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Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 Podpisano umowy:

• z wykonawcą: POL-DRÓG Warszawa Sp. z o. o. z siedzibą: 

ul. Arkuszowa 7, 01-934 Warszawa na remont cząstkowy na-

wierzchni asfaltowych w zakresie wykonania napraw (awarii) 

na drogach gminnych, na uszkodzonych nawierzchniach asfal-

towych na ul. Sadowej, Wieruchowskiej, Przyparkowej i Wspól-

nej Drodze, na kwotę brutto: 15 590,00 zł

• z wykonawcą: DROMARK ZUPP z siedzibą: ul. Sułkowskiego 

4a, 05-820 Piastów na oznakowanie pionowe i poziome dróg 

gminnych, na kwotę brutto: 30 196,50 zł

• z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzi-

bą w Domaniewku, na roboty uzupełniające do umowy 

nr RZP.272.26.22.2011 z dnia 14.11.2011 r. dotyczące równania 

i utwardzenia dróg gminnych nieutwardzonych wraz z dosta-

wą tłucznia kamiennego, za ustalone po negocjacjach ryczał-

towe ceny brutto w wysokości:

a) 84,00 zł - za jednostkową cenę brutto za 1 t tłucznia ka-

miennego

b) 84.000 zł - za całość przedmiotu zamówienia tj. za 1000 t 

tłucznia kamiennego 

(wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty zabezpie-

czonej w budżecie gminy, tj. 84.799,89 zł)

• z wykonawcą: Zakład Infrastruktury Drogowej „BIT-BRUK” 

Anna Winnicka z siedzibą w Teresinie na remont dróg gmin-

nych - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg 

asfaltowych, za następujące ceny jednostkowe brutto:

- za cenę ofertową brutto za naprawę 1 m² jezdni ubytku śred-

nio 10 cm: 61,00 zł

- za cenę ofertową brutto za naprawę 1 m² jezdni ubytku śred-

nio do 4 cm: 38,13 zł

- za cenę ofertową brutto za wykonanie 1 m² spękań jezdni: 

7,74 zł

(zamówienie zostanie udzielone do wysokości środków zabez-

pieczonych w budżecie gminy, tj. kwoty 200.000,00 zł).

 Ogłoszono/wszczęto postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego na:

• przebudowę ulic: Akacjowej, Cyprysowej, Jesionowej w miej-

scowości Szeligi, gmina Ożarów Mazowiecki, znak postępowa-

nia: RZP.271.4.2012

• dokończenie rozbudowy szkoły podstawowej i gimnazjum 

o budynek stołówki przy ul. Lipowej w Płochocinie, znak po-

stępowania: RZP.271.5.2012 

• modernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w 

Ożarowie Mazowieckim, znak postępowania: RZP.271.6.2012 

• dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 

i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Ożaro-

wie Mazowieckim, znak postępowania: RZP.271.7.2012 

• zakup pomocy do prowadzenia zajęć w ramach projektu 

„Lepszy start”, realizowanego z programu operacyjnego Ka-

pitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty. 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, znak postępowa-

nia: RZP.271.8.2012   

• przebudowę ul. Kolejowej (odcinek od ul. Konopnickiej do 

ul. Strażackiej w Ożarowie Mazowieckim) wraz z infrastruktu-

rą towarzyszącą, znak postępowania: RZP.271.9.2012   

• dostawę i montaż 6 szt. przydomowych oczyszczalni hy-

droponicznych do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych 

w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Ożarów 

Mazowiecki, znak postępowania: RZP.271.10.2012   

• prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i młodych liderów 

w ramach projektu „Lepszy start” realizowanego z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.2. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
znak postępowania: RZP.271.11.2012   

• usługę dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych 

oraz 2 sal komputerowych, jako zadanie pn. „Przeciwdziała-

nie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ożarów Mazowiecki” 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 
- zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3. Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, znak postępowa-

nia: RZP.271.12.2012  

• dostawę 100 zestawów komputerowych wraz z zainstalo-

wanym oprogramowaniem, jako zadanie pn. „Przeciwdziała-

nie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ożarów Mazowiecki” 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 
– zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3. Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, znak postępowa-

nia: RZP.271.13.2012  

 Zakończono zadania:

• oddano do użytkowania budynek Przedszkola Publicznego 

przy ul. Ożarowskiej w Ożarowie Mazowieckim

• w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok:

- zakupiono kosiarkę dla wsi Domaniewek

- zakupiono odśnieżarkę dla wsi Koprki

- zakupiono dwa pługi dla wsi Płochocin

 Wydano decyzje i postanowienia:

• decyzje o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w pasie 

drogowym drogi gminnej: 14

• decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej: 14

• decyzje na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

technicznej: 14

• identyfikatory zezwalające na przejazd samochodu ciężarowe-

go powyżej dopuszczalnej masy pojazdu na drodze gminnej: 2.

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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OŚWIATA
 3 stycznia w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie odbył się koncert filharmoniczny pt. „W krę-

gu polskich tańców”. Wykonywane były utwory Fryderyka 

Chopina i Karola Szymanowskiego.

 9 stycznia w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożarowie Ma-

zowieckim odbył się bal karnawałowy dla wszystkich przed-

szkolaków, zorganizowany przez Agencję Artystyczną PATIGO. 

Przedszkolaki wspaniale bawiły się przy karnawałowej muzyce 

oraz brały udział w wielu konkursach i zabawach.

 10 stycznia, w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej 2011/2012, uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Sza-

rych Szeregów w Płochocinie zajęły pierwsze miejsce w Powia-

towym Finale Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt w kategorii Szkół 

Podstawowych. Zawody sportowe odbyły się w Zaborowie.

 10 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim odbył się koncert muzyki klasycz-

nej. Przedstawiona została opera Stanisława Moniuszki „Ver-

bum Nobile” w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej 

w Warszawie. Koncert odbył się w ramach comiesięcznego 

cyklu, pod tytułem „Koncerty edukacyjne dla uczniów – spo-

tkania z muzyką”. 

 11 stycznia w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odby-

ła się „Kolorowa zabawa z Czachorem” zorganizowana przez 

brzuchomówcę i jego przyjaciół. Podczas zabawy zaprezento-

wano magiczne sztuczki, opowiastki z humorem, piosenki. 

 12 stycznia w Przedszkolu Publicznym w Broniszach zor-

ganizowano bal karnawałowy, który był połączony z licznymi 

konkursami oraz quizami.

 12 stycznia w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbył 

się Dzień Babci i Dziadka. Każda z grup przygotowała przedsta-

wienie teatralne. Dzieci zaprezentowały piękne stroje i swoje 

umiejętności aktorskie. Wręczyły babciom i dziadkom własno-

ręcznie wykonane upominki.

 12 stycznia dzieci z grupy V z Przedszkola Publicznego nr 2 

w Ożarowie Mazowieckim przygotowały dla rodziców mon-

taż poetycko-taneczny pt. „Spotkanie z karnawałem”. Dzieci 

zaprezentowały wiersze, piosenki i tańce o tematyce zimowo-

-karnawałowej. Występy uświetnił pokaz tańca towarzyskiego.

 We wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy 

Ożarów Mazowiecki został przeprowadzony próbny spraw-

dzian szóstoklasistów - edycja 2011/2012 pod nazwą „OPE-

RON”. Sprawdzian przeprowadzany jest w celu dokonania 

analizy wyników oraz zaleceń do dalszej pracy z uczniami.

 13 stycznia w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie 

Mazowieckim odbył się bal karnawałowy. Podczas zabawy zo-

stali wybrani Król i Królowa Balu. Przedszkolaki uczestniczyły 

w konkursach, pokazie strojów i improwizacjach tanecznych.

• 13 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskie-

go w Ożarowie Mazowieckim odbyło się „Święto szkoły”. Z tej 

okazji przeprowadzono międzyklasowy konkurs na najlepiej 

przebraną klasę pod hasłem „Bohaterowie naszych lektur”. 

W zabawie brali udział uczniowie klas IV, V i VI. Na zakończenie 

konkursu odbyło się spotkanie z muzykiem Ricky Lionem. 

 13 stycznia w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbył 

się bal karnawałowy. Dzieci z grup I, II, III i IV zaprezentowały 

swoje piękne stroje. Odbył się również konkurs na cheerliderkę 

i granie na gitarze. Dzieci bawiły się w rytmie karnawałowych 

przebojów. 

 W dniach 16-27 stycznia na terenie gminy Ożarów Mazo-

wiecki trwała akcja „Zima w mieście 2012”, w której wzięło 

udział około 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-

nych. Dzieci skorzystały z bogatej oferty zajęć organizowanych 

na terenie szkoły, jak i wyjazdów poza jej teren. Były zorganizo-

wane wyjazdy do kina, teatru, muzeum oraz kręgielni. Ucznio-

wie zwiedzili też Stadion Narodowy w Warszawie. Byli także 

gośćmi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W Szkole Podsta-

wowej w Płochocinie, w ramach akcji, realizowany był program 

zajęć uwzględniający profilaktykę przeciw uzależnieniom pod 

hasłem „Zdrowy styl życia”. Nie nudzili się również uczniowie 

Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Oża-

rowie Mazowieckim. W pierwszym tygodniu ferii, nauczyciele 

wychowania fizycznego zorganizowali dla nich zajęcia sporto-

we. Młodzież grała w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręcz-

ną. Dodatkową atrakcją dla uczniów biorących udział w akcji 

„Zima w mieście 2012” był wyjazd do Leszna na akcję „Zima 

w lesie” organizowaną przez Starostwo Powiatu Warszawskie-

go Zachodniego. 

 W dniach 16-27 stycznia odbyła się przeprowadzka Przed-

szkola Publicznego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim do nowego 

budynku. Dla całego personelu i chętnych do pomocy rodzi-

ców był to okres wzmożonej pracy i wyścig z czasem. Na okres 

dwóch tygodni przedszkole było zamknięte, zaś wszystkie 

dzieci spędzały ten czas wraz z rodzicami, korzystając przy tym 

z zimowych ferii. 30 stycznia cały personel wyczekiwał pierw-

szego przedszkolaka, który przetnie wstęgę. Zaszczytu tego 

dostąpiła Klaudia z grupy V. Dzieci z wielkim entuzjazmem 

i radością rozpoczęły uczęszczanie do nowego budynku przed-

szkola. Z dniem 1 lutego w poczet przedszkolaków włączyły 

się trzy nowe grupy dzieci, w tym dwie grupy 3-latków i jedna 

4-latków. W chwili obecnej do nowego przedszkola uczęszcza 

187 dzieci. 

• W czasie ferii zimowych dzieci z Przedszkola Publicznego 

w Broniszach uczestniczyły w zorganizowanej przez powiat 

warszawski zachodni akcji wypoczynkowej „Zima w lesie”. 

W ramach tej inicjatywy 20 stycznia 2012 r. dzieci odbyły wy-

cieczkę do „Gościńca – Julinek”, gdzie poznawali leśną okolicę 

Kampinoskiego Parku Narodowego.

