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 Podpisano umowy:

• z wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KA-

RAT z siedzibą przy ul. Skoroszewskiej 20 lok. 101 w Warszawie 

na dostawę wyposażenia gastronomicznego do Przedszkola 

Publicznego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim; na kwotę brutto: 

47 000,02 zł

• z wykonawcą RAD-MAR z siedzibą w Domaniewku na rów-

nanie i utwardzenie dróg gminnych nieutwardzonych wraz 

z dostawą tłucznia kamiennego

za cenę ofertową brutto: 169.600 zł

za cenę ofertową brutto za 1 T tłucznia: 84,80 zł.

 Zakończono zadania dotyczące:

• remontu nawierzchni ul. Partyzantów w Ożarowie Mazo-

wieckim

• awaryjnej naprawy uszkodzonego przepustu wraz z na-

wierzchnią na ul. Gołaszewskiej w Gołaszewie

• rozbudowy wodociągu Święcice-Wolica.

 Decyzje i postanowienia:

• decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej: 33

• decyzje na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

technicznej: 14.

 Ogłoszono/wszczęto postępowania o udzielenie zamó-

wienia publicznego na:

• dostawę i montaż wyposażenia w meble do budynku Przed-

szkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

• zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w szko-

łach podstawowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki 

w ramach projektu „Lepszy start” realizowanego z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki

• usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć pozalek-

cyjnych w szkołach podstawowych w ramach projektu „Lep-

szy start” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.

Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA

DOM KULTURY „UŚMIECH”

 27 października odbyła się sesja Rady Miejskiej.

 28 października odbyło się bezpłatne badanie słuchu. 

 30 października w galerii Domu Kultury „Uśmiech” odbył 

się wernisaż malarstwa pana Piotra Romanowskiego.

 6 listopada w sali koncertowej Domu Kultury „Uśmiech” 

odbył się koncert w ramach IX Festiwalu Muzyki Kameralnej 

„Muzyka w barwach jesieni”. Był to pierwszy z dwóch kon-

certów, jakie odbyły się w ramach tego festiwalu pt. „W świe-

cie baśni Andersena”, z udziałem tłumaczki baśni Andersena 

- pani Bogusławy Sochańskiej, dyrektor Instytutu Duńskiego 

w Warszawie oraz dzieci ze szkół muzycznych. 

 10 listopada odbyła się sesja Rady Miejskiej.

 11 listopada w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Oża-

rowie Maz. odbyła się Msza Święta i koncert z okazji rocznicy 

odzyskania niepodległości w wykonaniu „Varsovia Brass Quin-

tet” oraz solistów.

 13 listopada odbyło się spotkanie Klubu Czytelnika dla 

imigrantów, przygotowane przez Fundację Ternopilską.

 14 listopada odbyło się szkolenie dla członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organiza-

torem był Urząd Miasta i Gminy - Punkt Konsultacyjno-Infor-

macyjny Uzależnień.

 19 listopada Dom Kultury udostępnił salę na zebranie Spo-

łecznemu Komitetowi Protestacyjnemu „NIE DLA KDP PRZEZ 

DUCHNICE”.

 20 listopada odbył się andrzejkowy wieczorek taneczny dla 

seniorów.

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH” W JÓZEFOWIE

 6 listopada seniorzy z terenu Józefowa i okolic spotkali 

się na wieczorku tanecznym, który odbywa się cyklicznie raz 

w miesiącu .

 13 listopada nasi najmłodsi widzowie obejrzeli spektakl pt 

,,Zagubieni przyjaciele’’.

 13 listopada Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Oża-

rowie Maz., przy pomocy Filii DK w Józefowie, zorganizowała 

spotkanie autorskie z Adamem Końca.

 19 listopada odbył się IX Festiwal Muzyki Kameralnej 

,,Muzyka w barwach jesieni’’- wieczór II – „Z Kresów rodem’’. 

Koncert w wykonaniu Kwartetu „Prima Vista” oraz z poezją 

Czesława Miłosza i Jarosława Iwaszkiewicza w wykonaniu pana 

Henryka  Boukołowskiego .

 20 listopada odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej 

„Cztery pory roku - Jesień ‘’. W konkursie tym udział brały 

przedszkola, szkoły i gimnazja z terenu Miasta i Gminy Oża-

rów Mazowiecki.

OŚWIATA
 25 października uczniowie klasy VB ze Szkoły Podstawowej 

w Płochocinie, w ramach cyklu „Polska w Unii Europejskiej” 

przygotowali prezentację pod tytułem „Co znaczy polska pre-

zydencja w Radzie Unii Europejskiej”.

 28 października, w ramach Mazowieckich Igrzysk Mło-

dzieży Szkolnej 2011/2012, uczennice ze Szkoły Podstawowej 

w Płochocinie zajęły pierwsze miejsce w powiatowym finale 

Piłki Koszykowej Dziewcząt w kategorii szkół podstawowych. 

 28 października w Przedszkolu Publicznym w Broniszach 

odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”. W programie impre-

zy znalazło się: 

• oglądanie wraz z rodzicami, przygotowanych przez grupy 

występów słowno-muzycznych; zaprezentowano umiejętno-

ści wokalne, taneczne i recytatorskie naszych przedszkolaków;

• włączenie nowych przedszkolaków do naszej wspólnoty 

przedszkolnej poprzez akt pasowania przez panią dyrektor 
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i wręczenie okolicznościowych dyplomów oraz upominków.

 3 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim, dla klas O-III, odbył się apel zatytu-

łowany „Dobre zachowanie”. 

 4 listopada dyrektor, nauczyciele oraz dzieci z Przedszkola 

Publicznego w Józefowie odwiedzili Dom Opieki Społecznej 

w Pruszkowie, celem przekazania darów zebranych podczas 

akcji „Pomagamy”. W czasie trwania wizyty podopieczni Domu 

Opieki zaprezentowali spektakl teatralny „Życie i twórczość 

Jana Pawła II”. Dzieci z przedszkola otrzymały pamiątkowe dy-

plomy z podziękowaniem za przekazane dary oraz prezenty 

wykonane własnoręcznie przez podopiecznych Domu Opieki 

Społecznej w Pruszkowie. 

 4 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim, odbył się konkurs matematyczny 

dla klas IV-VI „OXFORD - Matematyka Plus”.

 W Szkole Podstawowej w Płochocinie, w ramach progra-

mu „Szczęśliwa rodzina - stop przemocy” - dla uczniów klas IV 

- odbyły się warsztaty edukacyjne. Program jest realizowany we 

współpracy z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie oraz 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.

 7 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Ożaro-

wie Mazowieckim uczestniczyły w „Jesiennym musicalu” pro-

wadzonym przez artystów. Podczas spotkania dzieci śpiewały 

piosenki oraz recytowały wiersze.

 9 listopada w Szkole Podstawowej w Płochocinie odbyły się 

warsztaty dla uczniów klas V-VI oraz dla nauczycieli. Tematem 

warsztatów była charakterystyka zagrożeń związanych z sięga-

niem po substancje psychoaktywne. Zajęcia były prowadzone 

przez specjalistę z fundacji „Dziękuję - nie biorę”.

 10 listopada, z okazji Święta Niepodległości, przedszkola-

ki z Przedszkola Publicznego w Broniszach odwiedziły lokalne 

Miejsce Pamięci Narodowej - Grób Powstańczy z 1863 r. Zło-

żono kwiaty, zapalono symboliczne znicze.

 10 listopada we wszystkich szkołach odbył się uroczysty 

apel z okazji „Święta Niepodległości”.

 11 listopada poczty sztandarowe ze wszystkich szkół po-

nadpodstawowych z terenu gminy oraz harcerze z Płochocina 

ze sztandarem Hufca ZHP Błonie, uczestniczyli we Mszy Świę-

tej za Ojczyznę. 

 17 listopada, ramach całorocznej organizacji występów za-

praszanych teatrów lalkowych, odbył się spektakl teatralny dla 

dzieci z Przedszkola Publicznego w Broniszach. Wystąpił zespół 

teatralny „VENA”. Temat spektaklu skorelowany był z treściami 

rocznego planu pracy wychowawczo-dydaktycznej.

 W Szkole Podstawowej w Płochocinie, dla uczniów klas II, 

odbył się cykl zajęć pod tytułem „Pierwsza pomoc - ratujemy 

i uczymy ratować”

 17 listopada w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbyło 

się zebranie z rodzicami. W czasie zebrania, przez wychowaw-

cę grupy II - panią Beatę Kowalską, został wygłoszony referat 

pt. „Ruch i jego rola w uczeniu się”. Zebranie połączone było ze 

spotkaniem z logopedą - panią Iwoną Wójcik, która rozmawia-

ła z rodzicami nt. praktycznych przykładów - „Jak wspomagać 

rozwój mowy dziecka i kształtować umiejętności porozumie-

wania się”. Rodzice mieli możliwość indywidualnych konsulta-

cji z logopedą, uzyskania pomocy w rozwiązywaniu bieżących 

problemów oraz wskazania kierunków pracy z dzieckiem.

