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Rozpoczęła się jedna z piękniejszych pór roku, wraz z wyraźnie już przebudzoną przyrodą ożywiło 
się nasze życie rodzinne, osiedlowe, gminne. 

 Rozpoczął bieg nowy rok budżetowy z nową listą zadań. Realizacja budżetu to podstawowe zada-
nie samorządu - zwłaszcza Urzędu Miasta i Gminy wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. 
Choć Polska pozostaje zieloną wyspą, z dodatnim produktem krajowym brutto, na ogarniętej recesją 
mapie Europy, to jednak kryzys gospodarczy daje się także u nas zauważyć. Sejm przyjął 17 lipca 
ubiegłego roku ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 przyjmującej spadek planowa-
nych dochodów państwa. Dla gmin największe znaczenie ma zmniejszenie wpływów podatkowych, 
zwłaszcza podatków dochodowych, które stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów w jed-
nostkach samorządu terytorialnego, a także podatków od czynności cywilnoprawnych. W zapisach 
bilansu ubiegłego roku zrealizowane dochody gminy zostały zapisane w kwocie 70.628.778,40 zł, co 
stanowi 90,91% zakładanego planu. Na ten wynik złożyły się mniejsze wpływy w takich rozdziałach 
jak: gospodarka mieszkaniowa, dochody od osób prawnych i od osób fizycznych, mniejsze wpływy 
z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszył się także podatek od czynności cywilnopraw-
nych (głównie z tytułów przeniesienia własności) - sprawozdanie z wykonania budżetu 2009 na str. 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta, bip.ozarow-mazowiecki.pl. Pomimo tych obiektyw-
nych trudności, budżet tegoroczny ma zarówno po stronie wydatków jak i dochodów najwyższe 
z dotychczasowych wartości, i mam nadzieję, że wspólnie uda się nam go zrealizować. 

 O tej porze roku nigdy nie jest za dużo przypominać o obowiązkach utrzymania czystości. Niech 
to nie będzie wyłączne zadanie pracowników Zakładu Usług Komunalnych, którzy z roku na rok 
działają skuteczniej. Niech to będzie ambicją i zadaniem wszystkich Mieszkańców Gminy. Polecam 
Państwu artykuł kolegów z Wydziału Środowiska i Rolnictwa poruszający ten temat.

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski

 Motto na czas Wielkanocny:

  Bo nie jest światło, by pod korcem stało,

  Ani sól ziemi do przypraw kuchennych, 

  Bo piękno na to  jest, by zachwycało

  Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.
        Cyprian Kamil Norwid
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 Podpisano umowy dotyczące następujących zadań: 

• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany konstrukcji dachu budynku i ocieplenia ścian 

budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie, 

• opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strażackiej w Ożarowie 

• przeprowadzenie procedury realizacyjnej przebudowy ul. Poniatowskiego w Ożarowie 

• roboty konserwacyjno-remontowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej - dróg gminnych 

• dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek Urzędu Miasta  

• wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miasta – część A

• wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miasta – część B

 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• usługę bankową polegającą na udzieleniu długoterminowych kredytów dla Gminy Ożarów Mazowiecki

 Zakończono zadania:

• remont pomieszczeń w budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie (przystoso-

wanie na gabinety terapeutyczne)

 Rozstrzygnięto postępowania przetargowe dotyczące następujących zadań:

• remont dróg gminnych – wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych za ceny jednost-

kowe brutto: 

• za naprawę 1 m² jezdni ubytku średnio do 10 cm: 53,60 zł

• za naprawę 1 m² jezdni ubytku średnio do 4 cm: 48,70 zł

• za wykonanie 1 m² spękań jezdni: 7,00 zł, zamówienie zostanie udzielone do wysokości środków w budżecie 

tj. 200.000,00 zł 

• konserwacja oświetlenia ulicznego i drobne prace elektryczne na terenie Miasta i Gminy 

 Dyrektor Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie podpisał umowę  z Wydawnictwami Szkolny-

mi i Pedagogicznymi dotyczącą udziału w projekcie „e-Akademia Przyszłości”. Projekt jest współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem 

projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przy-

rodniczych, technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz języków obcych i przedsiębiorczości. Projekt 

wdrażany będzie w Gimnazjum w okresie od dnia 1.09.2010r. do 30.06.2013

 Dla dzieci z grupy trzeciej i czwartej w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbył się konkurs plastyczny pt. 

„Muzyka Fryderyka Chopina.” 

 11 i 12 marca dla dzieci z grupy czwartej w Przedszkolu Publicznym w Józefowie został zorganizowany kon-

kurs plastyczny pt. „Wiatr, wypadek, ogień, woda – straż zawsze rękę poda”. Konkurs jest organizowany przez 

Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

 11 marca w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie odbył się Gminny Konkurs Recyta-

torski Poezji Patriotycznej. Do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy. Laureatami 

konkursu zostali:

I miejsce:

Paweł Cupriak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

Sandra Czopek – Szkoła Podstawowa w Płochocinie

II miejsce:

Aleksandra Pec – Szkoła Podstawowa w Płochocinie

III miejsce:

Eliza Okulska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

Wyróżnienia: Małgorzata Opozda - Szkoła Podstawowa w Święcicach, 

Sebastian Szymański - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, 

Justyna Mazuchowska - Szkoła Podstawowa w Płochocinie.

 W Mistrzostwach Polski Szkół Sportowych rozgrywanych w Raciborzu w dniach 20-21 marca br. Uczniowie 

z Gimnazjum w Ożarowie zajęli 8 miejsce, zdobywając 5 medali.

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 

• 7 marca odbył się Koncert z okazji Dnia Kobiet - TADEUSZ ROSS i TERESA GAŁCZYŃSKA w programie ka-

baretowym „NACIŚNIJ ENTER”. 

• 8 marca w sali klubowej DK odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ożarowskiego Stowarzy-

szenia Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II, nowy Zarząd Stowarzyszenia przedstawia się następująco:

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA 
I SPORT

KULTURA

z pracy Urzędu Miasta 
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 Prezes - Małgorzata Prokop

 Wiceprezes - Grażyna Malinowska

 Skarbnik - Justyna Borczyk

 Sekretarz – Magdalena Lipińska

 Członek Zarządu – Janusz Zimny

• 11 marca odbyło się spotkanie z cyklu GOŚC BURMISTRZA z Panią Barbarą Milanowską, kustoszem Muzeum 

Dworu Polskiego w Pilaszkowie i autorką książki „Dzieje Pilaszkowa”.  

• 20 marca – w hallu DK „UŚMIECH” dyżur pełnili pracownicy Urzędu Skarbowego. Pomagali w wypełnianiu 

deklaracji PIT. 

• 21 marca - odbył się wernisaż wystawy prac graficznych słowackiego artysty Petera Kocaka. 

• 24 marca - przeprowadzono eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury - Filia w Józefowie

• 12 marca odbyło się zebranie mieszkańców Józefowa z kierownictwem Zakładu Usług Komunalnych.

• 13 marca - Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki zorganizował spotkanie integracyjne dla swoich 

członków i podopiecznych z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

         Burmistrz - Kazimierz Stachurski

Serdeczne gratulacje dla Ożarowskiej Firmy
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UCHWAŁA Nr 436/10
w sprawie: Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Ożarów Mazowiecki”.

2. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzy-

gnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag sta-

nowią załączniki do niniejszej uchwały: 

1) tekst „Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Ożarów Mazowiecki – „Uwarun-

kowania zagospodarowania przestrzen-

nego” (Tom I), zawarty w załączniku nr 1, 

stanowi materiał informacyjny uzasad-

niający i dokumentujący tekst ustaleń; 

2) rysunek w skali 1:10 000 „Uwarunko-

wania zagospodarowania przestrzenne-

go” Rysunek I), stanowiący załącznik nr 2 

obrazuje opisane w tekście uwarunko-

wania;

3) tekst „Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Ożarów Mazowiecki – „Kierun-

ki zagospodarowania przestrzennego” 

(tom II), zawarty w załączniku nr 3, sta-

nowi ustalenia studium;

4) rysunek w skali 1:10 000 „Kierunki za-

gospodarowania przestrzennego (Rysu-

nek II) będący załącznikiem nr 4 stanowi 

integralną część ustaleń studium;

5) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag stanowi załącznik nr 5. 

§2

Traci moc uchwała Nr 389/02 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

3 października 2002 r. w sprawie uchwa-

lenia studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ożarowa Mazowieckiego i gminy 

Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 436/10 
w sprawie Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Ożarów Mazowiecki.

