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Z PRACY BURMISTRZA

Cieszę się, że kwietniowy numer „Informatora Ożarowskiego” dotarł do Państwa 
w przededniu popularnych świąt majowych i mogę zaprosić Państwa na uroczy-

stości 3 Maja: Święto NMP Królowej Polski, Święto Narodowe, jakim jest 217. rocznica 
uchwalenia pierwszej konstytucji Rzeczypospolitej i gminne święto Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 
 Zapraszam w imieniu Księdza Proboszcza Parafii Miłosierdzia Boże-

go, Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, Druha Prezesa Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych oraz własnym na godzinę 9:00 na plac przed 

Hotelem Mazurkas, gdzie odbędzie się przegląd gminnych jednostek OSP i kon-

cert orkiestry strażackiej. O godzinie 10:00 odbędzie się uroczysta Msza Święta 

w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 

 Pamiętajmy również, że 2 maja został ustanowiony Dniem Flagi Narodowej 
i szanując dobry patriotyczny zwyczaj nasze ulice i posesje powinny być udekorowane 
barwami narodowymi.
 3 Maja jest dla Polaków ważną datą w kalendarzu każdego roku. 
Dniem, kiedy oddaje się należny hołd twórcom Ustawy Zasadniczej uchwalonej 
przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 roku, zwanej Konstytucją 3 Maja, pierwszego 
w Europie dokumentu, który wprowadzał w Rzeczypospolitej ustrój polityczny zgodny 
z zasadą: władza społeczności początek swój bierze z woli narodu.
 Powszechnie znany tekst preambuły konstytucyjnej, którym król Stanisław 
August Poniatowski wraz ze Stanami Skonfederowanymi rozpoczął liczącą 11 roz-
działów Ustawę Rządową, ciągle zachowuje swą aktualność. Siła Konstytucji 3 Maja, 
przed dwoma wiekami zbyt rewolucyjna dla zwolenników „złotej wolności”, dzisiaj 
powinna być przez nas wykorzystana. W niewielkich społecznościach gmin, gdzie 
najwyżej ceni się mądre gospodarowanie i sensowne wydawanie pieniędzy samo-
rządowych, ideały Konstytucji 3 Maja powinny być nadal stosowane. Dobrze było-
by przy tym do reszty pozbyć się naszych dawnych i obecnych wad, nie pozwalają-
cych pracować zespołowo w tym: nadmiernego indywidualizmu, podejrzliwości, plot-
karstwa, pogoni za sensacją, zazdrości. Narzekamy na złe prawo, niedobre państwo, 
a przecież my je tworzymy choćby poprzez demokratyczne wybory konkretnych ludzi. 
W mediach, pełnych dzisiaj taniej sensacji, można też doszukać się działań pozytyw-
nych, godnych naśladowania. Zróbmy użytek z tego, co udało się nam dokonać wspól-
nie, szanując dobro wykonane za nasze pieniądze. Szanujmy dobro publiczne tak, jak 
własny majątek, a wiele trudnych spraw okaże się prostymi.

            Kazimierz K. Stachurski

 Motto na maj:

 Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić.
 Kto ma jakiś talent – jak go wykorzystać.

         Artur Schopenhauer
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z pracy Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej kładki dla pieszych na Kanale Oża-

rowskim przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim.

 Wprowadzono wykonawcę robót, firmę Jan Kulig, na równanie mechaniczne dróg gminnych.

 Podpisano umowę dotyczącą przebudowy łącznika ul. Żeromskiego z ul. Ożarowską. 

 Firma RAD – MAR  zgodnie z umową rozpoczęła równanie dróg gminnych kruszywem drogowym, 

do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 150 000 zł.

 firma DROMARK rozpoczęła - zgodnie z zawartą umową -  uzupełnienie i konserwację znaków 

drogowych na terenie gminy

 Podpisano następujące umowy :

- na konserwację oświetlenia ulicznego i drobne prace elektryczne na terenie Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki za cenę ofertową  brutto: 143.742,52 zł

- na przebudowę przedłużenia ul. Żeromskiego w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową brutto: 

422.244,16 zł

- na nadzory inwestorskie przy zadaniach inwestycyjnych i remontowych na lata 2008-2009 za cenę 

ofertową brutto : 271.761,20 zł

- na budowę chodnika ulica Lipowa w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową brutto:164.700,00 zł

 Ogłoszono i wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na os. Płocho-

cin Północny i Płochocin Południowy

- budowę chodnika ul. Szeligowska w Macierzyszu i w Szeligach

- budowę boisk sportowych dla Gimnazjum w Płochocinie (postępowanie powtórzone)

- zakup podwozia z podwójną kabiną z przeznaczeniem na zabudowę specjalnego, lekkiego samocho-

du ratownictwa technicznego Straży Pożarnej 

- obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim oraz jednostki organizacyjnej 

Urzędu pod nazwą „Energetyka Ożarów”

 Z okazji trzeciej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II we wszystkich szkołach odbyły się uroczyste 

apele.

 Złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2008 z tytułu dofinansowania remontów bieżących.

 Uczniowie klas drugich szkół podstawowych przystąpili do ogólnopolskiego programu profilakty-

ki próchnicy zębów pod nazwą „RADOSNY UŚMIECH – RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ”, realizowanego 

przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

 W dniu 8 kwietnia we wszystkich szkołach podstawowych odbył się sprawdzian dla klas VI-tych. 

Do sprawdzianu przystąpiło 196 uczniów. 

 Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał jednostkom samorządu terytorialnego dotacje ce-

lowe na zadania zgłaszane do realizacji w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju 

Mazowsza. Nasza gmina w ramach komponentu B – Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji 

Placówek Oświatowych otrzyma środki finansowe na remont i modernizację Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Obrońców Warszawy .

 10 kwietnia br. w Światowy Dzień Zdrowia odbył się IV Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu pod 

hasłem „Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem zmian klimatycznych:. Festiwal został zorgani-

zowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w powiecie warszawskim zachodnim. Do 

Festiwalu z gminy Ożarów Mazowiecki przystąpiły dwa przedszkola tj. 

• Przedszkole Publiczne nr 1 w Ożarowie Maz., które zajęło III miejsce

• Przedszkole Publiczne nr 2 w Ożarowie Maz. – wyróżnienie

 18 kwietnia odbyła się uroczystość otwarcia Przedszkola Publicznego w Józefowie. Nastąpiło po-

święcenie pomieszczeń nowego przedszkola. Otwarcie uświetnił występ wszystkich grup przedszkol-

nych (fotorelacja na kolejnych stronach).

 19 kwietnia uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum brali udział w XXIII Rajdzie „Szlakiem Na-

szej Historii”. Przed uroczystym otwarciem Rajdu nastąpił pokaz projektu „Opowiem Ci o Wolnej Pol-

sce” oraz „Traces of the PAST” (więcej informacji w artykule na kolejnych stronach).

INWESTYCJE
 I REMONTY

ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE

OŚWIATA
I SPORT
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 2 kwietnia w sali widowiskowej DK  odbyły się Gminne Eliminacje XXXI Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka”. Uczestnikami w/w konkursu były przedszkola, szkoły oraz gimnazja z Gminy 

Ożarów Maz.

 3 kwietnia rozpoczęły się nowe zajęcia dla małych dzieci w wieku od 1,5 - 3 lat pt. “Wesołe nutki”. 

Zajęcia odbywają się w Domu Kultury w sali klubowej nr 109 raz w tygodniu.

 5 kwietnia w Galerii Domu Kultury odbył się wernisaż malarstwa Pani Anny Komorowskiej, pod-

czas którego odbył się koncert w wykonaniu duetu: Jakub Komorowski (saksofon) i Grzegorz Pergoł 

(pianino).

 6 kwietnia odbył się spektakl teatralny pt. “Szarmanckie maniery dzikich papug”.

 13 kwietnia odbyło się spotkanie z teatrem. Spektakl pt. „Żółw i zając”. Po południu tego samego  

dnia w Domu Kultury “Uśmiech” przy ulicy Poznańskiej  odbył się koncert uczestników Ogniska Mu-

zycznego „PROGRESS”.

 17 kwietnia odbył koncert laureatów XXXI Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. 

 19 kwietnia w Domu Kultury dyżurowali pracownicy urzędu skarbowego. Udzielali oni porad dla 

mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie wypełniania deklaracji PIT. 

KULTURA
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INFORMACJE

Zadania z zakresu transportu i łączności:
A. REALIZACJA

1. Budowa ulicy Parkowej

2. Przebudowa przedłużenia ulicy Stefana Stefana Żerom-

skiego do ulicy Ożarowskiej w Ożarowie Mazowieckim

3. Przebudowa dróg na osiedlu Ołtarzew w Ożarowie Mazo-

wieckim wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki, ulicy Władysława 

Reymonta i  ulicy 1-go Maja

4. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ulicy Strzykulskiej w 

Ożarowie Mazowieckim

5. Przebudowa ulicy Zgody w Ożarowie Mazowieckim

6. Budowa chodnika ulicy Lipowej w Ożarowie Mazowiec-

kim

B. OPRACOWANIE PROJEKTÓW
1. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

osiedlu Płochocin Płd. i Płochocin Płn.

2. Przebudowa dróg na osiedlu Ołtarzew w Ożarowie Mazo-

wieckim wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą, ulice: Henryka Sienkiewicza, 

gen. Józefa Hallera, Józefa Sowińskiego, Mazowiecka, Jana Ki-

lińskiego, Stanisława Kierbedzia, Tęczowa, Rolna i Lipowa

3. Przebudowa ulicy Józefa Poniatowskiego wraz z infrastruk-

turą towarzyszącą w Ożarowie Mazowieckim

4. Przebudowa ulicy Krętej w Broniszach

5. Budowa ulicy Juliana Tuwima

6. Przebudowa ulicy Spokojnej w Ożarowie Mazowieckim

Zadania z zakresu wodociągów i kanalizacji:
A. REALIZACJA
1. Budowa wodociągu Wolica

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronisze

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duchnice

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szeligi

5. Przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej 

w Ożarowie Mazowieckim

6. Budowa wodociągu w Broniszach

7. Budowa wodociągu ulicy Duchnicka w Duchnicach

B. OPRACOWANIE PROJEKTÓW
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ożarów 

Wieś

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ołtarzew

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święcice

5. Budowa wodociągu i kanalizacji w Duchnicach

Zadania związane z budownictwem kubaturowym
REALIZACJA

1. Budowa przedszkola w Ożarowie Mazowieckim*

2. Budowa stołówki szkolnej przy szkole w Płochocinie*

Pozostałe zadania
1. Zakup autobusu szkolnego

2. Budowa boiska szkolnego dla gimnazjum w Płochocinie

* - zadanie będzie realizowane przy udziale zewnętrznych środków finansowych

Ważniejsze zadania inwestycyjne 
zaplanowane na rok 2008

INFORMACJA 
Obowiązek meldunkowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach oso-

bistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.,Nr 139, poz. 993), 

osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana 

zameldować się w miejscu pobytu stałego.

 Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej 

miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem 

stałego przebywania, natomiast pobytem czasowym jest 

przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałe-

go w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub 

w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

 W tym samym czasie można mieć tylko jedno miej-

sce pobytu stałego. Osoba, która przebywa w określonej 

miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy 

doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub 

czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc 

od dnia przybycia.

 Zgodnie z art.147§1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r Ko-

deksu Wykroczeń (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r,Nr 109, 

poz 756 z póżn. zm.) osoba, która nie dopełnia ciążącego 

na niej obowiązku meldunkowego podlega karze ograni-

czenia wolności, grzywny od 100 ,-zł do 500 ,-zł albo karze 

nagany.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Ewa I. Rosłon 
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ŚWIĘTO FLAGI

Wywieśmy flagi 2 maja ….
2 maja po raz czwarty obchodzimy jedno z najmłodszych 

świat państwowych - Dzień Flagi Narodowej. Święto ustanowił 

Sejm  20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, 

barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent 

RP podpisał 16 marca 2004 roku.

