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INWESTYCJE I REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: RAD - MAR z siedzibą w Doma-

niewku na remont dróg na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki w zakresie nawierzchni, poboczy, progów 
zwalniających, rowów chłonno-odparowujących, prze-
pustów 

za cenę ofertową brutto: 146.095,71 zł
� z wykonawcą: Urządzanie i Utrzymywanie Zieleń-

ców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich z siedzibą 
w Milanówku na prace pielęgnacyjne w zakresie wy-
cinki, konserwacji, korekty drzew i krzewów, frezowa-
nia karp, sadzenia drzew i krzewów oraz innych prac 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 

za cenę ofertową brutto: 61.063,00 zł
� z wykonawcą: Miejski Zakład Oczyszczania 

w Pruszkowie Sp. z o.o z siedzibą w Pruszkowie na 
dzierżawę oraz utrzymanie w należytym stanie tech-
nicznym i sanitarnym pojemników do odbioru odpa-
dów komunalnych na terenie Gminy Ożarów Mazo-
wiecki związaną z umową Nr RZP.272.70.7.2013 
z dnia 18 marca 2013 r.

za cenę ofertową brutto: 245.137,44 zł
oraz jednostkowe miesięczne ryczałtowe ceny brut-

to za dzierżawę oraz utrzymanie w należytym stanie 
technicznym i sanitarnym pojemników w wysokości: 

a) pojemnik 120 l – 1,95 zł
b) pojemnik 240 l – 2,38 zł
c) pojemnik 360 l – 6,15 zł
d) pojemnik 1100 l – 11,40 zł
� z wykonawcą: EFEMERYDA Pracownia Usług Geo-

dezyjnych i Kartografi cznych Daria Puchalska z sie-
dzibą w Puławach na wykonanie usług geodezyjnych 
i kartografi cznych dla potrzeb Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim 

za cenę ofertową brutto: 55.590,00 zł
2. Podpisano umowy i zlecenia (do 14 000 EURO) 
na:

� wymianę zasuw wodociągowych w miejscowości 
Józefów i Płochocin gmina Ożarów Mazowiecki z fi rmą 
NAPARTY Usługi Wodno-kanalizacyjne za kwotę brutto 
50.000,00 zł,

� przebudowę kanalizacji deszczowej w Ożarowie 
Mazowieckim z fi rmą TSJ-INSTAL za kwotę brutto 
55.473,00zł,

� podpisano umowę z Biurem Rozwoju i Realizacji  
Projektów Budowlanych ,,HOL-BUD” Sp. z o.o. z siedzi-
bą ul.  Płocka 44a, 09-500 Gostynin na opracowanie 
dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy 
Szkoły Podstawowej w Umiastowie za cenę brutto 
67 650,00 zł.

� Podpisano umowę z wykonawcą ,,VILLA STUDIO” 
z siedzibą ul. Poznańska 466, 05-850 Ożarów Mazo-

wiecki na wykonanie dodatkowej łazienki dla dzieci 
w budynku Przedszkola Nr 1 w Ożarowie Mazowiec-
kim za cenę brutto 32 000,00 zł.

� Podpisano umowę na dostawę i montaż dwóch 
altanek o średnicy 4 m, dla wsi Wolskie i Płochocin, 
z fi rmą  Zakład Remontowo- Budowlany Paweł Chrzan 
z siedzibą ul. Zimnowoda 64 , 42-164 Parzymiechy za 
cenę brutto 10 000,00 zł.

� Podpisano umowę na organizację spotkania in-
tegracyjnego dla wsi Kaputy- Kręczki z fi rmą Henrys 
Group Sp z o. o. z siedzibą ulica Połczyńska 89, 01-
301 Warszawa za cenę brutto 9 000,00 zł.
3. Zakończono zadania:

� wykonanie odwodnienia w ul. Kasztanowej gmina 
Ożarów Mazowiecki,

� lokalizacji wraz z potwierdzeniem próbnymi od-
wiertami występowania czwartorzędowej warstwy wo-
donośnej na terenie SUW przy ul Partyzantów w Oża-
rowie Mazowieckim,

� wymiany armatury wodociągowej w ul. Kierbedzia 
w miejscowości Ołtarzew gmina Ożarów Mazowiecki,

� zakupiono, dostarczono i zamontowano stół do 
gry w ping-ponga w miejscowości Wolskie za cenę 
brutto 4 500,00 zł, wykonawca PPHU,, BOGUŚ” Aneta 
Pskowska ul. Oświęcimska 29/21 , 42-700 Lubliniec

� zakupiono kosę spalinową STIHL FS36OL-E dla 
wsi Płochocin , dostawcą kos jest PPHU BORYNA 
ul. Strzykulska 4 , 05-850 Ożarów Mazowiecki.

4. Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

� usługę bankową polegającą na udzieleniu długo-
terminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych kredytów dla Gminy Ożarów Mazowiecki na łącz-
ną kwotę 7.772.196,00 zł

� świadczenie usług doradztwa podatkowego w za-
kresie odzyskiwania podatku VAT w Gminie Ożarów 
Mazowiecki 

� budowę dwóch punktów selektywnego zbierania 
odpadów na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 

� zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy 
Ożarów Mazowiecki 

� dostawę urządzeń i usługi pozwalającej na korzy-
stanie z Internetu mobilnego – jako zadanie pn. Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 
Gminy Ożarów Mazowiecki, realizowane w ramach 
programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. 
Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwięk-
szanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
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� 15 kwietnia w Szkole Podstawowej im.  Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbył się kon-
kurs recytatorski pt. Przebudzenie wiosny", w którym 
uczestniczyli uczniowie oddziału przedszkolnego 
i klas I – III.

� 15 kwietnia dzieci z grupy III i IV z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
w wycieczce do Muzeum Ziemi w Warszawie. 

� Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Święcicach brali udział w Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym pt. „Tęcza”. W grupie 
uczniów „Młodzik” pierwsze miejsce w szkole zajęli: 

● Hanna Wąsowska uczennica klasy VI,
● Wiktoria Zalech uczennica klasy VI. 
W grupie uczniów „Maluch” kolejne miejsca w szko-

le zajęli:
● Jakub Bartosiński uczeń klasy III,
● Wiktoria Szwarc uczennica klasy II,
● Maksymilian Zorski uczeń klasy III.
� 17 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbyło się profi lak-
tyczne przedstawienie nt. zagrożeń wynikających z ko-
rzystania z sieci komputerowej dla klas IV – VI, oraz 
dla klas młodszych 0 – III nt. zdrowego trybu życia, 
prawidłowego odżywiania się oraz dbania o własną 
higienę. 

� 18 kwietnia uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach brały 
udział w II etapie powiatowego konkursu pt. „Policjan-
ci są wśród nas”. Drużynowo uczennice szkoły zajęły 
szóste miejsce. 

� 18 kwietnia w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim gościł zespół ludowy „Hu-
lanka”. Artyści przybliżyli dzieciom kulturę ludową 
z regionu Łowicza oraz Krakowa.

� 19 i 22 kwietnia dzieci z grupy I i II z Przedszko-
la Publicznego w Józefowie wzięły udział w zajęciach 
bibliotecznych pt. „Nasza ziemia i ekologia”, które 
odbyły się w Bibliotece Publicznej w Józefowie. Dzie-
ci utrwaliły sobie wiedzę o ochronie przyrody, poznały 
zwierzęta i rośliny chronione. Przedszkolaki uczyły się 
segregować śmieci do odpowiednich pojemników 

� 19 – 21 kwietnia dla uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Szarych Szeregów w Płochocinie biorących 
udział w zajęciach świetlicowych odbył się wyjazd inte-
gracyjny do Karpacza. Program obejmował zwiedzanie 
Karpacza z przewodnikiem oraz wyjazd do Skalnego 
Miasta w Czechach. 

� 20 kwietnia odbył się Rajd Szlakiem Historii. Or-
ganizatorem tegorocznego rajdu była Szkoła Podsta-
wowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
Mazowieckim. W rajdzie brali udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

� 22 kwietnia uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gał-
czyńskiego brali udział w warsztatach prowadzonych 
w języku angielskim, które miały na celu zapoznanie 
uczniów ze zwyczajami krajów anglojęzycznych, oraz 
zwiększenie świadomości kulturalnej. Warsztaty od-
były się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Warszawie. 

� 23 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach zajęli II 
miejsce w Mokotowskim Turnieju Unihokeja klas V, 
który odbył się w Warszawie. 

� 23 kwietnia nauczyciele z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie wzięli udział w warsztatach pt.”Sy-
multaniczno – sekwencyjna Nauka Czytania jako sty-
mulacja rozwoju funkcji poznawczych dzieci w wieku 
przedszkolnym”.  Warsztaty prowadziła p. prof. dr hab. 
Jagoda Cieszyńska z Krakowa.

� 24 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Ma-
zowieckim odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla 
wszystkich uczestników konkursu plastycznego pt. 
"Bezpiecznie na wsi" – etap gminny. 16 maja w Domu 
Kultury w Błoniu odbyło się podsumowanie oraz uro-
czyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu na 
szczeblu powiatowym. Dwie uczennice Szkoły Podsta-
wowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święci-
cach zajęły I i II miejsce w kategorii klas IV - VI powiatu 
warszawskiego zachodniego i grodziskiego. Organiza-
torem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. 

