
1-4 1-4 2011





31-4/1-4 2011

Z PRACY BURMISTRZA

Szanowni Państwo!

Zdaję sobie sprawę, że zniknięcie na pewien czas „Infor-

matora Ożarowskiego” mogło budzić Państwa zdziwienie 

i zaskoczenie. Jednakże byłem zmuszony dokonać sądowej 

rejestracji tytułu, tak, aby gminny miesięcznik mógł się uka-

zywać zgodnie z wymogami prawa prasowego. Ta procedu-

ra jest już za nami, zatem „Informator” powraca do Państwa 

domów. Mam nadzieję, że gazeta stanie się miejscem wy-

miany myśli i opinii, a mieszkańcy gminy staną się jej współ-

twórcami i współgospodarzami.

 Z perspektywy blisko czterech miesięcy sprawowania 

urzędu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego muszę stwier-

dzić, że niestety w pełni potwierdziły się moje przypusz-

czenia co do fatalnej kondycji finansowej gminy, wielomi-

lionowego zadłużenia, czy opóźnień w wykonaniu zadań 

inwestycyjnych. Dlatego też podjąłem decyzję o zleceniu 

niezależnej firmie eksperckiej przeprowadzenia  pełnego au-

dytu zewnętrznego, którego wyniki zostaną Państwu udo-

stępnione.

 Z ogromnymi trudnościami przebiega budowa stołówek 

szkolnych w Ożarowie i Płochocinie. W pierwszym przypad-

ku już rozpoczęliśmy naliczanie kar umownych w związku 

z niedotrzymaniem terminu zakończenia prac przez wyko-

nawcę, w drugim zaś, obserwując słabe tempo prac, mimo 

ciągłych pisemnych monitów, ponagleń i ostrzeżeń, można 

mniemać, że sytuacja się powtórzy.

 Jest i kilka optymistycznych sygnałów - w przyzwoitym 

tempie toczy się budowa przedszkola w Ożarowie Ma-

zowieckim, a całkiem sprawnie przebiega budowa dróg 

na osiedlach Płochocin Płn. i Płd., dobiega końca budowa 

ul. Kapuckiej w Ożarowie Maz., przyjęty został do użytko-

wania budynek komunalny w Umiastowie. Kontynuowane 

są też prace kanalizacyjne, wynikające z wcześniej zawar-

tych umów.

 Właśnie budowa instalacji kanalizacyjnej była utrapie-

niem mieszkańców mn Szelig, Macierzysza, Wolicy, Duchnic 

oraz innych miejscowości. Wyjątkowo złe warunki atmos-

feryczne w połączeniu z wcześniej wykonanymi pracami 

ziemnymi doprowadziły do zrujnowania wielu odcinków 

dróg gruntowych, które miejscami były nieprzejezdne. Wy-

dział Inwestycji starał się reagować na Państwa zgłoszenia, 

jednak zdaję sobie sprawę, że nie zawsze spełniliśmy oczeki-

wania mieszkańców. 

 Muszę też zaznaczyć, że w bieżącym roku budżetowym 

nastąpiło spiętrzenie płatności z tytułu umów zawartych 

w latach wcześniejszych, co praktycznie do zera ograniczyło 

możliwości nowych inwestycji w roku 2011, a przecież od 

lat mieszkańcy Szelig oczekują na choćby jedną niezłą dro-

gę, główny kolektor sanitarny wymaga niemal natychmia-

stowego remontu, mieszkańcy południowej części gminy są  

„rozjeżdżani” przez ciężki sprzęt budujący autostradę, ist-

nieją też potrzeby w zakresie budownictwa komunalnego.

 Jednak prawdziwym wyzwaniem i potrzebą chwili jest 

jak najszybsze wybudowanie kolejnego przedszkola. Dlate-

go też rozważam zaproponowanie Radzie Miejskiej, jeszcze 

w tym roku, rozpoczęcie budowy przedszkola modułowego 

na co najmniej 75 dzieci.

 Nie spotykany od lat, bardzo wysoki poziom wód grun-

towych doprowadzał do podtopień wielu pól uprawnych i 

domostw, a gwałtowna styczniowa odwilż niemal nie dopro-

wadziła do wylania Kanału Ożarowskiego. To były szczegól-

nie trudne chwile dla mieszkańców Ołtarzewa, bo napraw-

dę niewiele zabrakło do „regularnej” powodzi. Wiele czasu 

spędziłem wśród zdesperowanych mieszkańców i chciałbym 

wszystkim podziękować za wyrozumiałość i cierpliwość.

 Chciałbym Państwa poinformować, że gmina Oża-

rów Mazowiecki przygotowuje się do emisji obligacji ko-

munalnych na kwotę 20 mln złotych. Jestem przekonany, 

że ta dość innowacyjna forma zasilenia gminnego budżetu 

pozwoli na powrót do względnej równowagi i racjonalne 

planowanie nowych inwestycji, bez zagrożenia utraty płyn-

ności finansowej. Z podobnego rozwiązania skorzystała 

mn gmina Łomianki.

 Nie jest tajemnicą, że nastąpiły zmiany personalne w kie-

rownictwie Urzędu Miasta i Gminy. Rada Miejska, na mój 

wniosek, odwołała dotychczasową skarbnik gminy, Panią 

Irenę Prucnal. Nowym skarbnikiem została Pani Małgorza-

ta Piotrowska. Nastąpiła również zmiana na stanowisku se-

kretarza gminy. Konkurs, do którego przystąpiło jedenastu 

kandydatów, wygrała Pani Jolanta Niegrzybowska. Moim 

zastępcą został Pan Dariusz Skarżyński, dla którego jest to 

powrót do Ożarowa Mazowieckiego po blisko dwuletniej 

nieobecności. 

Szanowni Państwo!

Mam nadzieję, że „Informator Ożarowski” będzie się zmie-

niał zgodnie z Państwa oczekiwaniami, a treści w nim za-

mieszczane będą traktowały o najistotniejszych problemach 

gminnej społeczności. 

 Dziękuję też za liczne słowa wparcia i otuchy oraz sym-

patyczne gesty, których w pierwszych miesiącach moje-

go urzędowania doświadczyłem. Jestem też wdzięczny za 

wszystkie uwagi krytyczne i spostrzeżenia świadczące o tro-

sce o naszą małą gminną społeczność.

Na nadchodzący czas Świąt Wielkiej Nocy składam 

wszystkim Mieszkańcom naszej gminy 

serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego - Paweł Kanclerz

„Informator Ożarowski” powraca
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 Podpisano umowy:

• na usługi oczyszczania ścieków sanitarnych z terenu Jawczyc, 

Bronisz oraz Ożarowa Wsi za ustaloną po negocjacjach staw-

kę jednostkową za 1 m³ oczyszczania ścieków, która wynosi 

4,20 zł/m³ netto

• dotyczącą równania i utwardzenia dróg gminnych nieutwar-

dzonych wraz z dostawą tłucznia kamiennego za ustalone po 

negocjacjach ryczałtowe ceny brutto w wysokości:

a) 68,88 zł - za jednostkową cenę brutto za 1 T tłucznia ka-

miennego

b) 92.988 zł - za całość przedmiotu zamówienia tj. za 1350 T 

tłucznia kamiennego; wartość wynagrodzenia nie może prze-

kroczyć kwoty zabezpieczonej w budżecie tj. 104.900 zł.

 Wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego na:

• wywóz i utylizację odpadów zbieranych selektywnie w sys-

temie workowym obejmującym całą gminę oraz konserwację 

oświetlenia ulicznego i drobne prace elektryczne na terenie 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W tym dziale będziemy się starać ukazywać istotne dla życia Mieszkańców Gminy wydarzenia i decyzje gospodarczo-inwe-

stycyjne oraz społeczne. Dział ten redagowany jest na podstawie informacji z Referatów, Wydziałów i Jednostek Organiza-

cyjnych Urzędu Miasta i Gminy. Poniżej przedstawiamy informacje o tym, co wydarzyło się w marcu.

Szanowni Państwo, 

Tradycją naszej Gminy jest coroczne przyznawanie Felicji - na-

grody honorowej nadawanej osobom i instytucjom zasłużonym 

dla rozwoju Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. 

 Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych oraz gru-

pie 50 mieszkańców.

 Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandydatur. Wnio-

ski wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Urzędzie 

Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 2, sekretariat Burmistrza - pok. 102 

w terminie do dnia 1 maja br.