UCHWAŁA Nr 437/10
w sprawie: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części 
wsi Pogroszew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego części wsi 

Pogroszew zwany dalej w treści niniejszej 

uchwały planem.

2. Plan obejmuje obszar, którego granice 

wyznaczają; od północy granica admini-

stracyjna wsi Pogroszew przebiegająca 

wzdłuż granicy administracyjnej gminy 

Ożarów Mazowiecki, od wschodu grani-

ca dz. nr ew. 22/4 i jej przedłużenie przez 

ul. Nowowiejską oraz działkę nr ew. 96/1 

do Kanału Ożarowskiego, następnie w 

kierunku wschodnim południowa gra-

nica Kanału Ożarowskiego, od południa 

granice działek nr ew. 149, 148, 147, 146 

i 145 oraz południowa granica drogi na 

działce nr ew. 150, od zachodu wschod-

nia linia rozgraniczająca ul. Rataja, dalej 

w kierunku wschodnim południowa 

granica Kanału Ożarowskiego, następnie 

w kierunku północnym zachodnie gra-

nice dz. Nr ew. 94/2 i 22/3.

3. Granice obszaru objętego planem, 

o którym mowa w ust. 2, wyznacza się 

na rysunku planu sporządzonym na ma-

pie w skali 1:2 000, stanowiącym załącz-

nik nr 1 do uchwały.

§2

Załącznikami do niniejszej uchwały i jej 

integralnymi częściami, są:

1) rysunek planu w skali 1: 2 000 – stano-

wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrze-

nia uwag do projektu planu- stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz o zasa-

dach ich finansowania- stanowiące za-

łącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) rysunek tereny zmeliorowane w ska-

li 1:5000 - stanowiący załącznik nr 4 do 

niniejszej uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 437/10 
w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Pogroszew.

UCHWAŁA Nr 438/10
w sprawie: zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Ożarów Mazowiecki dla ob-
szaru Umiastów - Kaputy - Kręczki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się zmianę miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru 

Umiastów - Kaputy - Kręczki zwaną da-

lej w treści niniejszej uchwały „planem” 

terenu położonego we wsi Umiastów 

obejmującego część działki nr ew. 20/6.

2. Granice obszaru objętego planem 

wyznacza się na rysunku planu sporzą-

dzonym na mapie w skali 1:1000, sta-

nowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.

§2

Załącznikami do niniejszej uchwały i jej 

integralnymi częściami, są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 – stanowią-

cy załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag do projektu planu – stanowią-

ce załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania - stanowiące załącznik 

nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Rysunek planu odnosi wybrane usta-

lenia zawarte w niniejszej uchwale do 

terenu objętego planem.

2. Następujące oznaczenia graficzne na 

rysunku planu są obowiązującymi usta-

leniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach za-

gospodarowania;

3) zwymiarowane wzajemne odległości 

elementów zagospodarowania;

W dniu 5 marca 2010 r. na LII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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4) przeznaczenie terenów oznaczone 

symbolem literowym i cyfrowym lub 

symbolem literowym;

5) linie zabudowy nieprzekraczalne.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 8 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzy-
mujących się” podjęła Uchwałę Nr 438/10 
w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Ożarów Mazowiecki dla obszaru Umia-
stów - Kaputy – Kręczki.

UCHWAŁA Nr 439/10
w sprawie: udzielenia dotacji celo-
wej na pomoc finansową dla Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego na 
wykonanie przedsięwzięcia polega-
jącego na przebudowie, położonej 

w Gminie Ożarów Mazowiecki, dro-
gi powiatowej nr 4119W (ul. Socha-
czewskiej).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Udzielić pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Powiatu Warszaw-

skiego

Zachodniego w wysokości 1.000.000 zł 

(słownie: jeden milion złotych) z prze-

znaczeniem na wykonanie przedsię-

wzięcia polegającego na przebudowie, 

położonej w Gminie Ożarów Mazo-

wiecki, drogi powiatowej nr 4119W (ul. 

Sochaczewskiej), na odcinku od ronda w 

miejscowości Wieruchów do ul. Szkolnej 

w miejscowości Macierzysz na długości 

ok. 960 mb.

§2

Środki na pomoc finansową zabezpie-

czono w Uchwale budżetowej na rok 

2010 w dziale 600 „Transport i łączność”, 

rozdział 60014 „Drogi publiczne powia-

towe”.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 439/10 
w sprawie udzielenia dotacji celowej na 
pomoc finansową dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego na wykonanie wspól-
nego przedsięwzięcia polegającego na 
przebudowie, położonej w Gminie Ożarów 
Mazowiecki, drogi powiatowej nr 4119W 
(ul. Sochaczewskiej).

Pełna treść uchwał oraz załączników do wglądu 
w UMIG w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 

lub na stronie www.bip.ozarow-mazowiecki.pl

Zadbajmy o porządek w gminie
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzyma-

nia czystości i porządku oraz postępowania z odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki .

Aby czerpać przyjemności z posiada domu, należy dbać nie 

tylko o niego, lecz również o teren wokół. Zwłaszcza, że obo-

wiązek zachowania porządku normowany jest przepisami 

prawa. 

 Obowiązki właścicieli nieruchomości oraz zadania 
gminy dotyczące utrzymania czystości i porządku okre-
śla Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. nr 132, poz. 
622 ze zm.). Właściciele nieruchomości muszą się stoso-
wać zarówno do ogólnych przepisów porządkowych, jak 
i tych wydanych przez radę gminy (Uchwała nr 419/06 
o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Ożarów Ma-
zowiecki z dnia 27 kwietnia 2006). Zadaniem gminy jest 
utrzymanie czystości i porządku na własnym obszarze. 
W ramach tego obowiązku - poza podejmowaniem 
uchwał określających zasady utrzymania porządku - do 
gminy należy m.in. prowadzenie postępowania egzeku-
cyjnego - jej służby powinny sprawdzać porządek na te-
renie gminy oraz nakładać mandaty lub kierować sprawy 
do sądów grodzkich.
 Właściciel nieruchomości ma obowiązek zawrzeć umo-
wę z firmą wywożącą śmieci, która ma na tę działalność 
zezwolenie udzielone przez burmistrza. W razie kontroli 
właściciel nieruchomości musi udokumentować korzy-
stanie z usług takiej firmy przez okazanie umowy i dowo-
dów opłaty za nie. Za brak rachunków za wywóz śmieci 
grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Grzywna ta 
może być nakładana kilkakrotnie, przy czym grzywny 

wymierzane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć 
10 tys. zł. W postępowaniach sądowych, na wniosek Straży 
Miejskiej są już wyroki skazujące. Gmina może też przejąć 
od właściciela obowiązki zadbania o wywóz śmieci w try-
bie wykonania zastępczego, jeżeli nie udokumentuje on 
korzystania z tych usług. Wykonanie zastępcze odbywa 
się na koszt właściciela nieruchomości.
 Ponadto do właściciela nieruchomości należy także 
uprzątanie śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń 
z położonych wzdłuż nieruchomości chodników. Nie wy-
pełnianie obowiązku uprzątania chodnika przylegającego 
do nieruchomości naraża jej właściciela na karę grzywny 
w wysokości do 5 tys. zł.
 Niedopuszczalnym jest wyrzucanie odpadów komu-
nalnych, pochodzących z gospodarstw indywidualnych 
do przydrożnych rowów, zadrzewień oraz do koszy na 
odpady ustawionych przy przystankach autobusowych 
lub w parkach gminnych.
 Na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki istnieje zakaz spa-

lania śmieci. Spalanie śmieci (odpadów) powoduje uwalnia-

nie do środowiska substancji tj: dioksyn, PCB, które mają silne 

działanie rakotwórcze oraz teratogenne (działają szkodliwie 

na płód). Substancje te migrują w powietrzu i osadzają się 

na owocach i warzywach, które później spożywamy. Są one 

szczególnie niebezpieczne, ponieważ  są niewidoczne i niewy-

czuwalne węchem.

 Spalając śmieci łamiemy nie tylko prawo, ale przede 

wszystkim niszczymy zdrowie swoje i swoich bliskich. Jeśli  

twój sąsiad uparcie spala odpady na działce i zadymia okolicę, 

możesz wezwać służby ochrony środowiska, a także powołać 

się na przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi właści-

ciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa 
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powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie 

z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikają-

cą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości 

i stosunków miejscowych. Za spalanie odpadów poza insta-

lacjami oraz w urządzeniach przewiduje się karę aresztu lub 

grzywny. 