 23 stycznia w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbyły 

się międzygrupowe konkursy plastyczne. Tematem pracy kon-

kursowej były „Ptaszki w karmniku” oraz „Prezent dla Babci 

i Dziadka”. Dzieci wykonały pracę różnymi technikami tj: malo-

wanie pastelami, malowanie farbami, origami, wydzieranki.

 31 stycznia uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej 

im. Szarych Szeregów w Płochocinie, w ramach programu „Mą-

drze korzystać z Internetu”, przygotowali prezentację multime-

dialną pod tytułem „Wady i zalety funkcjonowania w Interne-

cie”. Uczniowie prezentowali wybrane zalety Internetu, sytuacje, 

w których możemy z niego korzystać oraz wady, w tym nie-

bezpieczeństwa korzystania z Internetu.

 1 lutego w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbyło się 
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przedstawienie teatralne pt. „Grzeczni i bezpieczni” w wyko-

naniu aktorów z Teatru „Duet” z Krakowa. Dzieci uczestniczyły 

również w konkursach dotyczących zdrowia, higieny i bezpie-

czeństwa. 

 2 lutego uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podstawowej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach wzięli udział w wy-

cieczce do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. 

 2 lutego w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie Mazo-

wieckim odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

 3 lutego w Przedszkolu Publicznym w Broniszach, z oka-

zji Dnia Babci i Dziadka, odbyła się uroczystość dla wszystkich 

babć i dziadków. Dzieci przygotowały część artystyczną - wy-

stępy recytatorskie i muzyczne oraz część zabawową - z zagad-

kami, quizami, wspólnym działaniem i tańcem.

 We wszystkich szkołach podstawowych dla uczniów klas 

0-III odbyły się zabawy karnawałowe.

 4 lutego uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janu-

sza Kusocińskiego, którzy brali udział w szkolnym konkur-

sie plastycznym pt. „Życie bez przemocy”, uczestniczyli wraz 

z rodzicami w wernisażu zorganizowanym w Domu Kultury 

w Ożarowie Mazowieckim.  

 7 lutego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie odbył się koncert filharmoniczny pt. „Cztery 

mile za Warszawą” - muzyczno-taneczne obrazy powstałe na 

styku kultury wsi i miasta.

 7 lutego w Przedszkolu Publicznym w Józefowie, dla dzie-

ci z grupy III, odbyła się wycieczka do Urzędu Pocztowego 

w Płochocinie. Dzieci miały okazję obserwować pracę osób za-

trudnionych w Urzędzie oraz zapoznać się z wyglądem poczty 

i jej wyposażeniem. 

 14 lutego w Szkole Podstawowej w Płochocinie, w ramach 

działania Samorządu Szkolnego, dla uczniów została zorgani-

zowana poczta walentynkowa. 

 14 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie dwóch 

szkolnych konkursów informatycznych, które były zorgani-

zowane dla uczniów klas II i III. W konkursie „List do Święte-

go Mikołaja” wzięło udział 32 uczniów z klas III, w konkursie 

„Pocztówka bożonarodzeniowa” wzięło udział 42 uczniów 

z klas II. Dzieciom, które zdobyły I, II i III miejsca oraz wyróżnie-

nia, wręczono nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

KULTURA
 Dom Kultury „Uśmiech”

• 31 grudnia odbyły się warsztaty sylwestrowe zespołu „Oża-

rowskie Kumoszki”. 

• 8 stycznia w Domu Kultury mieścił się sztab XX Finału Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wolontariusze 

kwestujący ze sztabu w DK „Uśmiech” zebrali ponad 16 150 zł.

• W niedzielny wieczór 8 stycznia odbył się Koncert Noworocz-

ny w Sali Bankietowej Hotelu Mazurkas. Wystąpiła Królewska 

Orkiestra Symfoniczna oraz soliści: Alicja Węgorzewska, Bog-

dan Kierejsza, Krystian Krzeszowiak. Po koncercie Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz Starosta Powia-

tu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński złożyli wszyst-

kim uczestnikom koncertu życzenia noworoczne.

• 12 stycznia odbył się koncert kolęd w wykonaniu uczestników 

zajęć nauki gry na gitarze, prowadzonych według autorskiego 

programu przez instruktora Sebastiana Iwanowicza. 

• 15 stycznia odbyło się spotkanie Europejskiego Klubu Czytel-

nika w ramach projektu Fundacji Ternopilskiej.

• Od 16 do 27 stycznia w Domu Kultury trwała akcja „Ferie 

z UŚMIECHEM”. Jak co roku, w czasie ferii zimowych, dzieci 

i młodzież z naszej gminy mogli uczestniczyć w bezpłatnych 

zajęciach plastycznych, tanecznych oraz nauki gry na instru-

mentach. 

• 22 stycznia młodzi widzowie obejrzeli spektakl teatralny pt. 

„Kopciuszek” - arie z opery Rossiniego. 

• 28 stycznia zespoły seniorów „Ożarowskie Kumoszki” i „We-

sołe Wdówki” brały udział w Festiwalu Chórów Złotego Wieku 

w Lesznie. „Wesołe Wdówki” zdobyły wyróżnienie w konkur-

sie. 

• 29 stycznia odbył się bal karnawałowy dla dzieci. 

• 29 stycznia w kościele pw NMP Królowej Apostołów w Ołta-

rzewie odbył się koncert organowo-wokalny „Złota Gwiazdka 

z Chopinem” w wykonaniu Agnieszki Rybak - organy i Magda-

leny Kwaśniewskiej-Kolado - mezzosopran. 

• 3 lutego Zespół Ludowy „Ożarowiacy” koncertował pod-

czas noworocznego spotkania Stowarzyszenia Mazowieckiej 

Wspólnoty Samorządowej w Domu Polonii w Warszawie. 

• 4 lutego w galerii Domu Kultury miał miejsce wernisaż po-

konkursowy konkursu plastycznego „Pochwała życia bez prze-

mocy”. Konkurs organizowany był przez Szkołę Podstawową 

nr 1 w Ożarowie Mazowieckim oraz Dom Kultury „Uśmiech”.  

• 5 lutego na spotkanie Klubu Czytelnika zaprosiła Fundacja 

Ternopilska.

• 11 lutego odbył się bal karnawałowy dla dzieci objętych 

opieką Ożarowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Nie-

pełnosprawnym im. Jana Pawła II. Organizatorami balu byli: 

Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy Domu Kultury 

„Uśmiech”. 

• 12 lutego odbył się karnawałowy wieczorek taneczny dla se-

niorów - „Ostatki”.

 Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 

• 15 stycznia odbył się bal karnawałowy dla dzieci.

• Od 16 do 27 stycznia w Domu Kultury trwała akcja „Ferie 

z UŚMIECHEM”. Jak co roku, w czasie ferii zimowych, dzieci 

i młodzież z naszej gminy mogli uczestniczyć w bezpłatnych 

zajęciach plastycznych, tanecznych, teatralnych oraz nauki gry 

na instrumentach. 

• 22 stycznia odbył się koncert połączony z zabawą karnawało-

wą z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorganizowany przez uczest-

ników zajęć tanecznych. 

• 22 stycznia w kościele pw Św. Wojciecha w Płochocinie odbył 

się koncert kolęd pt. „Hej kolęda, kolęda...” w wykonaniu Var-

sovia Brass Quintet oraz solistów. 

• 29 stycznia miał miejsce karnawałowy wieczorek taneczny dla 

seniorów. 

• 5 lutego, podczas cyklicznych spotkań z teatrem dla dzie-

ci, młodzi widzowie obejrzeli spektakl pt. „Przygody kota

Filemona”. 

Burmistrz - Paweł Kanclerz
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ZMIANA NAZWY I NOWE STATUTY
Uprzejmie informuję, że z dniem 21 lutego 2012 roku wszedł 

w życie nowy statut Gminy Ożarów Mazowiecki, który regulu-

je nazewnictwo organów gminy. Zmianie ulegają:

1. Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki - obecnie Gmina 
Ożarów Mazowiecki
2. Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki – obecnie 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
3. Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki – obecnie 

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
 W dniu 21 lutego 2012 roku weszły w życie również nowe 

statuty jednostek pomocniczych gminy: sołectw i osiedli, któ-

re uwzględniają kwestie najważniejsze dla przeprowadzenia 

wyborów w tych jednostkach. 

 Wprowadzenie nowych statutów sołectw i osiedli poprze-

dzone było konsultacjami społecznymi, z których wnioski zo-

stały uwzględnione przy ich opracowywaniu.

 Pełna treść statutu gminy, statutów sołectw i osiedli do-

stępna jest pod adresem bip.ozarow-mazowiecki.pl odpo-

wiednio w zakładkach: statut Gminy Ożarów Mazowiecki oraz 

Jednostki pomocnicze.

Burmistrz - Paweł Kanclerz  

Informacje dotyczące ewidencji działalności gospodarczej 
od 1 stycznia 2012 roku

Od 1 stycznia 2012 roku wszyscy przedsiębiorcy (osoby 
fizyczne), którzy byli wpisani do ewidencji działalności 
gospodarczej Gminy Ożarów Mazowiecki prowadzonej 
przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego znajdują się 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej, którą prowadzi Minister Gospodarki.
 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego od 1 stycznia 2012 r. 

nie jest już organem ewidencyjnym i nie wydaje zaświadczeń o 

aktualnym wpisie do ewidencji.

 Obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewi-

dencyjne (wpis, zmiana we wpisie, zawieszenie, wznowienie 

oraz wykreślenie) jest wniosek CEIDG-1 – można go pobrać 

na stronie internetowej: www.firma.gov.pl lub w Urzędzie 

Miejskim w Ożarowie Mazowieckim w Referacie Działalności 

Gospodarczej.

I. Rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, 
które chcą rozpocząć działalność, dokonuje się poprzez 
następujące procedury:
1. Nowego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-

łalności Gospodarczej można dokonać w dwojaki sposób:

a. osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośred-

nictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie 

internetowej CEIDG, Biuletynie Informacji Publicznej Ministra 

Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy 

usług administracji publicznej (e-PUAP). System teleinfor-

matyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres 

poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

b. wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w wybranym 

przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście lub wysłany li-

stem poleconym (wówczas własnoręczność podpisu musi być 

potwierdzona przez notariusza).

II. W przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG 
w urzędzie gminy:
1. Należy wypełnić wniosek CEIDG-1 komputerowo lub dłu-

gopisem - pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń.

2. Wniosek może być wypełniony na stronie internetowej: 

www.firma.gov.pl za pomocą kreatora, następnie należy go 

wydrukować i przynieść do gminy w ciągu 7 dni.

3. Przy złożeniu wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca 

powinien posiadać dowód osobisty oraz decyzję urzędu skar-

bowego o nadaniu numeru NIP (pomyłka w numerze NIP, 

a zatem sprostowanie wpisu znacznie wydłuża pojawienie się 

wpisu na stronie CEIDG).

4. Złożony wniosek CEIDG-1 w gminie zostaje przekształcony 

na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem 

elektronicznym pracownika gminy i wysłany do CEIDG.