� 24 kwietnia dla uczniów klas II, IV i V Szkoły Pod-
stawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie odbyły 
się warsztaty profi laktyczne, mające na celu rozwijanie 
umiejętności zachowań asertywnych, pomysłowość 
uczniów w działaniach prozdrowotnych oraz pozwoli 
uczniom utrwalać zasady i metody konstruktywnego 
rozwiązywania konfl iktów. Również dla rodziców odby-
ły się warsztaty rozwijające umiejętności wychowaw-
cze. Zajęcia poprowadzili specjaliści z Pracowni Profi -
laktycznej - Krokus.

� 26 kwietnia dzieci z grupy II z Przedszkola Pu-
blicznego w Józefowie brały udział w lekcji bibliotecz-
nej pt. „Poznajemy bajki i baśnie”, która odbyła się 
w  Bibliotece Publicznej w Józefowie. Dzieci słucha-
ły wierszy Juliana Tuwima pt. „ Lokomotywa”, „ Słoń 

OŚWIATA
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Trąbalski” i „Ptasie radio” oraz oglądały baśnie H. Ch. 
Andersena.

� 26 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się uroczysty apel 
z okazji 8 rocznicy nadania imienia szkole. Apel był 
połączony z koncertem laureatów Gminnego Konkur-
su Poezji i Pieśni Patriotycznej „Patrz w przyszłość, pa-
miętaj o przeszłości”.

� 26 kwietnia uczniowie klasy I A Gimnazjum im. 
K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie brali udział w wy-
cieczce do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w celu 
obejrzenia wystawy multimedialnej pt. „Nasza Plane-
ta – zobacz co możemy stracić”. Celem wycieczki było 
uświadomienie uczniom zabójczych dla środowiska 
skutków działalności człowieka. 

� 27 kwietnia uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie, w ramach powiatowego 
konkursu pt. „Ekologiczna Szkoła”, uczestniczyli w ak-
cji sprzątania okolicznych miejscowości.  

� 26 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 
1 w Ożarowie Mazowieckim spotkały się z animato-
rem sztuki artystycznej – multiinstrumentalistą, który 
zachęcał dzieci do nauki gry na instrumentach perku-
syjnych.

� 3 maja w uroczystej Mszy Świętej z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja, brały udział Poczty Sztandarowe 
z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie 
oraz Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszaw-
skiego w Ożarowie Mazowieckim. Msza Święta odbyła 
się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
Mazowieckim. 

� 7 maja uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie poprowadzili uro-
czysty apel poświęcony historycznym wydarzeniom, 
przybliżający znaczenie dla Polski, uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja.

� 9 maja uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach zajęli I miej-
sce w unihokeju w kategorii chłopców w ramach za-
wodów sportowych o Puchar Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Sportowego. Zawody odbyły się w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Raszynie.

� 9 maja dzieci z grupy IV i V z Przedszkola Publicz-
nego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wy-
cieczce do Straży Pożarnej w Ożarowie Maz. Celem 
wycieczki było zapoznanie dzieci z zawodem strażaka 
oraz zaprezentowanie sprzętu pożarniczego. 

� 9 maja dzieci z grupy I i II z Przedszkola Publicz-
nego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odwiedziły gospo-
darstwo agroturystyczne w Konstantynowie. Dzieci 
oglądały zwierzęta hodowlane i domowe, na zakoń-
czenie wycieczki jeździły bryczką.

� 10 maja dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim z okazji Dnia Matki uczest-
niczyli w inscenizacji słowno – muzycznej, która odbyła 
się w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. 

� 10 – 12 maja uczniowie biorący udział w zaję-
ciach w ramach projektu unijnego POKL „Poznaję 
świat”, uczestniczyli w wycieczce do Łodzi. Program 
wycieczki był bardzo atrakcyjny. Uczniowie zwiedzili te-
reny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, mu-
zea - Kinematografi i, Semafora, Manufaktury, Skan-
sen budownictwa drewnianego i Szkołę Filmową.

� 10 maja w ramach propagowania hasła „Zdrowe 
serce zdrowy duch” oraz kontynuowania zajęć „Ratu-
jemy i uczymy ratować”, uczniowie klas V i VI Szkoły 
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, 
przygotowali prezentację przybliżającą wartości zdro-
wego trybu życia i dbania o siebie nawzajem.

� 13 maja Cezary Kucharski, uczeń Gimnazjum 
im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie, zdobył tytuł lau-
reata w Konkursie Historycznym, który organizowany 
był przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się w auli Politechniki War-
szawskiej.

� 14 maja w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie w ramach zakończenia szkolne-
go projektu „Szare Szeregi - nasz patron” odbył się dla 
uczniów szkoły konkurs wiedzy o Szarych Szeregach.

� 16 maja dzieci z grupy I z Przedszkola Publiczne-
go w Józefowie brały udział w lekcji bibliotecznej pt. 
„Dzień mamy”, która odbyła się w Bibliotece Publicz-
nej w Józefowie. 

� 17 maja uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie zajęli II miejsce w Mię-
dzypowiatowym Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Mini Piłce Nożnej chłopców.

� 18 maja w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie odbył się Gminny Konkurs Recy-
tatorski „W podróż z Tuwimem”, w którym brały udział 
dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

� 18 maja dla uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie, którzy biorą udział 
w zajęciach świetlicowych, odbył się wyjazd integra-
cyjny do Bałtowa. Atrakcją było zwiedzanie parku di-
nozaurów, safari bałtowskiego, spływ tratwami rzeką 
Kamienną i park rozrywki.

� 20 maja uczniowie klas 1B, 2B, 3C, Gimnazjum 
im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie, brali udział 
w wycieczce do Mościsk do parku rozrywki „Farma Ilu-
zji”. Wycieczka miała charakter edukacyjny.
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Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
16 i 17 kwietnia udostępniono salę dla Mazo-

wieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na szko-
lenie dla rolników nt.: „Stosowanie środków ochro-
ny roślin przy użyciu opryskiwaczy”

18 kwietnia odbył się  IX Powiatowy Festiwal Pio-
senki o Zdrowiu organizowany przez Powiatową Stację 
Sanitarno - Epidemiologiczną w Powiecie Warszaw-
skim Zachodnim

18 kwietnia odbyła się sesja Rady Miejskiej
21 kwietnia zorganizowano wernisaż pokonkurso-

wy wystawy „Razem przeciw agresji” (organizatorem 
konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Kuso-
cińskiego w Ożarowie Mazowieckim)

24 kwietnia udostępniono salę na pokaz kolekto-
rów słonecznych

5 maja odbył się Wieczorek taneczny dla senio-
rów

5 maja (po mszy o godz. 18.00 w Parafi i NMP 
Królowej Apostołów w Ołtarzewie) odbył się koncert: 
„Piękna nasza Polska cała” w wykonaniu chóru Ab 
Imo Pectore i Varsovia Brass Quintet

9 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej
12 maja w sali widowiskowej Domu Kultury 

„Uśmiech”odbyło się spotkanie z Joanną Siedlecką 
nt. „Tuwim prywatny”

16 maja spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III Wie-
ku - wykład nt. „Gminny system gospodarki odpadami, 
nowy sposób odbierania śmieci” (poprowadził go pan 
Robert Głazowski, Naczelnik Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim)

19 maja zaprezentowano spektakl teatralny dla 
dzieci „Pinokio”

Dom Kultury ,,Uśmiech”- Filia w Józefowie
19 kwietnia odbyły się zajęcia twórcze z uczniami 

Gimnazjum w Płochocinie prowadzone przez instruk-
tora Domu Kultury ,,Uśmiech” w Józefowie Katarzynę 
Cyniak – Górnecką.

21 kwietnia najmłodsi widzowie obejrzeli spektakl 
teatralny pt ,,Dino nowy przyjaciel” w wykonaniu Te-
atru Duet.

21 kwietnia – w niedzielne popołudnie mieszkańcy 
naszych osiedli po raz kolejny mieli możliwość wzięcia 

udziału w wieczorku poetyckim pt ,,Wiosna i kwiaty”.
Wieczór zorganizowany był wspólnie z Filią Bibliote-

ki Publicznej w Józefowie.
Przybyli goście recytowali przygotowane przez sie-

bie wiersze znanych polskich poetów.
28 kwietnia – Seniorzy spotkali się na wieczorku 

tanecznym.
3 maja –  odbyła się V Józefowska Majówka.
Pomimo złej pogody nasi mieszkańcy nie zawiedli 

i przybyli licznie na naszą imprezę.
Na scenie mogliśmy podziwiać małych artystów 

uczęszczających na zajęcia w naszej Filii. Swój pro-
gram zaprezentowały również ,,Ożarowskie Kumosz-
ki”.

Na zakończenie części artystycznej wystąpił kaba-
ret ,,Sakrable”.

Piknik zakończył się tradycyjnie płonącym ogni-
skiem, przy którym można było upiec kiełbaskę i po-
słuchać biesiadnej muzyki.

12 maja Teatr Urwis zaprezentował przedstawie-
nie dla dzieci pt. „Pipi Wędrowniczka”.

12 maja odbyło się otwarcie intermedialnej wysta-
wy podsumowującej zajęcia z malarstwa sztalugowe-
go, rzeźby, fotografi i i fi lmów animowanych pod kie-
runkiem instruktora Katarzyny Cyniak – Górneckiej .

Wszystkim przybyłym gościom o technikach, proce-
sach tworzenia dzieł opowiadali sami autorzy - nasi 
mali artyści.

19 maja odbył się wieczorek taneczny dla Senio-
rów.