Paweł Kanclerz - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

FELICJE 2011
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I FUNDUSZE UNIJNE

 2 marca odbyło się spotkanie dla przedstawicieli organi-

zacji pozarządowych działających na terenie gminy, w tym 

klubów sportowych i stowarzyszeń.  Na spotkaniu omówione 

zostały zmiany aktów wykonawczych do ustawy o działalno-

ści pożytku publicznego i o wolontariacie (Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. 

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczą-

cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 

z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25)) - nowe 

wzory ofert, umów i sprawozdań oraz szczegółowe zasady 

i harmonogram ogłaszania konkursów w 2011 r.

 18 marca otrzymaliśmy informację z Mazowieckiej Jednost-

ki Wdrażania Programów Unijnych o pomyślnym przejściu 

etapu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji 

projektu pt. „Ekologiczne partnerstwo na rzecz zrównoważo-

nego rozwoju Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki”. Aktualnie 

wniosek został przekazany do oceny merytorycznej dokony-

wanej przez Komisję Konkursową.

 22 marca zakończył się otwarty konkurs ofert z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej – promocja sportu, szkole-

STRAŻ MIEJSKA
Podjęto łącznie 276 interwencji zakończonych w 12 przypad-

kach mandatami, 36 - wnioskami do Sądu, 89 - pouczenia-

mi, pozostałe to kontrole ładu i porządku publicznego, stanu 

infrastruktury miasta łącznie z przekazywaniem informacji do 

odpowiednich służb. 

 Od czasu funkcjonowania patrolu szkolnego z policjantem 

na pokładzie pojazdu służbowego Straży Miejskiej, zanotowa-

no znaczny spadek ilości zdarzeń w okolicach szkół, co wynika 

ze statystyk Straży Miejskiej i Policji.

Na podstawie harmonogramu miejsc wskazywanych przez 

mieszkańców lub wynikających ze statystyk służb miejskich, 

utrzymano prewencyjne kontrole pomiaru prędkości przy 

użyciu foto-radaru. Prewencyjne dlatego, że z brakiem konse-

kwencji w postaci mandatu karnego do czasu wydania rozpo-

rządzeń do znowelizowanego Kodeksu Wykroczeń w zakresie 

prawidłowego oznaczenia miejsc pomiaru.

Interwencje dotyczyły:

1. Spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych - 24

2. Zanieczyszczania jezdni przez pojazdy z budowy (pouczano 

i karano kierowników budów, wyciągano sankcje w stosunku 

do kierowców tych pojazdów) - 9

3. Wypalania śmieci - 10    

4. Wylewania nieczystości - 5

5. Niszczenia zieleni - 5

6. Zatrzymania osób nietrzeźwych - 9

7. Zatrzymania przestępcy - 1 (kradzież sklepowa )

8. Psów bez zabezpieczeń - 5

9. Uszkodzenia mienia gminnego - 3 (chodniki, nawierzchnie 

ulic, tu współpraca z Wydziałem Inwestycji i Remontów)

10. Niewłaściwego parkowania - 58

11. Handlu w pasie drogi - 1 (kontrola wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej)

OŚWIATA
 5 i 6-letnie dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 w dniu 

2.03.2011 r. były na wycieczce w Muzeum Etnograficznym 

w Warszawie i uczestniczyły w lekcji muzealnej „Zabawki i za-

bawy naszych dziadków – gawęda o dawnych zabawkach”.

 3 marca uczennice ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożaro-

wie Mazowieckim zajęły II miejsce w Mistrzostwach Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego w Mini Piłce Siatkowej w kate-

gorii dziewcząt. Zawody odbyły się w Błoniu. 

 15 marca uczennice ze Szkoły Podstawowej w Płochoci-

nie zajęły I miejsce w Powiatowym Finale Mini Piłki Ręcznej 

Dziewcząt w kategorii Szkół Podstawowych. Zawody odbyły 

się w Płochocinie.

 17 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Ma-

zowieckim odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny 

„Kangur”. W konkursie brało udział 110 uczniów.

 16 marca dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 oraz 

z Przedszkola Publicznego w Broniszach brały udział w elimi-

nacjach gminnych XXXIV Konkursu Recytatorskiego „War-

szawska Syrenka”

 16 marca uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie 

brali udział w eliminacjach gminnych XXXIV Konkursu Recy-

tatorskiego „Warszawska Syrenka”. Trzy uczennice zdobyły wy-

różnienia tj.

• Gabriela Jabłońska uczennica z klasy IIIb

• Dominika Smolarek uczennica z klasy IVa

• Oliwia Rapacka uczennica z klasy VIb

KULTURA
W marcu mieliśmy możliwość uczestniczenia w następują-

cych wydarzeniach kulturalnych:

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury „Uśmiech” w Oża-

rowie Maz.:

• koncert z okazji Dnia Kobiet „Życzenia dla Pań”; wystąpił 

duet ALEGORIA - Szymon Kusarek – vocal oraz Sebastian 

Iwanowicz - gitara

• spotkanie z teatrem dla dzieci; spektakl „Lech, Czech i Rus”

• gminne eliminacje do XXXIV Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka”

• pokaz filmu „Mgła” -  film o katastrofie w Smoleńsku

• wieczór muzyczny zespołów seniorów; swoje programy mu-

zyczne zaprezentowały zaproszone zespoły z sąsiadujących 

gmin - „Chór Ballada” z Leszna, „Śpiewający Senior” z Błonia 

oraz „Sami Swoi” z Borzęcina; oczywiście na scenie wystąpi-

ły również i nasze zespoły: „Ożarowskie Kumoszki” i „Wesołe 

Wdówki” z filii DK z Józefowa 

• spotkanie z teatrem dla dzieci; spektakl „Warzywko”

 Imprezy i wydarzenia w filii Domu Kultury „Uśmiech” 

w Józefowie:

• młodzi widzowie obejrzeli spektakle teatralne ,,Skrzat i Titeli-

tury’’ oraz ,,Kolorowy śmietnik’’ 

• spektakl Teatr Wariacji - monodram ,,Francuzki nie tyją”
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

W dniu 29 listopada 2010 roku w trakcie pierwszej sesji miało 

miejsce  zaprzysiężenie czternastu radnych oraz wybór nowego 

Prezydium Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.  

 Druga sesja Rady Miejskiej VI kadencji odbyła się w Oża-

rowie Mazowieckim w piątek 10 grudnia 2010 r. W porządku 

obrad nie zabrakło pkt. o ślubowaniu radnego Pana Andrzeja 

Cichala, który był nieobecny na pierwszej sesji oraz nowo wy-

branego burmistrza Pana Pawła Kanclerza. Pierwsza bardzo 

uroczysta część tej sesji zakończyła się licznymi gratulacjami po-

łączonymi z życzeniami owocnej pracy. Oczywiście wcześniej 

nastąpiło pożegnanie ustępującego burmistrza Pana Kazimierza 

Stachurskiego oraz wręczenie insygniów władzy Ożarowa Ma-

zowieckiego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Blankę 

Jabłońską nowemu burmistrzowi.

 W drugiej części sesji nastąpił wybór radnych (i następnie 

przewodniczących) najpierw do Komisji Rewizyjnej, a następnie 

doraźnej do spraw Statutu Gminy.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej: 
Andrzej Cichal - Przewodniczący 

Elżbieta Paleczna - Wiceprzewodnicząca 

Maria Skornia-Roszij 

Halina Smolińska 

Sławomir Kowalski 

Skład osobowy Komisji Statutowej: 
Dariusz Galant - Przewodniczący 

Tadeusz Pytkowski - Wiceprzewodniczący 

Blanka Jabłońska

Maria Skornia-Roszij 

Małgorzata Rutkowska

W II turze wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki w Gminie Ożarów Mazowiecki spośród 16669 upraw-

nionych do głosowania w wyborach wzięło udział 6238 osób. 

  Głosów ważnych oddano 6180.

  Frekwencja wyborcza wyniosła 37,42%.

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

  Paweł Kanclerz – 4079 głosów
  Kazimierz Stachurski – 2101 głosów

Burmistrzem Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 
2010-2014 został wybrany Pan Paweł Kanclerz, który zło-
żył ślubowanie 10 grudnia 2010 r. na uroczystej sesji Rady 
Miejskiej.

Jarosław Szmyt - Urzędnik Wyborczy

Wyniki II tury wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
Paweł Kanclerz - burmistrzem VI kadencji

Z ŻYCIA GMINY

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, art. 11 b, działal-

ność organów Gminy jest jawna. Obywatele mają prawo do 

uzyskania informacji, dostępu do dokumentów wynikających 

z wykonywania zadań publicznych, wstępu na sesje rady i po-

siedzenia jej komisji.  