5. Przedsiębiorca, po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG, otrzy-

muje dokument potwierdzający złożenie wniosku w gminie.

6. Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia z gminy, gdyż, 

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności go-

spodarczej, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę do-

kumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej 

CEIDG.

7. Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonuje się 

automatycznie przez Urząd Statystyczny. Numer ten pojawia 

się na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Jeśli przedsiębiorca 

chce posiadać dokument w wersji papierowej o nadaniu nume-

ru REGON, powinien zgłosić się do Urzędu Statystycznego.

8. Dane przedsiębiorcy, zawarte we wniosku o wpis, są weryfi-

kowane przez CEIDG, a informacja o niezgodności danych jest 

wysyłana do przedsiębiorcy drogą elektroniczną. Dlatego ważne 

jest wskazanie we wniosku adresu poczty elektronicznej.

9. Pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest 

równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji 

działalności gospodarczej.

10. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgłosić 

się do oddziału ZUS lub KRUS, celem zgłoszenia do ubezpieczeń.

11. Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT lub zareje-

strować kasę fiskalną, bez zbędnej zwłoki winien zgłosić się do 

właściwego urzędu skarbowego.

III. Procedury ewidencyjne w zakresie zmian we wpisie, 
zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz wy-
kreśleń dokonywane są w ten sam sposób jak przy nowym 
wpisie.
 Przyjęcia interesantów: ul. Kolejowa 2, pokój 111 (I piętro)

poniedziałek w godz. 9:00-17:00, wtorek środa, czwartek, pią-

tek w godz. 8:00-16:00.

 Formularz aktywny wniosku do wypełnienia na kompute-

rze dostępny jest na stronie internetowej: www.firma.gov.pl

Referat Działalności Gospodarczej
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała Nr 169/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała podjęta na XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 27 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 170/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr 171/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-

le budżetowej na 2012 rok.

Uchwała nr 172/12 w sprawie zmiany uchwały nr 254/04 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 listopada 2004 

r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej przedszkoli 

publicznych w gminie Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr 173/12 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Po-

mocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim w dniu 16 lutego 2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

Nr 130 poz. 871 z późn. zm.), art. 39  ust. 1, w związku z art. 46 

pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

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

zm.) oraz na podstawie Uchwały nr 228/08 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazo-

wieckiego z częścią wsi Ołtarzew dla Osiedla Mickiewicza, 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego z częścią 

wsi Ołtarzew dla Osiedla Mickiewicza wraz z prognozą od-

działywania na środowisko, sporządzoną do w/w planu. Spo-
rządzony projekt zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmuje teren miasta Ożarowa 
Mazowieckiego położony po południowej stronie torów 
kolejowych PKP - obręb 10 - miasto Ożarów Mazowiecki 
- Osiedle Mickiewicza. 
 Wyłożenie odbędzie się w dniach od 5 marca do 
2 kwietnia 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Doku-

mentacja sprawy będzie wyłożona w pokoju nr 211 w Urzędzie 

Miejskim w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, w godzi-

nach: poniedziałki 9:00-17:00; wtorki, środy, czwartki, piątki: 

8:00-16:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
28 marca 2012 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Oża-

rowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2, sala konferencyjna, 

piętro III. 

 Projekt planu oraz prognoza udostępnione są również 
na stronie internetowej bip.ozarow-mazowiecki.pl

 Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestionuje usta-

lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 

uwagi. 

 Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2012 r. 
 Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziały-

wania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 

3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

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

zm.) należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 

i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16 kwietnia 2012 r. Wniosek powinien zawierać na-

zwisko, imię i adres wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 powyższej 

ustawy, z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wnie-

sione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

 Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicz-

nej oceny oddziaływania na środowisko można składać w for-

mie pisemnej do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, pocztą 

na adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, ustnie do 

protokołu w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościa-

mi i Zagospodarowania Przestrzennego, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym): 

umig@ozarow-mazowiecki.pl
architektura@ozarow-mazowiecki.pl
 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 

złożonych do projektu planu jest Burmistrz Ożarowa Mazo-

wieckiego. 

Burmistrz - Paweł Kanclerz 
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Uchwała nr 174/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzu-

pełniającej.

Uchwała nr 175/12 w sprawie ustanowienia służebności 

przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbar-

ska 21 A, 20-340 Lublin.

Uchwała nr 176/12 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim przy 

ul. Nadbrzeżnej.

Uchwała nr 177/12 w sprawie powołania zespołu opiniują-

cego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów po-

wszechnych.

Uchwała nr 178/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-

misji ds. Budżetowych na 2012 rok.

Uchwała nr 179/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-

misji ds. Obywatelskich na 2012 rok.

Uchwała nr 180/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-

misji ds. Gospodarczych na 2012 rok.

Uchwała nr 181/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-

misji Rewizyjnej na 2012 rok.

Z ŻYCIA GMINY

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).

Mieszkam w Gminie Ożarów Mazowiecki 
i tu przekazuję swój podatek dochodowy

Zostań lokalnym patriotą! 

Masz wpływ na rozwój naszej małej ojczyzny.

Wielu z Państwa jest być może obojętne, gdzie trafiają Wasze 

podatki lub sądzicie, że po złożeniu w urzędzie skarbowym 

rocznego rozliczenia finansowego nie macie już na nic wpływu. 

Nic bardziej błędnego. Dziś Państwo możecie zadecydować 

o tym, gdzie trafią środki przez Was wypracowane! 

 Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że płacony 

przez Państwa podatek dochodowy, jest zwracany gminie aż 

w 40%. W ubiegłym roku była to niebagatelna kwota - po-

nad 21 mln zł. Wiem, że wpływy te mogą być dużo wyższe 

jeśli wszyscy o to zadbamy, jeśli tylko potwierdzimy w urzędzie 

skarbowym, że faktycznie mieszkamy na terenie Gminy Oża-

rów Mazowiecki. 

 Zachęcam osoby niezameldowane na pobyt stały, a miesz-

kające na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, do zameldowa-

nia się zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania, a oso-

by, które z różnych powodów nie mogą się zameldować - do 

złożenia w urzędzie skarbowym formularza NIP-3 lub ZAP-3. 

Składając taki formularz sprawimy, że cześć podatku trafi do 

ożarowskiej gminy.

 Nie lekceważmy możliwości wzbogacenia gminy swoimi 

podatkami. Namawiajmy do tego działania sąsiadów i znajo-

mych. To nic nas nie kosztuje, a środki, które trafią do budżetu 

gminy przyczynią się do jej rozwoju. Będziemy mogli te pienią-

dze zainwestować w infrastrukturę - w drogi, chodniki, place 

zabaw, obiekty sportowe, oświetlenie itd.

 Zamelduj się lub zgłoś fakt zamieszkania w Gminie 
Ożarów Mazowiecki na druku NIP-3 lub ZAP-3 i weź udział 
w konkursie! Czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody!”
 Zapraszam osoby, które dokonają zameldowania na pobyt 

stały lub złożą formularz NIP-3 lub ZAP-3 w Urzędzie Skarbo-

wym Warszawa Bielany, ul. Skalbmierska 5, w którym oświad-

czą, że mieszkają na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, do 

udziału w konkursie. Dodatkowym warunkiem przystąpienia 

do konkursu jest złożenie wypełnionego formularza zgłosze-

niowego dostępnego w Urzędzie Miejskim oraz na stronie 

www.ozarow-mazowiecki.pl 

 Konkurs trwać będzie od 1 marca do 30 kwietnia 
2012 r. i zostanie rozstrzygnięty 17 czerwca podczas Dni 
Ożarowa. Zapewniam ufundowanie 10 nagród, w tym nagro-

dę główną, którą będzie Tablet-PC. 

Regulamin konkursu, formularz konkursowy, druk NIP-3 i ZAP-3 

oraz informacje szczegółowe umieszczone są na stronie 

www.ozarow-mazowiecki.pl Informacji udziela p. Bożena 

Żurek tel. 22 722 22 07 wew. 234.

 Jest to pierwszy konkurs, ale zapewniam, że nie ostatni. Przy 

Państwa aktywnym udziale będzie organizowany corocznie.

Zadbajmy wspólnie o rozwój naszej Gminy

Burmistrz - Paweł Kanclerz  

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Szanowny Mieszkańcu,

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 

2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie 
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
polegającego na przejęciu odpowiedzialności za odpady i usta-

leniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodaro-

wanie odpadów.

 Do 30 czerwca 2013 r. możesz zachować dotychcza-
sową umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie 

wnosić opłaty do gminy. Należy jednak przekazać do urzędu 

gminy informację oraz kopię umowy z przedsiębiorcą odbiera-

jącym odpady komunalne we wskazanym przez urząd termi-

nie.

 Jeżeli gmina wprowadziła nowy system gospodarki odpada-

mi komunalnymi przed dniem 30 czerwca 2013 r. masz wybór:

• możesz korzystać z systemu gminnego (wskazane będzie 
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rozwiązanie umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady 

komunalne - warunki rozwiązania dotychczasowej umowy 

powinny być zapisane w umowie)

• lub korzystać z dotychczasowej umowy.

Jak będzie działał system gminny
• Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie 

odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia 

(oczekuj informacji ze strony urzędu gminy).

• Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od 

powierzchni nieruchomości, lub od ilości zużytej wody, lub bę-

dzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego (gmina 

wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje Cię 

o sposobie liczenia opłaty).

• Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się 

więc segregować odpady.

• Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady 

zmieszane i selektywne zebrane od mieszkańców.

• Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zago-

spodarowaniem odpadów przez odbierającego.

• Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do któ-

rych wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady 

(gmina poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów, go-

dzinach ich działania oraz jakie odpady możesz do nich przy-

nieść).

 Więcej informacji na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl 
w zakładce „Ochrona środowiska”.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Szanowni Przedsiębiorcy,

 Urząd rozpoczął prace nad stworzeniem bazy lokalnych 

firm działających na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. 

Informacje z podziałem na branże zostaną umieszczone na 

stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl 

Dane o firmach obejmować będą:

• nazwę firmy;

• adres wykonywania działalności;

• przedmiot/branżę wykonywanej działalności (np. ga-

stronomia, transport, apteki, itp.)

• telefon kontaktowy;

• adres e-mail;

• adres strony internetowej;

 Zachęcamy do zgłaszania swoich firm na adres e-mail: 

k.kozlowska@ozarow-mazowiecki.pl lub osobiście w Re-

feracie Działalności Gospodarczej ul. Kolejowa 2, piętro I, 

pok. 111.

 Mamy nadzieję, że stworzenie bazy lokalnych firm uła-

twi Państwu i mieszkańcom nawiązanie wzajemnych kon-

taktów i przyczyni się do promocji i rozwoju ożarowskich 

przedsiębiorstw.

Katarzyna Kozłowska - Inspektor ds. działalności gospodarczej

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

„ZIMA NA WSI” w Szkole Podstawowej w Płochocinie 
W dniach 16-20 stycznia br., podczas ferii zimowych, 

w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płocho-

cinie odbyły się zajęcia w ramach akcji „Zima na wsi”. 

