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K ażdego roku wiosną szczególnie radośnie obchodzimy święta majowe. 
Ożyły w Rzeczypospolitej dawne tradycje, kiedy trzeci maja był świętem narodowym, 

upamiętniającym rocznicę ustanowienia Sejmowej Ustawy Zasadniczej 1791 roku – nazwa-
nej Konstytucją 3 Maja. Tego dnia przypada także święto kościelne Matki Bożej Królowej Pol-
ski, tradycja jeszcze starsza, bo sięgająca ślubów króla Jana Kazimierza złożonych w katedrze 
lwowskiej w 1656 roku. Od kilku lat obchodzimy również święto Flagi Narodowej ustanowio-
ne na dzień 2 maja, a 4 maja - w dzień świętego Floriana - tradycyjnie dzień Straży Pożarnych. 
Obok Święta Niepodległości obchodzonego 11 listopada, Święta Majowe są dla Polaków 
w kraju i zagranicą szczególnym czasem szacunku dla historii, barw narodowych, wdzięcz-
ności dla tych, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem ratując życie i mienie w walce 
z żywiołem. Pamiętać także należy o 1 Maja - Międzynarodowym Święcie Pracy, które od 
2004 łączymy z rocznicą przystąpienia Polski do rodziny krajów Unii Europejskiej. Gorąco za-
chęcam Państwa do udekorowania swoich domów barwami narodowymi, niech nasze po-
sesje coraz piękniejszych domów jednorodzinnych i balkony w osiedlach zakwitną biało-czer-
wonymi flagami. Równie gorąco zapraszam do czynnego uczestnictwa w uroczystościach 
w naszym mieście. Odbędą się one jak zwykle przed południem w niedzielę 3 maja:
 9.00  skrzyżowanie ul. Poznańskiej i Strażackiej oraz plac przed Hotelem Mazurkas
   Złożenie kwiatów przy pomniku poległych strażaków
   Podniesienie flagi narodowej i flagi unii Europejskiej
   Przegląd gminnych jednostek OSP
   Koncert orkiestry strażackiej
   Przemarsz do kościoła parafialnego
 10.00 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
   Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, Miasta i Gminy Ożarów 
   Mazowiecki i Ochotniczej Straży Pożarnej 

 Chcę także podzielić się z Państwem dobrą wiadomością jaka dotarła do nas z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Gminie Ożarów Mazowiecki przyznano 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego kwotę 1.402.136,15 przeznaczoną na prze-
budowę ulicy Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wpisujemy tę sumę w pla-
nowane kwoty inwestycji gminnych znacznie ją podwyższając. To dobra wiadomość, która 
z pewnością uczyni nasze majowe świętowanie jeszcze radośniejszym. 

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na maj:

 Nie pytajmy, co może dla nas zrobić Ojczyzna. 
 Pytajmy, co my możemy dla niej zrobić.
        John Fitzgerald Kennedy
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z pracy Urzędu Miasta 
 Zakończono zadanie:

- modernizacja instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku Klubu Sportowego „Ożarowianka” 
 Podpisano umowy dotyczące następujących zadań: 

• opracowania dokumentacji modernizacji i przywrócenia do eksploatacji stacji uzdatniania wody na Osiedlu 
Kabel w Ożarowie z firmą WIERTCONSULTING, z siedzibą w Poznaniu na kwotę brutto: 15 372,00zł. 
Termin wykonania do 30.06.2009r.,
• wykonania projektu na podłączenie nowo wybudowanych studni 6 i 7 do istniejącej stacji uzdatniania wody 
w Gołaszewie z firmą WODROL – Pruszków, z siedzibą w Pruszkowie, na kwotę brutto: 55 632,00zł. 
Termin wykonania 30.09.2009r.,
• opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji w ulicy Stołecznej w Pło-
chocinie z firmą ETGAR K. Wójcik z siedzibą w Krakowie, na kwotę brutto 63 499,78zł. 
Termin wykonania 30.09.2009r.,
• opracowania koncepcji skanalizowania zachodniej części Gminy Ożarów Mazowiecki: Myszczyn, Pilaszków, 
Orły, Pogroszew Kolonia, Umiastów, Pogroszew, Wolskie, Święcice, Wolica, Płochocin, Józefów, Domaniewek 
I, Gołaszew, Ołtarzew, Koprki, Michałowice, z firmą ETGAR K. Wójcik z siedzibą w Krakowie, na kwotę brutto 
29 999,99zł. Termin wykonania 30.04.2009 r.
 rozstrzygnięto przetargi i zatwierdzono wyniki postępowania dotyczące:

• wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych z wykonawcą: DROG-REM siedzibą 
w Warszawie na: Remont dróg gminnych za jednostkowe ceny ofertowe brutto:
• za naprawę 1 m² jezdni ubytku średnio 10 cm: 60 zł
• za naprawę 1 m² jezdni ubytku średnio do 4 cm: 48 zł
• za naprawę 1 m² spękań jezdni: 18 zł, 
zamówienie zostanie udzielone do wysokości środków w budżecie 2009 r. - 200.000,00 zł 
• usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki za częściową odpłatnością Gminy:
Cześć A  (trasa) - Ożarów Mazowiecki (Starostwo) – Kampinos przez Józefów, Błonie, Leszno
Część B  (trasa) - Ożarów Mazowiecki (PKP) – Zaborów przez Kaputy, Umiastów, Pilaszków
Cześć C (trasa) - Ożarów Mazowiecki (PKP) – Warszawa (Ciepłownia Wola) przez Piotrkówek, 
Część D (trasa) - Józefów  – Warszawa (Ciepłownia Wola) przez Ożarów – Nowa   linia
Razem brutto wszystkie części za okres 12 miesięcy:   257.743,68 zł brutto
Wykonawcy: części A i B INTER-MODEX s.c. z siedzibą Pogroszew Kolonia, części B i C MK-2 z siedzibą w War-
szawie Oddział w Piastowie
• interwencyjnej wycinki oraz pielęgnację drzew na terenie Gminy z wykonawcą: Urządzanie i Utrzymanie Zie-
leńców, Chirurgia Drzew – P. Frejlich z siedzibą w Milanówku za cenę ofertową brutto za okres 12 miesięcy: 
82.950,00 zł 
• konserwacji oświetlenia ulicznego i drobnych prac elektrycznych na terenie Gminy z wykonawcą: Instalator-
stwo Elektryczne - Mycka Grzegorz z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową brutto za okres 
12 miesięcy.
 Podpisano wnioski o wszczęcie postępowania na zamówienia publiczne dotyczące zadań:  

• wymiany kotła grzewczego gazowego centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody w budynku 
Przedszkola Publicznego Nr 1, szacunkowa wartość zamówienia netto: 17 000,00 zł
• wykonania projektu i budowę zadaszenia schodów zewnętrznych w budynku Pływalni Miejskiej przy 
ul. Szkolnej 2, szacunkowa wartość zamówienia netto: 14 000,00 zł
• budowy trybuny na boisku Klubu Sportowego „Ożarowianka”, szacunkowa wartość zamówienia netto: 
122 950,00 zł
• opracowania dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 szacun-
kowa wartość zamówienia netto: 50 000,00 zł
• wykonania projektu przebudowy linii napowietrznej 15kV kolidującej z zagospodarowaniem działki 
przy ul. Kasztanowej w Józefowie (przedszkole), szacunkowa wartość zamówienia netto: 12 000,00 zł
• zakupu kontenerów socjalnych 2 szt. dla ZUK, szacunkowa wartość zamówienia netto: 24 000,00 zł
• i budowę kładki dla pieszych na Kanale Ożarowskim przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim
• i wykonanie montażu pomiaru ciepła i wymiana pomp w kotłowni gazowej przy ul. Kolejowej 2c w oraz mo-
dernizacja węzła cieplnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2.

Burmistrz – Kazimierz K.Stachurski

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE
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UCHWAŁA Nr 306/09
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 
2009. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 

30.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 75.582.916 zł.

§2

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 

30.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 90.047.519 zł.         

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

14.464.603 zł. zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z:

• nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 

w kwocie - 3.964.600 zł.

• zaciągniętych kredytów w kwocie 

10.500.000 zł.

§4

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 292/09 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 21 stycznia 2009 r. p.n. „Za-

dania inwestycyjne w 2009 r. otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 

do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

UCHWAŁA Nr 307/09
w sprawie: przystąpienia Gminy 
Ożarów Mazowiecki do realizacji 
projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki pod tytułem „Zmieniam 
swoją przyszłość – aktywna inte-
gracja społeczna w gminie Ożarów 
Mazowiecki ”

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Zatwierdza się przystąpienie w 2009 r.  

Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji 

projektu  systemowego „Zmieniam swoją 

przyszłość – aktywna integracja społecz-

na w gminie Ożarów Mazowiecki” w ra-

mach Priorytetu VII - Promocja  integra-

cji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej

2. Zadanie o którym mowa w ust. 1 bę-

dzie realizowane  przez  jednostkę orga-

nizacyjną Gminy Ożarów Mazowiecki 

-  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożaro-

wie Mazowieckim.