Zachęcamy Państwa do aktywności i zapraszamy 
do uczestnictwa w obradach rady. 

 Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom na stronie 

internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 

wraz z porządkiem obrad sesji umieszczamy treść projektów 

uchwał oraz publikujemy protokoły, w tym z posiedzeń komisji 

stałych rady miejskiej . 

 Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem infor-

macji publicznej, możecie o nią wystąpić, składając odpowiedni 

wniosek. Wzór wniosku zamieszczamy jako wkładkę do „Infor-

matora”. 

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

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

Od 11 kwietnia do 12 maja 2011 r. w jednostkach pomocni-

czych Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki przeprowadzane są 

wybory do Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich. Zachęcamy do 

aktywnego udziału w wyborach. Wybierając Zarządy Osiedli 

i Rady Sołeckie, wybieracie Państwo swoich przedstawicieli, któ-

rzy reprezentować będą lokalne społeczności w samorządzie 

gminnym.

Wybory w Osiedlach i Sołectwach

nie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, organizowa-

nie obozów i imprez sportowych. Wpłynęło 11 ofert. 

 23 marca Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

w 2011 roku z zakresu upowszechniania inicjatyw edukacyjno-

-wychowawczych oraz działań na rzecz integracji i zwiększania 

uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 Od 1 do 31 marca przyjmowano wnioski o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego od rolni-

ków posiadających grunty rolne na terenie Gminy Ożarów 

Mazowiecki – wpłynęło 36 wniosków.

Burmistrz - Paweł Kanclerz
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L.p Data I termin godz. II termin godz. Nazwa osiedla Miejsce

1. 9.05 17.30 18.00 Osiedle Płochocin Płd. Szkoła w Płochocinie

2 9.05 17.00 17.30 Osiedle Ołtarzew Szkoła w Ołtarzewie

3 9.05 18.00 18.30 Osiedle Kabel KS „OŻAROWIANKA”

4 10.05 17.30 18.00 Osiedle RSM Bloki Szkoła Podstawowa Nr 1

5 10.05 17.30 18.00 Osiedle Płochocin Płn. Szkoła w Płochocinie

6 10.05 17.30 18.00 Osiedle Zientarówka Szkoła Podstawowa Nr 1

7 11.05 17.30 18.00 Osiedle Mickiewicza PNOS

8 11.05 18.00 18.30 Osiedle Franciszków UMiG

9 11.05 17.30 18.00 Osiedle Józefów Szkoła w Płochocinie

10 12.05 18.00 18.30 Osiedle Szeligi Szkoła w Macierzyszu

11 12.05 17.00 17.30 Osiedle  Wolica Szkoła w Płochocinie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 48/11 z dnia 1.04.2011 r.

Harmonogram wyborów do organów samorządowych w jednostkach pomocniczych Gminy.
Sołectwa:

L.p Data I termin godz. II termin godz. Nazwa sołectwa Miejsce

1 26.04 17.00 17.30 Wolskie Dom Sołtysa

2 26.04 18.00 18.30 Kaputy - Kręczki Dom Sołtysa

3 27.04 17.30 18.00 Domaniewek Dom Sołtysa

4 27.04 19.00 19.30 Piotrkówek Duży Szkoła w Macierzyszu

5 27.04 19.00 19.30 Pogroszew Kolonia Dom Sołtysa

6 28.04 17.00 17.30 Wieruchów Dom Sołtysa

7 28.04 18.00 18.30 Ożarów Wieś KS „Ożarowianka”

8 28.04 17.00 17.30 Konotopa Dom Sołtysa

9 28.04 17.00 17.30 Święcice Straż Pożarna

10 29.04 17.30 18.00 Michałówek Dom Sołtysa

11 29.04 18.00 18.30 Pilaszków Dom Sołtysa

12 29.04 17.30 18.00 Pogroszew Dom Sołtysa

13 12.05 17.00 17.30 Koprki Dom Sołtysa

Wyniki wyborów sołtysów przeprowadzonych do 14 kwietnia

Lp. Miejscowość Sołtys

1 Ołtarzew Tadeusz Lubański

2 Gołaszew Marzena Radziejewska 

3 Jawczyce Janusz Banaśkiwicz

4 Bronisze Grzegorz Kilen

5 Orły Elżbieta Boratyńska

6 Macierzysz Krystyna Leszczyńska

7 Myszczyn Henryk Dmoch

8 Piotrkówek Mały i Strzykuły Maria Dominiak

9 Mory Ryszard Pawłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 48/11 z dnia 1.04.2011 r.

Harmonogram wyborów do organów samorządowych w jednostkach pomocniczych Gminy. 
Osiedla:

W kolejnym numerze „Informatora Ożarowskiego” przedstawimy wyniki wszystkich przeprowadzonych wyborów 

w sołectwach i osiedlach.
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15 kwietnia 2011 r. doszło do blokady drogi nr 718 

przez okolicznych mieszkańców. 

Powodem protestu był brak porozumienia w sprawie uciążliwo-

ści związanych z budową autostrady A2, pomiędzy firmą BUDI-

MEX i GDDKiA a mieszkańcami. 

 Wykonawcy budujący autostradę doprowadzili do dewa-

stacji okolicznych dróg, lecz nie zobowiązali się do ich naprawy 

po zakończeniu budowy. 

Mieszkańcy mają już tego dość! 

• nie zgadzają się na zamknięcie drogi 701

• domagają się wybudowania dróg technicznych dla pojazdów 

budowy

• utrzymania czystości dróg publicznych

• bieżących napraw 

• opracowania nowej organizacji ruchu.

Komitet Społeczny

W cieniu budowy autostrady A2

16 kwietnia 2011 r. odbył się XXVI Rajd 

„Szlakiem Naszej Historii”.

Organizatorem rajdu jest Światowy Związek Żołnierzy Armii 

Krajowej Koła Nr 6 „Helenów” oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim.

 Jest on kontynuacją cyklu rajdów historyczno-patriotycz-

nych, przypominających najważniejsze wydarzenia XX wieku. 

Tegoroczny odbył się pod hasłem: „GENERAŁ BRYGADY LE-

OPOLD OKULICKI – OSTATNI KOMENDANT AK - DOWÓD-

CA SIŁ ZBROJNYCH NA KRAJ”. Uroczystego otwarcia rajdu do-

konał Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz, 

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Jan Żychliń-

ski wraz z Dyrektorem Szkoły - Panią Izabelą Milde. 

 Okręg objęty rajdem stanowią: Dzielnica Ursus m.st. War-

szawy, Dzielnica Włochy m.st. Warszawy, Miasto Pruszków, Mia-

sto Piastów, Miasto i Gmina Ożarów Maz., Gmina Lesznowola, 

Gmina Raszyn oraz Gmina Stare Babice. W roku bieżącym orga-

nizatorzy przygotowali 100 tras rowerowych i 140 tras pieszych 

dostosowanych do wieku uczestników (7 grup wiekowych).

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Oża-

rowie Maz. już po raz piąty była organizatorem rajdu  na obsza-

rze gminy Ożarów Mazowiecki. Na naszym terenie uczestnicy 

dotarli do ośmiu miejsc pamięci. Młodzi ludzie mogli dowie-

dzieć się o wydarzeniach, które rozegrały się w danym miejscu. 

Źródłem wiedzy byli kombatanci, którzy uczestniczyli w tych 

wydarzeniach oraz młodzież  która zna historię tych  miejsc tyl-

ko z przekazów słownych lub z książek.

 W czasie rajdu odżywa prawda historyczna, odżywają po-

mniki, odżywają ludzie, którzy swoje życie poświęcili dla odzy-

skania Niepodległości Ojczyzny. Rajd, mimo podkreślenia wy-

darzeń historycznych i ogromnych walorów edukacyjnych, ma 

również charakter imprezy turystyczno-sportowej.

 W XXVI Rajdzie „Szlakiem Naszej Historii” z terenu naszej 

gminy wzięło udział 400 uczniów, kombatantów, zaproszonych 

gości. Podsumowania Rajdu całościowo i indywidualnie doko-

na pan Jan Cierliński, Prezes Koła Nr 6 „Helenów” Światowego 

Związku Żołnierzy AK. Nastąpi to w czerwcu, po dokonaniu 

zestawienia informacji z poszczególnych punktów rajdowych.

 Cieszy fakt, że dzieci i młodzież wraz z wychowawcami  

wykazują duże zainteresowanie imprezą, chętnie biorą w niej 

udział, tym samym zdobywając wiedzę o historii naszego kraju.