W tym roku kierownikiem akcji „Zima na wsi” w naszej szkole 

była p. Agnieszka Olczak. Opiekę nad dziećmi pełnili nauczy-

ciele zatrudnieni w szkole: p. Agnieszka Kozłowska-Nagat, 

p. Barbara Mączyńska, p. Monika Pryba, p. Joanna Wąsowska.

 „To, co dobre, szybko się kończy” - to powiedzenie bardzo 

trafnie oddaje charakter minionych ferii i naprawdę szkoda, 

że wszystko już za nami. A jest co wspominać…!

 Pierwszego dnia p. wicedyrektor zapowiedziała, że będzie 

się dużo działo, i że czeka nas wszystkich mnóstwo atrakcji 

i dobrej zabawy. Nie pomyliła się!

 Tematem przewodnim tegorocznego zimowiska było ha-

sło: „Chcę wzrastać w zdrowej i przyjaznej atmosferze”. Oma-

wiany był wpływ alkoholu, narkotyków i nikotyny na zdrowie 

i życie człowieka. Dlatego już w pierwszym dniu wypoczynku 

dzieci, pod czujnym okiem swoich opiekunów, przygotowały 

wspólnie posiłek, pod hasłem: „Zdrowy styl życia”. Następnie 

odbył się konkurs kulinarny, którego najprzyjemniejszą czę-

ścią była degustacja pysznej jarzynowej sałatki i „wesołych”, 

kolorowych kanapek. Po obfitej biesiadzie udaliśmy się na salę 

gimnastyczną, gdzie czekało na nas przedstawienie teatralne 

o charakterze profilaktycznym pt.: „Zaczarowany komputer” 

- na tle pięknej, barwnej i kolorowej dekoracji. Spektakl tak bar-

dzo się podobał, że dzieciaki klaszcząc i śpiewając nie pozwa-

lały aktorom zejść ze sceny. Dlatego po przedstawieniu wszy-

scy chętnie wzięli udział w konkursie plastycznym związanym 

z tematyką spektaklu teatralnego. 

 Następnego dnia udaliśmy się na naszą pierwszą wyjazdo-

wą wycieczkę do Złotokłosa k. Piaseczna na pokaz produkcji 

domowych ciasteczek i krówek w fabryce Rolniczej Spółdziel-

ni Produkcyjnej ZŁOTOKŁOS. Mogliśmy przypatrzeć się, jak 

produkuje się pyszne ciasteczka i krówki, zobaczyć na własne 

oczy linię produkcyjną słodkich wyrobów, zaobserwować jak 

odmierza się proporcje na ciasto, z którego powstaną później 

kokosanki. Z wycieczki wróciliśmy pełni ważeń, hojnie obdaro-

wani słodkościami, które po powrocie do szkoły zjedliśmy na 

deser. 

 Drugą, jeszcze dłuższą wycieczką, był wyjazd do Centrum 

Edukacji KPN w Izabelinie na zajęcia fakultatywne „Ślady i tropy 

zwierząt”. Tam najpierw zapoznaliśmy się i nauczyliśmy się teo-

retycznie rozpoznawać niektóre tropy i ślady leśnych zwierząt, 

dowiedzieliśmy się, czym różni się „ślad” od „tropu”, a potem 

wyruszyliśmy na zwiad do Puszczy Kampinoskiej, by samemu 

na śniegu szukać tropów i śladów dzikiej zwierzyny. Niektórym 

naprawdę udało się wytropić prawdziwego zwierzaka… - psa, 
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który pewnie tak jak my, błąkał się w leśnej głuszy. Dlatego 

z ogromną ochotą udaliśmy się na przygotowane specjalnie 

dla nas ognisko, gdzie mogliśmy upiec sobie kiełbaski i ogrzać 

się po długim, leśnym spacerze. Na koniec wycieczki czekała 

nas jeszcze jedna atrakcja, a mianowicie kulig, czyli przejażdżka 

konnymi zaprzęgami. Wróciliśmy do szkoły radośni i zadowo-

leni, bogaci we wspomnienia z niezapomnianych leśnych przy-

gód. 

 Ostatnią wycieczką, zorganizowaną dla nas podczas akcji 

„Zima na wsi”, był wyjazd do Centrum Kultury w Błoniu na 

premierowy seans filmowy „Muppety”. Film był bardzo intere-

sujący, czasami śmieszny, a momentami wzruszający, bowiem 

w oku zakręciła się nam niejedna łezka.

 Prócz ciekawych i wspaniałych wycieczek, mieliśmy jesz-

cze wiele innych atrakcji, a mianowicie: liczne quizy dla dzieci, 

krzyżówki, zadania logiczne związane i nie związane z tematy-

ką profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej i antynarko-

tykowej, warsztaty metaloplastyczne, na których wykonywali-

śmy własnoręcznie bransoletki, drzewka szczęścia i pierścionki 

(idealne na podarunki z okazji Dnia Babci i Dziadka) i oczywi-

ście, jak na prawdziwe ferie zimowe przystało, zabawy na śnie-

gu, pełne bitew na śnieżki, ulepionych bałwanków i uśmiech-

niętych, zdrowych buziaków, bo przebywających na świeżym 

powietrzu!

 Na koniec akcji „Zima na wsi” pod hasłem „Zdrowy styl 

życia” wzięliśmy udział w wielkim grupowym konkursie pla-

stycznym związanym z tematyką profilaktyki pod hasłem 

„Nałogom stop”. Wykonane prace umieściliśmy na szkolnych 

sztalugach i zrobiliśmy wystawę naszych wszystkich prac, które 

mogła podziwiać potem cała szkoła i goście.

 W ostatnim dniu zimowiska odbyło się wielkie podsumo-

wanie konkursów oraz rozdanie nagród dla uczestników ak-

cji „Zima na wsi”. Wszyscy zostali obdarowani pamiątkowymi 

upominkami i udali się na pożegnalną, prawdziwie karnawało-

wą dyskotekę z poczęstunkiem. 

 Trochę przykro było nam żegnać się na zakończenie po-

bytu w szkole w czasie ferii zimowych. Tyle bowiem wspólnie 

przeżyliśmy, tak dobrze się razem bawiliśmy, że pełni nieza-

pomnianych wrażeń i wspomnień z utęsknieniem i nadzieją 

czekamy już na następne ferie, wierząc, iż będą równie udane 

i dobrze zorganizowane, jak te minione.

Barbara Mączyńska

CO U NAS SŁYCHAĆ? - z życia szkoły w Święcicach
Pierwszy tydzień lutego obfitował 

w wiele ciekawych wydarzeń.

W czwartek 2 lutego o godzinie 8:00, w ramach comiesięcz-

nych spotkań z muzyką, wysłuchaliśmy w szkole koncertu mu-

zycznego pt. „Karnawał, karnawał”.

 Tego samego dnia w godzinach popołudniowych udaliśmy 

się do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Ta długo ocze-

kiwana wizyta dostarczyła naszym uczniom mnóstwa wrażeń. 

To niezwykle interesujące miejsce, gdzie każdy mógł dotknąć 

eksponatów, przeprowadzać ciekawe eksperymenty, zgłębiać 

tajniki wiedzy i poszerzać swoje zainteresowania.

 

 Dla młodszych dzieci była to również wspaniała zabawa 

edukacyjna. I mimo że w Centrum spędziliśmy kilka godzin, 

to opuszczając to miejsce, mieliśmy świadomość, że należy 

tu jeszcze nie raz powrócić. O swoich wrażeniach z pobytu 

w Centrum, dzieci z wypiekami na twarzy opowiadały swoim 

rodzicom. Może kolejna wizyta odbędzie się z całą rodziną? 

Zachęcamy.

 Z kolei w sobotę 4 lutego odbyła się w naszej szkole zaba-

wa noworoczna. Na ten dzień sala gimnastyczna zamieniła się 

w salę balową, pięknie udekorowaną kolorowymi balonami, 

papierowymi gwiazdami i barwnymi łańcuchami. Na bal przy-

były przeróżne postaci: wróżki, księżniczki, duszki, piraci, klow-

ni, baby jagi i wiele, wiele innych. O oprawę muzyczną zadbał 

pan Marcin Bartosiński - tata naszych uczniów.

 Bal rozpoczął się dostojnym polonezem do muzyki Woj-

ciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. Potem były taneczne koro-

wody, wspólne zabawy, konkursy, zachwycający pokaz mody 

balowej. Na życzenie można było mieć zrobiony artystyczny 

makijaż, dostosowany do stroju.

 Imprezę wzbogacił występ uczniów ze szkolnego koła te-

atralnego, którzy zaprezentowali inscenizację pt. „Przybył Nowy 

Roczek”. Rodzice zadbali o słodki poczęstunek. W zabawie 

uczestniczyły dzieci, rodzice i szacowne grono pedagogiczne.

 W świetnych humorach, tanecznym krokiem zakończyli-

śmy noworoczną zabawę.

Jolanta Kasztelan



112/14 2012

„A ja wolę ferie w szkole”
Pod takim hasłem uczniowie szkół podstawowych 

z naszej gminy spędzili dwa tygodnie ferii zimowych. 

Był to czas zorganizowanego wypoczynku i wesołej zabawy. 

Ofertę wypoczynku zimowego przedstawiły: Szkoła Podsta-

wowa nr 2 im. Obrońców Warszawy, Szkoła Podstawowa nr 1

im. Janusza Kusocińskiego oraz Szkoła Podstawowa im. Sza-

rych Szeregów w Płochocinie. 

 Z akcji zimowej skorzystało ogółem około 200 uczniów 

szkół podstawowych. 

 Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastyczno-technicznych, 

muzycznych, komputerowych oraz zabawach ruchowych. Dla 

uczniów deklarujących uczestnictwo w zajęciach sportowych  

przygotowano bogatą propozycję sportową pod opieką na-

uczycieli-trenerów. 

 Dużą radość sprawiały wycieczki po okolicach – a odnoto-

wano ich wiele:

• do Centrum Edukacji KPN w Izabelinie, gdzie odbyły się 

zajęcia fakultatywne pn. „Ślady i tropy zwierząt” oraz kulig po-

łączony z pieczeniem kiełbasek w ognisku, 

• do Centrum Kultury w Błoniu na premierę filmu „Muppety”,

• do Złotokłosa k. Piaseczna na pokaz produkcji ciasteczek 

domowych i krówek, 

• do Teatru „Lalka”, gdzie dzieci obejrzały przedstawienie 

„Szopka krakowska”,

• do Muzeum Archeologii i Muzeum Sportu,

• do Centrum Nauki „Kopernik”, gdzie w planetarium mogły 

obejrzeć seans „Ziemia, Słońce i Księżyc”.

 Podczas wyjazdów dzieci poznawały również zawody trud-

ne i odpowiedzialne. W jednostce ratowniczo-gaśniczej obej-

rzały sprzęt strażacki, wysłuchały opowiadań strażaków o ich 

ciężkiej pracy i trudnych akcjach ratowniczych. 