 Chorągwie pierwszych władców piastowskich Mieszka I 

i Bolesława Chrobrego, pod którymi walczyli ich wojowie i ry-

cerze w obronie granic, ozdobione były Orłem Białym na czer-

wonym polu. Taki znak po raz pierwszy pojawił się na cho-

rągwi Przemysława II. Chorągwie w kolorach bieli i czerwieni 

widnieją na obrazach Jana Matejki i Wojciecha Kossaka, które 

przedstawiają bitwę pod Grunwaldem. 

 Kolory biały i czerwony noszono w formie kokard za pa-

nowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W charak-

terze barw narodowych biel i czerwień pojawiły się na szerszą 

skalę w czasie obchodów rocznicy uchwalenia Ustawy Głów-

nej w dniu 3 maja 1792 roku. Kolory biały i czerwony nosili 

polscy żołnierze w Księstwie Warszawskim. W okresie Króle-

stwa Kongresowego dominował biały kolor kokard, które no-

szono na kaszkietach pod głową metalowego orła. 

 Ważną datą dla barw narodowych był 7 lutego 1831 roku 

kiedy to Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę do-

tyczącą barw polskiej flagi. Wcześniej obok barw biało-czer-

wonych używane były także inne barwy.

„Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków Komisyi sej-
mowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod 
którą winni łączyć się wszyscy Polacy, postanowiły i stanowią:
Art. 1 - Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa 
Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały 
z czerwonym.
Art. 2 - Wszyscy Polacy (...) te kolory nosić mają w miejscu, gdzie 
takowe oznaki dotąd noszonymi były”
Tak brzmiała przyjęta w 1831 roku przez Sejm ustawa, która 

jako pierwsza normowała kwestię polskich barw narodowych. 

Barwy te były noszone na kokardach podczas wszystkich 

powstań niepodległościowych XIX wieku. W 1919 roku biel 

 czerwień uznano oficjalnie za barwy państwowe.

 Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni 

wieków i mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie 

heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego 

i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, bę-

dącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na 

koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na 

czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze 

u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor 

godła niż tła.

 Polska flaga istnieje w dwóch postaciach - poza flagą biało-

-czerwoną używana jest także flaga z godłem Rzeczpospolitej 

umieszczonym pośrodku białego pasa.

 Przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo 

szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wyda-

rzeniach. Były symbolem państwa, które nie istniało i narodu, 

który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość.

 Do niedawna nie wolno było wywieszać flag w inne dni 

niż świąteczne. Zabraniała tego ustawa z 1980 roku. Od kiedy  

Sejm znowelizował ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczy-

pospolitej Polskiej, symbole narodowe można uwidaczniać 

bez ograniczeń. Oznacza to, że mogą być one użyte kiedy tyl-

ko chcemy, pod jednym warunkiem - że otoczy się je należną 

czcią i szacunkiem.

 Każdy z nas ma własną chwilę z flagą i hymnem w tle, którą 

zapamięta na długo. Dla mnie osobiście są to medale zdoby-

wane przez polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich 

oraz  innych międzynarodowych zawodach sportowych. Do 

dziś budzi we mnie wzruszenie wspomnienie z  meczu polskiej 

reprezentacji siatkówki, gdy usłyszałam Mazurek Dąbrowskie-

go zaśpiewany przez 10 tysięcy Polaków ubranych w stroje 

w barwach narodowych, którzy w górze trzymali flagi … 

 Ponadto w dniu 2 maja obchodzony jest Światowy Dzień 

Polonii. Jak mówi jeden z zapisów ustawy z 7 lutego 1831 roku 

normującej nasze barwy narodowe, pod tym znakiem „winni 

łączyć się Polacy”. Dlatego też w tym dniu nasza biało-czerwo-

na flaga powinna stać się symbolem łączącym i jednoczącym 

Polaków na wszystkich kontynentach, stanowiąc widoczny 

symbol ich przynależności narodowej.

 Wybór 2 maja na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie 

był przypadkowy. To dzień w którym Polakom towarzyszą re-

fleksje o  kartach historii Polski. Dzień Flagi poprzedza święto 

3 Maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego doku-

mentu, jakim była Konstytucja 

 3 Maja z 1791 roku. W tym dniu w 1945 żołnierze polscy 

zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule 

w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta. 

 Polska jest jednym z wielu krajów, w którym obchodzony 

jest Dzień Flagi. 

 Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również 

w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Finlandii, Szwecji, Es-

tonii, Rosji,Ukrainie i w Chinach. Najczęściej w tym dniu ozda-

bia się budynki flagami. U nas do wywieszania flag na balko-

nach czy w oknach wiele osób wciąż podchodzi z dystansem. 

Są jednak tacy, którzy w ten sposób chcą manifestować swój 

patriotyzm oraz podkreślać więź z własnym krajem. 

 Święto to ma również swoją stronę internetową www.

dzienflagi.pl, gdzie każdy z nas może z imienia i nazwiska zade-

klarować chęć wywieszenia flagi państwowej.

 Będzie mi bardzo miło, jeśli  po przeczytaniu niniej-
szego artykułu zechcą Państwo rozejrzeć się dookoła 
i zrobić zdjęcia z flagami na swojej posesji, ulicy, osiedlu, 
miejscowości. Na zdjęcia oczekuję pod adresem ema-
il:  ue@ozarow-mazowiecki.pl. Jeśli takowe się pojawią, 
w kolejnym numerze „Informatora” zobaczymy reportaż 
jak Gmina Ożarów obchodziła Dzień Flagi Narodowej.

Jolanta Kołodyńska
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HISTORIA BIBLIOTEKI W PŁOCHOCINIE

Dzieje filii Biblioteki Publicznej Mia-

sta i Gminy Ożarów Mazowiecki w 

Płochocinie z siedzibą w Józefowie

Biblioteka w Płochocinie powstała w 1973 roku. Początkowo 

mieściła się w budynku po Kółku Rolniczym we wsi Płochocin. 

Kierowniczką biblioteki była pani Krystyna Kowalska.

 W roku 1977 placówkę ulokowano w piwnicy stołówki 

SHR Wolica. Pani Krystyna prowadziła ją aż do 1983 roku. Po-

tem pracujący tam bibliotekarze zmieniali się bardzo często 

-  pracowali tam pani Anna Radomska, pan Krzysztof Ziół-

kowski, pan Leszek Piastowicz, pani Marta Włoszak.

 W 1986 roku w bibliotece podjęła pracę pani Wanda Orze-

chowska.  Do dzisiaj przez minione  dwadzieścia dwa lata, pro-

wadzi te placówkę przechodząc wraz  z nią różne koleje losu.

Warunki pracy w tej piwnicznej izbie były bardzo złe. W la-

tach 1996 - 2002 zaprzestano ogrzewania budynku. Przestała 

działać stara kanalizacja.  Zimno i brak sanitariatów ogromnie 

utrudniały funkcjonowanie biblioteki. Z kolei wiosną i jesienią 

dochodziło do zalewania piwnicy, co groziło bezpieczeństwu 

zbiorów bibliotecznych, sprzętu i  ludzi, jednak biblioteka nig-

dy nie została zamknięta. Zarówno bibliotekarka jak i czytelni-

cy przetrwali te lata. Potrzeba obcowania z książkami, wymia-

ny informacji o lekturach, spotkań ludzi w bibliotece  była tak 

wielka, że placówka oparła się likwidacji. Przy pomocy ówcze-

snych władz znaleziono nowe lokum. Przeniesiono bibliotekę 

do budynku po starej szkole podstawowej w Józefowie przy 

ul. Fabrycznej 15. Niestety, znowu do piwnicy!

 Dzięki staraniom burmistrza Kazimierza Stachurskiego 

i  Rady Miejskiej Ożarowa  przeprowadzono remont i adapta-

cję budynku na potrzeby kulturalne mieszkańców Józefowa, 

Płochocina i okolicznych wsi. Biblioteka otrzymała lokal na 

parterze. Po dwunastu latach  mogła wreszcie wyjść z pod-

ziemia.

 Od kwietnia wita czytelników jasnymi, przestronnymi 

i czystymi pomieszczeniami,  w których na nowiutkich rega-

łach różnorodne ksiązki z literaturą dla dzieci, młodzieży i do-

rosłych stoją w zdyscyplinowanych rzędach – poezja, dramat, 

beletrystyka polska i obca, encyklopedie, słowniki, kompendia 

wiedzy,  podręczne informatory i  literatura popularnonauko-

wa uporządkowana według poszczególnych działów nauki…

Wreszcie jest tak, jak powinno być w bibliotece – widno, czy-

sto, przytulnie i z klimatem do pracy umysłowej. Estetycznie.

Czytelnicy mają do dyspozycji stoliki i  wygodne krzesła. Przy-

gotowane są stanowiska do pracy z komputerem, ponieważ 

dosłownie za chwilę w bibliotece będzie podłączony Internet 

i sukcesywnie, komputery.

 Księgozbiór jest w zasadzie stary, ale będzie systematycz-

nie unowocześniany i wzbogacany o nowe pozycje. Na razie 

na zakup nowości dla biblioteki jest przeznaczone trzy tysią-

ce złotych rocznie. Mamy nadzieję, żE w kolejnych latach ten 

zasób będzie się powiększał i wzrastał.

 Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Józefo-

wa, Wolicy, Płochocina i okolic do korzystania z wypożyczal-

ni i czytelni. Każdy znajdzie dla siebie dobrą książkę - dorośli 

i dzieci. Z czasem będzie też można wypożyczyć jakiś ulubiony 

miesięcznik.

 Po trudnych kolejach losu filia Biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki w Płochocinie z siedzibą w Jó-

zefowie znalazła odpowiednią ostoję. Zapraszamy wszystkich 

miłośników książki do odwiedzin.

Elżbieta Paderewska, Dyrektor BPMiG Ożarów Mazowiecki
Wanda Orzechowska, Kierownik Filii BPMiG w Płochocinie.

Oddanie do użytku odnowionej biblioteki 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
zaprasza na spotkanie autorskie z pisarzem 

Janem Pawłem Krasnodębskim.

Spotkanie odbędzie się 26 maja o godz. 17.00 w siedzibie Biblioteki w Ożarowie Mazowieckim. Przypominamy, że Jan 

Paweł Krasnodębski jest autorem takich popularnych pozycji jak „Stokrotka” (o roku życia piętnastoletniej narkomanki) 

i „Odwyk” (dramat człowieka zrywającego z nałogiem alkoholowym). Ponadto opublikował 11 innych powieści, 9 tomów 

wierszy i oraz 5 zbiorów opowiadań i dzienników. Spotkanie będzie połączone z promocją najnowszych powieści pisarza 

„Diament” (bohaterem jest szesnastolatek uwikłanym w komputerowe uzależnienie) oraz „Pisarz i karawany” (o dorasta-

jącym chłopaku i trudnych wyborach wieku dorosłego). 

Zapraszamy młodzież ze starszych klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

 oraz wszystkich zainteresowanych. 
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Z ŻYCIA HARCERZY

Wspomnienia z „Rajdu Arsenał 2008” 
W dniach 28-30 marca 2008 r. harcerze ze Szczepu Szaniec 

im. Małego Powstańca w Płochocinie uczestniczyli w ogólno-

polskim Rajdzie „Arsenał” organizowanym przez hufiec ZHP 

Mokotów w rocznicę szaroszeregowej „Akcji pod Arsenałem”.