 Gmina prowadzi nieodpłatną akcję odbierania odpadów 

surowcowych (papier, szkło, tworzywa) w dwóch systemach, 

jeden – bezpośrednio od mieszkańców (system workowy) 

i drugi – gniazdowy. 

System workowy
 Miejscowości i osiedla objęte systemem:

Szeligi, Macierzysz, Duchnice, Osiedle Zientarówka, Osiedle 

Ołtarzew, Osiedla Płochocin Płn i Płd., Osiedle Mickiewicza 

oraz zabudowa rodzinna Osiedla Franciszków,

 Mieszkańcy, którzy podpisali umowę w 2009 roku umowę 

na rok 2010 otrzymają pocztą, warunki umowy pozostają bez 

zmian, nie obowiązuje tych mieszkańców zakup kompletu 

startowego,

 Mieszkańcy zawierający umowę po raz pierwszy podpisują 

ją z Aminex Sp. z o.o. i w dniu podpisania umowy nabywają 

komplet startowy worków w postaci: jednego worka na opa-

kowania szklane oraz dwóch worków na surowce wtórne,

 Koszt kompletu startowego wynosi 10 zł (słownie: dziesięć 

złotych),

 Komplet startowy składa się z dwóch worków 120-litro-

wych (kolor czerwony) przeznaczonych na mieszaninę opa-

kowań i gazet: papier, tworzywa sztuczne, metal, oraz jednego 

worka 60-litrowego (kolor zielony) przeznaczonego na opako-

wania ze szkła,

 Odbiór odpadów zgromadzonych wyłącznie w workach 

dostarczonych przez Aminex i wystawionych w pasie drogo-

wym przed posesją należącą do właściciela odpadów odby-

wać się będzie raz w miesiącu (termin ustala się z zaintereso-

wanym przy podpisaniu umowy,

 Za każdy odebrany worek odpadów Aminex dostarcza 

bezpłatnie jeden worek pusty.  Liczba worków zamiennych 

nie może przekroczyć liczby w komplecie startowym - 3,

 Podpisać umowę i nabyć komplet startowy można w sie-

dzibie Eco-Centrum Sp. z o.o., ul. Poznańska 129/133, Ożarów 

Mazowiecki w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 

– 14:00 oraz w Urzędzie M i G Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejo-

wa 2, wtorek i czwartek w godz. 14:00 – 16:00.

System gniazdowy
Zestawy 3 pojemników – na papier, szkło i tworzywa sztuczne 

– ustawione są w następujących punktach Gminy:

Lp. Lokalizacja poj.do segregacji odpadów ilość 
kpl.

poj. 
m3 

1 Poniatowskiego/Floriana 2 9

2 Obr. W-wy / Floriana 1 4,5

3 Obr. W-wy (przedszkole) 1 4,5

4 Obr. W-wy (przy stacji uzdat. wody) 1 4,5

 Razem 5 22,5

    

5 Wolica, ul. Ogródkowa 1 4,5

6 Polmos Józefów, ul. Rokicka 1 4,5

7 Józefów, ul. Kasztanowa 1 4,5

8 Ożarów Maz.- MAZURKAS 1 4,5

9 Gołaszew, ul. Wspólna 1 4,5

10 Święcice, ul. Poznańska 1 4,5

11 Płochocin, ul. Kolejowa 1 6

12 Wolskie 1 4,5

13 Mory ui. Biedronki 10 1 4,5

14 Ożarów Maz., ul. Strażacka 1 4,5

15 Ożarów Maz.- Klub ,,Ożarowianka” 1 4,5

16 Józefów- ul. Kasztanowa 1 4,5

17 Bronisze, ul. Przyparkowa 1 4,5

18 Wieruchów ul. Wieruchowska 1 4,5

19 Koprki ul. Jaśminowa 1 4,5

20 Michałówek ul Poznańska 522 1 4,5

21 Duchnice, ul. Korczaka 1 4,5

22 Płochocin, ul. Lipowa 3 - Szkoła 1 7,5

23 Ołtarzew, ul. Mazowiecka 1 4,5

24 Ożarów Maz., ul. Szkolna 2 - Szkoła nr 1 1 7,5

25 Ołtarzew, ul. Lipowa 11 - Szkoła nr 2 1 7,5

26 Kręczki ul Żyzna 1 4,5

27 Pogroszew,ul. Nowowiejska 40 1 4,5

28 Piotrkówek Mały 1 4,5

29 Strzykuły, ul. Sochaczewska - osiedle 1 4,5

30 Ołtarzew, ul. Poznańska /sołtys/ 1 4,5

31 Płochocin, ul. Stołeczna /wieś/ 1 4,5

Razem 27 132

 Oprócz tego mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie oddać 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do firmy Thornmann 

Recykling mieszczącej się na terenie byłej fabryki Kabli. Punkt 

czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 

16:00, e-mail: thornmann@thornmann.com.pl, tel. 721 05 00

 Jednocześnie   przypominamy, że konsument ma prawo  

do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elek-

trycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zu-

żyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt  

na zasadzie „1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za 

telewizor, świetlówka za świetlówkę itp.

Wydział Środowiska i Rolnictwa:
tel. 022 722 22 07 w. 235, 236, 237

srodowisko@ozarow-mazowiecki.pl
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Karty PRZYJĘCIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZED-

SZKOLA można pobierać bezpośrednio w wybranej placówce 

przedszkolnej i po ich wypełnieniu należy zwrócić we właści-

wej placówce do 31 marca.

 W celu właściwego przygotowania placówek do roku 

szkolnego 2010/2011, proszę do dnia 31 marca 2010 r. o doko-

nanie zapisu:

• dzieci 7-letnich do klas pierwszych szkół podstawowych,

• dzieci 6-letnich do klas pierwszych szkół podstawowych 

lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub 

przedszkolach,

• dzieci 5-letnich do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

lub przedszkolach.

 W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w 

Ożarowie Mazowieckim, w roku szkolnym 2010/2011, plano-

wane jest utworzenie w klasach pierwszych jednego oddziału 

integracyjnego.

 Wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci z orzeczenia-

mi o potrzebie kształcenia integracyjnego, prosimy o zgłosze-

nie się do dyrektora szkoły Pani Izabeli Milde tel. 22 721 10 19, 

adres e-mailowy: sekretariat.sp1ozarow@wp.pl

 Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrektorów pla-

cówek oświatowych:

• 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 – 722-50-28

• Przedszkole Nr 1 - tel. 722-10-40

• Przedszkole Nr 2 - tel. 722-12-40

 • Przedszkole w Broniszach – 722-32-01

 • Przedszkole w Józefowie – 490-61-54

oraz u Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Mazowieckim – 721-28-23.

Dyrektor ZEASiP - Zbigniew Rybak

U W A G A    R O D Z I C E
Rozpoczyna się nabór dzieci do szkół i przedszkoli prowadzonych przez 

gminę Ożarów Mazowiecki 

W dniu 11 marca 2010 roku w Szkole Podstawowej 

w Płochocinie odbył się drugi etap Gminnego Konkursu 

Poezji i Prozy Patriotycznej „Patrz w przyszłośc, 

pamiętaj o przeszłości…” 

Organizatorem była Szkoła Podstawowa w Płochocinie. Celem 

głównym konkursu było uświetnienie obchodów 70. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej oraz 70. rocznicy powstania Sza-

rych Szeregów.

Cele szczegółowe:
• ukazywanie piękna i wartości narodowej kultury;

• wzbudzenie zainteresowania uczniów narodową 

 literaturą, historią, kulturą i sztuką

• pielęgnowanie tradycji narodowych

• rozwijanie zainteresowań przeszłością kraju

• kształtowanie postaw patriotycznych, świadomości 

 obywatelskiej, szacunku i podziwu dla walczących 

 o niepodległość

• popularyzowanie utworów o tematyce patriotycznej

• upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży piękna 

 mowy ojczystej i kultury żywego słowa

• promowanie młodych talentów

 W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych 

(klasy IV-VI). Treścią konkursu była recytacja jednego utworu 

poetyckiego lub fragmentu prozy poety lub pisarza polskie-

go. Wymagany był tekst o tematyce patriotycznej, związany 

z Ojczyzną.