Dom Kultury „Uśmiech”  -  Filia w Broniszach
21 kwietnia w godz. 8.00 – 22.00 odbyły się wy-

bory uzupełniające do Rady Miejskiej Ożarowa Mazo-
wieckiego

28 kwietnia zaprezentowano spektakl „Brzydkie 
Kaczątko” w wykonaniu teatru „Wariacja”

5 maja odbył się spektakl „Magiczny ołówek” w wy-
konaniu teatru „Duet”

18 maja udostępniono salę na walne zebranie 
Koła Łowieckiego „Jeleń”

Na wszystkie nasze spotkania z teatrem wstęp 
wolny.

KULTURA

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Bronisz, Mor, 
Szelig, Piotrkówka Dużego, Macieszysza, którzy odda-
li na mnie swój głos  w dniu 21.04.2013 r. w wyborach 
uzupełniających do Rady Miejskiej Ożarowa Mazo-

wieckiego. Dziękuję za zaufanie. Wasze poparcie jest 
dla mnie zobowiązujące.

Radny Jan Mikołajczyk 
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Uchwały podjęte na sesjach Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 18 kwietnia 
2013r.

1) Uchwała Nr XXXV/335/13 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr XXXV/336/13 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

3) Uchwała Nr XXXV/337/13 w sprawie przy-
jęcia sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofi ar Przemocy.

4) Uchwała Nr XXXV/338/13 w sprawie przy-
jęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowie 
Mazowieckim za 2012 rok.

5) Uchwała Nr XXXV/339/13 w sprawie przyję-
cia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Ożarowie Mazowieckim za 2012 rok.

6) Uchwała Nr XXXV/340/13 w sprawie przy-
jęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 
Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na rok 2012.

7) Uchwała Nr XXXV/341/13 w sprawie przyję-
cia raportu z realizacji Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki na lata 2009 – 2032.

8) Uchwała Nr XXXV/342/13 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia przystanków komuni-
kacyjnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

9) Uchwała Nr XXXV/343/13 w sprawie uchyle-
nia Uchwały Nr XXXIII/326/13 Rady Miejskiej w Ożaro-
wie Mazowieckim z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów rolno - spożywczego rynku 
hurtowego w Broniszach.

10) Uchwała Nr XXXV/344/13 w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów rolno - spożywczego rynku hurto-
wego w Broniszach.

11) Uchwała Nr XXXV/345/13 w sprawie upo-
ważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej do 
zwołania posiedzenia komisji do spraw obywatel-
skich.

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 9 maja 2013r.

1) Uchwała Nr XXXVI/346/13 o zmianie uchwa-
ły w sprawie powołania stałych komisji Rady i ich skła-
dów osobowych.

2) Uchwała Nr XXXVI/347/13 w sprawie upo-
ważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej do 
zwołania posiedzenia komisji do spraw obywatel-
skich.

3) Uchwała Nr XXXVI/348/13 w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

4) Uchwała Nr XXXVI/349/13 w sprawie udzie-
lenia pomocy fi nansowej w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznacze-
niem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 
dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie.

5) Uchwała Nr XXXVI/350/13 w sprawie udzie-
lenia pomocy fi nansowej w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznacze-
niem na dofi nansowanie budowy chodnika przy ul. 
Piastowskiej.

6) Uchwała Nr XXXVI/351/13 w sprawie przy-
znania nagrody honorowej Gminy Ożarów Mazowiec-
ki.

7) Uchwała Nr XXXVI/352/13 w sprawie przyję-
cia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów 
Mazowiecki za rok 2012.

8) Uchwała Nr XXXVI/353/13 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas 
nieoznaczony części nieruchomości położonej w Ma-
cierzyszu.

9) Uchwała Nr XXXVI/354/13 w sprawie usta-
nowienia służebności przesyłu na rzecz Mazowieckiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

10) Uchwała Nr XXXVI/355/13 w sprawie na-
bycia w drodze darowizny nieruchomości położonej 
w Ożarowie Mazowieckim.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  ,
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (po-
kój nr 108).

INFORMACJA BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim przy ul. Kolejowej 2 został wywieszony 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzier-
żawienia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
nr tel. 22 731 32 58.

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

LATO W MIEŚCIE 2013

L.p. Data Godziny 
zajęć Organizator Kontakt Grupa 

wiekowa

1 1-5.07.2013 8.00-17.30

Świetlica Środowiskowa i 
Socjoterapeutyczna Przy Parafi i 
Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
Mazowieckim - zajęcia w Józefowie w fi lii 
DK "Uśmiech"

P. Ewelina Grzybowska-
Antoniak
tel. 604 125 512

5-14 lat

2 1-12.07.2013 8.00-15.00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim

P. Krystyna Kozłowska 
tel. 22 722 10 39 klasy I-VI

3 1-5.07.2013 8.00-12.00 Szkoła Podstawowa w Święcicach P. Lucyna Bielecka
tel. 22 722 50 28

klasy 
IV-VI

4 1-5.07.2013 10.00-14.00 DK Uśmiech - Ożarów Mazowiecki DK Uśmiech
tel. 22 722 14 45 pow. 6 lat

5 1-19.07.2013 8.00-13.00
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i 
Edukacji Dzieci Wiejskich przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Umiastowie

Szkoła Podstawowa 
w Umiastowie
tel. 22 722 10 04

pow. 5 lat

6 8-12.07.2013 10.00-15.30 DK Uśmiech - fi lia Józefów DK Uśmiech - fi lia Józefów
tel. 22 722 50 08 pow. 7 lat

7 8-19.07.2013 8.00-17.30

Świetlica Środowiskowa i 
Socjoterapeutyczna Przy Parafi i 
Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
Mazowieckim

P. Ewelina Grzybowska-
Antoniak
tel. 604 125 512

5-14 lat

8 15-19.07.2013 10.00-15.30 DK Uśmiech - fi lia Bronisze
DK Uśmiech - fi lia 
Bronisze
tel. 510 284 791

pow. 6 lat

9 29.07-
09.08.2013 8.00-16.00 Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny Uzależnień 
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 167A
tel. 22 722 20 09

6-14 lat

Ad 1. Letnie półkolonie: zajęcia dydaktyczne obejmujące tematykę profi laktyki uzależnień i zajęcia rekreacyjne; zajęcia 
grupowe i indywidualne z terapeutą, mini wykłady, zabawy i gry psychologiczne, wycieczki piesze, rowerowe, gry 
i zabawy sportowe, zabawa przy muzyce, pływanie.

Ad 2. Zajęcia i zabawy integracyjne, wyjazd do kina, wycieczka do stadniny, wycieczka do Warszawy i zwiedzanie 
Stadionu Narodowego, rozgrywki sportowe, zajęcia na basenie, zabawy na placu zabaw, zwiedzanie rozgłośni 
radiowej Polskiego Radia, wycieczka do warszawskiego ZOO, spotkanie z podróżnikiem, wyjazd do Kolorado.

Ad 3. Zajęcia sportowe.
Ad 4. Lato z Uśmiechem: zajęcia plastyczne (pow. 6 lat) w godz. 10.00-12.00; 

warsztaty fotografi czne i animacji fi lmowej (pow. 8 lat) w godz. 12.00-14.00.
Ad 5. Zajęcia warsztatowe, wycieczki, gry i zabawy edukacyjne, zajęcia sportowe.

Ad 6. Lato z Uśmiechem: taniec rewiowy (pow. 9 lat) w godz. 10.00-12.00; warsztaty fotografi czne i animacji fi lmowej 
(pow. 8 lat) w godz. 12.00-14.00; warsztaty muzyczne - nauka gry na instrumentach perkusyjnych i bębnach 
(pow. 7 lat) w godz. 14.00-15.30.

Ad 7. Letnie półkolonie: zajęcia dydaktyczne obejmujące tematykę profi laktyki uzależnień i zajęcia rekreacyjne; zajęcia 
grupowe i indywidualne z terapeutą, mini wykłady, zabawy i gry psychologiczne, wycieczki piesze, rowerowe, 
autobusowe, gry i zabawy sportowe, zabawa przy muzyce, pływanie.

Ad 8. Lato z Uśmiechem: zajęcia taneczne (pow. 6 lat) w godz. 10.00-12.00; warsztaty fotografi czne i animacji fi lmowej 
(pow. 8 lat) w godz. 12.00-14.00; zajęcia plastyczne (pow. 6 lat): 15-16, 18-19.07. w godz. 14.00-15.30; 
warsztaty z wyrobu biżuterii: 17.07.  w godz. 14.00-15.30.

Ad 9. Zajęcia informacyjne i warsztatowe z zakresu problemów dotyczących młodych ludzi, alternatywnych 
i konstruktywnych zachowań, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrażających, rozwijanie 
zachowań społecznych, komunikacja i współdziałanie w grupie, odkrywanie swoich zdolności i pasji.
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PAGINAKOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Biblioteka 
Publiczna 
w Ożarowie 
Mazowieckim 

Pon. 10.00-18.30
Wt.-Pt. 10.00-17.00
Oddział dla dzieci i młodzieży: 
pon.-pt. 10.00-17.00

Biblioteka 
Publiczna - fi lia 
w Józefowie 

Pon.-Pt. 10.00-18.00

Biblioteka 
Publiczna - fi lia 
w Święcicach

Pon. 12.00-18.00
Wt. Czw. 10.00-17.00
Śr. 12.00-18.00
Urlop: 29.07.-17.08.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim zaprasza przez cały lipiec dzieci z Gminy Ożarów Mazo-
wiecki na bezpłatne wejścia na basen. W miarę posiadanych zasobów instruktorskich zapewniona będzie dzieciom ani-
macja zajęć sportowo-rekreacyjnych w wodzie, bezpłatne wejścia na basen: poniedziałki, środy, piątki godz. 10.00 oraz 
godz.11 (zajęcia po 45 min.).