 17 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusociń-

skiego w Ożarowie Mazowieckim, dla rodziców uczniów klas 

V i VI, odbyło się spotkanie profilaktyczne pn. „Jasne granice 

w wychowaniu”. Tematem spotkania było uświadomienie ro-

dzicom zagrożeń związanych z uzależnieniem od alkoholu, 

papierosów, narkotyków i dopalaczy oraz pomoc rodzicom 

pragnącym rozwinąć praktyczne umiejętności wychowaw-

cze i efektywnie radzić sobie z sytuacjami problemowymi 

z dziećmi. 

 18 listopada, w ramach całorocznej edukacji kulturalnej, 

w Przedszkolu Publicznym w Broniszach, odbył się koncert 

filharmoniczny w wykonaniu muzyków z Agencji Muzycznej 

„AKORD”. 

 20 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. 

„Cztery pory roku”. Organizatorem konkursu była Filia Domu 

Kultury „Uśmiech” w Józefowie. Wyróżnienia otrzymały dzie-

ci z Przedszkola Publicznego w Józefowie: Amelia Uścińska 

gr. IV, Mateusz Sałaciński gr. III. W konkursie brały udział 

również dzieci z grupy IV i V z Przedszkola Publicznego nr 2 

w Ożarowie Mazowieckim oraz dzieci z grupy IV z Przedszkola 

Publicznego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.

Burmistrz - Paweł Kanclerz

Szanowny Przedsiębiorco!
Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej Burmistrz Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki od 1 lipca 2011 obowią-
zany jest do 31 grudnia 2011 przenieść dane przedsię-
biorców, znajdujących się obecnie w gminnej ewidencji 
działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 Zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie we-
ryfikacji danych w zakresie prowadzonej, zawieszonej 
działalności gospodarczej. Proszę o dopełnienie obo-

wiązku dostosowania rodzaju prowadzonej działalności 
do klasyfikacji PKD 2007 (http://www.stat.gov.pl/klasy-
fikacje/pkd_07/pkd_07.htm).
 Zmian należy dokonać na ogólnopolskim druku do-
stępnym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.
 W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kon-
takt:
• osobisty - w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Kolejo-
wej 2 w pok. 111 w godzinach pracy Urzędu;
• telefonicznie pod nr 22 722-22-07 w. 210.

Burmistrz Paweł Kanclerz

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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Uchwała nr 93/11 w sprawie nadania nazwy drodze położo-

nej w Ożarowie Mazowieckim (Jutrzenki).

Uchwała nr 94/11 w sprawie nadania nazwy drodze położo-

nej w Ożarowie Mazowieckim (Legendy).

Uchwała nr 95/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części 

nieruchomości położonej w gminie Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr 96/11 w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecz-

nej nr 3 Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim w Ma-

cierzyszu, ul. Sochaczewska 89 a.

Uchwała nr 97/11 w sprawie desygnowania przedstawicieli 

Rady Miejskiej do składu osobowego Komisji Stypendialnej.

Uchwała nr 98/11 w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

projektu „Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz komplek-

sowa informatyzacja instytucji publicznych w gminie Ożarów 

Mazowiecki”.

Uchwała nr 99/11 w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkań-

ców gminy Ożarów Mazowiecki”.

Uchwała nr 100/11 w sprawie uchwalenia statutu gminy 

Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr 101/11 w sprawie uchylenia Uchwały nr 32/90 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 paździer-

nika 1990 roku w sprawie zatwierdzenia statutów sołectwa 

i osiedla.

Uchwała nr 102/11 w sprawie nadania statutu osiedlu Bloki.

Uchwała nr 103/11 w sprawie nadania statutu osiedlu Fran-

ciszków.

Uchwała nr 104/11 w sprawie nadania statutu osiedlu Józefów.

Uchwała nr 105/11 w sprawie nadania statutu osiedlu Kabel.

Uchwała nr 106/11 w sprawie nadania statutu osiedlu Mic-

kiewicza.

Uchwała nr 107/11 w sprawie nadania statutu osiedlu Ołta-

rzew.

Uchwała nr 108/11 w sprawie nadania statutu osiedlu Pło-

chocin Płd.

Uchwała nr 109/11 w sprawie nadania statutu osiedlu Pło-

chocin Płn.

Uchwała nr 110/11 w sprawie nadania statutu osiedlu Szeligi.

Uchwała nr 111/11 w sprawie nadania statutu osiedlu Wolica.

Uchwała nr 112/11 w sprawie nadania statutu osiedlu Zien-

tarówka.

Uchwała nr 113/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Bro-

nisze.

Uchwała nr 114/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Do-

maniewek.

Uchwała nr 115/11 w sprawie nadania statutu sołectwu 

Duchnice.

Uchwała nr 116/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Go-

łaszew.

Uchwała nr 117/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Jaw-

czyce.

Uchwała nr 118/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Ka-

puty-Kręczki.

Uchwała nr 119/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Ko-

notopa.

Uchwała nr 120/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Ko-

prki.

Uchwała nr 121/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Ma-

cierzysz.

Uchwała nr 122/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Mi-

chałówek.

Uchwała nr 123/11 w sprawie nadania statutu sołectwu 

Mory.

Uchwała nr 124/11 w sprawie nadania statutu sołectwu 

Myszczyn.

Uchwała nr 125/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Oł-

tarzew.

Uchwała nr 126/11 w sprawie nadania statutu sołectwu 

Orły.

Uchwała nr 127/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Oża-

rów Wieś.

Uchwała nr 128/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Pi-

laszków.

Uchwała nr 129/11 w sprawie nadania statutu sołectwu 

Piotrkówek Duży.

Uchwała nr 130/11 w sprawie nadania statutu sołectwu 

Piotrkówek Mały i Strzykuły.

Uchwała nr 131/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Pło-

chocin Wieś.

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim w dniu 27 października 2011 r.

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 2 
zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/722 22 07 wew. 209 lub 258.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
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Uchwała nr 132/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Po-

groszew.

Uchwała nr 133/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Po-

groszew Kolonia.

Uchwała nr 134/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Świę-

cice.

Uchwała nr 135/11 w sprawie nadania statutu sołectwu 

Umiastów.

Uchwała nr 136/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Wie-

ruchów.

Uchwała nr 137/11 w sprawie nadania statutu sołectwu Wol-

skie.

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Miejskiej w Ożaro-
wie Mazowieckim w dniu 10 listopada 2011 r.

Uchwała nr 138/11 w sprawie wprowadzenia zmian w wie-

loletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki na lata 2011-2018.

Uchwała nr 139/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-

le budżetowej na 2011 rok.

Uchwała nr 140/11 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki.

Uchwała nr 141/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

Uchwała nr 142/11 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr 143/11 w sprawie zmiany Uchwały nr 90/11 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 września 2011 r.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresem: http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  oraz w Biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

Z ŻYCIA GMINY

Zimowe utrzymanie dróg na terenie 
gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie 2011/2012

Zimowe utrzymanie dróg są to prace 

mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu 

drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi 

jak śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź. 

Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy ,

w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycz-

nych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-

-materiałowego), na terenie miasta i gminy odpowiedzialni są:

1. za drogi krajowe - trasa Poznańska: Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, Rejon 

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, tel. 22 722-32-73, 22 722-32-79.

2. za drogi wojewódzkie, ulice: Ożarowska, Konotopska, 

Strzykulska, Ceramiczna, Umiastowska, Lipowa, Warszawska, 

Fabryczna, Rokicka - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755-59-46 lub 22 755-51-17. 

3. za drogi powiatowe, ulice: Piwna, Rajdowa, Piastowska, 

Sochaczewska, Nowowiejska, Macieja Rataja - Zarząd Dróg 

Powiatowych Komunikacji i Transportu, ul. Poznańska 300, 

05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722-13-80.

4. za drogi gminne: Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki, Wydział Środowiska i Rolnictwa tel. 22 722-22-07 wew. 

235, 236, 237 (poza godzinami urzędowania: Robert Głazowski 

605-550-150, Zdzisław Lewandowski 661-661-680, Renata Gal-

barczyk 609-545-585, Katarzyna Rykowska 609-107-109 i Piotr 

Trentowski 609-661-680).

 Drogi objęte programem zimowego utrzymania, należące 

do UMiG Ożarów Mazowiecki, zaliczane są do dwóch katego-

rii: 

• drogi objęte stałym utrzymaniem (strategiczne dla komuni-

kacji) 

• drogi odśnieżane interwencyjnie, na zlecenie (drogi nieutwar-

dzone i pozostałe).

 Zimowym utrzymaniem chodników (nie będących w obo-

wiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji, zgod-

nie z „Uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie 

gminy Ożarów Mazowiecki”) oraz przystanków autobusowych 

zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, ul. Poznańska 165, 

tel. 22 721-02-80 - Andrzej Rostkowski.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ABOLICJA DLA CUDZOZIEMCÓW
1 stycznia 2012 r. zacznie obowiązywać Ustawa z 28 lipca 2011 r. 

o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach. 