 Eliminacje szkolne przeprowadzono w styczniu 2010 roku. 

W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe 

z Gminy Ożarów Mazowiecki.

 Konkurs na poziomie gimnazjum przeprowadziło Gimna-

zjum w Ożarowie Mazowieckim.

 W Szkole Podstawowej w Płochocinie jury konkursu za-

siedli: Pani Janina Patocka – animator teatralny, Pani Wanda 

Orzechowska – pracownik biblioteki w filii Domu Kultury 

„Uśmiech” w Józefowie, Pani Alina Dominiak – nauczycielka 

języka polskiego w Gimnazjum w Płochocinie. 

Nagrodzeni w konkursie na poziomie klas IV-VI zostali:

I miejsce:
Paweł Cupriak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Maz.

Sandra Czopek – Szkoła Podstawowa w Płochocinie

II miejsce:
Aleksandra Pec – Szkoła Podstawowa w Płochocinie

III miejsce:
Eliza Okulska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Maz.

Wyróżnienia: Małgorzata Opozda (Szkoła Podstawowa 

w Święcicach), Sebastian Szymański (Szkoła Podstawowa 

nr 1 w Ożarowie Mazowieckim), Justyna Mazuchowska (Szko-

ła Podstawowa w Płochocinie).

 Laureaci konkursu uświetnią swoim występem uroczystość 

5. rocznicy nadania imienia Szarych Szeregów Szkole Podsta-

wowej w Płochocinie.

    
wicedyrektor Magdalena Szkup

KONKURS
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Motto: 

(…) „Nigdy czarowniejszą pieśnią

Nie kusiła Odysa syrena...

Gdyby fiołki i konwalie

Zamiast pachnąć grać umiały,

Byłaby to muzyka Chopina.” (…) 
(Nonsens - LEOPOLD STAFF-1949r.) 

Temat tegorocznej edycji: „CHOPIN - CO ZNACZY DZIŚ?” 

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego 

 Izabela Milde

 Dyrektor Gimnazjum im. Boh. Powstania Warszawskiego 

 Halina Władyka

Organizator: 
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego 

i Biblioteka Gimnazjum im. Boh. Powstania Warszawskiego 

w Ożarowie Mazowieckim. 

Cele konkursu: 
• aktywne uczestnictwo w działaniach upamiętniających 

 życie i twórczość Fryderyka Chopina

• uwrażliwienie na potrzebę obcowania z kulturą wysoką

• kształcenie umiejętności słuchania muzyki klasycznej, 

 rozmawiania o niej, tworzenia wypowiedzi pisemnych 

 w formie: wiersza, opowiadania 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształcenie 

 literackich umiejętności

• odkrywanie talentów literackich

Uczestnicy: 
Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy uczniów klas 

IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gmi-

ny Ożarów Mazowiecki.  

I. Organizacja i przebieg konkursu:
1. Konkurs nosi tytuł „Chopin - co znaczy dzis?” i obejmuje: 

- w kategorii poezji - jeden wiersz, 

- w kategorii prozy - jedno opowiadanie do 3 stron maszyno-

pisu.  

2. Nauczyciel lub rodzic może otoczyć opieką i pomagać 

w kontaktach z organizatorem. 

3. Tekst musi być napisany na komputerze .

4. Prace można wzbogacić rysunkami, zdjęciami (nie podle-

gają ocenie). 

5. Do pracy należy dołączyć pisemną informację o autorze 

zawierającą: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres szko-

ły, telefon/fax, adres internetowy, imię i nazwisko nauczyciela 

(opiekuna). 

6. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 

30 kwietnia 2010r., na adres Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 

im. J. Kusocińskiego, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 

7. Konkurs będzie oceniony w dwóch kategoriach wieko-

wych: 

a/ uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, 

b/ uczniowie gimnazjum.

8. Kryteria oceniania:  

- oryginalność

- wartości artystyczne

- wartości językowe

- szczególne zalety utworu. 

9. Prace zakwalifikowane na konkurs stanowią własność orga-

nizatora i mogą być wykorzystane do publikacji, wystaw oraz 

materiałów promocyjnych. 

10. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia. 

11. Nauczyciele opiekunowie – otrzymają podziękowania za 

przygotowanie uczniów do konkursu. 

12. Protokół Komisji Konkursowej zostanie podany do pu-

blicznej wiadomości na stronie internetowej organizatora: 

www.sp1ozarow.pl  

Konsultacji udzielają organizatorki: 
Danuta Kwiek, tel.(22) 721-10-19 w. 42 

Agnieszka Skowrońska, tel.(22) 721-10-18 w. 42

VI GMINNY KONKURS LITERACKI
„Po Ożarowskich Ścieżkach”

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

8 kwietnia – czwartek – godz. 17.00
Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

10 kwietnia – sobota – godz. 10.00-15.00
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego. Pomoc 

w wypełnianiu deklaracji PIT za 2009 rok.

11 kwietnia – niedziela – godz. 17.00
Koncert Laureatów XXXIII Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka”

18 kwietnia – niedziela – godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Bazyliszek”. 

Wstęp wolny!

25 kwietnia – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

11 kwietnia – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów.

25 kwietnia – niedziela – godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Wstęp wolny!

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
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Czy pomnik może być interaktywny? 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego zaprasza wszystkich 

mieszkańców Mazowsza do udziału 

w konkursie na projekt wirtualnego 

pomnika poświęconego 

Fryderykowi Chopinowi. 

Projektując go, trzeba jednak pamiętać 

o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że pom-

nik powstanie w Internecie, a po drugie 

- że pikselami, z których zostanie osta-

tecznie zbudowany, będą setki zdjęć osób, 

które stworzą swój profil na stronie po-

święconej akcji. Projekty można nadsyłać 

do 10 kwietnia. Nagrodą w konkursie jest 

6 tys. zł.

 Chopin.Open to konkurs, zabawa, ale przede wszystkim 

inicjatywa mająca na celu wspólne uczczenie dwusetnej rocz-

nicy urodzin Fryderyka Chopina. Ważnym kryterium oceny 

będzie nowatorskie podejście i kreatywność.

Pomnik powstanie na stronie 

www.mazowieckiewibracje2010.pl 
 Docelowo będzie kolażem zbudowanym z setek małych 

zdjęć internautów zakładających na stronie swój profil. Choć 

o ostatecznym kształcie pomnika zade-

cyduje tylko jeden – zwycięski projekt, 

to cegiełkami/pikselami, z których zosta-

nie on zrobiony, będą zdjęcia wszystkich 

internautów, którzy wezmą udział w akcji. 

Słowem – każdy może dołożyć swoją ce-

giełkę do wyjątkowego pomnika dedyko-

wanego wyjątkowemu kompozytorowi.

 Podczas trwania konkursu można 

będzie także głosować na wybrane pro-

jekty, przyznając im od 1 do 5 punktów.

 Zgłoszenie prac następuje pop-

rzez rejestrację uczestnika na stronie 

www.mazowieckiewibracje2010.pl w 

zakładce „Chopin.Open” i przesłanie wraz 

z formularzem pracy konkursowej. Prace 

muszą być przygotowane i wysłane w for-

macie plików JPG o rozdzielczości 1920x1200.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do udziału w konkursie 

i budowie wirtualnego pomnika

na podstawie www.mazovia.pl 
Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

CHOPIN.OPEN
CZYLI ZBUDUJMY FRYDERYKOWI POMNIK – W INTERNECIE

XVI Warszawska Olimpiada 
Młodzieży Niepełnosprawnej

Stowarzyszenie Pomocy 

Rehabilitacji i Turystyki 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promocja” 

zaprasza na XVI Warszawską Olimpiadę 

Młodzieży Niepełnosprawnej.

Olimpiada odbędzie się 29 maja 2010 r. na terenie Białołęc-

kiego Ośrodka Sportu, ul. Strumykowa 21. W imprezie mogą 

wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 7-25 lat. 

 Nagrodą dla laureatów jest sprzęt rehabilitacyjny, eduka-

cyjny i dostosowawczy, przyznawany w formie bonów (certy-

fikatów) za I i II miejsca, zaś za III nagrody rzeczowe. Zawodom 

sportowym towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia m. in. 

występy artystyczne, pokazy, konkursy.

Zapisy:
- dla grup zorganizowanych – do 5 maja 2010 r.

- dla zawodników indywidualnych – od 5 do 28 maja 2010 r. 

  oraz w dniu Olimpiady w godz. 10.00-11.00.

