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Z PRACY BURMISTRZA

Nie tylko współcześni mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej, ale z pewnością następ-
ne pokolenia zapamiętają rok 2010, rok wielu jubileuszów, w tym 70. rocznicy mordu 

katyńskiego, jako czas niezwykłych doświadczeń i narodowej żałoby. Katastrofa lotnicza 
10 kwietnia pod Smoleńskiem pogrążyła Polaków w 9-dniowej żałobie po stracie 96 obywateli, 
reprezentujących elity najważniejszych środowisk państwa, w tym Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej. W bólu i żałobie solidaryzowały się 
z nami narody i rządy całego świata. Wyrażam wdzięczność wszystkim mieszkańcom, którzy 
uczestniczyli w nabożeństwach żałobnych zorganizowanych w naszych gminnych parafiach. 
Modlitwa, oddanie hołdu tym, którzy zginęli wypełniając swe obowiązki, była naszą chrześci-
jańską i obywatelską powinnością. Można powiedzieć, że żyjemy dziś w innym kraju, niech to 
doświadczenie pomoże nam Polakom, stać się po prostu lepszymi ludźmi, chrześcijaninami, 
obywatelami, pracownikami. W ten sposób najlepiej jak możemy, uczcimy pamięć tych, któ-
rzy zginęli, a być może częściowo wypełnimy ich testament. 

 Szczególnego wymiaru nabierają wszelkie działania patriotyczne i kulturalne organizo-
wane obecnie w kraju. Gmina Ożarów Mazowiecki, włączając się w ogólnopolską akcję po-
sadzenia 21.857 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej, zaprasza środowiska kombatanckie, 
młodzież szkolną, harcerzy, mieszkańców na uroczystość posadzenia naszego gminnego dębu 
katyńskiego dedykowanego zamordowanemu w Miednoje Ignacemu Otwinowskiemu, przo-
downikowi Policji Państwowej z komisariatu w Dubnie na Wołyniu. Uroczystość z udziałem 
córki I. Otwinowskiego – Pani Longiny Pich – mieszkanki Ożarowa, odbędzie się we środę, 
28 kwietnia 2010 roku na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Września 1939 roku w Ołtarzewie.

 Serdecznie zapraszam na uroczystości 3-Majowe, które rozpoczną się złożeniem kwiatów 
pod Krzyżem Strażackim przy ul. Strażackiej, a zakończą uroczystą Mszą świętą w Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego. 

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski

 Motto na maj:

Bóg, Honor, Ojczyzna, te wartości, drzemiące w sercach naszych rodaków, 

tłumione przez kicz i fałsz, jakimi bombardują nas media i współczesny 

świat, obudziły się na nowo po tragedii pod Smoleńskiem. Patrząc na Po-

laków w tych dniach Jan Paweł II byłby dumny, ja też jestem dumna, może 

i po raz pierwszy w życiu, że jestem Polką. Straciliśmy tak wiele. Oby ta 

nasza ofiara odmieniła nasz „umiłowany naród” na lepsze. Ja dziś wiem, 

w co kiedyś wątpiłam, że ludzi „dobrej woli jest więcej!”. Wszystkim ofia-

rom, w tym wspanialej parze prezydenckiej, składam hołd. 
       

       Marta (wpis do księgi kondolencyjnej) 
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 Podpisano umowy dotyczące następujących zadań: 

• wykonanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika w Wolicy ,

• roboty remontowe nawierzchni dróg i chodników z kostki betonowej na drogach gminnych 

• pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 2010-2011 

oraz weryfikację i ocenę dokumentacji projektowo-kosztorysowych wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta 

i Gminy

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

• roboty remontowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej,

• kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu Miasta i Gminy, 

• budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zabytkowej w Płochocinie.

 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy 

• budowę chodnika oraz zjazdów przy ul. Witosa (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Żeromskiego) w Ożarowie 

Mazowieckim

• wykonywanie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy za częściową odpłatnością 

Gminy Ożarów Mazowiecki

• budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrkówku, Wieruchowie, Strzykułach, Macierzyszu, Szeligach

• budowę kanalizacji sanitarnej w Wolicy

• budowę sieci wodociągowej w ul. Rozłogi w Duchnicach

 27 marca 65 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego brało udział w V Mistrzostwach 

Tabliczki Mnożenia. 20 uczniów zakwalifikowało się do X Mistrzostw Warszawy.

 Do 31 marca w 4 gminnych przedszkolach dysponujących 400 miejscami, złożono wnioski o przyjęcie 527 

dzieci. Komisje rekrutacyjne pracowały w dniach 6, 7, i 8 kwietnia. Dla 127 dzieci zabrakło miejsc.

 Uczennice z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie zajęły pierwsze miejsce w unihokeju w finale 

międzypowiatowym i awansowały do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

 13 kwietnia wszystkie dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 wzięły udział w zajęciach edukacyjnych „Pierw-

sza pomoc”. Celem zajęć było zapoznanie dzieci ze sposobami udzielania pierwszej pomocy oraz wybierania 

numerów telefonów alarmowych.

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 

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

• 25 marca - Gminna Olimpiada wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii 

dla rolniczek z Gminy Ożarów Mazowiecki

• 30 marca odbyło się Wielkanocne spotkanie dla kombatantów oraz koncert w wykonaniu Waldemara Dą-

browskiego - instruktora muzyki z Domu Kultury „Uśmiech” 

• 8 kwietnia - uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie trzem parom z terenu Gminy

• 11 kwietnia - uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych tegorocznej XXXIII edycji Konkursu Recy-

tatorskiego „Warszawska Syrenka”

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury - Filia w Józefowie

• 28 marca - spotkanie z podróżnikiem Bogumiłem Rzucidło. Zebrani goście wysłuchali wspomnień z podróży 

na Syberię i do Mongolii, obejrzeli zdjęcia i film z wyprawy

• 8 kwietnia - najmłodsi widzowie mieli spotkanie z teatrzykiem Narwal pt. ,,Akademia Poetów”

         Burmistrz - Kazimierz Stachurski

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA
I SPORT

KULTURA

z pracy Urzędu Miasta 
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UCHWAŁA Nr 440/10
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2010.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 

314.200 zł. Zwiększyć dochody gminy 

o kwotę 380.825 zł zgodnie z Załączni-

kiem Nr 1. Plan dochodów po zmianach 

wynosi 75.854.153 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

436.500 zł. Zwiększyć wydatki gminy 

o kwotę 393.700 zł zgodnie z Załączni-

kiem Nr 2. Plan wydatków po zmianach 

wynosi 99.701.056 zł.

§3

1. Deficyt w wysokości 23.846.903 zł zo-

stanie sfinansowany przychodami po-

chodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 

18.300.000 zł

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 

5.546.903 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 

28.183.886 zł., w tym:

a) zaciągnięte kredyty w kwocie 

22.636.983 zł

b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 

5.546.903 zł.

Rada Miejska w obecności 15 Radnych – 
15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 440/10 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-
le budżetowej na rok 2010.

UCHWAŁA Nr 441/10
w sprawie: wyrażenia zgody na wy-
odrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2011 roku.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie 

środków funduszu sołeckiego w budże-

cie gminy na 2011 rok.

Rada Miejska w obecności 15 Radnych – 
15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 441/10 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodręb-
nienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

UCHWAŁA Nr 442/10
w sprawie: uchwalenia programu 
profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i przeciwdziała-
nia narkomanii.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się gminny program profilak-

tyki i rozwiązywania problemów alko-

holowych i przeciwdziałania narkomanii 

na rok 2010 w brzmieniu ustalonym 

w załączniku do niniejszej uchwały.

Rada Miejska w obecności 15 Radnych 
– 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” 
oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła 
Uchwałę Nr 442/10 w sprawie uchwalenia 
Programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziała-
nia narkomanii.

UCHWAŁA Nr 443/10
w sprawie: sprostowania oczywistej 
omyłki w uchwale Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim Nr 382/09 
z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie 
nieodpłatnego przejęcia od Agencji 
Nieruchomości Rolnych działki po-
łożonej w obrębie SHR Wolica.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską 

w uchwale Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim Nr 382/09 z dnia 17 listo-

pada 2009 r. w sprawie nieodpłatnego 

przejęcia od Agencji Nieruchomości 

Rolnych działki położonej w obrębie SHR 

Wolica w ten sposób, że w §1 uchwały 

nr działki ewidencyjnej oznacza się jako 

nr 24/49 (w miejsce nr 24/37).

Rada Miejska w obecności 15 Radnych – 
15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 443/10 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 
w uchwale Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim Nr 382/09 z dnia 17 listopada 
2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych działki 
położonej w obrębie SHR Wolica.

UCHWAŁA Nr 444/10
w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w Szeligach.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na dział-

ce nr ewidencyjny 220 położonej w Sze-

ligach, nadaje się nazwę Bukowa.

Rada Miejska w obecności 15 Radnych – 
15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 444/10 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Szeli-
gach (Bukowa).

UCHWAŁA Nr 445/10
w sprawie: nazwy ulicy w Szeligach.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na 

działkach o numerach ewidencyjnych 

nr 198, 244 położonych w Szeligach, 

nadaje się nazwę Jaworowa.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 13 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 445/10 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Szeli-
gach ( Jaworowa ).

UCHWAŁA Nr 446/10
w sprawie: nadania nazwy ciągowi 
pieszo-jezdnemu w Szeligach.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ciągowi pieszo-jezdnemu bez nazwy 

zlokalizowanemu na działce o numerze 

ewidencyjnym 14, położonemu w Szeli-

gach, nadaje się nazwę Kalinowa Droga.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 446/10 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Szeligach 
(Kalinowa Droga).

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

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

W dniu 23 marca 2010 r. na LIII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

o przyjęciu Uchwały Nr 392/2009 Rady Miejskiej w Ożaro-
wie Mazowieckim w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ołtarzew 
– Domaniewek.

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 

z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Nr 392/2009 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 17 listopada 

2009 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Ołtarzew 

– Domaniewek. Plan obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2010 r. 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2 marca 2010 r. Nr 45 poz. 648). 

 Możliwość zapoznania się z treścią planu: BiP Urzędu 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki - www.bip.ozarow-ma-

zowiecki.pl (wykaz obowiązujących miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego), w publicznym wykazie da-

nych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 

i jego ochronie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Ma-

zowiecki, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, 

ul. Kolejowa 2, 05 - 850 Ożarów Mazowiecki.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy:

1. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu:

1) Informacja o przystąpieniu do sporządzania planu oraz 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego i zbieraniu wnio-

sków podano do publicznej wiadomości poprzez: Internet 

(strona internetowa Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

- Biuletyn Informacji Publicznej), obwieszczenia na tablicach 

ogłoszeń Urzędu i Sołtysa i ogłoszenia w prasie lokalnej.

2) Informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podano 

do publicznej wiadomości poprzez: Internet (strona interne-

towa Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki - Biuletyn Informa-

cji Publicznej), obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu 

i Sołtysa i ogłoszenia w prasie lokalnej.

2. Informacje o wnioskach i uwagach zgłoszonych w związku 

z udziałem społeczeństwa:

 W terminach wskazanych w obwieszczeniach i ogło-

szeniach zarówno w postępowaniu zbierania wniosków jak 

i uwag nie zgłoszono żadnych wniosków czy też uwag.