 Na lotnisku Bemowo miały możliwość obejrzenia helikop-

tera ratunkowego, podyskutowania z lekarzem-ratownikiem 

oraz obserwacji wylotu załogi wezwanej na ratunek. 

 W ramach profilaktyki dzieci obejrzały spektakle teatru 

profilaktycznego „Król” z Łodzi. W ten sposób starano się 

uświadomić dzieciom szkodliwość działania używek na orga-

nizm człowieka. 

 Każdego dnia uczestnicy mieli zapewniony ciepły posiłek 

lub prowiant na wycieczkę, nie brakowało owoców. Nudno na 

pewno nie było. Na zakończenie akcji „Zima w mieście” w każ-

dej szkole odbyła się dyskoteka, a uczestnicy zajęć otrzymali 

dyplomy pamiątkowe. 

 Uczestnictwo dzieci w akcji zimowego wypoczynku jest 

wspaniałym sposobem na zdrowe i efektywne spędzenie wol-

nego czasu. 

 Dzieci niepełnosprawne również skorzystały z ciekawych  

form spędzenia zimowego wypoczynku, biorąc udział w za-

jęciach organizowanych przez Świetlicę Środowiskowo-Socjo-

terapeutyczną przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 

Mazowieckim. A to dzięki zaangażowaniu i pomysłowości 

nauczycieli, studentów i wolontariuszy. W balu podsumowują-

cym akcję uczestniczyły dzieci niepełnosprawne oraz ich opie-

kunowie. Bawili się także radni. 

 Zajęcia profilaktyczne mogły być realizowane także dzięki 

dofinansowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych - z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

 Dyrektorom szkół, kierownikom akcji „Zima w mieście” 

oraz wszystkim opiekunom, którzy przyczynili się do tego, aby 

ferie zimowe 2012 kojarzyły się z bogatymi wspomnieniami, 

składam serdeczne podziękowania. 

Wiesława Churawska
Inspektor ds. edukacji, Wydział Spraw Społecznych
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Spotkajmy się w bibliotece!
Filia naszej Gminnej Biblioteki Publicznej w Józefowie, przy 

ul. Fabrycznej 15 od początku roku organizuje zajęcia dla 

wszystkich mieszkańców Józefowa, Płochocina, Wolicy i okolic 

pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece!”, bo właśnie w biblio-

tece interesująco, przyjemnie i w miłym towarzystwie spędzi-

my wolny czas.

 Pani Wanda Orzechowska, kierowniczka Filii Biblioteki w Józe-

fowie, we współpracy z harcerzami ze Szczepu „Szaniec” z Płocho-

cina, przygotowała ciekawe propozycje dla wszystkich zaintereso-

wanych w każdym wieku: od przedszkolaka do seniora.

 Można przyjść do biblioteki i nauczyć się grać w szachy 

albo w brydża, a najlepiej jednego i drugiego, i potem rozgry-

wać pasjonujące turnieje. Można także nauczyć się podstaw 

obsługi komputera, można wreszcie poprosić o pomoc przy 

odrabianiu lekcji, ponieważ harcerze, podczas swoich dyżu-

rów w bibliotece, udzielają uczniom ze szkoły podstawowej 

i z gimnazjum korepetycji z różnych przedmiotów. W biblio-

tece jest księgozbiór podręczny, w którym znajduje się wiele 

pomocy naukowych oraz ogromny zasób wiedzy do wyszuka-

nia w Internecie. Biblioteka dysponuje dwoma komputerami 

podłączonymi do Internetu przeznaczonymi do użytku dla 

czytelników. 

 Z propozycji biblioteki w Józefowie skorzystało już sporo 

osób. Najwięcej dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych w 

okresie od 23 do 27 stycznia. O godzinie 11:00 rozpoczynały 

się zajęcia prowadzone przez harcerzy i innych wolontariuszy 

(najaktywniejszy jest pan Tadeusz, który uczy innych gry w sza-

chy i w brydża, a sam uczy się podstaw obsługi komputera). 

 Wspaniałą zabawę każdemu uczestnikowi zapewniały gry 

planszowe. Odbywały się również zajęcia plastyczne, na któ-

rych dzieci narysowały między innymi bibliotekę w Józefowie 

w 2030 roku. 

 Prowadzono także zajęcia teatralne, w trakcie których po-

wstała inscenizacja oparta na motywach książki „Kubuś Pu-

chatek” A. Milne’a. 

 Najwaleczniejsza młodzież spędzała czas na treningu sza-

chowym przed „Wielkim Turniejem Szachowym”, który został 

rozegrany w piątek 27 stycznia w dwóch kategoriach - dla 

amatorów i dla zaawansowanych. W wyniku rozgrywek w ka-

tegorii amatorów wyłoniono zwycięzców: na I miejscu Bartosz 
Bogucki, na II - Rafał Ilnicki i na III - Michał Nowicki. W ka-

tegorii zaawansowanych - I miejsce Przemysław Borowicz, 

II - Edward Szpak i III - Stanisław Dec. Zwycięzcy zostali na-

grodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi w postaci sza-

chów, warcabów i książek. Jak widać po zwycięzcach, szachy, 

to zdecydowanie męska domena. 

 Na zakończenie ferii odbyło się spotkanie z miłośnikami 

muzyki i śpiewu „KARAOKE” , na którym ujawniły się wielkie  

talenty wokalne i muzyczne. A w tej dziedzinie bardziej utalen-

towane okazały się panie.

 Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w 

proponowanych lub w innych zajęciach w bibliotece w Józe-

fowie. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły. Prosimy zgłaszać się 

do pani Wandy Orzechowskiej w godzinach od 12:00 do 20:00 

od poniedziałku do piątku.

 Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, a więc 

i Filia w Józefowie, przystąpiła do PROGRAMU ROZWOJU 

BIBLIOTEK, który inicjuje zwiększenie aktywności bibliotek na  

szerszym forum społecznym i kulturalnym. 

 Dzięki udziałowi w programie wszystkie nasze placówki 

biblioteczne zostały wyposażone w sprzęt komputerowy do 

użytku czytelników, stąd propozycja nauki obsługi podstaw 

komputera oraz dodatkowe formy działalności naszej biblio-

teki. Jednakże podstawową działalnością nadal pozostaje gro-

madzenie i udostępnianie książek. Zakupiliśmy ostatnio wiele 

ciekawych pozycji czytelniczych. Wszystkie z nich można obej-

rzeć na stronie internetowej biblioteki http://biblioteka.oza-
row-mazowiecki.pl w zakładce „Katalog zbiorów” i wypoży-

czyć. Serdecznie zapraszamy. Spotkajmy się w bibliotece!

Elżbieta Paderewska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim 
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Skutki „ukąszeń złotego szerszenia”
Konstanty Ildefons Gałczyński - patron naszej 

szkoły - napisał: „Poezja, to jest złoty szerszeń, co kąsa”. 

Wzmożoną aktywność poetyckiego owada odnotowujemy 

w płochocińskim gimnazjum szczególnie zimą, w okolicach 

urodzin twórcy „Zaczarowanej dorożki”. Stan epidemiologicz-

ny odnotowaliśmy 13 grudnia 2011 r. w „Konstantynki”, kiedy 

to szkoła, ze zwykłej placówki oświatowej, przeistoczyła się 

w wersy, strofy i postaci z magicznego, lirycznego świata.

 W ławkach zasiadły „strasne zaby”, Porfirion Osiołek, Pies 

Fafik, Żona Wacia, Srebrne Natalie, Zielony Konstanty, Właści-

ciel drewnianej głowy, Alojzy Gżegżółka i Ksiądz „co podobny 

jest do księżyca” oraz wielu innych. Korytarzami przechadzał 

się Mistrz Konstanty w „kapeluszu” i fantazyjnie zarzuconym 

stylowym szaliku. Udzielał też wywiadów. Podczas urodzino-

wej zabawy klasy rywalizowały ze sobą. Przebrania i prezenta-

cje postaci podlegały ocenie. Wygrała klasa Ia, tuż za nią IIc.

 Kolejna inwazja „złotego szerszenia” - miłośnika rymów, 

metafor, żartów, groteski - zamkniętych w recytowanych lub 

śpiewnych utworach poetyckich czy małych formach teatral-

nych - miała miejsce w sobotę 4 lutego. 

 Tego dnia w naszym gimnazjum odbył się VIII Międzyszkol-

ny Konkurs Recytatorski im. K. I. Gałczyńskiego. Przybyli goście 

- przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowiec-

kim - Inspektor ds. edukacji pani Wiesława Churawska i Wice-

starosta pan Michał Białecki oraz licznie zebrani uczniowie, ich 

opiekunowie, szanowne jury i oczywiście zawiadująca szkołą 

Dyrektor pani Renata Król - wysłuchali dwudziestu jeden re-

cytacji, czterech utworów w wersji śpiewanej i obejrzeli cztery 

scenki Teatrzyku „Zielona Gęś”. 

 Młodzi artyści wybrali ciekawe teksty, wykazali się dużą 

kulturą słowa i wrażliwością na poezję. Zasłużyli na nagrody, 

bo spotkanie było prawdziwą ucztą dla ducha, wyciszeniem 

i ciepłem w bardzo mroźny dzień. Nie zabrakło również uczty 

w sensie dosłownym. O słodki poczęstunek zadbała Rada Ro-

dziców.

 Jury w składzie: państwo Zofia i Zbigniew Wójcikowie oraz 

pani Magdalena Szkup wyłoniło zwycięzców, którzy otrzymali  

nagrody. Jak przystało na konkurs recytatorski, były to nagrody  

książkowe i płyty z poezją śpiewaną. 

Oto laureaci konkursu:

W kategorii RECYTACJA

I nagroda - Maciej Grzenkowicz

II nagroda - Jessica Szmajkowska

III nagroda - Daria Dymkowska, Krzysztof Grzelak

wyróżnienia: Tycjan Faszczewski, Zuzanna Tymoftyjewicz, Pa-

tryk Szczerbiński, Piotr Góraj, Aleksandra Walczuk i Karolina 

Kiełek.

W kategorii POEZJA ŚPIEWANA

I nagroda - Justyna Kakiet

II nagroda - Marcin Łapot

wyróżnienia: Natalia Tederska, Anna Kiebler

W kategorii MAŁE FORMY TEATRALNE

wyróżnienia:

• Gimnazjum w Koczargach i koło teatralne „Szekspir”

• Gimnazjum im. W. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim.

 Dziękujemy wszystkim wrażliwym na poezję za pomoc 

w organizacji i udział w naszym dorocznym konkursie, w tym 

Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego panu Pawłowi Kancle-

rzowi i Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego panu 

Janowi Żychlińskiemu - za pieniądze na nagrody.