W tym roku na trasę trudniejszą rajdu – wędrowniczą W 2 

został zakwalifikowany patrol z 11 Drużyny Harcerzy Starszych 

i Wędrowników. 

 Tegoroczny rajd postawił przed harcerzami niecodzienne 

zadanie - sięgnięcie do korzeni. Było to nie lada wyzwanie. 

Trzeba było znaleźć ludzi, którzy pamiętają okres wojenny 

naszej najbliższej okolicy, poznać wojenne losy i historię na-

szych miejscowości. Zadanie okazało się trudne, ale wykonal-

ne. Przygotowując je przeprowadziliśmy wywiady z wieloma 

osobami. Dziękujemy bardzo wszystkim naszym wspaniałym 

rozmówcom:

Panu Tadeuszowi Siennickiemu - mieszkańcowi Józefowa, 

który był wtedy małym chłopcem widzącym wojnę trochę jak 

zabawę, który razem z kolegami ścigał się, kto pierwszy zoba-

czy samolot z największą liczbą silników,

Panu Januszowi Orsikowi - mieszkańcowi Ożarowa Mazo-

wieckiego, lekarzowi, który opowiadał o Niemcach mniej lub 

bardziej ludzkich,

Pani Henryce Fedoryk z Płochocina, która mówiła o co-

dziennym wojennym wiejskim życiu,

Panu sołtysowi - Jerzemu Niewiadomskiemu z Kopytowa 

za piękne opowieści o rzeczywistości wojennej w Kopytowie 

i Święcicach

Pan Tadeuszowi Lipińskiemu za obraz wojennego Ożarowa 

widzianego oczami dziecka

Zadanie oceniono wysoko – bo na 22 pkt.

 W piątek 28 marca wyjechaliśmy autokarem gminnym na 

bazę na terenie Warszawy na ul. Zwierzynieckiej. Tego dnia 

odbywały się różne zajęcia na bazie.

 Sobota – 29 marca to dzień gry. Szczególnie zapisał się 

w naszej pamięci punkt pierwszy – łapanka , usytuowany na 

podwórku kamienicy warszawskiej. Było to wielkie przeżycie, 

bardzo się baliśmy i poczuliśmy się, jak osoby żyjące w czasie 

II wojny światowej. Na innym punkcie było spotkanie z dru-

hem, który opowiadał nam o koszmarze kanałów. Do tej pory 

myśleliśmy, że kanałami można było swobodnie i bezpiecznie 

się przemieszczać. Okazało się, że panowały tam straszne wa-

runki: ciasno, cały czas śmierdziało i trzeba było brnąć w pod-

noszącej się wodzie.

 Na pewno zapamiętamy nocną wyprawę ze wszystki-

mi harcerzami z bazy na kopiec Powstania Warszawskiego. 

Weszliśmy na kopiec rzadko używana drogą, z pochodnia-

mi. najpierw podziwialiśmy piękne widoki Warszawy, potem 

podsumowaliśmy całą grę. Największą przygodą był powrót 

do bazy. Cały dzień padał deszcz, na ścieżce było błoto i było 

bardzo ślisko. Powoli zeszliśmy z góry, jakimś cudem w ogóle 

się nie ubrudziliśmy. Bawiliśmy się jak dzieci, jak byśmy znów 

mieli po 10 lat. 

 Niedziela, 30 marca, to dzień zakończenia rajdu: końcowy 

apel na bazie, harcerska msza święta w kościele garnizonowym, 

wspólna z ZHR defilada na placu Piłsudskiego, apel wszystkich 

tras rajdowych pod Arsenałem na ul. Długiej.

 Właśnie dlatego ten Rajd jest taki fajny, można się dowie-

dzieć wiele rzeczy, ale też można się świetnie bawić.

Harcerze i wędrownicy
z XI D S H i W Zielonoczarni

im. Szarych Szeregów
(opracowano na podstawie fragmentów tekstu Nasze 

poarsenałowe refleksje – Szczepuś nr1(11)/2008) 
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OTWARCIE PRZEDSZKOLA

Po dwudziestu latach oczekiwania dzieci, rodzice, 

cała społeczność Józefowa doczekała się 

nowego przedszkola. Do użytku oddano nowy budynek, 

wyposażony w nowoczesny sprzęt, meble, zabawki

Dnia 18 kwietnia przeżywaliśmy wspaniałą uroczystość - 

otwarcie przedszkola. Tego dnia gościliśmy w naszej placówce 

Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki - Kazimierza 

Konstantego Stachurskiego, Wicestarostę Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego - Leszka Tokarczyka, radnych Rady Miej-

skiej, dyrektora ZEASiP - Zbigniewa Rybaka, dyrektorów przed-

szkoli i szkół z terenu Gminy, księży z Parafii św. Wojciecha BM 

w Płochocinie, byłych pracowników przedszkola, przedstawi-

cielkę firmy TARG BAN - Bożenę Burdzińską, radę rodziców 

i wielu zacnych gości przybyłych do naszej placówki.

 Po serdecznym powitaniu gości przez panią dyrektor 

Krystynę Parakiewicz przecięto wstęgę - symbol wejścia do 

nowego przedszkola. Dokonali tego: dyrektor przedszkola, 

burmistrz, wicestarosta i przedstawicielka Rady Miejskiej.

 Następnie ksiądz proboszcz Władysław Michalczyk po-

święcił krzyże i cały budynek przedszkola. Pani dyrektor przed-

stawiła krótką historiĘ powstania naszego przedszkola, plany 

i zamierzenia naszej placówki.

 Po wystąpieniu pani dyrektor, głos zabrali goście: burmistrz 

- Kazimierz Stachurski, wicestarosta - Leszek Tokarczyk, radna 

- Krystyna Tenderenda.

 Na zakończenie dostojni goście obejrzeli przedstawienie 

przygotowane przez naszych wspaniałych przedszkolaków. Był 

to montaż słowno - muzyczny pt. „Życie przedszkolaka jest jak 

cztery pory roku”. W pięknych strojach, kolejno prezentowały 

się grupy przedszkolaków:

- Maluchy - „Zima”

- Czterolatki - „Wiosna”

- Średniaki - „Lato”

- Starszaki - „Jesień”

Na koniec wszystkie przedszkolaki z radością zaśpiewały: 

 Ale jedno jest przedszkole pod topolą,

 to przedszkole w którym zawsze jest wesoło,

 w którym każde dziecko śmieje się do dziecka

 i gdzie uśmiech tak się toczy jak piłeczka…

 Pragniemy, aby każdy dzień w naszym przedszkolu był 

dla dzieci wielka radością a czas spędzony w naszej placówce 

miłym i ciepłym wspomnieniem.

 Dyrektor przedszkola, nauczyciele i dzieci bardzo serdecz-

nie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego, abyśmy 

mogli bawić się, uczyć i pracować w nowym przedszkolu, 

a także do zorganizowania tak wspaniałej uroczystości:

- Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej

- rodzicom Zuzi Molskiej – państwu: Ali Sasin i Leszkowi Mol-

skiemu

- panu Krzysztofowi Bury – prezesowi firmy TARG BAN

 Dziękujemy również wszystkim rodzicom, dzięki którym 

mogliśmy przeprowadzić się do nowej placówki: P. Soroczyń-

skiemu, A. Łaszcz, A. i P. Nagatom, M. Wasilkowiczowi, P. Dolo-

cie. Słowa podziękowania kierujemy także do pana P. Gipsiaka 

i A. Krawczyka

Wszystkim życzliwym dedykujemy słowa:

 „odrobina dobra okazana DZIECKU
 - więcej jest warta, niż cała miłość do ludzkości”
     ( R. Dehmal)

Raz jeszcze dziękujemy !!!

Przedszkolaki, dyrektor i wychowawcy

Przedszkola Publicznego w Józefowie

 fotoreportaż na okładce „Informatora”

Przedszkole pod Topolą

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli finansowo 

i rzeczowo rodzinie z naszej gminy poszkodowanej w pożarze mieszkania.

Kierownik OPS w Ożarowie Maz. - Bożena Wronikowska
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SEGREGUJ ODPADY

Co można, 
a czego 
nie można wrzucać 
do pojemników 
na odpady 
segregowane
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CHROŃ ŚRODOWISKO

Nie spalaj śmieci!!! 
Palisz śmieci? Płacisz ... swoim zdrowiem!

Wszelkie procesy niekontrolowanego spalania odpadów, 

a w szczególności coraz powszechniej występujące zjawisko 

spalania śmieci z indywidualnych gospodarstw domowych 

w piecach węglowych czy po prostu w stosach przed do-

mem, stwarza idealne warunki fizyczne i chemiczne do po-

wstawania dioksyn oraz innych zanieczyszczeń chemicznych. 

Polichlorowane dibenzodioksyny i dibenzofurany, zwane 

powszechnie dioksynami należą do substancji chemicznych 

o bardzo wysokiej szkodliwości dla ludzi i zwierząt. Dioksyny 

występują w środowisku, niektórych produktach przemysło-

wych oraz w żywności na bardzo niskim poziomie - zwykle 

w nanogramach w kilogramie próbki. Jednak ze względu na 

to, że są to substancje niezwykle szkodliwe dla ludzi i zwierząt 

już na tym poziomie powodują zauważalne efekty ich szko-

dliwego działania. Dioksyny są bardzo słabo rozpuszczalne 

w wodzie, natomiast bardzo dobrze rozpuszczają się w sub-

stancjach hydrofobowych, zwłaszcza w tłuszczach. Dlatego 

ponad 90% masy dioksyn dostaje się do organizmu człowieka 

wraz z pożywieniem. 

 Spalając śmieci łamiemy nie tylko prawo, 
ale przede wszystkim 

niszczymy swoje zdrowie i swoich bliskich

Dlaczego:
 W czasie spalania śmieci (odpadów) powstają substancje, 

które mają  silne działanie rakotwórcze i śmiercionośne.

 Sami wytwarzamy te szkodliwe związki, kiedy spalamy 

w piecach węglowych.

 Chorobotwórcze substancje przedostają się do otoczenia - 

znajdują się w powietrzu, osiadają na roślinach i przedmiotach 

i pozostają tam długi czas.

 Następnie wraz z pożywieniem np. warzywami i owocami 

i wraz z wdychanym powietrzem, związki te dostają się do na-

szego organizmu. Większość z nas jednak o tym nie wie, gdyż 

substancje te są niewidoczne i niewyczuwalne węchem.

Czym to grozi?
 Dioksyny i furany, powstające w czasie spalania śmieci, nie-

odwracalnie niszczą zdrowie - powodują nowotwory wątroby 

i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz 

maja działanie alergiczne.

 Związki te są jedną z najsilniejszych trucizn. Ich działanie 

toksyczne polega na podstępnym, bo powolnym, ale niezwy-

kle skutecznym uszkadzaniu organizmów żywych.

 Niecałe dwa miligramy dioksyn wystarczą, by zabić ważą-

cego 80 kilogramów człowieka.  

Skutki prawne:
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.  z 2001 

Nr 62, poz. 628). Art. 71. „Kto:

1) wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza in-

stalacjami i urządzeniami do odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów lub

2) termicznie przekształca lub dopuszcza do przekształcania 

odpadów niebezpiecznych w spalarniach albo w innych insta-

lacjach, które nie spełniają wymagań przewidzianych dla spa-

larni odpadów niebezpiecznych, albo w urządzeniach podlega 

karze aresztu albo grzywny” 

 Oprócz ustawy o odpadach, postępowanie z odpadami 

regulują również akty wykonawcze prawa miejscowego tzw. 

uchwały. Na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, w związku 

z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz.2008 ze zm.), 

podjęta została uchwała nr 419/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i po-

rządku na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. Załą-

czony do niej regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, 

wszystkie osoby i podmioty korzystające z terenów i obiektów 

będących własnością komunalną, przedsiębiorców prowadzą-

cych działalność w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płyn-

nych, Burmistrza za tereny będące własnością Gminy.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

 Regulamin określa wymagania w zakresie utrzymania po-

rządku na terenie nieruchomości prywatnych, komunalnych 

i użytku publicznego, zasady usuwania odpadów komunalnych 

i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, obowiązku osób 

posiadających zwierzęta domowe, zasady utrzymania zwierząt 

gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

Uchwała wraz z regulaminem dostępne są na stronie interneto-

wej gminy www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce BIP.