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim oferuje przez cały okres wakacyjny nowości wydawnicze, czasopisma, 
komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu, gry planszowe, a także przyjazne i bezpieczne miejsce spotkań. Godziny 
pracy biblioteki w czasie w:

Gmina Ożarów Mazowiecki włączyła się do Ogól-
nopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę!", a także 
poszerzyła współpracę o kolejny projekt „Reaguj na 
przemoc!”, dzięki któremu można dowiedzieć się, 
w jaki sposób można szukać pomocy i wsparcia, 
w przypadku doświadczania przemocy, a także jak po-
móc osobom potrzebującym.

Patronat nad działaniami objął Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz Rada Miejska.

Celem kampanii „Postaw na rodzinę!" jest pro-
pagowanie roli rodziny w życiu każdego człowie-
ka, promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa 
oraz profi laktyka zachowań ryzykownych u dzieci 
i młodzieży. To właśnie rodzina dostarcza dziecku 
wzorców zachowań, zarówno tych pozytywnych, jak 
i niestety również tych nieprawidłowych – sięganie po 
alkohol, narkotyki, dopalacze, itd.

W 2013 roku zwraca się szczególną uwagę na pro-
mowanie szacunku wobec osób starszych, relacjach 
międzypokoleniowych, wykorzystanie mądrości babć 
i dziadków w wychowaniu młodego pokolenia.

W ramach kampanii „Postaw na Rodzinę!” samo-
rząd zorganizuje:
● Piknik Rodzinny z okazji obchodów Dnia Dziecka 

– 01.06.2013 r. w Ożarowie Mazowieckim,

● Piknik Rodzinny z okazji obchodów Dnia Dziecka – 
02.06.2013 r. w Płochocinie pod hasłem „Kocham 
swój dom”,

● Warsztaty dla ojców prowadzone przez fundację 
www.tato.net w dniach 21-22.06.2013 r. – w DK 
„Uśmiech”, 

● Gminny Piknik Rodzinny z okazji „Dnia Ojca” 
na Boisku przy Parafi i Miłosierdzia Bożego - 
23.06.2013 r.,

● Konkurs fotografi czny „Ożarowska rodzina w obiek-
tywie” (wrzesień – październik 2013 r.),

● Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod ha-
słem „Rodzina jest najważniejsza” w ramach akcji 
„Lato w Mieście”.
Instytucje, organizacje oraz osoby prywatne, chęt-

ne do włączenia się w działania profi laktyczne w ra-
mach kampanii „Postaw na rodzinę!”, mogą skontak-
tować się z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 
165, III piętro, pok. 312, tel. (22) 731 32 57, e-mail: 
j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl,  a.fedoryk@oza-
row-mazowiecki.pl

Anna Bartoszewicz
Przewodnicząca GKRPA

Samorząd Ożarowa Mazowieckiego stawia na rodzinę!
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WYDARZENIA KULTURALNE

Z funduszu sołeckiego wsi Duchnice, przy udziale 
środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania  „Między Wisłą a Kampinosem” przy 
ulicy Duchnickiej w Duchnicach doposażony został 
plac rekreacyjno-rehabilitacyjny. Na placu znajdują 
się: dwie duże altany, betonowy grill, 8 sprzętów siłow-
ni zewnętrznej, plac zabaw dla dzieci oraz boisko do 
piłki nożnej oraz piłki siatkowej. Plac jest ogrodzony 
oraz monitorowany, a więc bardzo bezpieczny. Zachę-
camy do korzystania w godzinach od 7 do 22. Ideą 
utworzenia tego placu było stworzenie warunków do 
rekreacji na świeżym powietrzu, a także integracja 
mieszkańców. Urządzenia siłowni zewnętrznej nie 
tylko poprawiają kondycję ludzi zdrowych, ale także 
pełnią funkcję rehabilitacyjną. Na każdym urządze-
niu jest tabliczka z opisem ćwiczeń. Niebawem uzu-
pełnimy, na specjalnej tablicy, opisy co do funkcji 

rehabilitacyjnych poszczególnych urządzeń. Plac jest 
miejscem spotkań mieszkańców naszej wsi. Młodzież 
znalazła swoje miejsce, gdzie może pograć w piłkę, 
grillować a nawet urządzać wspólne imprezy. Plac 
działa od maja 2012 roku. Obecnie został doposażo-
ny, zbudowany został też chodnik do altan i przy grillu. 
W szczególny sposób zachęcam do korzystania z wy-
posażenia placu osoby ze schorzeniami kręgosłupa 
oraz narządu ruchu. Nie musicie oczekiwać miesiąca-
mi, a następnie dojeżdżać na rehabilitację. Nieważny 
wiek ani kondycja, każdy ćwiczy tak jak pozwalają mu 
siły. W imieniu mieszkańców Duchnic dziękuję Panu 
Burmistrzowi Pawłowi Kanclerzowi, którego zamiło-
wanie do sportu jest powszechnie znane, za oddanie 
gminnego gruntu położonego w bardzo atrakcyjnym 
miejscu pod budowę tego placu. 

Radna Małgorzata Rutkowska

Duchnice promują zdrowy tryb życia.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt pt. „Doposażenie placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Duchnicach”

Współfi nansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013
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w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

1 czerwca  godz. 14.00
Dzień Dziecka – Festyn na boisku przy Sanktu-

arium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim
2 czerwca  godz. 16.00

Wieczorek taneczny dla seniorów
9 czerwca  godz. 17.00

Wernisaż  Pani Katarzyny Cyniak-Górneckiej
14 czerwca godz. 19.00

Wręczenie „Felicji”- Nagrody Honorowej Ożarowa 
Mazowieckiego. Hotel Lamberton. 

Impreza zamknięta.
16 czerwca godz. 15.00

XI Dni Ożarowa Mazowieckiego 
Boisko UKS Ołtarzew w Ołtarzewie przy ul. Przy-

parkowej. 
Szczegóły wkrótce na plakatach oraz na 

www.dkusmiech.eu i wwww.ozarow-mazowiecki.pl
20 czerwca godz.17.00

Uroczystość Jubileuszowa 
50-Lecia Pożycia Par Małżeńskich

27 czerwca godz. 16.00
Sesja Rady Miejskiej 

w Józefowie, ul. Fabryczna 15

2 czerwca – niedziela – godz. 14.00
Dzień Dziecka – boisko  FC  Płochocin 

8 czerwca – sobota – godz 8.00 - 13.30 
Spotkanie Związku Niewidomych 

z okazji Dnia Matki i Dziecka 

w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

9 czerwca – godz. 15.00 
– spotkanie z Radą Sołecką  Bronisz
23 czerwca – godz. 16.00 – 20.00 
– Wieczorek Taneczny dla Seniorów. 

Wstęp wolny !!!

KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

W dniu 24 kwietnia bieżącego roku w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Ożarowie Mazowieckim w Sali Ślubów 
odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. 

Medale otrzymały 2 pary: Państwo Władysława 
i Grzegorz Kobiałka oraz Państwo Wanda i Czesław 
Lewandowscy. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej odznaczenia wręczał Burmistrz Paweł Kanc-
lerz. Uroczystości Złotych Godów Małżeńskich swoją 
obecnością zaszczycił ksiądz Andrzej Otyszecki, Pro-
boszcz Parafi i św. Wojciecha Biskupa i Męczennika 
w Płochocinie.

Jubilaci otrzymali od Burmistrza listy gratulacyjne, 
bukiety kwiatów oraz pamiątkowe dyplomy. Ksiądz 
Proboszcz również wręczył Odznaczonym upominki. 

W Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich uczest-
niczyli najbliżsi Odznaczonych, sąsiedzi i znajomi. Był  
tort weselny i gromkie sto lat dla Jubilatów. 

Ze względu na długą procedurę zgłoszeniową, oso-
by, które mają w rodzinie, wśród swoich znajomych 
pary obchodzące 50 rocznicę zawarcia związku mał-

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

żeńskiego prosimy o zgłaszanie jubilatów do Urzędu 
Stanu Cywilnego. Zgłoszenie powinno zawierać imio-
na i nazwiska jubilatów oraz odpis skrócony aktu mał-
żeństwa jeżeli związek małżeński zawierany był w in-
nej gminie.  

Jolanta Dragan 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Ożarowie Mazowieckim 
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W dniu 8 maja, z okazji Dnia Bibliotekarza oraz 
trwającego Tygodnia Bibliotek, Filia Biblioteki Publicz-
nej w Święcicach gościła najmłodszych czytelników – 
uczniów klas I – III z miejscowej Szkoły Podstawowej.

Dzieci przybyły przebrane za bohaterów swoich 
ulubionych lektur. Byli rycerze i księżniczki, Czerwony 
Kapturek, Calineczka, Pippi, ukochany doktor Dolittle 
w kilku wersjach i inni. Kreując postacie ze swoich 
książek najmłodsi wykazali się dużą pomysłowością 
i pracowitością. Wszyscy zasłużyli na wielkie brawa. 

Uczniowie zostali zaproszeni na pokaz fi lmu „Se-
kret Eleonory”. Opowiadał on o przygodach chłopca 
szukającego sposobu na ocalenie bezcennych ksią-
żek, aby mogły bawić, wzruszać i rozwijać wyobraźnię 
kolejnych pokoleń młodych czytelników. 