 3. Gmina Ożarów Mazowiecki przezna-

cza na realizację programu realizowane-

go w ramach Poddziałania 7.1.1. w 2009 

roku środki finansowe jako wkład własny 

w wysokości: 12 366,16 zł (słownie: dwa-

naście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć 

złotych 16/100) co stanowi 10,5% całko-

witej wartości  projektu, która wynosi 117 

773 zł.

§2

Przyznane środki finansowe w ramach 

dotacji rozwojowej na realizację projek-

tu, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostaną 

wprowadzone do budżetu w klasyfikacji 

budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 

do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 308/09
w sprawie: uchwalenia programu 
profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i przeciwdziała-
nia narkomanii.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się gminny program profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych i przeciwdziałania narkomanii na 

rok 2009 w brzmieniu ustalonym w za-

łączniku do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 309/09
w sprawie: wysokości i warunków 
wypłacania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz szczegóło-
wych zasad obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw nauczycieli oraz utworzenia 
specjalnego funduszu nagród dla na-
uczycieli.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin w sprawie wy-

sokości i szczegółowych warunków wy-

płacania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowych zasad 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godzi-

ny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 

szkół i przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Ożarów Ma-

zowiecki. Regulamin stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały.

§2

1.Tworzy się specjalny fundusz nagród 

dla nauczycieli w wysokości 1,2% plano-

wanych rocznych wynagrodzeń osobo-

wych nauczycieli.

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród 

określa odrębna uchwała.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Traci moc Uchwała Nr 174/08 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

19 marca 2008r. w sprawie wynagradza-

nia oraz trybu i kryteriów przyznawania 

nagród ze specjalnego funduszu nagród 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkoła-

chi przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Ożarów Mazowiecki.

§5

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obo-

wiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.

UCHWAŁA Nr 310/09
w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu 
przyznawania nagród dla nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się Regulamin, w którym okre-

ślone są kryteria i tryb przyznawania na-

gród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Ożarów 

Mazowiecki.

W dniu 24 marca 2009r. na  XXXIV sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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2. Regulamin stanowi załącznik do ni-

niejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi.

§3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po up-

ływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą 

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 311/09
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
gruntu od Pomorsko-Mazowieckiej 
Hodowli Ziemniaka Sp.z o.o. z sie-
dzibą w Strzekęcinie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne prze-

jęcie gruntu stanowiącego działkę ew. 

nr 22/131 o pow. 0,1575 ha oraz działkę 

ew.nr 22/132 o pow. 0,1570 ha w obrębie 

SHR Wolica.

§2

Powyższe działki przeznaczyć na cele 

infrastruktury technicznej dla potrzeb 

Gminy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi.

UCHWAŁA Nr 312/09
w sprawie: wyrażenia zgody na za-

warcie umowy najmu lokalu użytko-
wego stanowiącego własność Gminy 
Ożarów Mazowiecki dotychczaso-
wemu najemcy oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu jej 
zawarcia.
 
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy 

najmu lokalu użytkowego o powierzch-

ni 32,00 m2, znajdującego się w budynku 

przy ul. Kolejowej 3 w Ożarowie Mazo-

wieckim stanowiącego własność Gminy 

Ożarów Mazowiecki, z dotychczaso-

wym najemcą – Dariuszem Reguła, pro-

wadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą „Sklep spożywczy – Dariusz Regu-

ła” na okres 5 lat, tj. od 1 maja 2009 r. do 

30 kwietnia 2014 r., z przeznaczeniem na 

prowadzenie handlu detalicznego arty-

kułami spożywczymi i alkoholem.

§2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu lokalu określonego w §1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Dyre-

ktorowi Zakładu Usług Komunalnych.

UCHWAŁA Nr 313/09
w sprawie: powołania doraźnej ko-
misji ds. aktualizacji Statutu Gminy 
Ożarów Mazowiecki oraz Regulami-
nu Rady Miejskiej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się doraźną Komisję Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim ds. 

Statutu, zwanej dalej Komisją

§2

Do zadań Komisji należy opracowanie 

projektu Statutu Gminy i Regulaminu 

Pracy Rady Miejskiej.

§3

Burmistrz zapewni Komisji niezbędną 

pomoc techniczną, organizacyjną i ob-

sługę prawną w czasie jej pracy.

§4

Komisja jest zobowiązana zakończyć 

prace do dnia 30 czerwca 2009 roku i 

w tym terminie przedłożyć Radzie spra-

wozdanie ze swojej pracy, projekty Sta-

tutu i Regulaminu oraz projekty uchwał.

§5

Ustala się następujący skład komisji:

1) Bieńko Robert Antoni

2) Jabłońska Blanka

3) Kowalski Sławomir

4) Skornia-Roszij Maria

§6

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącemu Rady Miejskiej.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

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

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożaro-

wie Mazowieckim ul.Kolejowa 2 został wywie-

szony wykaz nieruchomości przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę.

Dodatkowe informacje pok. 212 

tel. 22 722-22-07 wew 208 lub 209.

Informacja Burmistrza Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół 

i Przedszkoli, odpowiadając na liczne sugestie Rodziców, 

uprzejmie informuje:

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie Maz., w roku szkolnym 2009/2010 plano-
wane jest utworzenie w klasach I–ych 1 oddziału inte-
gracyjnego.
 Zainteresowanych Rodziców, zarówno dzieci z orzecze-

niami o potrzebie kształcenia integracyjnego, jak również 

innych chętnych, prosimy o kontakt z Dyrektorem Szkoły    

/tel. 721 10 19/ .

 Jednocześnie prosimy Rodziców wszystkich 7 latków, 

którzy jeszcze nie zapisali swoich dzieci do szkół o nie-

zwłoczne wywiązanie się z tego obowiązku.

SZANOWNI  RODZICE !



74/169 2009

LISTY

Odpowiedź na list otwarty burmistrza
Szanowny Panie Burmistrzu,

Ze zdziwieniem przyjąłem treść  listu otwartego do miesz-
kańców Ożarowa Maz, w którym  zwraca się Pan również 
bezpośrednio do mnie. W swej wypowiedzi za negatywne 
skutki swego działania i niepowodzenia jako burmistrza ob-
winia Pan mnie. No cóż - każdy radzi sobie ze stresem poja-
wiającym się podczas sprawowania odpowiedzialnych pu-
blicznych funkcji tak, jak umie. Pan akurat upodobał sobie 
ataki na mnie. Jak Pan doskonale wie po wyborach w 2006 r.
zniknąłem z życia  publicznego. Nasze wzajemne kontakty 
osobiste zostały bardzo ograniczone, choć do dziś nie wiem 
dlaczego wzbudzam w Panu taką przemożną niechęć. Ta sy-
tuacja nie ma jednak wpływu na to, że jako członek zarządu 
powiatu rozwiązania dobre dla naszej gminy konsekwentnie 
wspierałem i wspieram.
 Szkoda natomiast, że nie przygląda się Pan skutkom 
swoich działań, a próbuje obarczać za nie odpowiedzial-
nością innych. To nie ja, ale Pan został ukarany przez Izbę 
Obrachunkową za umyślne złamanie ustawy o finansach 
publicznych przy postępowaniu na zakup Rentgena w oża-
rowskiej przychodni. To Pan spowodował swym działaniem 
utratę dotacji na to urządzenie na kwotę blisko 200 000 zło-
tych. To Pan bez konsultacji z mieszkańcami Święcic próbo-
wał zezwolić na postawienie asfalciarni, której odmówiono 
lokalizacji w gminie Błonie. Zresztą - niedoszły inwestor dzię-
kował Panu za współpracę w tej materii na piśmie. Dopiero 
zdecydowany opór mieszkańców zmusił Pana do zmiany 
stanowiska. Podobnie jak w sprawie betoniarni pod oknami 
mieszkańców Jawczyc, choć ta sprawa ma swój dalszy bieg, 
czy próby sprzedaży wraz z mieszkańcami osiedla „Huta”. 
Nie udało się natomiast zapobiec mieszkańcom ulokowania 
niemal w sercu osiedla Płochocin Płd. ogromnej bazy prze-
ładunkowej samochodów osobowych. „Dobrodziejstwo” jej 
istnienia mieszkańcy dotkliwie odczuwają każdego dnia. To 
Pan doprowadził do sprowadzenia do Umiastowa warszaw-
skich „ekologicznych” odpadów z ul. Marywilskiej. Te działa-
nia świadczą o tym, że nie potrafi Pan zadbać o podstawo-
we interesy ludzi, którzy od lat mieszkają na ożarowskiej 
ziemi i regularnie płacą podatki. Pan po prostu chyba nie 
jest w stanie zharmonizować interesu inwestorów z intere-
sem mieszkańców. To na pewno zadanie o wiele trudniejsze 
niż zorganizowanie najbardziej udanego koncertu, festynu 
i wernisażu w czym jest pan naprawdę dobry. 
 Niech Pan nie obraża radnych Rady Miejskiej w Ożaro-
wie Maz. insynuacjami, że można nimi dowolnie sterować. 

