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W pierwszym miesiącu nowego roku, korzystając z łamów Informatora Ożarowskie-
go raz jeszcze składam wszystkim Państwu najlepsze życzenia na każdy dzień 2009 

roku. Życzę wszelkiej pomyślności osobistej i rodzinnej, a także sympatii sąsiedzkiej niezbędnej 
dla dalszego wzmacniania naszej gminnej wspólnoty.  

 21 stycznia na XXXII Sesji Rady Miejskiej została podjęta Uchwała budżetowa, ustalająca 
plan dochodów i wydatków gminy w tym szczegółową listę zadań inwestycyjnych. Uchwała 
budżetowa została przyjęta w głosowaniu imiennym (8 radnych głosowało za przyjęciem 
uchwały, 2 radnych przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu) treść uchwały wraz z budże-
tem gminy znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta www.ozarow-mazo-
wiecki.pl.
 Przyjęta uchwała w podstawowych liczbach przedstawia się następująco:
Dochody budżetu gminy w wysokości - 75.207.984,-
Wydatki budżetu gminy w wysokości - 89.671.984,-

Struktura wydatków przedstawia się następująco:
Wydatki inwestycyjne - 34.483.000,- (38,5% ogółu wydatków)
Wydatki bieżące - 55.188.984,- (61,5% ogółu wydatków)
Jest to dobra proporcja wydatków pozwalająca blisko 40% dostępnych środków 
przeznaczyć na gminne inwestycje, głównie infrastrukturalne i oświatowe.

Deficyt budżetu gminy w wysokości - 14.464.000,-
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 
 z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 3.964.000,-
 z zaciągniętych kredytów w kwocie - 10.500.000,-

 Szerzej o budżecie i jego zapisach poinformujemy Państwa w numerze lutowym „Infor-
matora”. Wyrażam radość i podziękowanie Radzie Miejskiej, a szczególnie Komisji Budżetowej 
za pracę przy przygotowaniu tego dokumentu, do którego zgłoszono blisko 130 wniosków 
zawierających ponad 500 zadań.

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na luty:

 Mało jest zalet, których Polacy nie posiadają
 i niewiele omyłek, których potrafiliby uniknąć
        
        Winston Churchill

 W imiemiu Samorządu naszego Miasta i Gminy serdecznie 

gratuluję Panu Prezesowi Mirosławowi Mazurukowi zaszczytne-

go tytułu „Promotor Agrobiznesu 2008”, który odbieramy jako 

wielkie uznanie dla Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku 

Hurtowego w Broniszach, a jednocześnie wspaniałą promocję 

naszej gminy.
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z pracy Urzędu Miasta 
 Zakończono zadania:

- przebudowę ulicy Zgody w Ożarowie,

- budowę progów zwalniających i oznakowanie pionowe ulicy Parkowej w Ożarowie,

- przyłączenie kanalizacyjne 3 budynków przy ulicy Stanisława Kierbedzia w Ożarowie,

- przebudowę wodociągu w Broniszach,

- wykonanie opracowania na dokumentację przebudowy wodociągu Ożarów Wieś,

- wykonanie opracowania na dokumentację przebudowy wodociągu w Wolskich,

- budowę oświetlenia ulicznego ulicy Szeligowskiej w Szeligach,

- budowę oświetlenia ulicznego ulicy Dębowej w Wolicy,

- budowę oświetlenia ulicznego drogi nr 0119028 - Płochocin Wieś,

- budowę oświetlenia ulicznego ulicy Szkolnej w Macierzyszu,

- utwardzenie dróg kruszywem kamiennym następujących ulic: Leszowa i Uskok w Konotopie i Jasna 

w Myszczynie,

- montaż 125 sztuk tablic informacyjnych z nazwami (117 sztuk z nazwami ulic i 8 sztuk informacyj-

nych) w Płochocinie, Święcicach i Józefowie,

- montaż barierek ochronnych na mostku rzeki Utraty w Józefowie,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na montaż 2 sztuk masztów na fotoradary,

- naprawę uszkodzonych 3 szt. barier ochronnych na mostkach Kanału Ożarowskiego przy ul. Ponia-

towskiego i Nadbrzeżnej w Ożarowie.

 Podpisano umowy dotyczące:

- na dowóz 11 dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do ośrodka szkolno-wychowawczego 

w Lesznie, Błoniu i Mocarzewie z wykonawcą: Przewóz Osób Niepełnosprawnych P. Mońko z siedzibą 

w Pruszkowie na usługi uzupełniające do umowy ZP Nr 342-41-35/08 z dnia 18.08.2008 r. za cenę ofer-

tową brutto: 64.000 zł

- na modernizację instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku Klubu Sportowego „Ożarowianka” 

z wykonawcą: F.H.U. „PROJEKT-BUD” E. Psut z siedzibą w Warszawie na roboty dodatkowe do umowy 

ZP Nr 342-51-46/08 z dnia 12.11.2008 r. za cenę ofertową brutto : 17.790 zł

 zakupiono sprzęt gastronomiczny o wartości 30 686,61 w celu doposażenia kuchni w szkołach 

i przedszkolach. Kwota 23 000 zł pochodziła z dotacji od Wojewody Mazowieckiego. Sprzęt został 

zakupiony dla niżej wymienionych placówek oświatowych :

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Maz.,

• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Maz.,

• Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie Mazowiecki,

• Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ożarowie Mazowiecki,

• Przedszkole Publiczne w Józefowie. 

 przekazano pracodawcy środki finansowe od Wojewody na dofinansowanie młodocianego pra-

cownika w celu przygotowania zawodowego w zawodzie elektromechanik w wysokości 8081 zł,

 dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie uzyskał awans zawodowy na nauczyciela dyplo-

mowanego. Nauczyciel z Gimnazjum w Ożarowie uzyskał awans zawodowy na nauczyciela mianowa-

nego.

 podpisano umowę uzupełniającą do Umowy Nr ZP 342-41-35/08 z dnia 18 sierpnia 2008 roku na 

dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno-wycho-

wawczych z zapewnieniem opieki w czasie dowozu,

 10 stycznia 2009 roku w Gimnazjum w Płochocinie odbyła się V edycja Powiatowego Konkurs Re-

cytatorski im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Do udziału w konkursie przystąpiło 38 uczniów 

z klas I-III. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach: 

• W kategorii „Recytacja poetycka”: I miejsce – J. Binjo; II miejsce – J. Gmurzyński; III miejsce ex aequo 

– M. Tramś, M. Sternicka; wyróżnienie: Ł. Wiśniewski 

• W kategorii „Małe formy teatralne”: I miejsce ex aequo – K. Więch i H. Ludwiczak w scence „Pozy-

tywny góral” oraz A. M. Złocka, M. Sternicka, J. Gmurzyński w scence „Kominek zgasł”. Drugiego miejsca 

nie przyznano, III miejsce – Klaudia Nierebińska, J. Gmurzyński w scence „On nie doczekał się”.

• W kategorii „Monodram poetycki”, I miejsce ex aequo – P. Sułkowska, M. Kobecki, drugiego i trze-

ciego miejsca nie przyznano.

INWESTYCJE
I REMONTY

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA
I SPORT
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 Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

 • 14 grudnia w cyklu spotkań z teatrem dla dzieci zaprezentowano spektakl „Cztery pory roku – 

zima”. Ten sam spektakl mogły również obejrzeć dzieci w budynku starej szkoły w Macierzyszu.

 • 17 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne dla rolników z naszej gminy. Spotkanie poprzedził występ 

zespołu ludowego „Ożarowiacy”.

 • 18 grudnia na wieczerzy wigilijnej spotkali się kombatanci, którzy mieli przyjemność wysłuchać 

koncertu kolęd w wykonaniu zespołu „Ożarowskie Kumoszki”.

 • 21 grudnia młodzi widzowie obejrzeli spektakl „Bajkowa Szopka”. Po spektaklu odbył się kiermasz 

świąteczny prac wykonanych przez dzieci z pracowni plastycznej w Domu Kultury w Ożarowie i w 

Filii w Józefowie. Dochód z kiermaszu przeznaczony na rzecz Ożarowskiego Stowarzyszenia Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II.

 • 21 grudnia odbył się koncert, udział wzięły dzieci uczęszczające na zajęcia prowadzone przez ogni-

sko muzyczne PROGRESS. 

 • 28 grudnia odbył się  Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Polonia im. I. J. Paderewskiego w Sanktu-

arium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie .

 • 4 stycznia odbył się  spektakl „Stacja Europa” połączony z zabawą karnawałową dla dzieci.

 • 11 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa dla seniorów. 

 • 17 stycznia zespół seniorów „Ożarowskie Kumoszki” brał udział w drugiej edycji Powiatowego Fe-

stiwalu Chórów Złotego Wieku „W klimacie świąteczno-noworocznym” w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Lesznie. „Kumoszki” zdobyły wyróżnienie. Gratulujemy!!!

 • 18 stycznia GOPS zorganizował zabawę karnawałową dla dzieci.

 • 18 stycznia w kościele pw. św. Antoniego w Łaźniewie odbył się koncert kolęd w wykonaniu Chóru 

POLONIA im. I.J. Paderewskiego pod kierownictwem Profesora Wiesława Jelenia.

 • Również 18 stycznia po mszy św. o godz. 18.00 zespół ludowy „Ożarowiacy” dał koncert piosenek 

ludowych i kolęd w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Koncert był uświetnieniem uro-

czystej Mszy Świętej z okazji Święta Św. Wincentego Pallotiego, patrona i założyciela Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego. Księża Pallotyni prowadzą parafię i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Oża-

rowie.

 • Od 19 stycznia rozpoczęła się akcja „Zima w mieście”. W ramach tej akcji w Domu Kultury i w Filii 

w Józefowie odbywają się bezpłatne zajęcia dla dzieci z naszej gminy. 

 Filia Domu Kultury w Józefowie:

 • 16 i 23 listopada odbyły się spektakle teatralne dla dzieci „Tadek Niejadek” oraz „Złota rybka”. 

 • 23 listopada odbył się  wernisaż wystawy prac  z pracowni plastycznej działającej 

 • 28 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci ze szkół podstawowych. 

 • 30 listopada o godz. 15.00 odbyło się spotkanie z teatrem dla dzieci. Młodzi widzowie obejrzeli 

spektakl „Słowik”. 

 • 7 grudnia dzieci obejrzały spektakl „Dziadek do orzechów”. Po spektaklu odbył się wernisaż wy-

stawy pokonkursowej „Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej”. Laureaci odebrali z rąk Burmistrza 

Kazimierza Stachurskiego atrakcyjne nagrody i pamiątkowe dyplomy.

KULTURA
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UCHWAŁA Nr 285/08
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 
2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 

720.000 zł.

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

2.195.107 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 69.619.381zł. 

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

370.000 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

825.607 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość  73.163.210 zł. 

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

3.543.829 zł. zostanie pokryty przychoda-

mi pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środ-

ków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy, w tym wynikających z 

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-

głych w kwocie - 2.640.829 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 

903.000 zł.

UCHWAŁA Nr 286/08
w sprawie: powołania Rady Spo-
łecznej Gminnego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Otwartego w Ożarowie Mazowiec-
kim

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się członków Rady Społecznej 

Gminnego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Lecznictwa Otwartego w Oża-

rowie Mazowieckim w składzie:

1). Przewodniczący – Kazimierz Stachur-

ski, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

2). Przedstawiciel Wojewody Mazowiec-

kiego – Grzegorz Gębala

3). Członek – Elżbieta Paleczna

4). Członek – Robert Antoni Bieńko

5). Członek – Lech Toruszewski

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Ożarowa Mazowieckiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 287/08
w sprawie: nabycia od Mazowieckiej 
Wytwórni Wódek i Drożdży na rzecz 
Gminy Ożarów Mazowiecki prawa 
użytkowania wieczystego zabudo-
wanej nieruchomości położonej w 
Józefowie k\Błonia.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nabycie na rzecz Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki od Mazowiec-

kiej Wytwórni Wódek i Drożdży Polmos 

Spółka Akcyjna prawa użytkowania wie-

czystego nieruchomości, położonej w 

Józefowie k\Błonia, stanowiącej działkę 

ew. nr 19/17 o pow. 1.4390ha z obrębu 

SHR Płochocin uregulowanej w KW Nr 

WA1P/00041538/6 oraz prawa własności 

budynku o powierzchni 455m2 położo-

nego na wskazanej działce.

§2

Przeznaczyć środki na nabycie praw 

określonych w § 1zabezpieczone w 

budżecie na 2008r. na podstawie Uchwały 

Nr 146/07 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w dziale 700 rozdział 70005 pkt.1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 288/08
w sprawie: wykazu wydatków, które 
nie wygasają z końcem roku budże-
towego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się wykaz wydatków budżetu 

miasta i gminy Ożarów Mazowiecki, któ-

re nie wygasają z upływem roku 2008:

   - wydatki w wysokości 8.000 zł w dzia-

le 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85153 

„Zwalczanie narkomanii”.

- wydatki w wysokości 54.600 zł w dziale 

851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „ 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

2. Ostateczny termin realizacji wydatków 

upływa z dniem 31 lipca 2009 r.

§2

Ustala się plan finansowy wydatków, 

o którym mowa w § 1, w podziale na 

działy i rozdziały klasyfikacji, zgodnie z 

Załącznikiem Nr 1. 

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy.

W dniu 8 grudnia  2008r. na  XXIX sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 284/08
w sprawie: wyrażenia zgody na wy-
stąpienie przez komisję rewizyjną do 
organów ścigania, celem wyjaśnienia 
stwierdzonych nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu Gminy.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W związku z nieprawidłowościami w 

funkcjonowaniu gminy stwierdzonymi 

przez komisję rewizyjną zgodnie z proto-

kółem nr 36/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. 

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim 

kieruje sprawę do Prokuratury Rejono-

wej w Pruszkowie celem rozpatrzenia. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącemu komisji rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

W dniu 16 grudnia  2008r. na  XXX sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa.

Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr 288/08 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
16 grudnia 2008 r.

 

Plan finansowy wydatków budżetu 
miasta i gminy Ożarów Mazowiecki, 
które nie wygasają z upływem roku 
2008.

UCHWAŁA Nr 289/08
w sprawie: zawarcia porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Gminą 
Ożarów Mazowiecki a Miastem Sto-
łecznym Warszawa, dotyczącego po-
wierzenia Miastu Stołecznemu War-
szawa zadań lokalnego transportu 
zbiorowego w zakresie przejazdów 
na liniach kolejowych.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozu-

mienia dotyczącego powierzenia Miastu 

Stołecznemu Warszawa zadań lokalne-

go transportu zbiorowego w zakresie 

przejazdów na liniach kolejowych na 

2009 r. oraz zapewnia środki finansowe 

w kwocie nie przekraczającej 700 tys. zł., 

na pokrycie kosztów związanych z reali-

zacją tego porozumienia.

2. Upoważnia Burmistrza Ożarowa Ma-

zowieckiego do podpisania stosownego 

porozumienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 290/08
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 
2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

100.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 69.727.462 zł. 

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

213.341,07 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

293.704,07 zł zgodnie z Załącznikiem 

Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość   73.251.654 zł. 

