacyjnych z nr posesji, zapewne dokumen-
tu poświadczającego obowiązkowe szczepienie psów. Tu pragnę 
nadmienić, że prócz pouczeń, strażnik uprawniony jest również 
do nakładania grzywien i kierowania wniosków o ukaranie do 
Sądu Grodzkiego. Proszę to potraktować poważnie, tym samym 
uprzedzam o naszych kontrolach, także z pracownikami Wydzia-
łu Ochrony Środowiska i policjantem w patrolu.
 Pragnę uczulić też sprzedawców, o konieczności uwidacznianie 
cen sprzedawanych artykułów, dbaniu o terminy ich ważności, 
dopełnieniu obowiązku legalizacji wagi i odważników. Na pewno 
mieszkańcy będą Wam za to wdzięczni, tym chętniej będą robić 
zakupy na takich stoiskach.  
 Moim celem jest rozbudowanie Straży Miejskiej do znacznie 
większej formacji, gdzie idąc za przykładem innych miast, wielość 
funkcjonariuszy przekłada się na możliwości szybkiego podjęcia 
interwencji, niesienia pomocy potrzebującym. Lepszego panowa-
nia nad tak rozległym terenem.
 Na pewno będziemy starali się rozszerzać współpracę z po-
zostałymi służbami miejskimi, aby jeszcze lepiej móc zapanować 
nad ładem, spokojem i porządkiem publicznym, co nie jest bez 
znaczenia dla mieszkańców. Jestem przekonany o dobrej współ-
pracy z lokalną społecznością, bo wiem, że większość jest za po-
rządkiem, a także mądrym i sprawiedliwym gospodarowaniem.

Pozdrawiam, Piotr Dziemiańczyk
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 W związku z licznymi zdarzeniami 

dotyczącymi kradzieży samochodów 

zwracamy się z gorącym apelem do 

właścicieli aut o ich właściwe zabez-

pieczenie. Najczęściej do zdarzeń dochodzi w porze nocnej 

zarówno z terenu parkingów, jak i posesji. Odnotowano także 

kradzieże pojazdów zaparkowanych na ulicy. W zainteresowa-

niu sprawców były pojazdy różnych marek. W związku z powyż-

szym prosimy o przekazywanie wszelkich informacji na temat 

osób lub pojazdów, które wzbudzają u państwa podejrzenie. 

Informacje należy przekazywać dyżurnemu Komisariatu Policji 

pod numerem telefonu (0-22) 722-20-39 lub 997, 112.
 Ponadto zwracamy się z apelem do właścicieli altanek na 

terenie ogródków działkowych, w szczególności chodzi tu 

o kompleks działek w Ołtarzewie przy ul. Ceramicznej, aby 

odpowiednio zabezpieczyli swoje mienie. W związku z zakoń-

czonym sezonem letnim przypominamy, aby zabrać z altanek 

wszystkie wartościowe przedmioty. Mogą one stanowić po-

kusę dla sprawców kradzieży, którzy widząc wewnątrz elektro-

narzędzia bądź drobny sprzęt AGD, mogą dokonać ich kra-

dzieży, nie licząc się z wyrządzonymi przez siebie zniszczeniami, 

tym samym narażając właścicieli na dodatkowe straty. Ponadto 

zwracamy się z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji 

mogących przyczynić się do ustalenia sprawców dotychczaso-

wych czynów oraz odzyskania skradzionego mienia.

 W związku z kradzieżami z włamaniem do domów 

i mieszkań w blokach zwracamy się z gorącym apelem do spo-

łeczeństwa Naszej Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na 

właściwe zabezpieczenie swojego dobytku. Ponadto prosimy 

o zwrócenie uwagi na podejrzanie zachowujące się osoby oraz 

„dziwnie” zaparkowane pojazdy. W razie jakiegokolwiek po-

dejrzenia, że pojazdem mogą poruszać się sprawcy przestęp-

stwa prosimy o natychmiastowe powiadomienie Komisariatu 

Policji w Ożarowie Mazowieckim tel. (0-22) 722-20-39 lub 
na numery alarmowe 997, 112.

INFORMACJA
Nabór do Policji w 2008 roku

Do Policji zamiast do wojska. Informacja skierowana jest do grona 
młodych osób chętnych do odbycia służby kandydackiej w Policji 
w garnizonie stołecznym.