Nie udało się to Panu, Panie Burmistrzu, zapewne nie po-
wiodłoby się i mnie. Zresztą nigdy nie podejmowałem ta-
kich starań. Natomiast  nie wyprę się wieloletnich przyjaźni 
z ludźmi, których szanuję i cenię bez względu na Pańską opi-
nię w tej sprawie.
 Panie Burmistrzu – od wielu lat współpracuję z samorzą-
dowcami różnych szczebli i wydaje mi się, że jest to współ-
praca owocna dla naszej gminy i powiatu – oparta na odpo-
wiedzialności za dane słowo i podjęte zobowiązania. Jednak 
po dotychczasowych doświadczeniach jakie wyniosłem 
z naszych kontaktów proszę się nie dziwić, że Pana deklara-
cje o współpracy przyjmuję z najwyższą nieufnością, chociaż 
jej nie wykluczam. Akapit, który poświęcił Pan ostatniej kam-
panii wyborczej przeczytałem po prostu z niedowierzaniem. 
Gdyby Pan zapomniał - to moje materiały wyborcze były 
niszczone, a rozpowszechnianie obelżywych w treści ulotek 
na temat mój i moich najbliższych było działaniem po pro-
stu żenującym i niegodnym, raniącym uczucia najważniej-
szych dla mnie osób.  Było to dzieło „nieznanych sprawców” 
istotnie wykraczające poza przyjęte standardy wyborczej 
rywalizacji…
 Ponadto dziwię się, że Pan w tak desperacki sposób pró-
buje przekonać mieszkańców gminy i wręcz stworzyć klimat 
personalnego sporu pomiędzy nami. Takiego sporu nie ma 
– a ja jestem, a raczej byłem, jedynie Pańskim kontrkandy-
datem w ostatnich wyborach i jednym z 21 powiatowych 
radnych, ale jeśli w dalszym ciągu będzie Pan w piśmie wy-
dawanym za publiczne pieniądze nastawał na moje dobre 
imię i rozpowszechniał treści niezgodne z prawdą jestem go-
tów poddać się ocenie już nie Pańskiej, ale właściwego sądu 
powszechnego. Zatem proszę nie próbować demonizować 
mojej postaci wykorzystując przy tym socjotechniczne za-
biegi. Nie będę Pańskim alibi dla nietrafnych, złych i błęd-
nych decyzji, o których wspominałem na wstępie. Trwoni 
Pan czas i siły na drobne wojenki i manipulacje takie jak 
wstrzymywanie druku „Informatora Ożarowskiego”, zmianę 
kolejności publikacji tekstów (co trafnie zauważył lokalny 
Portalik), tylko po co? Czy od tego przybędzie dróg, kana-
lizacji, boisk, czy do miejskiej kasy wpłynie więcej środków? 
Uzyskał Pan wreszcie po wielu latach starań unijne wsparcie 
dla inwencji drogowej, czego szczerze gratuluję, więc może 
niech Pan się skupi na merytorycznej działalności i realiza-
cji zadań, dla których został Pan wybrany przez większość 
mieszkańców gminy, a nie atakowaniu mnie na oślep.

Z wyrazami szacunku Paweł Kanclerz
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

„Bajkowa Korupcja” to przedstawienie na motywach zna-

nych bajek dotyczące postaw ludzkich.

 Już od 5 lat uczniowie z Gimnazjum im. Bohaterów Po-

wstania Warszawskiego uczestniczą w projekcie „Młodzi prze-

ciw Korupcji” organizowanym przez CEO [Centrum Edukacji 

Obywatelskiej]. Naszym zadaniem nie jest naprawianie błę-

dów i potknięć dorosłych ani rozliczanie. Fałsz, zakłamanie, 

chęć zysku za wszelką cenę, odpowiednia „interpretacja” rze-

czywistości, konsumpcjonizm… z drugiej strony altruizm, bez-

interesowność, pomoc innym, uczciwość, wrażliwość. Dwie 

postawy, tak skrajne, tak różnorakie. Kiedy podejmujemy de-

cyzję jaką wybrać? Czy raz dokonawszy wyboru uczyniliśmy 

go na zawsze?

fotoreportaż na okładce „Informatora”

Opowiem Ci o wolnej Polsce… projekt realizowany od 2 lat, 

przy współpracy z CEO i Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Na jego kanwie powstał „PRL - Big Brother i watching You”. 
Uczniowie z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszaw-

skiego  postanowili przybliżyć rówieśnikom czasy PRL-u, rze-

czywistość Stanu Wojennego. Miały miejsce happeningi, wy-

stawy, inscenizacje, które zostały udokumentowane na filmie. 

Nasze działania zostały uznane za nowatorskie i niekonwen-

cjonalne. Spotkały się z przychylną recenzją ze strony Centrum 

Edukacji Obywatelskiej. 

Młodzieżowe projekty

Polsko-Niemiecko-Francuskie 
Forum Młodzieży
 4-9 maja 2009 r.

Uczniowie naszej szkoły uczestnikami forum!!!!!  

”Korzenie Polsko-Niemiecko-Francuskiego Forum Młodzieży 

sięgają 2004 r. Powstało ono po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej w maju 2004 r., jako poszerzona inicjatywa współ-

pracy młodzieży francuskiej i niemieckiej zapoczątkowanej 

w 2003 r. przez Dom Europy w les Yvelines i Niemiecko-Fran-

cuską Współpracę Młodzieży. W 2009 r. Parlament Młodzieży 

będzie gościć na Mazowszu, po raz pierwszy w nowej formie 

jako Polsko-Niemiecko-Francuskie Forum Młodzieży. Te-

matem przewodnim prac młodzieży będą innowacyjne spo-
soby uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym”. 

UWAGA!!!!

„Społeczeństwo Obywatelskie w obiektywie” – to nowy 

projekt, który rozpoczyna się już w kwietniu i potrwa do przy-

szłego roku. Zostaliśmy do niego wybrani jako JEDYNA szkoła 

z Mazowsza. Z całej Polski w projekcie uczestniczą tylko 23 

szkoły, w tym 4 gimnazja, resztę stanowią szkoły ponadgim-

nazjalne. Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielnym 

przez Islandię, Lichtenstein, Norwegię. Opiekę merytoryczną 

i organizacyjną sprawuje stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”.

Koordynator projektów - Dorota Stępniak - nauczycielka historii i WOS
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CO DALEJ GIMNAZJALISTO?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Oża-

rowie Mazowieckim to szkoła z ponad 60-letnią tradycją kształ-

cenia zawodowego w naszym mieście. Jest jedyną placówką 

oświatową oferującą swoim uczniom uzyskanie równocześnie 

matury oraz kwalifikacji do wykonywania zawodów gwaran-

tujących zatrudnienie na miejscowym rynku pracy. Od pięciu 

lat kształcimy uczniów w zawodach technik hotelarz i technik 

organizacji usług gastronomicznych. Nasi uczniowie odbywają 

praktyki oraz zajęcia praktyczne w różnych obiektach hotelo-

wo – gastronomicznych  znajdujących się zarówno w naszym 

sąsiedztwie jak i renomowanych warszawskich hotelach. Już 

podczas odbywania praktyk zdobywając doświadczenie za-

wodowe znajdują swojego późniejszego pracodawcę, u które-

go podejmują pracę bezpośrednio po ukończeniu szkoły. 

 W nowym roku szkolnym pragniemy poszerzyć naszą 

ofertę o nowe kierunki nauczania: od września 2009 roku 

oprócz dotychczasowych klas hotelarskiej i gastronomicznej 

powstaną dodatkowe, kształcące w zawodach technik obsługi 

ruchu turystycznego, kucharz i kelner. Uczniowie, którzy zde-

cydują się na naukę w jednym z nowych bądź dotychczaso-

wych kierunków, otrzymają szansę zdobycia zawodu gwaran-

tującego otrzymanie satysfakcjonującej pracy bez potrzeby 

zmiany miejsca zamieszkania. Potwierdzają to właściciele ho-

teli współpracujących z nami, którzy z entuzjazmem przyjęli 

wiadomość o rozszerzeniu oferty edukacyjnej szkoły. Mając na 

uwadze przewidywany wzrost ruchu turystycznego w naszym 

kraju i regionie związany ze wzrostem zainteresowania Polską 

i Mazowszem oraz planowanymi dużymi imprezami sporto-

wymi powstanie nowych kierunków niewątpliwie wzbogaca 

ofertę szkoły oraz ułatwia branży hotelarsko – gastronomicz-

nej znalezienie fachowych pracowników. 

 Nauka w technikum trwa cztery lata. Kończy się dwoma 

egzaminami zewnętrznymi: maturą oraz egzaminem potwier-

dzającym kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki szkoła ofe-

ruje swoim uczniom, oprócz wiedzy teoretycznej, praktyczne 

przygotowanie do zawodu organizując zajęcia na warsztatach 

szkolnych, w pracowniach technologicznych oraz w hotelach, 

restauracjach, biurach podróży i innych współpracujących 

z nami placówkach. Szkoła wyposażona jest w pracownie 

językowe, komputerowe, bibliotekę multimedialną, salę gim-

nastyczną, siłownię, boisko oraz pracownię technologii ga-

stronomicznej. W najbliższych latach szkoła wraz z organem 

prowadzącym - Starostwem Powiatowym Warszawskim Za-

chodnim - zamierza zrealizować plany adaptacji budynku 

przyległego do obecnego obiektu. Dzięki nim szkoła będzie 

mogła się poszczycić posiadaniem najnowocześniejszego 

kompleksu pracowni gastronomicznych i hotelarskich oraz 

nowymi przestronnymi salami lekcyjnymi. 