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

3.524.192 zł. zostanie pokryty przychoda-

mi pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środ-

ków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy, w tym wynikających z 

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-

głych w kwocie - 2.621.192 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 

903.000 zł.

UCHWAŁA Nr 291/08
w sprawie: wprowadzenia zmian do 
Uchwały Nr 277/08 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
26 listopada 2008 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych i zwolnień 

w tym podatku na terenie Miasta i 
Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 
2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr 277/08 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 

listopada 2008r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień w tym po-

datku na terenie Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki na rok 2009 wprowadza się 

następujące zmiany:

- załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 277/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 26 listopada 2008 r.– staw-

ki podatku dla pojazdów określonych 

w § 1 pkt.6  uchwały otrzymuje nowe 

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 

do niniejszej uchwały . 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Mazowieckiego.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie 

swej regulacji wdrożenia następujących 

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grud-

W dniu 22 grudnia  2008r. na  XXXI sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

dział rozdział wyszczególnienie kwota

1. 2. 3. 4.

851 ochrona zdrowia 62.600

85153 Zwalczanie narkomanii 8.000

w tym: wydatki bieżące związane z realizacją Gminne-

go Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla miasta 

i gminy Ożarów Mazowiecki

8.000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54.600

w tym: wydatki bieżące związane z realizacją Gminne-

go Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla miasta 

i gminy Ożarów Mazowiecki

54.600
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nia 1992r. w sprawie ustanowienia wspól-

nych zasad dla niektórych typów trans-

portu kombinowanego towarów między 

państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE 

L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 

czerwca 1999r. w sprawie pobierania 

opłat za użytkowanie niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

(Dz. Urz. WE L 187 z 20 .07.1999).

Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa 

Unii Europejskiej, zamieszczone w niniej-

szej ustawie - z dniem uzyskania przez 

Rzeczpospolitą Polską członkostwa w 

Unii Europejskiej – dotyczą ogłaszania 

tych aktów w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1
Stawki podatku dla pojazdów okre-

ślonych § 1 pkt 6 uchwały

Liczba osi i dopusz-
czalna masa całkowi-
ta zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + 
pojazd silnikowy(w 
tonach)

Stawka podatku w złotych

nie niższej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezd-
ne) z zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub zawieszeniem 
uznawanym za rów-
noważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych

1 oś

12  18 225,00 225,00

18  25 369,00 369,00

25 738,00 738,00

2 osie

12 28 369,00 369,00

28 33 738,00 765,00

33 38 1107,00 1170,00

38 1100,00 1100,00

3 osie

12 38 738,00 850,00

38 1000,00 1170,00

Pełna treść uchwał oraz załączników do wglądu 
w UMIG w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Kolejowa 2, pok. 101 lub na stronie www.bip.ozarow-mazowiecki.pl

Mirosław Mazuruk - 
laureatem Konkursu Promotor Agrobiznesu RP 2008

Mirosław Mazuruk Prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-

-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach został 

laureatem Konkursu Promotor Agrobiznesu w roku 2008 

organizowanego przez magazyn Agro. 

 Uroczystość wręczenia tytułów odbyła się w Sejmie RP 

w dniu 16 stycznia 2009.

 Mirosław Mazuruk od ponad dwóch lat jest Prezesem Za-

rządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego 

SA w Broniszach. Wcześniej od 1998 roku był Wiceprezesem 

Spółki ds. Finansowych. Jest absolwentem Wydziału Ekono-

micznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 Rynek Hurtowy Bronisze od kilku lat prowadzi działania 

mające zachęcić polskich producentów i dostawców do pro-

wadzenia działalności za pośrednictwem rynku, a kupców do 

robienia zakupów właśnie na rynkach hurtowych.

 Zdaniem Laureata rynki hurtowe odgrywają i będą od-

grywać ważną role w promocji agrobiznesu ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzimej produkcji warzyw, owoców i kwia-

tów.  

 Organizatorami konkursu są: Redakcja Agro, Stowarzyszenie 

AgroBiznesKlub, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich oraz 

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

 Patronat Honorowy nad konkursem objęli:

Jarosław Kalinowski – Wicemarszałek Sejmu RP 

Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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„... Jesteśmy w pół drogi. Droga 

pędzi z nami bez wytchnienia.

Chciałbym i mój ślad na drogach

ocalić od zapomnienia.”

/Konstanty Ildefons Gałczyński/

6 grudnia kojarzy się wszystkim z prezentami, jednak dla Gim-

nazjum w Płochocinie to bardzo ważne święto – tego dnia 

(6.XII.08) mija 53 rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych 

polskich poetów dwudziestego wieku, rocznica śmierci patro-

na szkoły - Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W związku 

z tym biblioteka szkolna przybrała odświętny wystrój. Koło 

Przyjaciół Biblioteki pod kierunkiem nauczyciela-biblioteka-

rza, pani Beaty Paplińskiej, przygotowało wystawę pt.”Zacza-

rowany Konstanty”, dotyczącą życia i twórczości K.I. Gałczyń-

skiego. 

 Otwarcie wystawy nastąpiło po uroczystym apelu i tur-

nieju wiedzy na temat patrona szkoły. Na wystawie obejrzeć 

można było zdjęcia z całego okresu życia Gałczyńskiego - dzie-

ciństwo, lata młodości, zdjęcia z ukochaną żoną Natalią, kart-

ki z kalendarza, rękopisy i listy poety. Pośród zgromadzonych 

zbiorów poezji K.I.Gałczyńskiego, na wystawie zaprezentowa-

no również twórczość córki poety - Kiry Gałczyńskiej oraz jej 

dedykacje i życzenia dla Gimnazjum w Płochocinie. Dużym 

zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się galeria karykatur 

K.I.Gałczyńskiego. 

 Autor „Zaczarowanej dorożki” to jeden z niewielu twór-

ców, który za życia stał się legendą. Gałczyński pamiętany jest 

głównie jako poeta absurdu, założyciel legendarnego teatrzy-

ku „Zielona Gęś”. Był jednak, przede wszystkim, wybitym twór-

cą liryki osobistej o charakterze filozoficznym, patriotycznym 

i politycznym, jak również miłosnym. Wilno, Kraków, Warsza-

wa - to miasta, z którymi poeta był silnie związany, i będące 

przestrzenią wielu jego wierszy. Jednak największą inspiracją 

była dla Gałczyńskiego jego żona Natalia, której dedykował 

swoje najpiękniejsze utwory.

 Jego pełna autentyczności, szczerości, również przewrot-

ności poezja, zajmuje szczególne miejsce w świadomości 

wielu pokoleń Polaków. Po śmierci Konstantego Ildefonsa Gał-

czyńskiego, Julian Tuwim powiedział:” Długa, nawet nieusta-

jąca będzie żałoba każdego poety polskiego po tym Wielkim 

Czarodzieju”.
mgr Beata Paplińska - nauczyciel-bibliotekarz 

Gimnazjum w Płochocinie

”Zaczarowany Konstanty”
w Gimnazjum w Płochocinie

Dnia 21 lutego 2009 
zapraszamy na

II Amatorski Turniej Piłki Siatkowej 
o puchar Burmistrza Ożarówa Mazowieckiego.

Informacje i zgłoszenia drużyn: 
pawellewinski@op.pl

TURNIEJ SIATKÓWKI
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Dzieje rodziny Majewskich

Dzieje rodziny Majewskich są stosunkowo krótkotrwałe, ale 

dla przedstawienia rozwoju ekonomicznego, architektonicz-

nego i społecznego miasta Ożarowa niezwykle ważne. 

 Pierwszy wpis notarialny dotyczący kolonii inżyniera Win-

centego Majewskiego w księdze hipotecznej nr 1994 w posta-

ci planu zakupionej od Franciszka Sobieraja 60-cio morgowej 

posiadłości ziemskiej pochodzi z 1912 roku. Parcelacji tej kolo-

nii na 142 działki budowlane dokonał mierniczy II klasy C. Pan-

kowski. Parcele te zlokalizowane były po obu stronach otwar-

tej w1903 roku Kolei Warszawsko-Kaliskiej łączącej Ożarów 

z Warszawą i Sochaczewem. Nic dziwnego, że sprzedaż tych 

działek przez nowego posesjonata ogłoszona w warszawskiej 

„Gazecie Porannej’ cieszyła się dużym powodzeniem. Zwłasz-

cza że ceny działek nie były wówczas wygórowane i wynosiły 

od 35 do 30 kopiejek za „łokieć kwadratowy”. Nabywcy naj-

częściej kupowali działki po kilka tysięcy ”łokci” czyli po 2-3 

tysiące metrów kwadratowych. Tymczasem sam przedsiębior-

czy inżynier zatrudniony w Dyrekcji Kolei Warszawsko-Wie-

deńskiej mieszkający do tej pory w Warszawie przy Al. Jerozo-

limskich 107 przeniósł się także z rodziną to jest z żoną Haliną, 

córką Jadwigą i synem Tadeuszem do Ożarowa i zamieszkał w 

drewnianym dworku Sobierajów. 

 Wincenty Majewski był człowiekiem prawym, wykształco-

nym i przedsiębiorczym. Dlatego po nabyciu kolonii w Oża-

rowie założył na jej bazie „Spółkę Kolonia Franciszkowo”, do 

której przystąpiło około 30 nabywców zakupionych od niego 

parceli. Spółka ta, wzorowana na koncepcji architektonicz-

nej wypromowanej przez angielskiego nauczyciela Ebeznera 

Howarda, przystąpiła do budowy osiedla podmiejskiego na-

zywanego „Miasto-Ogród”, łączącego mieszkanie w domu 

parterowym z ogrodem otoczonym żywopłotem i wąskimi 

uliczkami oraz posesjami usługowymi w postaci sklepów 

i placów zabaw. Na początku XX wieku tego typu osiedlowe 

„miasta ogrody” powstawały w całej Europie na obrzeżach 

wielkich miast. W okolicach Warszawy powstały” miasta 

ogrody” między innymi w  Podkowie Leśnej, Aninie, Ząbkach 

i w Zalesiu. Uzasadniając budowę kolonii w Franciszkowie inż. 

Majewski pisał między innymi: Zwiększająca się stale drożyzna 
mieszkań w Warszawie oraz niehigieniczne warunki mieszkania 
w wielkim mieście wywołują potrzebę zamieszkania w osadach 
podmiejskich. Dlatego nabyto kolonie ziemską w Ożarowie celem 
utworzenia na niej wzorcowej kolonii podmiejskiej o charakterze 
miasta ogrodu z ulicami obsadzonymi drzewami owocowymi, 
z których dochód będzie przeznaczony na budowę melioracji. 
Ożarów posiada bardzo dobrą glebę, nadającą się na cele ogrod-
nicze oraz dobrą komunikację z Warszawą. Z tych powodów wy-
nika, że miasto-ogród w Ożarowie w krótkim czasie odda Warsza-
wie duże usługi. Tego typu ogłoszenia ukazywały się już przed 

wybuchem pierwszej wojny światowej w „Gazecie Porannej” 

za dwa grosze ukazującej się w Warszawie. 

 Spółka cieszyła się dużym powodzeniem wśród urzędni-

ków i przedsiębiorców warszawskich, którzy nabywali działki 

na raty. Budowę ich domów prowadził znany przedsiębiorca 

budowlany Bronisław Rębelski, który w 1912 roku zorganizo-

wał cegielnię, przy dzisiejszej ulicy Poznańskiej, naprzeciwko 

dzisiejszej stacji benzynowej oraz murował domy za kilkuletnie 

„spłaty”. Wspólnicy W. Majewskiego, między którymi było kil-

ku kolejarzy i urzędników magistrackich, zobowiązali się także 

do opłacania składek na cele socjalne i porządkowe. Spółka 

Kolonia Franciszkowo rozbudowywała się w samodzielną osa-

dę pomyślnie do wybuchu pierwszej wojny światowej. Jednak 

w wyniku grabieży carskiej i okupacji niemieckiej podupadła. 

Dlatego w dniu 26 maja 1915 roku została rozwiązana.

 Dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 

roku i po zakończeniu wojny z bolszewikami oraz stabilizacji 

waluty polskiej przez rząd premiera Władysława Grabskiego 

budowa osady Franciszków była kontynuowana z nową ener-

gią przez założone z inicjatywy inż. Majewskiego Towarzystwo 

Miłośników Ożarowa, które zostało zarejestrowane przez Wo-

jewodę Warszawskiego 1 kwietnia 1926 roku. 

 Wśród 6 założycieli tego stowarzyszenia obok Wincente-

go Majewskiego byli właściciele nieruchomości zamieszkali 

w Ożarowie: Antoni Puczkowski, Adolf Nast, major Jerzy Ży-

chowski, Julian Smoleński i Józef Górski związani ze środowi-

skiem Narodowej Demokracji. 

 Podstawą powstania tego Towarzystwa były dwa cele: 

1. Rozwój Ożarowa pod względem gospodarczym, estetycz-

nym i kulturalnym.

2. Organizacja łączności towarzyskiej i uprzyjemniania pobytu 

członkom Towarzystwa i ich rodzinom.

 Dla realizacji tych zadań Towarzystwo postanowiło:

1. Urządzać i utrzymywać w stanie należytym chodniki, drogi 

i ulice, zaprowadzać oświetlenie, kanalizację, wodociągi, tram-

waje, telefony, ułatwiać odbiór korespondencji pocztowej itp.

2. Urządzać parki i ogrody z odpowiednimi budynkami i tere-

nami do zabaw i gier sportowych.

3. Przyczyniać się w drodze legalnej do ścisłego wykonywania 

przepisów przeciwogniowych, budowlanych i sanitarnych.

Kronika Rodzin Ożarowskich
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4. Utrzymywać istniejącą straż ogniową.

5. Otwierać dla towarzystwa i ich rodzin czytelnie, biblioteki, 

szpitale, lecznice, ochronę i szkołę.

6. Zorganizować i prowadzić bezpłatnie biuro informacyjne 

o lokalach do wynajęcia w Ożarowie i będących tam do sprze-

daży nieruchomościach członków Towarzystwa.

7. Urządzać zebrania towarzyskie, wycieczki zbiorowe, bale, 

koncerty, odczyty, zabawy i przedstawienia teatralne.

8. Posiadać bibliotekę towarzystwa.

9. Urządzać w lokalach Towarzystwa gry w szachy, warcaby, 

domino, bilard i karty oprócz gier hazardowych.

10. Utrzymywać w lokalu Towarzystwa bufet. 

 Na zakończenie tych zadań programowo-organizacyjnych  

założyciele Towarzystwa podkreślili, że jest to stowarzyszenie 

bezpartyjne i nie będzie się zajmować sprawami politycznymi. 

Tak sformułowany program był konsekwentnie realizowany 

przez  6-osobowy zarząd, a dokonania kierownictwa były oce-

niane w marcu na corocznych walnych zebraniach członków 

Towarzystwa na podstawie sprawozdań i ksiąg kasowych.