3. Sposób uwzględnienia wniosków i uwag zgłoszonych 

w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu zwią-

zanym ze sporządzeniem planu:

 Stosownie do art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy, biorąc pod 

uwagę fakt, że społeczeństwo, nie złożyło żadnych wniosków 

po zawiadomieniach o przystąpieniu do sporządzania planu 

ani uwag lub wniosków do wyłożonego (do I wyłożenia, jak 

i do II wyłożenia) do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

prognozy oddziaływania na środowisko w sporządzanym do-

kumencie nie wprowadzono żadnych zmian. 

PODSUMOWANIE

Sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 cytowanej ustawy:

Ustalenia projektu planu nawiązują do ustaleń polityki prze-

strzennej gminy określonej w obowiązującym Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Ożarów Mazowiecki. Na etapie sporządzania 

projektu planu miejscowego rozważane koncepcje rozwią-

zań urbanistycznych nie różniły się od siebie w zasadniczy 

sposób pod względem oddziaływania na środowisko. Wybór 

ostatecznego rozwiązania nastąpił po gruntownej analizie 

występujących uwarunkowań, w tym stanu środowiska. Nie 

przedstawiono propozycji rozwiązań alternatywnych. Wybór 

przyjętych w dokumencie rozwiązań wynikał z analizy stanu 

istniejącego, w tym stanu własności gruntów, złożonych wnio-

sków w sprawie sporządzenia planu oraz wiedzy projektanta. 

Analizowany plan zachowuje w pełni i chroni wszelkie znaczą-

ce walory i zasoby środowiska przyrodniczego gminy. Określo-

ny w projekcie zmiany planu miejscowego docelowy charakter 

zainwestowania zakłada zmianę obecnego sposobu zago-

spodarowania poprzez zainwestowanie terenu, co w sposób 

oczywisty doprowadzi w efekcie końcowym do przekształceń 

antropogenicznych w środowisku przyrodniczym obszaru pla-

nu. Są to jednak koszty nieuniknione dla środowiska związane 

z każdym procesem urbanizacji. Przedstawione w „Prognozie” 

przekształcenia środowiska przyrodniczego ograniczają się 

wyłącznie do obszaru objętego planem miejscowym. 

 W wyniku realizacji ustaleń planu teren rolniczej przestrze-

ni produkcyjnej przekształcony zostanie w teren zurbanizo-

wany. Zainwestowanie tych terenów będzie prowadziło do 

przekształceń w środowisku typowych dla terenów nowych 

inwestycji w zakresie rzeźby, powierzchni biologicznie czyn-

nych, klimatu, roślinności, krajobrazu, systemów ekologicz-

nych, bioróżnorodności, zagrożeń odpadami czy zagrożeń 

hałasem. 

 Z przedstawionych w prognozie analiz wynika, że ewentu-

alny negatywny wpływ ustaleń planu na środowisko wynikał 

będzie głównie z wprowadzanie na tereny dotychczas niezain-

westowane zabudowy, co wiąże się z zmniejszaniem zdolności 

retencyjnej gruntów oraz zmianami w układzie wód podziem-

nych. Projekt planu zawiera szereg ustaleń, mających na celu 

zminimalizowanie negatywnego wpływu realizacji ustaleń 

planu na środowisko. Realizacja ustaleń planu nie będzie nio-

sła znaczących zagrożeń dla funkcjonowania środowiska ani 

warunków życia ludności. W prognozie oddziaływania na śro-
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dowisko stwierdzono, że ustalenia w zakresie ochrony środo-

wiska przyrodniczego, kulturowego oraz warunków życia lud-

ności zawarte w projekcie planu są wystarczające. W prognozie 

nie zawarto ustaleń, które wymagałyby wprowadzenia zmian 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

W procedurze sporządzania projektu planu zostało przepro-

wadzone postępowanie w sprawie strategicznej ocenie oddzia-

ływania na środowisko. W trakcie w/w postępowania projekt 

planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko uzyskały 

pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-

ska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

W postępowaniu zbierania wniosków i uwag do strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko nie zgłoszono wniosków 

czy też uwag. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części Ołtarzew są zgodne z przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony środowiska oraz dokumentami strate-

gicznymi odnoszącymi się do Gminy Ożarów Mazowiecki. 

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje negatywnych oddzia-

ływań na obszary prawnie chronione oraz nie spowoduje od-

działywań transgranicznych. Zaleceniem do dalszych prac jest 

ścisłe przestrzeganie zasad zagospodarowania terenów ustalo-

nych w projekcie planu w dalszym rozwoju wsi Ołtarzew oraz 

zastosowanie monitoringu zmian w środowisku wywołanych 

dalszym rozwojem tego obszaru, który powinien opierać się 

na okresowej ocenie przeglądu i rejestracji zmian w zagospo-

darowaniu przestrzennym obszaru. Szczególny nacisk należy 

położyć na pomiar natężenia hałasu komunikacyjnego i zanie-

czyszczeń powietrza atmosferycznego, gleb i wód. Ustalono 

przeprowadzanie monitoringu skutku realizacji postanowień 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego łącz-

nie z oceną aktualności studium i planów zagospodarowania 

przestrzennego, której obowiązek wykonywania przez organ 

wykonawczy gminy wynika z Ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717). Ocenę 

aktualności studium i planów sporządza się, co najmniej raz 

w czasie kadencji rady. Z tą samą częstotliwością wykonywana 

będzie analiza skutków realizacji postanowień planu. 

Burmistrz - Kazimierz Stachurski
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Za oknem coraz cieplej, przyroda budzi się do życia. Wiosen-

na atmosfera sprawia, że przystępujemy do tzw. wiosennych 

porządków.

 Gmina wychodząc na przeciw jej mieszkańcom, poma-

gając w miarę możliwości w wiosennym sprzątaniu, tak jak 

w ubiegłych latach i w tym roku organizuje Akcję Zbierania 

Odpadów Gabarytowych. 

 Akcję tę prowadzić będzie Wydział Środowiska i Rolnictwa 

(tel. 22 722 22 07 wewn. 235, 236, 237). Odbiór odpadów ga-

barytowych odbywać się będzie sukcesywnie, po uprzednim 

pisemnym zgłoszeniu Sołtysów/Przewodniczących Osiedli. 

W podaniu należy określić orientacyjnie ilość odpadów gaba-

rytowych dla danej wsi/osiedla. Proszę także o podanie nume-

ru kontaktowego.

 Odpady wielkogabarytowe czyli takie, które ze względu na 

duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na 

standardowe odpady komunalne (np.: stare meble, dywany, 

wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, suszarki na pra-

nie, zabawki dużych rozmiarów, stary sprzęt domowy) z wy-

jątkiem odpadów niebezpiecznych (np.: eternit) oraz sprzętu 

RTV, AGD.

 Termin akcji będzie uzgodniony z przedstawicielami osie-

dli i sołectw tj. sołtysami, przewodniczącymi osiedli.

UWAGA!

Do odpadów gabarytowych nie należą wszelkiego ro-
dzaju części sanitarne i budowlane takie jak: deski drew-
niane, belki, panele, ramy okienne, drzwi , płoty, wanny, 
umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płyty, 
rolety, jak również części samochodowe, motorowery, 
kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodo-
we, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi 
(komunalnymi) – te odpady nie będą odbierane.

W roku 2010 na Akcję Gabarytową przeznaczone zostały 

środki budżetowe w wysokości 13 400 zł. Niektóre sołectwa 

zabezpieczyły na ten cel środki ze swojego funduszu sołeckie-

go i tak :

1. Kaputy-Kręczki 5000 zł

2. Piotrkówek Duży 4000 zł

3. Pogroszew 2000 zł

Wydział Środowiska i Rolnictwa - Katarzyna Rykowska-Kitlińska 

Czysta Gmina wiosną

W dniu 8 kwietnia bieżącego roku, w Domu Kultury 

„Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim odbyła się 

uroczystość wręczenia Medali 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył specjalnym 

Medalem pary, które razem przeżyły ca najmniej 50 lat: Józefę 

i Ryszarda Łuczaków, Wandę i Ludwika Pepla, Józefę i Wiktora 

Trzybińskich. 

 W imieniu Prezydenta odznaczenia wręczał Burmistrz Ka-

zimierz Stachurski. Uroczystości Złotych Godów tradycyjnie 

zaszczycił swoją obecnością Proboszcz Parafii Miłosierdzia 

Bożego w Ożarowie Mazowieckim ksiądz Jan Latoń. Jubilaci 

otrzymali od Burmistrza listy gratulacyjne, bukiety kwiatów 

i pamiątkowe dyplomy, od księdza Proboszcza bransoletki, ró-

żańce i książeczki do nabożeństwa. Na uroczystość również 

przybyli najbliżsi odznaczonych. Był tort weselny, szampan 

i gromkie sto lat dla Jubilatów. 

 Ze względu na długą procedurę zgłoszeniową, osoby, które 

mają w rodzinie, wśród swoich znajomych pary obchodzące 

w przyszłym roku 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego 

prosimy o zgłaszanie jubilatów do Urzędu Stanu Cywilnego. 

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska jubilatów 

oraz odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński 

zawierany był w innej gminie.  

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
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Fatum Katynia
Dokładnie w 70 lat po zbrodni katyńskiej los okazał się znowu 

okrutny dla Polski. Tym razem z powodu tragicznej śmierci 

polskiego Prezydenta, lecącego do Katynia, żeby wspólnie 

z głową państwa rosyjskiego oddać hołd pomordowanym. 

Cofnijmy się do początków obu tych tragedii. Prologiem do 

masakry katyńskiej nie był dzień 17 września 1939 roku, kiedy 

Armia Czerwona wtargnęła na wschodnie tereny walczącej 

z Niemcami Rzeczypospolitej łamiąc układ o nieagresji, lecz 

23 sierpnia tego samego roku, kiedy w Moskwie zawarto osła-

wiony „diabelski pakt”, podpisany przez niemieckiego wysłan-

nika, ministra spraw zagranicznych Trzeciej Rzeszy, Joachima 

von Ribbentropa, oraz komisarza ludowego spraw zagranicz-

nych ZSRR, Wiaczesława Mołotowa. W rozmowach z Ribben-

tropem i ceremonii podpisania układu uczestniczył sam Józef 

Stalin, a robiący mu zdjęcia fotoreporterzy utrwalili serdeczny 

uśmiech z jakim sowiecki dyktator gawędził z hitlerowskim dy-

gnitarzem. Wtedy to zapadły decyzje polityczne, ukryte przed 

światem w tajnych klauzulach, że po podzieleniu się łupem 

czyli Polską, Związek Radziecki i Rzesza Niemiecka solidarnie 

zwalczać będą polski ruch oporu na zajętych przez siebie te-

renach. Pierwsze państwo za pomocą NKWD, a drugie – Ge-

stapo. Zbrodnicze formacje obu totalitarnych potęg miały ze 

sobą w tym zakresie ściśle współpracować, co miało miejsce 

między innymi podczas wspólnych konferencji roboczych 

w okupowanym przez Niemców Zakopanem.

 Już po wyjeździe Ribbentropa, na Kremlu zapadły wstęp-

ne decyzje co do losu polskich oficerów, którzy mieli zostać 

wzięci do niewoli w nadchodzącej wojnie. W praktyce zostały 

one wcielone w życie w kwietniu 1940 roku. Przedtem, wzię-

tych do niewoli we wrześniu 1939 r. wojskowych i policjantów 

oraz aresztowanych w październiku cywilów, wśród których 

byli urzędnicy administracji państwowej i wymiaru sprawie-

dliwości, umieszczono w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie 

i Starobielsku. W sumie ok. 22 tys. osób. Więźniów przesłu-

chiwali specjalni wysłannicy NKWD, badający ich ewentualną 

przydatność dla sowieckiej machiny. Tylko nielicznych uznano 

za wartościowych „klasowo” i godnych pracy w ZSRR. Tych 

wywieziono do Moskwy. Byli i tacy, których postanowiono 

utrzymać przy życiu ze względu na wiedzę jaką posiadali. 