 Ponieważ cieplejsze dni sprzyjają wiosennym porządkom, 

po raz kolejny na terenie naszej Gminy ruszyła AKCJA GABA-

RYTY. Informacje o terminach podstawienia pojemników ga-

barytowych w poszczególnych miejscowościach jak również 

zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki można uzyskać 

w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, pokój 305, III piętro, 

tel. 022 722 22 07 w. 237.

 Pamiętajmy, że akcja gabarytowa dotyczy oddawania od-

padów gabarytowych tzn. starych mebli, foteli, kanap (czyli 

odpadów, które nie mieszczą się w klasycznych pojemni-

kach do odbioru odpadów komunalnych). Do pojemników 

nie należy wrzucać odpadów niebezpiecznych np: eternitu 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektromagnetycznego. 

Nie wolno wrzucać również odpadów komunalnych.

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektromagnetyczny można od-

dawać bezpłatnie w każdą pierwszą środę miesiąca na terenie 

straży pożarnej w Ożarowie Mazowieckim (ul. Strażacka) oraz 

na terenie straży pożarnej w Święcicach w godzinach 9-17.

Katarzyna Rykowska - Wydział Środowiska i Rolnictwa 

Turniej Wiedzy o Szarych Szeregach
Turniej Wiedzy o Szarych Szeregach wszedł już na stałe 

do harmonogramu imprez szkolnych Szkoły Podstawowej

im. Szarych Szeregów w Płochocinie. Organizatorem tego 

turnieju jest 11 DSHiW Zielono-Czarni ze Szczepu Szaniec 

im. Małego Powstańca w Płochocinie. Turniej ten od pięciu lat 

jest organizowany jest na cześć patrona Szkoły Podstawowej.

 Konkurs odbywa się w dwóch etapach. 

Etap I - to eliminacje wyłaniające reprezentacje klas przepro-

wadzone w grudniu 2007r.

Etap II – to rozgrywki międzyklasowe.

 Finał konkursu odbył się 14 kwietnia 2008 r. w harcówce 

szkoły w obecności uczniów i nauczycieli szkoły. 

 Turniej rozpoczęła gawędą dh Monika Psujek wprowadza-

jąc wszystkich w nastrój II wojny światowej. Następnie rozpo-

częły się prawdziwe zawody.

Pytania konkursowe dotyczyły:

 historii Szarych Szeregów,

 rozpoznania budowli warszawskich związanych z Szarymi 

Szeregami na podstawie zdjęć wojennej Warszawy,

 akcji pod Arsenałem,

 znajomości życiorysu postaci Aleksandra Kamińskiego 

„Kamyka” i Orszy,

 znajomości akcji szaroszeregowych na podstawie książki 

A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec”,

 znajomości tekstów piosenek Szarych Szeregów.

 Jury w składzie: phm K. Cackowska, phm. Sebastian Sakow-

ski, pwd. M. Psujek, dh A. Usiądek, dh L. Plichta, dh M. Orze-

chowski przyznało następujące lokaty:

I miejsce – kl. VI a w składzie: Dominika Bieńkowska, Tomasz 

Leszczyński, Krystian Dobrzyński, Kamil Sowa 

II miejsce – kl. V b w składzie: Mikołaj Galiński, Daniel Lewan-

dowski, Kamil Krakowiak, Piotr Czaplicki

III miejsce – kl. VI b w składzie: Patrycja Strzelak, Natalia 

Błażejewska, Łukasz Gierach, Daria Kieroń

 Najlepsze zespoły otrzymają medale i puchar w dniu 

Święta Szkoły.

Serdecznie dziękujemy 11 DSHiW 
za organizację Turnieju.

Anna Sakowska
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KONKURS RECYTATORSKI

Eliminacje Gminne XXXI Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka” oraz Koncert Laureatów

Po przeprowadzeniu w szkołach i przedszkolach wstępnych 

eliminacji środowiskowych, w dniu 2 kwietnia w Domu Kul-

tury „UŚMIECH odbyły się eliminacje gminne  XXXI Konkursu 

Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Zgłoszono 51 uczest-

ników  z terenu gminy Ożarów Mazowiecki. Komisja kon-

kursowa w składzie : Jerzy Łazewski - przewodniczący - aktor, 

Wanda Kulesza - teatrolog, Zofia Mrówczyńska - teatrolog, 

dokonała oceny wybranych pod okiem nauczycieli-instruk-

torów, a przygotowanych przez dzieci, utworów. Biorąc pod 

uwagę takie kryteria oceny jak: dobór repertuaru, interpreta-

cja utworu, kulturę mowy i ogólny wyraz artystyczny komisja 

w tym roku przyznała trzy pierwsze nagrody w dwóch katego-

riach wiekowych: 

Grupa I, klasa O-III: 

Paweł Cupriak  SP nr 1 im. Janusza Kusocińskiego  

    w Ożarowie Maz. 

Łukasz Brodowski SP nr 1 im. Janusza Kusocińskiego  

    w Ożarowie Maz. 

Grupa III, gimnazjum:

Izabela Dąbkowska Gimnazjum im K. I. Gałczyńskiego, 

    w Płochocinie

 Recytatorzy, którzy zajęli pierwsze miejsca przeszli do na-

stępnych eliminacji Konkursu „Warszawska Syrenka”, które  

odbędą się w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w War-

szawie. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja przyznała  

nie tylko nagrody, ale i 17 wyróżnień w trzech grupach wieko-

wych następującym osobom:

Grupa I, klasa O-III:

Gabrysia Chudzik Przedszkole Publiczne nr 2 

    w Ożarowie Maz.

Emilia Goszczyńska Przedszkole Publiczne nr 1 

    w Ożarowie Maz.

Ola Hamny  Przedszkole Publiczne nr 1 

    w Ożarowie Maz.

Antonina Komosa SP nr1 im. Janusza Kusocińskiego 

    w Ożarowie Maz.

Michalina Rodak SP nr 1 im. Janusza Kusocińskiego  

    w Ożarowie Maz.

Filip Stawicki  SP nr 1 im. Janusza Kusocińskiego  

    w Ożarowie Maz.

Hanna Wąsowska Publiczna Szkoła Podstawowa 

    w Święcicach

Sandra Czopek  SP im. Szarych Szeregów 

    w Płochocinie

Grupa II, klasy IV – VI

Kacper Niewiński SP nr 2 im. Obrońców Warszawy 

    w Ożarowie Maz.

Kasia Stefanik  SP nr 2 im. Obrońców Warszawy 

    w Ożarowie Maz.

Monika Dzyr  Publiczna Szkoła Podstawowa 

    w Święcicach

Daniel Dąbkowski SP im. Szarych Szeregów 

    w Płochocinie

Grupa III, gimnazjum

Patrycja Sułkowska Gimnazjum im. Bohaterów 

    Powstania Warszawskiego 

    w Ożarowie Maz.

Monika Tramś  Gimnazjum im. Bohaterów 

    Powstania Warszawskiego 

    w Ożarowie Maz.

Natalia Tomaszewska Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego  

    w Płochocinie

Sylwia Przybysz  Gimnazjum im. Bohaterów 

    Powstania Warszawskiego 

    w Ożarowie Maz.

Aleksandra Baran Gimnazjum im. Bohaterów 

    Powstania Warszawskiego 

    w Ożarowie Maz.

 Wszyscy uczestnicy w dniu 17 kwietnia 2008 roku na Kon-

cercie Laureatów, który odbył się w sali widowiskowej DK 

otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział. Nagrodzeni i wyróż-

nieni otrzymali nagrody książkowe i jeszcze raz zaprezentowali 

wszystkim zgromadzonym swoje utwory. 

 Chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom - in-

struktorom za dodatkowy wkład pracy w przygotowanie 

dzieci do tego konkursu oraz pomoc w doborze utworów 

o cenionej wartości literackiej.

Alina Holk
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RAJD

XXIII RAJD „SZLAKIEM NASZEJ HISTORII” 
W sobotę 19 kwietnia 2008 roku odbył się XXIII 

Rajd „Szlakiem Naszej Historii” organizowany 

przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajo-

wej, władze samorządowe Gminy Ożarów Maz. 

oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Kuso-

cińskiego w Ożarowie Mazowieckim. 

 Rozpoczęcie rajdu poprzedziła uroczystość  

otwarcia nowej pracowni multimedialnej, na 

którą fundusze pozyskaliśmy z UMiG Ożarów 

Mazowiecki oraz środków własnych. Sala została zmoderni-

zowana dzięki staraniom rodziców uczniów SP1. Szczególne 

podziękowania należą się panu Adamowi Głodkowi oraz 

panu Piotrowi Walczakowi za wkład włożony w remont sali. 

 Po otwarciu pracowni uczniowie gimnazjum przedstawili 

projekt p.t. Opowiem Ci o Wolnej Polsce oraz Traces of the 
PAST. 

 Rajd „Szlakiem Naszej Historii” jest kontynuacją rajdów 

historyczno-patriotycznych przypominających najważniejsze 

wydarzenia XX wieku. Tegoroczny odbywał się pod hasłem 

„JAK CIĘ KOCHAĆ ZIEMIO POLSKA”.

 W imprezie wzięło udział 200 uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych z terenu naszej gminy.

 Uczestnicy wraz z opiekunami, tworząc 

patrole piesze i rowerowe, odwiedzali miejsca 

pamięci narodowej. Na tzw. punktach mieli 

okazję spotkać się z kombatantami i wysłuchać 

ich ciekawych opowieści. Uczniowie zapalali 

znicze w odwiedzanych miejscach. Na koniec 

rajdu pisali sprawozdania z przeprowadzonych z kombatan-

tami rozmów.  

 Impreza ta ma na celu kształtowanie odpowiednich po-

staw i zachowań dzieci i młodzieży, uczy więzi z Małą Ojczy-

zną, rozbudza zainteresowania sprawami regionu, przybliża 

jego historię , pogłębia więzi ze środowiskiem, integruje kom-

batantów, nauczycieli, dzieci i rodziców.
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MŁODZIEŻ A HISTORIA

 Historia Kamieni. Historia Ludzi.

ODWAGA, WSPÓŁCZUCIE, POŚWIĘCENIE, 
WSPÓŁPRACA, WOLNOŚĆ

Pamięć o tym co było i nigdy zapomniane być nie powinno, 

jest  nie tylko  naszym obowiązkiem ale powinnością. Poszuki-

waliśmy ŚLADÓW HISTORII… by dojść do wspólnych korze-

ni. Przeszłość poprzez teraźniejszość prowadzi ku przyszłości, 

pozwala lepiej zrozumieć kim jesteśmy, określa nasze prioryte-

ty a niejednokrotnie determinuje wybory.

 Odszukaliśmy najstarsze domy w Ożarowie i okolicy, wy-

konaliśmy dokumentację zdjęciową i źródłową – to historia 

kamieni [w ramach projektu Traces of the Past, pod patrona-

tem Centrum Edukacji Obywatelskiej - CEO].