 Niewątpliwie siłą motoryczną w pracy Towarzystwa Miło-

śników Ożarowa był jego prezes inż. Wincety Majewski, a jego 

pierwszym współpracownikiem był Edward Pejkowicz także 

pracownik PKP. Świadczy o tym fakt, że podstawowe doku-

menty tego towarzystwa przetrwały w rodzinie Pejkowiczów 

i dopiero po drugiej wojnie światowej zostały bezpowrotnie 

zaprzepaszczone. Jedynym naocznym świadkiem tych działań  

i osiągnięć Towarzystwa Miłośników Ożarowa jest krewny po 

kądzieli inżyniera Wincetego Majewskiego pan magister nauk 

ekonomicznych Zbigniew Witold Złotnicki urodzony w 1927 

roku, a więc w rok po założeniu Towarzystwa Miłośników 

Ożarowa. Dlatego jego wiedza na temat działań organizacyj-

nych i programowych Zarządu Towarzystwa jest siłą rzeczy 

ograniczona. Aczkolwiek, jak pisze w swych efektowanie wy-

danych „Wspomnieniach 1927-2007”: Pamiętam, że jako młody 
chłopiec, chodziłem do dziadka Majewskiego. Zapamiętałem jego 
długą siwą brodę. U babci Majewskiej jadłem wspaniałe konfi-
tury z płatków róży lub rajskich jabłuszek, którymi mnie zawsze 
częstowała w saloniku z różnymi mebelkami. Dzięki koligacjom 

rodzinnym z Majewskimi rodzice Zbigniewa Złotnickiego na-

byli także w Ożarowie na kolonii Franciszkowo parcelę przy 

ulicy Kolejowej 16, na której zbudowali dom według projektu 

architekta Tadeusza Majewskiego, syna inżyniera Wincentego. 

Dom ten jest jednym z trwałych monumetów architektury 

okresu międzywojennego.

 Wincenty Majewski oraz jego syn Tadeusz na trwale za-

pisali się w dziejach Ożarowa. Osiedle Franciszkowo stało się 

podstawą wzrostu miasta-ogrodu w Ożarowie w okresie mię-

dzywojennym. Dlatego już w latach trzydziestych w sposób 

naturalny jedną z najważniejszych dróg na tym osiedlu jego 

mieszkańcy nazwali ulicą Majewskiego. Połączyła ona dwo-

rzec kolejowy PKP z poznańskim traktem drogowym. Dlatego 

Rada Miejsko-Gminna Ożarowa w czasach PRL, bez specjal-

nego uzasadnienia nadała jednomyślną uchwałą z 30 września 

1976 roku metrykę urzędową ulicy Wincentego Majewskiego. 

 Sam Wincenty Majewski nie doczekał niestety tej decy-

zji, ponieważ zmarł w 1938 roku. Pozostawił po sobie trwałą 

pamięć wśród ponad 100 posesjonatów osiadłych na kolonii 

Franciszkowo oraz nieliczne grono krewnych, ale tylko jednego 

syna Tadeusza spadkobiercę jego nazwiska i profesji inżyniera  

architekta. Niestety syn Tadeusz został zabity przez Niemców 

podczas Powstania Warszawskiego. Dlatego dziś potomków 

inżyniera Wincentego Majewskiego już nie ma. Pozostała  

po nim jedynie ulica i dom zbudowany na posesji, na której 

mieszkał wraz z rodziną przy ul. Kolejowej 4 oraz plac zabaw 

dla dzieci przy ul. Mickiewicza. Dlatego w 70-tą rocznicę jego 

zgonu warto przypomnieć dzieje jego rodziny i jego trwały 

wkład w rozbudowę Ożarowa. 

 Dla utrwalenia jego dzieła w pamięci młodych pokoleń 

proponuję, jako dokumentalista dziejów historycznych ziemi 

ożarowskiej, wmurowanie marmurowej tablicy pamiątkowej 

na domu zlokalizowanym na posesji przy ulicy jego imienia. 

Ażeby młodzi mieszkańcy Ożarowa wiedzieli dlaczego jedna 

z ulic prowadząca z dworca do szkoły w Ożarowie nosi nazwę 

Wincentego Majewskiego.  

dr Stefan Lewandowski

ŻYCZENIA
W nowym 2009 roku wszystkim mieszkańcom Osiedla Zientarówka i Poniatowskiego 

dużo zdrowia, sukcesów i spełnionych postanowień 
życzy radna Elżbieta Paleczna.

Dla mieszkańców wsi: Bronisze, Macierzysz, Mory, Piotrkówek Duży i Szeligi 
najserdeczniejsze życzenia noworoczne: zdrowia, pomyślności, samych szczęśliwych dni w 2009 roku

składa Maria Skornia–Roszij - radna Rady Miejskiej
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Sługa Boża Franciszka Maria Witkowska (1866-1895), założy-

cielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus (1887), 

urodziła się w Wardomiczach na Białorusi. Pochodziła ze śro-

dowiska szlachecko-inteligenckiego. Dziadek jej, Stanisław 

Kazimierski pełnił ważną funkcję w administracji publicznej. 

Ojciec Franciszek był administratorem dużego majątku ziem-

skiego w Wardomiczach.

 W domu rodzinnym rozwinęła się jej głęboka religijność 

i ukształtowała się mocna osobowość, dzięki temu potrafiła 

pod kierunkiem bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna w wie-

ku 21 lat zorganizować w zaborze rosyjskim zgromadzenie za-

konne w bardzo trudnych warunkach i kierować nim przez 

osiem lat, tj. do swej przedwczesnej śmierci.

 W duchowym charyzmacie zwróciła szczególną uwagę na 

Kościół święty, prześladowany w tym czasie nie tylko na tzw. 

„ziemiach zabranych”, tj. na Białorusi i Litwie, które stanowiły 

wówczas integralną część Rosji Carskiej, ale i w Królestwie Pol-

skim. 

 Po powstaniu styczniowym setki księży i zakonników, w 

ramach represyjnej polityki Rosji Carskiej w stosunku do Ko-

ścioła Katolickiego, wyjechało w kibitkach na Sybir, a diecezje 

zostały pozbawione biskupów, którzy również zostali wywie-

zieni w głąb Rosji.

 W latach 1863-1884 w samej tylko diecezji mińskiej za-

mknięto 146 świątyń, a w jednym tylko dekanacie mińskim 

aż 64 kościoły. Kasata klasztorów w 1832 r. na Białorusi, a w 

1864 roku w Królestwie Polskim, gdzie rząd carski zmierzał do 

całkowitej likwidacji życia zakonnego, dopełniła reszty działań 

represyjnych w stosunku do Kościoła.

 Sługa Boża już jako bardzo młoda osoba doświadczała skut-

ków prześladowania Kościoła. Ze względu na dużą odległość 

kościoła od jej miejsca zamieszkania nie mogła tak często jak 

tego pragnęła uczestniczyć w Najświętszej Ofierze i korzystać 

z sakramentów świętych, to jest z sakramentu pokuty i Komu-

nii świętej. Nie mogła także zrealizować swego powołania do 

służby Bożej, ponieważ po kasacie klasztorów nie wolno było 

przyjmować nowych członków.

 Już w tym czasie rodziło się w jej sercu pragnienie obrony 

Kościoła i rozwijało się poczucie odpowiedzialności za jego 

wolność i rozwój. Prześladowanie Kościoła stało się dla m. 

Franciszki Marii Witkowskiej naglącym i zobowiązującym we-

zwaniem do złożenia życia za jego wolność i rozwój na całym 

świecie. Ona nie tylko pracowała w Kościele i dla Kościoła, ale 

oddała za Kościół święty, to co miała najcenniejszego – swoje 

młode życie. 

 Za zgodą bł. o. Honorata Koźmińskiego, kapucyna osobi-

ście dokonała tego aktu 10 grudnia 1893 roku, poświęcając 

jednocześnie w tej intencji organizowane przez siebie zgroma-

dzenie.

 Apostolską działalność Zgromadzenia poświęciła ręko-

dzielniczkom, tzw. pracownicom igły, które w latach trzydzie-

stych XIX wieku obok wyrobników, stanowiły najuboższą gru-

pę ludności i żyły niejednokrotnie w skrajnej nędzy, pozostając  

często bez żadnej opieki i środków do życia. Pracowały po 12 

godzin na dobę, a w karnawale po 18 za dziesięć rubli mie-

sięcznie. Pozbawione były również pomocy i opieki duszpa-

sterskiej Kościoła, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie często 

narażone były na demoralizację, a nawet na dechrystianizację.

Dlatego Sługa Boża w organizowaniu apostolskiej działalności 

zwróciła szczególną uwagę na Warszawę, która liczyła wów-

czas około pół miliona ludności i była skupiskiem znacznej 

liczby różnego rodzaju rękodzielniczek. W 1887 roku pracowa-

ło tu pięć i pół tysiąca szwaczek, modniarek, hafciarek i produ-

centek sztucznych kwiatów, a w 1894 roku, jak pisze Bolesław 

Prus w jednym ze swych felietonów około 30 tysięcy dziew-

cząt było zatrudnionych w różnego rodzaju magazynach mód 

i w szwalniach. Dla nich m. Franciszka Witkowska otwierała 

różnego rodzaju pracownie zawodowe, które zapewniały im 

pracę, utrzymanie, broniły je przed wyzyskiem, dawały opiekę 

moralną i umożliwiały im zdobycie odpowiednich kwalifika-

cji. Dla starszych, chorych, opuszczonych i ubogich szwaczek 

otworzyła w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 62 w 1893 r. Schro-

nienie Ubogich Szwaczek, zapewniając im opiekę w chorobie, 

mieszkanie i utrzymanie. Nie mając odpowiednich funduszy, 

sama chora na gruźlicę, osobiście kwestowała i szukała pomo-

cy u ludzi zamożnych.

 Tego rodzaju działalność organizowała również w innych 

miastach Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego.  

 Po śmierci Sługi Bożej Zgromadzenie realizując przekaza-

ny przez nią rodzaj apostolskiej działalności zorganizowało 

w Warszawie w 1906 roku Chrześcijański Związek Rękodziel-

niczek „Dzwignia”, który otaczał opieką początkowo kilkaset, 

a później kilka tysięcy rękodzielniczek, bronił ich interesów za-

wodowych, zapewniał im pracę i pomoc: materialną, prawną, 

Ulica łącząca Macierzysz i Szeligi
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lekarską i duszpasterską oraz leczenie klimatyczne w Otwocku.

 W okresie międzywojennym w Warszawie rozwijało 

swoją działalność Gimnazjum Krawieckie przy ul. Marymonc-

kiej 66, prowadzone były także kursy zawodowe. Obecnie 

Zgromadzenie prowadzi w Warszawie szkołę podstawową 

i dwa przedszkola oraz gimnazjum ogólnokształcące pod 

patronatem Sługi Bożej Franciszki Marii Witkowskiej w rozbu-

dowanym budynku dawnego Gimnazjum Krawieckiego.

 Warszawa była i jest uprzywilejowanym terenem jego dzia-

łalności, mimo tego, że siostry rozwijają działalność apostolską 

daleko poza granicami Polski, w Kanadzie, Namibii (Afryka) 

oraz w Europie: w Anglii, na Słowacji i na Litwie.

 Proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Franciszki Marii Witkow-

skiej otwarty w 1966 r., prowadzony jest obecnie w Kongrega-

cji do Spraw Świętych w Rzymie. Wierni modlą się o jej beaty-

fikację i za jej wstawiennictwem otrzymują rozliczne łaski.

Krystyna Trela

Tegoroczną imprezę zorganizowaną już po raz piąty przez 

Koło Gospodyń Wiejskich w Święcicach w dniu 10.01.09 nale-

ży zaliczyć do bardzo udanych.

 Przybyli Babcie i Dziadkowie ze wsi Święcice, Wolskie, Pło-

chocin, Pilaszków, Święcice 

Parcela, a także zaprosze-

ni goście honorowi - Pan 

Burmistrz  Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki Ka-

zimierz  Stachurski i Prze-

wodnicząca Rady Miejskiej 

Blanka Jabłońska.   

 Dzieci ze szkoły Pod-

stawowej w Święcicach 

pod kierunkiem p. Jolan-

ty Kasztelan przedstawi-

ły Jasełkę, którą wszyscy 

obejrzeli z dużym zainte-

resowaniem. Umiejętności 

aktorskie dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po 

przedstawieniu dzieci zostały obdarowane słodyczami przez 

Pana Burmistrza i panie z Koła Gospodyń.

 Po części artystycznej poproszono wszystkich gości na po-

częstunek, przygotowany specjalnie na tę okazję.

 Dzień Babci i Dziadka to chwila rozrywki dla naszych senio-

rów, niejednokrotnie bardzo samotnych. Jest to dzień kiedy mogą 

się spotkać w tak szerokim 

gronie, porozmawiać, po-

śpiewać i pobawić się. 

 Impreza „Dnia Babci i Dziad-

ka” to zachęta dla Koła Go-

spodyń Wiejskich do dal-

szej pracy, mobilizacja do 

wspólnego działania i in-

tegrowania się w różnych 

dziedzinach życia wsi.

 Organizatorki imprezy ser-

decznie dziękują dzieciom 

ze Szkoły Podstawowej w 

Święcicach z p. Jolą Kasz-

telan za występ, babciom 

i dziadkom za przybycie i zabawę, a Panu Burmistrzowi oraz 

Przewodniczącej Rady za uświetnienie uroczystości.

Spec. ds. GWiA - Wiesława Fiut

Kolejny udany Dzień Babci i Dziadka w Święcicach”

By język był mniej obcy
Stu mieszkańców miasta i gminy Ożarów Mazowiecki 

będzie mogło od marca rozpocząć naukę na dofinansowa-

nych kursach językowych prowadzonych metodą SITA.

W ramach akcji „Bliżej Europy”, dzięki patronatowi Urzędu Mia-

sta i Gminy Ożarów Mazowiecki oraz wsparciu grupy polskich 

firm, każdy z nich zapłaci za szkolenie połowę jego wartości. 

Propozycja skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży od 

15 roku życia. Do wyboru są trzy języki: angielski, niemiecki 

i hiszpański. Warunkiem wzięcia udziału jest przysłanie 
formularza zgłoszeniowego z www.blizejeuropy.pl do: 
firmy SITA - Ośrodek Językowy SITA, ul. Chełmińska 7, 
87-100 Toruń, tel. (056) 649 49 29, (042) 298 56 16, 
faks (056) 475 48 38 lub e-mailem: gbe@blizejeuropy.pl. 

Formularze zgłoszeń także do odebrania w Urzędzie Miasta 

i Gminy, ul. Kolejowa 2, pokój 209, II piętro. 
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Rodziny wielodzietne, osoby korzystające 

z linii cmentarnych oraz pasażerowie 

używający biletów okresowych skorzystają 

na zmianach, jakie zostaną wprowadzone 

do obowiązujących obecnie przepisów taryfowych. 

15 stycznia uchwałę w tej sprawie 

podjęli warszawscy radni. 