Wśród tych ostatnich znajdował się Stanisław Swianiewicz, 

wybitny ekonomista, późniejszy autor książki „W cieniu Katy-

nia”. Czekały ich więzienia i przesłuchiwania, a niektórym uda-

ło się w rezultacie przeżyć wojnę. Los większości był jednak 

przesądzony. Zimę spędzili w obozach, bo oprawcy czekali na 

wiosenne odwilże, żeby łatwiej było kopać ogromne groby. 

Jeńców łudzono, że zostaną deportowani do Polski i wrócą 

do swoich rodzin. Jak na sowiecką rzeczywistość, przebywali 

w warunkach w miarę znośnych. Nie byli też traktowani przez 

strażników w sposób bestialski, chociaż reżim w obozach był 

oczywiście surowy, a próby urządzania nabożeństw karano 

karcerami. Kiedy wyprawiano ich w ostatnią drogę – drogę bez 

powrotu – właśnie do lasu Katynia, dostali na drogę prowiant 

sugerujący, że wracają do Polski. Do ostatnich chwil oprawcy, 

bojąc się buntu, dbali o zachowanie pozorów. Dopiero kiedy 

jeńcy stanęli nad mogiłami, zorientowali się w prawdziwym 

charakterze tej „deportacji”. Wtedy stawili opór, ale nie mieli 

szans. Ze związanymi drutem rękami, kłuci bagnetami, zosta-

li zmuszeni do stanięcia na krawędzi grobu. A potem był już 

tylko strzał w potylicę. Ciała układano warstwami, jedno na 

drugim. Na świeżo zasypanej ziemi zasadzono drzewa, żeby 

zakryć ślady. Nie wyrosły zbyt wysoko, kiedy w trzy lata póź-

niej wykopali je Niemcy, ujawniając przed światem katyńską 

masakrę.

 Kancelaria generała Sikorskiego na uchodźstwie zgłosiła do 

centrali Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie 

prośbę o zbadanie zbrodni, co posłużyło Stalinowi za pretekst 

do zerwania stosunków z polskim rządem. Moskwa ogłosiła 

własną wersję wydarzeń obarczając odpowiedzialnością za 

masakrę katyńską Niemców. Wersja ta obowiązywała przez 

cały okres trwania PRL-u, przy czym zakazywano w ogóle pi-

sania o Katyniu, a nawet wymieniania nazwy tej miejscowości 

w kontrolowanych przez cenzurę publikacjach. Zmieniło się 

to dopiero po zmianie ustroju, przy czym do tegorocznych 

obchodów oddania czci pomordowanym przez najwyższych 

przedstawicieli Polski i Rosji prowadziła długa i żmudna droga, 

gdyż strona rosyjska wykazywała dużą niechęć do uderzenia 

się w piersi. Wreszcie jednak nad pomordowanymi pochy-

lili wspólnie głowy polscy i rosyjscy premierzy: Donald Tusk 

i Władimir Putin. „Dla zbrodni tej nie może być żadnego 

usprawiedliwienia” powiedział między innymi rosyjski pre-

mier, co było zupełnie nowym tonem w mówieniu o Katy-

niu ze strony rosyjskich władz. Komentatorzy byli zgodni, 

że w stosunkach między obu krajami i narodami nastąpił praw-

dziwy przełom. Czekano na kolejny hołd, tym razem oddany 

wspólnie przez prezydentów obu państw, Lecha Kaczyńskiego 

i Dmitrija Miedwiediewa, mający nastąpić w sobotę 10 kwiet-

nia. Ten wspólny hołd jednak nie nastąpił, historia pokazała 

swoje niesamowite, niemal metafizyczne oblicze. Lecący do 

Katynia Lech Kaczyński zginął w katastrofie lotniczej w lesie 

nieopodal Smoleńska. Razem z nim życie stracili dowódcy 

wszystkich rodzajów wojsk polskich, wicemarszałkowie Sejmu 

i Senatu, ministrowie, posłowie i senatorowie, duchowni. Na-

stąpił upiorny epilog tamtej tragedii sprzed 70 lat: Katyń upo-

mniał się o kolejne ofiary i pochłonął je. Wtedy zginął kwiat 

polskiej inteligencji, bo wśród zamordowanych przeważali ofi-

cerowie rezerwy, będący w cywilu naukowcami, prawnikami, 

lekarzami, dziennikarzami, artystami. Teraz śmierć zabrała pod 

Smoleńskiem elitę polskiego życia państwowego i polityczne-

go. Zginął także 90-letni Ryszard Kaczorowski, prezydent RP 

na uchodźstwie; ofiarą katastrofy padła legendarna działacz-

ka „Solidarności”, Anna Walentynowicz. Była to także ostat-

nia droga aktora Janusza Zakrzeńskiego, aktywnego działacza 

Związku Sybiraków i wielokrotnego odtwórcy roli Marszałka 

Piłsudskiego. Po raz ostatni wcielił się on w tę postać właśnie 

w Ożarowie Mazowieckim, podczas koncertu poetycko-mu-
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zycznego noszącego tytuł „Wagon wspomnień”. Widowisko to 

zorganizowały władze Ożarowa w lutym tego roku z okazji 70-

-tej rocznicy pierwszej deportacji Polaków z Kresów Wschod-

nich II Rzeczypospolitej na Syberię i do innych rejonów „nie-

ludzkiej ziemi” czyli sowieckiego imperium. Janusz Zakrzeński 

wygłosił wówczas wspomnienie o Józefie Piłsudskim oraz 

monolog „Do broni!” Piotra Wysockiego z dramatu Stanisława 

Wyspiańskiego „Noc listopadowa”. Warto dodać, że „Wagon 

wspomnień” był pierwszą imprezą artystyczno-patriotyczną 

w Powiecie Warszawskim Zachodnim, która oddała hołd so-

wieckim ofiarom wywózek w 1940 roku. Rok wcześniej gmi-

na Ożarów uczciła ofiary Katynia zasadzając dwa dęby oraz 

umieszczając w kościele w Ołtarzewie tablicę katyńską ufun-

dowaną przez Zofię Biernacką, córkę jednego z oficerów za-

mordowanych w katyńskim lesie.

 Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby ta przerażająca i całkowi-

cie zaskakująca w swojej nagłości ofiara z krwi ujawniła wkrót-

ce swój głęboki, przejmujący sens. Nigdy wcześniej nie pisano 

w Rosji tak dużo o Polsce jak właśnie 10 kwietnia, nigdy przed 

tym wydarzeniem rosyjscy dygnitarze oraz prości ludzie nie 

okazywali nam tyle współczucia. Mieszkańcy Moskwy usłali 

chodnik przed budynkiem ambasady RP kwiatami i zniczami, 

a wśród wetkniętych za ogrodzenie kartek nie do rzadkości 

należała taka: „Polscy bracia, jesteśmy z wami. Trzymajcie się”. 

Prezydent Rosji wykonał gest historyczny: wygłosił specjalne 

orędzie kondolencyjne do narodu polskiego. Ogłosił także 

w całej Rosji dzień żałoby narodowej. W niedzielę wieczorem 

rosyjska telewizja wyemitowała film Andrzeja Wajdy „Katyń”, 

który wcześniej nie był nawet dopuszczony do oficjalnej dys-

trybucji w kinach Federacji Rosyjskiej. To ważne znaki, zwiastu-

jące być może definitywną przemianę w stosunkach polsko-

-rosyjskich. Może ta tragedia stanie się kolejnym krokiem, tym 

razem wielkim krokiem naprzód, na drodze do prawdziwego 

pojednania, a może nawet i prawdziwej przyjaźni między obu 

narodami. Może ten drugi Katyń pozwoli na przerzucenie 

między nami pomostu porozumienia i przezwyciężeniu bo-

lesnej przeszłości.

Piotr Kitrasiewicz

Po Wiśle będą kursowały promy i statki, 

a na Starym Mieście usłyszymy charakterystyczny 

stukot koni ciągnących omnibusy. 

Na początku maja ZTM już po raz drugi 

uruchamia linie turystyczne. 

Tegoroczny sezon potrwa do 12 września.

Kampania promująca linie właśnie się rozpoczyna. Od 

23 kwietnia uruchamiamy na stronie głównej ZTM „podstro-

nę” Warszawskich Linii Turystycznych, na której będzie można 

znaleźć rozkłady jazdy i regulamin oraz informacje (w czterech 

językach obcych) o wszystkich atrakcjach, taryfie i zasadach 

sprzedaży biletów. W Punktach Informacji Turystycznej poja-

wią się ulotki, natomiast wizytówki i plakaty będą dostępne 

w urzędach i kilkunastu hotelach oraz hostelach w stolicy.

 Informacja o liniach pojawi się również w taborze (moni-

tory LCD i uchwyty reklamowe w autobusach) oraz na stro-

nach internetowych urzędów dzielnicowych. Od poniedziałku 

(26 kwietnia) w telewizyjnych ośrodkach regionalnych poja-

wią się spoty zachęcające do skorzystania z tegorocznej oferty 

turystycznej ZTM.

 Dla pasażerów linii turystycznych przygotowaliśmy niespo-

dziankę - za pośrednictwem rozgłośni VOX FM przez najbliższy 

tydzień będzie można zdobyć bezpłatne zaproszenia na inaugu-

racyjne rejsy tramwajem wodnym „Wars” (godz. 10) i statkiem 

„Zefir” (godz. 9) przekazane przez armatorów – Żeglugę Sto-

łeczną i Przedsiębiorstwo Usług Wodnych z Legionowa.

Na wszystkich turystów korzystających z Warszawskich 
Linii Turystycznych czeka w tym roku wiele atrakcji.

Tramwaj wodny „Wars”, obsługiwany przez Żeglugę Sto-

łeczną będzie pływał od Podzamcza do „Grubej Kaśki”. Sta-

tek będzie ruszał z przystani Podzamcze przy „River Cafe”. 

Przewidziano pięć kursów dziennie, a jeden rejs będzie trwał 

ok. 1 godz. i 50 minut.

 Podobnie, jak w ubiegłym roku statek będzie miejscem 

wielu kulturalnych wydarzeń – na pokładzie będzie można 

posłuchać dobrej muzyki oraz dowiedzieć się o historii i ar-

chitekturze stolicy ze specjalnego audioprzewodnika przy-

gotowanego przez ZTM. Bilety będą dostępne bezpośrednio 

na statku w dniu rejsu lub w przedsprzedaży. Przedsprzedaż 

biletów prowadzi biuro Żeglugi Stołecznej na ul. Świętokrzy-

skiej 36, lokal 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12-15. 

1 maja, w dniu inauguracji Warszawskich Linii Turystycznych, 

w sprzedaży będą tylko bilety na rejsy od godz. 12.

 W ramach linii uruchomione zostaną również trzy bez-
płatne przeprawy promowe: na wysokości Łomianek (prom 

„Turkawka” dopłynie do Nowodworów), Podzamcza (prom 

„Pliszka dopłynie na plażę przy ZOO) oraz Cypla Czerniakow-

Warszawskie Linie Turystyczne
Spotkajmy się na trasie. Startujemy 1 maja.
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skiego (prom „Słonka dopłynie na Saską Kępę). Na każdym 

z promów legionowskiego Przedsiębiorstwa Usług Wodnych 

zostaną zamontowane stojaki rowerowe. W dni robocze, 

w soboty oraz dni świąteczne promy z Podzamcza i Cypla 

Czerniakowskiego będą kursowały co 20 minut, natomiast 

prom z Łomianek co 30 minut w dni robocze i co 15 minut 

w soboty i dni świąteczne. 