 Każdy zawodnik załącza do wypełnionej Indywidualnej 

Ankiety Uczestnika zaświadczenie o zasiłku pielęgnacyjnym 

lub orzeczenie KIZ (Orzeczenie o Stopniu Niepełnospraw-

ności), lub zaświadczenie lekarskie, może to być kopia lub 

oryginał dokumentu już posiadanego stwierdzającego nie-

pełnosprawność uczestnika. Organizatorzy zapewniają po-

moc medyczną, wyżywienie dla zawodników (1 porcja gratis), 

z możliwością jego dokupienia, punkt higieniczno-sanitarny, 

pomoc w zabiegach  pielęgnacyjnych.

Więcej informacji:
www.stpromocja.pl

e-mail: stpromocja@op.pl lub womn@o2.pl
tel. 0-504-930-629

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy
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Dzięki współpracy Dyrekcji Gimnazjum z Centrum Języków 

Obcych „Szkoła w Szkole”, w dniu 18 marca br. uczniów od-

wiedzili piłkarze Legii Warszawa: długoletni Legionista i ka-

pitan Warszawiaków Wojciech Szala, najmłodszy talent nie 

tylko Legii, ale też Reprezentacji Polski, niespełna 19-letni Ariel 
Borysiuk oraz wieloletni spiker Legii Wojciech Hadaj.

 Piłkarze odpowiedzieli na wiele, często zaskakująco trud-

nych i szczerych pytań młodych sportowców i kibiców i za-

chęcali do przychodzenia na mecze i zagrzewania Legii kultu-

ralnym dopingiem. 

 Ku zaskoczeniu młodzieży, po chwili role się odwróciły i to 

Legioniści zadawali pytania słuchaczom, a ci, którzy znali po-

prawne odpowiedzi wyszli ze spotkania jeszcze bardziej zado-

woleni, bo z upominkami i gadżetami ufundowanymi przez 

Klub. 

 Po przeszło godzinie ciekawej dyskusji z młodzieżą, nad-

szedł czas na „osaczenie” piłkarzy zwartą grupą w celu uzy-

skania autografów..., nawet gdy specjalnie przygotowane na 

tą okazję przez Legię karteczki z logo klubu się skończyły, nie 

zbiło to z tropu młodych kibiców, a ich idole proszeni byli 

o podpisy na koszulkach i plecakach.

 Jak widać po czwartkowym spotkaniu, żeby zachęcić mło-

dzież do aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym wy-

starczy pomysł i kilka osób chętnych do jego realizacji, czego 

w ożarowskim gimnazjum z pewnością nie brakuje. A dzięki 

wydarzeniom takim jak to, nie tylko poszerzają się sportowe 

horyzonty młodzieży, ale po przedstawieniu szkoły językowej 

w takim świetle – także kursy angielskiego wydają się bardziej 

atrakcyjne.

Piotr Kreft

Niecodzienni goście w ożarowskim gimnazjum

Biorąc udział w XL rajdzie Arsenał, podjęliśmy się zadania pole-

gającego na przeciwdziałaniu spożywania alkoholu przez mło-

dzież szkolną oraz sprzedaży alkoholu nieletnim. W tym celu 

podjęliśmy wiele działań. 

 Zorganizowaliśmy w szkole w Płochocinie konkurs pla-

styczny i literacki „Stop alkoholowi młodemu organizmowi”. 

W składzie komisji oceniającej prace na czele z Burmistrzem 

Ożarowa Mazowieckiego Kazimierzem Stachurskim i człon-

kiem z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych, zasiądziemy my – harcerze z 10 DHS. 

 Dnia 10 marca b.r. wystawiliśmy w szkole gimnazjalnej 

w Płochocinie im. K.I. Gałczyńskiego krótkie przedstawienie, 

ukazujące losy młodej osoby spożywającej alkohol „Życie 

przez pryzmat alkoholu”. Rodzice uczniów i inni zaproszeni 

goście otrzymali ulotki i naklejki dotyczące przedstawianego 

problemu.

 Chcielibyśmy serdecznie podziękować za spotkanie, wy-

wiad, pomoc oraz poparcie naszych działań Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Ożarowa Mazowieckiego Panu Kazimierzowi 

Stachurskiemu.

Apelujemy - do wszystkich sprzedawców, aby nie bali się 
małym gestem ratować przyszłość młodych ludzi.

Harcerze z 10 DHS im. Batalionu „Parasol” z Płochocina

Stop alkoholowi młodemu organizmowi

MECZE UKS „AMBRA”
Uczniowski Klub Sportowy „AMBRA” Ołtarzew uprzejmie 

informuje, że mecze KLASY ,,A” GRUPY IV rundy wiosennej 

2009/2010 będą się odbywały na boisku piłkarskim w Ożaro-

wie Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej 12/13 w następują-

cych terminach: 

• UKS ,,AMBRA” Ołtarzew - Ryś Laski

 (sobota) 03.04.2010 g. 11.00 

• UKS ,,AMBRA” Ołtarzew - Błękitni Korytów

 (środa) 14.04.2010 g.16.30 

• UKS ,,AMBRA” Ołtarzew – Naprzód II Zielonki

 (środa) 17.04.2010 g. 11.00 

• UKS ,,AMBRA” Ołtarzew - Partyzant Leszno

 czwartek) 29.04.2010 g. 17.00 

• UKS ,,AMBRA” Ołtarzew - Tur Jaktorów

 (niedziela) 09.05.2010 g. 11.00 

• UKS ,,AMBRA” Ołtarzew - Milan II Milanówek

 (sobota) 22.05.2010 g. 11.00 

• UKS ,,AMBRA” Ołtarzew - Piast Feliksów

 (niedziela) 06.06.2010 g. 11.00 



133/180 2010

INICJATYWY MŁODZIEŻOWE

Biblioteka Publiczna w Józefowie dwa lata temu 

została przeniesiona do nowej siedziby 

w odrestaurowanym budynku starej szkoły, 

gdzie mieści się dziś także Dom Kultury. 

Pani bibliotekarz Wanda Orzechowska uznaje to zresztą za 

największy sukces w jej historii. Niestety nie poszedł za tym 

wzrost czytelnictwa. 

 Jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy – Biblioteka ma 

bardzo skromne środki finansowe, dlatego nie ma w niej zbyt 

wielu nowości, które przyciągałyby czytelników, młodzież 

korzysta z bibliotek w szkołach, licealiści i studenci z tych 

w Warszawie, a młodzi ludzie mogliby być siłą napędową 

tego miejsca, do tego dołączają się ogólne tendencje decy-

dujące o spadku czytelnictwa w skali kraju oraz zaangażo-

wanie ludzi przede wszystkim w życie zawodowe i rodzin-

ne. Wszystko to martwi panią bibliotekarz i nas, bo wiemy, 

że w Bibliotece jest bardzo przyjemnie, sami wiele razy spo-

tykaliśmy się tam na zbiórkach. Dzięki temu rozumiemy, 

że to miejsce ma potencjał, żeby przyciągać czytelników, au-

tentycznie jednoczyć mieszkańców i dawać im możliwość 

ciekawego spędzenia wolnego czasu. Takie są nasze marzenia 

związane z Biblioteką i działaniami, których się podjęliśmy. 

Pani Wanda myśli podobnie: Największe moje marzenie jest ta-
kie, aby od godziny otwarcia Biblioteki aż do jej zamknięcia prze-
bywali w niej cały czas czytelnicy i aby każdy mógł znaleźć coś 
ciekawego dla siebie.
 Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy było przeprowadzenie 

ankiety wśród czytelników. Opracowaliśmy jej treść w taki 

sposób, aby dowiedzieć się po pierwsze, jakiego typu książki 

najchętniej czytają użytkownicy Biblioteki, jakich im brakuje, 

a po drugie, jakie imprezy organizowane w Bibliotece zyska-

łyby ich największe poparcie. Najważniejsze dla nas było to 

drugie pytanie. Okazało się, że wielu osobom spodobał się po-

mysł przygotowania projekcji filmu oraz karaoke. Te dwie ini-

cjatywy poparło najwięcej osób. Wieczorek poetycki i wieczór 

baśni – pozostałe propozycje – także zdobyły sporo głosów 

wśród sześćdziesięciu przepytanych przez nas osób.  