Obowiązkowa personalizacja Warszawskiej 
Karty Miejskiej

Od 1 stycznia 2010 r. bilety okresowe (30- i 90-dniowe) imien-

ne będą kodowane tylko na kartach spersonalizowanych (ze 

zdjęciem właściciela oraz z jego imieniem i nazwiskiem. Do 

tej pory pasażerowie będą mieli wybór, czy chcą zakodować 

kontrakt na karcie zwykłej czy spersonalizowanej. Po 1 stycznia 

2010 r. na karcie niespersonalizowanej będą mogły być kodo-

wane tylko bilety na okaziciela. Dlatego wszyscy użytkowni-

cy kart zwykłych, powinni do tego czasu je spersonalizować. 

Cała procedura jest bardzo prosta. Karta jest bezpłatna. Żeby 

ją otrzymać, wystarczy dostarczyć do ZTM zdjęcie w formacie 

legitymacyjnym i wypełnić specjalny wniosek. W celu zachę-

cenia pasażerów do personalizacji WKM, radni zdecydowali, 

że w trakcie procesu wymiany, będzie można przekodować 

niewykorzystaną część kontraktu na nową kartę bezpłatnie. 

 Korzystanie z karty spersonalizowanej jest dla pasażera 

bardzo wygodne. Po pierwsze: nie musi, w trakcie kontroli 

biletowej posiadać przy sobie dodatkowego dokumentu ze 

zdjęciem. Po drugie: karty nie trzeba dodatkowo podpisywać 

(w ostatnim czasie wielu pasażerów zostało za to ukaranych). 

Wreszcie po trzecie: w przypadku kradzieży lub zgubienia kar-

ty spersonalizowanej, można ją zablokować, tak żeby nikt inny 

nie mógł już z niej korzystać, a niewykorzystaną część biletu 

przekodować na inną kartę. W przypadku używanych obec-

nie w większości kart niespersonalizowanych, nie ma takiej 

możliwości. 

Rodziny wielodzietne
Obecnie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów mają rodzi-

ny, które utrzymują pięcioro dzieci uczących się. Ważne jest 

również to, że dzieci te muszą mieszkać na stałe na terenie 

Warszawy, a uprawnienia do bezpłatnych przejazdów obo-

wiązują tylko do ukończenia przez dzieci 20 roku życia. Z takiej 

ulgi korzysta obecnie ok. 600 rodzin.

 Nowelizacja zakłada, że uprawnienia takie przysługiwałyby 

już rodzinom, w których jest „tylko” czworo dzieci. Z badań 

społecznych wynika, że powiększenie rodziny już o trzecie 

(lub następne) dziecko, obniża znacznie dochody rodziny, 

zwiększając jej wydatki. Dlatego wiele rodzin wielodzietnych 

jest obecnie w ciężkiej sytuacji materialnej. 

Opłaty na liniach cmentarnych
W autobusach linii cmentarnych obowiązują obecnie bilety 

z Taryfy ZTM. Oznacza to, że w momencie gdy taka linia wy-

jeżdża poza granice pierwszej strefy biletowej, obowiązują 

w niej bilety ważne w obu strefach komunikacyjnych. Dzięki 

zmianie przepisów, bez względu na przebieg linii cmentarnej, 

będą w niej obowiązywały tańsze bilety ważne tylko w pierw-

szej strefie.

Sprecyzowanie terminów ważności biletów okresowych.
Niektórzy pasażerowie mają wątpliwości, co do terminu waż-

ności biletów okresowych, np. 3-dniowych i 7-dniowych. 

W obowiązującej obecnie taryfie znalazł się zapis, że np. bilet 

3-dniowy jest ważny przez 3 dni od momentu skasowania. Jest 

to zapis nie do końca dla wszystkich precyzyjny. W nowej zno-

welizowanej uchwale taryfowej znajdzie się informacja, że bilet 

3-dniowy jest ważny do godz. 23.59 trzeciego dnia terminu 

ważności. Takie postawienie sprawy wyeliminuje jakiekolwiek 

wątpliwości. W taki sam sposób zostaną sprecyzowane zapisy 

dotyczące okresów obowiązywania również biletów: 7-, 30- 

i 90-dniowych. 

Konrad Klimczak - Zespół Prasowy Zarządu Transportu Miejskiego

Przepisy bliżej pasażera 

O g ł o s z e n i e  o  p r a c y
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

i Przedszkoli w Ożarowie Mazowieckim informuje, iż poszuki-

wane są dwie osoby do przeprowadzania przez ulicę dzieci 
uczęszczające do:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Oża-

rowie Mazowieckim,

2. Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie.

 Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt z dyrektora-

mi wymienionych placówek; tj:

Panią Izabelą Milde – Dyrektorem Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, tel. 

722-10-19,

Panią Urszulą Piechal – Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. 

Szarych Szeregów w Płochocinie, tel. 722-50-15 oraz z Panem 

Zbigniewem Rybakiem - Dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-

-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Mazo-

wieckim, tel. 721-28-23.

Kontakt z wymienionymi jednostkami możliwy jest od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
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Masz komórkę – masz bilet

Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej powinni pa-

miętać o możliwości skorzystania z usługi „Płać komórką”, czyli 

zakupie biletu ZTM przez telefon komórkowy.

 Ten mobilny i bardzo wygodny sposób płacenia za przejaz-

dy w warszawskiej komunikacji miejskiej został uruchomiony 

8 grudnia 2008 roku. Do 15 stycznia br. sprzedano w ten spo-

sób 8 337 tys. biletów czasowych.

 Żeby skorzystać z usługi należy założyć konto w dowol-

nym oddziale banku Citi Handlowy i aktywować usługę - Płać 
komórką z konta osobistego. Można również zadzwonić pod 

bezpłatny numer *145# i zarejestrować konto w systemie 

mPay. W tym wypadku środki na zakup biletu będą pocho-

dziły z osobistej elektronicznej portmonetki zasilanej przele-

wem bankowym. Jak na razie z usługi mogą korzystać jedynie 

abonenci sieci Plus.

 Zakup biletu jest bardzo prosty. W komórce należy wybrać 

bezpłatny numer-kod biletu na określony czas: 20, 40, 60 lub 

90-minutowy. Można skorzystać z przysługujących 50-proc. 

ulg. Wystarczy wpisać numer: *145*0# i poprzez menu wejść 

w zakładkę „profil”. Raz ustawiona ulga np. uczniowska po-

zostanie aktywna do czasu nowego ustawienia. Oczywiście 

wcześniej należy sprawdzić czy ulga nam się faktycznie należy.

 Podczas kontroli pasażer zobowiązany jest do wybrania 

w telefonie komórkowym bezpłatnego numeru widocznego 

na identyfikatorze kontrolera. Czas ważności biletu jest liczo-

ny od czasu zakupu biletu.

Szczegóły na stronie: www.plac-komorka.pl
Obecnie ponad 10 tys. warszawiaków skorzystało już z usłu-

gi „Płać komórką za bilet”. Zainteresowanie zakupem biletów 

przez telefon komórkowy cieszy się coraz większą popularno-

ścią wśród pasażerów. 

 ZTM stale dba o rozwijanie sieci sprzedaży i zwiększenie 

dostępności biletów. W najbardziej uczęszczanych punktach 

miasta ustawionych zostało ok. 40 biletomatów z pełną ofertą 

taryfową. Do końca bieżącego roku ma ich być w Warszawie 

260. Stale zwiększa się także liczba punktów, w których pasa-

żerowie mogą zakodować bilet na karcie miejskiej. Obecnie 

działa ich już tysiąc. W tym roku przybędzie ich 300. 

Konrad Klimczak - Zespół Prasowy Zarządu Transportu Miejskiego

Coraz więcej biletów przez telefon

RADNI CHCĄ SEGREGACJI ODPADÓW! 
Wzrost poziomu życia mieszkańców rzutuje 

w znacznej mierze na ilość i rodzaj wytwarzanych 

przez nasze gospodarstwa domowe 

– bo o tym chciałam słów parę – odpadów stałych.

Skład tych odpadów, ich oddziaływanie na środowisko, a także 

aspekt ekonomiczny związanych z tym tematem problemów 

stwarzają konieczność rozsądnego zarządzania gospodarką 

odpadami. Widać to wyraźnie na podstawie często nowelizo-

wanych aktów prawnych dotyczących tego problemu.

 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. 

Nr 62/ w rozdziale 3,art.14 zobowiązuje organy administracyj-

ne wszystkich szczebli, także gmin do sporządzenia Planu 

Gospodarki Odpadami. Jest to wymóg bezwzględny i na-

sza gmina również taki plan posiada-uchwała nr 358/05 

z dn. 29.11.2005 r.

 Istnieje w nim zapis dotyczący segregacji odpadów sta-

łych. Wprawdzie przez okres ponad dwóch lat firma „Aminex”  

świadczyła na terenie naszej gminy usługi w zakresie odbiera-

nia segregowanych przez mieszkańców odpadów, ale zrezy-

gnowała  rzekomo z powodu zbyt małego zainteresowania 

tematem.

 Trudno oceniać, po czyjej stronie leży wina za ten stan rze-

czy. Czy była to zbyt mała świadomość mieszkańców, czy też 

niewystarczająca reklama świadczonych usług, a może zbyt 

niewystarczające zaangażowanie ze strony urzędu.

W czasach, kiedy nie ma miejsca ani przyzwolenia na two-

rzenie nowych wysypisk śmieci, a także ze względów finan-

sowych segregacja odpadów staje się koniecznością. Bardzo 

znaczną ich część stanowią bowiem cenne surowce wtórne, 

które poddane procesowi uzdatniania wykorzystywane są do 

ponownego użytku.

 Również nie bez znaczenia pozostaje kwestia rosnących  

w szalonym tempie opłat za nieczystości stałe obciążających 

w końcu nasze domowe budżety . Posegregowane odpady są 

przecież tańsze , a środowisko, w którym żyjemy staje się dzięki 

temu  bardziej przyjazne. Segregacja staje się zatem właściwym 

kierunkiem działań. 

 Jest rozwiązaniem ekonomicznie uzasadnionym pozwa-

lającym chronić przyrodę. Niemal wszystkie ościenne gminy  

prowadzą ją na dość wysokim poziomie i z wielkim zaangażo-

waniem wspierają swoich mieszkańców.

 I dlatego Radni Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki uwa-

żają, że przywrócenie mieszkańcom możliwości segregacji od-

padów jest konieczne. Nie zostawajmy w tyle.

 Wzywamy zatem Pana Burmistrza do pilnego załatwienia 

tego tematu i przedstawienia propozycji pomocy mieszkań-

com naszej gminy w rozwiązaniu tego problemu, często zresz-

tą poruszanego przeze mnie i Radnych z komisji gospodar-

czej.

przygotowała Elżbieta Paleczna
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Ożarowie
Po raz 17 Dom Kultury „Uśmiech” brał udział 

w akcji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W tym roku zbieraliśmy na „Wczesne wykrywanie nowotwo-

rów u dzieci”. Ze środków uzyskanych podczas akcji Fundacja 

zakupi sprzęt i aparaturę medyczną dla szpitali oraz będzie fi-

nansować cztery programy medyczne i program edukacyjny: 

- program zakupu osobistych pomp insulinowych dla dzieci   

   z cukrzycą       

- program przesiewowych badań słuchu u noworodków 

- program nieinwazyjnego leczenia bezdechu

- program zapobiegania i leczenia retinopatii wcześniaków

- program ratujemy i uczymy ratować.

  Już od października zgłaszali się chętni do udziału w Wiel-

kiej Orkiestrze, która w tym roku zagrała 11stycznia w Filii 

w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15.Tam  po raz pierwszy dzia-

łał nasz Sztab, odbył się także koncert zespołu muzycznego 

działającego od niedawna przy Filii oraz licytacja gadżetów 

z logo WOŚP. 

 Pomimo panującej grypy, która zmniejszyła grupę zgło-

szonych wolontariuszy z 30 osób do 28, o dziwo tegoroczna 

zbiórka przewyższyła te z lat ubiegłych i zamknęła się kwotą 

prawie 12.000 złotych. Do tegorocznej zbiórki swoją cegiełkę 

dorzuciła również Ochotnicza Straż Pożarna z Ożarowa Ma-

zowieckiego. Mali strażacy  pod eskortą  Komendanta Pana 

Leszka Stachlewskiego i swoich tatusiów Strażaków przekazali 

sztabowi kwotę 500 złotych. Największą kwotę zebrała Mar-

ta Pałyska z Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego z Płochocina 

– 1.260,06 zł.

 W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych Pani Gra-

żyna Kowalczyk – dyrektor Hotelu Mazurkas nie odmówiła 

nam pomocy przy zorganizowaniu poczęstunku, za co bardzo 

dziękujemy. Przekazała Sztabowi pyszne drożdżówki, które 

podaliśmy do gorącej herbaty wracającym z kwesty wolonta-

riuszom. 

 Również duże podziękowania składam pracownikom Ko-

misariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim za poprowadzenie 

spotkania z wolontariuszami i za eskortę transportu zebranych 

pieniędzy do banku .

 Chciałabym abyście poznali Państwo nazwiska wolonta-

riuszy, którzy zdecydowali się poświęcić swój wolny, niedzielny 

czas i wzięli udział w tak ważnym przedsięwzięciu.

 Poniżej przedstawiam ich listę z nazwiskami i jeszcze raz 

bardzo dziękuję wszystkim za duże zaangażowanie w tak wiel-

ką sprawę: Anna Drozd, Marta Perz, Norbert Kryński, Grzegorz 

Woldon, Piotr Burkot, Dorota Ościk, Daniel Wojciechowski, 

Aleksandra Brzozowska, Justyna Żak, Robert Piotrkowski, Piotr 

Kowalski, Grzegorz Furmankiewicz, Tomasz Białkowski, Rafał 

Woch, Hanna Rajfura, Sylwia Możdżyńska, Agnieszka Witkow-

ska, Stella Guławska, Agata Hendzel, Monika Niedźwiecka, 

Marietta Szafrańska, Anna Młynarek, Daniel Michalski, Beata 

Zelik, Michał Walończyk, Marta Pałyska, Marek Bąk, Aleksan-

dra Kądziela.

Alina Holk

FOTOREPORTAŻ NA OKŁADCE „INFORMATORA”

Akcja świąteczna 
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach akcji świątecznej przy-

gotował 160 paczek żywnościowych dla rodzin, a także zaku-

pił artykuły żywnościowe na 120 paczek dla 3 parafii z terenu 

naszej gminy. Ośrodek zadbał również o to, aby wspomóc ro-

dziny materialnie:

 ponad 80 rodzin otrzymało zasiłki

 60 rodzin dostało węgiel.

23 grudnia, jak co roku, odbyła się Wigilia dla Samotnych 

w Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, po-

przedzona Mszą św. o godz. 9.00. Na uroczystość zaproszone 

zostały władze samorządowe: Burmistrz, Wicestarosta i Prze-

wodnicząca Rady Miejskiej, a także Pani Kierownik OPS, go-

ście i przyjaciele. Życzenia świąteczne złożył ksiądz proboszcz 

Jan Latoń oraz zaproszeni goście. Pyszne potrawy wigilijne 

przygotowały Panie z Zespołu Charytatywnego. Uroczystość 

zakończyła się wspólnym śpiewaniem kolęd.