 Tym, co wyróżnia naszą placówkę spośród innych szkół za-

wodowych - oprócz atrakcyjnego usytuowania w najbliższym 

sąsiedztwie - jest kameralny charakter pracy. Jesteśmy niewiel-

ką szkołą, co sprawia, że znamy każdego z naszych uczniów, 

jego mocne i słabe strony, dzięki czemu możemy indywidual-

nie pracować z każdym z naszych młodych „klientów”. Szkoła 

dysponuje profesjonalną kadrą dydaktyczno-wychowawczą. 

Problemami naszych uczniów i ich rodzin zajmują się wycho-

wawcy klas, pedagog i psycholog. Współpracujemy z porad-

nią psychologiczno-pedagogiczną, realizujemy opinie oraz 

orzeczenia specjalistyczne dostosowując wymagania do moż-

liwości ucznia. Troszczymy się o sprawy socjalne uczniów i ich 

rodzin, wspieramy rodziców podejmując wraz z nimi trudy 

wychowania. 

 Nasi uczniowie mają możliwość rozwijać swoją wiedzę 

i zainteresowania w szeregu zajęć pozalekcyjnych, konkursach, 

olimpiadach oraz licznych wycieczkach szkolnych i klasowych. 

Nasza szkolna drużyna sportowa wywalczyła tytuł Mistrza Po-

wiatu w Piłce Ręcznej, w tym roku mamy szansę obronić czo-

łową pozycję w klasyfikacji. 

 Uczniów klas III Gimnazjum zainteresowanych kontynu-

acją nauki na proponowanych przez nas kierunkach serdecz-

nie zapraszamy! Szczegóły informacji dotyczące kierunków 

kształcenia oraz zasad rekrutacji otrzymać można telefonicz-

nie pod numerem 022 722-41-93 i 022 721-00-09, e-mail: 
szkolaozarow@poczta.onet.pl bądź za pomocą naszej stro-

ny internetowej: http://www.zs1ozarowmazowiecki.szkol-
nastrona.pl do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy. 

 Zapraszamy - wzorem naszego Patrona - do wspólnej 

wyprawy po wiedzę pełnej przygód i owocnych poszukiwań 

swojego miejsca w dorosłym życiu zawodowym. 

Wioletta Krause-Badur
Pedagog szkolny

TONY HALIK ZAPRASZA
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O UNII SŁÓW KILKA ...

Zarząd Województwa Mazowiec-

kiego zatwierdził listy rankingowe 

dotyczące projektów drogowych 

w ramach działania 3.1 Infrastruk-

tura drogowa - Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-

twa Mazowieckiego. 

 W ramach dwóch konkursów – jeden dotyczący dróg po-

wiatowych, drugi – gminnych, złożonych zostało aż 598 wnio-

sków. Do dofinansowania wybrano 329 w tym 251 z zakresu 

infrastruktury gminnej. W celu wyłonienia projektów, które 

znalazły się na liście rankingowej przeprowadzono szczegóło-

wą analizę.

Projekt Gminy Ożarów Mazowiecki dotyczący przebu-
dowy ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w Ożarowie Mazowieckim przeszedł pozytywnie ocenę 
merytoryczną i znalazł się na liście rankingowej z dofinan-
sowaniem ze środków unijnych w kwocie 1 402 136,15 zł.  
 Obecnie przygotowujemy kolejne 3 projekty dotyczące 

inwestycji w infrastrukturę oświatową, które zostaną złożone 

w naborze, którego ogłoszenie planowane jest w maju br.

Z  EUROPĄ  W  TLE 
Unijne pieniądze na drogi dla Gminy Ożarów

1 maja obchodzimy 5. rocznicę wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej

Ostatnie rozszerzenia Unii Europejskiej były ważnym krokiem 

w procesie jednoczenia się Europy i przyniosły korzyści obywa-

telom w całej Unii.  Pod względem gospodarczym rozszerze-

nie przyczyniło się do podwyższenia poziomu życia w nowych 

państwach członkowskich i otworzyło możliwości eksportu 

i inwestycji dla starych państw członkowskich. Pomogło rów-

nież wzmocnić demokrację, stabilność i bezpieczeństwo w Eu-

ropie. Rozszerzona UE odgrywa większą rolę w rozwiązywaniu 

problemów o globalnym zasięgu, takich jak zmiany klimatu 

czy zarządzanie światową gospodarką. Pięć lat po rozszerzeniu 

UE jest nie tylko większa, ale także silniejsza, bardziej dyna-

miczna i bogatsza pod względem kulturowym.  

 „Rozszerzenia w 2004 i 2007 roku były ważnym historycz-

nym krokiem. Położyły kres podziałowi w Europie, przyczyniły 

się do wzmocnienia demokracji i przyniosły wszystkim krajom 

UE korzyści gospodarcze w postaci zwiększonej konkuren-

cyjności, wyższego wzrostu gospodarczego i większej liczby 

miejsc pracy. Nie możemy pozwolić, by kryzys zmniejszył ten 

niekwestionowany sukces.”  

 Minęło juz 5 lat od czasu przyjęcia przez UE 10 nowych 

członków z Europy Środkowej i Wschodniej, które położyło 

kres kilku dekadom podziałów spowodowanych przez zimną 

wojnę. W 2007 roku do UE  przystąpiły dwa kolejne państwa 

członkowskie, Bułgaria i Rumunia. Komunikat dotyczący pię-

ciolecia rozszerzonej UE dowodzi, że rozszerzenie przyniosło 

obu stronom ogromne korzyści gospodarcze.  

 Rozszerzona UE jest teraz największym zintegrowanym 

obszarem gospodarczym na świecie, który generuje ponad 

30% światowego PKB i na który przypada ponad 17% handlu 

światowego.  

 Dochód na jednego mieszkańca w nowych państwach 

członkowskich wzrósł z 40% średniego dochodu w starych 

państwach członkowskich w 1999 roku do 52% w roku 2008, 

zaś średni wzrost gospodarczy w latach 2004–2008 wyniósł 

5,5% w porównaniu z 3,5% w latach 1999–2003. Nie nastąpiło 

to jednak kosztem starych państw członkowskich, w których 

roczny wzrost gospodarczy w latach 2004-2008 wynosił oko-

ło 2,2%, pozostając na zbliżonym poziomie w porównaniu do  

wzrostu odnotowanego w latach 1999–2003.  

 Bezrobocie w nowych państwach członkowskich spadło 

z poziomu, który w wielu z nich był bardzo wysoki, do po-

ziomu zbliżonego do notowanego obecnie w pozostałych 

krajach UE – około 7% w 2007 roku.  Obawy starych państw 

członkowskich dotyczące wielkiej migracji zarobkowej okaza-

ły się bezpodstawne. Ważnym aspektem tej migracji jest tym-

czasowość – 50% migrantów z ostatniej fali przebywających 

w Zjednoczonym Królestwie powróciło do swoich krajów. 

Obecny kryzys światowy stwarza trudności we wszystkich kra-

jach, w tym także w UE, ale nie powinien on przysłonić nam 

korzyści z ostatnich 5 lat jakie dało przystąpienie do UE.   

 Nowe państwa członkowskie, które doświadczają obec-

nie poważnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, mogą 

liczyć na wsparcie w postaci znacznych funduszy dostępnych  

w ramach polityki spójności UE. 

 Wspólne zasady dotyczące konkurencji i pomocy państwa 

zapewniają przedsiębiorstwom równe reguły gry.

 Komisja wraz z państwami członkowskimi pracuje nad 

zmianami w Europejskim Funduszu Społecznym, które po-

mogłyby w utrzymaniu zatrudnienia w starych i nowych pań-

stwach członkowskich.  Zreformowany pakt na rzecz stabilno-

ści i wzrostu zapewnia solidne ramy, które umożliwiają nam 

stymulowanie popytu i zwiększanie zatrudnienia w bliższej 

perspektywie, gwarantując jednocześnie równowagę i stabil-

ność finansów publicznych w średnim i długim okresie. 

 Pełne wersje komunikatu i raportu dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_artic-
les/article13913_en.htm  
http://ec.europa.eu/enlargement/5years

Jolanta Kołodyńska
Kierownik Referatu Funduszy Europejskich i Promocji Gminy
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WYBORY DO PE

WYBORY EUROPEJSKIE
Słaba znajomość PE, słaby kontakt europosłów z wyborca-

mi, brak kampanii informacyjnej na temat wyborów, brak 

dostatecznych działań na poziomie lokalnym, upartyjnienie 

kampanii wyborczej i skomplikowana ordynacja - to zdaniem 

młodych ludzi powody spodziewanej niskiej frekwencji w wy-

borach do Parlamentu Europejskiego, 7 czerwca 2009. 