Służba kandydacka umożliwia odbycie zastępczej służby woj-

skowej, a po jej zakończeniu przyjęcie w szeregi Policji na stałe. 

Procedurę kwalifikacyjną prowadzi Sekcja ds. Doboru Kadr 

Komendy Stołecznej Policji. Przyjmowanie podań o przyjęcie 

do służby kandydackiej w Oddziale Prewencji Policji prowa-

dzone jest w sposób ciągły. 

Poniżej prezentujemy treść ogłoszenia rekrutacji przez 

Komendanta Stołecznego Policji

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI W WARSZAWIE 

PROWADZI REKRUTACJĘ DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ 

W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIE. 

Przyjęcia poborowych do służby w Komendzie Stołecznej 

Policji będą realizowane w pięciu terminach: 

 11 lutego 2008 r.
 14 kwietnia 2008 r.
 14 lipca 2008 r.
 13 października 2008 r.
 15 grudnia 2008 r. 

Młodzi mężczyźni zainteresowani odbyciem tego rodzaju 

służby powinni spełniać następujące wymagania: 

 obywatelstwo polskie 

 niekaralność i nieposzlakowana opinia 

 wysoka sprawność fizyczna i psychiczna 

 wykształcenie min. średnie 

 bardzo dobry stan zdrowia ( kat A) 

 przynależność ewidencyjna do WKU w Warszawie, Gar-

wolinie, Grójcu, Nowym Dworze Mazowieckim oraz Mińsku 

Mazowieckim 

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel.: 

 022 603 65 68 
 022 603 63 34 

oraz w siedzibie Sekcji ds. Doboru Kadr Komendy Stołecznej 

Policji, Warszawa, Aleja Solidarności 126 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r.) 

 Pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji 

 Wypełniony Kwestionariusz Osobowy 

 Odręcznie napisany życiorys 

 Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie 

i kwalifikacje zawodowe - kserokopie (oryginały do wglądu) 

 Dowód osobisty i książeczka wojskowa - kserokopie (ory-

ginały do wglądu) 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ 

ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY SĄ DOSTĘPNE NA 

STRONIE INTERNETOWEJ KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI: 

www.policja.waw.pl 

Wszyscy, którzy w trakcie służby uznają, że chcą związać swoje 

losy z zawodem policjanta będą mieli możliwość ubiegania się 

o pozostanie w Policji zdobywając w ten sposób stałą, ciekawą 

prace. Po odbyciu rocznej służby w oddziale prewencji młodzi 

ludzie mają ułatwioną drogę do podjęcia służby zawodowej 

w szeregach policji.

POLICJA
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Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim uczestniczy 

w rządowym programie „RAZEM BEZPIECZNIEJ”. Jednym 

z założeń tego programu jest podejmowanie wspólnie z przed-

stawicielami lokalnej społeczności, władz samorządowych i in-

nych podmiotów, działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

na terenie naszej gminy. 

KRONIKA KRYMINALNA

Zatrzymany kolejowy rozbójnik 
W dniu 1 stycznia 2008 r. funkcjonariusze Komisariatu Policji 

w Ożarowie Mazowieckim otrzymali zgłoszenie od nietrzeź-

wego młodego mężczyzny, że został pobity w pociągu.  

Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności, w wyniku 

których ustalono i zatrzymano sprawcę napaści. Zatrzyma-

ny znajdował się w stanie nietrzeźwości i został umieszczony 

w Izbie Wytrzeźwień. Następnego dnia usłyszał zarzuty. 

Narkotykowy żartowniś  
W dniu 4 stycznia br. dyżurny komisariatu otrzymał zgłosze-

nie od mieszkańca naszej gminy, że widział jak 15-letni chłopiec 

proponował kolegom narkotyki w postaci suszu konopi indyj-

skich. Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili, że młody 

chłopak posiada przy sobie tzw. dilerkę suszu i pokazywał ją 

kolegom mówiąc, że to narkotyk. Chłopca przywieziono na 

komisariat, gdzie przyznał, że jest to susz kwiatów, a całe zajście 

miało być żartem. Niemniej dokonano sprawdzenia testerem 

czy zabezpieczona substancja zawiera narkotyk. Wynik bada-

nie potwierdził, że był to żart, w związku z tym niedoszłego 

dilera pouczono i przekazano rodzicom.