 18 stycznia 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zorga-

nizował zabawę karnawałową dla dzieci od lat 3 do 12 w sali 

teatralnej Domu Kultury „Uśmiech”. Zabawa udała się wspa-

niale. Dzieci były pięknie poprzebierane w bajkowe stroje. Przy 

pomocy Wodzireja, przy gorących rytmach, bawiły się znako-

micie. Pani Wróżka i Złoty Kapelusz zabawiali dzieci, prowa-

dzili wesołe konkursy, w których dzieci zdobywały nagrody 

– książki i zabawki. Na koniec Mikołaj rozdał słodycze. Dzieci 

wracały do domów rozgrzane od tańca i radosne.

 W okresie ferii zimowych Ośrodek Pomocy Społecznej 

wspomógł słodyczami akcję parafii Miłosierdzia Bożego „Zima 

w mieście”.

Bożena Wronikowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

FOTOREPORTAŻ NA OKŁADCE „INFORMATORA”
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O UNII SŁÓW KILKA ...

Wraz z nowym okresem programowania, który rozpoczął się 

w 2007 roku pojawiła się szansa na dofinansowanie polskich 

w tym mazowieckich przedsiębiorstw. Projekty związane 

z inwestycjami w firmach będą mogły uzyskać dofinansowa-

nie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(w skrócie EFRR), a środki finansowe na ten cel zostały zare-

zerwowane w każdym z 16 programów operacyjnych – na 

Mazowszu – Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego.

 Przedsiębiorcy mający swoje siedziby na Mazowszu mają 

możliwość wnioskowania o wsparcie finansowe w ramach 

RPO WM. 

 Z jednej strony pomoc skierowana jest do nowopowsta-

łych przedsiębiorstw oraz instytucji wspierających powstawa-

nie nowych firm innowacyjnych np. inkubatorów przedsię-

biorczości, parków naukowo-technologicznych,

 Z drugiej strony beneficjentem może zostać przedsiębior-

ca zaklasyfikowany do jednej z poniższych kategorii:

- MIKRO przedsiębiorca - zatrudnia do 10 osób, wykazuje ob-

roty do 2 min euro.

- MAŁY przedsiębiorca - zatrudnia od 10 do 49 osób, ma ob-

roty od 2 do 10 min

euro lub suma bilansowa do 10 min euro.

- ŚREDNI przedsiębiorca - zatrudnia od 50 do 249 osób, ob-

roty od 10 do 50 min euro lub suma bilansowa od 10 do 43 

min euro.

RPO WM  oferuje bezpośrednie wsparcie finansowe na inwe-

stycje w przedsiębiorstwach, wsparcie powstawania nowych 

firm, wsparcie udziału w targach, wystawach, a także wspar-

cie instytucji otoczenia biznesu, firm szkoleniowych i dorad-

czych.

Jednym z głównych celów RPO jest wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw, poprzez działania wspomagające rozwój MSP, 

doinwestowanie wyposażenia produkcyjnego, wzmocnienie i 

wykorzystanie potencjału sektora badawczo – rozwojowego, 

poprawę zatrudnienia oraz stworzenie podstawy do rozwoju 

gospodarki opartej na wiedzy i nowych technologiach.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

zgodnie z harmonogramem w

 I kwartale 2009 roku planuje ogłoszenie  konkursu na nabór 

wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  działania 

1.5 Rozwój przedsiębiorczości – dla projektów o wartości do 

40 tys. PLN – konkurs otwarty  bez preselekcji. 

Przedsiębiorcy będą jedynymi beneficjentami działania 1.5 

Rozwój przedsiębiorczości. Przykładowe rodzaje projektów, 

które będzie można dofinansować, to: 

• inwestycje związane m.in. z: utworzeniem/rozbudową 

przedsiębiorstwa, zmianą procesu produkcji oraz rozpoczę-

ciem wytwarzania nowego produktu; 

• zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwo-

ju działalności gospodarczej; 

• modernizacja środków produkcji prowadząca do zwięk-

szenia innowacyjności przedsiębiorstwa; 

• dostosowywanie technologii i produktów do wymagań 

dyrektyw unijnych. 

W związku z zbliżającym się terminem ogłoszenia naboru 

działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego, przypominamy, że w ramach niego 

można starać sie o dofinansowanie inwestycji o wartości do 

40 tyś. zł, środki można przeznaczyć na maszyny, urządzenia, 

remont, itp.. Przewidywane dofinansowanie wynosi 50 % in-

westycji.

Instytucją, gdzie można uzyskać informacje na temat wspar-

cia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego jest Mazowiecka Jednostka Wdra-

żania Programów Unijnych (MJWPU). W dni powszednie 

w godzinach od 8.30 do 15.30 czynna jest infolinia: (22) 29 52 

112 lub 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.

eu. MJWPU organizuje także tematyczne bezpłatne szkolenia 

dla potencjalnych beneficjentów.

Jolanta Kołodyńska - Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Z  EUROPĄ  W  TLE 
Niebawem nabory wniosków 
dla przedsiębiorców  na Mazowszu

Paszporty już w Ożarowie
Od 1 stycznia 2009 r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego uruchomiony został punkt pełnej obsługi pasz-

portowej. 

 Placówka obsługiwać będzie mieszkańców Powiatów: 

Warszawskiego Zachodniego i Sochaczewskiego.
 Jednocześnie informujemy, że paszporty dla mieszkań-

ców powiatu warszawskiego zachodniego, o wydanie których 

wnioski zostały złożone przed 1 stycznia 2009 r. w punkcie 

paszportowym w siedzibie Starostwa, będą wydawane w Re-

feracie Nr 2 w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5 (wejście 

od Al. Solidarności).
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WAŻNE DLA RODZICÓW

RODZICU - ZAPISZ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY
Trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy 
o systemie oświaty. Podczas  posiedzenia podkomisji nad-
zwyczajnej Komisji EdAukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komi-
sji Samorządu Terytorialnego posłowie PO wnieśli poprawkę 
zwiększającą rolę rodziców w procesie obniżania wieku szkol-
nego.
 Posłowie proponują, aby tak jak w projekcie rządowym, 
obowiązek szkolny dla wszystkich sześciolatków został wpro-
wadzony od 1 września 2012 roku. W okresie przejściowym, 
czyli w latach 2009, 2010 i 2011 o tym, czy dziecko sześciolet-
nie zostanie uczniem, będą decydowali rodzice. 
 W mocy pozostaje harmonogram obniżenia wieku szkol-
nego. Oznacza to, że od 1 września 2009 roku do szkoły pójdą 
dzieci sześcioletnie urodzone od 1 stycznia do 30 kwietnia, 
jeżeli taka będzie wola rodziców. Przy zapisywaniu dziecka 
do szkoły nie będzie wymagana opinia poradni psychologicz-
no-pedagogicznej, a dyrektor szkoły nie będzie mógł odmó-
wić przyjęcia do szkoły. W 2010 prawo to będzie dotyczyć 
dzieci sześcioletnich urodzonych od 1 stycznia do 31 sierpnia, 
a w 2011 całego rocznika. Samorząd gminny zgodnie z tym 
harmonogramem będzie miał obowiązek zapewnić miejsca 
w klasach pierwszych dla dzieci sześcioletnich i otrzyma na to 
środki finansowe.
 W bieżącym roku rodzice dzieci sześcioletnich urodzo-
nych po 30 kwietnia będą również mogli wystąpić o przyjęcie 
dziecka do szkoły, jednak ostateczną decyzję w tym przypad-
ku będzie podejmował dyrektor szkoły biorąc pod uwagę, czy 
dziecko chodziło do przedszkola lub innej formy wychowania 
przedszkolnego oraz warunki organizacyjne szkoły. Nie będzie 
wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko 
mieszka, będzie miał obowiązek powiadomienia do 30 marca 
rodziców dzieci sześcioletnich o przysługujących im prawach.
Sześciolatek, który od 1 września w okresie przejściowym nie 
będzie uczniem szkoły, będzie miał obowiązek rocznego przy-

gotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie 
wychowania przedszkolnego. 
 Od 1 września 2009 dzieci pięcioletnie będą miały prawo 
do wychowania przedszkolnego, realizowanego w przedszkolu 
lub innej formie wychowania przedszkolnego. Od 1 września 
2011 wprowadzony zostanie obowiązek rocznego przygoto-
wania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich.

tekst pobrany ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej 

W celu właściwego przygotowania placówek do roku szkol-
nego 2009/2010, prosimy do dnia 31 marca 2009 r. dokonać 

zapisu:
 dzieci 7-letnich do klas pierwszych szkół podstawowych,
 dzieci 6-letnich do klas pierwszych szkół podstawowych 

lub klas zerowych w szkołach podstawowych lub przedszko-
lach,
 dzieci 5-letnich do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

lub do przedszkolach.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
 u dyrektorów placówek oświatowych, w szczególności:

 - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
    tel. 721-10-19
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy 
    tel. 722-10-57
 - Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie 
    tel. 722-50-15
 - Szkoła Podstawowa w Święcicach tel. 722-50-28
 - Przedszkole Nr 1 tel. 722-10-40
 - Przedszkole Nr 2 tel. 722-12-40
 - Przedszkole w Broniszach tel. 722-32-01
 - Przedszkole w Józefowie tel. 490-61-54
oraz u Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Mazowieckim tel. 721-28-23.
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KULTURA

Wystawa w DK Uśmiech
Na przełomie października i listopada 2008 

w sali galeryjnej DK Uśmiech prezentowana była 
wystawa twórczości członków Pracowni Malarstwa 

i Rysunku kierowanej przez Panią Marzenę Kałużną. 

Wernisaż wystawy odbył się popołudniem 26 października. 
Przybyli przedstawiciele władz i instytucji gminnych, m.in. Pan 
Burmistrz Kazimierz Stachurski oraz dyrektor ZEASIP-u Zbi-
gniew Rybak. W tym dniu Uśmiech odwiedziło również wielu 
Ożarowiaków – sympatyków naszej twórczości. 

 Na początku goście mieli okazję wysłuchać koncertu Kari-
ny Kowalczyk (skrzypce), Bogumiła Hausenplas (wiolonczela) 
oraz Piotra Piotrowskiego (pianino). Zgromadzonych powitał 
dyrektor Uśmiechu, Pani Alina Holk. Potem głos zabrała Pani 
Marzena Kałużna, pokrótce przedstawiła dorobek artystyczny 
swojej Pracowni. Twórcy także mieli okazję powiedzieć kilka 
słów o dziełach.
 Łącznie prezentowało się 9 plastyków amatorów. Pokaza-
no prace wykonane po ostatniej wystawie (luty 2008). W tym 
czasie zajęliśmy się miedzy innymi wykonaniem dużych kopii 
malarstwa olejnego oraz kopii na desce ze złoceniami. Obrazy 
te, prezentowane w najbardziej reprezentacyjnych miejscach, 
cieszyły się wielkim zainteresowaniem naszych gości. W więk-
szości były to kopie malarstwa Gustava Klimta, który sam zło-
cił swoje dzieła. Wykonano Medeę (p. Edyta Pałkowska), Por-
tret Emilie Floege (p. Daniela Zielińska), Pocałunek (Katarzyna 
Kazusek), Hajtao (Anna Łęczek wg Spełnienia Klimta). Oprócz 
tego spróbowaliśmy pozłocić dzieła utrzymane w zgoła innej 
stylistyce, np. W pościeli Tomasza Dziewickiego (wg Toulouse-
-Lautreca) oraz kopie malarstwa średniowiecznego (św. Ma-
ciej i św. Jadwiga) p. Lecha Mazurkiewicza. 
 Po żmudnym robieniu tychże kopii postanowiliśmy odpo-
cząć wykonując decoupage oraz rzeźbę. Techniką decoupage’u 
ozdabialiśmy stare szkatułki (A. Łęczek), puszki, skrzynki po 
owocach i ceramikę (T. Dziewicki), kubki (M. Krzywińska), pu-
dełka (E. Pałkowska i D. Zielińska). Inspirując się pracami dzie-
ci z młodszej grupy Pracowni wykonaliśmy zabawne formy 
rzeźbiarskie według własnej techniki Uśmiechu za pomocą… 
butelek plastikowych i papieru. Tak powstały: Żaba Barbara, 
Smok Franciszek, Krokodyl Marian, Żółw Anna i Rybka Ula.

 Poza dziełami z Pracowni, twórcy postanowili wystawić 
swoją twórczość prywatną. Pani Anna Łęczek pokazała obrazy 
z ostatnich miesięcy, w tym olej  dużych rozmiarów Pt. Łąka, a 
także parę pasteli i akwarel powstałych pod wpływem podró-
ży do Szkocji i Grecji (Loch Ness, Dolina w Szkocji, Martwa na-
tura z kuflem, Łódka). Tomasz Dziewicki zaprezentował wybór 
prac z całego okresu swojej twórczości. Większe z nich to oleje 
i akryle tj. Przymrozek (wg Pissarra), Nokturn z Józefowa, Pejzaż 
z chmurami, Lilie wodne, Autoportret oraz Nieśmiertelność. 
Claude Monet na japońskim mostku. Pani Edyta Pałkowska 
wystawiła tylko jeden, ale za to doskonały obraz – Taras ka-
wiarni wg Van Gogha. 
 W oddzielnej części sali wystawienniczej można było zoba-
czyć prace Pani Danieli Zielińskiej. Pani Daniela pokazała więk-
szość swojego dorobku artystycznego, nawet prace sprzed 30 
lat i była to pierwsza tak duża prezentacja jej malarstwa (Pani 
Daniela maluje również na ceramice). Zostały wystawione 
mniejsze martwe natury i pejzaże, jednak najbardziej spekta-
kularne dzieła to Autoportret i Portret wnuczki. 
 Oprócz tego szerzej zaprezentowano malarstwo Pana Le-
cha Mazurkiewicza – pokazano jego oleje, w tym charaktery-
styczne dla jego twórczości pejzaże (Jesienna aleja, Zakręt na 
Bzurze, Aleja Drzew).
 Ponadto można było oglądać prace Daniela Klimczewskie-
go. Jest on stypendystą DK Uśmiech. Wystawiono jego batik 
i ceramikę wykonaną na obozie plastycznym w Łucznicy.
 Prezentowana wystawa była trzecią w historii IV grupy 
z Pracowni Malarstwa i Rysunku i jednocześnie najbardziej 
udaną pod względem liczby odwiedzających gości oraz róż-
norodności prezentowanych prac. Liczymy, iż spełnią się sło-
wa Pana Burmistrza, który przemawiając na wernisażu, życzył 
sobie, ażeby pokazy naszej twórczości odbywały się dwa razy 
w roku – wiosną i jesienią. Miałoby to nawiązywać do osła-
wionych Salonów Wiosennych i Jesiennych. W tej chwili przy-
gotowujemy mozaiki, które zostaną zaprezentowane w DK 
Uśmiech za kilka miesięcy.

 Mamy nadzieję, że nasze wystawy będą odwiedzane przez 
większą liczbę osób, a także będą szerzej reklamowane w gmi-
nie. Już teraz zapraszamy na kolejne spotkania z naszą twór-
czością w Uśmiechu.