 Z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywa-

ją w Polsce:

• nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, któ-

rych pobyt jest nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 

1 stycznia 2012 roku.
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• nieprzerwanie, czyli gdy żadna z przerw w pobycie cudzo-

ziemca w Polsce nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekro-

czyła łącznie 10 miesięcy w badanym okresie, chyba że przerwa 

była spowodowana wykonywaniem obowiązków zawodo-

wych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, 

którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej), towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obo-

wiązki zawodowe lub świadczącemu pracę we wspomnianych 

warunkach lub była spowodowana leczeniem.

oraz cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce:

• nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym 

przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmo-

wie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wyda-

leniu, i których pobyt w Polsce jest nielegalny w dniu wejścia 

w życie ustawy;

• wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie 

w sprawie nadania statusu uchodźcy, wszczęte na skutek kolej-

nego wniosku.

 Zalegalizowanie pobytu odbędzie się w formie zezwolenia 

na zamieszkanie na czas oznaczony, które będzie udzielane na 

2 lata. 

 W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie ure-

gulować swój dalszy pobyt w Polsce. Postępowania w tych 

sprawach poprowadzą wojewodowie oraz szef Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców.

 Wnioski o zalegalizowanie pobytu w Polsce cudzoziemcy 

powinni składać przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, czyli od 1 stycznia 2012 r., do dnia 2 lipca 2012 r.

UWAGA:
Wnioski będę przyjmowanie 

od 1 stycznia 2012 roku do 2 lipca 2012 r.
 Wnioski o zalegalizowanie swojego pobytu cudzoziemcy 

będą musieli złożyć (osobiście lub pocztą) w wydziale lub od-

dziale do spraw cudzoziemców urzędu wojewódzkiego właści-

wego ze względu na miejsce swojego pobytu (np. Mazowiecki 

Urząd Wojewódzki, ul. Długa 5, 00-263 Warszawa, tel. (22) 695 

65 75 fax (22) 695 66 03). 

 W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców działa telefon in-

formacyjny, pod którym można uzyskać informacje na temat 

abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegal-

nie. Telefon (22) 601-75-25 czynny jest w poniedziałki, wtorki, 

czwartki i piątki od godziny 8:15 do 16:15. W środy od godziny 

15:00 do 20:00. Informacje udzielane są w językach: polskim, 

angielskim, rosyjskim, wietnamskim.

Źródło http://www.mswia.gov.pl

Ogłoszenie Gminnych Wodociągów 
i Kanalizacji „Energetyki Ożarów Mazowiecki”

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.), Energetyka Ożarów Mazowiec-

ki  informuje, że prowadzi wzmożone kontrole gminnej sieci  
wodociągowo-kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnie-

niem obszarów gminy, na których zostały oddane do użytko-

wania nowe sieci kanalizacyjne. Kontroli podlegać będą umo-

wy na dostawę wody i odbiór ścieków, przyłącza wodociągowe 

i kanalizacyjne oraz wodomierze, a także nielegalne podłącze-

nia wód deszczowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 28 powyżej powołanej ustawy:

1) Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 

6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega 

karze grzywny do 5.000 zł.

2) Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządze-

niach pomiarowych lub zaworze odcinającym, podlega karze 

grzywny do 5.000 zł. 

3) Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodo-

ciągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych 

w art. 7, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

4) Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyj-

nych, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny 

do 10.000 zł.  

5) Obok orzeczenia kary, organ orzekający może nałożyć obo-

wiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodocią-

gowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 złotych za każdy 

miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody 

z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6) Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 

i 2, następuje na podstawie przepisów „Kodeksu postępowa-

nia w sprawach o wykroczenia”. 

7) Art. 9.1 - Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych 
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Podkreślamy rów-

nież, że czyny zagrożone karą ograniczenia wolności albo 

grzywną do 10 000 zł są przestępstwem, a zatem w przypadku 

skazania za nie przez sąd, dokonywany jest wpis w Krajowym 

Rejestrze Karnym. Odprowadzanie wód deszczowych lub 

przepompowywanie wody z piwnic do kanalizacji sanitarnej 

jest bezumownym korzystaniem z kanalizacji i podlega karze 

grzywny zgodnie z pkt. 4 oraz 5. Należy podkreślić, że bezu-

mowne korzystanie z kanalizacji sanitarnej powoduje wzrost 

opłat za ścieki dla wszystkich mieszkańców gminy, ponieważ 

taryfy za ścieki i wodę opracowuje się na podstawie rzeczywi-

stych kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo wodno-

-kanalizacyjne w roku poprzednim. 

 Aby uniknąć kar, wynikających z przywołanej powyżej 

ustawy, należy zgłosić się do Energetyki Ożarów Mazowiec-

ki ul. Poznańska 129/133 celem zawarcia umowy na dostawę 

wody i odprowadzanie ścieków. Informacji udzielamy pod 

nr tel. 22 722 41 70. Wykaz niezbędnych dokumentów znajdu-

je się na stronie internetowej www.energetyka-ozarow.pl.

Dyrektor dr inż. Marek S. Kozłowski
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Uroczystości konsekracji 
Kościoła pw. Bł. Józefa Jankowskiego w Męcikale 

W 1989 roku w Męcikale w powiecie chojnickim 

na Kaszubach, w bruskiej parafii pod wezwaniem 

Wszystkich Świętych, mieszkańcy wsi, wraz ze swym 

proboszczem Księdzem Prałatem Zdzisławem 

Wirwickim, podjęli decyzję o budowie kościoła.

 Początek tej inicjatywie nadano podczas zwykłego zebra-

nia wiejskiego, na którym to pani Jadwiga Główczewska, wła-

ścicielka dużego gospodarstwa w Męcikale oświadczyła, że  

ofiaruje ziemię pod budowę kaplicy. Powołano więc Społeczny 

Komitet Budowy Kaplicy, na czele którego stanął, sercem i du-

chem zaangażowany, pan Stanisław Weltrowski. Inwestorem 

została Parafia w Brusach z proboszczem - Ks. Prałatem Zdzi-

sławem Wirwickim. Zaczęła się więc budowa kościoła. A jako, 

że wielka to sprawa i nie lada wyzwanie, to i wysiłku potrzeba 

było niemało. 

 Podczas naszej wizyty w Męcikale w 2009 r. mogliśmy oso-

biście doświadczyć uniesienia, jakie towarzyszyło „budowni-

czym”. Wprost zapierało dech, kiedy nasi kaszubscy przyjaciele 

z wielką dumą, cali w emocjach, oprowadzali nas po swojej 

rosnącej budowli.

 Postanowiliśmy wtedy, że dołożymy również swoją małą 

cegiełkę. Dowiedzieliśmy się wówczas, że 1 maja 2006 r. w gło-

sowaniu jawnym, na spotkaniu Społecznego Komitetu Bu-

dowy Kaplicy w Męcikale, dokonano wyboru patrona. Został 

nim duchowny - błogosławiony Ks. Józef Jankowski (1910-1941) 

ze wsi Czyczkowy, będący zarazem patronem gminy Ożarów 

Mazowiecki. Minęły dwa lata i znów odwiedziliśmy Męcikał.

 W niedzielę 16 października br., na zaproszenie Ks. Prałata 

Zdzisława Wirwickiego, Społecznego Komitetu Budowy Kapli-

cy oraz burmistrza Brus, stawiła się w Męcikale na uroczystości  

poświęcenia Kościoła Filialnego pw. Błogosławionego Ks. Józe-

fa Jankowskiego liczna delegacja z Ożarowa Mazowieckiego tj.: 

radni, przedstawiciele urzędu, na czele z burmistrzem Pawłem 

Kanclerzem, oraz przedstawiciele kultury.

 Uroczystości przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup 

Diecezjalny prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga.

 Na pierwszej Mszy Św. konsekracyjnej zgromadziły się tłu-

my ludzi (ok. 800 osób i ok. 50 księży). Rozmiar uroczystości 

i liczba przybyłych gości świadczyły o ogromnej wadze i pod-

niosłości wydarzenia. Wśród wiernych, biorących udział w uro-

czystości, nie zabrakło: młodzieżowej orkiestry dętej, jeźdźców 

przeszłości z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Brusach, 

przepięknie śpiewającego chóru oraz pocztów sztandarowych 

gminy Brusy i Ożarowa Mazowieckiego, jak również naszego 

duszpasterza i rekolekcjonisty z Sanktuarium Miłosierdzia Bo-

żego w Ożarowie Mazowieckim - Ks. Jerzego Błaszczaka.

 Podczas Mszy Św. delegacja bruskiego i ożarowskiego sa-

morządu ofiarowała dary dla kościoła w postaci kielicha mszal-

nego i ornatu. Złożono wiele podziękowań wszystkim, którzy 

przyczynili się do budowy kościoła w Męcikale. Ciepłe i życz-

liwe słowa pod adresem mieszkańców, ks. proboszcza i osób 

z  komitetu budowy popłynęły również z ust Jego Ekscelencji 

Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi, przewodniczącego uroczysto-

ści poświęcenia kościoła.