 Kolejnym naszym krokiem było zorganizowanie w Bi-

bliotece zbiórki książek, to znaczy poproszenie czytelników 

o przejrzenie swoich księgozbiorów i podzielenie się z Biblio-

teką tym, co wśród tych książek przeczytane, niezbyt lubia-

ne, co tylko się kurzy. Zbiórka odbyła się 18 lutego. Podczas 

całego popołudnia panowała bardzo miła, swojska atmosfera. 

W oczekiwaniu na czytelników graliśmy w Scrabble, piliśmy 

herbatę. Wcześniej przygotowaliśmy poczęstunek, który skła-

dał się z samodzielnie przez nas zrobionych ciast, ciasteczek 

i babeczek, które były prawdziwą atrakcją. Udało się uzbierać 

trzy dość pokaźne stosiki książek, wśród których było sporo 

całkiem nowych pozycji lub takich, których dotąd Biblioteka 

nie miała. Była to dla nas też okazja do rozmów o tym, co pla-

nujemy na przyszłość.

 Naszym kolejnym przedsięwzięciem było zorganizowanie 

spotkania z grami planszowymi. Nie wspominaliśmy o tym 

w ankiecie, ponieważ na ten pomysł wpadliśmy już po jej przy-

gotowaniu. Zainspirowały nas zajęcia, które prowadziliśmy 

podczas ferii zimowych dla dzieci i to, jak dobrze dzieciaki się 

bawiły grając w planszówki. Wydawałoby się, że w dobie co-

raz doskonalszych gier komputerowych nie ma to większego 

sensu, a jednak nic nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem 

podczas grania w gry planszowe. 

 Na dzieci i młodzież czekaliśmy w czwartek 11 marca od 

godziny 17.00. Przygotowaliśmy stanowiska dla graczy i oczy-

OŻYWMY BIBLIOTEKĘ!
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wiście zadbaliśmy o ciekawe gry. Były „Robale”, kruk, wyścig 

żółwi i „Totem” dla najmłodszych, „Farmer”, szachy, warcaby, 

„Jenga”, „Tabu” dla starszych i „Cluedo”, „Scotland Yard”, Scrab-

ble dla najstarszych. Pojawiło się kilkoro dzieci i kilka młodych 

osób. My przejęliśmy rolę opiekunów poszczególnych gier 

i wyjaśnialiśmy wszystkim chętnym zasady, później przyłączy-

liśmy się do gry. Zabawa była bardzo dobra, dzieciom podo-

bały się żółwie, robaki i gra „Totem”, starsi woleli wieżę z drew-

nianych klocków, czyli „Jengę” i wymyśloną przez Polaka grę 

„Farmer”. 

 Dwie godziny przewidziane na nasze spotkanie bardzo 

szybko minęły i chociaż byliśmy zmęczeni grą i tłumaczeniem 

zasad wielu osobom, to jednak zadowoleni z tego, że oni przy-

szli i dobrze się bawili. Pani Wanda uznała, że trzeba to po-

wtórzyć. Rzeczywiście, może jednak tym razem wciągnąć w to 

starszych. Pojawił się pomysł zorganizowania turnieju szacho-

wego, rodzinnego turnieju „Scrabble” oraz kursu brydża…

 Ostatnim z naszych dotychczasowych spotkań w Biblio-

tece była projekcja filmu, a właściwie przedstawienia powsta-

łego na potrzeby Teatru Telewizji, pt. „Śmierć Rotmistrza Pi-

leckiego”. Odbyła się ona w piątek 12 marca o godzinie 19.00. 

W Bibliotece panowało pewne napięcie, ponieważ trzeba było 

wszystko perfekcyjnie przygotować, wystąpić mieli z krótkim 

wprowadzeniem historycznym zaproszeni goście – pan Grze-

gorz Chyziak, nauczyciel historii z Gimnazjum, i pan Mariusz 

Ilnicki, który działa w stowarzyszeniu historycznym i zajmu-

je się rekonstrukcjami wojennymi. Rzeczywiście wystąpienia 

obu panów były bardzo pomocne w zrozumieniu sytuacji 

rotmistrza i poznaniu okoliczności jego działalności, zatrzy-

mania i procesu. Sceny filmowe były także komentowane 

w trakcie trwania pokazu, na końcu spotkania uczciliśmy krót-

ko pamięć bohaterskiego żołnierza. Film był bardzo przejmu-

jący, sugestywnie i boleśnie pokazywał wszystkie cierpienia, ja-

kich doznał rotmistrz Pilecki. Pani bibliotekarz bardzo dobrze 

oceniła ten pokaz w późniejszej rozmowie: Film o Witoldzie 

Pileckim oceniam na 6. Wspaniałym pomysłem było zaprosze-

nie nauczyciela, jak również pana Ilnickiego, człowieka z tak 

dobrą znajomością historii. Pani Wanda chciałaby, żeby takie 

projekcje udawało się organizować częściej, dlatego chce sta-

rać się o pieniądze na zakup projektora, gdyż Biblioteka takie-

go nie posiada (sprzęt wypożyczyliśmy ze szkoły). 

 Udało nam się już w naszych działaniach osiągnąć pew-

ne efekty: czytelnicy stopniowo przyzwyczajają się do tego, 

że w Bibliotece „coś się dzieje”, że biblioteka to nie tylko książ-

ki, trochę nowych czytelników dołączyło do grona stałych 

bywalców, a pani dyrektor gminnej Biblioteki przekonała się, 

że filia w Józefowie prężnie działa i popiera nasze projekty. 

Mamy ciągle plany na przyszłość i nadzieję na dalsze rozwija-

nie się naszej Biblioteki i przyciąganie do niej coraz to nowych 

osób.

Harcerze i instruktorzy 

z 7 DH „Dlaczego nie?” i 9 DH im. Alka

 

Tegoroczna wiosna przyniosła 

mieszkańcom Ożarowa 

zielone światło na budownictwo 

i modernizacje ekologiczne. 

O ekonomicznym domu z niskimi rachunkami za media ma-

rzą już wszyscy. Skutki tegorocznych mrozów Ożarowianie 

odczuli bardzo na własnych kieszeniach. A za chwilę upalne 

lato. Już zadajemy sobie pytanie ile będzie kosztować chłodzą-

cy system klimatyzatorów w budynku lub co gorsze jak prze-

trwać 30 stopniowe upały bez niego.

 Naprawdę warto więc swój dom możliwie jak najszybciej 

zaopatrzyć w pompę ciepła, która jest urządzeniem grzewczo-

-chłodniczym. Jej zalety można wymieniać w nieskończoność.  

Najważniejsze że pobiera ona ¾ darmowej energii z ziemi. 

Zwraca się średnio po czterech latach. 

Ekonomiczne i ekologiczne domy 
w Ożarowie
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Trzy najważniejsze rzeczy 

Dom ekologiczny to przede wszystkim pompa ciepła i kolek-

tory słoneczne, i dobra termoizolacja. Kolejność instalacji ma 

jednak zasadnicze znaczenie.

 Do ogrzewania w pierwszej kolejności podpowiadamy 

użycie pompy ciepła. Kolektory słoneczne możemy zainsta-

lować w systemie łączonym, ale zawsze w pierwszej kolejności 

bardziej opłaca się zainwestować w pompy ciepła. Kolektory 

bowiem patrząc w skali całego roku, wyprodukują zaledwie 

10% energii potrzebnej dla budynku. Tymczasem pompy cie-

pła wytłoczą z gruntu 75% tej energii. W tych samych pro-

porcjach wyglądają niższe rachunki. Dla przykładu: o 400 zł 

rocznie obniżą wydatki na ogrzewanie kolektory słoneczne, 

pompy ciepła obniżą rachunki w takim przypadku o 3 000 zł 

każdego roku. Czyli po 10 latach pompy ciepła zaoszczędzą 

nam 30 000 zł, a kolektory słoneczne tylko 4000 zł. Inwestycja 

w te drugie nawet się nie zwróci, pompy ciepła zwrócą się już 

dawno.

Technologia dla każdego
Technologia pompy ciepła znana jest od lat. Obecnie na tyle 

powszechna, że znajduje zastosowanie praktycznie w każ-

dym budynku. W eksploatacji pompy są o połowę tańsze od 

ogrzewania gazem z sieci, a czterokrotnie jeśli porównamy je 

z olejem opałowym, gazem płynnym, ekogroszkiem bądź 

ogrzewaniem elektrycznym.

 Najważniejsze natomiast, to aby pompa ciepła była dobrze 

dobrana, czyli zwymiarowana dokładnie na potrzeby Państwa 

domu i dopasowana do Państwa oczekiwań oraz zasobności 

portfela - wtedy zwraca się najszybciej.