Tomasz Dziewicki wraz z IV grupą Pracowni Malarstwa i Rysunku
zdjęcia prac na okładce IO
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SPORT

Narciarskie Ferie UKS NET Ożarów Mazowiecki
W klubie sportowym UKS „NET” czas ferii zimowych to okres, 

w którym trochę odpoczywamy od grania w tenisa i trenowa-

nia, ale to nie znaczy, że w ogóle nic nie robimy.

 W celu urozmaicenia treningu i poprawienia ogólnej 

sprawności fizycznej w dniach 17-24 stycznia w Białce Tatrzań-

skiej zorganizowaliśmy obóz narciarski podczas którego dzie-

ci uczyły się i doskonaliły swoje umiejętności narciarskie oraz 

snowboardowe. Oprócz czysto sportowych celów chcieliśmy 

aby dzieci grające w naszym klubie i uczestniczące w zajęciach 

tenisa ziemnego zintegrowały się ze sobą, lepiej się poznały i 

zżyły ponieważ na obozach i wspólnych wyjazdach jest do 

tego najlepszy klimat. Stworzenie tak zwanego „team spirit” to 

również podstawa dobrego funkcjonowania w grupie zawod-

niczej oraz na linii zawodnik - trener. 

 W czasie trwania obozu wszyscy uczestnicy zostali objęci 

profesjonalnym szkoleniem narciarskim i snowboardowym, 

zajęcia prowadzili instruktorzy z PZN. Nasz plan dnia był bar-

dzo napięty bo na stoku spędzaliśmy aż 6 godzin dziennie. 

Wyruszaliśmy na narty zaraz po śniadaniu żaby po krótkiej 

przerwie obiadowej ponownie na niego wrócić. Zdarzało się 

również, że dla bardziej zapalonych i niezmordowanych ama-

torów narciarstwa organizowane były „nocne jazdy” po kolacji. 

W rozmowach z uczestnikami taki plan i ilość zajęć na nartach 

w ogóle im nie przeszkadzał, bo jak sami mówili „mogli się na-

jeździć”. W celu urozmaicenia pobytu zorganizowaliśmy rów-

nież wyprawę do Zakopanego gdzie w miejscowym AQUA 

PARKU bawiliśmy się wyśmienicie korzystając z basenów, 

zjeżdżalni i innych wodnych atrakcji. Nie obyło się także bez 

spaceru po reprezentacyjnej ulicy Zakopanego Krupówkach 

gdzie dzieciaki mogły kupić pamiątki i poczuć klimat oraz na-

strój polskiej stolicy Tatr. Do Ożarowa wracaliśmy z naładowa-

nymi akumulatorami i zadowoleni, że w pełni wykorzystaliśmy 

czas na narty i odpoczynek, wszyscy zgodnie powiedzieliśmy 

sobie, że za rok chcemy wrócić na narty do Białki. 

 Wyjazd nie odbyłby się bez wydatnej pomocy UMiG Oża-

rów Mazowiecki i naszych prezesów Andrzeja Przybyszewskie-

go i Wojciecha Markiewicza. Zdjęcia z obozu będą do obejrze-

nia na stronie internetowej naszego klubu WWW.uksnet.win.

pl oraz na stronie naszego partnera WWW.sportowewakacje.

com.pl. 

Zapraszamy na naszą  stronę gdzie można zapoznać się z ofer-

ta naszego klubu.

Wojciech Gałecki - trener tenisa, nauczyciel w SP1 Ożarów Maz.

Zimowe Mistrzostwa Polski 2009
W rozgrywanych w Gorzowie Wielkopolskim Zimowych 

Mistrzostwach Polski Juniorów 14-letnich 16-18.01.2009 r. 

w pierwszym i drugim dniu zawodów nasi zawodnicy zdobyli 

5 złotych i 1 brązowy medal:

 Julia Jagoda złoty medal na 50 m stylem dowolnym usta-

nawiając Rekord Polski Juniorów 14-letnich na tym dystansie  

z wynikiem 0;26.39 sek.,

 Julia Jagoda złoty medal na 200 m stylem dowolnym,

 Julia Jagoda złoty medal na 50 m stylem motylkowym,

 Krzysztof Cholewo brązowy medal na 400 m stylem do-

wolnym,

 złoty medal sztafeta dziewcząt 4x200 m stylem dowolnym 

w składzie Natalia Nowińska, Katarzyna Biernacka, Wero-
nika Jagoda, Julia Jagoda,
- złoty medal sztafeta dziewcząt 4x100 m stylem dowolnym w 

składzie Natalia Nowińska, Katarzyna Biernacka, Weroni-
ka Jagoda, Julia Jagoda ustanawiając Rekord Polski Juniorów 

14-letnich na tym dystansie z wynikiem 4;02.50 sek.

 W finałach A startowali: Natalia Nowińska, Katarzyna 
Biernacka, Weronika Jagoda, Krzysztof Cholewo.
W finałach B startowali: Natalia Nowińska, Katarzyna Bier-
nacka, Weronika Jagoda, Krzysztof Cholewo.

Zarząd KS „1”
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STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ MIEJSKA
Raport Straży Miejskiej

Komendant Straży Miejskiej, pragnie 

przedłożyć Państwu informacje 

o działalności w 2008 r.

Ewidencja straży -12 etatów

Ewidencja wyposażenia w środki transportu:
 samochody osobowe x2

Ewidencja interwencji:
 pouczenia x1242

 mandaty 217 szt./21 210 zt

 wnioski do Wydz. Grodź. SR x3

 spr. przekazane Policji x3

 osoby ujęte i przekazane Policji x 4 /w tym ujętych spraw-

ców przestępstw x2/

 osoby doprowadzone do izby wytrzeżwień lub miejsca za-

mieszkania x28

 zabezpieczenie miejsca zagrożonego, przestępstwa, zda-

rzenia drogowego lub miejsc zagrożonych katastrofą /niewy-

pały i niewybuchy, wypadki drogowe, pożary, w tym udziela-

nie pierwszej pomocy/ x19

 kontrole posesji p/k posiadania umów z firmami wywozo-

wymi nieczystości, szczepień psów, numerów porządkowych 

posesji, x832

 ujawniono i ukarano liczne przypadki wylewania nieczy-

stości z dołu szambowego na zewnątrz, wyrzucania odpadów 

w pasie drogowym, spalania odpadów, niewłaściwego obcho-

dzenia się z materiałami niebezpiecznymi.

 Również monitorowano stan czystości dróg ze szczegól-

nym uwzględnieniem miejsc prowadzonych prac drogowych 

lub budowlanych.

 Wprowadzono stale działania prewencyjne w okolicach 

szkół w godzinach rannych /dojście dzieci na zajęcia lekcyjne/

W swoich działaniach podejmowano współpracę z innymi 

referatami lub instytucjami: Ochroną Środowiska, Wydziałem 

Spraw Obywatelskich, Inwestycji i Remontów, Energetyką, 

OPS, KP, OSP, ochroną targowiska w Broniszach /przy usuwa-

niu wraków/, tut. Parafią.

 Występowano w poczcie sztandarowym, turnieju samo-

rządowców, uczestniczono jako pomoc w zabezpieczaniu im-

prez masowych, przekazywano cenne wskazówki dot. zacho-

wania bezpieczeństwa, na łamach Informatora Ożarowskiego.

 Straż Miejska spotkała się z licznymi podziękowaniami 

i pochwałami /w tym kilku w formie pisemnej/ w podzięko-

waniu za przeprowadzone interwencje.

 Dokonano przeszkolenia strażników na funkcjonariuszy 

posiadających uprawnienia Oskarżyciela Publicznego, mogą-

cych występować przed Sądem.

 W pomieszczeniach naszej siedziby wygospodarowano 

miejsce i utworzono bazę Centralnej Ewidencji Pojazdów 

i Kierowców w związku z planem monitorowania wykroczeń 

w ruchu drogowym, między innymi przy użyciu fotoradaru.

 W planach: dalszy rozwój na rzecz poprawy bezpieczeń-

stwa, ładu, porządku i spokoju publicznego, przy jednocze-

snym dbaniu o prestiż naszego zakładu pracy.

Pozdrawiam wszystkich czytelników informatora 
Komendant Straży Miejskiej Piotr Dziemiańczyk

LUTY  -  KALENDARIUM  
IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

W OŻAROWIE MAZ.

LUTY  -  KALENDARIUM  
IMPREZ  W  FILII  DK  „UŚMIECH”  

W JÓZEFOWIE
8 lutego – niedziela – godz. 12.30

Spektakl teatralny dla dzieci „Piotruś i wilk” 
Wstęp wolny 

8 lutego – niedziela – godz. 16.00
Wystawa fotografii podróżnika Bogumiła Rzucidło 

z podróży do Indii i Nepalu. Wstęp wolny. 
Po wystawie zabawa ostatkowa dla seniorów. 

15 lutego – niedziela – godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl „Warzywko”. 

Wstęp wolny!

15 lutego – niedziela – godz. 18.00
Koncert kwartetu jazzowego. 

Wstęp wolny.

1 lutego – godz. 16.00
Program artystyczny „Od piosenki do opery”.
Najpiękniejsze przeboje ze znanych musicali 

oraz niezapomniane piosenki sprzed lat. Wstęp wolny.

8 lutego – niedziela – godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl „Piotruś i wilk”. 

Wstęp wolny!

15 lutego – niedziela – godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl „Warzywko”. 

Wstęp wolny!

15 lutego – niedziela – godz. 16.30
Wernisaż malarstwa Joanny Michrowskiej-Kamińskiej.

22 lutego – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów.



22 1/166 2009

POLICJA

POLICJA
KRONIKA KRYMINALNA

Policjantem się jest, a nie bywa 
Dzięki błyskawicznej reakcji policjanta 

z komisariatu w Ożarowie Mazowiec-

kim, sprawca kradzieży został zatrzy-

many. Wszystko potoczyło się bardzo 

szybko. 1 grudnia 2008 roku policjant 

z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim jechał z żoną do le-

karza, gdy zobaczył znanego mu osobiście Artura Z. Mężczy-

zna kradł właśnie rower, którym następnie oddalił się. Funk-

cjonariusz zareagował natychmiast i choć był na urlopie, nie 

zastanawiając się długo, ruszył w pościg za sprawcą. Od razu 

powiadomił dyżurnego, który skierował do pomocy umundu-

rowany patrol i kryminalnych. 

 Już po 20 minutach mężczyzna wpadł w ręce policjantów. 

Artur Z. schował się wraz z rowerem za materiałami budow-

lanymi na tyłach osiedla Obrońców Warszawy. 32-latek został 

zatrzymany i przewieziony do komisariatu. W trakcie rozmo-

wy z mężczyzną, policjantów zaniepokoiło jego zachowanie. 

Miał bełkotliwą mowę i często urywał wątki prowadzonej 

rozmowy. Badanie na zawartość alkoholu wykazywało, że był 

trzeźwy. Dopiero użyty narkotester wykazał, że Artur Z. za-

żywał wcześniej heroinę. Mężczyzna został przewieziony do 

pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Teraz odpowie za kra-

dzież roweru. 

Zostali wyróżnieni za swoją postawę 
Trzech policjantów z Ożarowa Maz. wyróżnił 19 stycznia br. 

Komendant Stołeczny Policji insp. Adam Mularz. W Pałacu 

Mostowskich wręczył on uroczyście list gratulacyjny sierż. 

szt. Łukaszowi Ziółkowskiemu, mł. asp. Rafałowi Bliźniewskie-

mu i mł. asp. Robertowi Trojanowskiemu, którzy uratowali 

życie mężczyźnie. Z pożegnalnego listu mężczyzny wynikało, 

że chce się otruć gazem. Dzięki szybkiej reakcji policjantów 

i skutecznej interwencji, ludzkie życie w ostatniej chwili zosta-

ło uratowane. Aż trudno uwierzyć, że tragedia była o krok.

 Wszystko rozegrało się w grudniowe popołudnie, gdy oko-

ło godz. 16.00 dyżurny komisariatu w Ożarowie Mazowieckim 

otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który chce popełnić samo-

bójstwo. O mężczyźnie wiadomo było tylko tyle, że jest w du-

żym lesie i ma ze sobą butlę z gazem. Dyżurny sierż. szt. Łukasz 

Ziółkowski nie tracąc ani chwili czasu, natychmiast zlecił za-

dania podległym policjantom. W miarę uzyskiwania, co raz to 

nowych informacji, kierował ich w miejsca, gdzie był widziany 

lub jeszcze może przebywać zdesperowany mężczyzna. Tu li-

czyła się każda kolejna minuta. Dzięki szybkiej reakcji policjan-

tów mł. asp. Rafała Bliźniewskiego i mł. asp. Roberta Trojanow-

skiego, udało się w końcu w jednym z zagajników odnaleźć 

samochód, którym mężczyzna się poruszał. Mężczyzna nieru-

chomo siedział w zamkniętym pojeździe, a w środku ulatniał 

się gaz z odkręconej butli obok niego znajdował się kolejny 

pożegnalny list. Policjanci nie stracili zimnej krwi. W ostatniej 

chwili uratowali niedoszłego samobójcę i zabezpieczyli butlę. 

Mężczyzna z podejrzeniem zatrucia gazem przewieziony zo-

stał do szpitala. Aż trudno uwierzyć, że tragedia była o krok.

 Policjanci o tym, co zrobili, mówią bardzo skromnie: „Nie 

mogliśmy zareagować inaczej. To, że uratowaliśmy czyjeś życie, 

jest konsekwencją złożonej przez nas roty ślubowania. Jest to 

dla nas nagrodą i spełnieniem naszego zawodu”.

Zaatakowali, bo nie pochwalił ich towaru 
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego 4 stycznia br. zatrzymali 

dwóch mężczyzn. 21-letni Mariusz Z. i 26-letni Daniel Z. na 

terenie giełdy rolno-spożywczej w Broniszach zaatakowali 

mężczyznę, bo ten miał inne zdanie o jakości oferowanego 

mu towaru. Prokurator zastosował wobec mężczyzn środek 

zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

 Gdy tylko dyżurny komisariatu w Ożarowie Mazowieckim 

otrzymał zgłoszenie o pobiciu mężczyzny, niezwłocznie podjął 

czynności i skierował na miejsce patrol. Jak ustalili policjanci, 

na terenie giełdy rolno-spożywczej w Broniszach pomiędzy 

poszkodowanym a sprzedającym doszło do nieporozumienia 

odnośnie jakości oferowanego towaru. W pewnym momen-

cie sprzedawca wyzwał pokrzywdzonego, a gdy ten zwrócił 

mu uwagę odnośnie niewłaściwego zachowania i słownictwa, 

podbiegło do niego jeszcze dwóch innych mężczyzn. Zaczęli 

uderzać poszkodowanego, a gdy się przewrócił zaczęli go ko-

pać. W tym momencie całą sytuację zauważył znajomy po-

krzywdzonego mężczyzny, który nie tracąc ani chwili czasu 

i zimnej krwi, natychmiast zareagował i odgonił napastników. 