Po skupieniu na ciepłym, mądrym fi lmie nastą-
piła chwila zabawy z poezją Juliana Tuwima. Dzieci 
wspólnie inscenizowały „Rzepkę”, a chłopcy z III klasy 

Dzień Bibliotekarza w Filii Biblioteki w Święcicach

Nasz Klub powstał w 2002 roku  i początkowo 
nosił nazwę UKS AMBRA Ołtarzew, którą nadano na 
cześć założyciela i głównego sponsora - właściciela fi r-
my Ambra. Pierwszym prezesem Klubu był Pan Marek 
Perkowski. Siedziba Klubu mieści się na terenie nale-
żącym do Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa. Swoją 
działalność rozpoczynaliśmy od zorganizowania sekcji 
piłki nożnej, a obecnie dodatkowo prowadzimy zajęcia 
z piłki siatkowej, unihokeja oraz szachów. 

W związku z jubileuszem powołania Klubu 15 
czerwca 2013 roku odbędą się liczne imprezy sporto-
we pod patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckie-
go - Pana Pawła Kanclerza oraz Prezesa Firmy Ambra 

Jubileusz Klubu UKS Ołtarzew

- Pana Grzegorza Ambroziaka. Przewidujemy między 
innymi mecze piłki nożnej we wszystkich kategoriach 
wiekowych, turniej szachowy oraz turniej unihokeja 
dziewcząt z udziałem aktualnego Mistrza Polski.

Zarząd Klubu składa serdeczne podziękowania 
sponsorom, sympatykom i rodzicom za dotychczaso-
we wsparcie i pomoc w realizacji celów  sportowych 
i dydaktyczno-wychowawczych. 

Zawodnikom i trenerom życzymy  dalszych sukce-
sów i spełnienia marzeń, przede wszystkim tych spor-
towych. 

Zarząd UKS Ołtarzew

z własnej inicjatywy pięknie przedstawili rówieśnikom 
swoje ulubione wiersze „Spóźniony słowik” i „Lokomo-
tywa”.

Opisane spotkanie jest elementem systematycznej 
współpracy Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Święci-
cach. Rozwija się ona dzięki zaangażowaniu grona pe-
dagogicznego tej szkoły w kształtowanie w uczniach 
nawyku czytania i korzystania ze zbiorów bibliotecz-
nych.

Przy tej okazji chciałabym szczególnie serdecznie 
podziękować paniom wychowawczyniom najmłod-
szych klas  0-III, które są najczęstszym gościem bi-
blioteki, za pomoc i wielką życzliwość przy wspólnym 
przygotowywaniu spotkań i lekcji bibliotecznych.

Zapraszam wszystkich do odwiedzania Biblioteki 
w Święcicach i korzystania z jej zbiorów.

Teresa Sakowska – Filia Biblioteki w Święcicach
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W dniu 13 kwietnia 2013 roku w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Ma-
zowieckim odbyła się XI edycja gminnego Konkursu 
Ortografi cznego „O Pióro Burmistrza Gminy Ożarów 
Mazowiecki”, w którym wzięło udział 32 uczniów klas 
4-6 z czterech szkół podstawowych z terenu naszej 
gminy. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy z dzie-
dziny polskiej ortografi i i interpunkcji, rozwijanie zain-
teresowań związanych z nauką o języku, wyrabianie 
nawyku poprawnej pisowni, a także budzenie zainte-
resowania historią gminy i rodzinnej miejscowości. 

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w każdej 
kategorii wiekowej. 

Czołowe miejsca wśród uczniów klas szóstych za-
jęli: I miejsce - Aleksandra Kanka ze SP nr 1 w Oża-

rowie Maz, II miejsce - Izabela Grzywacz ze SP nr 1 
w Ożarowie Maz., III miejsce - Tomasz Witak ze SP 
nr 2 w Ożarowie Maz. Laureaci klas piątych to Jakub 
Bielecki ze SP nr 1 w Ożarowie Maz., Michał Pec ze 
SP w Płochocinie i Filip Sudakowski, uczeń SP nr 1 
w Ożarowie Maz. W kategorii klas czwartych zwyciężyli 
odpowiednio: Julia Bartosińska ze SP w Święcicach, 
Nawojka Ciborska ze SP nr 1 w Ożarowie Maz. i Iga 
Jasińska ze SP nr 2 w Ożarowie Maz.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, ich Rodzicom 
i Nauczycielom!

Cieszymy się, że do konkursu co roku zgłasza się 
wielu uczniów, co dowodzi, że dbałość o czystość oj-
czystego języka jest dla nich ważną sprawą.

Danuta Jarosz
SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

XI edycja gminnego Konkursu Ortografi cznego 
„O Pióro Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki”

Blisko Ciebie i Twoich spraw
nowa ożarowska telewizja

Idea powołania do istnienia lokalnej parafi alno-
społecznej telewizji pojawiła się pod koniec 2011 
roku. Potrzeba było wiele czasu i wysiłków, aby idea 
ta została przekuta w czyn. Dzięki zaangażowaniu 
wielu ludzi na początku 2012 pomysł zaczęto reali-
zować. W marcu 2013 roku powołano Fundację Mi-
sericordia Ożarów Mazowiecki, której głównym celem 
statutowym jest głoszenie Dobrej Nowiny, a zwłaszcza 
Orędzia Miłosierdzia, poprzez nowoczesne środki spo-
łecznego przekazu. 

Fundacja podpisała umowę licencyjną z siecią ka-
blową STANSAT obejmującą swym zasięgiem Ożarów 
Maz., Błonie, Pruszków i Babice o dystrybucję w tej 
sieci programu TV Misericordia (Ożarów Info) produ-
kowanego przez Fundację.

Program TV Misericordia wchodzi na stałe do sieci 
kablowej z dniem 4 kwietnia 2013 roku. Od tego dnia 

na naszej antenie codziennie w Godzinie Miłosierdzia, 
czyli 15.00, można oglądać transmisję Eucharystii 
z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Ma-
zowieckim, poprzedzoną Koronką do Bożego Miłosier-
dzia. Transmisja ta jest odpowiedzią na potrzeby wielu 
osób starszych i chorych, którzy od wielu już lat nie 
mogą osobiście uczestniczyć w Eucharystii.

W ciągu dwóch tygodni udało nam się stworzyć Ser-
wis informacyjny OżarówINFO. Program ten począwszy 
od 14 kwietnia można oglądać co niedzielę o godz. 
16.15 oraz w Internecie na naszej stronie www.miseri-
cordia.media.pl. Program OżarówINFO porusza tematy 
lokalnej społeczności Miasta Ożarów Mazowiecki oraz 
powiatu Warszawskiego Zachodniego. Przy tworzeniu 
tego programu współpracujemy z Urzędem Gminy i in-
nymi instytucjami z terenu Ożarowa. Chcemy być bli-
sko mieszkańców naszego miasta i ich spraw. 

Chcemy, aby ożarowska telewizja była naszym 
wspólnym dziełem, dlatego już dziś zapraszamy do 
współpracy każdego, kto w jakikolwiek sposób jest 
w stanie nas wesprzeć. 

Przemysław Krakowczyk SAC
Dane:
Strona: www.misericordia.media.pl
e-mail: tv@misericordia.media.pl
YouTube.com/TvMisericordiaPL
Facebook.com/Misericordia.Media
Facebook.com/OzarowInfo
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18 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się 
apel, na którym rozdano dyplomy i nagrody uczest-
nikom konkursu profi laktycznego „Razem przeciw 
agresji”. Sponsorem nagród był Burmistrz naszej gmi-
ny oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, a dyplomów Wydawnictwo KomoGraf. 
Nagrody wręczali: Pani Anna Bartoszewicz – przewod-
nicząca GKRPA oraz funkcjonariusze Patrolu Szkolne-
go.

21 kwietnia 2013 r. w Sali Wystawowej Domu Kul-
tury „Uśmiech” odbył się wernisaż prac wykonanych 
przez uczniów. Zaprezentowane zostały plakaty, a tak-
że odczytane nagrodzone listy otwarte do kolegi pisa-
ne przez uczniów w ramach konkursu.

Organizatorem wernisażu był Dom Kultury 
„Uśmiech” i  nasza szkoła. Licznie przybyli nasi mło-
dzi artyści wraz z rodzinami. Imprezę umilił występ 
muzyczny ucznia naszej szkoły Wiktora Jaworskiego 
uczącego się gry na instrumentach w DK „Uśmiech” 
oraz słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy Sponsorom oraz Organi-
zatorom za wsparcie i pomoc. Takie przedsięwzięcia 
przyczyniają się do przeciwdziałania zachowaniom 

Finał konkursu profi laktycznego ,,Razem Przeciw Agresji”

Za oknem jeszcze wszędzie zima, ale prawdziwa 
wiosna zawitała do Gimnazjum im. Konstantego Il-
defonsa Gałczyńskiego w Płochocinie w piątek 22 
marca. Gimnazjaliści świętowali Dzień Wiosny razem 
z uczniami klas szóstych z okolicznych szkół podsta-
wowych, których zaprosili, aby pokazać im swoją szko-
łę i zachęcić do podjęcia nauki w przyszłym roku szkol-
nym. Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły ubrani 
bardzo kolorowo. W wiosennych przebraniach wystą-
pili też nauczyciele. Zajęcia odbywały się w barwnych 
grupach: czerwonej, niebieskiej, żółtej, zielonej i bia-
łej. Pani dyrektor Renata Król serdecznie powitała za-
proszonych uczniów oraz ich nauczycieli i zaprosiła do 
wspólnej zabawy, którą rozpoczął występ grupy dziew-
cząt naśladujących tańcem różne dyscypliny sportu. 
Każda kolorowa drużyna przygarnęła w swoje szeregi 
grupę szóstoklasistów i od tej chwili razem brali udział 
we wszystkich zajęciach.