Młodzi Ogrodnicy
W dniu 10 stycznia 2008 r. około godz. 21.30 w rejonie 

giełdy w Broniszach patrol z komisariatu dokonał legitymo-

wania dwóch chłopców, którzy posiadali wózek, a na nim 

47 sadzonek krzewów tzw. iglaków. Ponieważ młodzieńcy nie 

potrafili wskazać źródła pochodzenia tych krzewów, dlatego 

po uzgodnieniach z prokuratorem, mienie zabezpieczono 

do wyjaśnienia, a młodych ogrodników przekazano rodzi-

com. Następnego dnia dzielnicowy razem z kolegą z Zespołu 

ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Sta-

rych Babicach podjęli dalsze czynności w sprawie, w trakcie, 

których ustalili, że zabezpieczone krzewy pochodzą z kradzie-

ży dokonanej na szkodę jednego z gospodarstw ogrodniczych 

w Broniszach, a pokrzywdzony wartość utraconego mienia 

oszacował na kwotę ok. 1.200 zł. Wezwani amatorzy zieleni 

w obecności swoich rodziców przyznali się do kradzieży 

i złożyli obszerne wyjaśnienia. Teraz ich sprawą zajmie się Sąd 

Rodzinny i Nieletnich. 

Gazownik na ... gazie
Dzięki informacji, którą otrzymał dyżurny z Ożarowa Mazo-

wieckiego, dochodzeniowcy postawili zarzut Bogusławowi B. 

za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo 

utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 52-let-

ni pracownik stacji LPG wykonywał swoje obowiązki mając 

3,1 promila alkoholu we krwi. Dyżurny z Ożarowa Mazowiec-

kiego otrzymał informację, że pracownik jednej ze stacji tan-

kowania LPG pełniący dyżur jest pijany. Policjanci niezwłocznie 

udali się na miejsce. Szybko informacja została potwierdzona. 

Jak się okazało 52-letni Bogusław B. miał problemy z utrzy-

maniem równowagi. Przeprowadzone badanie wykazało, 

że mężczyzna miał 3,1 promila alkoholu we krwi, był w świet-

nym humorze i nie widział w całej tej sytuacji nic złego, 

bo „przecież tankował”. Powiadomiony o zaistniałej sytuacji 

kierownik stacji, od razu przysłał zmiennika. Następnego dnia 

Bogusławowi B. został przedstawiony zarzut spowodowania 

bezpośredniego niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkie-

go uszczerbku na zdrowiu innych osób. Grozi mu kara nawet 

do 3 lat pozbawienia wolności.

W dniu 16 stycznia 2008 r. około godz. 10.00 w miejscowości 

Pilaszków na ulicy Zaborowskiej nieznany pojazd potrącił mło-

dego rowerzystę, po czym kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. 

Młody mieszkaniec naszej gminy wpadł do rowu i uszkodził 

sobie rower. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które mogą 

przyczynić się do ustalenia okoliczności tego wypadku lub 

które były świadkami zdarzenia.

Z promilami między zamkniętymi zaporami 
Do niecodziennego zdarzenia doszło 16 stycznia 2008 r. 
przed godz. 17.00 w Broniszach na przejeździe kolejowym. Po-

wiadomieni przez świadków zdarzenia policjanci z Ożarowa 

Mazowieckiego, zatrzymali 56-letniego Józefa P. Mężczyzna 

zaparkował na przejeździe kolejowym pomiędzy zamknięty-

mi zaporami. Miał 2,7 promila alkoholu we krwi. Józef P. tra-

fił do policyjnej celi. Parę minut przed godziną 17.00 dyżurny 

komisariatu w Ożarowie Mazowieckim został powiadomiony, 

że w Broniszach przy ulicy Piastowskiej na torach pomiędzy 

zamkniętymi zaporami stoi samochód, a jego kierowca praw-

dopodobnie jest nietrzeźwy. Aby nie dopuścić do tragedii, po-

licjanci natychmiast udali się na miejsce. Świadkowie zdarzenia 

wyjaśnili, że gdy wyszli, aby pomóc zepchnąć samochód z to-

rowiska, to w tym momencie kierujący pojazdem chwiejnym 

krokiem oddalił się w kierunku pobliskiej ulicy. Jednak pene-

tracja terenu i podjęta obserwacja samochodu, pozwoliły po 

krótkim czasie zatrzymać kierowcę. 56-letni Józef P. oświadczył, 

że to on kierował pojazdem, gdy ten akurat na przejeździe ko-

lejowym nagle zgasł i nie chciał ponownie zapalić. Szybko oka-

zało się, że mężczyzna miał 2,7 promila alkoholu we krwi. Józef 

P. trafił do policyjnej celi. Gdy tylko wytrzeźwieje zostaną mu 

przedstawione zarzuty. Postępowanie prowadzi komisariat 

w Ożarowie Mazowieckim.