 Na rynku spotyka się wielu oferentów pomp ciepła. Każdy 

z nich ma swoje argumenty, czemu jego produkt jest najlep-

szy. Doświadczenie pokazuje, że pomimo iż pompa ciepła jest 

w centrum układu grzewczego, to jej wydajność i niskie 

koszty eksploatacji zależą w większym stopniu od jakości 

dolnego źródła oraz parametrów ogrzewania podłogowego 

niż samej pompy.

 Ważne żeby była sprawna i działała bez zarzutów. Nato-

miast przepłacać za markę nie warto.

Jak przetrwać nadchodzące upały? 
Rekuperacja czyli mechaniczne wymuszenie obiegu powietrza 

ma dwie zalety: usuwa nadmiar dwutlenku węgla w pomiesz-

czeniach oraz dostarcza świeże powietrze do budynku. Odzy-

skując jednocześnie ciepło z powietrza i wykorzystując je do 

ogrzania budynku.

 Rekuperator zapewnia stałą wentylacje budynku. Jest to 

doskonałe rozwiązanie w budynkach pasywnych oraz usytu-

owanych w miejscach, gdzie otwarcie okna wiąże się z przy-

krym zapachem oraz hałasem. Instalacja rekuperatora pociąga 

za sobą w konsekwencji brak możliwości, jakiekolwiek rozsz-

czelniania, uchylania czy otwierania okien, bo wtedy system 

przestaje działać. 

 O ile rekuperacja doskonale sprawdza się w wyżej wymie-

nionych miejscach o tyle nie ma racji bytu w domach usytu-

owanych w cichej i przyjaznej okolicy.

Rozsądne rozwiązanie
Funkcje chłodzenia natomiast doskonale spełni pompa ciepła.

Projektując nasz ekologiczny dom nie dajmy się ponieść fali 

ekologicznej gadżetomanii. Warto przemyśleć zasadność roz-

wiązań, skonsultować decyzję z doradcą ekologicznym. To po-

zwoli przede wszystkim dopasować instalacje adekwatnie do 

naszego projektu, położenia geograficznego oraz opłacalności 

poniesionych w przyszłości kosztów.

 O tym w jaki sposób stworzyć ekonomiczny dom, obniżyć 

rachunki i jak dostać dofinansowanie do pompy ciepła opo-

wiemy w następnym wydaniu magazynu. 

Z najlepszymi ekowiosennymi życzeniami

Opracował: Zespół doradców energetycznych ecoway.

www.ecoway.pl 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
KOSTKI BRUKOWEJ 

W TWOIM DOMU

!!!! Szybko i solidnie !!!!

Dojazd na terenie gmin 
Ożarów Mazowiecki oraz Pruszków 

GRATIS

ZADZWOŃ 
Tel. 501 297 693, 502 205 967

R E K L A M A
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DO SERCA PRZYTUL PSA ...

Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

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

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

kładne 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.

Wolontariusz potrzebny od zaraz…
Jeśli tak jak my kochasz zwierzęta i nie jest Ci obojętny los 

bezdomnych, porzuconych psów i  kotów, jeśli chcesz by żyło 

im się lepiej…, możesz zostać wolontariuszem. Jeśli chcesz dać 

siebie innym - możesz, to naprawdę nic trudnego. Wolonta-

riuszem może zostać praktycznie każdy, zarówno młodzież jak 

i dorośli.

 Wolontariat to kwestia dobrej woli, zacięcia wewnętrz-

nego i wielkiego uczucia wobec niechcianych przez nikogo 

zwierząt. Wolontariat to nasza pasja. Potrzebne są tylko ręce 

do pracy i trochę wolnego czasu, którego każdy z nas ma. Po-

trzebna jest chęć niesienia pomocy, stopniowa, a potem coraz 

większe zaangażowanie, i tym sposobem staniesz się jednym 

z nas. Serdecznie zapraszamy

SZUKAJĄ DOMU:
 Kaj to duży roczny, posłuszny, energiczny, czujnie pilnujący 

swojego domu pies. Obecnie mieszka w domu z innymi zwie-

rzętami. Bez problemu zachowuje czystość w mieszkaniu przez 

9 godzin. Pozostawiony sam nic nie niszczy. Kaj jest zdrowym, 

wykastrowanym, silnym i ładnie chodzącym na smyczy czwo-

ronogiem. Szukam dla niego domu z ogrodem. Nie wchodzi w 

rachubę buda czy kojec.

 Roczny, malutki, o płowej sierści piesek Fifi jest wesołym, 

spokojnym, ułożonym i opanowanym o cudownym charak-

terze psem. Niestety wciąż bezdomnym. Fifi bardzo tęskni za 

nowym ciepłym domem.

 Ok. roczna czarna ze stojącymi uszkami z budowy przypo-

minająca Pinczera, energiczna, radosna, zgodnie żyjąca z inny-

mi zwierzętami, nauczona czystości Kika, bobrze czułaby się 

w domu z ogrodem.

 Bardzo spragniona kontaktu z człowiekiem, przyjmująca 

pieszczoty z ogromnym wdziękiem, o pięknej, krótkiej, czarnej,  

lśniącej sierści to ok. 2-letnia Lalka. Musi zamieszkać w domu, 

nie nadaje się do warunków podwórkowych.

 5-letni, spokojny w typie owczarka niemieckiego tylko nie-

co mniejszy pies, to Borys. Jest miłym, przyjaznym, lubiącym 

głaskanie jak i towarzystwo człowieka naszym podopiecznym. 

Do tej pory zdążył już poznać czym jest głód i porzucenie 

przez właściciela. Uratowany od śmierci głodowej czeka na 

kochający dom.

 Max to bardzo mądry, 5-letni pies. Prawdopodobnie ma do-

mieszkę krwi boksera lub amstaffa. Jego sierść ma kolor ma-

rengo. Trafił do nas na wskutek wypadku samochodowego. 

Miał operowana tylnią łapkę. Niestety łapka ta nie jest w peł-

ni sprawna, jednak nie sprawia mu to problemu w bieganiu. 

Mimo to jest wesołym, spragnionym głaskania i czułości psem. 

Świetnie dogaduje się z innymi zwierzętami. 

 Gris, to duża, ok., 1,5-roczna sunia o płowym umaszczeniu. 

Ta przemiła i sympatyczna psina, dobrze dogadująca się z in-

nymi zwierzętami. Szuka domu z ogrodem i Pana bądź Pani, 

którzy zapewnią jej ciepło i bezpieczeństwo.

 Średniej wielkości czarna Cyntia o trochę dłuższej sierści, to 

młoda, towarzyska, lubiąca pieszczoty psina, która zaznała już, 

co to psia niedola. Została znaleziona brudna, chuda i strasz-

nie przestraszona. Mieszkała na cmentarzu w ok. Warszawy 

wraz ze swoimi szczeniętami. Sunia jest już zdrowa, ale brakuje 

jej tego najważniejszego swojego domu.

 Lonia, jest miłą, biało-rudą, ok., roczną ze średniej długości 

sierścią sunią. Lubię zabawy i towarzystwo ludzi jak i innych 

zwierzą. Z utęsknieniem czekam na nowy dom.

 2 letnia, maleńka, czarno-podpalana, grzeczna Tosia, jest 

energiczną, uległą, lubiącą pieszczoty i obecność innych zwie-

rząt jak i ludzi sunią. Swojego opiekuna broni jak lwica. Na spa-

cery może chodzić bez smyczy, ponieważ jest posłuszna. 

 Pod koniec listopada w Milanówku została znaleziona ma-

lutka, ruda ze średniej długości sierścią sunia. Miała na sobie 

niebieską obrożę z dzwoneczkiem. Pilnie szukamy właścicie-

la, bądź nowego opiekuna dla suni, na początku była bardzo 

przerażona. Nie może odnaleźć się w naszym azylu. Bardzo 

tęskni. 

 7 letni, duży o sylwetce wyżła Karo jest spokojnym, zrówno-

ważonym i ułożonym psem. Został znaleziony w Kaniach He-

lenowskich w pobliżu torów kolejowych. Karo jest przyjacielski 

w stosunku do ludzi, ma niedowład tylniej prawej łapy, jednak 

nie sprawia mu to problemów w poruszaniu się. Bardzo tęskni 

za nowym opiekunem.