 Nawet pogoda była jak na zamówienie. Bezwietrzny, sło-

neczny i ciepły dzień. Cieszymy się, że mogliśmy być świadkami 

tak ważnej chwili w życiu naszych kaszubskich przyjaciół. Jeste-

śmy pod wrażeniem ich determinacji i wytrwałości. Życzymy 

im wszelkich błogosławieństw i łask bożych oraz wytchnienia 

i pokoju w ich nowym DOMU BOŻYM.

w imieniu ożarowskiej delegacji
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Blanka Jabłońska
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Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Anioły są takie…”

Są na świecie Anioły zielone;
One patrzą na mnie ciekawie
i w pośpiechu płoszą motyle,
kiedy biegam boso po trawie.

A wesołe Anioły różowe
kiedy piję sok malinowy,
wysyłają do mnie całuski,
sto pomysłów sypią do głowy.

Czy są jeszcze na świecie Anioły? „Anioły to przyjaciele /…/ Naj-
częściej przychodzą zupełnie nieoczekiwanie, wskazują drogę, roz-
wiązują problem i… znikają, nie czekając na podziękowania”. 

 W naszym otoczeniu jest wystarczająco dużo ludzi, dla 

których możemy być takim Dobrym Aniołem. Dzieci ze Szkoły 

Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie postanowi-

ły przedstawić własną wizję Anioła. 

 Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w Ogólnopolskim Kon-

kursie Plastycznym „Anioły są takie…”. Warunkiem uczestnic-

twa w konkursie było wykonanie indywidualnej pracy, w do-

wolnej technice plastycznej i formie, pracy przedstawiającej 

własną wizję Anioła.

 W etapie wewnątrzszkolnym najlepsze prace wykonali: 

Gabriela Michalak (klasa IVa), Zuzanna Molska (klasa IVa), 

Gabriela Kępczyńska (klasa IVa), Maria Pawluczyk (klasa VIa), 

Katarzyna Jednacz (klasa VIa), Julia Mruk (klasa VIa) oraz Olga 

Rowicka (klasa VI b). 

 Serdeczne gratulacje dla uczestników konkursu, a wszyst-

kim czytelnikom, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Naro-

dzenia, życzę wielu wspaniałych przyjaciół bo „przyjaciele są jak 
ciche Anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały 
jak latać”.

mgr Beata Paplińska - nauczyciel plastyki

Dzień Pluszowego Misia w bibliotece
Dzień 25 listopada obchodzony jest jako 

Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Historia tej najpopularniejszej maskotki i przytulanki sięga 

1902 roku. Wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor 

Roosvelt, podczas polowania, ocalił życie małego niedźwiadka. 

Rysunki przedstawiające to zdarzenie obiegły ówczesną prasę. 

Sławę niedźwiadka wykorzystał producent zabawek. Na cześć 

prezydenta, pluszaka nazwał „Teddy’s bear”. Prezydent zgodził 

się na użycie swojego imienia sądząc, że moda na misie-ma-

skotki szybko minie. Jednak mylił się. Popularność pluszowego 

misia przetrwała ponad 100 lat.

 Święto Pluszowego Misia stało się powodem odwiedzin 

małych czytelników w placówkach Biblioteki Publicznej naszej 

gminy.
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RAZEM PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE
14 listopada w sali konferencyjnej DK UŚMIECH przy ul. Po-

znańskiej 165 odbyło się szkolenie pn. „Procedura Niebieskiej 

Karty - jak realizować zadania w zakresie przeciwdziałania prze-

mocy w rodzinie w kontekście nowej sytuacji prawnej - Rozpo-

rządzenie Rady Ministrów z dnia 13. 09. 2011 r.”

 Szkolenie prowadził pan Robert Lemański ze Studia Profilak-

tyki Społecznej z Krakowa - dyplomowany profilaktyk społecz-

ny, wieloletni pracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, trener z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, członek komisji RPA i zespołów interdy-

scyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Na zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych licznie przybyli policjanci, pracownicy 

socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej, strażnicy miejscy 

i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziała-

nia Przemocy w Rodzinie, w tym pedagodzy szkolni i dyrek-

torzy szkół.

 Od października tego roku instytucjami uprawnionymi do 

realizacji procedury Niebieskiej Karty, oprócz Policji i Ośrodka 

Pomocy Społecznej (jak to było do tej pory), zostały jeszcze: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

szkoły i przychodnie.

 Zaproszenie goście szczegółowo zapoznali się ze zmiana-

mi prawnymi, omówili dokumentację nowej Niebieskiej Karty 

oraz role poszczególnych instytucji zobowiązanych do realiza-

cji procedury (OPS, GKRPA, szkoły, przychodnie, Policja).

 Po zakończonym szkoleniu rozgorzała emocjonująca dys-

kusja. Uczestnicy wymieniali się licznymi uwagami na temat 

zmian ustawowych i funkcji poszczególnych instytucji. Najważ-

niejszym wnioskiem ze szkolenia była potrzeba uświadomienia 

społeczności lokalnej czym jest przemoc i reagowania na to 

zjawisko, które niestety najczęściej ma miejsce za zamkniętymi 

drzwiami.

 Przewodnicząca GKRPA Anna Bartoszewicz wraz z Prze-

wodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia-

łania Przemocy w Rodzinie Bożeną Wronikowską, liczą na  

cenną współpracę ze wszystkimi uczestnikami szkolenia 

w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających 

na podnoszeniu świadomości społeczności lokalnej w zakresie 

przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

 Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za 

aktywny udział w szkoleniu.

Agnieszka Jędrzejczak - Wydział Spraw Społecznych

 Uczniowie najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Świę-

cicach wraz ze swoimi wychowawczyniami gościli w pobliskiej 

filii biblioteki.

 Dzieci z zainteresowaniem oglądały książki, których boha-

terami są misie - Puchatek, Uszatek, Paddington i inne. Uważ-

nie wysłuchały fragmentów „Kubusia Puchatka” A. A. Milne’a, 

żywo reagując na zabawne przygody „misia o małym rozum-

ku”. A potem przyszedł czas na słodkie „małe co nieco”.

 Na koniec młodzi czytelnicy zostali zaproszeni do częste-

go odwiedzania Biblioteki w Święcicach. Mogą tu korzystać 

z księgozbioru oraz nowego sprzętu komputerowego, w który 

filia została wyposażona dzięki uczestnictwu Biblioteki Oża-

rowskiej w Programie Rozwoju Bibliotek.

Teresa Sakowska - filia biblioteki w Święcicach
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WYDARZENIA KULTURALNE

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

1 grudnia (czwartek) godz. 14:00-16:00
Spotkanie inaugurujące działalność wolonta-

riatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oża-

rowie Mazowieckim (organizator OPS).

4 grudnia (niedziela) godz. 16:00
Wernisaż pokonkursowy 

„Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej” 

Wstęp wolny.

6 grudnia (wtorek) godz. 17:30
Rozświecenie choinki gminnej i spotkanie z Mikołajem 

(plac przy Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodnie-

go, ul. Poznańska 129/133 w Ożarowie Mazowieckim). 

Wstęp wolny.

11 grudnia (niedziela) godz. 13:00
Spektakl teatralny dla dzieci 

pt. „Teoś i Boże Narodzenie”. 

Wstęp wolny.

18 grudnia (niedziela) godz. 15:00
Klub czytelnika - Mikołajki

 (organizator Fundacja Ternopilska).

20 grudnia (wtorek) godz. 11:00
Spotkanie wigilijne Kombatantów.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

4 grudnia (niedziela) godz. 15:00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Mama Św. Mikołaja”. 

Wstęp wolny.

11 grudnia (niedziela) godz. 11:00-16:00
Kiermasz ozdób świątecznych 

(sala widowiskowa w budynku Filii DK).

17 grudnia (sobota) godz. 8:00
Spotkanie Wigilijne Związku Niewidomych.

18 grudnia (niedziela) - godz. 15:00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Mikołajki”. 

Wstęp wolny.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

8 stycznia 2012 roku odbędzie się XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Chętnych wolontariuszy zapraszamy do Sztabu Domu Kultury „Uśmiech” 

przy ul. Poznańskiej 165. Zapisy w sekretariacie pok. 113 na I piętrze.

Jeżeli opiekujesz się dzieckiem w domu i brak Ci już pomysłów, czym zająć dziecko, 
zapraszamy na nowe zajęcia PRZEDPOŁUDNIOWE dla najmłodszych (od 2 lat) z mamą, tatą lub dziad-

kami na wspólną twórczą zabawę w plastykę. Zajęcia odbywać się będą w PONIEDZIAŁKI 
w godzinach 10:30-11:30. Odpłatność za miesiąc zajęć raz w tygodniu - 40 zł. 