W dniu 22 stycznia 2008 r. do komisariatu zgłosił się wła-

ściciel jednej ze stacji paliw i złożył zawiadomienie dotyczące 

kradzieży pieniędzy oraz kart z kodami doładowującymi te-

lefony komórkowe. Zgłaszający jako sprawcę wskazał nowo 

zatrudnionego pracownika stacji, Huberta Z., a jako dowód 

przedstawił zapis nagrania z monitoringu. Wraz z policją 

KRONIKA POLICYJNA
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z Legionowa podjęto czynności zmierzające do zatrzymania 

sprawcy, w następstwie których poszukiwany sam się zgłosił 

do komendy w Legionowie. Mężczyzna wskazał miejsce prze-

chowywania części skradzionych kart. Zatrzymanemu przed-

stawiono zarzut kradzieży, a na poczet przyszłej kary zajęto 

mienie wartości 500 złotych.

Bądź bezpieczny na drodze 
24 stycznia br. na terenie powiatu warszawskiego zachodnie-

go zostały przeprowadzone działania kontrolne pod kryptoni-

mem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. 

 Celem działań jest wzmożona reakcja policjantów na wy-

kroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów, motoro-

werzystów, jak również kierujących pojazdami, którzy niepra-

widłowym zachowaniem na drogach powodują zagrożenie 

dla pozostałych uczestników ruchu. Policjanci Sekcji Ruchu 

Drogowego oraz Komisariatów Policji podległych KPP w Sta-

rych Babicach i policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KSP 

realizując działania w miejscach szczególnie niebezpiecznych, 

a także na głównych ciągach komunikacyjnych, zwracali szcze-

gólną uwagę na zachowania zgodne z przepisami, a w tym po-

ruszania się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników. 

 Ideą działań było również propagowanie używania przez 

niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów 

odblaskowych. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, 

czyli piesi, rowerzyści, motorowerzyści w przeważającej więk-

szości poruszają się po drogach bez elementów odblaskowych 

i bez oświetlenia. Są więc gorzej widoczni dla kierujących 

pojazdami, a przez to bardziej narażeni na uczestniczenie w 

zdarzeniach drogowych, które niosą za sobą poważne skutki, 

takie jak śmierć, bądź ciężkie obrażenia ciała. Zagrożenie nie-

chronionych uczestników ruchu jest szczególnie niepokoją-

cym zjawiskiem. Ze względu na większą prędkość pojazdów 

znacznie częściej są to wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Naj-

bardziej zagrożonymi grupami wśród pieszych są dzieci i oso-

by starsze. Obrażenia dzieci są z reguły cięższe niż w przypad-

ku dorosłych, natomiast osoby starsze mają większe problemy 

z rehabilitacją i odzyskaniem pełnej sprawności. 

 W działaniach wzięło łącznie 49 policjantów, którzy ujaw-

nili 103 wykroczeń w ruchu drogowym. Wśród kierujących 

pojazdami najczęściej popełnianym wykroczeniem było nie 

ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, zaś najczęściej popeł-

nianym wykroczeniem przez pieszych było przechodzenie w 

miejscach niedozwolonych. Wobec wszystkich osób zasto-

sowane zostały środki prawne. 69 kierowców i 12 pieszych 

ukaranych zostało grzywną w drodze postępowania manda-

towego. Ponadto na 4 skontrolowanych rowerzystów 2 miało 

nieprawidłowe oświetlenie i za popełnione wykroczenie od-

powiedzą przed sądem grodzkim. 

Policjanci Ruchu Drogowego apelują
„Kierowco! Bądź partnerem na drodze, życzliwość wobec 

słabszych uczestników ruchu może uratować życie i zdrowie 

wielu ludzi, a kosztuje tak niewiele”.  