 Mamy nadzieję, że daliśmy „złotemu szerszeniowi” pole do 

popisu, że powiększyło się grono szczęśliwie ukąszonych i że 

tłumnie spotkamy się w przyszłym roku.                 

 
polonistki z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie
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Dzień Dawcy Szpiku dla Dawida i innych
5 lutego 2012 r. w Ożarowie Mazowieckim, podczas 

Dnia Dawcy Szpiku dla Dawida i innych, zarejestro-

wanych zostało 204 potencjalnych dawców szpiku. 

Taka odpowiedź na nasz wspólny apel jest świadectwem wiel-

kiej wrażliwości na potrzeby Dawida i innych osób chorych na 

białaczkę. 

 A jak przebiegał ten dzień? Po kilku dniach wspólnego 

przygotowywania się do akcji rodzina i bliscy Dawida, straża-

cy, wolontariusze, pielęgniarki oraz pani Renata Rafa z fundacji 

DKMS zebrali się w świetlicy naszej jednostki o godzinie 8:00 

i rozpoczęły się ostatnie przygotowania. Ustawione zostały 

stanowiska do pobierania krwi, a w międzyczasie przygotowa-

no miejsce do pokazów ratownictwa medycznego. Około 9:00 

zaczęło się szkolenie przybyłych wolontariuszy, które prowa-

dziła pani Renata Rafa z fundacji DKMS.

 Jako pierwsi swą krew do testów DNA oddali nasi strażacy 

i wolontariusze. Punktualnie o 10:00 rozpoczęły się rejestracje. 

Świetlica zapełniała się w bardzo szybkim tempie. Osiemna-

stu wolontariuszy spisywało ankiety, następnie kandydaci 

przechodzili do stolika, przy którym pani doktor Krystyna Ko-

ściuczyk, wraz z pielęgniarkami i pracownikami z Gminnego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego 

w Ożarowie Mazowieckim i Płochocinie, przeprowadzała ko-

lejną weryfikację i kontrolę danych osobowych. Następnym 

krokiem było „oddanie się w ręce pielęgniarek” z Wojskowego 

Instytutu Medycyny Lotniczej celem pobrania fachową ręką 

4 ml krwi. Po zabezpieczeniu medycznym kandydaci wraz 

z ankietą i fiolką krwi zgłaszali się do ostatniego punktu, gdzie 

oddawali ampułki wraz z dokumentami i otrzymywali po-

twierdzenie zgłoszenia do rejestracji.

 Po zabiegach medycznych inicjatywę przejmowali stra-

żacy, którzy zapraszali do obejrzenia samochodów i sprzętu 

strażackiego, a także instruowali w jaki sposób udzielić pierw-

szej pomocy przedmedycznej na przygotowanych wcześniej 

fantomach i szkoleniowym defibrylatorze. O godzinie 16:00 

zakończono i podsumowano całą akcję.

 Jarosław Rasiński, Jacek Andrzejczak

 W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy 

wykazali dużą wrażliwość na potrzeby innych i zarejestrowali 

się jako potencjalni dawcy szpiku lub w jakikolwiek inny spo-

sób pomogli w przygotowaniu i przebiegu Dnia Dawcy Szpiku.

 Szczególne podziękowania kieruję w stronę tych, bez któ-

rych nasze przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć - dziękuję 

serdecznie: wolontariuszom, pielęgniarkom z Wojskowego In-

stytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, pani doktor Krysty-

nie Kościuczyk oraz pracownikom Gminnego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Ma-

zowieckim i Płochocinie, panu Lechowi Toruszewskiemu - pre-

zesowi Gminnego Klubu Krwiodawców „Donum Vitae”, stra-

żakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim 

wraz z Komendantem panem Leszkiem Stachlewskim, pani 

Renacie Rafa z fundacji DKMS, kolegom: Maćkowi, Jarkowi 

i Marcinowi, a także osobom i instytucjom, które wsparły i roz-

powszechniły naszą akcję: Staroście Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego panu Janowi Żychlińskiemu, Burmistrzowi Oża-

rowa Mazowieckiego panu Pawłowi Kanclerzowi, Przewod-

niczącej Rady Miejskiej pani Blance Jabłońskiej, Proboszczom 

Parafii w gminie Ożarów Maz. - Księdzu Janowi Latoniowi, 

Księdzu Jackowi Smykowi, Księdzu Andrzejowi Otyszeckiemu, 

panu Jerzemu Jankowskiemu, panu Stanisławowi Grzesiko-

wi, panu Andrzejowi Kowalskiemu, pani Barbarze Laska, pani 

Monice Wojtczak, pani Beacie Bartyzel, panu Michałowi Star-

nowskiemu i innym.

 Osobne podziękowania kieruję do strażaków z OSP w Ło-

miankach, Biskupicach, Strzyżewie, Piastowie, którzy rejestru-

jąc się dali świadectwo solidarności strażackiej.

Jacek Andrzejczak 
Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim
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Wycieczka w ramach projektu POKL „Poznaję świat”
11 lutego uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Sze-

regów w Płochocinie, w ramach projektu „Poznaję świat” fi-

nansowanego przez Gminę Ożarów Mazowiecki, wzięli udział 

w wycieczce do muzeum mieszczącego się w Łazienkach Kró-

lewskich w Warszawie.

 Celem wycieczki było przygotowanie uczniów do świado-

mego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu 

kulturalnym i społecznym, poprzez poznawanie polskiego 

dziedzictwa kulturowego, rozwijanie wrażliwości estetycznej 

i podejmowanie przez dzieci działalności twórczej.

 Sobotni poranek, chociaż niezwykle mroźny, zapowiadał 

się pogodnie. Pod opieką mgr Beaty Paplińskiej (nauczyciela 

plastyki) i mgr Izabeli Zaborowskiej (nauczyciela języka angiel-

skiego) grupa uczniów z naszej szkoły, uczęszczających na mo-

duł plastyczny, wyruszyła w podróż do Łazienek Królewskich 

w Warszawie. Po krótkim spacerze po Ogrodzie Królewskim, 

gdzie największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły 

się spacerujące pawie, uczniowie wraz z opiekunami udali się 

do Pałacu na Wyspie.

 Podczas zwiedzania letniej rezydencji Stanisława Augusta, 

popularnie zwanego Pałacem na Wyspie, młodzi artyści mieli 

okazję do uczestniczenia w lekcji muzealnej dotyczącej życia 

pałacowego w XVIII wieku. Uczniowie podziwiali wyekspo-

nowane królewskie kolekcje XVII i XVIII-wiecznego malarstwa 

i rzeźby. Zwiedzali również ekspozycję „Skarby z Kijowa - Złoty 

poczet. Królewska kolekcja medali Stanisława Augusta”, gdzie 

uczestnicy mogli podziwiać złote medale pochodzące ze zbio-

rów Muzeum Narodowego na Ukrainie.

 W pałacowej Sali Balowej uczniowie wzięli udział w warsz-

tatach plastycznych „Zostań nadwornym artystą”. Artystyczne 

zadanie nie było proste. Wykonanie portretu w stylu klasycy-

stycznym stanowiło wyzwanie nawet dla uczniów najbardziej 

uzdolnionych. 

 Po pomyślnym ukończeniu zadania, uczniowie wraz z 

opiekunami przystąpili do zwiedzania Wielkiej Oranżerii, po-

pularnie zwanej Starą Pomarańczarnią, w której wschodnim 

skrzydle znajduje się Teatr Stanisławowski. W jego wnętrzu 

uczniowie mieli okazję sprawdzić, jak wywołać burzę na sce-

nie, przemówić scenicznym szeptem, odnaleźć budkę suflera 

oraz wejść za kulisy. W Starej Pomarańczarni dzieci podziwia-

ły królewską kolekcję rzeźby. Tam też uczniowie wzięli udział 

w warsztatach edukacyjnych „Jeden dzień z życia Stanisława 

Augusta Poniatowskiego”, których celem było opisanie, w for-

mie kartki z pamiętnika, domniemanej osiemnastowiecznej 

sytuacji z pałacowego życia codziennego. 

 Popołudniową porą uczniowie powrócili do Płochocina 

i zdali relację ze swojej podróży w formie gazetki szkolnej 

wzbogaconej o zdjęcia i prace wykonane podczas warsztatów. 

Młodzi płochocińscy artyści na długo zapamiętają warszaw-

skie tereny letniej rezydencji Stanisława Augusta.

Magdalena Szkup - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płochocinie
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11 lutego harcerze starsi i wędrownicy z Zespołu Progra-

mowego Hufca ZHP Błonie zorganizowali w sali gim-

nastycznej Szkoły Podstawowej w Płochocinie zabawy 

sportowe dla najmłodszych członków ZHP, czyli zuchów.

W grudniu ubiegłego roku nasz zespół zorganizował dla mło-

dzieży i osób dorosłych z naszego środowiska zawody spor-

towe, a kontynuacją tych działań w tym roku były sportowe 

zabawy zuchowe. Dzięki uprzejmości dyrekcji obu szkół mie-

liśmy możliwość przeprowadzenia zabaw w hali sportowej, za 

co bardzo dziękujemy.

 Na uczestników zabaw sportowych czekało wiele konku-

rencji m.in.: wyścigi rzędów, trafianie ringo do celu, podawanie 

piłki na wiele sposobów, rzut piłką do kosza, zapamiętywanie 

liczb i przekazywanie ich zespołowi, itd. 

 Rywalizacja pomiędzy gromadami odbywała się na pozio-

mie tej samej klasy, do której uczęszczają zuchy. Każda klasa 

została podzielona na dwie podgrupki, które ze sobą rywalizo-

wały. Przy każdej konkurencji wszystkie zuchy mogły liczyć na 

pomoc starszych harcerzy, którzy nadzorowali wykonywanie 

poszczególnych zadań. Finałową konkurencją była gra w dwa 

ognie, którą stoczyły zuchy z gromad klas drugich i trzecich. 

Na najmłodsze zuchy w tym samym czasie czekała zabawa 

z chustą Klanza.

 Na zakończenie, na wszystkie dzieci - ponieważ oczywiście 

wszyscy w tym dniu byli zwycięzcami - czekały słodycze.

Dziękujemy Parafii Św. Wojciecha w Płochocinie za wypoży-

czenie sprzętu nagłaśniającego oraz panu Robertowi Wiechet-

kowi za profesjonalną obsługę fotograficzną.

 Zapraszamy do oglądania zdjęć na stronie Hufca ZHP Bło-

nie na Facebooku.

Szef Zespołu Programowego Hufca - phm. Monika Psujek

HARCERSKIE AKTUALNOŚCI - sportowe zabawy zuchowe

Jesteśmy małą szkołą, ale z dużą, ponad 100-letnią, 

tradycją. Nosimy dumne imię Wielkiego Polaka i patrio-

ty - Józefa Piłsudskiego. Mamy swój sztandar i hymn.

Panuje u nas serdeczny i przyjazny klimat, a każde dziecko 

otoczone jest troskliwą opieką. Każdy uczeń traktowany jest 

indywidualnie i można poświęcić mu więcej czasu. Dzieci czu-

ją się tu bardzo dobrze, a przede wszystkim bezpiecznie. Nie 

dochodzi do żadnych wypadków. Problem agresji, przemocy, 

uzależnień nie istnieje. Żyjemy tu jak w rodzinie.