 Organizatorzy rajdu pracują w oparciu o miejscowy wolon-

tariat złożony z członków organizacji kombatanckich i młodzie-

ży szkolnej. Finansowym wsparciem jest dla nas Urząd Miasta 

i Gminy Ożarów Maz. oraz Starostwo Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego.                                                                          

Mariola Micuła

XXVI Rajd „Szlakiem Naszej Historii”
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Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się prace 

modernizacyjne w budynku Gminnego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie 

Mazowieckim przy ul. Konopnickiej 8.

Mają one na celu powiększenie bazy lokalowej naszej przychod-

ni. Modernizacja ośrodka, polegająca między innymi na dobu-

dowaniu dwóch gabinetów lekarskich, pozwoli na rozszerzenie 

zakresu usług specjalistycznych (zatrudnienie nowych lekarzy 

specjalistów), umożliwi lepszą i sprawniejszą obsługę pacjentów. 

Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki przychylności Rady 

Miejskiej i Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego - Pana Pawła 

Kanclerza.

 Pragnę także poinformować, że, wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców, wprowadziliśmy zmiany w or-

ganizacji pracy przychodni. Wzmocniona została obsada reje-

stracji medycznej, wprowadzono zapisy do lekarzy internistów 

i ginekologów. Wszystko w trosce o to, aby dostęp do lekarza 

był łatwiejszy, aby do minimum ograniczyć czas oczekiwania na 

wizytę i wyeliminować kolejki. Możemy zapisać się na wizytę 

do lekarza osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby 

trzeciej. Jeżeli jest to wizyta „planowa”, możemy uzgodnić jej ter-

min i godzinę z kilkudniowym wyprzedzeniem. W przypadku 

zachorowań wymagających porady w tym samym dniu – reje-

strujemy się w dniu zgłoszenia. Rejestracja możliwa jest już od 

godziny 7:30. 

 Dla chorych przyjmujących leki przewlekle zorganizowali-

śmy codzienny dyżur lekarski, w czasie którego, po konsultacji 

z lekarzem, można w sprawny sposób uzyskać przedłużenie 

niezbędnych recept.

 Dzieci staramy się przyjmować w dniu zgłoszenia, z wyzna-

czeniem przewidywanej godziny przyjęcia.

 Zapisy do trzech lekarzy ginekologów prowadzone są przez 

położne. Możemy uzgodnić wizytę u ginekologa zarówno 

w dniu zgłoszenia, na bieżąco, lub w dogodnym terminie z kil-

kudniowym wyprzedzeniem, z określeniem godziny przyjęcia. 

Do ginekologa nie jest wymagane skierowanie. Zasady przyjęć 

przez pozostałych lekarzy specjalistów nie uległy zmianie. 

 Celem, do którego dążymy, wprowadzając te zmiany, jest 

poprawa jakości udzielanych świadczeń. Pragniemy, aby pacjent 

w naszej przychodni czuł się dobrze, godnie, aby otrzymywał 

usługę na najwyższym poziomie.  

 Wkrótce dalsze informacje dotyczące funkcjonowania 

GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konopnickiej 8, 

jak również Filii w Józefowie przy ul. Lipowej 28 A.

 Oczekujemy na Państwa uwagi dotyczące wprowadzonych 

zmian.
Lek. med. Krystyna Kościuczyk

GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim

Co nowego w gminnej przychodni?

W dniu 30 marca 2011 w Domu Kultury „Uśmiech” 

w Ożarowie Mazowieckim po raz kolejny odbyła się 

Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie 

Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.

Olimpiada zorganizowana została przez Mazowiecki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Ożarowie Mazowieckim oraz Wydział 

Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Maz. 

 Do udziału w niej zaproszone były rolniczki i sołtysi z Gminy 

Ożarów Mazowiecki. Olimpiada to sprawdzian wiedzy i zara-

zem atrakcyjna forma edukacji z różnych dziedzin życia tj. zasad 

racjonalnego żywienia człowieka, ekologii w domu i zagrodzie, 

produktu tradycyjnego i regionalnego, wykorzystanie funduszy 

unijnych na działanie w zakresie poprawy jakości życia miesz-

kańców wsi. 

 Panie miały za zadanie rozwiązanie testów składających się 

z 29 pytań. Rolniczki musiały uporać się z pytaniami typu:

• wymień przynajmniej dwa odnawialne źródła energii;

• dlaczego nie należy wypalać traw na wiosnę;

• co rozumiemy pod pojęciem „niskiej emisji”;

• od kiedy zwiększył się zakres kontroli tzn. wymogów wza-

jemnej zgodności w gospodarstwach rolników ubiegających się 

o przyznanie płatności bezpośrednich;

• wymień przynajmniej jedną z mąk typu pełnowartoś-

ciowego itp. 

 Stopień trudności pytań był różny - od łatwych do bardzo 

trudnych. Poziom wiedzy rolniczek okazał się bardzo wysoki. 

Po sprawdzeniu testów i podsumowaniu punktów przez ko-

misję oceniającą, laureatkami tegorocznej gminnej olimpiady 

zostały:

1. Pani Grażyna Kolis - z Ożarowa Maz. - 29 pkt. 

2. Pani Marzena Zielińska - z Pogroszewa Kolonii - 28 pkt.

3. Pani Agnieszka Rosłonek  z Pogroszewa Kolonii - 28 pkt.

4. Pani Maria Rosłonek - z Pogroszewa Kolonii - 28 pkt.

5. Pani Hanna Łuczak - z Ożarowa Maz. - 28 pkt. 

 Laureatki otrzymały nagrody rzeczowe w postaci kompletu 

ręczników i garnki. Wszystkie uczestniczki otrzymały nagrody 

pocieszenia. Nagrody ufundował Burmistrz Ożarowa Mazo-

wieckiego Pan Paweł Kanclerz. 

 Laureatkom i wszystkim uczestniczkom Gminnej Olimpiady 

serdecznie gratulujemy, Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki serdecznie dziękujemy za sfinansowanie imprezy. 

 Wszystkie kobiety wiejskie, chcące sprawdzić i jed-
nocześnie pogłębić swoją wiedzę, zapraszamy do udzia-
łu w kolejnej edycji olimpiady, która odbędzie się już 
za rok. 

Wiesława Fiut - Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Sylwia Siemiak - Wydział Środowiska i Rolnictwa

Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie 
Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii
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W listopadzie 2010 r. rozpoczęła działalność Fundacja 

“AVE PATRIA” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

Głównymi celami Fundacji są:

1. Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalno-patriotycz-

nej w Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami,

2. Współpraca i ułatwianie kontaktów pomiędzy chórami oraz 

artystami z polonijnych środowisk,

3. Wspieranie działalności muzyczno-chóralnej i kształtowanie 

postaw patriotycznych wśród młodzieży,

4. Promowanie działalności patriotyczno-muzycznej,

5. Prowadzenie działalności charytatywnej,

6. Współpraca z instytucjami oraz urzędami administracji 

publicznej w zakresie działalności kulturalnej, patriotycznej i 

oświatowej,

7. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój 

społeczności lokalnych, 

8. Prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, oświato-

wo-wychowawczej, zgodnie z nauką Kościoła rzymsko-kato-

lickiego.

 Zachęcamy mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego i oko-

lic do współpracy z naszą Fundacją oraz do wspierania na-

szych wysiłków gwoli umacniania świadomości historycznej 

i patriotycznej, ponieważ są to niezwykle istotne czynniki, 

wpływające na postawę każdego człowieka.

 Lista osób wchodzących w skład organów fundacji:

Zarząd Fundacji: Piotr Białek - Prezes Zarządu, Danuta 

Chmurska - Wiceprezes Zarządu, Michał Las-Opolski - Se-

kretarz Fundacji, Tadeusz Sumka - Członek Zarządu, Maciej 

Białek - Członek Zarządu, Adam Głodek - Członek Zarządu

Rada Fundacji: Andrzej Milde - Przewodniczący Rady, Beata 

Bartyzel - Wiceprzewodnicząca Rady, Paweł Miąsek - Sekretarz 

Rady oraz: Piotr Leśniowski, Piotr Milde, Aleksandra Czech, 

Andrzej Płonczyński, Dariusz Smolarek, Barbara Waśkiewicz 

- Członkowie Rady

kontakt: Piotr Białek tel. 603 292 005

Andrzej Milde tel./fax: (22) 722 10 26, kom. 509 125 650

e-mail: ave.patria@wp.pl

Fundacja „AVE PATRIA”

W dniu 5.03.2011 roku w Hotelu Lamberton w Ołtarzewie 

odbył się Charytatywny Bal Przebierańców - członków 

i sympatyków Klubu AKS FC Płochocin.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować organi-

zatorom imprezy - Zarządowi Hotelu Lamberton - za umożli-

wienie nam, dzięki promocyjnym cenom, przekazania kwoty 

w wysokości 800 zł na rzecz płochocińskiej parafii przy Kościele 

Świętego Wojciecha.