 W konferencji „Wybory do PE 2009 - młodzi mają głos” 

wzięło udział kilkudziesięciu stu-

dentów z całej Polski.

 Ja osobiście wzięłam udział w 

wyżej wymienionej konferencji, 

która była organizowana przez 

Przedstawicielstwo Komisji Euro-

pejskiej w Polsce. 

 Pozwoliło mi to na spotkanie 

studentów z wyższych uczelni z 

całej Polski, poczynając od Krako-

wa na Warszawie kończąc. Każdy 

miał odmienny punkt widzenia 

w związku z wyborami, które od-

będą się już 7 czerwca, ale jedna 

myśl była nam wspólna: Powin-

niśmy głosować, gdyż jest to nie 

tylko nasze uprawnienie ale i obowiązek.

 Głosując w wyborach do PE wybierasz osoby, które wpłyną 

na przyszłość i codzienne życie blisko 500 milionów Europej-

czyków. Jeżeli nie zadasz sobie trudu, zrobi to kto inny i zdecy-

duje, kto będzie Cię reprezentował w jedynym wyłanianym w 

wyborach bezpośrednich zgromadzeniu ogólnoeuropejskim. 

Wybrani posłowie nakreślają przyszłość Europy w najbliższych 

pięciu latach. Spraw, by Europa była taka, jakiej chcesz. Jeśli 

nie zagłosujesz, to później nie narzekaj. W czerwcu 2009 r. 

będziesz miał wyjątkową okazję, by pójść do urn wraz z 375 

milionami europejskich wyborców. Po co? By wybrać jedyny 

na świecie wyłaniany w wyborach bezpośrednich międzyna-

rodowy i wielojęzyczny parlament i jedyną wybieraną bez-

pośrednio instytucję UE. Wybierany przez obywateli od 1979 

r. Parlament Europejski jest dziś reprezentantem blisko pół 

miliarda obywateli. Kochasz UE 

czy nienawidzisz jej? Pragniesz, by 

rządziła w niej prawica czy może 

lewica? Czy jakaś kwestia przej-

muje Cię dogłębnie? Jakich zmian 

oczekujesz? Jakie działania nale-

ży podjąć natychmiast? Wybierz 

posłów, którzy podzielają Twoją 

wizję, a może Twoje pragnienia 

się zrealizują. To jest właśnie istota 

demokracji. Przyczyń się do zmian. 

Nie wahaj się! To tylko kilka minut. 

Możesz je połączyć ze spacerem 

po parku, może wstąpisz gdzieś na 

kawę. Niewielki wysiłek, by powie-

dzieć Europie, czego od niej ocze-

kujesz. Następnie będzie łatwo  śledzić działania, jakie wybrani 

przez Ciebie posłowie podejmą w Twoim imieniu – wystarczy 

odwiedzić www.europarl.europa.eu

Ja zagłosuję! I TY DECYDUJESZ !

 Paulina Sławińska

Szkolenie finansowane ze  środków UE
16 maja br. rozpocznie się I edycja kursu „Certyfikowany spa-

wacz - zawód z perspektywami”, który jest w całości finanso-

wany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Kurs obejuje dwie najpopularniejsze współcześnie metody 

spawania MAG, MIG oraz TIG.

 Kurs adresowany jest do osób, które spełniają następujące 

warunki: 

a) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,

b) mieszkają na terenie woj. mazowieckiego lub pracują na te-

renie woj. mazowieckiego,

c) nie mają przeciwwskazań lekarza do wykonywania zawodu 

spawacza.

 Kurs obejmuje 240 godz. zajęć i odbywać się będzie przez 

15 weekendów w cyklach: 2 kolejne weekendy zajęć (sobota, 

niedziela w godz. 830 - 1530) oraz 1 weekend przerwy pod ad-

resem Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Mińska 1/5 obok 

dworca PKP W-wa Wschodnia.

 Kurs zakończy się egzaminem, przeprowadzonym według 

norm Europejskiej Federacji Spawalniczej i wydaniem świa-

dectwa oraz Książki spawacza zgodnie z euronormami  i wy-

tycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Więcej informacji dotyczących tego kursu oraz formularz 
rejestracyjny  znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.efs.seka.pl/spawacz lub Tomasz Jastrzębski tel. 022 
517 88 20 lub 509 686 939
email: spawacz@seka.pl
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III miejsce KLAUDII CIESIELSKIEJ 
W Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w Tenisie 

Stołowym w kategorii Żak/Żaczka
W sobotę 04.04.2009 odbyły się mistrzostwa Mazowsza w te-

nisie stołowym żaków i żaczek, czyli zawodników urodzonych 

w 1998 roku i młodszych.    

KS Ożarowiankę reprezentowali na tym turnieju:

- Jacek Ciesielski 1999

- Klaudia Ciesielska 1998

- Alicja Kwiatkowska 2000

 Był to ostatni turniej rang wojewódzkiej w tym sezonie, a za-

razem eliminacja do mistrzostw polski w tej kategorii wiekowej.

 Trzecie miejsce i tym samym brązowy medal zdobyła 

wychowanka i reprezentantka naszego klubu Klaudia 
Ciesielska.
 Jest to życiowy sukces tej utalentowanej zawodniczki i 

szansa na udany występ na mistrzostwach polski, które odbę-

dą się w dniach 17,18,19 kwietnia w ośrodku szkolenia Polskie-

go Związku Tenisa Stołowego w Gdańsku.

 Pozostali zawodnicy uplasowali się w przedziałach miejsc 

17-24, ale maja jeszcze w przypadku Jacka jeden sezon w tej 

kategorii wiekowej i w przypadku Alicji dwa sezony.

 Warto zaznaczyć, że Klaudia zdobyła awans z najsilniejsze-

go województwa w Polsce co jest potwierdzeniem jej talentu 

i odpowiedniej pracy szkoleniowej w KS Ożarowianka.

Wszystkich zainteresowanych tenisem stołowym proszę 

o kontakt:

Trener Marek Zalewski, mareczek06@o2.pl

Łucznictwo:
Ta dyscyplina sportowa znalazła ogromne zainteresowanie 

wśród młodzieży. Już na pierwszym treningu 20 lutego poja-

wiło się prawie 20 osób, a teraz, po miesięcznym szkoleniu za-

pisanych jest prawie 40 uczestników. Ze względu na tak dużą 

popularność strzelania trenerzy sekcji podjęli decyzję o tym, 

aby pokazać dzieciom jak wyglądają profesjonalnie zorganizo-

wane zawody, podczas których można sprawdzić swoje moż-

liwości łucznicze. Po wstępnej ocenie umiejętności młodych 

łuczników na zawody do Wolbromia w dniu 4 kwietnia 2009 

roku pojechało 13 osób. Najlepiej wystartowała najmłodsza 

zawodniczka naszej ekipy Natalia Sęk (1998), która z wynikiem 

250/360 zajęła 9 miejsce. Bardzo dobrze zaprezentowali się 

również młodzicy Katarzyna Bińkowska, Maciej Młot, Marcin 

Maroński i Oskar Stolarski (1996-1997), którzy zajęli miejsca od 

10 do 18. Pozostali startujący uplasowali się na pozycjach od 

20 do 30 ustanawiając swoje pierwsze rekordy życiowe. Zawo-

dy te stanowiły ciekawą odmianę od codziennych zajęć, a za-

razem nietypową lekcję i doskonałą przygodę. Mając nadzieję, 

że rozwój tej dyscypliny sportu dostarczy nam kolejnych mi-

strzów sportu, a może nawet olimpijczyków z terenu naszej 

gminy, zapraszamy wszystkich na treningi we wtorki i czwartki 

o 16.30 do Klubu Sportowego „Ożarowianka”.

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ożarów” sprzeda sa-

mochód osobowo-ciężarowy marki LUBLIN II

  - rok produkcji 1998

  - pojemność 2417 ccm

  - moc 90 KM

  - paliwo - olej napędowy 

  - przebieg 88600 km

  - opony zimowe jak rezerwa

  - bezwypadkowy

Cena wywoławcza 9.000,00 zł

Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w 

biurze Spółdzielni, ul. Ożarowska 28 w godzinach 

8.00-14.00 do dnia 15 maja br.

Do kontaktu Lech Toruszewski 

tel. 601 371 916
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Z ŻYCIA GMINY

Biblioteka Powiatowa w Ożarowie 
26  marca br.  w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki 

Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 Na uroczystość przybyli przedstawiciele  samorządu 

gminnego i powiatowego. Ze strony Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego - Starosta Jan Żychliński, Wicestarosta Leszek 

Tokarczyk, Przewodniczący Rady Jerzy Wójcik, Członek Zarzą-

du Paweł Kanclerz Przewodnicząca Komisji Kultury Bogumi-

ła Miziołek,. Ze strony Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

- Burmistrz Kazimierz Stachurski, Prezydium Rady Miejskiej 

z Przewodniczącą Blanką Jabłońską oraz Wiceprzewodniczą-

cymi Robertem Bieńko i Marią Skornią - Roszij.  Obecni byli dy-

rektorzy bibliotek publicznych z siedmiu gmin wchodzących 

w skład Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Ożarowa, Bło-

nia, Kampinosu, Leszna, Starych Babic, Izabelina i Łomianek.  