 Bezcenne okazały się dla nas spotkania ze Świadkami hi-

storii:  panią Zofią Głodkowską, Andrzejem Kuleszą, Januszem 

Orsikiem, Anną Skirzyńską, Zbigniewem Złotnickim. Przepro-

wadzone rozmowy zostały zarejestrowane, wykonaliśmy do-

kumentację faktograficzną [w ramach projektu „Opowiem Ci 

o wolnej Polsce” pod patronatem IPN i Muzeum Powstania 

Warszawskiego oraz CEO]. Czarno-białe zdjęcia, przejmująca 

muzyka dopełniały całości. 

 Prezentacja odbyła się podczas spotkania w związku z XXIII 

Rajdem „Szlakiem Naszej Historii”.

Uczestnicy projektu: Aneta Chełchowska, Agata Kulesza, Monika Michalska,
Michał Pawlak, Katarzyna Przygoda, Aleksandra Radwan,

Hanna Skirzyńska, Paulina Wasiak, Paweł Wieliczko

Tu gdzie PRZESZŁOŚĆ spotyka się z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ 
by budować PRZYSZŁOŚĆ…

Obchody Światowego Dnia Ziemi
w Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 

w Ożarowie Mazowieckim
W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi w Gimnazjum 

im. Bohaterów Powstania Warzsawskiego w Ożarowie Mazo-

wieckim w dniu 21 kwietnia 2008 r odbył się apekl „Na odpady 

mamy rady”.

 Uczniowie przygotowali inscenizacje bajki o Czerwonym 

Kapturku w wersji ekologicznej.

 W rolę wilka bałaganiarzA wcielił się Daniel Klimczewski 

z klasy IIa, Czerwonym Kapturkiem była Marlena Włodarczyk 

z klasy IIg, natomiast dzielnego myśliwego zagrał Aleksander 

Balik z klasy IIc. Znana bajka przedstawiona w wersji ekolo-

gicznej bawiąc, miała na celu wyraźne przesłanie jak ważnym 

tematem jest segregacja odpadów.

 Mottem tej bajki była troska o stan naszego środowiska. 

Na straży ładu i porządku w lesie stał dzielny myśliwy, które-

mu pomagał Czerwony Kapturek w walce z wilkiem niecnotą 

i bałaganiarzem zaśmiecającym las.

 Na szczęście, jak to w bajkach bywa, udało się przekonać 

wilka, że segregacja śmieci ucieszy wszystkie dzieci i na zawsze 

zniknie odpadów zaraza.

 Wilk na długo zapamiętał morał z tej bajeczki:

 „Nauczmy się wszyscy segregować śmieci. Nie powstanie 

wtedy żadne wysypisko i będziemy mieli czyste środowisko”.

Katarzyna Chodziuk - nauczycielka biologii

Fotoreportaż na okładce „Informatora”
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Z INTERNETEM NA TY

Obecnie bardzo duży nacisk kładzie się na rozwój społeczeń-

stwa informacyjnego, który obejmuje m. in. szeroki i tani 

dostęp do internetu, publiczny dostęp do informacji, umie-

jętność wymiany danych bez względu na odległość i czas, roz-

ległą infrastrukturę telekomunikacyjną, nakłady finansowe na 

badania i rozwój.

 Chcąc ułatwić mieszkańcom zapoznanie się z nowymi roz-

wiązaniami technologicznymi, nowymi możliwościami wyko-

rzystania internetu, Gmina Ożarów Mazowiecki przystąpiła 

do projektu „n@utobus”.

„Świat możliwości w Twoim zasięgu” to hasło przewodnie 

projektu „n@utobus - Bezprzewodowy Autobus Internetowy” 

realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej 

oraz partnerami prywatnymi, a mającym na celu kształtowa-

nie świadomości technologicznej poprzez rozwijanie umiejęt-

ności korzystania z Internetu.

 Cały projekt został zrealizowany na wzór partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego. Przebudowa n@utobusu została sfinan-

sowana ze środków prywatnych, sprzęt oraz oprogramowanie 

będące wyposażeniem n@utobusu zostało nieodpłatnie udo-

stępnione przez firmy będące Partnerami w projekcie.

 Jest to projekt szkoleniowy, który ma na celu kształtowa-

nie świadomości technologicznej społeczeństwa, jak również 

rozwijanie umiejętności związanych z korzystaniem z Interne-

tu. Program szkoleń obejmuje zagadnienia związane ze społe-

czeństwem informacyjnym, a w szczególności: 

 dostęp szerokopasmowy do Internetu,

 internet na obszarach wiejskich, 

 rozwiązania dla e-urzędu, e-szkoły, e-szpitala, telemedycy-

na, e-zamówienia publiczne, e-podatki, 

 fundusze strukturalne w rozwoju społeczeństwa informa-

cyjnego,

 podstawowe szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz 

Internetu,

 bezpieczeństwo w sieci. 

 Wszystko to ma pomóc w przełamywaniu barier mental-

nych, zwłaszcza osobom starszym, bezrobotnym, młodzieży, 

przedsiębiorcom oraz lokalnym urzędnikom. 

 Przez pierwszy rok funkcjonowania projektu n@utobus 

zawitał na tereny Warmii i Mazur oraz Podlasia. Obecnie od 

października 2007 r. odwiedza gminy Mazowsza. Od począt-

ku realizacji projektu „Mobilną Salę Szkoleniową” odwiedziło 

ponad 20 000 osób!!!

 Każdy, kto nie miał jeszcze kontaktu z Internetem, będzie 

mógł dowiedzieć się więcej o możliwościach jego wykorzysta-

nia w życiu codziennym czy pracy zawodowej, lub po prostu 

obejrzeć ten niespotykany pojazd.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców 
w godz. 14.00 – 18.00:

 29 maja br. – teren OSP Święcice,

 21 czerwca br. – teren przy Gimnazjum w Ożarowie Mazo-

wieckim, 

 22 czerwca br. – teren przy Gimnazjum w Płochocinie,

 23 czerwca br. – teren przy Pływalni Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim.

Więcej informacji znajdziesz na www.nautobus.gov.pl lub 

w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, II piętro,

pok. 209, tel. 722 22 07 wewn. 228 (Jolanta Kołodyńska, Anna 

Fedoryk).

„n@utobus” - Bezprzewodowy Autobus Internetowy
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ŚZŻ AK

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI W 2008 ROKU

Informujemy o uroczystościach, w których weźmie udział 

nasze Środowisko. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 

w uroczystościach wraz z rodzinami i znajomymi.

3 maja (sobota) o godz. 11:00 w Dąbrowie Leśnej, w dniu  

Święta Narodowego, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 

3 Maja, w miejscowym kościele zostanie odprawiona uroczy-

sta Msza Św. oraz przemarsz doPomnika.

8 maja (czwartek) o godz. 12:00 w kościele Wawrzyszewskim i 

przy pomniku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzy-

szewskim uroczystość zakończenia II wojny światowej.

8 czerwca (niedziela) o godz. 14:00 w Sierakowie przy pomni-

ku zostanie odprawiona Msza Św. Polowa za 5 poległych żoł-

nierzy kadrowych VIII Rejonu oraz za poległego 1-go czerwca 

1943 r. w Izabelinie Józefa Niegodzisza ps. „Józef II”.

14 czerwca (sobota) o godz. 17:00 w Józefowie wieczornica w 

willi „Jeżowo” generała Stefana Roweckiego „Grota”

1 sierpnia (piątek) o godz. 15:00 spotykamy się przy pomniku 

na ul. Mickiewicza róg ul. Zajączka. Po krótkiej uroczystości 

udamy się autokarem na Cm. Wojskowy na Powązkach do 

kwatery „Żywiciela”. Później do Opalenia celem złożenia kwia-

tów pod pomnikiem pamięci poległych w dniu 28 stycznia 

1944 r. napadniętych przez żandarmerię niemiecką w maga-

zynie broni żołnierzy konspiracji VIII Rejonu AK. Następnie do 

Lasek na Cmentarz Wojenny oraz do mogiły płk. Krzyczkow-

skiego w Laskach.

3 sierpnia (niedziela) o godz. 12:00 w Młocinach, w miejsco-

wym kościele zostanie odprawiona Msza Św. w intencji po-

ległych w ataku na lotnisko bielańskie powstańców „Grupy 

Kampinos”. Dalszy ciąg uroczystości przy pomniku na ul. Mi-

chaliny.

15 sierpnia (piątek), o godz. 10:30 w Lesznie, w rocznicę Bitwy 

Warszawskiej, w miejscowym kościele zostanie odprawiona 

uroczysta Msza Św.

17 sierpnia (niedziela) o godz. 12:00 w Wierszach, przy po-

mniku Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej zostanie 

odprawiona uroczysta Msza Św. Polowa z udziałem kompanii 

honorowej Wojska Polskiego, władz i miejscowej ludności. Zło-

żymy kwiaty pod Pomnikiem i na Partyzanckim Cmentarzu.

31 sierpnia (niedziela) o godz. 13:00 w Truskawiu przy po-

mniku, w 64 rocznicę zwycięskiej bitwy z oddziałami RONA, 

zostanie odprawiona Msza Św. Polowa. Będą okolicznościowe 

wystąpienia i złożenie kwiatów pod Pomnikiem.

1 września (poniedziałek) o godz. 12:00 w kościele na Waw-

rzyszewie zostanie odprawiona Msza Św. w intencji poległych 

żołnierzy i ludności cywilnej we wrześniu 1939 roku. Dalszy 

ciąg uroczystości na cmentarzu przy pomniku.

7 września (niedziela) o godz. 13:00 w Dąbrowie Leśnej, przy 

pomniku 14. pułku Ułanów Jazłowieckich i Kompanii Mło-

dzieżowej zostanie odprawiona Msza Św. Polowa i złożenie 

kwiatów.

14 września (niedziela) o godz. (do ustalenia) w Palmirach na 

Cmentarzu W święto Podwyższenia Krzyża Świętego zostanie 

odprawiona Msza Św. Polowa z udziałem Kompanii Honoro-

wej WP, składanie kwiatów.

14 września (niedziela) o godz. 12:00 zostanie odprawiona 

Msza Święta w kościele p.w. św. Zygmunta na Placu Konfede-

racji, o godz. 1300 uroczystość przy Pomniku, wystąpi Chór 

Armii Krajowej

19 września (piątek) o godz. 15:00 uroczystość „Warszawskie 

Termopile” przy pomniku 30. pułku Strzelców Kaniowskich - 

Huta Atcelor

21 września (niedziela) o godz. 14:45 w Kiełpinie na cmen-

tarzu zostanie odprawiona Msza Św. w intencji poległych 

w 1939 r. żołnierzy Wojska Polskiego oraz lotników amerykań-

skich poległych w 1944 roku.

28 września (niedziela) o godz. 12:00 w Budach Zosinych na 

Cmentarzu Wojennym zostanie odprawiona uroczysta Msza 

Św. Polowa w intencji poległych partyzantów „Grupy Kampi-

nos” AK z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego, 

władz i miejscowej ludności.

11 listopada (wtorek) o godz. 11:00 w Dąbrowie Leśnej, 

w dniu Święta Niepodległości zostanie odprawiona uroczy-

sta Msza Św. Po mszy udamy się autobusem do Izabelina na 

ul. Leśną 12, gdzie złożymy kwiaty pod tablicą upamiętniającą 

rodzinę Sznajdrów zamordowaną i spaloną przez żandarmerię 

niemiecką w listopadzie 1943 roku oraz do kościoła, na terenie 

którego znajduje się tablica poświęcona rocznicy śmierci żoł-

nierza AK Józefa Niegodzisza ps. „Józef II”.

 

UWAGA: Odjazdy autokarów.
14 czerwca - do Józefowa - willa „Jeżewo” gen. Stefana

Roweckiego „Grota” - z ul. Marymonckiej róg ul. Żeromskiego 

o godz. 1430 (dwa autokary). 