 Do niewątpliwych atutów naszej szkoły należą wysokie 

wyniki w nauce i sporcie. Uczniowie nasi od wielu lat osiągają 

rewelacyjne wyniki w nauce, co potwierdzają testy szóstokla-

sistów – od kilku lat zajmujemy pierwsze miejsce w gminie, 

mamy średnią powyżej powiatu, województwa i kraju.

 Cieszymy się również czołowymi miejscami w konkursach 

gminnych. Możemy się poszczycić wspaniałymi sukcesami 

w rozgrywkach sportowych na poziomie gminy, powiatu, a na-

wet województwa – III miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkol-

nej w unihokeju na Mazowszu.

 Mamy również sukcesy wychowawcze – nasi uczniowie 

w gimnazjum są jednymi z lepszych, nie sprawiają kłopotów 

wychowawczych – angażują się w różne formy pozalekcyjne.

 U nas każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Może się re-

alizować na różnych płaszczyznach – zarówno rozwijać swoje 

SZKOŁA ZE 100-LETNIĄ TRADYCJĄ ZAPRASZA
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach
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zdolności i talenty na kółku teatralnym, jak i sportowym oraz 

w innych dziedzinach np. na zajęciach „Sprawne rączki” z papie-

roplastyki. Możemy się pochwalić bogatą ofertą edukacyjną:

- liczne koła zainteresowań – dla uczniów zdolnych,

- zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy 

w nauce,

- zajęcia na basenie,

- zajęcia świetlicowe z dużą pomocą w odrabianiu prac do-

mowych,

- możliwość dodatkowych zajęć językowych,

- sala komputerowa,

- uczniowie są otoczeni opieką specjalistów: psychologa i lo-

gopedy – dla dzieci z wadą wymowy,

- zajęcia z korektywy dla uczniów z wadą postawy,

- zajęcia z karate,

- nowoczesny, wg standardów unijnych, plac zabaw dla dzieci.

 Uczniowie uczestniczą w comiesięcznych koncertach, 

które podnoszą wiedzę z zakresu sztuki i rozwijają wrażliwość 

muzyczną. Organizowanych jest wiele atrakcyjnych wycieczek, 

które nie tylko integrują, ale i są doskonałą edukacją.

 Podejmowane są akcje wspierające dzieci w zakresie BHP, 

np. zajęcia z pierwszej pomocy, higieny życia codziennego 

i racjonalnego odżywiania: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, 

obiady w formie cateringu.

 Zachęcamy do zapisywania dzieci do naszej szkoły od 
1 marca br., a 10 marca w godzinach od 10:00-14:00 od-
będzie się dzień otwarty, natomiast o godz. 11:00 nastą-
pi prezentacja multimedialna pokazująca historię szkoły 
oraz aktualne dokonania.
 Podczas zwiedzania placówki można będzie obejrzeć klasy, 

salę gimnastyczną, komputerową, plac zabaw i całe otoczenie.

 Możecie być Państwo pewni, że dzieci będą pod doskona-

łą opieką. Uczymy tu samodzielnego myślenia oraz życzliwości 

i tolerancji. Serdecznie zapraszamy.

dyrektor i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Święcicach

Święcice; ul. Poznańska 541, 05-860 Płochocin, tel. 22 722 50 28, 

e-mail: spswiecice@wp.pl, http://spswiecice.edupage.org/

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

3 marca - sobota - godz. 18:00
Wernisaż malarstwa Antoniego Filipowicza. Gościnnie 

wystąpi GENADY ISKHAKOV - znakomity rosyjski tenor, 

aktor Teatru Żydowskiego w Warszawie.

4 marca - niedziela - godz. 16:00
Koncert z okazji Dnia Kobiet - wystąpi Nina Nowak 

solistka Teatru Wielkiego i Filharmonii Narodowej.

8 marca - czwartek - godz. 10:00
Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka”.

11 marca - niedziela - godz. 13:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Mała Królewna”. Wstęp wolny.

18 marca - niedziela - godz. 16:00
Koncert Laureatów Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka”.

25 marca - niedziela - godz. 15:00
Spotkanie Klubu Czytelnika przygotowane 

przez Fundację Ternopilską.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

4 marca - niedziela - godz. 15:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Czarne Białe”. Wstęp wolny.

11 marca - niedziela - w godz. 15:00-18:00
Popołudnie dla pań.

Zapraszamy wszystkie panie na bezpłatne zabiegi 

i porady kosmetyczne: pielęgnacja ciała i twa-

rzy, fryzjerstwo, manicure, pedicure i inne.

18 marca - niedziela - godz. 15:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Wilk i Zając w mieście”. Wstęp wolny.

25 marca - niedziela - godz. 15:00
Rodzinne spotkanie z tradycją wielkanocną. 

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

Niecodzienna lekcja chemii...
31 października 2011 r. Polski Koncern Naftowy „Orlen” zorgani-

zował pokazową lekcję chemii dla uczniów klas III Gimnazjum 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz.

 Tematem lekcji była wizja stacji paliw XXII wieku. Lekcja 

miała zaszczepić wśród uczniów zainteresowanie chemią, któ-

ra jest fascynującą dziedziną wiedzy, pozwalającą odkrywać 

wiele tajemnic otaczającego nas świata. Pokaz zakończył się 

zadaniem konkursowym. Uczniowie mieli wykonać prezenta-

cję stacji paliw XXII w.

 Z prawdziwą satysfakcją pragnę poinformować, że laure-

atką jednego z siedmiu wyróżnień została nasza uczennica 

Agata Wydrych. Wyróżniona uczennica otrzymała w czasie 

uroczystości w Audytorium Wydziału Elektroniki i Technik In-

formacyjnych Politechniki Warszawskiej aparat fotograficzny, 

natomiast szkoła uzyskała wyposażenie pracowni chemicznej 

o wartości 2000 zł.

nauczyciel chemii - Lidia Skirzyńska

1 kwietnia - niedziela - godz. 10:00-15:00
II OŻAROWSKI KIERMASZ WIELKANOCNY

plac przy Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165.
Szczegóły na plakatach

na www.dkusmiech.eu oraz tel. 22 722-14-45.
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Odznaczenia państwowe dla Honorowych Krwiodawców
Klub Krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża „DONUM 

VITAE” informuje, iż w dniu 4 lutego 2012 r. w Urzędzie Wo-

jewódzkim w Warszawie przy Placu Bankowym odbyła się 

wzruszająca uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych 

dla szczególnie zasłużonych Honorowych Dawców Krwi Pol-

skiego Czerwonego Krzyża. 

 Wojewoda Mazowiecki pan Jacek Kozłowski odznaczył 

członków naszego klubu: pana Kazimierza Kwiatkowskiego - 

Srebrnym Krzyżem Zasługi, pana Stanisława Laska - Brązowym 

Krzyżem Zasługi oraz mieszkańca naszej gminy pana Andrzeja 

Wasilewskiego - Złotym Krzyżem Zasługi. 

 Panom serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukce-

sów i wytrwałości w działaniach propagujących szczytną ideę 

honorowego krwiodawstwa, dzielenia się najwspanialszym da-

rem, jakim jest ofiarowana bezinteresownie cząstka siebie.

 

Zarząd Klubu „DONUM VITAE”

NOCNE GRANIE 2012
W piątek 17 lutego 2012 odbyła się pierw-

sza odsłona „Nocnego grania 2012”. 

Na gościnnych obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-

acji w Ożarowie Mazowieckim zebrało się dziesięć amatorskich 

drużyn siatkarskich reprezentujących gminy naszego powiatu. 

 O godzinie 20:00 uroczystego otwarcia dokonali Starosta 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński oraz Bur-

mistrz Ożarowa Mazowieckiego – Paweł Kanclerz. 

 Drużyny podzielone zostały na trzy grupy eliminacyjne gra-

jące na trzech wyznaczonych przez organizatorów sektorach. 

Turniej zakończono około 2:00 w nocy. 

Klasyfikacja końcowa turnieju.  

1. Ryś Laski 

2. ADS Ożarów Mazowiecki

3. Wczorajsi – Babice Stare 

4. Paczaki – Ożarów Mazowiecki 

Najlepszym zawodnikiem wybrano Oskara Rosę – „Ryś Laski”.

 To już druga edycja „Nocnego grania”, imprezy organizo-

wanej wspólnie przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego oraz Gminę Ożarów Mazowiecki. 

 Specjalne podziękowania kierujemy dla Pawła Lewińskiego 

sędziego Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który jak zawsze 

doskonale przygotował i przeprowadził tę imprezę.

 W piątek 24 lutego o godzinie 20:00 wystartowała druga 

impreza „Nocnego grania”, czyli Wielki Turniej Piłki Nożnej Ha-

lowej, na który stawiło się 20 amatorskich drużyn piłkarskich. 

Radosław Karpiński – Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
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Moje życie z alkoholikiem…
Kiedy poznałam mojego męża, wydawało mi się, że jest weso-

łym i beztroskim człowiekiem. Byliśmy młodzi, mieliśmy duże 

grono znajomych, z którymi spotykaliśmy się na imprezach. Był 

oczywiście alkohol. Wydawało mi się, że wszystko jest w naj-

lepszym porządku. Ja zawsze piłam symbolicznie. 

 Po dwóch latach pobraliśmy się. Pierwsza lampka ostrze-

gawcza zapaliła się u mnie kiedy byłam w ciąży. Zaczęłam do-

strzegać, że do dobrego humoru potrzeba mojemu mężowi 

„dopingu” w postaci alkoholu. Były to początkowo niewiel-

kie ilości, ale często. Pracował w dużym zakładzie, gdzie było 

mnóstwo ludzi i okazji. Był obowiązkowy, nie zawalał pracy, 

był doceniany i dobrze zarabiał, więc pozornie było wszystko 

w porządku. 

 Płynęły lata, urodziło się drugie dziecko. Wszystkie obo-

wiązki domowe były na mojej głowie, bo on ciężko pracował. 

Ja również pracowałam i zajmowałam się domem, ale nie mo-

głam być zmęczona. Jego picie się nasilało, ale nadal dbał o byt 

materialny rodziny. Tylko ja przestałam ukrywać ten problem 

przed rodziną. Początkowo nawet moje rodzeństwo traktowa-

ło mnie z lekką ironią. Pytali, co ja chcę od mojego męża, skoro 

pracuje, oddaje zarobione pieniądze i nie awanturuje się. A ja 

chciałam mieć normalną rodzinę z mężem, który ma czas dla 

dzieci, a nie dla kolegów. 

 Kiedyś wyjątkowo poprosiłam męża, żeby odebrał dziecko 

ze szkoły. Owszem poszedł, ale pijany. Dziecko bardzo to prze-

żyło. Błagało mnie, żeby tata nigdy więcej go nie odbierał. Było 

coraz gorzej. Poprosiłam o pomoc zaprzyjaźnionego lekarza 

psychiatrę. To on pierwszy wskazał mi drogę postępowania, 

choć odmówił leczenia mojego męża. Powiedział, że nie moż-

na leczyć rodziny i przyjaciół. Lekarz musi być w tej chorobie 

obcą osobą, która odpowiednio „potrząśnie” uzależnionym. 