Kolorowe grupy przechodziły kolejno do pięciu 
pracowni, gdzie uczniowie uczestniczyli  w zajęciach: 
matematycznych, językowych, plastycznych, i sporto-
wych. Były to lekcje prowadzone przez nauczycieli gim-
nazjum i młodzież z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania z zastosowaniem multimedialnych pomocy 
dydaktycznych. Za wykonane zadania uczniowie byli 

A w Gimnazjum w Płochocinie…
Wiosna, wiosna… ach !  To ty

wynagradzani obowiązującą tego dnia w szkole walu-
tą – konstantolem. Za uzbieraną kwotę mogli w dwóch 
sklepikach zakupić słodycze. Podczas przerw między 
kolejnymi lekcjami spędzali czas w szkolnej kawiaren-
ce, smakując ciasta przygotowane przez rodziców.

Zajęcia w bloku matematycznym polegały na 
współzawodnictwie w rozwiązywaniu zadań umiesz-
czonych na tablicy oraz na układaniu wylosowanej fi -
gury z drewnianych klocków.

Podczas zajęć językowych uczniowie mogli wyka-
zać się  sprawnością w posługiwaniu się językiem ob-
cym w grach i zabawach np. memory, głucha linia te-
lefoniczna, gorące krzesło, kolorowe baloniki, domino 
językowe itp. 

„Wiosna pędzlem i muzyką malowana” to temat 
zajęć w bloku plastyczno-muzycznym. Uczniowie, 
po wysłuchaniu utworu muzycznego inspirowanego 
tematem wiosny, rozpoznawali  kompozytora i tytuł 
utworu. Następnie, pracując w grupach, realizowali 
zadanie polegające na plastycznym przedstawieniu  
wiosny. Z kolorowej bibuły, sznureczków, wstążek  wy-
czarowywali piękne postacie pani Wiosny - żywe lub 
papierowe.

W bloku przyrodniczym uczestnicy znaleźli się 
„w świecie kryształów”. Prowadzili obserwację mikro-

agresywnym i antyspołecznym na terenie szkoły i poza 
szkołą, kształtują u uczniów postawy empatii, uczą re-
agowania na akty przemocy i korzystania z pomocy 
kolegów i dorosłych.

Joanna Koll 
Pedagog szkolny

Szkoła Podstawowa nr 1
im. J. Kusocińskiego

w Ożarowie Mazowieckim
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skopową  kryształów i „bawili się” w chemiczny ogród, 
hodując własne kryształki cukru, soli lub nadmanga-
nianu potasu.  Następnie z kryształów cukru, koloro-
wych farb, kleju i fl amastrów tworzyli plastyczny wize-
runek wiosny.

Zajęcia w bloku sportowym odbywały się na hali. 
Zawodnicy w dwóch grupach rywalizowali, kto szybciej 
pokona tor przeszkód. Zadanie pozwalało każdemu  
zmierzyć swoją sprawność fi zyczną. Okazało się, że 
zupełnie proste ćwiczenia takie jak przełożenie szar-
fy, przejście pod przeszkodą czy bieg, mogą  wymagać  
wiele wysiłku i wywołać spore zmęczenie. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zebrali się 
w głównym holu, aby obejrzeć przygotowany przez 
gimnazjalistów program poetycko - muzyczny „Idzie 
wiosna” czyli wiosenną wizytę u poety w leśniczówce, 
którą wypełniła nastrojowa poezja Konstantego I. Gał-
czyńskiego, humorystyczne piosenki a na zakończe-
nie twist „Alibaba” w wykonaniu wszystkich widzów.

Po takich zajęciach szóstoklasiści mogli utwierdzić 
się w przekonaniu, że nauka w płochocińskim gimna-
zjum to wielka przyjemność i zaszczyt.

Nauczyciele – Gimnazjum w Płochocinie

W Publicznej Szko-
le Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza 
w Umiastowie, 22 
kwietnia uczniowie 
obchodzili przypada-
jące w tym dniu Świę-
to Ziemi. Przygotowa-
nia do jego uczczenia 
zaczęły się jednak już 
dużo wcześniej, żeby 
w tym dniu wszyst-
ko wypadło zgodnie 
z planem.

Uczniowie klasy 
pierwszej, pod kie-

rownictwem pani Beaty Truszkowskiej przygotowali 
inscenizację pod tytułem „Chora Ziemia”. Ich prezen-
tację wsparła uczennica klasy drugiej i uczeń klasy 
trzeciej. Dzieci starannie przygotowały się do wystą-
pienia, przeżywały kłopoty naszej planety i starały się 
zebranym przekazać jej wołanie o pomoc i prośbę o 
właściwe zachowanie mieszkańców. Na pewno tak 

Dzień Ziemi w szkole w Umiastowie.

„Kwiaty są pięknymi słowami i hieroglifami natury,
Którymi daje nam poznać, jak bardzo nas kocha”.

J.W. Goethe

przedstawione przesłanie zostanie w pamięci naszych 
małych mieszkańców Ziemi na długo.

Małe ogródki kwiatowe założone w różnych pojem-
nikach zaprezentowali uczniowie klasy drugiej. Co-
dzienna obserwacja roślin dostarcza im wiele radości 
i satysfakcji. 

Wydarzenia tego dnia trwały nadal. Do posadze-
nia przy szkole były jeszcze ozdobne krzewy. Każda 
z klas otrzymała swoją roślinkę i starannie, pieczoło-
wicie umieściła ją w ziemi. Jej wzrost i rozwój będzie 
w dużej mierze zależał od pielęgnowania jej przez 
poszczególnych opiekunów. Tego dnia nie mogło się 
też obyć bez zbierania śmieci na terenie przy szkole. 
Zaopatrzeni w rękawice ochronne uczniowie ruszyli 
na łowy. Okazało się, że mimo naszych codziennych 
starań o czystość i porządek, w workach znalazło się 
sporo wrogów naszej niebieskiej planety. Po powrocie 
do budynku dzieci z przyjemnością zajęły się tworze-
niem ,,Eko-potworków”, budowli i konstrukcji ze zgro-
madzonych wcześniej różnorodnych materiałów. Było 
dużo radości, śmiechu, porównywania swoich doko-
nań, fantazji no i wręcz inżynierskiej myśli twórczej.

Takie wydarzenia wspomina się długo, a Ziemia 
może mieć pewność, że uczniowie szkoły w Umiasto-
wie będą jej stałymi i wiernymi przyjaciółmi.

Jadwiga Bieńkowska
SP w Umiastowie
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Przez długie lata jednym z symboli Ożarowa 
Mazowieckiego była Fabryka Kabli i nawet po za-
mknięciu zakładu trudno było o niej zapomnieć 
z racji pozostałych zabudowań, a szczególnie tzw. 
Hali Francuskiej. Wiosną ostatni symbol zniknął 
z powierzchni naszej Gminy, został tylko kamień na 
kamieniu. 

Rok 2013 jest rokiem okrągłych jubileuszów zwią-
zanych z Fabryką, tego miłego sercu, ale i tego, które 
zakończyło jej żywot. Dziesięć lat po odzyskaniu nie-
podległości, a więc dokładnie 85 lat temu „w roku 
1928 powstało w Warszawie przedsiębiorstwo – 
Spółka Akcyjna z udziałem kapitałowym fi rm: Simens 
Kabel AG – Berlin – Siemenstadt, Allgemeine Elek-
trizitats Gesellschaft (AEG) – Berlin i Felten und Guil-
leaume Lamayer Werke AG Mulheim (kolonia) w celu 
rozwoju przemysłu kablowego w Polsce”1. W rok póź-
niej, przedsiębiorstwo to, zakupiło w Ożarowie dział-
kę pod budowę fabryki. Utworzono spółkę pod nazwą 
„Polskie Fabryki Kabli i Walcownie Miedzi” S.A.

Pierwsza produkcja ruszyła niebawem i już w 1931 
roku2 pokazały się pierwsze wyroby, którymi były kable 
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Nadzór nad 
produkcją i kierownictwo sprawowali jeszcze instrukto-
rzy niemieccy. W niedługim czasie rozszerzono asorty-
ment i zaczęto wytwarzać tzw. druty nawojowe. Zakład 
ożarowski rozwijał się bardzo szybko i już niedługo po 
pierwszym rozruchu dobudowano nową halę, zaczę-
to wytwarzać druty nawojowe w izolacji azbestowej, 
które na dłuższy czas stały się specjalnością fabryki. 
Możliwości zakładu, jak na tamte czasy, były bardzo 
duże. Doprowadziło to do podjęcia się przez fabrykę 
produkcji telefonicznego kabla morskiego w jednym 
odcinku o długości 20 km. Wyprodukowany kabel 
został położony na dnie morza na odcinku pomiędzy 
Gdynią a Helem. 

W czasie bezpośrednio poprzedzającym wybuch 
drugiej wojny światowej, zakład wyposażono w wiele 
nowoczesnych maszyn i urządzeń. Niestety, w wyniku 
zawieruchy wojennej fabryka została częściowo znisz-
czona. Pomimo tego Niemcy przystąpili do stopniowe-
go jej rozruchu, angażując pierwszych pracowników. 
Tak jak w całym kraju, także i tu zatrudnieni przez 
Niemców stawiali im bierny opór. Z czasem załoga 
przystąpiła do organizowania aktów sabotażu. Nisz-
czono załadowany na wagony kolejowe kabel, prze-
bijając opancerzenie, psuto maszyny i urządzenia. 