Kolejny wypadek 
Babiccy policjanci niejednokrotnie zwracali się z prośbą 

o ostrożną jazdę i przestrzeganie zasad ruchu drogowe-

go, stosowanie się do znaków drogowych. Niestety mimo 

tych apeli na naszych drogach nadal dochodzi do wypad-

ków. 28 stycznia br. parę minut po godzinie 17.00 w Bro-

niszach doszło do kolejnego wypadku, w którym ranny 

został przechodzący przez jezdnię pieszy. Kierująca Citro-

enem wykonując manewr skrętu w lewo uderzyła w tył 

stojącego Forda, który następnie potrącił przechodzącego 

przez jezdnię w miejscu dozwolonym mężczyznę. Pieszy 

w wyniku doznanych obrażeń został przewieziony do szpitala. 

Jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

Zwracamy się z apelem i prośbą do wszystkich kierowców, jeż-

dżących zarówno samochodami jak i rowerem o zachowanie 

szczególnej ostrożności na drogach, o uważną jazdę, a także 

stosowanie się do zasad i znaków drogowych.

Stop narkotykom 

Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali młodego 

mężczyznę, przy którym ujawnili narkotyki. Jak się okazało 

Tomasz B. miał przy sobie torebkę z marihuaną. Zatrzymany 

noc spędził w policyjnej celi. Za posiadanie środków odurzają-

cych grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

30 stycznia br. w Broniszach na ulicy Przyparkowej policjanci 

z Ożarowa Mazowieckiego zauważyli trzech młodych mężczyzn 

siedzących w zaparkowanym samochodzie, których zachowa-

nie zwróciło uwagę mundurowych. Policyjny nos nie zawiódł 

ich. W portfelu 20-letniego Tomasza B. funkcjonariusze ujawnili 

i zabezpieczyli torebkę z narkotykami. Jak się okazało w była to 

marihuana. Mężczyzna został zatrzymany, a noc spędził w po-

licyjnej celi. Mężczyźnie za posiadanie środków odurzających 

grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 

Trzy srebrne KIA 
Trzy nowe srebrno-niebieskie KIA będą służyć policjantom 

w Ożarowie Mazowieckim, Starych Babicach i w Łomiankach. 

 Dzięki wspólnym zabiegom finansowym z urzędu mar-

szałkowskiego województwa mazowieckiego, władz samo-

rządowych powiatu warszawskiego zachodniego i środków 

z Komendy Stołecznej Policji, udało się sfinalizować zakupy 

nowoczesnego sprzętu dla Policji. 140 koni mechanicznych, 

nowoczesne wyposażenie, oznakowanie według standardów 

unijnych - to najkrótsza charakterystyka nowych radiowozów. 

Pojazdy te będą wykorzystywane w codziennej służbie. Samo-

chody trafiły do Ożarowa i Łomianek, a także do Sekcji Ruchu 

Drogowego Komendy w Starych Babicach, obsługującej cały 

powiat. 

 Nowe radiowozy są inaczej oznakowane. Już nie będą to 

auta w kolorze niebieskim, tylko srebrnym. Ponadto nowe ra-

diowozy będą oznakowane pasem folii barwy niebieskiej, od-

blaskowej, z dodatkowymi prostokątnymi elementami białej 

folii odblaskowej, umieszczonymi na górnej i dolnej krawędzi 

pasa. Odblaskowy napis POLICJA barwy białej będzie widniał 

po obu stronach pojazdu na niebieskim pasie wyróżniającym, 

KRONIKA POLICYJNA
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OSP

OSP Ożarów Maz.
W styczniu 2008 r. OSP w Ożarowie 
Maz. wyjeżdżała alarmowo 13 razy. 
5 pożarów, 6 akcji ratownictwa tech-
nicznego, 2 pompowania rozlewisk 
wody.

3.01 - Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska/Konotopska. Wy-
padek drogowy - zderzenie dwóch samochodów. Działania 
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
odłączeniu akumulatorów w pojazdach, udzieleniu pomocy 
przedmedycznej osobom poszkodowanym oraz neutralizacji 
rozlanych płynów i olejów samochodowych. 
10.01 - Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165. Pożar w ma-
gazynie lakierni proszkowej na terenie WHS. Pożar gasiło 5 
zastępów strażaków, spaleniu uległo około 2 ton proszków 
lakierniczych.