Pierwsze zajęcia odbędą się 5 grudnia. 

instruktor plastyki Marzena Kałużna

STYPENDIA SPORTOWE
Ponownie informujemy, że 5 grudnia 2011 r. upływa ter-
min składania wniosków o przyznanie stypendiów spor-
towych za 2011 rok dla młodych ożarowskich sportowców 
uzyskujących wysokie osiągnięcia sportowe. 
 Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą lub 

złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opisanych „Wnio-

sek o stypendium sportowe 2011” w Biurze Podawczym Urzę-

du Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

do 5 grudnia 2011 roku (w przypadku przesyłek pocztowych 

liczy się data wpływu do urzędu).

 Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzy-

mywania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także 

wniosek o przyznanie stypendium sportowego, dostępne są 

na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Ma-

zowiecki www.ozarow-mazowiecki.pl
 Wnioski o przyznanie stypendium sportowego można 

również otrzymać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gmi-

ny, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sekre-

tarzem Gminy - Jolantą Niegrzybowską - tel. 22 722 14 82 lub 

e-mail: sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl

UMiG

Dom Kultury „Uśmiech” zaprasza
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INFORMACJE, ROZMAITOŚCI

PUNKT 
KONSULTACYJNO–INFORMA-

CYJNY UZALEŻNIEŃ 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 20 09
czwartek i piątek w godz. 12:00-16:00

Pozostałe dni i godziny:
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 165, III piętro, p.313
tel. (22) 722-22-07 w. 223

DLA RODZIN ORAZ OSÓB Z PROBLEMEM 
UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCĄ DOMOWĄ

Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia:
• PONIEDZIAŁEK

17:00-18:00 - konsultacje indywidualne - rozmowa z terapeutą

18:00-20:00 - grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alko-

holu - zajęcia z terapeutą

18:00-20:00 - grupa wsparcia dla osób z długim stażem absty-

nenckim (miejsce: Klub „Quo Vadis”, ul. Strażacka 3A)

• WTOREK

16:00-20:00 - spotkania z terapeutą dla osób z długim stażem 

abstynenckim

• ŚRODA

16:00-20:00 - konsultacje indywidualne i grupa edukacyjno-

-pomocowa dla ofiar przemocy i osób współuzależnionych

• PIĄTEK

15:00-16:30 - zajęcia dla dzieci z klas IV-VI

16:30-19:00 - zajęcia dla gimnazjalistów i licealistów

PRZYJDŹ I POROZMAWIAJ O SWOIM PROBLEMIE

Masz problem z alkoholem?
Chcesz przestać pić?

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

• WTORKI

18:00-20:00 - mityng AA grupa „Dzwon”

miejsce: Stowarzyszenie „Quo Vadis” - ul. Strażacka 3A, 

Ożarów Mazowiecki

• PIĄTKI

18:00-20:00 - mityng AA grupa „Jedynka”

miejsce: Dom Kultury Uśmiech - Filia w Józefowie, 

ul. Fabryczna 15

• SOBOTY

17:00-19:00 - mityng AA grupa „Trzeźwość”

miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień 

ul. Poznańska 167A, Ożarów Mazowiecki

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

Niby nic... 
a tak to się zaczęło… 

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ: (22) 722 20 09; KAŻDY WTOREK 18:00-19:30

UWAGA!

Od 11 grudnia 2011 r. wchodzi w życie nowy Rozkład Jazdy Pociągów Kolei Mazowieckich, który będzie 
obowiązywał do 8 grudnia 2012 r.
Szczegółowy rozkład dostępny jest na stronie www.mazowieckie.com

Zmiana rozkładu jazdy pociągów Kolei Mazowieckich 

Z dniem 1 grudnia 2011 roku zmianie ulega rozkład jazdy linii podmiejskiej 713. 
Zwiększeniu ulegnie liczba kursów w godzinach szczytu porannego i popołudniowego w dni powszednie. 
Szczegółowy rozkład jazdy na stronie www.ztm.waw.pl
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Innowacje, ciekawostki
TERMOWIZJA W POMOCY DLA ŚRODOWISKA... ale nie tylko

Ciepło w naszych domach jest niezbędne, 

podobnie jak woda czy energia elektryczna. 

Trudno jest bowiem przeceniać komfort przebywania we wła-

ściwie ogrzanym pomieszczeniu. Za komfort ten przychodzi 

nam jednak zapłacić, a obserwując sytuację na rynku paliw 

i energii, płacić coraz więcej. 

 Obecnie sektor budowlany w UE zużywa około 40 proc. 

energii i emituje więcej niż jedną trzecią dwutlenku węgla całej 

Unii. Według wytycznych Parlamentu Europejskiego do końca 

2020 roku szczególnie nowe budownictwo mieszkaniowe nie 

powinno emitować gazów cieplarnianych. Nowo oddane do 

użytku budynki w krajach UE będą musiały przestrzegać bar-

dzo ścisłych norm w zakresie oszczędności energii. Dla budyn-

ków użyteczności publicznej przepis wejdzie w życie dwa lata 

wcześniej. Natomiast energia, która dalej będzie im niezbędna, 

powinna w znacznej części pochodzić z odnawialnych źródeł. 

 Bardzo często zużycie energii i ciepła jest nadmierne. Na 

część czynników, dyktujących zużycie ciepła, nie mamy żad-

nego wpływu np. położenie geograficzne czy usytuowanie 

budynku w terenie. Istnieją jednak czynniki, które powodują 

duże zużycie energii na ogrzewanie, ale możemy je w dużym 

stopniu ograniczyć. 

 Pierwszą główną przyczyną są nadmierne straty ciepła 

przez przegrody budowlane o niedostatecznej izolacji termicz-

nej. Duże straty generują także okna i drzwi zewnętrzne, które 

są na ogół nieszczelne i niskiej jakości.

Fotografia przedstawia mostek termiczny 
progu okna balkonowego – miejsce wykraplania się 

pary wodnej i potencjalnego rozwoju grzybni. 

 Drugą ważną przyczyną dużego zużycia paliw i energii jest 

niska sprawność instalacji wentylacyjnej i grzewczej.

 Oprócz „pomocy dla środowiska”, także „z pomocą dla 

portfela” wkracza TERMOGRAFIA W PODCZERWIENI (TER-

MOWIZJA). Jest to nowoczesna, bezdotykowa, w 100 proc. 

nieszkodliwa i bezinwazyjna technika diagnostyczna polegają-

ca na rejestrowaniu, przetwarzaniu i zobrazowaniu termalnym 

promieniowania podczerwonego emitowanego od powierzch-

ni badanych obiektów. 

Fotografia przedstawia przykład ucieczki ciepła
 (mostek termiczny na ościeżnicy drzwi zewnętrznych).

 Mimo szerokiego wachlarza zastosowań tej techniki - za-

czynając od wojska, medycyny, weterynarii, energetyki - za-

trzymajmy się szczególnie na zastosowaniu w budownictwie. 

 Jest ona właściwie jedyną metodą pomiaru i zobrazowaniu 

stanu izolacji termicznej budynku, przed i po termomoderni-

zacji, czy po zakończeniu prac budowlanych lub ich poszcze-

gólnych etapów oraz w obrocie nieruchomościami. 

 Niezależnie, czy mamy do czynienia z budynkiem nowym, 

czy też remontowanym – to, co jest „ w środku” przestaje być 

widoczne. Nadzór budowlany nie jest w stanie w 100 proc. 

sprawdzić solidność wykonania wszystkich prac na budowie, 

a „inwencja twórcza” pracowników budowlanych nie zna gra-

nic. W takiej sytuacji termowizja jest idealnym narzędziem dla 

inwestora, w szczególności indywidualnego. Umożliwia mu 

bowiem kontrolę jakości zastosowanych materiałów oraz sta-

ranności wykonania prac budowlanych. Bardzo często prace 

te odbiegają od dokumentacji technicznej, zostają zastoso-

wane inne i tańsze materiały, zmieniane są sposoby montażu, 

a nawet konstrukcje. I tutaj termowizja okazuje się również 

pomocna dla developerów. 

 Podobnie wygląda problematyka dokładności wykonania 

wszelkich instalacji wodnych i ogrzewania, gdzie rury przeważ-

nie prowadzone są w murze lub podłodze. Szybkie i bezinwa-

zyjne badanie termowizyjne sprawdzające szczelność ich nie-

widocznych połączeń przed przystąpieniem do dalszych prac, 

umożliwia, na tym etapie jeszcze niezbyt kosztowną, likwidację 

wykrytych usterek. 

 Termowizja jest znakomitym narzędziem w obrocie nieru-

chomościami. Kupno istniejącego budynku przestaje być ku-
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Kącik adopcyjny
Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące zagi-

nięcia (datę, opis psa) oraz swoje dane. 

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska, czy 

zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, to zgłosić zaginięcie 

pod numer telefonu, który jest podany w kąciku adopcyjnym 

„Informatora” oraz Straży Miejskiej.

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o telefony 

po godzinie 16:00.

Tel. kontaktowe: 507-415-468 po 16:00, 602-655-645 po 17:00, 
Wydział Ochrony Środowiska (22) 722-22-07 wew. 236, 237
SZUKAJĄ DOMU:
 Kotka w wieku 2 lat o umaszczeniu europejskim, bardzo 

kontaktowa, po sterylizacji, nauczona czystości.