 W Balu uczestniczyli Goście zaproszeni przez Zarząd Klubu,  

którym pragniemy złożyć gorące podziękowania za wspaniałą 

zabawę, poczucie humoru i fantazję w doborze strojów oraz 

ochocze darowizny na rzecz  Klubu.

 Środki, jakie udało się uzyskać z Państwa udziałem, zostaną 

spożytkowane na działalność statutową Klubu i pozwolą na 

dalszy jego rozwój.

 Zarząd AKS FC Płochocin składa również podziękowania 

członkom Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego oraz Burmi-

strzowi - Panu Pawłowi Kanclerzowi za obecność na Balu Cha-

rytatywnym i tym samym wsparcie inicjatywy rozwoju Klubu.

 Serdeczne podziękowania kierujemy do firmy Wiejskie Specja-

ły oraz do fundatorów nagród dla naszych Gości. 

 Dziękujemy DJ-owi - Panu Dariuszowi Peplak za dostarczenie 

bezcennych wrażeń słuchowych objawiających się fantastyczną   

muzyką prawdziwie łączącą pokolenia. .

Ze sportowym pozdrowieniem w imieniu Zarządu 
Prezes - Włodzimierz Młot

Charytatywny Bal Przebierańców 2011

I Ożarowski Kiermasz Wielkanocny
W Niedzielę Palmową (17 kwietnia) 

przed budynkiem Domu Kultury „Uśmiech” 

odbył się I Ożarowski Kiermasz Wielkanocny. 

Na ten dzień zaprosiliśmy wystawców z wyrobami regionalnymi 

takimi jak: wędliny, pieczywo, sękacze i inne. Nie zabrakło rów-

nież obwarzanków, wielkanocnych pisanek, stroików i świątecz-

nych, ręcznie zdobionych, pierniczków. 

 Pięknie udekorowane i bogate w potrawy świąteczne stoły 

wielkanocne zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z naszej 

gminy: ze Święcic i Piotrkówka Małego. Gościliśmy także zaprzy-

jaźnione Koło Gospodyń Wiejskich z Gminy Chąśno. 

 Różne cudeńka wielkanocne, wykonane przez pracownię 

plastyczną i rękodzieła z DK „Uśmiech” i filii w Józefowie, cieszyły 

się dużym zainteresowaniem dzieci i dorosłych. 

 Jedną z atrakcji był występ Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”, 

a uczestnikom kiermaszu przygrywała kapela ludowa. Imprezą 

towarzyszącą podczas I Kiermaszu był konkurs na tradycyjne 

ciasta wielkanocne. Komisja konkursowa, w skład której wcho-

dziły również władze naszej gminy, po degustacji przyznała: 

I miejsce - Pani Marii Dominiak z Koła Gospodyń Wiejskich z 

Piotrkówka Małego, II miejsce - dla Koła Gospodyń Wiejskich 

ze Święcic, III miejsce - Pani Halinie Kondej. 

 O godzinie 15:00, po wręczeniu nagród, przygotowano de-

gustację ciast konkursowych dla gości kiermaszu. 

 Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok. Mamy na-

dzieję, iż Ożarowski Kiermasz Wielkanocny na stałe wpisze się 

w kalendarz imprez Domu Kultury.

Alina Holk
fotoreportaż na okładce „Informatora”
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PROJEKTY UNIJNE

Kolektory – pozytywna ocena formalna
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego 

montażu kolektorów pomyślnie przeszedł pierwszy z trzech 

etapów weryfikacji konkursowej z pozytywną oceną formalną.

Przypomnijmy: Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła wniosek 

dotyczący realizacji projektu „Ekologiczne partnerstwo na 

rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Ożarów Ma-

zowiecki” polegający na montażu kolektorów słonecznych na 

jednorodzinnych budynkach mieszkalnych - 305 gospodarstw 

domowych. 

 Realizacja projektu przebiega stopniowo. W pierwszym, 

przygotowawczym etapie Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie 

Mazowieckim przeprowadził spotkania informacyjne oraz an-

kietę wśród mieszkańców w celu poznania poziomu społecz-

nego zainteresowania tematem i zapotrzebowania w zakre-

sie realizacji tego rodzaju projektu. Wyniki ankiety pokazały, 

że mieszkańcy wykazują znaczne zainteresowanie montażem 

kolektorów słonecznych na swoich domach zwłaszcza, że na ten 

cel możliwe jest uzyskanie wysokiej dotacji – 70 % kosztów. Na-

stępnie na podstawie uzyskanych danych z ankiet został opra-

cowany przez Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy 

projekt oraz przygotowany wniosek o dotację ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Środki EFRR 

kierowane są do gmin w drodze konkursów w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie-

go na lata 2007-2013. W ramach działania 4.3. Ochrona powie-
trza i energetyka został ogłoszony konkursowy nabór wniosków. 

29 grudnia ubiegłego roku w Mazowieckiej Jednostce Wdraża-

nia Programów Unijnych w Warszawie został złożony wniosek 

o dofinansowanie realizacji naszego projektu.

 Wniosek o dotację zostanie poddany ocenie, która przebie-

ga w trzech etapach: ocena formalna, merytoryczna oraz ocena 

wykonalności. Dziś już wiemy, że wniosek otrzymał pozytywną 

ocenę formalną. Obecnie jest poddawany ocenie merytorycz-

nej oraz ocenie wykonalności.

 W przypadku pomyślnego przejścia kolejnych etapów oce-

ny wniosku i uzyskania wymaganej ilości punktów zostanie 

zawarta umowa o dofinansowanie pomiędzy Gminą Ożarów 

Mazowiecki a Zarządem Województwa Mazowieckiego. Na-

stępnie w drodze nieograniczonego przetargu publicznego 

zostanie wyłoniony wykonawca, który dostarczy kolektory 

i je zamontuje. Dopiero wtedy nastąpi etap faktycznej realizacji 

projektu. O przebiegu poszczególnych etapów postępowania 

konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy będzie informował na 

bieżąco za pośrednictwem strony www.ozarow-mazowiecki.pl 

oraz prasy lokalnej. Należy pamiętać, że do rozpoczęcia realizacji 

projektu nie będą pobierane ani też przyjmowane żadne opłaty 

czy też wpłaty z tytułu montażu kolektorów słonecznych.

 Mieszkańcy obecnie zgłaszający się do projektu kierowani 

będą na tzw. listę rezerwową. W związku z tym uprzejmie prosi-

my zainteresowanych o kontakt z Referatem Funduszy Europej-

skich i Promocji Gminy, Urząd Miasta i Gminy, III piętro, pok. 302 

lub 305. (Niezbędne jest posiadanie odpisu z Ksiąg Wieczystych 

z wpisanym budynkiem lub zapisem „działka zabudowana”).

 Osoby z listy rezerwowej będą zapraszane do podpisania 

umowy na realizację projektu jedynie w przypadku wycofania 

się mieszkańców będących na liście podstawowej.

Ożarów stara się o kolejne unijne fundusze dla szkół
Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła w 17 marca br. kolejne 

dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych – projekty konkursowe.

Złożone wnioski:
• „Szkoła wspiera - uczeń wybiera” - projekt dla uczniów dwóch 

szkół gimnazjalnych: Gimnazjum im. Bohaterów Powsta-

nia Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim i Gimnazjum 

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Płochocinie oraz 

Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie; 

przewiduje realizację dodatkowych zajęć, m. in. matematycz-

nych, matematyczno-logicznych, ekologicznych, integracji 

europejskiej, sportowych, przedsiębiorczości, zajęć wyrów-

nawczych (m. in. dla dyslektyków, logopedycznych, socjote-

rapeutycznych), artystycznych; w zajęciach w ramach projektu 

przewiduje się udział 195 uczniów/uczennic;

Okres realizacji projektu: 1.01.2012-31.12.2013;

Całkowita wartość projektu: 615 054,00 zł

Wartość dofinansowania:  596 602,38 zł

Wkład własny: 18 451,62 zł

• „Ożarowska kuźnia szans” – projekt dla uczniów czterech 

szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza 

Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, Szkoły Podstawo-

wej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, 

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święci-

cach, Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie; 

przewiduje realizację dodatkowych zajęć, m. in. z jęz. angiel-

skiego, matematyki, integracji europejskiej, zajęć socjoterapeu-

tycznych; w zajęciach w ramach projektu przewiduje się udział 

320 uczniów/uczennic;

Okres realizacji projektu: 2.01.2012-28.06.2013;

Całkowita wartość projektu: 441 307,00 zł

Wartość dofinansowania:  428 067,79 zł

Wkład własny: 13 239,21 zł

FUNDUSZE UNIJNE – aktualności z Ożarowa
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INFORMACJE

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

1 kwietnia – 30 czerwca 2011

Wywiad bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza spi-

sowego to jedna z metod zbierania danych podczas tegorocz-

nego spisu powszechnego. Te osoby, które dokonały samospisu 

internetowego nie będą spisywane przez rachmistrza. 