26.01 oraz 27.01 Kilka interwencji związanych z usuwanie 
szkód po silnych wiatrach (przewrócone drzewa, zerwane li-
nie energetyczne).

zebrał Jacek Andrzejczak

OSP Święcice 
W styczniu straż Święcice wyjeżdżała  alarmowo 2 razy:

6.01 - Michałówek, ul. Poznańska - samochód osobowy da-
chował w rowie; podjęte działania to postawienie go na koła, 
odcięcie akumulatora oraz wyciagnięcie z rowu na pobocze 
jezdni,
26.01 - Święcice, ul. Warszawska/Poznańska - w wyniku silne-
go wiatru nastąpiło złamanie dużej gałęzi drzewa, co zagrażało 
kierowcom; podjęte działania - usunięcie gałęzi z jezdni.

O S P

a także na pokrywie silnika. Wprowadzenie folii odblaskowej 

spowoduje, że radiowozy będą lepiej widoczne, zwłaszcza 

nocą. W Europie tylko polscy policjanci mają niebieskie radio-

wozy. Niemcy, Austriacy jeżdżą już dziś srebrnymi z niebieski-

mi pasami i białymi napisami POLIZEI. Podobnie Duńczycy, 

Brytyjczycy i Chorwaci. Pozostałe policje mają najczęściej auta 

białe, a Rumuni są w trakcie przemalowywania na srebrne, 

ponieważ w przyszłości wszystkie kraje Unii Europejskiej mają 

mieć radiowozy w tym kolorze, aby po przekroczeniu granic 

żaden kierowca nie miał wątpliwości, z kim ma do czynienia.

 23 stycznia br. o godzinie 11:00 na placu przed głównym 

wejściem do Komendy Stołecznej Policji, odbyło się uroczyste 

przekazanie policjantom nowego wyposażenia.

 32 samochody z terenu garnizonu warszawskiego zaku-

pione zostały ze środków Policji, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego i jednostek samorządu teryto-

rialnego. 

 Kluczyki do nowych radiowozów policjantom, którzy 

będą je użytkować w codziennej służbie wręczyli Komendant 

Stołeczny Policji - insp. Jacek Olkowicz oraz Marszałek Woje-

wództwa Mazowieckiego - Pan Adam Struzik.

 Jako pierwszy głos zabrał gospodarz uroczystości, Komen-

dant Stołeczny Policji – insp. Jacek Olkowicz, który na wstępie 

podziękował władzom województwa oraz przedstawicielom 

samorządów terytorialnych za wsparcie i pomoc, dzięki któ-

rym możliwe stało się zakupienie nowych radiowozów.

- Przekazane samochody umożliwią funkcjonariuszom szybsze 
dotarcie na miejsce zdarzenia. - podkreślił, w swoim wystąpie-

niu insp. Jacek Olkowicz - Dzięki temu mieszkańcy podwarszaw-
skich powiatów będą jeszcze bezpieczniejsi.
W swoim wystąpieniu Marszałek Województwa Mazowiec-

kiego - Pan Adam Struzik powiedział, że samorządy teryto-

rialne pomagają Policji, a celem tej pomocy jest podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa.

- Policjantom życzę bezpiecznej służby - powiedział Pan Adam 

Struzik, który na ręce Komendanta Stołecznego Policji złożył 

również podziękowania za współpracę w programie, którego 

celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

w ruchu drogowym.

 Podinsp. Tomasz Kowalczyk, Dyrektor Biura Logistyki Ko-

mendy Głównej Policji również podziękował władzom samo-

rządowym za pomoc przy zakupie nowego wyposażenia.

- Dziękuję Komendantowi Stołecznemu Policji za podjęcie inicja-
tywy mającej na celu doposażenie policjantów w nowoczesny 
sprzęt - podkreślił podinsp. Tomasz Kowalczyk, który powie-

dział również, że na modernizację Policji również w tym roku 

przeznaczone są duże środki finansowe.

 Nowe samochody poświęcił kapelan stołecznych poli-

cjantów ks. Józef Jachimczak, który w modlitwie powierzył 

jeżdżących nimi funkcjonariuszy opiece patrona kierowców, 

Św. Krzysztofa.

asp. Jacek Wąsowski, 
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim

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