 Po ulicach Starówki turystów i pasażerów będą woziły 

dwa konne omnibusy – piętrowy i parterowy. Pojadą z placu 

Zamkowego przez Rynek Nowego Miasta, do ul. Senatorskiej 

i wrócą na plac Zamkowy (pl. Zamkowy - Podwale - Freta - 

Rynek Nowego Miasta - Freta - Świętojerska-pl. Krasińskich 

- Miodowa - Senatorska - Wierzbowa - Moliera - Senator-

ska - pl. Zamkowy) z sześcioma przystankami: Stare Miasto 

(pl. Zamkowy), Barbakan, Rynek Nowego Miasta, pl. Krasiń-

skich, ul. Kapitulna, pl. Piłsudskiego. 

 Czas przejazdu wynosi ok. 50 minut. Omnibusy kursują od 

wtorku do piątku (pięć kursów dziennie) oraz w soboty i nie-

dziele (sześć kursów dziennie). Piętrowy omnibus zabiera 16,

a parterowy 12 pasażerów. Bilety będą dostępne bezpośred-

nio u przewoźnika na przystanku przy placu Zamkowym. 

 Podobnie, jak w ubiegłym roku będzie się można wybrać 

w niezapomniany, ośmiogodzinny rejs do Serocka. Statek 

„Zefir” wypływa o godz. 9 rano z przystani Podzamcze, po-

konuje śluzy Kanału Żerańskiego i w samo południe przybija 

do Serocka, którego historia sięga czasów średniowiecza. Tam 

pasażerowie mają około 1,5 godziny na zwiedzanie miasteczka 

i odpoczynek. Około godziny 18 „Zefir” przypływa z powro-

tem do stolicy. 

 Rejsy z Warszawy do Serocka będzie obsługiwało Przedsię-

biorstwo Usług Wodnych z Legionowa. „Zefir” zabiera na po-

kład 110 pasażerów. Na statku jest grill oraz bufet z napojami. 

Przewidziano jeden kurs dziennie w każdą sobotę i niedzielę. 

Bilety będą dostępne w przedsprzedaży w Punkcie Obsługi 

Pasażerów ZTM na stacji metra Centrum (od poniedziałku 

do czwartku w godzinach 7-20, a w piątek w godz. 7-17) oraz 

u armatora w dniu rejsu. 

W maju i wrześniu tramwaje i omnibusy
 będą kursowały jedynie w weekendy. 

Taryfa biletowa 
Przejazd promem będzie bezpłatny. Natomiast za rejs tramwa-

jem wodnym trzeba będzie zapłacić 18 zł, za rejs do Serocka 

36 zł, a za przejażdżkę omnibusem konnym – 14 zł (bilet nor-

malny). Prawo do 50 proc. ulgi będą mieli uczniowie (szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych) do 

ukończenia 21. roku życia – na podstawie ważnej legityma-

cji szkolnej oraz osoby, których uprawnienia wynikają z ustaw 

szczególnych (m.in. studenci). Bezpłatnie mogą podróżować 

dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym, seniorzy, któ-

rzy ukończyli 70 lat oraz osoby, których uprawnienia wynikają 

z ustaw szczególnych. Pasażerowie podróżujący z Warszawską 

Kartą Turysty otrzymają 10 proc. zniżkę.

 Wprowadzony zostanie tzw. bilet rodzinny – dla grup li-

czących od trzech do pięciu osób, w tym co najmniej jedno 

dziecko do ukończenia 18. roku życia. 

Dodatkowe atrakcje
Uzupełnieniem oferty dla turystów odwiedzających stolicę 

i korzystających z Warszawskich Linii Turystycznych będą: 

tramwajowa linia T obsługiwana zabytkowym taborem (od 

26 czerwca), autobusy 444 kursujące do ZOO (od 1 maja) 

oraz statek ornitologiczny „Dzika Wisła” uruchomiony przez 

Zarząd Mienia (od 30 kwietnia). 

Konrad Klimczak - Zespół Prasowy Zarządu Transportu Miejskiego

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

3 maja – poniedziałek – godz. 9.00
Uroczystości z okazji święta 3-go Maja (plac przy Hotelu 

Mazurkas). Godz. 10.00 - Msza Św. 

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 

9 maja – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów. Cena biletu 8 zł. 

17 maja – poniedziałek
Udział zespołów „Ożarowiacy”, „Ożarowskie Kumoszki” 

i „Wesołe wdówki” w przeglądzie Amatorskich Zespołów 

Artystycznych w Warszawie. 

23 maja – niedziela – godz. 15.00
Majówka w Macierzyszu.

26 maja – środa – godz. 14.00
Dzień Matki organizowany przez Przedszkole nr 1 

w Ożarowie Maz.

27 maja – czwartek – godz. 12.00
Pokaz filmów w ramach  ogólnopolskiego konkurs SZAFA 

– Szkolna Akademia Filmów Amatorskich 

- organizowanego przez uczniów gimnazjum 

w Ożarowie Maz.  

29  maja – niedziela - godz. 18.00
Wręczenie Nagród „Felicja”. 

Sala konferencyjna w Hotelu Mazurkas.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

3 maja – poniedziałek - godz. 15.00
Majówka w Józefowie – festyn rodzinny

26 maja – środa - godz. 17.00
Dzień Matki – zakończenie roku szkolnego

/teren przy budynku Filii/

30 maja – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów. Cena biletu 8 zł. 

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
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24 marca 2010 roku o godzinie 10.00 w Domu Kultury 

„UŚMIECH” odbyły się Gminne Eliminacje XXXIII Konkursu 

Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Oceny prezentowa-

nych utworów dokonała komisja w składzie:

 Regina Krupniewska - polonistka

 Janina Patocka-Ciuchta - instruktor teatralny

 Zbigniew Wójcik - instruktor teatralny

Jak co roku komisja brała pod uwagę takie kryteria oceny jak: 

dobór repertuaru, interpretacja utworu, kulturę mowy i ogól-

ny wyraz artystyczny. Przesłuchała 60 uczestników konkursu, 

którzy przeszli pierwszy etap konkursu w naszych gminnych 

placówkach - przedszkolach, szkołach podstawowych i gim-

nazjach.

 Zgodnie z regulaminem konkursu komisja przyznała na-

grody i wyróżnienia w trzech grupach wiekowych następują-

cym osobom: 

Grupa I - dzieci z klas 0-III
I miejsce Bruno Majewski Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie 

Maz

W
yr

ó
żn

ie
n

ia

Patrycja Pałaszewska

Aleksandra Kanka

Adam Waśko 

Natalia Bareła

Stanisław Buźniak

Jakub Konecki

Julia Stępnik

Agnieszka Paszewska

Kamil Kowalczyk

Maciej Wasilewski

Zuzanna Karlicka

Laura Górniak

SP nr 1 w Ożarowie Maz

SP nr 1 w Ożarowie Maz

SP nr 1 w Ożarowie Maz

Przedszkole w Broniszach

Przedszkole w Broniszach

Przedszkole w Broniszach

Przedszkole w Broniszach

Przedszkole nr 2 w Ożarowie Maz.

Przedszkole nr 1 w Ożarowie Maz.

Szkoła Podstawowa w Umiastowie

Szkoła Podstawowa w Płochocinie

Szkoła Podstawowa w Płochocinie 

Grupa II - dzieci z klas IV – VI

W
yr

ó
żn

ie
n

ia Paweł Cupriak

Ania Nowakowska

Bartosz Kajewski

Małgorzata Opozda

SP nr 1 w Ożarowie Maz

SP nr 2 w Ożarowie Maz

Szkoła Podstawowa w Płochocinie

Szkoła Podstawowa w Święcicach

Grupa III - gimnazjum
I miejsce Patrycja Sułkowska Gimnazjum w Ożarowie Maz.

W
yr

ó
żn

ie
n

ia

Karina Krupa

Aleksandra Walczuk

Emilia Piłat

Katarzyna Szmyd

Łukasz Wiśniewski

Izabela Dąbkowska

Anita Ścieglińska

Michał Wojciechowski

Piotr Matuszewski

Gimnazjum w Ożarowie Maz.

Gimnazjum w Ożarowie Maz.

Gimnazjum w Ożarowie Maz

Gimnazjum w Ożarowie Maz

Gimnazjum w Płochocinie .

Gimnazjum w Płochocinie

Gimnazjum w Płochocinie

Gimnazjum w Płochocinie

Gimnazjum w Płochocinie 

 Recytatorzy, którzy zajęli pierwsze miejsca przeszli do Fi-

nału Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, który 

w tym roku wyjątkowo w związku z Żałobą Narodową został 

przez organizatora - Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki  

odwołany i przełożony na późniejszy termin. 

 Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody książ-

kowe i pamiątkowe dyplomy. 

 Jak co roku bardzo dziękuję wszystkim dzieciom za piękną  

recytację przygotowanych utworów, a nauczycielom za dodat-

kowy wkład pracy w przygotowanie ich do tego konkursu. 

 Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” nie tylko po-

budza aktywność artystyczną i pozwala na kontakt z piękną   

poezją, ale ujawniania również młode talenty recytatorskie.   

 Cieszy nas, że w konkursie uczestniczą kolejne pokolenia 

dzieci i młodzieży.

Alina Holk

XXXIII ELIMINACJE GMINNE KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„WARSZAWSKA SYRENKA”

W związku z planowanym 

naborem wniosków aplikacyj-

nych w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
- Działanie 4.3 „Ochrona 

powietrza, energetyka” oraz zaistniałą możliwością pozyska-

nia funduszy unijnych na realizację inwestycji polegającej na 

zakupie i instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców 

gminy informujemy, iż Urząd Miasta i Gminy planuje przygo-

towanie i złożenie wniosku aplikacyjnego dla projektu zaku-

pu i instalacji kolektorów w indywidualnych gospodarstwach 

domowych. 

 Na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce dot. ko-

lektorów słonecznych zamieściliśmy szczegółowe informacje 

dotyczące warunków technicznych, finansowych i prawnych 

planowanego projektu. W celu prawidłowej realizacji projektu 

w zgodzie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego 

przygotowaliśmy dla Państwa projekty 2 umów (wersje do 

konsultacji do pobrania ze strony Urzędu Miasta i Gminy), 

których podpisanie oznaczać będzie zobowiązanie gminy 

i właściciela budynku do uczestnictwa w przedsięwzięciu. 

 Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące 

warunków technicznych, finansowych i prawnych planowa-

nego projektu. W razie pytań prosimy o kontakt z Referatem 

Funduszy Europejskich i Promocji Gminy tel. 22 722 22 07 

wew. 228 lub 257.

Część A: Uwarunkowania techniczne realizacji projektu
1. Zainteresowany uczestnictwem w projekcie mieszkaniec 

Miasta i Gminy Ożarów Maz. musi posiadać własne źródło 

CWU (ciepłej wody użytkowej) w formie: pojemnościowej 

Kolektory słoneczne dla mieszkańców 
Gminy Ożarów Mazowiecki
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termy gazowej bądź elektrycznej, pojemnościowego zasob-

nika współpracującego z kotłem gazowym, olejowym, węglo-

wym.