Jak rozpoznać rachmistrza?
 Każdy rachmistrz posiada legitymację (ważną tylko z dowo-

dem osobistym), która zawiera: 

• imię i nazwisko, 

• zdjęcie,

• własnoręczny podpis, 

• numer legitymacji, 

• teren działania, 

• okres ważności, 

• podpis i pieczątkę Dyrektora Urzędu Statystycznego 

w Warszawie, 

• pieczęć Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

• logo Centralnego Biura Spisowego. 

• rachmistrz ma ze sobą terminal hand-held - urządzenie po-

dobne do telefonu komórkowego z dotykowym ekranem. 

Jak sprawdzić wiarygodność rachmistrza?
• Dzwoniąc na Infolinię czynną codziennie: od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty i niedzie-

le od 8.00 do 18.00.

• 22 44 44 777 numer dla połączeń przychodzących z telefo-

nów komórkowych, płatny zgodnie z taryfikatorem operatora 

sieci komórkowej

• 800 800 800 numer bezpłatny dla połączeń z telefonów sta-

cjonarnych

• Dzwoniąc do Gminnego Biura Spisowego przy Urzędzie 

Gminy, Miasta lub Dzielnicy.

Co powinniśmy wiedzieć o pracy rachmistrza?
• Rachmistrz nie używa formularzy papierowych. Nasze od-

powiedzi wpisuje do formularza elektronicznego zainstalowa-

nego na przenośnym urządzeniu typu hand-held.

• Odwiedza i spisuje mieszkania oraz osoby według wykazu 

otrzymanego z Wojewódzkiego Biura Spisowego, tym samym 

nie może wybierać mieszkań, w których będzie zbierał dane.

• Zadaje pytania według ustalonej kolejności w formularzu.

• Nie może zmieniać treści pytań ani sugerować odpowiedzi.

• Nie może zbierać danych, które nie wchodzą w zakres spisu.

• Jeżeli rachmistrz odwiedzi nas, gdy nie mamy czasu, może-

my przełożyć rozmowę na inny termin.

Rachmistrz rusza w teren

W przygotowanie wniosków aplikacyjnych zaangażowani byli 

dyrektorzy i nauczyciele szkół i gimnazjów oraz pracownicy Re-

feratu Funduszy Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miasta 

i Gminy w Ożarowie Mazowieckim.

 Mamy nadzieję, że nasze wnioski zostaną rozpatrzone pozy-

tywnie i wraz z początkiem 2012 roku rozpoczniemy realizację 

kolejnych dwóch projektów współfinansowanych z Europej-

skiego Funduszu Społecznego.

REKRUTACJA DO PROJEKTU „LOKALNI LIDERZY NA START”
Gmina Ożarów Mazowiecki przystępuje do realizacji projektu 

„Lokalni liderzy na start” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki - Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne 
na obszarach wiejskich. Zapraszamy do kontaktu z nami osoby 

zainteresowanie udziałem w projekcie. Kwota dofinansowania: 

49 990 zł.

 „Lokalni liderzy na start” – to projekt skierowany do miesz-

kańców Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy chcą zaangażować 

się w działalność społeczną, zostać lokalnymi liderami oraz 

przedstawicielami już istniejących organizacji pozarządowych.

 W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w szkoleniach 

oraz warsztatach, które w całościowy sposób pozwolą im się 

zapoznać z prawnymi oraz praktycznymi obszarami działania 

ngo. Uzupełnieniem szkoleń będą spotkania z pracownikami 

Urzędu Miasta i Gminy oraz z przedstawicielami dużej, spraw-

nie działającej organizacji pozarządowej na Mazowszu (wyjazd 

studyjny do siedziby tej organizacji).

W ramach działań projektu zaplanowano:

- trening kompetencji społecznych

- zajęcia w centrum multimedialnym

- moduł prawny - omówienie miejsca organizacji pozarządo-

wych w polskim systemie prawnym

- zarządzanie w organizacjach pozarządowych, prowadzenie 

księgowości

- pozyskiwanie dotacji zewnętrznych

- przeciwdziałanie stereotypom w pracy społecznej (zasada 

równości szans, równości płci)

- wyjazd do siedziby organizacji pozarządowej

- spotkanie podsumowujące - spotkanie z przedstawicielami 

Urzędu Miasta i Gminy - omówienie zasad tworzenia i konsul-

towania programów współpracy.

 Łącznie 55 godzin zajęć + 1 całodniowy wyjazd + 1 spotka-

nie z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy. Udział w pro-

jekcie będzie bezpłatny.

 Powstanie również strona internetowa projektu z forum dla 

uczestników projektu oraz organizacji pozarządowych.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Urząd Miasta 

i Gminy - Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy, 

III piętro, pok. 302 lub 305, tel. 22 722 22 07 wew. 228 lub 257, 

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

Jolanta Kołodyńska

Kierownik Referatu Funduszy Europejskich i Promocji Gminy
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Apel do Rodziców i Opiekunów

Przypominamy o szczepieniach obowiązkowych (refundowa-

nych) dzieci powyżej piątego roku życia:

• 6 rok życia (ur. 2005, 2006) – tężec, błonica, krztusiec, polio

• 10 rok życia (ur. 2001, 2002) – odra, świnka, różyczka

• 14 rok życia (ur. 1997, 1998 ) – tężec, błonica

• 19 rok życia (ur. 1993, 1994 ) – tężec, błonica

 Jest też możliwość zaszczepienia dziecka dodatkowo prze-

ciwko pneumokokom, meningokokom, wirusom rota, ospie 

wietrznej, grypie. Są to szczepienia zalecane - nierefundowane.

 Szczepienia realizowane są przez Punkt Szczepień na terenie 

przychodni w Ożarowie Mazowieckim przy ul Konopnickiej 8, 

tel. (22) 722-10-38 oraz w Filii w Józefowie ul. Lipowa 28A, 

tel. (22 ) 722-52-00 .

 Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminów szczepień. 

Na szczepienie dziecko przychodzi z rodzicem lub z opieku-

nem prawnym.

 Szczepienie każdorazowo poprzedzone jest badaniem le-

karskim.

 Informacja o szczepieniach przekazywana jest rodzicom za 

pośrednictwem pielęgniarek szkolnych, wychowawców i na-

uczycieli, dostępna jest także w Punkcie Szczepień.

 Pozwólmy skorzystać dzieciom z dobrodziejstwa szczepień 

ochronnych.

Zapraszamy także na bilanse zdrowia :

• bilans zdrowia  2-latka

• bilans zdrowia  4-latka

• bilans zdrowia  6-latka

• bilans zdrowia 10-latka

• bilans zdrowia 14-latka

• bilans zdrowia 16 i 18-latka 

Lek. med. Ewa Marczyńska

GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim

Drodzy Rodzice, pamiętajcie o szczepieniach swoich dzieci!

• Jeżeli rachmistrz nie zastanie nas w domu, może do nas za-

dzwonić ankieter z Urzędu Statystycznego w celu umówienia 

ponownej wizyty.

• Jeżeli nie chcemy, aby rozmowa z rachmistrzem odbyła się 

w naszym mieszkaniu, możemy udzielić odpowiedzi np. na klat-

ce schodowej, na zewnątrz budynku.

• Jeżeli chcemy uniknąć wizyty rachmistrza możemy spisać się 

przez Internet samodzielnie wypełniając elektroniczny formu-

larz dostępny na stronie www.stat.gov.pl
Ważne! Bezpieczeństwo danych
• Informacje zbierane podczas wywiadu będą wprowadza-

ne przez rachmistrza bezpośrednio do urządzenia hand-held, 

natychmiast szyfrowane i przesyłane niezwłocznie na serwer 

Głównego Urzędu Statystycznego.