 Potrzebny pilny dom dla niespełna 3-miesięcznego ro-

dzeństwa: białej jak śnieg Loli i czarnego Lolka. Maluszki są 

puchatymi, skorymi do zabawy kruszynkami. Jak dorosną 

będą średniej wielkości psami. Zostały wyrzucone w kartonie 

w na terenie Ożarowa Maz. późnym wieczorem. Spragnione 

czułości czekają w schronisku na nowych odpowiedzialnych 

opiekunów. Tel. 507-415-468 po 16:00.

 Na nowy dom czeka ok. 4-miesięczne porzucone szcze-

nie, o bardzo ciekawym i niespotykanym umaszczeniu. Piesek 

wabi się Lulek, bardzo lubi zabawy z dziećmi. Mimo swojego 

młodego wieku zachowuje już czystość w domu. 

Tel. 507-415-468 po 16:00.

 Sonia to 4-letnia sunia średniej wielkości o jasnobrązo-

wym umaszczeniu, wychowana z kotami i innymi psami. Jej 

opiekunka to starsza osoba, która już dłużej nie może opie-

kować się suczką. Dlatego Sonia szuka nowego domu. Sonia 

zostawiona sama w domu nic nie niszczy. 

Tel. 507-415-468 po 16:00.

 Fafik to 7-letni pies, który odziedziczył po swoich przod-

kach domieszkę amstaffa. Fafik to pies, który całe życie spę-

dził na metrowym łańcuchu. Nigdy nie poczuł, co to wolność.  

Nikt go nie głaskał, nie bawił sie z nim. Takie życie Fafik miał do 

tego roku, gdyż jego właścicielka zmarła. Rodzina nie chce psa. 

Pies na świecie został sam. Chcieli go oddać do schroniska, ale 

nawet tam go nie przyjęli, bo ma „opiekunów”. Obecnie Fafik 

jest karmiony przez starszą panią, która mieszka w pobliżu. To 

dzięki niej pies pierwszy raz poczuł, co to wolność. Fafik jest 

bardzo miłym psem, spragnionym zainteresowania ze strony 

człowieka. Do kiedy pies będzie na posesji - trudno powie-

dzieć - ale na pewno nie może tam długo pozostać, dlatego 

szukamy dla Fafika nowego kochającego domu. 

Tel. 602-655-645 po 17:00.

 Poszukuję domu dla ok. 2-letniego rudego, puchatego, 

uroczego, bardzo kontaktowego pekińczyka. Puszek może za-

mieszkać w domu z innymi psami. Niestety nie toleruje kotów. 

Tel. 602-655-645 po 17:00.

 Figa została porzucona pewnej listopadowej nocy wraz 

z zawiązanym w worku szczeniakiem. Figa jest bardzo młodą 

suką, mieszańcem owczarka niemieckiego. Ma ok. 1,5 roku. 

Jest spokojną i lubiącą towarzystwo człowieka. Nie przepada za 

kotami. Czy ktoś da jej ciepły dom? Tel. 507-415-468 po 17:00.

 Nieco większy od jamnika czarny 2-letni Krecik jest trosz-

kę płochliwą psiną. Szukamy dla niego opiekuna, który da mu 

czas do zaufania człowiekowi. Krecik jest nauczony czystości. 

Jak na swój wiek jest spokojny. 

Tel. 602-655-645 po 17:00, 507-415-468 po 16:00.  

 Apel o dom dla młodego Wesołka, który bardzo kocha 

ludzi i ich towarzystwo. Wesołek kocha życie, troszkę boi się 

szczekania innych psów. Od niedawna ma zdiagnozowaną ja-

skrę. Na dzień dzisiejszy jest to początek choroby i pies przyj-

muje krople, co będzie konieczne do końca życia. Prosimy 

o dom dla Wesołka, nie pozwólmy mu żyć z chorobą w schro-

nisku. Tel. 784-566-676.

 Potrzebny dom od zaraz dla ok. 3-letniego mix owczarka 

niemieckiego z przykurczem tylnich łap. Wada ta nie sprawia 

mu problemu z bieganiem i chodzeniem. Najwidoczniej był 

trzymany w małym kojcu. Szarki to wspaniały, bardzo sym-

patyczny pies. Czy ktoś da mu szanse na leprze życie niż kraty 

schroniska? Obecnie przebywa w domu tymczasowym. 

Tel. 507-415-468 po 16:00

 Szukam domu dla małego rudego, wesołego, czystego, 

o bardzo łagodnym usposobieniu Rudzika. Psiak waży zaled-

wie ok. 5 kg, bardzo lubi głaskanie i dzieci. Idealnie nadaje się 

do bloku. Ma ok. 1,5 roku. Tel. 507-415-468 po 16:00.

 Smyczek jest ok. 3 letnim niedużym pieskiem w typie jam-

nika szorstkowłosego. Czeka na opiekuna, który da mu odro-

binę czasu na zdobycie zaufania. Jest bardzo spokojną, lecz 

troszkę płochliwa psiną. 602-655-645 po 17.00, 507-415-468 

po 16.00.

powaniem „kota w worku”. Bez dokonania pomiarów termo-

wizyjnych pozostaje kupującemu albo wierzyć zapewnieniom 

sprzedającego o wysokiej jakości użytych materiałów oraz so-

lidności wykonania prac budowlanych lub remontowych, albo 

zlecić bardzo kosztowne i długotrwałe ekspertyzy, do wykona-

nia których konieczna jest ingerencja w substancję budynku. 

 To, co jest widoczne „gołym” okiem może czasem bardzo 

mylić. Świeżo pomalowane mury, ale zawilgocone w środku, 

albo ładne i nowe okna, ale niewłaściwie zamontowane, mogą 

przysporzyć wiele problemów potencjalnemu nabywcy. 

 Weryfikacja rzeczywistego stanu budynku w opisanych 

przykładach jest możliwa dzięki nowoczesnym urządzeniom 

pomiarowym, jakimi są kamery termowizyjne. Wynikiem po-

miarów termowizyjnych jest sprawozdanie, w którym znajdzie-

my obraz dróg, którymi ciepło ucieka z budynku i jest bezpow-

rotnie tracone. Jest wyczerpującym i zrozumiałym dla każdego 

źródłem informacji i stanowi bezsporny dowód w przypadku 

znalezienia usterek oraz daje solidną podstawę do podejmo-

wania decyzji. 

 Zatrzymaj ucieczkę ciepła ze swojego domu i zostań ma-

łym lokalnym ekologiem!

Paweł Bednarek
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RUDZIK

SZARIKSMYCZEK

FAFIK

LULEK

FIGA

LOLEK

LOLI

 Leni to pocieszna ok. 8 miesięczna sunia ważąca zaledwie 

4-5 kg. Jak to młodzik jest bardzo dynamiczna, wesoła i zawsze 

gotowa do zabawy. Szukamy jej odpowiedzialnego opiekuna. 

Tel: 506-403-514

 Fila to śliczny szczeniak-kundelek o maści marengo. Fila 

będzie średnim pieskiem, ma ok 8 miesięcy i, jak to szczeniak, 

jest wesoła i rozbrykana. Fila szuka domu i ludzi, którzy ją po-

kochają i wszystkiego nauczą. Tel. 506-403-514.

 Artu został adoptowany z naszego schroniska jako szcze-

nię. Niestety los lubi płatać figle i po 3 latach Artu wrócił do 

schroniska, ponieważ jego właściciele przeprowadzali się 

i stwierdzili, że pies to tylko kula u nogi. Artu na początku pod-

chodził do nas z dużym dystansem, ale trochę pracy wystar-

czyło, żeby na nowo nam zaufał. Okazało się, że jest bardzo 

grzeczny i przyjazny. Toleruje inne pieski. Może zamieszkać 

w domu z dziećmi. Tel. 784-566-676.

 Ok. 4-letnia, piękna, sympatyczna, piaskowa Funia jest 

bardzo spokojną, grzeczną i ułożona sunią. Jeśli ktoś szuka spo-

kojnego przyjaciela zachwycony będzie właśnie nią. 

Tel.  507-415-468 po 16:00.

W zdrowym ciele... DOBROCZYNNE TŁUSZCZE
Tłuszcze zwykle kojarzą się nam negatywnie. 

Zewsząd dochodzi do nas przekaz, że należy ich 

unikać. Są jednak tłuszcze konieczne dla 

prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. 

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 

i omega-6 to związki, których nasz organizm nie jest w sta-

nie wyprodukować, a bardzo ich potrzebuje. Kwasy tłuszczo-

we omega-6 spożywamy w wystarczających ilościach. Jednak 

kwasy omega-3, których najlepszym źródłem są ryby, olej i sie-

mię lniane, jest w naszej diecie najczęściej zbyt mało. A mają 

naprawdę dużo do zrobienia:

• zapobiegają chorobom sercowo-naczyniowym

• uczestniczą w transporcie cholesterolu i obniżają poziom 

trójglicerydów

• zmniejszają ryzyko zakrzepów, dzięki nim krew jest mniej 

„lepka”

• uczestniczą też w produkcji hemoglobiny

• wchodzą w skład mózgu i układu nerwowego; odpowied-

nie ich spożycie poprawia koncentrację i szybkość uczenia się

• zmniejszają ryzyko powstawania stwardnienia rozsianego 

i choroby Parkinsona

• poprawiają stan skóry; chronią komórki przed odwodnie-

niem, zmniejszają więc suchość skóry; przyśpieszają gojenie 

ran, mogą więc łagodzić objawy chorób, takich jak łuszczyca, 

egzema, czy atopowe zapalenie skóry.