 Powiadomieni o całym zajściu policjanci, w trakcie pe-

netracji terenu zatrzymali 21-letniego Mariusza Z. i jego 26-

-letniego towarzysza Daniela Z. Mężczyźni zostali rozpoznani 

przez świadków zdarzenia. Prokurator zastosował wobec męż-

czyzn środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Trzy osoby ranne w wypadku 
Czasem wystarczy trochę więcej rozwagi, aby uniknąć wypad-

ku. O tragedię na drodze nie trudno. Przed wyruszeniem w 

trasę warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. 

Zapięte pasy, włączone światła, trzeźwy kierowca i spokojna 

jazda to recepta na bezpieczne dotarcie do celu. Babiccy po-

licjanci niejednokrotnie zwracali się z prośbą o ostrożną jaz-

dę i przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Niestety mimo 

tych apeli na naszych drogach nadal dochodzi do wypadków. 

4 grudnia 2008 roku doszło do kolejnego wypadku w Broni-

szach, w którym zostały ranne 3 osoby.

 Jak wstępnie ustalili policjanci do wypadku doszło o godzi-

nie 13.40 w miejscowości Bronisze. Wtedy to kierujący mazdą 

jadąc ulicą Poznańską od strony Warszawy wykonał manewr 

skrętu w lewo z pasa do tego przeznaczonego w ulicę Piastow-

ską, gdy doszło do zderzenia z samochodem suzuki jadącym 

ulicą Poznańską w stronę Warszawy. Osoby podróżujące maz-

dą zostały zakleszczone w pojeździe. Do pomocy przybyła za-

łoga Ochotniczej Straży Pożarnej z Ożarowa Mazowieckiego. 

Po rozcięciu pojazdu i udzieleniu przez załogę pogotowia po-

mocy medycznej wszyscy uczestnicy zdarzenia z obrażeniami 

ciała przewiezieni zostali do szpitala. 
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 Zwracamy się z apelem i prośbą do wszystkich osób po-

dróżujących pojazdami, zarówno kierujących, jak i pasażerów 

o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, o uważną 

jazdę, stosowanie się do znaków drogowych, a przede wszyst-

kim o nie wsiadanie za kierownicę po wypiciu alkoholu. Za-

dbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo.

Zgłoszę takie rzeczy, że was powiozą 
W piątek 16 stycznia br. w nocy dyżurny komisariatu w Oża-

rowie Mazowieckim został powiadomiony o wypadku dro-

gowym na ulicy Topolowej. Policjanci nie tracą ani chwili, od 

razu udali się na miejsce zdarzenia. Jak się okazało na miejscu, 

doszło do potrącenia mężczyzny. Pieszy miał 1,6 promila al-

koholu we krwi. Mężczyzna zabrany został do szpitala. Tam 

zaczął się agresywnie zachowywać. Gdy został przewieziony 

do miejsca noclegu, jego agresja jeszcze się nasiliła. W pewnym 

momencie gwałtownie podbiegł do policjantów. Zaczął ich 

kopać i uderzać metalową klamrą od paska. Kazimierz S. szyb-

ko został obezwładniony i zatrzymany. Cały czas wykrzykiwał 

w stronę policjantów wulgarne słowa i groźby. 54-latek został 

przewieziony do komisariatu. Podczas konwoju uszkodził ra-

diowóz. Przez cały czas interwencji był agresywny, szarpał się 

i odgrażał, że zabije policjantów i zgłosi takie rzeczy, że zostaną 

„powiezieni”.

 Kazimierz S. został osadzony w policyjnym pomieszczeniu 

dla osób zatrzymanych. Gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzuty m.in. 

naruszenia nietykalności cielesnej i znieważanie interweniują-

cych policjantów. Decyzją prokuratora 54-latek będzie podpi-

sywał dozór w Komisariacie Policji w Piastowie. 

Poszukujemy chętnych do odbycia stażu w Policji 
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego z siedzibą w Starych Babicach POSZUKUJE chęt-

nych, bezrobotnych absolwentów na staż w Komendzie Po-

wiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

z siedzibą w Starych Babicach, Komisariatach Policji w Błoniu, 

Izabelinie, Łomiankach i Ożarowie Mazowieckim.

 Osoby zainteresowane podjęciem stażu powinny spełniać 

następujące wymagania:

 wykształcenie średnie

 niekaralność i nieposzlakowana opinia

Szczegółowych informacji udziela:

 Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej 

Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą 

w Starych Babicach p. Aneta Kowalik tel. (0-22) 60-43-271

 Urząd Pracy w Błoniu - p. Iwona Bartosik tel. (0-22) 725-41-44 

wew. 115

Nim wesprzesz, pomyśl 
Zjawisko żebractwa staje się w Polsce coraz bardziej powszech-

ne. Coraz więcej osób na ulicach naszych miast wyciąga rękę 

po datki. Jednak największym problem jest to, że nie każdy, kto 

szuka tego typu wsparcia, jest rzeczywiście w potrzebie. Wie-

lu ludzi, zdolnych do pracy, traktuje żebractwo jako sposób 

na życie. Przypominamy, że działanie takie jest wykroczeniem, 

dlatego Policja walczy z tym procederem. 

 Zgodnie z art. 58 kodeksu wykroczeń, kto mając środki eg-

zystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicz-

nym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tys. 

złotych albo karze nagany. Kto żebrze w miejscu publicznym 

w sposób natarczywy lub oszukańczy, podlega karze aresztu 

albo ograniczenia wolności. 

 Należy podkreślić, że żebranie przez osoby pozbawione 

środków do życia i możliwości podjęcia pracy nie jest złama-

niem prawa, dlatego często tak trudno jest wskazać i ukarać 

oszustów. Dlatego tak ważne są działania policjantów mające 

na celu kontrolowanie osób trudniących się żebractwem. Taka 

kontrola może wykazać, czy dana osoba rzeczywiście potrze-

buje pomocy. 

 Odmienną kwestią są obcokrajowcy, którzy niejednokrotnie 

przebywają w Polsce nielegalnie i nie mogąc podjąć pracy zgod-

nie z prawem, również żyją z datków ludzi dobrego serca. 

 Nasilaniu się zjawiska żebractwa sprzyja także postawa wie-

lu ludzi, którzy ze współczucia bądź dla pozbycia się natręta 

wspomagają żebrzących. Pomagając osobom wyłudzającym 

pieniądze na ulicy dajemy społeczne przyzwolenie na ten pro-

ceder. A żebractwo staje się tym samym dobrym sposobem 

dla każdego na zarabianie pieniędzy. 

 Żebrzą nie tylko starcy, inwalidzi i ludzie pokrzywdzeni 

przez los, ale też ludzie, którzy mają niezbędne środki egzy-

stencji i tylko szukają dodatkowego źródła dochodu. Wystar-

czy odrobina wyobraźni i umiejętne oddziaływanie na nasze 

uczucia i emocje. Oszuści posługują się takimi chwytami. Wy-

myślają łzawe historyjki o tragedii, jaka ich dotknęła, udają ka-

leki, wykorzystują małe dzieci, których widok zmiękcza ludzkie 

serca. 

 Warto tutaj wspomnieć o art. 104 kodeksu wykroczeń, 

który mówi, że kto skłania do żebrania małoletniego lub oso-

bę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego 

lub oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu, ogranicze-

nia wolności albo grzywny. 

 Należy się zastanowić, zanim damy małemu dziecku pie-

niądze, czy rzeczywiście tym samym przyczyniamy się do po-

prawy jego losu, czy może jednak jest wręcz przeciwnie. Tak 

naprawdę nigdy nie mamy pewności, do czyich rąk trafią po-

darowane maluchowi pieniądze, a swoją postawą utwierdza-

my dzieci w przekonaniu, że żebractwo jest dobrym i łatwym 

sposobem na życie, a tym samym nie wpływamy na poprawę 

ich losu.

 Nie wolno pozostawać obojętnym na ludzkie tragedie, ale 

wielu ludzi niesłusznie utożsamia pomoc z drobnym datkiem 

pieniężnym. Jest to tylko środek doraźny, a podarowane pie-

niądze rzadko są wykorzystywane zgodnie z ich przeznacze-

niem. Wielu żebraków tak naprawdę nie chce zerwać z tym 

zajęciem, ponieważ jest ono dochodowe i nie wymaga wysiłku. 

Stąd wsparcie finansowe niczego nie zmieni. Najlepsze, co mo-

żemy zrobić dla ludzi potrzebujących pomocy, to umożliwić 

im skontaktowanie się z odpowiednią organizacją pozarządo-

wą lub instytucją państwową, na przykład może to być Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Można też przekazać pieniądze 

na konto odpowiedniej fundacji. Dzięki temu mamy pewność, 

że nasza darowizna trafi do właściwych rąk i zostanie dobrze 

spożytkowana. Należy też zgłaszać na Policję fakt, że byliśmy 
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świadkami żebractwa. Zwłaszcza wtedy, gdy osoba wyłudzając 

pomoc była natarczywa lub agresywna.

Policjanci APELUJĄ - Nie dawajmy społecznego przyzwolenie 

na proceder, jakim jest żebractwo!

Pamiętajmy, że zjawisko to powoduje zakłócanie porządku 

publicznego, stanowi zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa 

i niejednokrotnie zasila kieszenie oszustów. Jeśli naprawdę 

mamy chęć pomóc najuboższym, skontaktujmy się z właściwą 

organizacją lub sami wyciągnijmy pomocną dłoń, ale nieko-

niecznie portfel.

Wracając z konwoju zatrzymali nietrzeźwego 
Policjanci z Izabelina pełniący służbę ponadnormatywną za-

trzymali najpierw poszukiwanego Dariusza Z. Mężczyzna 

poszukiwany był listem gończym wydanym przez Sąd Rejo-

nowy dla Warszawy Żoliborza. Gdy po osadzeniu mężczyzny 

w areszcie śledczym, wracali w rejon służbowy, zatrzymali 

w Macierzyszu nietrzeźwego kierowcę daewoo. Zygmunt P. 

kierował samochodem mając 2,1 promila alkoholu we krwi. 

Jak twierdził, jechał właśnie do pracy.

 21 grudnia, gdy policjanci z Izabelina po zakończonym 

konwoju wracali w rejon służbowy, na ulicy Sochaczewskiej 

w Macierzyszu zauważyli jadący w ich kierunku samochód. 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w samocho-

dzie były włączone światła awaryjne. Policjanci postanowili 

sprawdzić, czym było to spowodowane i czy kierowca nie po-

trzebuje pomocy. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kon-

troli. Szybko okazało się, że 51-letni Zygmunt P. był nietrzeźwy. 

Przeprowadzone badanie wykazało, że miał 2,1 promila alko-

holu we krwi. Jak twierdził, jechał właśnie do pracy. 

 Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości Zygmun-

towi P. grozi teraz kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Przygotuj się do jazdy zimą 
Zimą sytuacja na drodze potrafi zmieniać się bardzo szybko. 

Dlatego w każdej chwili musimy być przygotowani na utra-

tę przyczepności, czy też niespodziewany poślizg. Policjanci 

przypominają - od tego, w jaki sposób jesteśmy przygotowani 

na nagłe sytuacje, zależy często zdrowie i życie. Nie zapomi-

najmy, że ryzyko kolizji i wypadków, jest zimą zdecydowanie 

wyższe niż latem. 

 Trzeba pamiętać, że nawet najlepsza zimowa opona nie 

chroni nas w pełni przed zagrożeniami, jeśli nie będziemy 

przestrzegać podstawowych zasad jazdy w zimie. 

 Podstawowym elementem bezpiecznej jazdy w zimę jest 

jazda z prędkością dostosowaną do aktualnie istniejących wa-

runków i sytuacji na drodze. 

Kilka wskazówek jak przygotować auto do zimy: 

• Nie czekajmy, aż pojawi się pierwszy śnieg. Przygotowanie 

do zimy zacznijmy od zmiany opony na zimowe. Ułatwią 

one nam na pewno poruszanie się po śliskiej i zaśnieżonej 

nawierzchni m.in. dzięki temu, że zachowują elastyczność 

w niskich temperaturach 

• Jeśli używamy opon z poprzedniego sezonu, skontrolujmy 

głębokość bieżnika - nie może być ona mniejsza niż 3,5 - 4 

mm. 

• Sprawdźmy w jakim stanie są hamulce w twoim aucie. 

To ważne żeby hamowały równomiernie bo podczas hamo-

wania na śliskiej nawierzchni samochód może nam stanąć 

bokiem. 

• Warto też wymienić piórka wycieraczek, sprawdzić stan aku-

mulatora, temperaturę zamarzania płynu chłodzącego oraz 

uzupełnić zbiorniczek spryskiwaczy płynem niezamarzającym. 

O czym warto pamiętać? 
• Przede wszystkim, nie zapominajmy o włączeniu świateł mi-

jania . 

• Odpowiedni sprzęt, a więc szczotka do odśnieżania oraz do-

bra skrobaczka powinny być w każdym samochodzie. 

• Jeśli zostawiamy samochód na noc, dobrze jest odchylić wy-

cieraczki, bo zapobiega to ich przymarzaniu . 

• Pozostawiając pojazd na noc, nie zaciągajmy hamulca ręcz-

nego, bo może się zdarzyć, że zamarznie – szczególnie w star-

szych samochodach. 

• Przed jazdą po opadach śniegu pamiętajmy o oczyszczeniu 

całego pojazdu ze śniegu i lodu , nie tylko poprawi nam to 

widoczność ale również bezpieczeństwo innych użytkowni-

ków drogi. Zdmuchnięty płat śniegu z naszego auta chwilowo 

ograniczy widoczność kierowcy jadącemu za nami bądź spo-

woduje gwałtowny ruch kierownicą co może doprowadzić do 

poślizgu. 

Kilka rad jak poradzić sobie w trudnych warunkach jazdy: 

1. Parkowanie 

Parkując starajmy się ustawić samochód przodem do kierun-

ku jazdy, bo kiedy spadnie śnieg, możemy mieć kłopoty z wy-

jazdem. 

2. Wyjazd z głębokiego śniegu i ruszanie na śliskim 

Podczas zimy należy ruszać bardzo spokojnie. Nie warto do-

dawać zbyt dużo gazu, ponieważ koła zabuksują, rozgrzeją 

się i utworzy się pod nimi lód, który jeszcze bardziej utrudni 

nam ruszenie z miejsca. Ze śniegu należy wyjeżdżać delikatnie 

i płynnie.

3. Pokonywanie zakrętów 

Wchodząc w zakręt na śliskiej nawierzchni, musimy przede 

wszystkim dużo wcześniej niż w lecie wyhamować samochód, 

aby nie zaskoczyła nas wyślizgana nawierzchnia i lód. Nigdy 

nie jedziemy na luzie i z wyprzedzeniem powinniśmy wrzucić 

właściwy bieg, nie wykonujmy gwałtownych ruchów kierow-

nicą, pedałem gazu i hamulca, bo może to doprowadzić do 

niekontrolowanego poślizgu i wypadnięcia z zakrętu. Gazu 

dodajemy dopiero po całkowitym wyprostowaniu kół. 