1  40 lat Ożarowskiego Kabla – RSW Prasa Bydgoszcz, 
1970, s 8

2  tamże

Po wybuchu Powstania Warszawskiego, rozpoczęto 
ewakuację fabryki. Zdemontowano i wysłano do Rze-
szy wiele maszyn i urządzeń produkcyjnych. Pracow-
nicy widząc co się dzieje, przystąpili do zabezpiecza-
nia dokumentacji i aparatów laboratoryjnych. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, iż po upadku Powstania 
Warszawskiego, w głównej hali Niemcy urządzili obóz 
przejściowy dla warszawskich powstańców. 

Jeszcze zanim zakończyły się działania wojenne, 
tuż po wyzwoleniu Warszawy i okolic, przystąpiono 
do zabezpieczania mienia zakładu. A potem powoli, 
mając na uwadze trudne powojenne warunki, fabryka 
zaczęła się rozwijać. Wzniesiono nową halę oraz wy-
budowano budynek pod przyszłe technikum kablowe. 
Jednak szybki rozwój utrudniał znacznie przestarzały 
i zdewastowany w okresie okupacji park maszynowy. 
Odwilż roku 1956 spowodowała przełom w działalno-
ści fabryki. Wtedy to uzupełniono dokumentację tech-
niczną, co miało bezpośredni wpływ na poprawę orga-
nizacji produkcji, a także powołano biuro rozwojowe. 

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych władze 
centralne zdecydowały o wybudowaniu w Ożarowie 
nowoczesnego Zakładu Kabli Telekomunikacyjnych. 
Inwestycja ta została zrealizowana przez francuską 
fi rmę SAT/SERTE i oddana do eksploatacji w styczniu 

Został tylko kamień na kamieniu
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1978 r. Była to jedna z najbardziej udanych inwestycji 
lat 70 - tych, o bardzo wysokiej stopie zwrotu kapitału 
w formie eksportu kabli. Do końca istnienia zakładu 
„Hala Francuska” była najważniejszą częścią FKO. 

Kolejnym ważnym momentem w historii istnienia 
fabryki był przełom roku 1989/1990. W ramach odzy-
skanej wolności gospodarczej rozpoczął się intensyw-
ny proces modernizacji zakładu, polegający na dosto-
sowaniu procesów technologicznych i organizacyjnych 
do parametrów rynku światowego. Po przejęciu fa-
bryki przez spółkę Elektrim, z kablowni będących jej 
własnością utworzono grupę Elektrim Kable. Jeden 
z byłych członków zarządu fabryki wspomina, iż wtedy 
to władze nowopowstałej spółki, zaczęli przedstawiać 
wyniki fi nansowe FKO w taki sposób, aby wykazać, 
że produkcja w tym zakładzie jest nieopłacalna. Ale 

kiedy porównano wyniki wszystkich zakładów w gru-
pie okazało się, że Ożarów jest najlepszym zakładem. 
Jednakże, Elektrim mający duże kłopoty fi nansowe, 
zmuszony był do sprzedaży udziałów Elektrim Kable 
Myślenickiej Tele-Fonice. Fakt ten, miał wpływ na koń-
cowe dzieje ożarowskiej fabryki. Niebawem Zarząd 
Tele-Foniki postanowił przystąpić do likwidacji FKO. 
Władze spółki twierdziły, iż likwidacja fabryki podyk-
towana była złą sytuacją na rynku kabli. Z takim po-
stawieniem sprawy nie chciała się zgodzić zakładowa 
Solidarność i niebawem, bo 22 kwietnia 2002 r. za-
kładowa Solidarność zorganizowała pikietę zakładu. 
Protest trwał ponad trzysta dni i został zakończony 
w lutym 2003 roku. Niestety jak wszyscy pamiętamy 
nie udało się uratować Fabryki.

Leszek Tokarczyk

Przebudowa ulicy Kierbedzia w Ożarowie Mazowieckim

Firma ,,FAL-BRUK” wykonawca przebudowy ulicy 
Kierbedzia w Ożarowie Mazowieckim zakończyła pra-
ce związane z budową kanalizacji deszczowej, prace 
brukarskie i prace związane z wykonaniem nowej na-
wierzchni. Kolejnym etapem będzie uporządkowanie 
placu budowy i pielęgnacja zieleńców na całym prze-
budowywanym odcinku.

Termin zakończenia inwestycji według umowy z 
Wykonawcą to 30 września 2013 r. Wszelkich dodat-
kowych informacji udziela Wydział Inwestycji i Remon-
tów, tel. 022 731 32 48, prowadzący sprawę Piotr 
Kuśmierczyk.
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Bezpieczne otoczenie, dojście dzieci do szkół – to 
my.

Jedyny taki patrol w Powiecie Warszawskim Za-
chodnim, tak bardzo przydatny w terenie.

Kolejny rok szkolny i kolejna statystyka zdarzeń, 
wydarzeń, zachowań, dotycząca naszej szkolnej mło-
dzieży, obserwowana z pokładu pojazdu służbowego 
Straży Miejskiej – „Patrolu Szkolnego” wspólnie z Po-
licją na pokładzie.

Zespół patrolujący każdego dnia okolice placówek 
oświatowych, ale i nie tylko, ponieważ przeprowadza 
również prelekcje wśród młodzieży na temat poprawy 
bezpieczeństwa, wielokrotnie spotykał się już z uzna-
niem wśród rodziców, mieszkańców, przedstawicieli 
szkół.

Należy uznać, że jego funkcjonowanie, zapisało się 
już na stałe w naszej gminie.

Patrol Szkolny – gratulacje!

Kontynuuje się interwencje porządkowe z naci-
skiem na dużą ilość patroli pieszych po terenach osie-
dlowych, jak również rekreacyjnych. 

W szczególności  zwracana jest uwaga na space-
rowiczów z psami, używanie słów wulgarnych, zała-
twianie potrzeb fi zjologicznych w miejscu publicznym, 
ale także nielegalny handel, spożywanie alkoholu, 
niewłaściwe parkowanie, zaniedbane działki, niszcze-
nie mienia komunalnego, zaśmiecanie miejsc publicz-
nych, niszczenie zieleni miejskiej.

W dalszym ciągu realizowana jest akcja blokowi-
sko (piesze kontrole podwórek, klatek schodowych, 
pomieszczeń piwnicznych.)

Dla przypomnienia: ul. Południowa gdzie jeden 
z mieszkańców poprzez określone zachowanie spo-
wodował zagrożenie w ruchu ulicznym, umieszcza-
jąc metalowe rurki wystające ponad powierzchnię 
nawierzchni drogi ok. 50 cm - sprawę zakończyliśmy 
skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu.

Nowy pojazd Straży Miejskiej został doposażony 
w tzw. „klatkę” przestrzeń do przewozu osób nietrzeź-
wych ze środków, jakie udało się wygospodarować 
GKRPA,  za co dziękujemy.

Nasza kamera mobilna znalazła swoje nowe miej-
sce ekspozycji. Powieszona na słupie w sąsiedztwie  
placu zabaw dla dzieci przy ul. Granicznej r. Mickiewi-
cza, będzie oddziaływała nie tylko prewencyjnie, ale 
również pozwoli na zidentyfi kowanie osób sukcesyw-
nie zaśmiecających teren  najbliższego skrzyżowania. 

Lokalizacja ta, została wytypowana w drodze współ-
pracy i wspólnej z radnym z danego terenu, kontroli  
Osiedla Mickiewicza.

Nasze patrole w ramach akcji „Czysta i bezpieczna 
gmina”, ponownie rozwiozą do włodarzy poszczegól-
nych terenów ulotki,  dotyczące przestrzegania należy-
tych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Wy-
eksponowane w miejscach do tego przeznaczonych, 
powinny wpłynąć na poprawę naszego zachowania 
się w tym, ciągle jeszcze drażniącym nas wszystkich, 
temacie.

Poprawa naszego bezpieczeństwa to także obser-
wacja miejsc, które mogą generować w przyszłości 
zagrożenie zniszczenia mienia. Uznaliśmy, że takim 
może być powalone drzewo – oparte na resztkach 
starego ogrodzenia przy ul. Kolejowej po stronie tere-
nów PKP. Być może przy silnym wietrze korona drzewa 
przewróci się na zaparkowane w pobliżu samochody. 
Sprawę przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa. 

Jeszcze raz, przypominamy na łamach „Informato-
ra” o kilku zasadach związanych z trzymaniem zwie-
rząt. 

Właścicieli psów, obowiązują bowiem przepisy 
porządkowe związane z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu w miej-
sca publiczne:

- terminowego przeprowadzania szczepień ochron-
nych przeciwko wściekliźnie, oraz innym chorobom za-
kaźnym, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy;

- wyprowadzanie psów na smyczy, a jeżeli uzasad-
nia to agresja psa, także w kagańcu;

- nie pozostawiania psów bez opieki w miejscach 

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie
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gdzie istnieje  prawdopodobieństwo spowodowania 
zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;

- nie wprowadzania psów na place zabaw, kwietni-
ki, boiska szkolne, piaskownice;

- dopuszcza się zwalnianie psów ze smyczy z na-
łożonym kagańcem, lecz tylko w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi, jeżeli osoba nadzorująca 
ma możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli 
nad zachowaniem psa;

- usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych 
przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych 
należy do ich właścicieli;

- obowiązek towarzyszenia zwierzętom na space-
rze oraz stałego nadzorowania ich zachowania.