• Wszystkie dane zebrane w spisie podlegają prawnej ochro-

nie i objęte są tajemnicą statystyczną. 

• Osoby pracujące na rzecz NSP 2011 zobowiązane są do 

przestrzegania tajemnicy statystycznej, a jej złamanie pociąga 

za sobą sankcje karne. 

• Zebrane dane zostaną opublikowane w formie uniemoż-

liwiającej jakąkolwiek identyfikację danych jednostkowych tj. 

osób, gospodarstw domowych i adresów. Wykorzystane będą 

wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.

Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie 
należy udzielać ścisłych, wyczerpujących 

i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

WERYFIKACJA DANYCH
Szanowny Przedsiębiorco,
 Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o swobo-

dzie działalności gospodarczej Burmistrz Miasta i Gminy Oża-

rów Mazowiecki od 1 lipca 2011 obowiązany jest przenieść 

dane przedsiębiorców, znajdujących się obecnie w gminnej 

ewidencji działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 Zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie weryfikacji 

danych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Pro-

szę o dopełnienie obowiązku dostosowania rodzaju prowadzo-

nej działalności do klasyfikacji PKD 2007 (http://www.stat.gov.

pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm).

Zmian należy dokonać na ogólnopolskim druku EGD-1 dostęp-

nym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy lub na stronie http://

bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=441 .

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt:

• osobisty - Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Kolejowej 2 

w pok. 111 lub Biuro Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy 

Urzędu;

• telefonicznie pod nr 22 722-22-07 w. 210.

REKLAMA
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WYDARZENIA SPORTOWE

Bieg odbędzie się 30 kwietnia 2011. Rozpoczęcie o 14:30 pod 

Kościołem p.w. Św. Wojciecha w Płochocinie.

 Do biegu zgłosiło się ponad 100 uczestników. Od 14:30 

wydawane są koszulki dla uczestników, którzy wypełnią for-

mularz zgłoszeniowy (można go pobrać w kancelarii pa-

rafialnej, sekretariatach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Płochocinie, a także na stronie www.fcplochocin.com)

Organizatorami marszobiegu są:
• Klub Sportowy FC Płochocin

• Parafia p.w. Św. Wojciecha w Płochocinie 

Patronat objęli:
• Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński

• Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego - Paweł Kanclerz

Regulamin biegu dostępny jest u organizatorów oraz na 
www.fcplochocin.com w zakładce piłka nożna.

Bieg – Beatyfikacja Jana Pawła II

Z dniem 1 stycznia 2011 roku zaszły zmiany w Zarządzie Klubu 

AKS FC Płochocin, które uprawomocniły się w marcu po za-

twierdzeniu zmian w KRS.

 Na stanowisko Prezesa Klubu powołany został Pan Włodzi-

mierz Młot. Dotychczasowy Prezes Pan Stanisław Traczyk pełni 

obecnie funkcję Wiceprezesa Klubu.

Poniżej - obecny skład Zarządu Klubu AKS FC Płochocin:

Włodzimierz Młot - Prezes

Stanisław Traczyk - Wiceprezes

Dominik Piwowarczyk - Skarbnik

Andrzej Wilczyński - Członek Zarządu

Grzegorz Woźniak - Sekretarz

Zmiany w Zarządzie Klubu FC Płochocin

WYDARZENIA KULTURALNE

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

1 maja – niedziela – godz. 15:00
Msza Święta i koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.

3 maja – wtorek – godz. 10:00
Msza Święta z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

8 maja – niedziela – godz. 13:00 
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl 

„Księżniczka i Rycerz”. Wstęp wolny.

15 maja – niedziela – godz. 17:00
Koncert poetycko-muzyczny „ODNALEŹĆ W SOBIE” 

w wykonaniu Barbary Białowąs. 

Organizator Biblioteka Publiczna w Ożarowie Maz.

21-22 maja – sobota-niedziela – godz. 10:00-15:00 
Wystawa pamiątek historycznych Ożarowskiej Huty Szkła.

22 maja – niedziela – godz. 15:00
Majówka w Macierzyszu.

26 maja – czwartek – godz. 10:30
Koncert z okazji Dnia Matki.

27 maja – piątek – godz. 10.00-13.00
Bezpłatne badania słuchu. Zapisy w DK „Uśmiech”.

29 maja - niedziela - godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

Bilety w cenie 8 zł.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

3 maja – wtorek – godz. 15:00-19:00
III Józefowska Majówka.

8 maja - niedziela - godz. 16:00
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

Bilety w cenie 8 zł.

15 maja- niedziela – godz. 15:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl „Boży ludek”. 

Wstęp wolny.

28 maja – sobota – godz. 16:00
Wernisaż pracowni fotograficznej.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

Zapraszamy serdecznie na kolejną Majówkę do Józefowa 

w dniu 3 maja 2011 roku w godz. 15:00-19:00 przy ul. Fabrycz-

nej 15 (teren przy budynku Filii).

W programie: 
- pokazy Straży Pożarnej ze Święcic

- występy zespołów z Domu Kultury „Uśmiech” i filii DK,

- kabaret E.W.G (Eksportowy Wytwór Gminny) z Doruchowa,

- zespół muzyczny

- inne atrakcje

Imprezę zakończy ognisko z kiełbaskami. 

UWAGA!
10 kwietnia w Ożarowie Maz. ZNALEZIONO SUCZKĘ HUSKY. Suczka ma ok. 1 roku, ma czerwoną materiałową obrożę. Tel. 692 019 720
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POLICJA, OSP

4 kwietnia - kobieta, pod pretekstem 

sprawdzenia ciśnienia wody, weszła do 

mieszkania starszej pani. Wykorzystując jej 

nieuwagę, skradła jej pieniądze. Oszuści wy-

korzystują różne sposoby, by wzbogacić się 

kosztem nieostrożnych lub starszych osób. 

Podają się za członków rodziny, pracowni-

ków administracji, instytucji państwowych, organizacji cha-

rytatywnych. Cel jest jeden – okraść. Najczęściej wiąże się to

z wejściem do mieszkania. Wiedząc to, łatwiej jest się zabez-

pieczyć. 

Policja radzi, co zrobić, by nie paść ofiarą oszustów.
• Jeśli ktoś podaje się za pracownika administracji, organi-

zacji charytatywnej, Unii Europejskiej itp., zanim go wpuścisz, 

zadzwoń do organizacji, na którą się powołuje i spytaj, czy taki 

człowiek miał Cię odwiedzić. Zawsze żądaj dokumentu po-

twierdzającego tożsamość, oglądaj go bardzo dokładnie.

• Pamiętaj, że tego typu (prawdziwe) wizyty są poprzedzone 

odpowiednim komunikatem, np. ogłoszeniem na klatce scho-

dowej, poinformowaniem przez spółdzielnię lub wspólnotę 

mieszkaniową. Przy czym bądź ostrożny przy zawiadomie-

niach telefonicznych. Przecież dzwonić może oszust.

• Nie wierz w nagłe, troskliwe wizyty bliżej nieokreślonych 

przyjaciół sprzed lat, znajomych, bądź kolegów członków ro-

dziny. Najczęściej są to oszuści, którzy chcą wejść do Twego 

domu i zwyczajnie Cię okraść.

• Pamiętaj, że oszuści często proszą o możliwość pozosta-

wienia informacji dla sąsiadki. Gdy pójdziesz po kartkę i dłu-

gopis, oni mogą wejść do twojego mieszkania.

• Bardzo często oszuści, działając we dwóch, proszą o spraw-

dzenie np. przewodów wentylacyjnych, lub kuchenki. Jeden 

będzie Ci towarzyszył odwracając uwagę od drugiego, który 

w tym czasie będzie okradał mieszkanie.

• Bądź ostrożny kupując od obnośnych sprzedawców. Zda-

rza się, że podczas prezentacji dywanu, odkurzacza lub innych 

przedmiotów, giną twoje pieniądze i biżuteria.

• Bądź szczególnie ostrożny, jeśli osoba odwiedzająca żąda 

pieniędzy np. pierwszej raty, bądź zaliczki. Pamiętaj, że zawsze 

możesz zapłacić później np. przelewem lub na poczcie.

• Jeśli już wpuścisz oszustów do środka, dokładnie zapa-

miętaj ich twarze i jak najwięcej szczegółów z ich ubioru. Nie 

reaguj panicznie. Jeśli będą wiedzieć, że ich zdemaskowałeś, 

mogą zrobić Ci krzywdę. Najlepiej idź pod pozorem pożycze-

nia pieniędzy do sąsiada i tam dyskretnie poproś go o zawia-

domienie policji. Jeśli nie masz takiej możliwości po wyjściu 

oszustów dzwoń na policję. Pamiętaj, że lepiej stracić pienią-

dze niż życie.

• Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości poproś o pomoc sąsia-

da. Towarzystwo osób trzecich zwykle płoszy złodzieja.

4 kwietnia - Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze 

ujawnili, że mężczyzna kierujący samochodem był nietrzeźwy, 

a w pojeździe znajdowało się jego sześciomiesięczne dziec-

ko. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie 

nietrzeźwości i narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpie-

czeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za 

to przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolno-

ści. Marcin K. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Teraz 

jego sprawą zajmie się sąd.

1 kwietnia - detektywi z Ożarowa Maz. przedstawili zarzut 

kierowania w stanie nietrzeźwości dwóm mężczyznom. Mar-

cin S. i Stanisław Ż. mieli od 1,4 do 2 promili alkoholu w orga-

nizmie. Jak ustalili policjanci, najpierw Marcin S. jechał samo-

chodem. W Płochocinie wysiadł z auta, bo doszło do utarczki 

słownej z innym kierowcą. Do pojazdu już nie wsiadł, ale odje-

chał nim pasażer. Jak się później okazało, Stanisław Ż. również 

był nietrzeźwy. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeź-

wości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Funkcjona-

riusze osadzili Marcina S. i Stanisława Ż. w policyjnej celi. Obu 

mężczyznom przedstawiono zarzut kierowania pojazdem 

w stanie nietrzeźwości. 

1 kwietnia - pościg za golfem, którego kierowca nie zatrzymał 

się do kontroli, zakończył się nałożeniem na 27-latka manda-

tu karnego w wysokości tysiąca złotych. Policjanci z Ożarowa 

Maz. zatrzymali pojazd na ulicy Piastowskiej. Wtedy poznali 

Na to, żeby zacząć biegać nigdy nie jest za późno. Bieganie 

wzmacnia organizm, pozwala zrzucić zbędne kilogramy i za-

chować młodość - jest receptą na zdrowie. Grupa biegaczy 

uprawiająca ten sport zaprasza do aktywnego udziału. Naszym 

mottem jest hasło „Biegam, bo lubię”.

 Na terenie naszego Miasta Ożarów Mazowiecki jest dużo  

ścieżek, park i bezpieczne trasy, gdzie można prowadzić aktyw-

ny tryb życia.

Zapraszamy

W dniu 26 marca 2011 r. w sztafecie biegowej „Maratony war-

szawskie” udział wzięli zawodnicy z Ożarowa Mazowieckiego: 

Jerzy Kuczkowski, Tadeusz Kieszek, Janusz Kępczyński, 
Michał Kuczkowski, Krystian Szulgostowski.

Biegać każdy może...
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OSP Ożarów Maz. - MARZEC
21 wyjazdów alarmowych w tym:

- 7 pożarów; w tym 5 pożarów traw

- 3 akcje ratownictwa technicznego

- 3 pompowania

- 8 innych interwencji

1 marca - Jawczyce, ul. Gołąbkowska 

- przejazd kolejowy. Uderzenie przez pociąg techniczny w sa-

mochód osobowy.

21 marca - Ożarów Mazowiecki, ul. Poniatowskiego/Socha-

czewska; zderzenie 2 samochodów osobowych, konieczność 

wycięcia drzwi dla uwolnienia kierowcy

27 marca - Piotrkówek Duży, ul. Świerkowa; wielokrotne da-

chowanie samochodu osobowego, kierowca odniósł niegroź-

ne obrażenia

OSP Święcice - LUTY I MARZEC
12 wyjazdów alarmowych w tym:

- 9 pożarów

-2 inne interwencje

7 lutego - Płochocin, ul. Lipowa 3 - zaopatrzenie szkoły pod-

stawowej w wodę.

9 lutego - Płochocin, ul. Lipowa 3 - zaopatrzenie w wodę 

szkoły podstawowej i przedszkola.

27 lutego - Błonie, ul. Wspólna 4 - palący się budynek miesz-

kalny. Jednostka zasilała inne jednostki w wodę. 

9 marca - Wolica, ul. Lipowa - palące się nieużytki. Użyto 

sprzętu burząco-tłumiącego. 

12 marca - Józefów, ul. Rokicka - paląca się altanka na ogród-

kach działkowych. Użyto sprzętu burzącego i jednego prądu 

wody.

13 marca - Józefów, ul. Rokicka - palące się nieużytki. Użyto 

sprzętu burzącego.

13 marca - Święcice, ul. Kopytowska - palący się pustostan, 

użyto jednego prądu wody, a także sprzętu burzącego.                                           

14 marca - Józefów - palące się nieużytki za Polmosem, użyto 

tłumic do ugaszenia pożaru.

17 marca - Płochocin, ul. Kasztanowa - palące się nieużytki, 

użyto sprzętu burzącego.

23 marca - Józefów, ul. Urocza - paląca się trawa, użyto sprzę-

tu tłumiącego i jednego prądu wody.

31 marca - Święcice, ul. Kopytowska - palące się nieużytki, 

użyto tłumic.

powód, dla którego młody mężczyzna chciał uniknąć kontroli. 

W trakcie interwencji funkcjonariusze ujawnili, że kierowca nie 

posiadał uprawnień do kierowania, które zostały mu cofnięte 

za przekroczenie limitu punktów karnych, a pojazd - aktual-

nych badań technicznych. Za ujawnione wykroczenia, których 

27-latek dopuścił się w trakcie ucieczki przed radiowozem, po-

licjanci nałożyli na mężczyznę mandat karny i zatrzymali do-

wód rejestracyjny pojazdu.

31 marca - po południu policjanci z wydziału ruchu drogo-

wego komendy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

uniemożliwili dalszą jazdę kolejnemu nietrzeźwemu kierujące-

mu. Tym razem w Pilaszkowie zatrzymali do kontroli drogowej 

rowerzystę. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był 

nietrzeźwy. Miał 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci 

z Ożarowa Maz. przedstawili mężczyźnie zarzut kierowania 

rowerem w stanie nietrzeźwości po drodze publicznej. Za to 

przestępstwo grozi kara do roku pozbawienia wolności. Męż-

czyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

30 marca - zgromadzony przez policjantów z Ożarowa Maz. 

materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie Mariuszowi G. 

zarzutu usiłowania kradzieży z włamaniem do samochodu 

wraz z lawetą o wartości 100 tys. złotych oraz kradzieży wóz-

ka widłowego o wartości 80 tys. złotych. Dzięki policjantom 

z komisariatu w Ursusie, jeszcze tej samej nocy wózek został 

odzyskany. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środek 

zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Mariusz G. trafił do 

policyjnej celi.

30 marca - policjanci z Ożarowa Maz. zostali powiadomieni 

o kradzieży traktora z ładowarką z terenu pobliskiej budowy. 

Wartość strat wyniosła około 15 tys. euro. Jeszcze tego same-

go dnia funkcjonariusze z zespołu patrolowo-interwencyjnego 

odnaleźli utracony pojazd na okolicznym parkingu osiedlowym. 

Właściciel rozpoznał skradziony traktor jako swoją własność.

15 marca - dzięki szybkiej reakcji uczestników zdarzenia i wła-

ściwemu rozlokowaniu patroli przez dyżurnego komisariatu 

w Ożarowie Maz., policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierow-

cę Renaulta. Mężczyzna, wjeżdżając na parking przy ul. Po-

znańskiej w Ożarowie Maz., spowodował kolizję i chciał uciec 

z miejsca zdarzenia. Dzięki szybkiej reakcji uczestników zdarze-

nia i natychmiastowej reakcji policjantów nietrzeźwy kierują-

cy został zatrzymany. Po chwili znany był juz powód ucieczki.

Nietrzeźwy kierujący miał blisko 2,6 promila w wydychanym 

powietrzu. Za jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowanie 

kolizji odpowie przed sądem.

9 marca - policjanci z Ożarowa Maz. zatrzymali kolejnego po-

szukiwanego. Za mężczyzną sąd wydał list gończy i nakaz do-

prowadzenia do aresztu śledczego. W chwili zatrzymania 53-

-latek był nietrzeźwy. Miał 1,8 promila alkoholu w organizmie. 

Zgodnie z dyspozycją sądu, funkcjonariusze osadzili poszuki-

wanego w areszcie, gdzie będzie odbywał karę pozbawienia 

wolności.

Na podstawie informacji ze strony : www. kppbabice.policja.waw.pl