• mają silne działanie przeciwzapalne

• redukują tworzenie histaminy i uśmierzają objawy scho-

rzeń, takich jak reumatyzm, zapalenie stawów, czy dna mocza-

nowa.

 Według ostatnich badań poprawiają nastrój i zapobiegają 

depresjom. Choćby to polepszenie samopoczucia powinno 

teraz wielu z nas skłonić do zwiększenia spożycia tych dobro-

czynnych kwasów tłuszczowych. Zacznijmy więc częściej pla-

nować na obiad pieczoną rybę, a surówki wzbogaćmy łyżeczką 

oleju lnianego.

Dorota Lubańska - dietetyk
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STRAŻ MIEJSKA
Jeszcze raz o systemie kontroli Via Secura

Mając na uwadze duże zainteresowanie ze strony mieszkań-

ców naszym nowym pomysłem na poprawę bezpieczeństwa 

dojścia dzieci do szkoły, a także wszystkich mieszkańców, 

korzystających z przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej róg 

Szkolnej, przedstawiamy na pierwszej stronie „Informatora” 

jedno z wielu już wykonanych zdjęć, świadczące o skali proble-

mu niestosowania się do światła czerwonego na tym odcinku.  

 Niestety, kierowcy wjeżdżający na czerwonym świetle nie 

liczą się z możliwością skorzystania przez pieszego z przejścia 

dla pieszych. 

 W poprzedniej edycji „Informatora” zapoznaliśmy Państwa 

z możliwościami umieszczonych urządzeń, estetycznie zain-

stalowanych w pasie drogowym. Dzisiaj pokazujemy jak one 

pracują.

 Nasze spostrzeżenia potwierdzają zasadności ich funkcjo-

nowania, a nawet wskazują na konieczność typowania kolej-

nych lokalizacji.

Kilka informacji praktycznych

Sąsiad pali w piecu śmieci. Czy można go zmusić do zmia-
ny sposobu ogrzewania domu? 
 Właściciela domu nie możesz zmusić do zmiany sposo-

bu ogrzewania, jeśli stosowane przez niego rozwiązania były 

dopuszczalne w momencie budowy domu i nie zabraniał ich 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jed-

nak dym z komina jest bardzo uciążliwy dla sąsiadów i zanie-

czyszcza środowisko możesz zwrócić się do gminy lub inspekcji 

sanitarnej.

 Zastosowane w budynku sposoby ogrzewania nie mogą 

powodować zanieczyszczenia środowiska, naruszać przepisów 

w zakresie usuwania odpadów i powodować nadmiernych 

uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości. Dlatego warto zwró-

cić się do gminy oraz inspekcji sanitarnej o zbadanie sprawy.

Co skontrolują urzędnicy gminy

 Urzędnicy gminy mogą skontrolować przestrzeganie 

przepisów z zakresu ochrony środowiska, a także sprawdzić, 

czy właściciel nieruchomości wypełnia obowiązki w zakresie 

utrzymania porządku i czystości. 

 Zazwyczaj kontrole ograniczają się do ustalenia, czy właści-

ciel sąsiedniej działki ma zawartą umowę o wywóz nieczystości 

z odpowiednim przedsiębiorstwem, czy też spala śmieci w do-

mowym piecu. Jeśli sąsiad wylegitymuje się stosowną umową, 

a na działce nie są składowane odpady, to prawdopodobnie na 

tym czynności gminy się zakończą.

Co sprawdzi inspekcja sanitarna

 Z kolei w zakresie działania państwowej inspekcji sanitar-

nej leży kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higie-

ny środowiska, w tym czystości powietrza atmosferycznego, 

a także utrzymania należytego stanu higienicznego nierucho-

mości. Dlatego inspektorzy sanitarni mogą skontrolować dom 

i działkę.

 Kontrole domów jednorodzinnych nie są jednak skuteczne. 

Trudno bowiem stwierdzić naruszenie prawa, jeśli w momen-

cie kontroli nie widać uciążliwości (nie ma dymu) lub emito-

wane zanieczyszczenia nie przekraczają norm dopuszczonych 

w przepisach.

 Niezależnie od czynności właściwych organów administra-

cji można zwrócić się do sąsiada o zaprzestanie działań, które 

ponad przeciętną miarę utrudniają korzystanie z nieruchomo-

ści sąsiednich. 

 Takie działania mogą skutkować wniesieniem do sądu 

tak zwanego powództwa negatoryjnego w trybie art. 222 §2 

w związku z art. 144 Kodeksu cywilnego. 

Straż Miejska

 STRAŻ MIEJSKA, POLICJA

W lutym br., reprezentując barwy FC Płochocin, doznałem 

kontuzji. Po badaniach okazało się, że nie jest to zwykły pił-

karski uraz, ale poważne uszkodzenie mięśnia i ścięgna pra-

wej nogi. Konieczny okazał się płatny specjalistyczny zabieg 

chirurgiczny. 

 W sfinansowaniu tej operacji niezastąpiona okazała się 

pomoc, której udzieliły mi następujące firmy i osoby:

AMBRA Sp. z o. o. Grzegorz Ambroziak - Święcice
KATI Sp. z o. o. - Płochocin

Kibice i Zawodnicy klubu FC Płochocin
Pracownicy KATI Sp. z o. o. - Płochocin

 Pragnę serdecznie podziękować za okazane zrozumienie 

i pomoc materialną we współfinansowaniu operacji. Jestem 

pewien, że bez Państwa wydatnej pomocy nie udało by się 

tego dokonać. 

 Dzięki okazanemu zrozumieniu ludzkich potrzeb i war-

tościom, które przyświecają tworzeniu i działalności Pań-

stwa firm, koleżeńskiej i ludzkiej solidarności mam szansę na 

powrót do zdrowia.

Emil Koperda wraz z rodzicami

PODZIĘKOWANIE
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Zabezpiecz swoją altankę

Na terenie ogródków działkowych powo-

li zbliża się koniec sezonu i widać ostatnie 

prace porządkowe. Za chwilę opustoszały-

mi altankami zaczną interesować się złodzieje, liczący na łatwe 

łupy i bezdomni, szukający schronienia przed chłodem. Koniec 

sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży 

z włamaniami do altanek. Policjanci radzą, jak nie stać się ofiarą 

przestępstw i uchronić swoją działkę przed złodziejami w okre-

sie jesienno-zimowym.

 Jeszcze ostanie porządki na terenie naszej altanki i zostawi-

my ją na kilka miesięcy, aż do następnego sezonu. Nie wszy-

scy jednak pamiętają, że przygotowanie tego miejsca do zimy 

polega także na zabezpieczeniu wszystkiego, co zostawiamy 

w domkach, innych pomieszczeniach lub na terenie ogródka. 

Wszystkim, co wartościowe mogą podczas naszej nieobecno-

ści zainteresować się złodzieje. Gdy dostęp do naszego ogród-

ka lub domku będzie zbyt łatwy,  możemy spodziewać się tam 

również odwiedzin nieproszonych gości.

 Jeśli nie chcemy narazić się na straty finansowe, czy choćby 

uszkodzenia i bałagan warto skorzystać z poniższych rad:

1. Nie zostawiaj w altankach przedmiotów wartościowych oraz 

łatwopalnych (butli gazowych, piecyków).

2. Ubezpiecz altankę wraz z mieniem, które się w niej znajduje. 

W przypadku nieszczęścia ubezpieczenie zminimalizuje straty, 

poprzez uzyskanie stosownego odszkodowania.

3. Zimą wybierz się na spacer i sprawdź, czy wszystko jest 

w porządku, nie zapomnij zwrócić uwagi na sąsiednie działki.

4. Należy zachować dokumenty gwarancyjne nowego sprzę-

tu z numerami fabrycznymi. Wartościowe przedmioty dobrze 

jest oznaczyć w trwały i widoczny sposób oraz zrobić doku-

mentację fotograficzną.

5. Altankę lub działkowy domek należy zabezpieczyć tak, jak 

własne mieszkanie - zamontowanie atestowanych zamków w 

drzwiach, oknach i bramach na pewno odstraszy złodziei.

6. Podczas pobytu na działce warto zwracać uwagę na obce 

osoby kręcące się bez celu w okolicy - może to być sposób 

zbierania informacji przez złodziei.

7. O bezpieczeństwo na działkach warto zadbać wspólnie z są-

siadami - poznaj sąsiadów, wymieńcie się telefonami i zwracaj-

cie uwagę na wasze działki i wszystkie niepokojące sytuacje.