Na otwarcie przyjechał dr Michał Strąk, Dyrektor Biblioteki 

Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Wojewódz-

twa Mazowieckiego, który pogratulował lokalnym władzom 

powołania Powiatowej Biblioteki Publicznej, kolejnego ogniwa 

powstającej sieci bibliotecznej. W dalszej części uroczystości  

Redaktor Naczelny miesięcznika „Bibliotekarz” Jan Wołosz 

wygłosił referat na temat: standardów działalności bibliotek 

publicznych a następnie odbył się koncert piosenki literackiej 

”Piję wino, piję życie” w wykonaniu Grażyny Łapińskiej.

 Pani Grażyna Łapińska jest  artystką z kręgu ballady i pio-

senki poetyckiej. Zaśpiewała wiersze Jonasza Kofty, Agniesz-

ki Osieckiej oraz innych polskich poetów współczesnych. 

Jej piękny głos, ciepła osobowość i niebanalna interpretacja 

utworów wzruszyły i zachwyciły zgromadzoną na uroczystości  

publiczność. Występ ogromnie się spodobał, był ozdobnym 

zwieńczeniem całej uroczystości,  a samej artystce przysporzył 

nowych fanów. 

 Otwarcie Biblioteki Powiatowej dla Powiatu Warszawskie-

go Zachodniego było możliwe dzięki Porozumieniu podpisa-

nemu przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Kazimierza 

Stachurskiego oraz Starostę Jana Żychlińskiego i Wicestarostę 

Leszka Tokarczyka. Oznacza poszerzenie  działalności  gmin-

nej biblioteki publicznej o zadania nałożone na biblioteki po-

wiatowe przez ustawę o bibliotekach. Ich celem jest przede 

wszystkim rozwój fachowości i zasobów placówek biblio-

tecznych w całym powiecie, zbudowanie komputerowej sie-

ci bibliograficzno - bibliotecznej i publikowanie informacji o 

wydawnictwach dotyczących regionu. Na powstaniu biblio-

teki powiatowej powinni skorzystać zarówno bibliotekarze jak 

i czytająca społeczność naszej gminy i powiatu. 

Biblioteka jest czynna w godz. 12.30-18.30 w poniedziałki 
i w piątki, 10.00-18.00 we wtorki i czwartki 
oraz 12.00-16.00 we środy. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu.

Elżbieta Paderewska 

Agata na medal!
„Nieznajomość ortografii nie jest grzechem, 

grzechem jest natomiast niechęć do jej poznawania”
 prof. Andrzej Markowski

Agata Rutkowska, ucz. kl. III e Gimnazjum im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz., odniosła kolejne 

sukcesy.

 W prestiżowych konkursach ortograficznych znalazła się 

wśród najlepszych.

 Jest szczęśliwą laureatką IX Konkursu Ortograficznego pod 

honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty „Or-

tografia na medal”oraz zdobywczynią II miejsca w etapie woje-

wódzkim I. Ogólnopolskiego Konkursu „Liga Ortograficzna”. 

 Takie osiągnięcia szczególnie cieszą w czasie, gdy kondycja 

tej części naszej kultury prezentuje się coraz gorzej.

 O licznych sukcesach we wcześniejszych edycjach konkur-

su „Ortografia na medal” z dumą informowaliśmy w poprzed-

nich latach.

 Sukcesy naszej młodzieży stały się chlubną tradycją szkoły i 

gminy.

Edyta Tymofiejewicz, nauczycielka języka polskiego

 

Laureatka konkursów oraz jej polonistka
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DO SERCA PRZYTUL PSA ...

Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

Telefon kontaktowy: 507-415-468

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

i Gminy Ożarów Maz., (0-22) 722-22-07 wew. 236 podając 

dokładne dane dotyczące zaginięcia, (datę, opis psa) oraz 

swoje dane.

 Zgłosić zaginięcie psa pod numer telefonu, który jest podany 

w kąciku adopcyjnym, „Informatora Ożarowskiego” oraz szu-

kać w pobliskich schroniskach.

Do serca przytul psa...
 Struś Pędziwiatr to młody ok. roczny pies o umaszczeniu 

płowym. Gdy został znaleziony był bardzo przestraszony i bo-

jący. Po dwóch tygodniach stał się ufny, a także pokazał, że lubi 

głaskanie. To miły pies który potrzebuje trochę czasu i miłości. 

Szukamy opiekuna z duża ilością miłości. 

 ŚREDNIEJ wielkości, czarny piesek. W wieku ok. 2-3 lat, bez-

problemowy do innych psów i suczek. 

 Max to ok. 5-cio letni pies. Prawdopo-

dobnie ma domieszkę krwi boksera lub 

amstaffa. Sierść koloru marengo. Został 

znaleziony po wypadku samochodowym. 

Miał operowaną tylną łapkę. Niestety łap-

ka ta nie jest w pełni sprawna. Mimo to 

Max jest wesołym i spragnionym głaska-

nia i czułości psem. Bezproblemowy do 

psów i suczek czy małych, czy dużych. To 

miły i sympatyczny pies.

 Miłka - to średniej wielkości i rudym 

umaszczeniu suka. Jest bardzo mila, 

sympatyczna, wesoła. Nie jest agresyw-

na do ludzi ani do zwierząt. To pies, któ-

ry kocha wszystkich i wszystko. Uwiel-

bia dzieci, bezproblemowa do innych 

psów oraz kotów. Jeśli masz sąsiadów, 

którym przeszkadzają wszelkie odgłosy, 

a chcesz mieć psa, to Milka jest najlep-

szym kandydatem.

 Łatka – to bardzo mała i miła sunia w wieku 

ok. 1 roku. Jest umaszczenia biało-czarnego. To 

pies spokojny, miły, towarzyski. Bez problemu 

do innych psów. 

 Duży o biszkoptowym 
kolorze i szorstkiej sier-
ści.pies. Prawdopodobnie 

jest to mieszaniec wyżła. 

Jest bardzo czujny. Ideal-

ny pies do pilnowania. Nie jest wylewny 

utrzymuje dystans do człowieka a mimo 

to bardzo broni terenu przed obcymi na 

którym przebywa .Nie ma problemu w 

kontaktach z innymi psami. Pies doskonale czuje się na ze-

wnątrz. Nie jest chętny do przebywania w mieszkaniu. 

 Perła - to młodziutka suczka w wie-

ku ok. 8-u miesięcy. Wzrost raczej 

średni choć dużo poniżej kolana. 

Dłuższy podpalany włos. Jest bardzo 

miła, sympatyczna, pełna energii, 

uwielbia zabawy. Bezproblemowa do 

innych psów. 

 Szczeniak - w wieku ok. 5-u miesięcy. Krót-

ka biszkoptowa sierść. Gdy dorośnie będzie 

średniej wielkości psem. Zibi jest bardzo miły, 

wesoły i sympatyczny. Uwielbia zabawy.

 Trzy szczeniaczki: dwie sunie i jeden 

piesek. Urodziły sie w styczniu 2009 r. 

Psiaki bardzo 

wesołe, ener-

giczne, lubiące zabawy. Będą 

średnimi pieskami, gdy doro-

sną. Sa zdrowe i odrobaczone. 

Szukaja nowych opiekunów.

 Centuś to duzy o charakterystycz-

nym umaszczeniu szarym w czarne 

cętki. Jest w średnim wieku. Miły, 

sympatyczny, Prawdopodobnie prze-

bywał w mieszkaniu

 Bokser to pies w średnim wieku. Ma 

ok. 5-6 lat 

jest łagod-

ny w stosunku do ludzi, zwie-

rzat. Spokojny, ładnie chodzi 

na smyczy, nauczony czystości , 

posłuszny. Znaleziony w Płocho-

cinie gmina Ożarów Maz.

 KAJTEK jak dorośnie będzie 

owczarkowatym psem w chwili 

obecnej ma 6 miesiący. Jest roz-

brykanym ale grzecznym nie nisz-

czącym pieskiem tęskniącym za 

ciepłym domkiem. Obecnie prze-

bywa w domu tymczasowym z 

mała szczekliwa sunią.

 BOND szczeniak 7- o miesięczny o czarnym umasz-

czeniu, średniego wzrostu. 

Bardzo żywy i energiczny, lu-

biacy przebywac w otoczeniu 

ludzi. Zachowuje czystość w 

mieszkaniu. Świetnie jezdzi w 

samochodzie jako pasażer.

Kącik adopcyjny
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ROZMAITOŚCI

Miałam dzisiaj zamiar opowiedzieć Państwu o przepięknym 

psie rasy doberman. Miałam opowiedzieć, jaki jest grzeczny, 

jak uprzejmie podaje łapę każdemu przechodzącemu czło-

wiekowi, jakie chwytające za serce pieśni wyśpiewuje, gdy mu 

ciężko na duszy.