2. Przyjęto założenie, że instalacja solarna będzie składała się 

z kolektora oraz zasobnika ze sterowaniem procesem od-

zyskania ciepła. Na taki cel potrzebna będzie odpowiednia 

powierzchnia w budynku – ok. 6 m².

3. Przy doborze instalacji solarnej przyjęto uśrednione parame-

try tak, aby zapewnić dla mniejszych gospodarstw domowych 

pokrycie zapotrzebowania ciepła na poziomie 60% rocznie, 

w większych gospodarstwach na poziomie 40% rocznie.

System doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb 
użytkownika.
Obecne na rynku kolektory słoneczne posiadają zbliżoną po-

wierzchnię absorbera czyli materiału który z promieni słońca 

(UV) wytwarza ciepło do produkcji c.w.u. Wartość ta to około 

2 m2 na kolektor słoneczny.

 Przybliżona technologia oferowanych na rynku kolekto-

rów daje nam możliwość przyjęcia następujących założeń do 

obliczeń: 

2m2=1 kolektor słoneczny = w okresie maj-wrzesień od 100 

do 150 L ciepłej wody użytkowej o temp 45OC na dzień. Tem-

peratura komfortu dla potrzeb CWU to wartość od 38OC. 

(Do obliczeń wykorzystano dane statystyczne nasłonecznie-

nia Warszawy i okolic)

 Gospodarstwo domowe może przeanalizować zużycie 

wody użytkowej i uwzględnić tą wartość do doboru zestawu 

lub jak to się robi w projektach budowlanych założyć normy 

zużycia c.w.u. na liczbę mieszkańców: 

(do obliczeń zakłada się zużycie 10 L CWU/osobę/dobę).

W związku z czym możemy założyć iż dla gospodarstwa do-

mowego o liczbie mieszkańców:

• 3 osoby, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 

300 L współpracującego z 2 kolektorami słonecznymi

• 4-6 osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 

300 L współpracującego z 3 kolektorami słonecznymi 

(ta sama pojemność wymiennika ale dodatkowy kolektor po-

wodują szybszą pracę układu co efektywnie podnosi spraw-

ność nagrzania zbiornika do 45OC )

• 7-9 osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 

500 L współpracującego z 5 kolektorami słonecznymi. 

 Większość oferowanych na rynku rozwiązań zakłada tego 

typu parametry. Różnice są subtelne i wynikają często z róż-

nic w budowie kolektora, konstrukcji mocującej kolektor do 

dachu lub indywidualnych uwarunkowań miejsca instalacji 

– nasłonecznienie. 

 Producenci zadbali również o kłopot związany z miejscem 

w kotłowni dla drugiego obok już istniejącego zbiornika c.w.u. 

Wielu producentów w swojej ofercie ma zbiorniki z dwoma 

wężownicami, jedna dla kolektorów słonecznych druga dla 

obecnego źródła ciepła (piec gazowy, piec olejowy). Są także 

dostępne zbiorniki które posiadają „gniazdo” na grzałkę elek-

tryczną w tym momencie mamy w zbiorniku na cwu także 

opcji tradycyjnej termy. 

4. Proponowany w projekcie zestaw solarny będzie składał się 

z następujących elementów:

a) kolektorów

b) zasobnika

c) układu pompowego

d) układu bezpieczeństwa

e) układu hydraulicznego

f) sterowania

g) izolacji

h) stelaży do mocowania kolektorów

5. Po analizie aspektów technicznych i ekonomicznych podję-

to wstępną decyzję o zastosowaniu kolektorów płaskich, które 

są powszechnie stosowane w przypadku wykorzystania ener-

gii słonecznej do podgrzewania CWU.

Dlaczego kolektor płaski a nie próżniowy?
Instalacja kolektorów słonecznych musi mieć określony cel. 

Jeżeli takim jest wsparcie produkcji c.w.u. to warto tak dobrać 

wielkość instalacji jak i technologię (płaski czy próżniowy) by 

zoptymalizować udział zysków z pracy kolektora jednocześnie 

minimalizując koszt samych urządzeń. Trzymając się tej zasady 

osiągniemy najkrótszy czas zwrotu z inwestycji.

 Kolektory próżniowe są droższe od kolektorów płaskich, 

w zależności od producenta różnice wahają się ale można 

uśrednić iż jest to około 30% droższe rozwiązanie technolo-

gicznie.

 Koszty eksploatacyjne kolektorów słonecznych próżnio-

wych są znacznie wyższe od kolektorów płaskich.

• Układ solarny wypełniony jest glikolem, jest to spe-

cjalna ciecz która pracuje pomiędzy kolektorami na dachu 

a zbiornikiem c.w.u. w kotłowni. To on nagrzewając się 

w kolektorze, oddaje ciepło wodzie w wymienniku c.w.u. 

Jak wszystko także i ten płyn z czasem wymaga wymiany 

(raz na 3-5 lat). 

Zużycie glikolu zależy od tego jak często/długo był pod-

dawany wysokim temperaturom. Tutaj ważny staje się 

współczynnik stagnacji kolektora, czyli wartość wyrażona 

w OC, jaką może osiągnąć kolektor wystawiony na pełne 

słońce bez oddawania tej temperatury na zbiornik c.w.u. 

(przypadek kiedy mamy zagrzany zbiornik c.w.u. pompa 

solarna nie jest włączona czyli glikol stoi, a Słońce nadal 

operuje na kolektorze). 

Przy kolektorze próżniowym jest to w zależności od pro-

ducenta od 280 do mocno ponad 300 stopni, dla kolek-

tora płaskiego wartość ta waha się od 120 do 180 stopni. 

W rzeczywistości w trakcie użytkowania instalacji solarnej 

jest to bardzo ważne, gdyż tego typu sytuacje zdarzają się 

często w okresach letnich kiedy np. wyjedziemy na week-

end czy wakacje i nie ma zużycia ciepłej wody użytkowej. 

W przypadku układu na kolektorach próżniowych może 

się okazać iż glikol został tak zagotowany iż podlega na-

tychmiastowej wymianie. Cały układ czyli kolektory, rury 

miedziane jak i wężownica w wymienniku są narażone na 

korozję a co za tym idzie mocno przyspiesza proces sta-

rzenia się tych elementów. Zbyt częste sytuacje przegrze-
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wania się układu powodują niejednokrotnie przepalenie 

kolektora próżniowego czyli potrzebę jego wymiany na 

nowy.

Dodatkową sprawą jest fakt iż producenci kolektorów 

płaskich zaczęli wprowadzać systemy studzenia kolekto-

rów w trakcie nocy kiedy nie ma Słońca, co skutecznie 

zabezpiecza instalacje przed przegrzaniem, tego ze wzglę-

dów technicznych nie da się zastosować w instalacjach 

z kolektorami próżniowymi.

• Kolektory próżniowe są bardziej podatne na zabru-

dzenia, nie stanowią tak jak płaskie kolektory konstrukcji 

jednolitej powierzchni, dzięki czemu różnego rodzaju za-

nieczyszczenia jak i np. śnieg często na nich zalegają co 

wymaga dodatkowych prac czyszczących. 

Ze względu iż kolektory są w większości przypadków za-

montowane na dachu, nie jest to łatwe dla użytkownika.

• Warto też zwrócić uwagę na występowanie lub też 

narażenie na występowanie usterek w kolektorach pła-

skich i próżniowych. Te drugie są „nowością” na rynku 

Odnawialnych Źródeł Energii, oczywiście mają certyfikaty 

ale nie są tak dopracowane jak kolektory płaskie które za-

początkowały erę kolektorów słonecznych i nadal są mo-

dernizowane. 

Można powiedzieć iż niezawodność kolektorów słonecz-

nych jest tak wysoka iż przyjmuje się sprawność układu 

solarnego w tej technologii na 20 lat bez zauważalnych 

strat jakości. Wynika to z lat doświadczeń i miliona insta-

lacji na całym świecie które udowadniają sprawność tej 

technologii. 

Kolektory próżniowe są jak na razie marginalnym produk-

tem na rynku kolektorów słonecznych, jak widać np. na 

największym w Europie rynku odnawialnych źródeł ener-

gii – Niemcy, nie zdobyły one popularności. Być może wy-

nika to jeszcze z awaryjności między innymi rur próżnio-

wych oraz wyżej opisanych problemów z glikolem. Tego 

typu instalacje są czułe na przegrzewanie co za tym idzie 

muszą być bardzo dobrze dobrane do potrzeb końcowe-

go użytkownika. 

Część B: Uwarunkowania prawne realizacji projektu
W celu prawidłowej realizacji projektu w zgodzie z zasadami 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-

zowieckiego na lata 2007-2013 przygotowaliśmy dla Państwa 

projekty 2 umów, których podpisanie oznaczać będzie zo-

bowiązanie właściciela budynku do uczestnictwa w przedsię-

wzięciu na zasadach w nich określonych. 

 Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie jedno-
czesne podpisanie przez właściciela danej nieruchomo-
ści 2 umów (umowy użyczenia oraz umowy na dostawę 
i montaż), które stanowią integralną całość.
 Wstępny planowany termin podpisania umów z miesz-

kańcami – do końca maja br. 

O ostatecznych terminach i zasadach podpisania umów bę-

dziemy informować na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl

Uwaga: zgodnie z systemem doboru wielkości instalacji 
solarnej do potrzeb użytkownika opisanym w części A 
przygotowaliśmy dla Państwa trzy wersje umów, odpo-
wiadających deklarowanej liczbie mieszkańców na stałe 
przebywających w budynku, w którym zainstalowany zo-
stanie zestaw kolektora słonecznego (odpowiednio umo-
wy dla gospodarstw, w których mieszkają na stałe 1-3 
osoby, 4-6 osób i 7-9 osób). Umowy te różnią się jedynie 
wielkością i szacunkową wartością instalacji oraz warto-
ścią niezbędnego wkładu własnego ze strony właścicieli.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę 
proponowanych umów:

1. Umowa użyczenia. Zgodnie z zasadami RPO gmina pra-

gnąca zrealizować projekt polegający na zakupie i instalacji 

zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych go-

spodarstwach domowych w ramach Działania 4.3 RPO Wo-

jewództwa Mazowieckiego zobowiązana jest do zawarcia 

z mieszkańcami (beneficjentami ostatecznymi) umów, które 

zapewnią jej, jako wnioskodawcy, prawo do władania infra-

strukturą (zestawami kolektorów słonecznych) oraz częścią 

nieruchomości. W związku z tym warunkiem formalnym przy-

stąpienia Gminy do projektu i złożenia wniosku aplikacyjnego 

o fundusze UE jest zabezpieczenie prawa Gminy do władania 

częścią nieruchomości prywatnej, niezbędnej do zainstalowa-

nia i prawidłowej eksploatacji zestawu kolektora słonecznego. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji prawnych przygo-

towaliśmy dla Państwa projekt umowy użyczenia, który od 

momentu jej podpisania oraz w okresie 5 lat od zakończenia 

inwestycji, gwarantować będzie Gminie, jako wnioskodawcy 

i beneficjentowi dofinansowania UE, prawo do władania czę-

ścią Państwa nieruchomości zgłoszonej do projektu. Prawo do 

władania częścią Państwa nieruchomości, na podstawie pod-

pisanej umowy użyczenia, wykorzystane będzie wyłącznie 

w celu realizacji projektu  obejmującego zakup i instalację ze-

stawów kolektorów słonecznych płaskich w indywidualnych 

gospodarstwach domowych mieszkańców gminy. 