4. Hamowanie przed skrzyżowaniem

W zimie nawet jezdnia wyglądająca na suchą i odśnieżoną 

może być niebezpieczna. Dojeżdżając do skrzyżowania mu-

simy liczyć się z tym, że podczas hamowania trafimy na asfalt 

pokryty cienką warstwą lodu. Dlatego w zimie hamujmy dużo 

wcześniej, aby dotoczyć się do skrzyżowania siłą rozpędu. Naj-

gorszym rozwiązaniem jest późne hamowanie i wciśnięcie ha-

mulca do oporu, bo wtedy samochód sunie siłą rozpędu, bez 

szansy na zatrzymanie się. Nie mamy wtedy żadnego wpływu 

na zachowanie auta. Jednak jeśli nasze auto wyposażone jest 

w ABS – po prostu mocno wciskamy hamulec. W samocho-

dzie bez ABS-u należy stosować hamowanie pulsacyjne. 
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5. Wyprzedzanie 

Podczas wyprzedzania zimą, wszystkie manewry wykonujemy 

dużo płynniej i spokojniej niż latem. Nie wskazane są żadne 

nagłe ruchy kierownicą, ani naciskanie gwałtownie na peda-

ły, ponieważ może to spowodować obrót samochodu wokół 

własnej osi.

6. Wyjście z poślizgu 

Podczas wpadnięcia w poślizg niekontrolowany nie należy pa-

nikować, kurczowo ściskać kierownicy lub wciskać hamulca. 

W takiej sytuacji puszczenie hamulca wystarcza z reguły by 

samochód odzyskał sterowność. Aby wyjść z poślizgu, należy 

wykonać tzw. kontrę kierownicą, czyli skręcać ją w tę stronę, w 

którą zarzuca tył samochodu. Delikatne dodanie gazu w tym 

momencie powinno spowodować, że wrócimy na właściwy 

tor jazdy. Umiejętność wykonania tego typu manewrów może 

nam bardzo przydać się zimą.

Bezpieczna zabawa na lodzie 

Zima, to czas zabaw na lodzie i śniegu. Niestety nie każde 

miejsce jest bezpieczne. Jeśli dzieci mają się bawić na lodzie 

pokrywającym zbiornik wodny, to lód musi być wcześniej 

sprawdzony przez osoby dorosłe pod względem jego grubości 

i występowania przerębli. Policjanci radzą co robić, aby unik-

nąć czyhającego na lodzie zagrożenia. 

Niskie temperatury sprawiają, że pokrywa lodowa staje się 

coraz grubsza. Kiedy temperatura wzrośnie szybko zacznie się 

zmniejszać, a dzieci spragnione zabawy wybiegną na świeże 

powietrze, także na lód pokrywający zbiorniki wodne. Zaba-

wa na lodzie często nie jest bezpieczna. Niebezpieczeństwa 

można jednak uniknąć. 

• Jeśli to możliwe, zorganizujmy dzieciom zabawy na nadzo-

rowanych lodowiskach i ślizgawkach. Będziemy wtedy pew-

ni, że nasze pociechy mają zapewnioną fachową opiekę osób 

dorosłych. 

• Jeśli dzieci mają się bawić na lodzie pokrywającym zbiornik 

wody, to powinni go wcześniej sprawdzić osoby dorosłe - lód 

musi mieć co najmniej 10 cm grubości i nie powinno być na 

nim przerębli. Także temperatura otoczenia musi być ujemna. 

• Należy przestrzec dzieci, aby bez opieki dorosłych nie wcho-

dziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Także 

pokrywa lodowa przysypana śniegiem jest bardzo zdradliwa, 

ponieważ pod warstwą śniegu nie widać przerębli 

• Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby – mogą 

one przebywać w pewnej odległości od siebie, ale zawsze w 

zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na 

lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to także wędkarzy). 

• Bawiąc się na lodzie nie należy trzymać rąk w kieszeniach 

– w razie wpadnięcia do wody łatwiej można się wydostać na 

powierzchnię. 

• Jeśli usłyszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymujmy się, ale na-

tychmiast zawróćmy w kierunku brzegu. 

• Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek 

i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy 

brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy. 

Należy też unikać miejsc zacienionych, gdzie przez pokrywę 

lodową widać płynącą wodę. 

Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód: 

• W przypadku załamania lodu starajmy się zachować spo-

kój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej położyć się płasko 

na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. 

Starajmy się poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas na 

lodzie. 

• Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku, 

ponieważ pod nami również może załamać się lód. Nie wol-

no też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, 

ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, 

który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować 

podczołgać się do tonącego. • Jeśli w zasięgu ręki mamy długi 

szalki lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość 

rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec. 

• Jeśli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu 

pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbliższą 

jednostkę policji lub straży pożarnej. 

• Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć 

ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej prze-

transportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby 

zapobiec dalszej utracie ciepła. Pamiętajmy, że nie wolno po-

szkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spo-

wodować u niej szok termiczny. 

• W miarę możliwości należy podać poszkodowanemu słodkie 

i ciepłe (ale nie gorące) płyny do picia. Osobę poszkodowaną 

powinien także obejrzeć lekarz. 

Kontrole autokarów przed wyjazdem na zimowe ferie 
Od 19 stycznia rozpoczęły się zimowe ferie dla dzieci i mło-

dzieży województwa mazowieckiego. Podobnie, jak w po-

przednich latach policjanci ze stołecznej drogówki organi-

zują punkty kontrolne, w których będzie można sprawdzić 

stan techniczny autokarów. Od 16 do 30 stycznia, codziennie 

w godzinach od 6 do 9:30 specjaliści ruchu drogowego dyżu-

rować będą  na parkingach przed „Torwarem” oraz dworcem 

PKP Warszawa Wschodnia.

Zimowe ferie to dla wielu osób czas wyczekiwanych podróży, 

niejednokrotnie bardzo dalekich. Ruch na drogach wzrasta, 

szczególnie w miejscowościach chętnie odwiedzanych przez 

turystów. Niestety, pomimo wielokrotnie powtarzanych apeli, 

nie wszyscy przewoźnicy pamiętają o zasadach bezpieczeń-

stwa. Zły stan techniczny pojazdów, kierowanie pod wpły-

wem alkoholu - to najczęstsze przypadki, z jakimi spotykają 

się policjanci. Jak wynika z policyjnych statystyk, każdego roku 

w czasie ferii zimowych na polskich drogach dochodzi do po-

ważnych wypadków, w których giną kolejne osoby.

Aby wyjeżdżające na zimowe ferie dzieci i młodzież bezpiecznie 

dotarły do miejsca wypoczynku, a później szczęśliwie wróciły 

do domów, policjanci zapowiadają częste kontrole autokarów. 

Sprawdzane będą między innymi: limit dopuszczalnego czasu 

jazdy, trzeźwość kierującego i sprawność techniczna pojazdu.

Policjanci ze stołecznego wydziału ruchu drogowego specjal-

nie na czas zimowych ferii przygotowali dwa punkty kontro-

lne autokarów – na parkingu przed „Torwarem” przy ulicy 

Łazienkowskiej oraz na parkingu przy dworcu PKP Warszawa-

-Wschodnia od strony ulicy Kijowskiej. Stan techniczny pojaz-
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OSP Ożarów Mazowiecki
W grudniu BR. OSP Ożarów wyjeż-

dżała alarmowo 16 razy:

- 6 pożarÓW

- 9 akcji ratownictwa technicznego

- 1 pompowanie rozlewiska wód 

opadowaych

1 grudnia - pożar silnika autobusu MZA Warszawa na przy-

stanku autobusowym. 

3 grudnia - Bronisze, ul. Świerkowa. Wypadek drogowy - zde-

rzenie czołowe dwóch samochodów osobowych: Fiat 126p. 

oraz Honda Civic. W wyniku zderzenia obrażeniom uległo 

trzech młodych mężczyzn jadących samochodem fiat. Kie-

rowcę „malucha” z wraku pojazdu wydostali strażacki posłu-

gując się specjalistycznym sprzętem do wycinania blach sa-

mochodowych i rozszerzania pogiętej karoserii. 

4 grudnia - Bronisze, ul. Poznańska/Piastowska. Wypadek dro-

gowy z udziałem dwóch samochodów osobowych - Suzuki 

Swift oraz Mazdy 626. Działania strażaków polegały na udzie-

leniu pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym 

w wypadku, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączenie 

akumulatorów, usunięcie pojazdów z jezdni.

27 grudnia - Józefów ul. Rokicka. Pożar kompleksu trzech ga-

raży z dwoma pojazadmi i pomieszczeniem gospodarczym. 

Pożar gasiło czterema prądami wody pięć zastępów straża-

ków.

Zebrał Jacek Andrzejczak

OSP Święcice 
W grudniu OSP Święcice wyjeżdżała alarmowo 5 razy:

6 grudnia – wypadek w Józefowie

6 grudnia – wypadek -  Święcice, ul. Poznańska 730

22 grudnia – pożar budynku mieszkalnego – Święcice, ul. Ko-

pytowska - użyto jednego prądu wody, konieczne było użycie 

aparatów oddechowych

27 grudnia – pożar garażu z wyposażeniem – Józefów, ul. Fa-

bryczna 11/7 – użyto jednego pradu wody, a także wykorzy-

stano sprzęt burzący

22 grudnia – wypompowanie – Józefów, ul. Kasztanowa 
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dów i trzeźwość kierowców będzie można sprawdzić od 16 do 

30 stycznia br. codziennie w godzinach od 6:00 do 9:30.

Kontrole poza godzinami, w których czynne będą stałe punk-

ty kontrolne, dokonywane będą na podstawie telefonicznego 

zgłoszenia do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecz-

nej Policji pod numerami telefonów:

• 022 603 77 55 – całodobowo

• 022 603 77 18 – od poniedziałku do piątku w godzinach 

8:00-16:00

Pomóżmy bezdomnym 
Za śnieg i czas przygotowań do zimy. Dla osób, które nie mają 

własnych ciepłych domów i mieszkań może być to czas nie-

bezpieczny. Policjanci ze Starych Babic apelują o zwracanie 

uwagi na osoby bezdomne oraz potrzebujące pomocy. Czasa-

mi wystarczy jeden telefon pod alarmowe numery Policji 997 

lub 112 aby uratować komuś życie. 

Każdego roku, w naszym kraju odnotowywane są przypad-

ki śmierci osób bezdomnych i samotnych. Ich przyczyną jest 

najczęściej wyziębienie organizmu związane z niskimi tempe-

raturami. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie nam in-

formacji o osobach bezdomnych, a także samotnych, które 

wymagają pomocy. Nasze służby patrolowe zareagują na każ-

de wezwanie. Policja współpracuje z przedstawicielami pomo-

cy społecznej, noclegowniami oraz ośrodkami działającymi na 

rzecz pomocy bezdomnym. 

Pamiętaj – Ty też możesz  przyczynić się do uratowania życia 

drugiemu człowiekowi. Wystarczy czasem jeden telefon.

Dane teleadresowe placówek pomagających osobom bez-

domnym z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego 

dostępne są na stronach internetowych Mazowieckiego Urzę-

du Wojewódzkiego. 

Uwaga: informacje dla osób bezdomnych udzielane są przez 

Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego pod bezpłatnym numerem telefonu 92 87 . 

Infolinia działa całodobowo, 7 dni w tygodniu i za jej pośred-

nictwem osoby potrzebujące uzyskają informacje o pomocy. 

Osoby potrzebujące na ogół nie znają numeru tej infolinii. 

Centrum Zarządzania Kryzysowego zwraca się z prośbą do 

przedstawicieli mediów o bezpłatne publikowanie i podawa-

nie na antenie informacji o infolinii dla osób potrzebujących. 

Opracował:
kom. Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji 

dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
asp. Jacek Wąsowski – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji 

w Ożarowie Mazowieckim

OSP



Anna £êczek - “£¹ka”

E
d
yt

a
P

a
³k

o
w

sk
a

-
“M

e
d
e
a
”

(w
g
.
K

lim
ta

)

A
n
n
a

£
ê
cz

e
k

-
“H

a
jta

o
”

(w
g
.
K

lim
ta

)
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Gdy odpady segregujesz
bud¿et domowy i œrodowisko ratujesz!
Odpady s¹ jednym z najwa¿niejszych problemów œrodowiskowych w Polsce i na œwiecie.
W Polsce obecnie wytwarza siê 135 milionów ton odpadów rocznie, w tym 124 milionów ton to odpady
przemys³owe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. A wiêc œrednio ka¿dy z nas wytwarza
oko³o 300 kg odpadów komunalnych rocznie.
Odpady mo¿emy podzieliæ na:
- odpady przemys³owe
- odpady komunalne
- odpady niebezpieczne.

Segregacja odpadów komunalnych (œmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów
do specjalnie oznakowanych pojemników, z podzia³em na rodzaj materia³ów (surowców), z jakiego
zosta³y wyprodukowane. Segregacja u Ÿród³a to selekcja odpadów prowadzona w miejscu naszych
gospodarstw domowych. Segregacja odpadów jest jedn¹ z metod ograniczenia iloœci odpadów
podlegaj¹cych utylizacji (np. sk³adowaniu) przez odzysk surowców nadaj¹cych siê do ponownego
u¿ytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materia³ów (recykling).

Pierwszy pomys³ segregacji workowej na terenie Gminy O¿arów Mazowiecki powsta³ w 2004 r.
Wówczas to 17 maja, zosta³o podpisane porozumienie miêdzy Gmin¹ a firm¹ AMINEX Sp. z o.o.,
dotycz¹ce promocji systemu selektywnej zbiórki odpadów w workach foliowych na terenie Gminy
maj¹c¹ na celu poinformowanie mieszkañców o zasadach segregacji odpadów w zabudowie
jednorodzinnej oraz umo¿liwienie mieszkañcom bezp³atnego sprawdzenia takiego systemu
postêpowania z odpadami poprzez przekazanie bezp³atnego kompletu worków do gromadzenia
makulatury, szk³a, tworzyw sztucznych oraz z³omu wraz z tetra pakami. Mimo szerokiej akcji
propaguj¹cej tego rodzaju segregacjê odpadów (akcja objê³a swym zasiêgiem ca³y O¿arów oraz
P³ochocin) nie spotka³a siê ona z licznym odzewem mieszkañców. Rozdano 1500 kompletów
worków, z czego wype³nionych worków otrzymano zwrotnie tylko ok. 20%. W zwi¹zku z tym
zrezygnowano z segregacji workowej i firma Aminex sp. z o.o. wystawi³a kontenery do segregacji
odpadów.

W roku 2009, odpowiadaj¹c na liczne proœby mieszkañców oraz w porozumieniu z AMINEX Sp. z o.o.,
Gmina po raz kolejny wdra¿a pilota¿owy program segregacji workowej. Program bêdzie dofinansowany
przez Gminê. Swym zasiêgiem w pierwszym etapie obejmie: Osiedla w P³ochocinie, Osiedle
Zientarówka, Mickiewicza oraz miejscowoœci Szeligi i Macierzysz.
Dalsze informacje na ten temat bêd¹ zamieszczane w nastêpnych numerach Informatora
O¿arowskiego, a tak¿e na stronie internetowej urzêdu.
Wszelkie uwagi i pytania dotycz¹ce segregacji mo¿na kierowaæ na adres mailowy:
srodowisko@ozarow-mazowiecki.pl.

Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa
Urzêdu Miasta i Gminy