Kazał mi skupić się na dzieciach i ich spokoju. Nie wolno też 

ukrywać przed otoczeniem problemu alkoholowego w domu. 

Nie prosić, żeby nie pił, bo na tym etapie to nic nie da. Należy 

pijącemu, kiedy jest trzeźwy, wskazywać na skutki jego postę-

powania. Zastosowałam się do jego rad. Starałam się izolować 

dzieci od ojca, kiedy był pijany. Nie robiłam awantur o picie. 

Stworzyłam sobie i dzieciom odrębny świat, chociaż w tym 

samym domu. Trwało to kilka miesięcy. Mąż przychodził do 

domu, w którym był praktycznie sam. I wreszcie przyszło opa-

miętanie. 

 Pewnego dnia oznajmił, że podejmie terapię. Umówił się 

na spotkanie z terapeutą w Punkcie Konsultacyjno-Informa-

cyjnym UZALEŻNIEŃ. Trafił na człowieka, który pracę z uza-

leżnionymi traktuje jako życiową misję. Terapeuta przekonał 

męża do udziału w grupie AA. Udało się. 

 Właśnie minęło 12 lat trzeźwego życia mojego męża. Nie za-

pomniałam tych trudnych lat, ale każdego dnia doceniam, jak 

zmieniło się nasze życie odkąd mąż przestał pić. Dom jest spo-

kojny. Nie wyglądam z niepokojem przez okno kiedy godzinę 

spóźni się do domu. Dzieci wspaniale się uczą i są naszą dumą.

 Napisałam ten tekst, aby dać świadectwo, że uporem wie-

le można zdziałać. Gdybym tolerowała picie mojego męża 

i ukrywała nasze problemy przed otoczeniem nie miałabym 

motywacji, żeby z tym skończyć. Chcę zachęcić rodziny z taki-

mi problemami do szukania pomocy i wsparcia w instytucjach 

powołanych do udzielania takiej pomocy. 

 Z każdym problemem można sobie poradzić, tylko TRZE-

BA BARDZO TEGO CHCIEĆ.
Żona Alkoholika

INFORMACJE, ROZMAITOŚCI

Drodzy Pracownicy Przedszkola Publicznego nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim.
 Miesiąc styczeń był wyjątkowym i szczególnym okre-

sem w życiu naszego przedszkola. 

 W czasie zimowych ferii, przeprowadziliśmy się do 

nowej placówki, tak długo przez wszystkich oczekiwa-

nej.

 Składam Wam Kochani serdeczne podziękowania za 

zaangażowanie i wysiłek poniesiony podczas przepro-

wadzki do nowej placówki. 

 Gorąco dziękuję: Radzie Pedagogicznej, Pracowni-

kom Administracji i Obsługi oraz Rodzicom naszych wy-

chowanków, którzy poświęcając swój czas włożyli dużo 

serca w przygotowanie naszego zamku do przyjęcia 

dzieci.

Bożena Nasielska - Dyrektor Przedszkola 

PODZIĘKOWANIA
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Punkt Konsultacyjno–Informacyjny Uzależnień w Ożarowie 

Mazowieckim oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych dla rodzin oraz osób z problemem uza-

leżnień i przemocą domową.

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

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje można 

uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Poznańska 165, tel. (22) 722-22-07 w. 223, WYDZIAŁ 

SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313

OFERTA PUNKTU KONSULTACYJNO–INFORMACYJNEGO 

UZALEŻNIEŃ

Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia

PONIEDZIAŁEK: 

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

18:00-20:00 - grupa wsparcia dla początkujących - zajęcia z te-

rapeutą; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależ-

nień, ul. Poznańska 167A

WTOREK:

16:30-20:30 - spotkania z terapeutą dla osób z długim stażem 

abstynenckim; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

UZALEŻNIEŃ, ul. Poznańska 167A

18:00-19:30 - telefon zaufania uzależnień 22 722 20 09

ŚRODA

16:00-20:00 - konsultacje indywidualne oraz grupa edukacyj-

no-pomocowa dla ofiar przemocy i osób współuzależnio-

nych; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień, 

ul. Poznańska 167A

CZWARTEK

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

nenckim; miejsce: Klub Quo Vadis, ul. Strażacka 3A

PIĄTEK

15:00-16:30 - zajęcia dla młodzieży - grupa I

16:30-19:00 - zajęcia dla młodzieży - grupa II

miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień, ul. Po-

znańska 167A

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie

PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY UZALEŻNIEŃ 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

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

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 !!!

OŻAROWSKI UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU

BURMISTRZ OŻAROWA MAZOWIECKIEGO 
ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH 
MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE 

8 MARCA 2012 r. O GODZ. 16:00 
W DK „UŚMIECH” PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 165

TEMATEM SPOTKANIA BĘDZIE 
INICJATYWA POWOŁANIA 

OŻAROWSKIEGO 
UNIWERSYTETU 

TRZECIEGO WIEKU



212/14 2012

Kącik adopcyjny
Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Maz., podając dokładne dane 

dotyczące zaginięcia (datę, opis psa) oraz swoje dane. 

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-

nictwa, czy zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, to zgłosić 

zaginięcie pod numer telefonu, który jest podany w kąciku ad-

opcyjnym „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 i Rolnictwa 
(22) 722-22-07 wew. 236, 237
 W tym wydaniu kącika adopcyjnego podajemy kil-
ka zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Ustawa weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochro-

nie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.1)) wprowadza się 

następujące zmiany:

 w art. 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami.”

 w ust. 2: 

• pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie stano-

wiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na 

zwierzęciu, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez 

wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające 

na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu in-

nym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności 

przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie)”

• pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) używanie do pracy albo w celach sportowych lub roz-

rywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub sta-

rych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywa-

nie może spowodować ból”

• pkt 10 otrzymuje brzmienie:

,,10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach 

bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego za-

niedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo 

klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej po-

zycji”

• w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 

16–19 w brzmieniu:

„16) obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia);

17) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego 

na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają 

jego zdrowiu lub życiu;

18) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu 

sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej 

oddychanie;

19) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu 

lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrze-

by właściwe dla gatunku.”;

 w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi 

w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powo-

dujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie za-

pewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi 

nie może być krótsza niż 3 m.”;

 „Art. 10a. 1. Zabrania się:

1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowi-

skach, targach i giełdach;

2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt 

domowych;

3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich 

chowu lub hodowli.

2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlo-

wych.

3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli 

i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela 

lub opiekuna.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywat-

nego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwia-

jący psu wyjście.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmio-

tów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji 

społecznych, których statutowym celem działania jest ochro-

na zwierząt.

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwie-

rząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach spo-

łecznych, których statutowym celem jest działalność związana 

z hodowlą rasowych psów i kotów.

 Art. 10b. 1. Zabrania się nabywania:

1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia 

psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla 

zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt.”;

Na zdjęciach znalezione w ostatnim okresie zwierzaki na 
terenie Ożarowa Maz., które szukają właścicieli lub no-
wych opiekunów. Uprzejmie informujemy, że nasi pod-
opieczni nadal czekają na nowe domy.
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH 
niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Anna Szołajska – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska – Sekretarz Redakcji
SKŁAD TEKSTU I DRUK: Studio Reklamy „Barocco”

KOREKTA TEKSTU: Studio Reklamy „Barocco”
ADRES DO KORESPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO” 

tel.:  22 722 12 11,  e–mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl, informator@studiobarocco.pl

Początek roku przyniósł nieoczekiwanie dużą liczbę inter-

wencji związanych z utrzymaniem porządku i czystości 

oraz naruszeniem przepisów w zakresie ruchu drogowego.

I tak, w połowie lutego odnotowano łącznie 886 interwencji, 

wystawiono 442 mandaty, udzielono 175 pouczeń, skierowano 

do sądu 38 wniosków.

 Nie obeszło się bez kontroli nieruchomości pod kątem 

ujawnienia nieodpowiedniego materiału opałowego stoso-

wanego przez mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy 

podczas jego spalania w piecu powodowali duże zadymienie.

 W porozumieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rol-

nictwa, informowaliśmy mieszkańców o zagrożeniach wyni-

kających ze spalania w piecach śmieci, jak również dyscypli-

nowaliśmy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 

ochrony środowiska, czy też przepisów przeciwpożarowych.

 Okazuje się jednak, że np. tzw Eko-groszek podczas spala-

nia potrafi mocno nadymić. Starajmy się jednak nie dopusz-

czać do sytuacji, kiedy nasi sąsiedzi będą zmuszeni do wzywa-

nia pomocy z powodu nadmiernego zadymienia.

 Kontynuowane były patrole mieszane z Policją, również 

w dni wolne od pracy i obejmujące porę nocną, które miały na 

celu cykliczne utrzymanie kontaktu z osobami bezdomnymi, 

jak również kontrole pod kątem kradzieży kratek ściekowych.

 Współpracowaliśmy z „Mar-Kotem”, który przygotowywał 

gorące posiłki dla osób bezdomnych. Tym, którzy nie życzyli 

sobie przewiezienia do schroniska czy noclegowni, rozdawane 

były także koce i śpiwory.

 Na prośbę mieszkańców Płochocina podjęto próbę roz-

mowy ze służbami PKP odpowiedzialnymi za utrzymanie po-

rządku wzdłuż stacji, w celu wykoszenia terenu i posprzątania 

licznie występujących tam śmieci. Akcja była udana, pozosta-

wiliśmy sobie ustalone w tym celu kontakty i w razie koniecz-

ności będziemy z nich korzystać. 

 Nasz system „Via-Secura”, zamontowany przy ul. Poznań-

skiej róg ul. Szkolnej, generuje zdjęcia wykroczeń, które są już 

rozliczane przez naszą sekcję. Należy śmiało uznać, że system 

monitorowania miasta ma na naszym terenie przyszłość w 

szczególności na obszarach rekreacyjnych, a także w miejscach 

zagrożonych zakłócaniem porządku czy zaśmiecaniem. 

 Zapraszamy Państwa do współpracy – nr telefonów zgło-

szeniowych: (22) 721 26 51 lub 986.

Straż Miejska

OSP Ożarów Maz. 

1 stycznia - pożar kontenera na śmieci 

na cmentarzu w Ołtarzewie.

8 stycznia - pożar szopy drewnianej w 

Ołtarzewie, ul. Sienkiewicza.

12 stycznia - ul. Zamoyskiego - silny wiatr zwiał na słup ener-

getyczny namiot 8x12 m. Działania strażaków polegały na zdję-

ciu namiotu ze słupa.

15 stycznia - ul. Poznańska/Lipowa - zderzenie dwóch samo-

chodów osobowych. Jedna osoba poszkodowana trafiła do 

szpitala.

OSP

STRAŻ MIEJSKA, OSP