Jednocześnie informujemy, że warunkiem koniecznym 
realizacji zobowiązań wynikających z podpisanych umów 
jest złożenie przez właściciela danego budynku w dniu 
podpisania umowy aktualnego odpisu z księgi wieczy-
stej. Konieczność potwierdzenia własności budynków 
zgłoszonych do projektu z danymi zadeklarowanymi 
w umowach jest warunkiem formalnym do złożenia 
przez Gminę wniosku aplikacyjnego do RPO.

2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolekto-
ra słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. Umo-

wa te reguluje wzajemne prawa i obowiązki Miasta i Gminy 

Ożarów Maz. oraz właścicieli budynków zgłoszonych do in-

stalacji zestawów kolektorów słonecznych. 

 Zgodnie z zasadami RPO gmina pragnąca zrealizować pro-

jekt polegający na zakupie i instalacji zestawów kolektorów 

słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych 

w ramach Działania 4.3 RPO Województwa Mazowieckiego 
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NOWE PROJEKTY

zobowiązana jest do zachowania własności zakupionej infra-

struktury – w tym przypadku zestawów kolektorów słonecz-

nych - przez cały czas trwania projektu, tj. minimum 5 lat, 

licząc od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji 

projektu. Po tym okresie zestaw przechodzi na własność wła-

ścicieli budynków.

Część C: Uwarunkowania finansowe realizacji projektu
W budżecie projektu przyjęto założenie, że łączny koszt po-

jedynczej instalacji solarnej wraz z jej instalacją w budynku 

wynosi orientacyjnie od 14 do 20 tys. zł brutto, w zależności 

od doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użyt-
kownika opisanego w części A. Koszt ten wynika z przepro-

wadzonej analizy rynku oraz uśrednionych opinii ekspertów 

dotyczących wyceny proponowanego w projekcie zakresu 

rzeczowego dla pojedynczej instalacji. Ostateczny koszt insta-

lacji wykonywanej dla mieszkańców w ich budynkach miesz-

kalnych znany będzie po rozstrzygnięciu procedury przetar-

gowej, po podpisaniu przez gminę umowy o dofinansowanie 

projektu oraz po dokonaniu przez firmę dostarczającą i mon-

tującą zestawy kolektorów indywidualnych projektów i wycen 

w gospodarstwach domowych. Pragniemy jednocześnie po-

informować, iż mieszkańcy zainteresowani realizacją projektu 

w swoich budynkach mieszkalnych w przypadku podpisania 

umowy z gminą zostaną zobowiązani jako strona umowy do 

pokrycia co najmniej 15% wartości całości instalacji kolekto-

ra słonecznego. Wartość wkładu własnego na poziomie 15% 

odpowiada zapisom RPO Województwa Mazowieckiego. 

Jednakże praktyka naborów wniosków w ramach RPO wska-

zuje, że poziom wymaganego wkładu własnego może być 

zwiększony wskutek uchwały Zarządu Województwa Mazo-

wieckiego. W związku z tym, dla zabezpieczenia prawidłowej 

realizacji projektu, określono w umowach, że poziom maksy-

malnego wkładu własnego koniecznego do poniesienia przez 

mieszkańca wynosi do 25% całkowitej wartości zestawu wraz 

z montażem, wycenionego na podstawie indywidualnych 

projektów po wyłonieniu firmy-Wykonawcy w przetargu. 

W umowie podano jednocześnie maksymalne progi kwot 

wkładu własnego wymaganego od właścicieli budynków 

w celu realizacji projektu.

Planowane umowy z mieszkańcami będą wykonalne 
w części zobowiązań finansowych tylko w przypadku, 
gdy gmina jako wnioskodawca uzyska dotację UE. W prze-
ciwnym wypadku umowy nie będą zrealizowane. Miesz-
kańcy zostaną wezwani do zapłaty kwoty odpowiadającej 
wkładowi własnemu nie wcześniej niż po rozstrzygnięciu 
przetargu na zaprojektowanie, dostawę i montaż zesta-
wów kolektorów słonecznych w indywidualnych gospo-
darstwach domowych oraz wykonaniu indywidualnych 
projektów i wycen w budynkach.

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy 
we współpracy z p. Remigiuszem Górniakiem 

Złożone zostały kolejne dwa wnioski w odpowiedzi 

na konkurs ogłoszony w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty dotyczą wyrównywania szans edukacyjnych dla dzie-

ci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy.

 26 kwietnia złożono w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania 

Programów Unijnych 2 wnioski o dofinansowanie  projektów 

„Ożarowska kuźnia szans” oraz „Szkoła wspiera uczeń wybiera” 

realizowanych w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjne-

go Kapitał Ludzki.

 Projekty przewiduje objęcie wsparciem dzieci i młodzieży 

ze szkół i gimnazjów z terenu Gminy. 

„Ożarowska kuźnia szans” - to projekt planowany do reali-

zacji w 4 gminnych podstawówkach w okresie od 3.01.2011 

do 31.12.2012 r. Cel ogólny projektu to wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci z Gminy Ożarów Mazowiecki, który 

realizowany będzie poprzez następujące cele operacyjne:

- rozszerzenie oferty edukacyjnej Szkół biorących udział 

w projekcie w szczególności w zakresie zajęć rozwijających 

kompetencje kluczowe,

- przygotowanie wsparcia dydaktycznego i terapeutycznego 

uczniom mającym problemy w nauce

- zapewnienie możliwości rozwijania umiejętności i zaintere-

sowań zdolnym uczniom pochodzącym z ubogich rodzin.

W ramach projektu prowadzone będą wyrównawcze zajęcia 

mate matematyczno-przyrodnicze, zajęcia matematyczno-

przyrodnicze dla uzdolnionych, zajęcia wyrównawcze z języka 

angielskiego oraz angielski – zajęcia rozszerzone, ponadto za-

jęcia w ramach Klubu Europejczyka i zajęcia terapeutyczne.

„Szkoła wspiera uczeń wybiera” – to projekt zaplanowany 

do realizacji w gimnazjach na terenie Gminy w terminie od 

3.01.2011 do 31.12.2012 r. W ramach projektu będą realizo-

wane zadania dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych 

z uwzględnieniem ICT, zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, 

z zakresu edukacji europejskiej oraz przedsiębiorczości jak 

również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz sportowe 

i teatralne.

 Wartość każdego z projektów to ok. 600 000 zł, z czego 

97% to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 3% 

wkład własny gminy.

 Obecnie oczekujemy na informacje o wynikach pierwsze-

go etapu oceny wniosku czyli oceny formalnej.

        

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Kolejne projekty w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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POMÓŻ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Gmina Ożarów Mazowiecki zakwalifikowała się do udziału 

w projekcie Eurobus 2010 – mobilne centrum informacji 

– 13 czerwca podczas festynu z okazji Dni Ożarowa.

To już III edycja cyklu wyjazdów informacyjno-promocyjnych 

organizowanych przez Mazowiecka Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych. Głównym celem wizyty Eurobusu jest 

zwiększenie umiejętności projektodawców w pozyskiwaniu 

środków unijnych oraz rozliczaniu finansowym projektów re-

alizowanych w ramach RPO WM oraz PO KL. Podczas obec-

ności Eurobusu przewidujemy konsultacje i warsztaty, które 

będą przeprowadzone w oparciu o wiedzę, doświadczenie 

ekspertów w zakresie funduszy europejskich. Będzie również 

możliwość bezpośrednich konsultacji. Zainteresowanych  

konsultacjami prosimy o zgłaszanie  się do Referatu Funduszy 

Europejskich i Promocji Gminy tel. 722 22 07 wew. 228 lub 

257 lub e-mail: ue@ozarow-mazowiecki.pl, ue2@ozarow-ma-

zowiecki.pl  do 28 maja 2010 r. 

        

Serdecznie zapraszamy

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

EUROBUS odwiedzi Gminę Ożarów  Mazowiecki

W 2007 roku w naszej gminie powstało Ożarowskie 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

im. Jana Pawła II, którego celem jest otaczanie opieką 

osób niepełnosprawnych oraz udzielanie im pomocy, 

w tym również ich rodzinom lub opiekunom. 

Zgodnie ze statutem, działania stowarzyszenia powinny być 

podejmowane w szczególności poprzez podejmowanie ini-

cjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc 

osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom oraz 

szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeń-

stwem poprzez wyrównywanie szans, jak również realizowanie 

zadań z zakresu pomocy społecznej w szczególności związa-

nych z przeciwdziałaniem powstawaniu niepełnosprawności. 

Jest to pierwsza organizacja tego typu na terenie naszej gminy, 

a członkami stowarzyszenia są osoby niepełnosprawne oraz 

członkowie ich rodzin. Do grona członków należy również Pan 

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, jak również 

wiele osób z samorządu, gdyż to dzięki ich wparciu naszą orga-

nizację udało się utworzyć. Naszymi podopiecznymi są dzieci 

i młodzież niepełnosprawna z terenu naszej gminy. Są to osoby 

o bardzo zróżnicowanych schorzeniach, to dzieci z autyzmem, 

mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysło-

wym, zespołem Downa, czy też osoby z niepełnosprawnością 

ruchową. Nasi wychowankowie wymagają całodobowej opie-

ki i wsparcia w najprostszych codziennych czynnościach ży-

ciowych. Rzeczy dla nas błahe i nie wymagające od nas wysiłku 

mogą być nie do pokonania dla osób niepełnosprawnych.  

 W 2009 roku Stowarzyszenie nawiązało ścisłą współpracę 

ze Świetlicą Socjoterapeutyczną działającą przy Parafii Miło-

sierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. W świetlicy nie-

pełnosprawne dzieci z różnymi deficytami mogą uczestniczyć 

w specjalistycznych zajęciach z rehabilitantem, logopedą, 

pedagogiem specjalnym. Mogą również integrować się z in-

nymi na wspólnie organizowanych okolicznościowych spo-

tkaniach, piknikach rodzinnych, czy też na wspólnych wyjaz-

dach na zawody sportowe. W październiku 2009 roku dzieci 

ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz dzieci niepełnosprawne 

uczestniczyły w zawodach sportowych w Magdalence „Tata-

spartakiada”. Nasza drużyna „Ożarowskie Promyki” po dzielnej 

walce wywalczyła puchar Fair Play. Transport dzieci był możli-

wy dzięki wsparciu administracji samorządowej. Stowarzysze-

nie było również współorganizatorem spotkań świątecznych 

integracyjnych dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzinami. 

Zakup paczek udało się zrealizować dzięki pomocy Kierowni-

ka Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 W 2009 roku dzięki usilnym zabiegom Stowarzyszenia po-

zyskano dla świetlicy bardzo kosztowny sprzęt do Integracji 

Sensorycznej, niezbędny do rehabilitacji i terapii dzieci z za-

burzeniami rozwoju. Podczas zajęć z użyciem tego sprzętu 

dziecko wykonuje ćwiczenia angażujące całe ciało oraz układy 

zmysłów (równowagi, propriocepcji – czucia własnego ciała, 

dotyku, wzroku, słuchu, węchu oraz smaku). Zajęcia te są za-

lecane również dla dzieci zdrowych mających np. problemy 

z koncentracją. Jest to dosyć nowa metoda mająca na celu 

wyrównywanie szans dzieci z deficytami rozwoju.

 Podstawowym  zadaniem  jakie stawia sobie nasze stowa-

rzyszenie w tym roku jest zorganizowanie wspólnego wyjazdu 

na turnus rehabilitacyjny. Ten wyjazd ma tak naprawdę dwa 

cele: rehabilitację, odpoczynek i naukę funkcjonowania w gru-

pie naszych dzieci oraz fizyczne spotkanie się i odpoczynek od 

codzienności oraz integrowania się z całym środowiskiem. 