1 sierpnia - na Cm. Powązkowski - z miejsca zbiórki o (jeden 

autokar) 

15 sierpnia do Leszna - z ul. Marymonckiej róg ul. Żeromskiego 

o godz. 9:30 (jeden mały autokar). 

17 sierpnia - do Wierszy- z ul. Marymonckiej róg ul. Żerom-

skiego o godz. 9 (dwa duże autokary). 

14 września do Palmir- z ul. Marymonckiej róg ul. Żeromskiego 

o godz. 14:00 (dwa autokary). 

28 września - do Bud Zosinych — z ul. Marymonckiej róg 

ul. Żeromskiego o godz. 9:30 (dwa duże autokary). 

11 listopada - do Izabelina — z Dąbrowy Leśnej o godz. 13:00 

(jeden duży autokar).

Adres Internetowy: http://www.ibprs.pl/ak obroża kampi-

nos/ do strony: „Na Przedpolu Warszawy” opisującej historię 

Rejonu VII i „Grupy Kampinos”. e-mail:   szzakowp@ibprs.pl

Telefon kontaktowy: (022) 835 44 33.
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O UNII SŁÓW KILKA ...

Wraz z nowym okresem progra-

mowania mamy możliwość wzięcia 

udziału jako beneficjenci ostatecz-

ni  w różnych  interesujących projektach. Dzisiaj chciałabym 

przedstawić projekt „Mama wraca do pracy”, finansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskał on najwyż-

-szą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych do Woje-

wódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach konkursu 

obejmującego Poddziałanie 6.1.1.. Jest on realizowany przez 

GLOBAL Training Centra. Celem projektu jest aktywizacja 
zawodowa, połączona z przygotowaniem merytorycz-
nym i psychologicznym.
 Rekrutację do projektu właśnie trwa, zajęcia dla mam za-

planowane są na okres od maja do końca lipca 2008 r.

Warunki udziału w Projekcie:
1) mamy pragnące powrócić do pracy, 

aktualnie pozostające poza zatrudnieniem, tj.

- niezatrudnione,

- niepracujące,

- nie przebywające na urlopach macierzyńskich, 

  wychowawczych,

- nie zatrudnione na umowy cywilnoprawne,

- nieprowadzące działalności gospodarczej,

- niezarejestrowane jako bezrobotne 

  lub poszukujące pracy w PUP,

2) zamieszkałe na terenie woj. Mazowieckiego

3) zdolne podjąć prace w wymiarze 

    minimum 1/2 czasu pracy

Preferowane osoby:
- niepełnosprawne,

- samotne matki,

- po 45 roku życia.

Projekt obejmuje:
1) wsparcie psychologiczno - doradcze w formie:

- warsztaty psychologiczne,

- szkolenie z prawa pracy,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne,

- grupy wsparcia po zakończeniu szkoleń w projekcie,

2) doradztwo zawodowe: grupowe i indywidualne,

3) szkolenie z języka angielskiego z możliwością 

    uzyskania certyfikatu LCCI,

4) szkolenie komputer z możliwością 

    uzyskania certyfikatu ECDL,

5) szkolenie sprzedaż i obsługa klienta,

6) szkolenie ABC przedsiębiorczości.

Dodatkowo zapewnione są:
- materiały szkoleniowe

- obiady i przerwy kawowe

- refundacja kosztów dojazdu najtańszą forma komunikacji

- refundacja kosztów opieki nad dziećmi dla mam samotnych     

  w max. wysokości 500 zł miesięcznie

- stypendia za każdą godzinę obecności na zajęciach 

  4 zł brutto

System zajęć:
- 4 x w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych 9-15 

  (zajęcia w grupach)

- poradnictwo indywidualne dla każdej BO

- planowany początek : 12.05/ najpóźniej 19.05

- planowane zakończenie: 17.07. plus 3 tygodnie 

  w grupach wsparcia odbywających się 1 raz w tygodniu 

  w godzinach popołudniowych.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela:
Marta Cwalińska - (22) 333 74 26, 27, fax (22) 333 74 28 

kom. 510 160 093

Z  EUROPĄ  W  TLE 
Weź udział w projekcie  MAMA WRACA DO PRACY …

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim
ul Poznańska 129/131,   05-850 Ożarów Mazowiecki,   tel./fax (022) 722 41 93, tel. (022) 721 00 09

www.szkola.ozarow.prv.pl,  email: szkolaozarow@poczta.onet.pl

W roku szkolnym 2008/2009 oferujemy naukę w 
Technikum w zawodach:
 Technik hotelarstwa

 Technik organizacji usług gastronomicznych

 Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Szkoła dodatkowo wyposażona jest:
 w profesjonalną siłownię

 dwie pracownie językowe

 bibliotekę multimedialną

Oferujemy także zajęcia pozalekcyjne w formie kół zain-

teresowań.

Wystarczy dostarczyć:
 zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

wydane przez OKE

 świadectwo ukończenia gimnazjum

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

 3 zdjęcia

 podanie - druk dostępny na stronie internetowej 

szkoły lub w sekretariacie
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Z ŻYCIA GMINY

Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim została 

powołana  jednostka budżetowa pod nazwą „Energetyka Oża-

rów Mazowiecki”, która rozpoczęła swą działalność z dniem 

1 stycznia 2008 r. 

 W celu zapewnienia realnego funkcjonowania tej jednostki, 

w dniu 6 grudnia 2007 r., w wyniku konkursu, Burmistrz Mia-

sta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim powołał na stanowisko 

dyrektora „Energetyki” mgr inż. Waldemara Drabińskiego.

 W okresie od dnia powołania do końca 2007 r. W. Dra-

biński podejmował szereg działań mających na celu przygo-

towanie niezbędnych dokumentów, takich jak regulaminy: 

organizacyjny, pracy i wynagradzania oraz prowadził nabór 

pracowników celem zatrudnienia kompetentnych pracowni-

ków, którzy spełniliby wymóg należytego wykonywania zadań 

powierzonych tej jednostce.

 „Energetyka Ożarów Mazowiecki”, działa na obszarze ad-

ministracyjnym Gminy Ożarów Mazowiecki i obejmuje swo-

im działaniem powierzone  przez  Burmistrza  Miasta i Gminy 

zasoby infrastruktury wodno-kanalizacyjnej znajdujące się 

w posiadaniu  Gminy Ożarów  Mazowiecki.

 Głównym zadaniem „Energetyki” jest wykonywanie 

obowiązków przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w za-

kresie określonym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności:

1) dostarczaniem wody pitnej dla mieszkańców,

2) odbiorem ścieków z posesji,

3) utrzymaniem w sprawności technicznej gminnych instala-

cji i urządzeń wodociągowych wydobywających, uzdatniają-

cych i rozprowadzających wodę pitną,

4) utrzymywaniem w sprawności technicznej gminnych in-

stalacji i urządzeń kanalizacyjnych odbierających ścieki byto-

we od ludności,

5) 24 godzinny dozór na ww. infrastrukturą,

6) obsługą ludności w zakresie ustalania warunków przyłącze-

niowych, uzgadnianiu projektów technicznych oraz odbiorów 

technicznych,

7) współuczestniczenie jako eksploatator w odbiorach tech-

nicznych gminnych inwestycji    wodno-kanalizacyjnych,

8) zawieraniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków 

z odbiorcami usług świadczonych przez „Energetykę Ożarów 

Mazowiecki”,

9) współuczestniczenie w planowaniu rozwoju gminnej in-

frastruktury wodno- kanalizacyjnej.

Ponadto:
1) eksploatacją i konserwacją gminnych sieci wodociągo-

wych – ok. 200 000 km,

2) eksploatacją i konserwacją gminnych sieci kanalizacyjnych 

sanitarnych – ok. 50 000 km,

3) eksploatacją i konserwacją gminnych Stacji Uzdatniania 

Wody – 4 szt.,

4) eksploatacją i konserwacją gminnych przepompowni ście-

ków  – 14 szt.

 Zatrudnieni w „Energetyce” pracownicy, których stan na 

dzień 1 stycznia 2008 r. wynosił 13 osób, a obecnie 21 – mają 

świadomość, że jednostka ta pełni służebną rolę wobec społecz-

ności lokalnej w zakresie dostawy wody pitnej i odbioru ście-

ków powstających na terenach posesji miejsko-gminnych.

 Siedziba  „Energetyki Ożarów Mazowiecki” znajduje się 

na terenie byłej Fabryki Kabli przy ulicy Poznańskiej 129/133, 

w budynku czynnej kotłowni centralnego ogrzewania zajmu-

jąc trzy kondygnacje części socjalnej budynku kotłowni.

Funkcjonują tu  w godz. od 8:00-16:00 następujące piony:

1) Dyrektor - tel. (022) 722-41-70, tel./fax (022) 722-40-00, 

a także Biuro Obsługi Klienta i Biuro Podawcze,        

2) Główny Księgowy,     

3) Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych, 

4) Dział Eksploatacji ma siedzibę na terenie Stacji Uzdat

niania Wody przy ul. Partyzantów 37, tel. (022) 722-25-49, 

(022) 722-13-74, godz. pracy 7:00-15:0

5) Dział Techniczno-Rozliczeniowy ma siedzibę na terenie 

Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Partyzantów 37, tel. (022) 

722-25-49, (022) 722-13-74, którego zakres działania czasowo 

wykonuje Dział Eksploatacji.

 W „Energetyce Ożarów Mazowiecki” działa całodobowe 

pogotowie wodno –kanalizacyjne pod numerami alarmowy-

mi: (022) 722-13-74,    0501-273-293,     0602-379-016
 Mając na względzie rozszerzenie zakresu działalności „Ener-

getyki Ożarów Mazowiecki” oraz konieczność przeprowadze-

nia modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-kanaliza-

cyjnej mającej na celu zwiększenie dostaw wody i poprawę jej 

jakości, Burmistrz Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim 

podjął decyzję o przekształceniu obecnej jednostki w spółkę 

gminną. 

Waldemar Drabiński - Dyrektor

ENERGETYKA OŻARÓW MAZOWIECKI

Zarząd Transportu Miejskiego
uprzejmie informuje, że w okresach tzw. długich weekendów, tj. w dniach:

2 maja 2008 (piątek)
23 maja 2008 (piątek)

10 listopada 2008 (poniedziałek)
linie komunikacji miejskiej i podmiejskiej będą kursować wg rozkładów jazdy z dnia świątecznego.
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SUKCESY SPORTOWE

Sukcesy szczypiornistów z Gimnazjum z Ożarowa
W roku szkolnym 2007/2008 reprezentacja piłki ręcznej 

chłopców Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszaw-

skiego w składzie: Artur Toruszewski, Sebastian Frączak, 
Kamil Rybiński, Jarek Grzywacz, Łukasz Łupiński, Oskar 
Pokropek, Mateusz Wdowiarski, Bartek Maroński, Eryk 
Wichrowski, Kamil Zabulski, Kuba Pająk bierze udział 

w rozgrywkach międzyszkolnych. 

 W walce o mistrzostwo Gminy Ożarów Mazowiecki repre-

zentacja Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskie-

go zwyciężyła w dniu 01.04 2008 reprezentację Gimnazjum 

z Płochocina i Gimnazjum im. Pallottiego uzyskując awans 

do rozgrywek o Mistrzostwo Powiatu.