 1,5 roczny Rudzik jest średniej wielkości, bardzo łagodnym, 

sympatycznym, spokojnym psem. Został znaleziony w oko-

licach Brwinowa po wypadku samochodowym. W chwili 

obecnej jeszcze trochę kuleje na tylnią lewą łapę. Rudzik ma 

bardzo krotką sierść, dlategoteż musi zamieszkać w domu.

 Centek jest średniej wielkości brązowo-białym, ze śmieszny-

mi centkami na pysku psem, lubiącym przebywać na podwór-

ku. Mimo tak młodego wieku Centek jest bardzo spokojny 

i grzeczny. Lubi towarzystwo innych zwierząt. Został znalezio-

ny przemarznięty w pobliżu torów kolejowych. 

 W domu tymczasowym czeka na nowego opiekuna porzu-

cone na mróz 3-miesięczne, czarne i wesołe szczenię. Jak 

dorośnie będzie niedużym psem.

 3-letni mały, mieszaniec Tofik, który od dwóch miesięcy 

z powodu śmierci swojego opiekuna stał się bezdomny. Bar-

dzo tęskni, za nowym domem. Psiak jest spokojnym, ułożo-

nym i nauczonym czystości czworonogiem. Szukamy osoby 

chętnej zaadoptować naszego podopiecznego.
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 3 letnia para przyjaciół to czarno-podpalana sunia rasy jam-

nik i mieszany czarny pies, które od dwóch miesięcy z powo-

du śmierci swojego opiekuna stały się bezdomne. 

 Duża, ok. roczna, piaskowa, ze średniej długości sierścią sunia 

znaleziona przez nas w Nowy Rok to Kaja, która jest energicz-

ną, kochającą zabawy i pieszczoty psiną. Może mieszkać z in-

nymi zwierzętami.

 Ok. 7-miesięczne rodzeństwo to piaskowy, troszkę lękliwy 

Punto, który jest łagodnym i spokojnym psem, zaś jego siostra 

to - energiczna, pełna chęci do zabawy Fiesta. Obydwoje są 

bardzo sympatycznymi, potrzebującymi dużo ciepła i kontak-

tu z człowiekiem czworonogami. Poszukujemy pilnie nowego 

domu dla rodzeństwa, aby uchronić je przed schroniskiem.

Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie zwierzęta są pod 
stałą opieką lekarza weterynarii, do nowego właściciela trafiają, 
z aktualną książeczką zdrowia, odrobaczone, odpchlone, zaszcze-
pione i zaczopowane. Suczki są wysterylizowane. 

Do Wszystkich Ludzi Dobrej Woli - prosimy - pomóżcie 
nam ratować zwierzęta! Katowane, głodzone, poniewie-
rane, przywiązywane do drzew, by nie mogły się ura-
tować, wieszane i topione, wyrzucane z samochodów 
- ofiary ludzkiego bestialstwa i niegodziwości. 
 Tak samo jak my ludzie - cierpią z odniesionych ran, 
pragnienia czy głodu; doznają uczuć strachu, rozpaczy, 
radości. Są wierne i kochają bezgranicznie. Sprawcami 
ich cierpień są ludzie!  

 W pośpiechu naszego życia i jego trudach obojętnie-
jemy na ich krzywdę. Prosimy - nie bądźcie obojętni na 
krzywdę tych, którzy bronić się ani skarżyć się na swój 
los nie potrafią. Interweniujemy w przypadkach znęca-
nia się nad zwierzętami; prowadzimy także azyle i domy 
tymczasowe dla zwierząt bezdomnych, ofiar wypadków 
i ludzkiego bestialstwa. 

„Zwierzę  jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cier-
pienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszano-
wanie, ochronę i opiekę!”

Światowa Fundacja Praw Zwierząt  , Paryż 1978

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie: 
ul. Jagiełły 5 m. 19, 14-100 Ostróda 
Numer konta: VWBank 78 2130 0004 2001 0388 0143 
0001, Koniecznie z dopiskiem „Zwierzaki Kasi” 
Dopisek ten wskazuje, na które psy zostaje przeznaczo-
na pomoc. „Zwierzaki Kasi” to bezdomne psy z rejony 
Ożarowa Maz.  Brwinowa, Pruszkowa i ościennych miej-
scowości. 
 Jeśli nie możecie nas Państwo wspomóc finansowo, 
będziemy również bardzo wdzięczni za koce, miski, ob-
roże, kołdry, smycze, budy, czy karmę dla naszych pod-
opiecznych. Za co z góry dziękujemy.

KAJ FIFI

KIKA

LALKA
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2 marca 2010
Awantura, narkotyki i policyjna 
cela
W nocy dyżurny komisariatu w Ożaro-

wie Mazowieckim otrzymał zgłoszenie 

o awanturze domowej. Na miejsce skierował załogę. Policjanci 

zastali w mieszkaniu Łukasza Ł. podczas kłótni z członkiem 

rodziny. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że może znaj-

dować się pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie 

potwierdziło, że 25-latek był nietrzeźwy. Miał 2,7 promila al-

koholu w organizmie. Policjanci podczas interwencji ujawnili 

amfetaminę i marihuanę, którą mężczyzna ukrył w kurtce.

 Funkcjonariusze zatrzymali Łukasza Ł. i osadzili w policyj-

nej celi. Teraz jego sprawą zajmą się detektywi z ożarowskiego 

komisariatu. Za posiadanie środków odurzających grozi kara 

nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

3 marca 2010
Zamiast wypadku zastali poszukiwanego
Dyżurny komendy w Starych Babicach 3 marca popołudniu 

został powiadomiony o wypadku drogowym. Do zdarzenia 

miało dojść na ulicy Wojska Polskiego w Morach. Na miejsce 

od razu skierował załogę ruchu drogowego ze Starych Babic. 

Policjanci natychmiast udali się na miejsce, ale jak się okazało, 

zgłoszenie nie miało odzwierciedlenia w rzeczywistości. Funk-

cjonariusze nie potwierdzili wypadku. Na tą okoliczność mun-

durowi wylegitymowali mężczyznę, który mógł być świadkiem 

zdarzenia.

 Po sprawdzeniu jego danych w systemie policyjnym, funk-

cjonariusze zatrzymali mężczyznę. Jak ustalili mundurowi, 23-

-latek był poszukiwany celem doprowadzenia do najbliższego 

zakładu karnego lub aresztu śledczego.

15 marca 2010
„Trzeźwy poranek” i trzeźwi kierowcy
W dniu 15 marca od wczesnych godzin porannych policjanci 

wydziału ruchu drogowego  przeprowadzili kontrolę kierow-

ców w ramach akcji „Trzeźwy poranek” na terenie gminy Oża-

rów Mazowiecki oraz z zespołu patrolowo-interwencyjnego 

na terenie gminy Łomianki. Podczas akcji skontrolowali 54 kie-

rowców. Tym razem obyło się bez nieprawidłowości. Wszyscy 

sprawdzeni kierujący byli trzeźwi.

 Przypominamy, że celem akcji „Trzeźwy poranek” jest wy-

eliminowanie z naszych dróg tych, którzy siadają za kierowni-

cę po wypiciu alkoholu. Policjanci z powiatu warszawskiego 

zachodniego w wybranych dniach tygodnia, we wczesnych 

godzinach rannych, przeprowadzają zmasowane kontrole 

trzeźwości kierowców.

18 marca 2010
Miał być kredyt, jest zarzut
Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospo-

darczej z komendy w Starych Babicach zatrzymali kolejną 

osobę, która usiłowała wyłudzić kredyt. Tym razem w jednej 

z placówek bankowych w Ożarowie Mazowieckim funkcjona-

riusze zatrzymali Justynę K. Kobieta chciała uzyskać 8 tysięcy 

kredytu. Jednak podpisanie wniosku o pożyczkę, w którym po-

świadczyła nieprawdę, co do faktu zatrudnienia i osiąganych 

dochodów, zaprowadziło ją do komendy. Policjanci przedsta-

wili już 20-latce zarzut wyłudzenia kredytu, do którego kobieta 

przyznała się i poddała dobrowolnie karze.

Opracowano na podstawie strony 
http://kppbabice.policja.waw.pl
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Dla Mieszkańców Bronisz, Macierzysza, Mor, Piotrkówka i Szelig
serdeczne życzenia świąteczne:

Niech radość i otucha Wielkiej Nocy doda WAM sił, zdrowia i radości,
Niech otoczy Was swoją zwycięską chwałą

Radna Rady Miejskiej
Maria Skornia-Roszij