Mając na uwadze powyższe cele zwracamy się do wszystkich 

ludzi dobrego serca z serdeczną prośbą o pomoc w realiza-

cji tego przedsięwzięcia. Za każde wsparcie będziemy bardzo 

wdzięczni. 

                    
Małgorzata Prokop - Prezes Ożarowskiego Stowarzyszenia Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II

Ożarowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym im. Jana Pawła II ul. Poznańska 165 ; 05-850 Oża-

rów Mazowiecki

Nip: 118-192-90-12; Regon: 141217291

Nr konta PKO BP o/W-wie 17 10201185 0000 4102 0122 7065

Integracja osób niepełnosprawnych 
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KONKURSY

Gminna Olimpiada Wiedzy z zakresu wiejskiego 
Gospodarstwa Domowego, Ekologii i Przedsiębiorczości

25 marca 2010 r. w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Ma-

zowieckim po raz kolejny odbyła się Gminna Olimpiada Wie-

dzy z zakresu Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, Ekologii 

i Przedsiębiorczości” organizowana przez Mazowiecki Ośro-

dek Doradztwa Rolniczego w Ożarowie Mazowieckim oraz 

Wydział Środowiska i Rolnictwa UMiG Ożarów Mazowiecki.

 Celem olimpiady było spopularyzowanie w społeczności 

naszej gminy wiedzy z zakresu racjonalnego prowadzenia go-

spodarstwa domowego, przedsiębiorczości na wsi, ekologii 

oraz przestrzegania przepisów BHP.

 Organizatorzy uznali, że najważniejszymi tematami tego-

rocznej olimpiady są:

- przedsiębiorczość na wsi,

- fundusze unijne,

- zasady zdrowego żywienia rodziny wiejskiej,

- przetwórstwo i przechowalnictwo żywności,

- bezpieczeństwo zdrowotne żywności,

- ochrona produktów tradycyjnych i regionalnych,

- ekonomika i organizacja gospodarstwa wiejskiego,

- ogrodnictwo przydomowe,

- estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej, ekologia 

w domu i zagrodzie,

- BHP w gospodarstwie domowym i rolnym.

 Po krótkim zapoznaniu zgromadzonych Pań z tematami 

przystąpiono do części egzaminacyjnej w postaci testów wy-

boru jednokrotnego. Test składał się z 26 pytań. 

 Po sprawdzeniu testów i podsumowaniu punktów przez 

komisję oceniającą laureatkami tegorocznej gminnej olimpia-

dy zostały:

I miejsce - Pani Alina Wrzosek ze Święcic

II miejsce - Pani Beata Dobrogosz z Konotopy

III miejsce - Panie Marzena Zielińska i Agnieszka Rosłonek 

z Pogroszewa Kolonii.

Laureatki otrzymały z rąk Naczelnika Wydziału Środowiska 

i Rolnictwa  ufundowane przez UMiG Ożarów Mazowiecki 

nagrody. Pozostałe Panie biorące udział w olimpiadzie otrzy-

mały nagrody pocieszenia. Wszystkim uczestniczkom gratulu-

jemy szerokiej wiedzy na tak ważne tematy i życzymy sukce-

sów w następnych olimpiadach.

Katarzyna Rykowska-Kitlińska - Wydział Środowiska i Rolnictwa 

Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki oraz MODR 

Warszawa przeprowadzają w roku 2010 konkurs „Tam gdzie 
mieszkam jest pięknie”. 
 Jego celem jest mobilizacja poprzez współzawodnictwo 

do większej dbałości o czystość i estetykę zagród wiejskich, 

posesji, balkonów i ogródków przydomowych oraz tworzenie 

wzorców pozytywnie oddziałujących na społeczność .

 Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonych lustra-

cji zgłoszonych obiektów dokonuje oceny w następujących 

kategoriach:

1. Zagroda wiejska
2. Posesja
3. Balkon 
wg kryteriów: 

 walory artystyczne
 utrzymanie czystości i porządku
 przystosowanie obiektu do określonej funkcji
 obór roślin
 oryginalność pomysłów
 nowatorskie rozwiązania 

Konkurs przeprowadzany jest:

• na poziomie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 

budynków komunalnych na najładniejszy ogródek i najład-

niejszy balkon

• na poziomie gospodarstw indywidualnych na najładniej-

szą posesję i najładniejszą zagrodę.

 Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w poszczegól-

nych kategoriach wg podziału: balkony, ogródki przy blokach, 

ogrody przydomowe-posesje, zagrody.

 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas 

gminnych dożynek.

 O ponowny udział w konkursie mogą ubiegać się osoby, 

które zajęły II-gie i niższe miejsca po upływie 5 lat.

 Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach nie 

mogą ponownie ubiegać się o udział w konkursie.

 Zgłoszenia o uczestnictwie w konkursie przyjmowane 

będą w UMiG Ożarów Mazowiecki, Wydział Środowiska i Rol-

nictwa,. ul. Poznańska 165 ,pokój 313, 3 piętro, tel. 22 722 22 07 

wewn. 235 oraz MODR, ul. Poznańska 165, tel. 22 721 36 06. 

Termin zgłaszania do konkursu 
upływa z dniem 30 maja 2010 r. 

Uwaga konkurs! 
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ROZMAITOŚCI

W sobotę 27 marca 2010r. w hali sportowej 

w Ożarowie Maz. zakończyła się kolejna edycja 

Halowej Ligi Piłki Nożnej Outsidewear. 

W tegorocznych rozgrywkach wzięła udział rekordowa liczba 

24 drużyn. Drużyny podzielone na dwie grupy przez 14 tygo-

dni rywalizowały ze sobą w sobotnie i niedzielne popołudnia. 

 W finale spotkały się drużyny Domix i Ego. Po 40 minu-

towej walce zwycięsko wyszedł Domix wygrywając 7 do 3. 

Na trzeciej pozycji uplasowali się zawodnicy ADHD.

 Najskuteczniejszym zawodnikiem ligi okazał się, reprezen-

tujący barwy Ego, Dawid Jankiewicz, który trafił do bramek 

przeciwników aż 66 razy.

 W trakcie ceremoni zakończenia rozgrywek Kazimierz Sta-

churski, burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Maz., Leszek To-

karczuk, wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego i 

Adam Jaroń, właściciel firmy AT Kompania Budowlana wrę-

czyli puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn.  

 Organizacja Halowej Ligi Piłki Nożnej nie byłaby możli-

wa, gdyby nie wsparcie sponsorów, takich jak: Urząd Miasta 

i Gminy Ożarów Maz., Outsidewear, AT Kompania Budowla-

na, Powiat Warszawski Zach., Gea Nova, Fresh Word, Delikate-

sy Bogusi i Jacka, Bejo Zaden Polska, GOSiR w Ożarowie Maz., 

Villa Studio Marek Perkowski, Barocco, Proserwis.net.pl. 

 Dziękujemy wszystkim, dzięki, którym po raz kolejny mo-

gliśmy się dobrze i wspólnie bawić i do zobaczenia za rok. 

Maciej Jówko 

Z bramki ...

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:
 Lalka jest ok. 3-letnią, średniej wielkości, kochającą dzieci, 

wdzięczną, bezproblemową, z krótką czarną lśniącą sierścią 

sunią. Kocha pieszczoty jak i zabawę. W domu tymczasowym 

nie sprawia żadnych problemów jest posłuszna i bezproble-

mowa do innych czworonogów. 

 Sympatyczny, przyjazny nie sprawiający problemów wycho-

wawczych, bezdomny Borys to ok., 5-6 letni, średniej wiel-

kości, przypominający owczarka niemieckiego, spokojny ze 

stojącymi uszami pies. Lubi towarzystwo innych zwierząt jak 

i człowieka. 

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

domieszkę krwi boksera lub amstaffa. Jego sierść ma kolor 

marengo. Trafił do nas na skutek wypadku samochodowego. 



194/181 2010

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. 

 Niezwykła, duża, milusińska, czuła, grzeczna, skrzywdzona 

przez wcześniejszego opiekuna Gris, ma ok. 2 lat. Szukamy dla 

niej opiekuna, który jest w stanie zapewnić jej bezpieczeństwo 

i dać nowy ciepły dom. 

 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. Lubi zabawy i towarzystwo ludzi jak i innych 

zwierzą. Z utęsknieniem czeka na nowy dom.

 Karo ma ok. 5 lat, jest spokojnym, zrównoważonym, nie wy-

kazującym agresji psem o umaszczeniu brązowym w typie 

dobermana. Miał operację tylnej prawej łapy, w obecnej chwili 

jeszcze kuleje, jednak nie sprawia mu to problemów w poru-

szaniu się.

 Rudzik to średniej wielkości, łagodny, spokojny, pełny rado-

ści i chęci do życia pies. Ma rudą, krotką, lśniącą, sierść. Czeka 

na osobę, która jest w stanie dać mu ciepło i ten wymarzony 

dom na, który czeka już tak długo.

 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. 

 Ok. 7-miesięczne rodzeństwo to piaskowy, troszkę lękliwy 

Punto, który jest łagodnym i spokojnym psem, zaś jego sio-

stra 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. 

Możliwe jest rozdzielenie rodzeństwa.

 W naszym azylu na nowego opiekuna czeka porzucone 

6-miesięczne filigranowe, czarne, wesołe, kochające zabawy, 

pieszczoty jak i ludzi szczenię o imieniu Kapsel.
 Malutki 3-miesięczny przypominający jamnika rudy Oskar 

to wesoły, energiczny, rozbrykany szczeniak, czekający w domu 

tymczasowym na nowego przyjaciela.

 Długowłosa, wesoła, miła, towarzyska, kontaktowa, młoda 

ok. roczna czarna sunia to Kola, która jest skora do zabawy.  

Kocha towarzystwo innych zwierząt jak i ludzi.

 Na kochające domki czeka miot 6-miesięcznych szczeniąt 

(czarny Zibi, biało-ruda Alma i czarno-podpalana Tessa). 

Przyszły na świat u starszej kobiety, która nie jest w stanie się 

nimi opiekować. Szczenięta są zdrowe, po małej mamie, jak 

dorosną będą niedużymi towarzyszami człowieka. Te wesołe, 

radosne, kochające zabawy maluchy, pilnie czekają na nowych 

opiekunów.

 Dzwoneczek to młoda, ruda jamnikowata sunia. Została 

znaleziona w okolicach Milanówka. Nie każdemu od razu ufa, 

jest indywidualistką. Szukamy dla niej opiekuna, który okaże 

jej ciepło i zrozumienie.

 Duży Ali to czarny z białą krawatką pies w typie sznaucera 

olbrzyma, jest nieufny w stosunku do mężczyzn. Ten mło-

dy, energiczny, lubiący inne zwierzęta pies dobrze czułby się 

w domu z ogrodem. 

 Malutki piesek staruszek. Z uwagi na swój wiek to bardzo 

spokojny, opanowany, stateczny piesio. Nie zaczepia innych 

psów. Został znaleziony na ulicy w okolicach Pruszkowa. Leży 

sobie cichutko na swoim posłaniu i czeka. Czeka na człowieka, 

który okaże mu więcej serca niż były opiekun. 

 Czaki jest w średnim wieku, trochę przypomina szpica. Ma 

jasno kremową maść. Ten miły, lubiący głaskanie, posłuszny 

pies czeka na nowego opiekuna. Został znaleziony w Brwino-

wie. Prawdopodobnie przebywał na zewnątrz. Nie jest agre-

sywny do innych psów. 