 W dniu 11.04.2008 r. reprezentacja naszej szkoły pokonała 

wszystkie zespoły biorące udział w Mistrzostwach Powiatu (re-

prezentacje Dziekanowa Leśnego, Zaborowa, Błonia i Koczarg) 

zdobywając tytuł Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 W dalszym etapie współzawodnictwa gimnazjów nasza 

reprezentacja w dniu 17.04.2008 r uczestniczyła w rywalizacji 

międzypowiatowej, która odbyła się na obiektach Gminnego 

Ośrodka Sportowego w Teresinie. W ramach rozgrywanych 

meczy Gimnazjum z Ożarowa Mazowieckiego pokonało re-

prezentację Gimnazjum z Jaktorowa, następnie zremisowało 

z drużyną Gimnazjum z Michałowic. Obie powyższe wygrane 

dały awans do udziału w meczu finałowym z reprezentacją 

Gimnazjum z Żyrardowa. Ten mecz reprezentacja Gimnazjum 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego z Ożarowa Mazo-

wieckiego również rozstrzygnęła na swoja korzyść i uzyskała 
pierwszy raz w historii szkoły awans do rozgrywek Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Radomiu w dniach 
1-4. 06. 2008 r. 

Alicja Gerula

Nasi pływacy
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińs-

kiego w Ożarowie Maz. zajęli 3 miejsce w Mistrzostwach 

Polski Szkół Podstawowych w pływaniu. Zawody odbyły się 

w Raciborzu w dniach 15-16.03.2008r.

 Brały w nich udział 32 szkoły. Miło nam zakomunikować, 

że nasi uczniowie zajęli drużynowo bardzo wysokie 3 miejsce. 

 Wśród pokonanych szkół znalazły się wszystkie szkoły 

z Warszawy i województwa mazowieckiego. Pokonali nas 

jedynie zawodnicy z Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina. 

W rankingu medalowym zawodnicy SP1 zajęli 2 miejsce mając 

w dorobku 11 medali, w tym 4 złote , 4 srebrne i 3 brązowe. 

 Najlepszą zawodniczką Mistrzostw Polski Szkół Sporto-

wych została uczennica naszej szkoły Julia Jagoda. Jest to 

bardzo duży sukces, tym bardziej, że klasy sportowe działają 

w naszej szkole dopiero od roku i uczniowie nasi brali udział 

w w/w zawodach po raz pierwszy. Oczywiście sukces ten nie 

byłby możliwy bez współpracy szkoły z UKS „1” i trenerem 

Tadeuszem Staniszewskim. Naszą szkołą reprezentowali 

następujący uczniowie: Julia Jagoda, Weronika Jagoda, 
Natalia Nowińska, Karolina Białowąs, Kacper Jaworski, 
Krzysztof Cholewo, Michał Ziółkowski, Radosław Kober, 
Przemysław Kober. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Maz.

Dyrekcja Szkoły składa serdeczne podziękowania Państwu 

Iwonie i Krzysztofowi Jabłońskim oraz Panu Wojciechowi 

Cholewo za dofinansowanie wyjazdu uczniów naszej szkoły 

na Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w pływaniu.

 „Od Aktywizacji Do Zatrudnienia”
Projekt - „Od Aktywizacji Do Zatrudnienia. Centrum 

Karier Osób Niepełnosprawnych – doradztwo zawodowe, 

prawne i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych 

z województwa mazowieckiego” ma na celu kompleksową 

pomoc osobom niepełnosprawnym bez względu na rodzaj 

i stopień niepełnosprawności.

CENTRUM KARIER OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W WARSZAWIE

oferuje osobom niepełnosprawnym z całego Mazowsza bez-

płatną pomoc:

 Dostęp do ofert pracy;

 Bezpłatne konsultacje prawnika (zakres - ustawa o rehabi-

litacji zawodowej i osób niepełnosprawnych);

 Bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego;

 Pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego;

Konsultacje są udzielane w siedzibie Fundacji TUS Warszawa 

ul. Woronicza 29a. 

Z konsultacji można skorzystać:

e-mailowo: konsultacjeprawne@tus.org.pl, konsultacjezawo-

dowe@tus.org.pl 

lub telefonicznie: 022 852 01 82.

 Warunkiem skorzystania z powyższej oferty jest wypełnie-

nie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej 

http://www.tus.org.pl/ankieta/dodaj_ankiete.php. 

Ankietę można również odesłać pocztą lub wypełnić osobi-

ście w siedzibie Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 

9.00-14.00.

Więcej informacji na stronie 

www.ckon.org.pl. 
www.tus.org.pl
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INFORMACJE RÓŻNE

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny „UZALEŻNIEŃ”
Terapeuci, trenerzy i socjoterapeuci

pracujący z uzależnionymi, współuzależnionymi

oraz dziećmi i młodzieżą w ramach działania

Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego „UZALEŻNIEŃ”

ul. Poznańska 167A w Ożarowie Mazowieckim.

 Hanna Ostrowska –Biskot - Specjalista Terapii Uzależ-

nień - prowadzi zajęcia w poniedziałki w godz. 17:00-20:00

- konsultacje indywidualne dla początkujących - 17:00-18:00

- zajęcia edukacyjne w zakresie terapii początkowej dla uzależ-

nionych - 18:00-20:00

 Krzysztof Psula – Instruktor Terapii Uzależnień - prowa-

dzi zajęcia we wtorki w godz. 16:00-20:00

- punkt konsultacyjno-informacyjny - 16:00 – 17:00

- grupa dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych, o terapii 

lub z długim okresem trzeźwienia - 17:00-19:00

- indywidualne konsultacje  terapeutyczne z osobami uzależ-

nionymi - 19:00-20:00.

 Patrycja Socha – Specjalista Terapii Uzależnień - prowa-

dzi grupę edukacyjno-pomocową dla osób współuzależnio-

nych i ofiar przemocy - środy 16:00-20:00

 Joanna Koll - Trener ART prowadzi zajęcia w Szkole Pod-

stawowej i Gimnazjum w Ożarowie Maz.

 Halina Władyka - Trener ART prowadzi zajęcia w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum w Ożarowie Maz. 

 Jolanta Gawrych - sojoterapeuta, psycholog - prowadzi 

zajęcia dla dzieci z klas 0-III we czwartki (w Punkcie Uzależ-

nień) oraz w Gimnazjum w Płochocinie w piątki.  

 Joanna Łosiewicz - prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne 

dla dzieci w Szkole Podstawowej w Płochocinie - we czwartki 

i piątki.

 Elżbieta Dobrzyńska – Khafagy - prowadzi zajęcia so-

cjoterapeutyczne dla dzieci kl. IV–VI oraz dla młodzieży szkół 

gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w Punkcie Uzależ-

nień

Grupy pomocowe
Informacja dotycząca działających na terenie 

Gminy Ożarów Mazowiecki grup pomocowych

I. Trzy grupy pomocowe Anonimowych Alkoholików:
1/ Grupa AA „Trzeźwość”, działąjaca w Punkcie Konsulta-

cyjno–Informacyjnym UZALEŻNIEŃ w Ożarowie Maz., 

ul. Poznańska 167A - w soboty w godz. 17:00-19:00 (7 rok)

2/ Grupa AA „Jedynka” działająca w Płochocinie na terenie 

Szkoły Podstawowej przy ul. Lipowej 3 - w środy w godz. 

18:00-20:00 (5 rok)

3/ Grupa AA „Dzwon”, działająca w salkach przy Sanktu-

arium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Maz., ul. Poznańska 

183, we wtorki w godz. 18:00-20:00 (3 rok)

II. W Ożarowie Maz. działalność prowadzi Stowarzyszenie 
„QUO VADIS”, w klubie abstynenta, przy ul. Strażackiej 3a 

w Ożarowie Maz. - w poniedziałki, w środy i w piątki w godz. 

17:00-19:00, we wtorki od godz. 18:00 - spotkania dla ko-

biet.

III. W ramach Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego UZA-
LEŻNIEŃ w Ożarowie Maz., 

ul.Poznańska 167A, tel. 022 722 20 09

prowadzona jest działalność według następującego grafiku:

Poniedziałek:

10:00-11:00 - przyjmuje interesantów inspektor d/s. R.P.A. 

17:00-18:00 - konsultacje indywidualne dla osób z problemem

alkoholowym

18:00-20:00 - zajęcia edukacyjne w zakresie terapii podsta-

wowej dla uzależnionych.

Wtorek:

16:00-17:00 - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

informacja i motywowanie do leczenia

17:00-19:00 - Grupa dalszego zdrowienia - dla osób uzależ-

nionych po terapii lub z długim okresem trzeźwienia

19:00-20 00 - konsultacje indywidualne dla osób z proble-

mem alkoholowym z długim okresem trzeźwienia.

Środa:

16:00-20:00 - grupa edukacyjno -pomocowa dla współuza-

leżnionych i ofiar przemocy.

Czwartek:

15:00-18:00- zajęcia socjoterapii dla dzieci KL/O-III/

Piątek:

10:00-11:00 - przyjmuje interesantów inspektor d/s. R.P.A.

15:00-16:30 - zajęcia socjoterapii dla dzieci kl.IV- VI 

16:30-19:00 - zajęcia socjoterapii dla młodzieży od 13 do 19 

lat 15:00-17:00 - telefon zaufania GKRPA

Sobota:

17:00-19:00 - mityng AA „Trzeźwość” 

 Gimnazjum w Płochocinie:
Piątek:

15:30-17:00- zajęcia socjoterapii dla dzieci z klas gimnazjal-

nych

Szkoła Podstawowa w Płochocinie:
Poniedziałek:

13:30-15:00- zajęcia socjoterapii dla dzieci z kl. 0 do kl. III

Czwartek:

14:30-16:00 - zajęcia socjoterapii dla dzieci z kl. IV do kl. VI

ZAPRASZAMY!
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PIES CZEKA NA CZŁOWIEKA

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...
 Lisek to około 3-letni biszkoptowy psiak, jest średniej wiel-

kości, bardzo miły i nauczony czystości w domu. Pokocha Cię 

z całego serca.

 Rex to 4-letni psiak o biszkoptowym umaszczeniu. Jest 

psem spokojnym i zrównoważonym, nauczonym czystości 

w domu. Oczekuje na nowy dom.

 Zuzia to roczna biszkoptowa suczka, bardzo żywiołowa 

 zabawna, kocha dzieci i zabawy z nimi. Jest naszą podopiecz-

ną od ponad 7 miesięcy i pilnie oczekuje na nowy dom – dasz 

dom Zuzi?

 Długowłosy 3-letni psiak po wypadku komunikacyjnym 

pilnie czeka na nowy dom. Piesek nie ma oka, był w bardzo 

ciężkim stanie ale bardzo walczył o życie i udało się go urato-

wać, On tak bardzo pragnie żyć i mieć swój własny dom, czy 

jesteś w stanie mu go dać??

 Szczenięta w różnym wieku, o różnym umaszczeniu pilnie 

szukają domów /500-033-596

 Max - to półtoraroczny mix boksera po 

wypadku, jest po operacji łapy i czeka na 

swój nowy, ciepły kąt u dobrych ludzi.

 Dora – 1,5-roczna sunia, mix Onka po 

sterylizacji pilnie czeka na nowy dom. Na-

uczona czystości w domu, łagodna dla dzie-

ci i innych zwierząt – pilnie czeka na nowy 

dom!

 Około 1,5-roczna amstaffka pilnie szu-

ka domu. Sunia jest wysterylizowana i obecnie przebywa 

w domu tymczasowym i tam czeka na swój nowy dom.

 Babcia to piękna, mała sunia o maści biszkoptowej, podob-

na do jamnika. Łagodna dla ludzi i innych psów ale nie akcep-

tuje kotów – pilnie czeka na nowy dom w schronisku.

,,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 16 no-

wych domów, w tym 12 dla bezdomnych psów i 4 kotów.

Serdecznie pozdrawiamy 

ZESPÓŁ KĄCIKA ADOPCYJNEGO

Kącik adopcyjny

MAJOWE  KALENDARIUM  IMPREZ
W  „UŚMIECHU”

11.05.2008 (niedziela) godz. 12.30
Spektakl teatralny pt. „Aborygeńska opowieść”.