8. Zaistniałe problemy, jak również sugestie dotyczące poprawy 

stanu bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych, zgłoś 

swojemu dzielnicowemu lub w najbliższej jednostce policji.

Pamiętaj o bezdomnych w jesienne chłody

Spadek temperatury powietrza w ciągu dnia i zimne noce to 

sytuacje, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu ludzi. Zwłaszcza 

tych, którzy nie posiadają własnych domów i jesienny okres 

chcą przetrwać w prowizorycznych lokalach lub na zewnątrz.  

 Policjanci apelują o zwracanie uwagi na osoby bez-
domne, nietrzeźwych zasypiających na ziemi, ławce czy 
chodniku.  
 Czasami wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś ży-

cie. Wszystkie zgłoszenia można kierować pod alarmowe nu-

mery Policji, straży miejskiej lub pogotowia ratunkowego.

 Każdego roku w naszym kraju odnotowywane są przypad-

ki śmierci osób samotnych i bezdomnych. Ich przyczyną jest 

najczęściej wyziębienie organizmu związane z niskimi tempe-

raturami. Czasem jest to także próba ogrzania się niesprawny-

mi urządzeniami w prowizorycznych lokalach, spowodowanie 

pożaru i zatrucie czadem.

 Zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszego po-

wiatu z prośbą o przekazywanie nam informacji o osobach 

bezdomnych, a także samotnych, czy leżących nietrzeźwych 

oraz tych, które wymagają pomocy. Nasze służby patrolowe 

sprawdzają każdy z otrzymanych sygnałów. Policja współpra-

cuje z przedstawicielami pomocy społecznej, noclegowniami 

oraz ośrodkami działającymi na rzecz pomocy bezdomnym.

Pamiętaj – Twój jeden telefon może ocalić komuś 
życie. Dzwoń pod bezpłatne numery policji: 997 

lub 112. Zgłoszenia można kierować także do straży 
miejskiej (986) lub pogotowia ratunkowego (999).

Bądź widoczny na drodze

Wcześnie zapadający zmrok, jesienne mgły i deszcze znacz-

nie ograniczają widoczność na drodze. W takich warunkach 

kierowca dostrzega pieszych i rowerzystów z dużym opóźnie-

niem, zwłaszcza w terenie niezabudowanym i tam, gdzie poru-

szają się oni poboczem po nieoświetlonych drogach. 

 Tak naprawdę kierowca widzi pieszego dopiero, kiedy 
jego sylwetka pojawia się w zasięgu świateł samochodu 
– czyli zaledwie 20-30 metrów przed pojazdem. Elemen-

ty odblaskowe na ubraniu, bądź rowerze powodują, że taką 

osobę widać z odległości 120-160 metrów. Pamiętajmy, że 
odblaski naprawdę mogą uratować życie.
 Osoby piesze stanowią w okresie jesienno-zimowym szcze-

gólnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Nie 

zawsze oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bez-

piecznego poruszania się pieszych po drodze (zwłaszcza poza 

obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzy-

stania z dróg przez samych pieszych sprawia, że dochodzi do 

wielu wypadków. W wypadkach drogowych to właśnie piesi 

giną najczęściej lub zostają ciężko ranni. Nawet wtedy, gdy sa-

mochód jedzie z prędkością 30-40 km/h w zderzeniu z nim 

odnoszą obrażenia. 

 Zdarza się, że piesi wymuszają pierwszeństwo na przejeż-

dżających samochodach zapominając, że nie da się ich zatrzy-

Policja 
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mać w miejscu. Kiedy na drodze pojawia się nietrzeźwy pieszy, 

stwarza zagrożenie dla innych użytkowników. Swoim zacho-

waniem na jezdni zmusza kierowców do podejmowania na-

głych, często niebezpiecznych dla nich samych manewrów, by 

uniknąć wypadku. Często też piesi nie zdają sobie sprawy, 
że są mało widoczni na drodze. 

Kilka rad, o których każdy powinien pamiętać.

PIESZY powinien:

1. Upewnić się, czy jest możliwość bezpiecznego przejścia 

przez jezdnię - czyli najpierw patrzymy w lewo, później w pra-

wo i jeszcze raz w lewo.

2. Nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający 

pojazd, nawet na przejściu dla pieszych – pamiętajmy, że sa-

mochód nie zatrzyma się w miejscu!

3. Nie wchodzić na jezdnię zza pojazdu (szczególnie dotyczy 

to autobusu w rejonie przystanków) bądź innej dużej prze-

szkody.

4. Nie wbiegać na jezdnię, tylko spokojnie wchodzić na przej-

ście dla pieszych.

5. Przechodzić jezdnię bez zwalniania i zatrzymywania się bez 

uzasadnionej potrzeby.

6. Przekraczać jezdnię tylko w miejscach do tego dozwolonych, 

a nie tam, gdzie „mu to pasuje”.

7. Pod żadnym pozorem nie wolno przeskakiwać płotków, 

żywopłotów, kwietników i innych elementów oddzielających 

ruch pieszy od kołowego.

8. Nosić elementy odblaskowe na ubraniu.

 Pamiętajmy także, że pieszy, który idzie po lewej stronie 

jezdni musi ustąpić miejsca pojazdom nadjeżdżającym z kie-

runku przeciwnego. Także pieszy idący po drodze przeznaczo-

nej dla rowerów musi ustąpić miejsca nadjeżdżającym rowe-

rom (nie dotyczy to osób niepełnosprawnych).

KIEROWCA powinien:

1. Zawsze zwolnić przed miejscami oznakowanymi jako przej-

ścia dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz 

przed skrzyżowaniami.

2. Widząc pieszych na chodniku, oczekujących na przejście 

przez jezdnię, należy zatrzymać pojazd i pozwolić im bezpiecz-

nie przejść na drugą stronę drogi.

3. Nie wyprzedzać, ani nie omijać pojazdów w rejonie przejść 

dla pieszych czy przystanków oraz na samych przejściach.

4. Nie ruszać pojazdem przed zakończeniem przekraczania 

jezdni przez pieszego.

5. Nie używać sygnałów dźwiękowych, aby wymóc na pieszym 

szybsze przekraczanie jezdni.

6. Pamiętać, że w kontakcie z pojazdem pieszy jest z góry na 

straconej pozycji!

Zabezpiecz swój rower na zimę

Powoli kończy się sezon rowerowy. Nasze pojazdy odstawimy 

na zimę do piwnic, garaży czy komórek. Z policyjnych do-

świadczeń wynika, że tymi właśnie miejscami jesienią i zimą 

najbardziej interesują się złodzieje i włamywacze. Aby zapobiec 

utracie naszych „dwóch kółek” warto zadbać o właściwe za-

bezpieczenie roweru i miejsca jego przechowywania.

 W każdym przypadku pozostawienia roweru, zwłaszcza 

nowego lub droższego, właściciel musi mieć świadomość, 

że nie wszyscy ludzie są uczciwi, a złodziej wykorzysta każde 

ułatwienie. Warto więc do przechowywania roweru wybierać 

miejsca dobrze zamknięte, a sam pojazd wyposażyć nawet 

w kilka dodatkowych zabezpieczeń. Część z dostępnych do 

tego celu klamer czy linek, wykonana jest niestety z materiałów 

słabej jakości, które bez problemu daje się pokonać podstawo-

wymi narzędziami. Dlatego przed zakupem odpowiedniego 

zabezpieczenia warto zasięgnąć rady bardziej doświadczonych 

znajomych lub opinii fachowca. Kradzież zabezpieczonego ro-

weru trwa dłużej i naraża złodzieja na zatrzymanie na gorącym 

uczynku.

 Wielu miłośników rowerów przechowuje swoje pojazdy 

w piwnicach i przydomowych komórkach. O ile takie pomiesz-

czenie w domku może dawać gwarancję bezpieczeństwa, to 

w przypadku bloków samo zabezpieczenie wejścia do piwnic 

pozostawia zazwyczaj wiele do życzenia. Często do tego miej-

sca ma dostęp wiele osób, nawet niekoniecznie mieszkańców, 

a drzwi piwnic łatwo otworzyć każdym kluczem. Pomieszcze-

nie, w którym zostawiamy nasz pojazd na dłużej warto wy-

posażyć w nowe atestowane zamki, a rower dodatkowo przy-

piąć. Dobrze też często sprawdzać nasze pomieszczenie oraz 

główne wejście do piwnic. Zasada zamykania i kontrolowania 

drzwi do piwnic powinna być przestrzegana przez wszystkich 

lokatorów.

 Dodatkowym sposobem, który zarówno może chronić 

przed kradzieżą, ale przede wszystkim pozwala na późniejszą 

identyfikację roweru jest jego oznakowanie. Rower z naniesio-

nym na kilku częściach specjalnym numerem, z danymi wła-

ściciela, jest wprowadzony do bazy oznakowanych pojazdów. 

W przypadku utraty takiego roweru, cały pojazd, a nawet jego 

oznakowane części, jest poszukiwany na terenie całego kraju. 

Oznakowanie zwiększa więc szansę na jego odzyskanie.

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