 Karol ma 4 lata, przypomina owczarka niemieckiego długo-

włosego, Rudzia ma 8 lat jest średniego wzrostu, Bary ma 10 

lat, jest czarno-podpalany. Czworonogi obecnie przebywają 

u starszej kobiety, którą nie stać na ich utrzymanie. W obecnej 

chwil ma 9 psów. Tej zimy niestety jedna sunia nie przeżyła 

(umarła z głodu), a inną sunie przygniótł rozwalajacy się budy-

nek. Jaki czeka ich los? Czy ktoś zechce je zaadoptować i w ten 

sposób uratować im życie?

 Starszy Rufik to średniej wielkości, kudłaty, spokojny, opano-

wany pies. Najlepiej czułby się w domu bez innych zwierząt, 

może mieszkać na zewnątrz.

 4-letnia, czarno-podpalana, długowłosa Ania jest wystraszo-

na i nieufna, musiało spotkać ją coś złego. Czeka na kogoś, kto 

zdobędzie jej zaufanie i obdarzy uczuciem.

 Kuba ma 4 lata, jest malutką przytulanką, kocha pieszczoty, 

ma krótką piaskową sierść podobną do pudelka. Lubi inne psy. 

Jest wesoły, towarzyski. Bardzo tęskni za domem.

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 
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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.

ZIBI, ALMA, TESA

STARUSZEK

PUNTO

LALKA

MAX

GRIS

LONIA

CENTEK

KAROFIESTARUDZIK

CYNTIA

DZWONEK
BORYS

CZAKI

RUFIK

KAROL, RUDZIA

OSKAR

KUBA

KOLA

ANIA

KAPSEL ALI
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29 marca 2010 - Sprawcy rozboju 
aresztowani
Po wyjściu z pociągu w Płochocinie 

jeden z pasażerów został zaatakowa-

ny przez kilku sprawców. Mężczyźni 

przewrócili pokrzywdzonego na ziemię i skradli laptopa wraz 

z biżuterią i gotówką. Od kilku miesięcy kryminalni ze Starych 

Babic prowadzili czynności operacyjne i zbierali informacje 

o sprawcach rozboju. W trakcie żmudnego postępowania 

ustalili i zatrzymali trzech mężczyzn, którzy mogli mieć zwią-

zek ze sprawą. 20-letni Kamil W., 22-letni Sebastian D., 24-letni 

Kamil S. zostali rozpoznani przez pokrzywdzonego i usłyszeli 

już zarzuty.

 Jak ustalili policjanci, to nie jedyny czyn, którego dopuścili 

się mężczyźni. Dzięki materiałowi dowodowemu zgromadzo-

nemu w sprawie przez detektywów ze Starych Babic sąd za-

stosował wobec sprawców najsurowszy z środków zapobie-

gawczych i aresztował na trzy miesiące Sebastiana D., Kamila S. 

i Kamila W. Za popełnione przestępstwo grozi im kara pozba-

wienia wolności nawet do 12 lat.

30 marca 2010 - Nietrzeźwy i poszukiwany
Dochodziła godzina 19.00, gdy dzielnicowy z Ożarowa Mazo-

wieckiego pełniący służbę na terenie gminy, zatrzymał do kon-

troli drogowej na ulicy Zabytkowej w Płochocinie rowerzystę. 

Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu wykazało, 

że mężczyzna miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. Po-

licjant uniemożliwił cykliście dalszą jazdę i wręczył mu we-

zwanie na policyjne przesłuchanie. Drugi z dzielnicowych 

z ożarowskiego rewiru ujawnił miejsce pobytu poszukiwane-

go. Mężczyzna poszukiwany był przez policjantów z Radomia 

jako osoba zaginiona.

 Przypominamy, że zgodnie z dyspozycją art. 178a §1 ko-

deksu karnego „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub 

pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mecha-

niczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-

ności do lat 2”

§2 „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpły-

wem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub 

w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w §1, pod-

lega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do roku.

1 kwietnia 2010 - Z promilami bez kasku i OC
Dzielnicowi z Ożarowa Mazowieckiego podczas obchodu 

rejonu zwrócili uwagę na motorowerzystę, który jechał bez 

założonego kasku. Funkcjonariusze na ulicy Zabytkowej za-

trzymali kierującego do kontroli drogowej. Podczas czynności 

ujawnili, że mężczyzna nie posiada również ważnej polisy OC, 

a jego zachowanie wzbudziło u nich podejrzenie. Przeprowa-

dzone badanie na zawartość alkoholu wykazało, że znajdował 

się w stanie nietrzeźwości. Teraz za czyny, których się dopuścił 

odpowie przed sądem.

6 kwietnia 2010 - Święta z promilami
Policjanci z powiatu warszawskiego zachodniego podczas 

świątecznych dni uniemożliwili dalszą jazdę kilku nietrzeźwym 

kierującym. 

 W niedzielę policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzy-

mali do wytrzeźwienia rowerzystę, który mając 2,2 promila 

alkoholu w organizmie jechał ulicą Kolejową. We wtorek kil-

ka minut przed 7.00 rano funkcjonariusze z wydziału ruchu 

drogowego komendy w Starych Babicach zatrzymali do kon-

troli drogowej w Strzykułach kierowcę skody. Przeprowadzo-

ne badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenie mun-

durowych. Mężczyzna był nietrzeźwy. Miał promil alkoholu 

w organizmie. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy wy-

stawiając pokwitowanie.

 Za kierowanie w stanie nietrzeźwości kierowcy odpowie-

dzą teraz przed sądem. Grozi im kara pozbawienia wolności 

nawet do 2 lat.

7 kwietnia 2010 - Nietrzeźwy dróżnik
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego kilka minut przed 9.00 

uzyskali informację o dróżniku, który może być pod wpływem 

alkoholu. Mężczyzna miał chwiać się na nogach. Policjanci na-

tychmiast udali się na przejazd kolejowy, gdzie zastali pracow-

nika, który pełnił obowiązki dróżnika i odpowiadał między in-

nymi za podnoszenie i opuszczanie zapór oraz ruch pojazdów 

i pociągów. Policjanci przeprowadzili badanie na zawartość 

alkoholu. Jak się okazało miał 0,7 promila alkoholu w organi-

zmie. Funkcjonariusze natychmiast powiadomili o zaistniałej 

sytuacji przełożonego dróżnika, który zapewnił zmiennika.

 Teraz mężczyzna, gdy wytrzeźwieje odpowie za pełnienie 

obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ru-

chu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości, za co 

grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

14 kwietnia 2010 - Sprawcy rozboju aresztowani
Po wyjściu z autobusu Cezarego J. na przystanku w Jawczycach  

wysiadło za nim 2 mężczyzn. Sprawcy Daniel S. i Robert K. 

krótką chwilę szli za mężczyzną, kiedy niespodziewanie jeden 

z nich uderzył go pięścią w twarz, zaś drugi ze sprawców chciał 

wyrwać pokrzywdzonemu torbę z komputerem przenośnym. 

Bity mężczyzna wyrzucił trzymaną torbę za pobliski murek 

oddzielający posesję od drogi, co jeszcze bardziej rozjuszyło 

sprawców. Sprawcy uciekli dopiero kiedy w ich kierunku z po-

bliskiej stacji paliw wyszedł pracownik stacji.

 Dyżurny komisariatu po otrzymaniu informacji o próbie 

rozboju natychmiast na miejsce skierował patrol, który po 

krótkiej penetracji zatrzymał sprawców. Dzięki materiałowi 

dowodowemu zgromadzonemu w sprawie przez detektywów 

z Ożarowa Mazowieckiego sąd zastosował wobec sprawców 

najsurowszy ze środków zapobiegawczych i aresztował ich 

na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi im kara 

pozbawienia wolności nawet do 12 lat

Opracowano na podstawie strony http://kppbabice.policja.waw.pl/

POLICJA

KRONIKA POLICYJNA
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OSP Ożarów Maz.

W marcu br. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Ożarowie Mazowieckim wyjeżdżała 

alarmowo 27 razy. 8 pożarów, 5 akcji 

ratownictwa technicznego, 10 pom-

powań rozlewisk wody, 3 inne inter-

wencje, 1 alarm fałszywy.

17 marca - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska/Ceramiczna. 

Najechanie na tył samochodu Renault przez samochód oso-

bowy Ford.

28 marca - Bronisze, ulica Piastowska. Pożar w pomieszczeniu 

kotłowni budynku mieszkalnego. 

Pod koniec marca miały miejsce pożary traw i nieużytków w 

miejscowościach: Ożarów Mazowiecki (ul. Parkietowa, Kolejo-

wa), Józefów (ul. Zabytkowa), Jawczyce, Ołtarzew. 

31 marca - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 133. Zderzenie 

samochodu Fiat Seicento z samochodem Opel Astra II. 

W marcu miały miejsce liczne pompowania rozlewisk wody 

po intensywnych opadach śniegu. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony interne-

towej www.osp-ozarow.pl
Zebrał Jacek Andrzejczak

OSP Święcice
W marcu br. nasza Straż alarmowo wyjeżdżała 11 razy w tym:

pożary - 4 razy

ART - 1 raz

wypompowania - 5 razy 

fałszywe alarmy - 1 raz

Pożary: 
25 marca - Święcice, ul Zaborowska - gaszenie trawy w rowie 

naprzeciwko zakładu Remo Car - trawę ugaszono sprzętem 

tłumiąco-burzącym.

26 marca - Płochocin, stacja PKP przy ul. Długiej -zapalenie się 

przewodów elektrycznych w lokomotywie pociągu pośpiesz-

nego relacji Bydgoszcz-Lublin, podjęte działania strażaków to 

zabezpieczenie miejsca pożaru i usunięcie z przewodów otu-

liny.

29 marca- Płochocin, ul Długa -pożar trawy - do gaszenia uży-

to jednego prądu wody i sprzętu tłumiąco-burzącego.

30 marca - Płochocin, ul Zabytkowa - palaca się trawa - do 

ugaszenia użyto sprzętu tłumiąco-burzącego.

ART:

22 marca- Święcice, ul Warszawska 27 - upadek z drzewa na 

chodnik betonowy mężczyzny. Poszkodowany z urazem gło-

wy i klatki piersiowej został zabrany przez Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe .Podjęte działania strażaków: przygotowanie lądo-

wiska dla LPR, zabespieczenie i sprzątnięcie gałęzi z chodnika.

Wypompowania: 
1 marca - Płochocin, ul Kolejowa 23 A zalane budynki gospo-

darcze.

2 marca - Myszczyn, ul Zaborowska 59 - zalana piwnica bu-

dynku mieszkalnego.

4 marca - Łaźniewek nr 5 - zalana piwnica.

5 marca- Jóźefów, ul Kasztanowa 14 - parking zalany wodą.

22 marca - Święcice, ul Poznańska 563 - wypompowanie 

wody z piwnicy budynku mieszkalnego. We wszystkich przy-

padkach użyto pomp szlamowych i pływających.

Fałszywy alarm: 
3 marca - Józefów - ul Kasztanowa 14.

O S P

ROZMAITOŚCI

„Dam pracę, szukam pracy ...”

Redakcja „Informatora Ożarowskiego” informuje, że od następnego numeru 
naszego miesięcznika (maj 2010) istnieje możliwość zamieszczania 

bezpłatnych ogłoszeń o treści: Dam pracę/Szukam pracy. 
Ogłoszenia można wysyłać na adres: ue@ozarow-mazowiecki.pl

Solidna, uczciwa 
szuka pracy, 

tel. 889 02 93 34