Osoby trzecie nie mogą być przy tym narażone na 
bezpośredni kontakt ze zwierzęciem, bez wyraźnego 
pozwolenia.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na place za-
baw dla dzieci, tereny placówek oświatowych, do in-
nych pomieszczeń użyteczności publicznej, na obiek-
ty sportowe (za wyjątkiem imprez organizowanych 
z udziałem zwierząt).

Przestrzeganie powyższych wymogów zapewni 
większe bezpieczeństwo mieszkańcom i zachowanie 
czystości.

Pozdrawiamy - Straż Miejska.

Jak wszyscy pamiętamy w zeszłym miesiącu odbyły 
się Otwarte  Mistrzostwa Polskiej Federacji Modelar-
stwa Samochodowego w gimnazjum im.K.I.Gałczyń-
skiego w Płochocinie. W związku z dużym zaintereso-
waniem dzieci i młodzieży planowane jest od nowego 
roku szkolnego powołanie do życia  „szkółki rc” „Mo-
delarstwa Samochodowego” w klubie AKS  FC Płocho-
cin. Będzie ona  przeznaczona dla miłośników mo-
delarstwa samochodowego. Dzieci i młodzież będzie 
tam mogła szlifować swoje umiejętności  techniczne 
pod okiem doświadczonych pasjonatów modeli sa-
mochodów. Będzie składać modele z zestawów, usta-
wiać a potem sprawdzać  wszystkie aspekty technicz-
ne w praktyce. A więc teoria powiązana z praktyką. 
Będzie to „przepustka” do startów w zawodach oraz 
podwalina do dalszej edukacji technicznej. Nieocenio-
nym jest również zagospodarowanie czasu dzieciom, 
które z racji warunków fi zycznych, nie mogą brać czyn-
nie udziału w sportach wyczynowych, czy „siłowych”. 

W piłce nożnej gra 11 zawodników ale 30-tu chętnych 
siedzi na trybunach. Dzięki szkółce RC będą mogli za-
gospodarować ten czas i wiele się nauczyć. „Sekcja 
Modelarstwa Samochodowego” pozwoli „wypełnić” 
i zrównoważyć wachlarz zajęć oferowanych na naszym 
terenie. Dzięki klubowi AKS FC Płochocin i merytorycz-
nej pomocy ATA Racing Club, istnieje możliwość rozwi-
jania tej dyscypliny sportu na naszym terenie. Oczy-
wiście dzięki przychylności naszych władz lokalnych, 
którą okazali przy  organizacji halowych zawodów. 
Całe to przedsięwzięcie jest bardzo realne i mamy 
nadzieję je zrealizować. Zapraszamy zainteresowaną 
młodzież, dzieci i ich rodziców do kontaktu mailowe-
go z P. Włodzimierzem Młot na adres: wlodzimierzm@
fcplochocin.pl

Prezes AKS FC Płochocin
Włodzimierz Młot

NASZE PLANY I MARZENIA - NOWA SEKCJA W AKS FC PŁOCHOCIN
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w ramach FORUM HUMANUM MAZURKAS

Takiego koncertu jeszcze nie było! 21 kwietnia 
2013r. MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel 
oraz Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim z Burmi-
strzem Pawłem Kanclerzem w ramach VI FORUM HU-
MANUM MAZURKAS zaprosili na niezwykłe spotkanie 
z Anną German. Niemożliwe? A jednak! Pełen emocji 
koncert, w ramach którego zebrani goście usłyszeli 
zarówno te bardzo dobrze znane polskiej publiczno-
ści piosenki Anny German, jak i te mniej popularne 
– znane natomiast doskonale w krajach byłego ZSRR, 
połączony ze wspomnieniami najbliższych przyjaciół 
i współpracowników Artystki, wywołał wiele wzruszeń.

Gości zebranych na Sali swoim głosem oczarowała 
Natalia Kovalenko – ukraińska sopranistka, która od 
wielu lat z niezwykłą maestrią i delikatnością śpiewa 
piosenki Anny German. Niezwykła barwa głosu śpie-
waczki połączona z doskonałym zrozumieniem emocji 
płynących z muzyki sprawiła, że jej wykonania takich 
przebojów jak m.in. “Eurydyki Tańczące”, “Jesteś 
moją miłością”, “Być może” czy “Człowieczy los” po-
nad 850-osobowa publiczność nagrodziła owacją na 
stojąco. Ale nie tylko na te najpopularniejsze utwo-
ry publiczność reagowała żywiołowo. Wypełniona po 
brzegi sala Zeus co chwilę rozbrzmiewała gromkimi 
brawami czy to po kolejnej niezwykle emocjonalnej 
piosence czy też po jednej z anegdot Andrzeja Płon-
czyńskiego – wieloletniego pianisty i doradcy repertu-
arowego Anny German, który w przerwach opowiadał 
o ich wspólnych podróżach.

Po części koncertowej na scenie pojawili się wszy-
scy zgromadzeni na sali przyjaciele i współpracownicy 
Anny German: Marek Sewen, Krzysztof Cwynar, An-
drzej Dąbrowski, Jolanta Kubicka, Kira Płonczyńska, 
Wanda Warska, Katarzyna Gärtner, Mariola Pryzwan, 

Bolesław Szulia i Andrzej Płonczyński. Wszyscy wspo-
minali Artystkę, przywoływali anegdoty z okresu wspól-
nej pracy i występów, a Krzysztof Cwynar – sponta-
nicznie – wykonał śpiewany wspólnie z Anną German 
utwór “Byle tylko ze mną”. Emocje były ogromne, a do 
śpiewającego a capella Krzysztofa Cwynara po chwili 
przyłączyli się Andrzej Płonczyński (za fortepianem) 
i Andrzej Dąbrowski (perkusja).

Finał koncertu to wjazd na salę niezwykłego ko-
smicznego tortu przygotowanego przez kucharzy Ma-
zurkas Catering pod wodzą Szefa Kuchni Bartłomieja 
Czerwińskiego. Jego kosmiczny kształt to symboliczne 
nawiązanie do duchowej bliskości z Anną German, 
którą udało się stworzyć w czasie koncertu, a którą 
może symbolizować obecna w kosmosie asteroida no-
szącą jej imię.

Koncertowi tradycyjnie towarzyszył wernisaż ma-
larski. Tym razem zgromadzeni Goście mogli podzi-
wiać zbiorową wystawę prac 20 malarzy zatytułowa-
ną “Scena życiem – życie sceną” oraz porozmawiać 
z Gościem Specjalnym wernisażu – Franciszkiem Ma-
śluszczakiem. W sali Reja odbyła się natomiast aukcja 
portretów Anny German oraz obrazów inspirowanych 
jej piosenkami.

Było to już szóste spotkanie FORUM HUMANUM 
MAZURKAS, a jednocześnie pierwsza rocznica inau-
guracji cyklu spotkań kulturalno-artystycznych pod 
mecenatem MCC Mazurkas Conference Centre & Ho-
tel. Cieszymy się, że już od roku możemy wspólnie 
z naszymi Gośćmi popularyzować sztukę i wspierać 
artystów. To niezwykła misja, którą z przyjemnością 
wypełniamy.

Iwona Kątny
MCC Mazurkas Conference Center & Hotel

NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z ANNĄ GERMAN
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ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

Niby nic…
a tak to się zaczęło…

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

ŚRODY
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 !!!

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY
UZALEŻNIEŃ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
oraz
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnią dyżur
czwartki w godz. 18.00 – 20.00

ul. Poznańska 167A, 
tel. (22) 722 – 20 – 09

W pozostałe dni szczegółowe informacje 
można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim

Wydział Spraw Społecznych - III piętro, p. 312
ul. Poznańska 165, tel. (22) 731 32 57

OFERTA 
PUNKTU KONSULTACYJNO-INFORMACYJNEGO 
UZALEŻNIEŃ

PONIEDZIAŁEK
17.00 – 18.00
Konsultacje indywidualne z terapeutą
18.00 – 20.00
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych początkują-
cych
Zajęcia z terapeutą
WTOREK
17.00 – 20.00

Konsultacje indywidualne i spotkania grupowe
dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
ŚRODA
16.00 – 20.00
Spotkania z terapeutą 
dla osób z długim stażem abstynenckim
(alkohol, narkotyki, hazard i inne)
CZWARTEK
18.00 – 20.00
Dyżury członków 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PIĄTEK
15.00 – 16.00  Zajęcia dla młodzieży - Grupa I
16.00 – 19.00  Zajęcia dla młodzieży - Grupa II

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ
601 939 514 – od poniedziałku do piątku
22 722 20 09 – każda środa w godz. 1800-1930

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…
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Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

Fora ŚwiątekBrunoLucek

Frugo

Bisia

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znale-
zienia psa:

1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, 
podając dokładne dane dotyczące zaginięcia (datę, 
opis psa) oraz swoje dane, tel. (22) 731-32-37

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Śro-
dowiska czy zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, 
to zgłosić zaginięcie pod numer telefonu, który jest 
podany w kąciku adopcyjnym Informatora oraz Straży 
Miejskiej, tel. (22-721-26-50)

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy 
o telefony po godzinie 17.00

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. 

Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy.
507-415-468, 602-655-645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka a chcesz po-
móc fi nansowo 

Będziemy wdzięczni za każda złotówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwie-
rząt – Viva

z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

Pikuś

Piaska Asti

Szczeniaki

Fafi k

Szorsti

Sunia

Sunia2

Czarny Coco Chanel