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

wstęp bezpłatny

11.05.2008 (czwartek) godz. 15.00
Spektakl teatralny pt. „Aborygeńska opowieść”.

Filia DK “Uśmiech”, ul. Fabryczna 15 w Płochocinie.

wstęp bezpłatny

18.05.08 (niedziela) godz.12.30
Spektakl teatralny pt. “Król Bul”.

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

wstęp bezpłatny

18.05.08 (niedziela) godz.15.00
Spektakl teatralny pt. “Król Bul”.

Filia DK “Uśmiech”, ul. Fabryczna 15 w Płochocinie.

wstęp bezpłatny

18.05.08 (niedziela) godz.16.00
Zabawa taneczna dla Seniorów. 

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

wstęp bezpłatny

25.05.2008 (niedziela)
Majówka w Macierzyszu, wystąpią min. zespół ludowy 

“Ożarowiacy” oraz “Ożarowskie Kumoszki”
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STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ MIEJSKA
Nasza praca przynosi efekty.

Pragniemy przedstawić Państwu 

w tym miesiącu trochę wyników 

z naszej pracy.

Kierując nasze patrole w okolice szkół w szczególności na 

ul. Szkolną w godzinach rannych, kiedy jest spore zamiesza-

nie w trakcie dojścia dzieci na zajęcia lekcyjne, wyciągnęliśmy 

wspólnie z Dyrekcją szkół wnioski o konieczności poprawy 

bezpieczeństwa naszych pociech.

 Wystąpiliśmy z propozycją zmiany oznakowania ulicy do 

odpowiednich służb, liczymy na zaakceptowanie projektu 

i wdrożenie go do realizacji.

 Statystyka naszych działań począwszy od dnia 1 lutego 

2008 r. do chwili obecnej to przeszło 1100 interwencji oraz na-

łożonych mandatów karnych na kwotę blisko 5000 zł.

Czy to dużo? Oceńcie Państwo sami.

 Spośród wielu z naszych działań przedstawiam fotki przed 

podjęciem działań i po ich zakończeniu.

 Jak na razie ze społecznością lokalną współpraca układa 

nam się bardzo dobrze.

 Kończąc tym razem ten krótki artykuł przypominam, 

iż z nadchodzącą  poprawą pogody coraz częściej interweniu-

jemy wobec spożywających alkohole w miejscach zabronio-

nych. Jeszcze raz przestrzegam, mandacik 100zł piechotą nie 

chodzi.

Pozdrawiamy Straż Miejska

przed interwencją

po interwencji
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KRONIKA POLICYJNA

POLICJA
Bezpieczne Miasto 

Ożarów Mazowiecki

„Bezpieczne Miasta” to policyjny 

program ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań w małych 

i średnich miastach. Na terenie powia-

tu warszawskiego zachodniego kolejnym miastem po Błoniu 

i Łomiankach objętym tymi działaniami jest miasto Ożarów 

Mazowiecki. Głównym celem programu jest wzrost poczucia 

bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 W marcu br. na terenie Ożarowa Mazowieckiego zosta-

ły przeprowadzone działania „Bezpieczne Miasta” w ramach 

rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecz-

nych zachowań. W działaniach wzięli udział funkcjonariusze 

z Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Wywiadowczo-Pa-

trolowego, Oddziałów Prewencji Policji Komendy Stołecznej 

Policji oraz policjanci z Komisariatu w Ożarowie Mazowiec-

kim i Komendy Powiatowej Policji ze Starych Babic w tym 

przewodnik z psem, a także funkcjonariusze Służby Ochrony 

Kolei oraz Straży Miejskiej i kontrolerzy MZA.

 Policjanci w trakcie trzech dni działań, tj 4, 13 i 21 mar-

ca na terenie Ożarowa Mazowieckiego przeprowadzili 158 

interwencji, wylegitymowali 262 osób, w tym 48 nieletnich, 

przeprowadzili 38 kontroli drogowych, nałożyli 25 mandatów 

karnych na łączną kwotę 3.6800 złotych, pouczono 101 osób, 

zostały sporządzone 2 wnioski do sądu grodzkiego, zatrzy-

mali 2 prawa jazdy, ujawniono 2 osoby poszukiwane w celu 

ustalenia miejsca pobytu oraz zatrzymano 5 sprawców prze-

stępstw, w tym 2 nietrzeźwych kierujących, 1 osobę, która nie 

zastosowała się do wyroku wydanego przez sąd, 1 osobę, któ-

rej przedstawiono zarzut wręczenia korzyści majątkowej oraz 

1 osobę za posiadanie środków odurzających.

 Przypomnijmy, że program „Bezpieczne Miasta” powstał 

na bazie rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Jego główne cele to: 

- ograniczanie w szczególności przestępczości pospolitej 

oraz zjawisk chuligaństwa i wandalizmu, 

-  wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz ograniczenie ciemnej 

liczby przestępstw, wykroczeń oraz zachowań nieakceptowa-

nych społecznie, 

-  poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych szcze-

gólnie takich jak: ulice, przystanki komunikacyjne, targowiska, 

rejony lokali rozrywkowych, dyskotek, 

-  poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

-  zaktywizowanie i zdynamizowanie współpracy z administra-

cją samorządową, podmiotami poza policyjnymi działającymi 

na rzecz bezpieczeństwa oraz społecznością lokalną. 

 Prowadzone działania spotkały się z życzliwością miesz-

kańców Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki i życzeniem, 

aby prowadzone były możliwie jak najczęściej, bowiem widok 

znacznej ilości patroli odbierany jest pozytywnie i wpływa na 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Wypadek w Morach 
3 marca br. parę minut po godzinie 7.00 w Morach na 
ulicy Poznańskiej doszło do wypadku, w którym ranne 
zostały dwie osoby. Autobus jechał prawym pasem ruchu 

ulicy Poznańskiej w kierunku Warszawy. W miejscowości 

Mory autobus skręcał w prawo w ulicę Wspólna Droga i w 

tym momencie w jego tył uderzył kierujący Mazdą. Po zderze-

niu kierowca autobusu zauważył, że obok drzwi Mazdy leży 

mężczyzna. Jak ustalili policjanci był to kierowca samochodu 

osobowego, który w momencie uderzenia wypadł przez szy-

bę czołową. W środku pojazdu na tylnym siedzeniu siedział 

pasażer. Studentka medycyny, która była na miejscu zdarzenia, 

jako pierwsza udzielała pomocy uczestnikom, do czasu przy-

bycia pogotowia. Kierowca Mazdy i jego pasażer jechali bez 

zapiętych pasów. Z obrażeniami ciała przewiezieni zostali do 

szpitala. 

 Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku ustalą poli-

cjanci z Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej komendy w Babi-

cach.

Uwaga! Oszuści mają nowy sposób 
Tę przestrogę kierujemy do właścicieli i pracowników placó-

wek handlowych, w których zainstalowane są terminale ob-

sługujące karty płatnicze! Ostatnio na terenie naszego powiatu 

tymi urządzeniami zainteresowali się oszuści! 

 Sposób działania przestępców jest zawsze podobny - 

oszust dzwoni i przedstawia się jako pracownik firmy, która 

administruje terminalem. Mówi, że system ma awarię i prosi 

o skrupulatne wykonanie poleceń. Zleca doładowanie kart 

telefonicznych, aż do chwili, kiedy na terminalu wyświetli się 

komunikat „BŁĄD OPERACJI”. Oszust dziękuje i informuje, że 

operacje będą anulowane po usunięciu awarii systemu. Oczy-

wiście kwota doładowań obciąża użytkownika terminala. Cała 

ta procedura jest oszustwem!

 Policja przypomina - żaden właściciel terminali do obsłu-

gi kart płatniczych nie usuwa awarii przez telefon! Bądźmy 

ostrożni, a o każdej próbie wyłudzenia tą drogą pieniędzy po-

wiadamiajmy policję!

 Policjanci ruchu drogowego włączyli się do akcji prewen-

cyjnej pod nazwą „8 marca – Dzień Zdrowia Kobiet”. Tego dnia 

zatrzymywanym do kontroli drogowej kobietom – kierow-

com oraz pasażerkom pojazdów przekazywane były materiały 

informacyjne zachęcające do bezpłatnych badań profilaktycz-

nych. Celem tych badań jest zapobieganie zachorowaniom na 

nowotwory szyjki macicy i piersi. Nie wykonywanie regular-

nie tych badań profilaktycznych zabiera co roku życie ponad 

5.500 kobietom. Wypadki drogowe także zabrały w ubiegłym 

roku życie 1.335 kobietom. 

 Podczas kontroli policjanci przypominali kobietom, że 

o życie i zdrowie można zadbać na wiele sposobów: poprzez 

bezpieczną, zgodną z przepisami jazdę samochodem i po-
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OSP Ożarów Mazowiecki
W marcu OSP Ożarów Mazowiecki wy-

jeżdżała alarmowo 20 razy:

- 6 pożarów

- 10 akcji ratownictwa technicznego

- 4 pompowania rozlewisk

3 marca - Jawczyce, ul. Poznańska. Najechanie w tył autobusu 

przez samochód osobowy Mazda. Kierowca i pasażer samo-

chodu osobowego z poważnymi obrażeniami odwiezieni zo-

stali do szpitala. Działania strażaków polegały na uwolnieniu 

poszkodowanego z wraku pojazdu, zabezpieczeniu miejsca 

zdarzenia oraz udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomo-

cy przedmedycznej.

11 marca - Bronisze, ul. Poznańska / Świerkowa. Zderzenie 

dwóch samochodów osobowych i TIR’a. Działania staraża-

ków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu 

akumulatorów, udzieleniu pomocy przedmedycznej osobie 

poszkodowanej, neuralizacji rozlanych płynów i olejów samo-

chodowych oraz usunięciu wraków pojazdów z jezdni. 

12 marca - Ołtarzew, ul. Poznańska. Pożar ciągnika siodło-

wego, wskutek zwarcia w instalacji elektrycznej samochodu. 

Pożar ugaszono jednym prądem wody oraz gaśnicami prosz-

kowymi.

14-15 marca - Macierzysz, pompowanie rozlewiska wody po-

wstałej podczas prac przy instalacji wodociągowej.   

Zebrał Jacek Andrzejczak

OSP Święcice 
W marcu OSP Święcice wyjeżdżała alarmowo 4 razy:

8 marca –  ul. Michałowska 61, Wolskie - wypompowanie 

wody z piwnic bloku

11 marca – Umiastów - wypalanie nieużytków 

28 marca – Pogroszew – wypalanie trawy w okolicach zabu-

dowań

28 marca – ul. Słoneczna, Święcice – wypalanie trawy

O S P

OSP

przez regularne wykonywanie badań profilaktycznych. Czasa-

mi jeden błąd na drodze – np. nie zapięcie pasów, zbyt szyb-

ka jazda, wypity przed jazdą alkohol - może kosztować życie. 

Taka samą cenę kobieta może też zapłacić za niewykonanie na 

czas badań profilaktycznych. 

 Codziennie policjanci ruchu drogowego zatrzymują do 

kontroli drogowych kilkanaście tysięcy pojazdów. 8 marca dla 

podróżujących kobiet mogło to być kilkanaście tysięcy szans 

więcej na uratowanie życia.

Masz problemy w rodzinie, 
potrzebujesz wsparcia, 

chcesz miło spędzić czas

z a p r a s z a m y

do korzystania z zajęć rekreacyjnych, spotkań, wyjazdów 
w Klubie „Quo Vadis” przy ul. Strażackiej 3A (w dawnej 
siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i ZUK)
w poniedziałki, środy, piątki: w godzinach 17–19
we wtorki: od godziny 18 - grupa wsparcia dla kobiet