 Znaleziono go w lesie, podczas jednego z mroźniejszych 

wieczorów tegorocznej zimy. Było ich dwoje, on i maleńka ku-

dłata suczka, przedzierali się leśnymi ostępami do nikąd w wiel-

kiej śnieżycy. Dobrzy ludzie przywieźli ich do nas, zmarzniętych, 

zziajanych, głodnych. Sunia doszła do siebie już po kilku godzi-

nach, doberman był śmiertelnie wycieńczony. Trząsł się z zimna 

jak osika, prychał, kaszlał i do tego postanowił nic nie jeść.

 Minęło kilka dni, sunia poczuła się w schronisku jak u siebie 

w domu, tymczasem pies czuł się coraz gorzej. Mimo ciągłego 

leczenia silne przeziębienie nie dawało za wygraną, poza tym 

trzeba było psiaka usilnie prosić o przełknięcie każdego kawałka 

jedzenia. Tęsknił za kimś, nie było wątpliwości. Często siadywał 

przed swoją budą i wył tak żałośnie, że aż inne psy łączyły się 

z nim w tej rozpaczy, tworząc przejmujący chór. Wierna sunia 

nie opuszczała go na krok. Mieszkali razem w jednej budzie.

 Aż tu któregoś ranka, podczas rutynowego sprzątania su-

nia zachowała się w nieco dziwny sposób, nie pozwoliła nawet 

podejść pielęgniarzowi do budy w której sypiał doberman. 

Zaniepokoiło to obsługę, wszak każdego ranka zarówno sunia 

radośnie witała wchodzącego do boksu człowieka, jak i do-

berman przychodził się zawsze przywitać – grzecznie podając 

łapę. Tego dnia było inaczej, sunia gotowa była ugryźć każdego, 

kto chciał zbliżyć się do budy. Nie było rady, złapaliśmy suczkę 

na smycz i odprowadziliśmy do innego pomieszczenia. Wtedy 

dopiero można było spokojnie wejść do budy ... Wszystko było 

jasne, sunia nie chciała nikogo wpuścić , gdyż jej przyjaciel już 

nie żył. Biedna mała postanowiła bronić go do końca. Zabra-

liśmy ciało psa, którego najprawdopodobniej zabiła rozpacz 

i tęsknota za panem. Sunia długo jeszcze pilnowała pustej 

budy, a po tygodniu los okazał się tak ironicznie złośliwy, 

dokładnie w tydzień po śmierci psa do bramy schroniska za-

dzwonił dzwonek, przy wejściu stała cała rodzina, ojciec, mat-

ka, kilkunastoletni chłopak i zapłakana dziewczynka.

 „Sąsiedzi zabierali od Państwa psa, powiadomili nas, że wi-

dzieli tu naszego Aresa, trzyletni doberman - on często uciekał, 

lubił sobie sam pobiegać, ale zawsze wracał ...” Tym razem już 

nie wróci, odszedł na zawsze – odpowiedziałam, a żal prze-

mieszany ze złością ścisnął moje gardło. Jak można było po-

zwalać psu na samotne bieganie po mieście, jak można było 

tak długo bezczynnie czekać, aż pies sam wróci do domu. Po 

raz kolejny przekonałam się, że ludzka głupota nie zna granic, 

tylko dlaczego za tą głupotę mają płacić zwierzęta.
TOZ Fauna

O pięknym dobermanie, wiernej suni i ludzkiej głupocie

 

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

10 maja – niedziela – godz. 12.30
Teatrzyk dla dzieci „Mazowiecka Pyza”. Wstęp wolny!

10 maja – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów.

15 maja – piątek– godz. 18.00
Spotkanie Klubu Literackiego. Zapraszamy osoby uprawiające 

sztukę pisania we wszystkich jego formach.

16 mają – sobota – godz. 16.00
Koncert Ogniska Muzycznego „Progress”.

17 maja – niedziela – godz. 12.30
Teatrzyk dla dzieci „Owocowy Raj”. Wstęp wolny!

17 maja – niedziela – godz. 17.00
Koncert Piotra Szczepanika „Piosenki sprzed lat”.

Wstęp wolny!

20 maja – środa – godz.19.00
Spotkanie z panią Ewą Poznańską „Kobiety Polskie w misjach 

pokojowych”. Wstęp wolny!

24 maja – niedziela – godz. 16.00
„Majówka” w Macierzyszu

występ zespołów z Domu Kultury „Uśmiech”.

 26 maja – wtorek – godz. 18.00
Koncert z okazji Dnia Matki. 

Wstęp wolny!

31 maja – niedziela – godz. 18.00 
Wernisaż malarstwa Witalija Szyszkina.

Wstęp wolny!

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

2 maja – sobota – godz. 15.00-20.00
„Majówka” w Józefowie.

10 maja – niedziela – godz. 15.00
Teatrzyk dla dzieci „Mazowiecka Pyza”.

Wstęp wolny !

17 maja – niedziela – godz. 15.00
Teatrzyk dla dzieci „Owocowy Raj”.

Wstęp wolny !

24 maja – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów.

29 mają – piątek – godz.17.00
Zakończenie roku szkolnego dla klas 6 
ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie.

30 maja – sobota godz. 8.00-13.00
Spotkanie Związku Niewidomych 
z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka

MAJ  -  KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
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STRAŻ MIEJSKA

Z notatnika strażnika:
 Przy ul. Poznańskiej patrol ujawnił 

i volkswagena, który stał w polu przy 

drodze wraz z kluczykami w stacyjce i 

uchyloną przednią szybą. Po wezwaniu Policji, okazało się że 

pojazd został skradziony. 

 Udzielanie pomocy w wypadkach samochodowym na 

terenie naszej gminy. Wypadki w których nie było na szczę-

ście ofiar śmiertelnych. Ale czy nie warto jednak powstrzymać 

swoje zapędy? Przypominamy przy okazji, że każdy zakręt ma 

swoją prędkość.

Wraz z nadejściem wiosny, niektórzy wzięli się za „wiosenne 

porządki”! Nasze patrole będą starały się dopingować wła-

ścicielom tych posesji, aby nie ustawali w staraniach o swoje 

otoczenie, lub będziemy ujawniać sprawców tych czynów, aby 

mieli szansę odnaleźć to co zgubili.

Czy na pewno wszyscy wiemy do czego służą pojemni ki do 

selektywnej zbiórki śmieci? No cóż… trzymamy kciuki za tych, 

którym wyznaczyliśmy termin naszej rekontroli zaprowadze-

nia porządku.

 Przykład ten świadczy o tym - że na pewno nie do tego aby 

je podpalać! Takie odpady z pewnością nie nadają się do tych 

pojemników, ba…. nawet nie zmieściły by się! Pewnie któraś 

z dorosłych osób tego nie zauważyła (bo przecież już dziecko 

wie w szkole podstawowej,  do czego one służą).  Łączymy się 

w ubolewaniu z innymi, z braku czyjejś wyobraźni.

Natomiast kolejnych zdjęć, proszę nie kojarzyć z instalacją na-

wadniającą.

Są bardzo wymowne i nie wymagają  komentarza. Z tym jed-

nak małym wyjątkiem, że nie obyło się bez mandatu.

Pozdrawiamy - Straż Miejska

STRAŻ MIEJSKA
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KRONIKA POLICYJNA

KRONIKA KRYMINALNA

Trzy miesiące aresztu za zabójstwo
Tylko trzech dni od zgłoszenia potrzebo-

wali kryminalni ze Starych Babic i policjanci z wydziału docho-

dzeniowo-śledczego na rozwiązanie sprawy zabójstwa. W so-

botę, 11 kwietnia br. zatrzymali 24-letniego obywatela Ukrainy. 

Wczoraj Sąd Rejonowy w Pruszkowie aresztował mężczyznę. 

Za zabójstwo grozi mu nawet dożywocie.

 Przypomnijmy, w czwartek policjanci z Ożarowa otrzymali 

zgłoszenie o zaginięciu 31-letniego mężczyzny. Sprawdzono 

posesję, na której przebywał zaginiony. Wszystko skazywało na 

to, że w środku doszło do przestępstwa. Na miejsce wezwano 

policyjnego przewodnika z psem tropiącym. Kilkadziesiąt mi-

nut później funkcjonariusze odkryli ukryte w terenie trudno 

dostępnym zwłoki mężczyzny.

 Natychmiast skierowano grupę operacyjno-dochodzenio-

wą. Powiadomiono prokuratora rejonowego. Przeprowadzono 

oględziny miejsca zdarzenia i oględziny zwłok. Z dotychczaso-

wych ustaleń wynika, że znaleziono zaginionego mężczyznę.

 Policjanci z wydziału kryminalnego i dochodzeniowo-śled-

czego natychmiast przystąpili do poszukiwania sprawców 

brutalnego zabójstwa. Funkcjonariusze ustalali osoby, które 

mogły mieć związek z przestępstwem. W sobotę policjanci 

zatrzymali 24-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna przy-

znał się już do zamordowania ofiary. Wczoraj Sąd Rejonowy 

w Pruszkowie aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu kara 

nawet dożywotniego pozbawienia wolności

Za kierownicą poloneza z ponad 3 promilami
Mimo wielu apeli Policji o ostrożność na drogach, wielu akcji 

informacyjnych mówiących o tym, jak niebezpieczna jest jaz-

da pod wpływem alkoholu, przestróg i pokazywaniu tragicz-

nych w skutkach zdarzeń, których przyczyną był alkohol, nie 

wszyscy traktują je poważnie. Wciąż policjanci z terenu nasze-

go powiatu zatrzymują takich niebezpiecznych kierowców.

 Policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy w Sta-

rych Babicach pełniący służbę na drogach naszego powiatu 

tylko jednego dnia uniemożliwili dalszą jazdę trzem nietrzeź-

wym kierującym. 6 kwietnia br. najpierw parę minut po go-

dzinie 7.00 na ulicy Sochaczewskiej w Kaputach zatrzymali do 

kontroli drogowej kierowcę żuka. Tadeusz Z. miał promil alko-

holu we krwi. W tym samym miejscu po południu policjanci 

zatrzymali Marka G. Mężczyzna mając 3,3 promila alkoholu 

we krwi jechał polonezem. W Błoniu na ulicy Rynek ujawni-

li nietrzeźwego cyklistę. Jarosław D. jechał rowerem mając 1,2 

promila alkoholu we krwi.

 Wszyscy mężczyźni za kierowanie w stanie nietrzeźwości 

odpowiedzą teraz przed sądem.

 Pamiętajmy! Alkohol, ale także brawura, brak wy-
obraźni, nadmierna prędkość i nie przestrzeganie prze-
pisów ruchu drogowego prowadzą do nieodwracalnych 

w skutkach tragedii.

Poszukujemy świadków wypadku
Poszukujemy świadków wypadku, do którego doszło 4 marca 

br. w miejscowości Konotopa na ulicy Topolowej, gdzie samo-

chód ciężarowy na łuku drogi zjechał do przydrożnego rowu, 

a następnie uderzył w drzewo, po tym, gdy jadący z naprze-

ciwka ford wjechał na jego pas ruchu i odjechał z miejsca zda-

rzenia. Świadków tego wypadku oraz osoby mogące przyczy-

nić się do ustalenia okoliczności zdarzenia, a w szczególności 

kierowcy białego forda oraz inni użytkownicy drogi jadący w 

tym czasie drogą, proszeni są o kontakt z komendą w Starych 

Babicach.

 W środę 4 marca br. około godz. 15.00 w miejscowości Ko-

notopa na ulicy Topolowej doszło do wypadku drogowego. 

Samochód ciężarowy na łuku drogi zjechał do przydrożnego 

rowu, a następnie uderzył w drzewo, po tym, gdy jadący z na-

przeciwka biały ford wjechał na jego pas ruchu i odjechał z 

miejsca zdarzenia.

 Świadków tego wypadku oraz osoby mogące przyczynić 

się do ustalenia okoliczności zdarzenia, a w szczególności 

kierowcy białego forda oraz inni użytkownicy drogi jadący w 

tym czasie drogą, proszeni są o kontakt z mł. asp. Agnieszką 

Dobrzyńską tel. (0-22) 604-32-37 lub całodobowo z Komendą 

Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 

siedzibą w Starych Babicach tel. (0-22) 752-80-00.

Nietrzeźwy nieletni kierowca
Dochodziła 2.00, gdy w sobotnią noc 4 kwietnia br. w Ołta-

rzewie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego komendy w 

Starych Babicach zatrzymali do kontroli drogowej poloneza. 

Szybko okazało się, że 17-letni kierowca był nietrzeźwy. Nie-

letni miał prawie 1,3 promila, a jego 16-letni pasażer promil 

alkoholu we krwi. Kierowca nie posiadał uprawnień do kiero-

wania, ani żadnych dokumentów do kierowania. Pojazd został 

zabezpieczony na parkingu depozytowym, a nieletni oddani 

pod opiekę rodzicom.

 W sobotnią noc, gdy policjanci z Wydziału Ruchu Dro-

gowego komendy w Starych Babicach zauważyli na ulicy Li-

powej w Ołtarzewie poloneza. Styl jazdy kierowcy zaniepo-

koił funkcjonariuszy, którzy zatrzymali samochód do kontroli 

drogowej. Wtedy to okazało się, że 17-letni kierowca był nie-

trzeźwy. Przeprowadzone badanie wykazało, że nieletni miał 

prawie 1,3 promila, a jego 16-letni pasażer promil alkoholu we 

krwi. Młody kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania 

POLICJA
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OSP

OSP Ożarów Mazowiecki
W lutym 2009r. OSP Ożarów wyjeż-

dżała alarmowo 13 razy:

- 2 pożary

- 10 akcji ratownictwa technicznego

- 1 pompowanie rozlewiska.

4 luty - Bronisze, ul. Piastowska. Tragiczny wypadek drogowy 

z udziałem samochodu Renault Clio.

6 luty - Bronisze, ul. Poznańska/Piastowska. Zderzenie dwóch 

samochodów WV Golf i Audi 100. Działania strażaków pole-

gały na udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej, neutra-

lizacji rozlanych płynów i olejów samochodowych, ściągnięciu 

wraków pojazdów na pobocze.

16 luty - Pogroszew, ul. Nowowiejska/Rataja. Zderzenie sa-

mochodu Lublin II i Opel Vectra. W wyniku zderzenia Lublin 

przewrócił się  na bok. Trzy osoby poszkodowane zostały od-

wiezione do szpitala. 

28 luty - Bronisze ul. Poznańska/Piastowska. Zderzenie dwóch 

samochodów osobowych Audi 80 i Hunday Pony. Działania 

strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłą-

czeniu akumulatorów, neutralizacji rozlanych płynów i olejów 

samochodowych oraz udrożenieniu drogi A-2.

Zebrał: Jacek Andrzejczak

OSP Święcice
W lutym i marcu OSP Święcice wyjeżdżała alarmowo 22 razy:

- 11 pożarów 

- 1 akcja ratownictwa technicznego

- 10 pompowań rozlewisk

1.02 - pożar budynku – uległy spaleniu meble - Pilaszków

7.02 - usunięcie gniazda os spod dachu kwiaciarni - Błonie

23.02 - wypompowanie wody z piwnicy Święcice, 

ul. Źródlana 7

W dniach 26-27.02 oraz 17.03, 23.03, 25-26.03, 28.03 - 

pompowanie wody z zalanej ulicy Kasztanowej i parkingu przy 

przedszkolu - ul. Kasztanowa, niedrożne kanały odpływowe.

8.03 - pożar sterty – Wolica – 2 sekcje

15.03 - wypalanie trawy – ul. Kopytowska 

15.03 - wypalanie trawy, ul. Długa

22.03 - podpalone kontenery na śmieci, os. Płochocin

25.03 - Święcice, ul. Poznańska, rozlany płyn, 10 kg Sorbentu 

i zamiatanie

28.03 - Pilaszków, ul. Zaborowska, wypalanie trawy i śmieci

28.03 - Józefów, wypalanie trawy

29.03 - wypalanie trawy wzdłuż torów kolejowych, Płochocin

31.03 - wypalanie krzaków i trawy Józefów.
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oraz dokumentów od pojazdu. Policjanci zatrzymali dowód 

rejestracyjny pojazdu, który zabezpieczony został na parkingu 

depozytowym. Nieletni przekazani zostali pod opiekę rodzi-

com.

Młodzież poznaje zasady bezpiecznego kibicowania
1 kwietnia młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Ożarowie Mazowieckim wzięła udział w wycieczce do klubu 

sportowego „Legia”. Podczas tej niecodziennej lekcji uczniowie 

mogli zwiedzić klub i poznać jego historię oraz zasady i przepi-

sy obowiązujące na terenie klubu. Policjantka ze Starych Babic 

przypomniała uczestnikom, jak należy bezpiecznie i prawidło-

wo zachowywać się podczas imprez sportowych. Młodzież 

miała również okazję obejrzeć trening sportowców.

 Program opracowany jest przez policjantów Wydziału Pre-

wencji KSP, a jego głównym celem jest wypracowanie wśród 

dzieci i młodzieży bezpiecznych i prawidłowych zachowań 

podczas imprez sportowych. Chcemy nauczyć dzieci i mło-

dzież jak nie powodować zagrożeń i nie stać się ich ofiarą, w 

jaki sposób zmieniać swoje zachowanie i dostosować je do ról 

- sportowca, kibica. Do realizacji projektu stołeczni policjanci 

zaprosili przedstawicieli klubu sportowo „Legia”.

 1 kwietnia br. młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Ożarowie Mazowieckim wzięła udział w wycieczce 

do klubu sportowego „Legia”. Podczas tej niecodziennej lekcji 

uczniowie mogli zwiedzić klub i poznać jego historię, zapoznać 

się z zasadami i przepisami obowiązującymi na terenie ośrod-

ka sportowego. Policjantka ze Starych Babic przypomniała 

uczestnikom, jak bezpiecznie i prawidłowo zachowywać się 

podczas imprez sportowych i przypomniał zasady bezpiecz-

nego kibicowania. Na zakończenie uczniowie mieli również 

okazję obejrzeć trening sportowców.

Pozdrawiam serdecznie
kom. Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji dla 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach


