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Z PRACY BURMISTRZA

Szanowni Państwo,

W poprzednim numerze „Informatora” przekazałem

Państwu kilka podstawowych, ale istotnych informacji na 

temat stanu finansów naszej gminy, stopnia zaangażowa-

nia poszczególnych inwestycji oraz zmian personalnych 

w Urzędzie Miasta i Gminy. Wspominałem też o przygoto-

waniach do emisji obligacji komunalnych.

 Na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.05.2011 radni podjęli 

uchwałę „w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz za-

sad ich zbywania i wykupu”. Ogólne informacje o istocie 

emisji obligacji, jej zaletach i skutkach długofalowych znaj-

dziecie Państwo wewnątrz numeru. Warto natomiast do-

dać, że jednym z bieżących następstw uchwał podjętych 

na mój wniosek przez Radę Miejską jest wprowadzenie do 

tegorocznego budżetu kilku istotnych zmian. 

W szczególności dotyczą one przeznaczenia środków na: 

• budowę nowego przedszkola modułowego, 

• rozpoczęcie budowy dróg na osiedlu Szeligi, 

• wyposażenie w stosowny sprzęt nowo budowanego 

przedszkola w Ożarowie Maz, 

• rozbudowę wodociągu w miejscowościach Święcice-

-Wolica, 

• rozpoczęcie remontu głównego kolektora ściekowego 

w Ożarowie Maz. 

 To tylko podstawowe i najistotniejsze zmiany. Chciał-

bym podziękować członkom Rady Miejskiej za odwagę 

i otwartość na innowacyjne formy działania, bo podjęcie 

uchwały „obligacyjnej” niewątpliwie wymagało zmiany 

spojrzenia na politykę finansową gminy .

 Jednocześnie prowadzone są analizy bieżących do-

chodów i wydatków budżetowych oraz weryfikowane są 

założenia Wieloletniego Planu Finansowego tak, aby utrzy-

mana była płynność finansowa gminy przy zapewnieniu 

możliwości dalszych inwestycji infrastrukturalnych.

 Muszę jednak wspomnieć o tym, że działamy w warun-

kach najwyższego w historii gminy zadłużenia, co powo-

duje określone ograniczenie naszych możliwości.

 Informuję, że rozpoczęła się przebudowa ul. Poniatow-

skiego, co niewątpliwie wpłynie na utrudnienia w ruchu 

kołowym, za które użytkowników dróg przepraszam. 

 W najbliższych dniach na stronie internetowej gminy 

przedstawiony zostanie harmonogram prac związanych 

z tą inwestycją. O szczegółach przygotowania tej inwesty-

cji, szczególnie w kontekście odszkodowań za teren prze-

jęty pod poszerzenie drogi, poinformuję Państwa w kolej-

nym numerze „Informatora”.

 W związku z sygnałami o pogarszającym się stanie wody 

w Ożarowie Maz. zleciłem dodatkowe badania laborato-

ryjne. Ich wyniki znajdują się na stronie internetowej „Ener-

getyki” Ożarów Maz. Jednakże mogę wszystkich Państwa 

zapewnić, że woda spełnia wszystkie normy przewidziane 

prawem.

 Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców w imie-

niu własnym i członków Rady Miejskiej na imprezy gmin-

ne, które odbędą się w nadchodzącym miesiącu – zarów-

no festyny z okazji Dnia Dziecka, jak też tradycyjne już Dni 

Ożarowa Mazowieckiego, których zwieńczeniem będzie 

Piknik Rodzinny na boisku w Ołtarzewie. 

 Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo 

w numerze.

 W związku z zakończonymi wyborami na Sołtysów 

i Przewodniczących Rad Osiedli, wszystkim wybranym 

składam serdeczne gratulacje i życzę wszelkich sukcesów.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – Paweł Kanclerz
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 Podpisano umowy dotyczące:

• opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej bu-

dowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ożarowie 

Mazowieckim

• remontu dróg gminnych - wykonanie remontów cząstko-

wych nawierzchni ulic asfaltowych 

• konserwacji oświetlenia ulicznego i drobnych prac elektrycz-

nych na terenie Miasta i Gminy Ożarów Maz. w latach 2011-

-2014

• wywozu i utylizacji odpadów odbieranych w systemie wor-

kowym i gniazdowym na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

• świadczenia usług w zakresie wykonywania lokalnego trans-

portu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki, za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki 

na trasie: Leszno-Warszawa

• świadczenia usług w zakresie wykonywania lokalnego trans-

portu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki, za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki 

na trasie: Błonie-Warszawa

 Zakończono:

• modernizację ul. Radziwiłłów w Ożarowie na dł. 124,5 mb,

• przebudowę ul. Kapuckiej o dł. 460 m w Ożarowie, w tym 

budowę nawierzchni, chodnika i odwodnienia oraz przebu-

dowę linii energetycznej.

• budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej

 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące za-

dania:

• wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla po-

trzeb Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA

 Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Maz.:

• 3 kwietnia odbył się wernisaż malarstwa Anny Sobierajskiej.

• W czwartkowe popołudnie odbył się Koncert Laureatów 

Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Laureaci 

odebrali dyplomy oraz nagrody i zaprezentowali swoje utwory 

przed zgromadzoną publicznością. 

• W sobotę 9 kwietnia w Domu Kultury dyżurowali pracow-

nicy Urzędu Skarbowego. Mieszkańcy gminy mogli uzyskać 

informacje i pomoc w rozliczaniu deklaracji PIT.

• W niedzielę 10 kwietnia młodzi widzowie obejrzeli spektakl 

pt. „Małpka Fiki Miki”. 

• 10 kwietnia w kościele pw. Św. Wojciecha w Płochocinie od-

był się Koncert Pasyjny w pierwszą rocznicę tragedii smoleń-

skiej. Wystąpił Chór Epifania i Orkiestra Kameralna pod batutą 

Wiesława Jelenia oraz solistka Agnieszka Piass – sopran.

• 17 kwietnia przed budynkiem Domu Kultury „Uśmiech” 

odbył się Pierwszy Ożarowski Kiermasz Wielkanocny. Na 

Kiermaszu można było zakupić ozdoby i dekoracje świątecz-

ne wykonane przez uczestników zajęć pracowni plastycznej 

Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim i Filii DK 

w Józefowie. Były również stoiska z wędlinami i wyrobami spo-

żywczymi na świąteczny stół. Odwiedzający Kiermasz mogli 

również posłuchać kapeli łowickiej i obejrzeć występ zespołu 

ludowego „Ożarowiacy”. 

• 19 kwietnia odbyło się wielkanocne spotkanie kombatan-

tów. Spotkanie uświetnił występ zespołu seniorów „Ożarow-

skie Kumoszki”.

• W niedzielę 1 maja w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego od-

była się uroczysta Msza Święta Dziękczynna za beatyfikację 

Jana Pawła II. Po mszy wszyscy zebrani uczestniczyli w kon-

cercie zatytułowanym - „Janowi Pawłowi II - Świadkowi Miło-

sierdzia” - wykonanym przez połączone chóry: Chór Polonia, 

Chór Epifania oraz Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją W. Jele-

nia. Solistka: Agnieszka Piass - sopran.

• 3 maja odbyła się Msza Święta w z okazji Święta NMP Kró-

lowej Polski, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz 

Święta Strażaka.

• 8 maja najmłodsi widzowie z naszej gminy, podczas kolejne-

go spotkania z teatrem dla dzieci, obejrzeli spektakl pt. „Księż-

niczka i Rycerz”. Wstęp na wszystkie spotkania z teatrem dla 

dzieci jest bezpłatny. 

• 15 maja odbył się koncert poetycko-muzyczny pt. „ODNA-

LEŹĆ W SOBIE” w wykonaniu Barbary Białowąs. Organiza-

torem koncertu była Biblioteka Publiczna w Ożarowie Maz. 

Przed koncertem Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Pa-

weł Kanclerz wręczył nagrody dla laureatów konkursu poetyc-

kiego pt. „Mój wiersz dla Jana Pawła II”.

 Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie:

• 3 kwietnia nasi młodzi widzowie obejrzeli bajkę o tematyce 

religijnej „Teoś i Wielkanoc ‘’.

• W sobotę 9 kwietnia Polski Związek Niewidomych Okręg 

Mazowiecki zorganizował spotkanie integracyjne dla członków, 

podopiecznych i opiekunów z okazji Świąt Wielkanocnych .

• W niedzielę 10 kwietnia odbyła się wystawa plastyczna ,,Czte-

ry Pory Roku - Wiosna ‘’

• 3 maja we wtorek odbył się coroczny festyn dla mieszkań-

ców Józefowa i okolic ,,III Józefowska Majówka”. Z powodu złej 

pogody impreza przeniesiona została do sali widowiskowej 

w budynku Filii.

• W niedzielne popołudnie 8 maja seniorzy z ternu Józefowa 

i okolic spotkali się na wieczorku tanecznym, który odbywa się 

cyklicznie raz w miesiącu .

• W niedzielę 15 maja najmłodsi widzowie obejrzeli teatrzyk 

„Boży ludek’’.
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 8.04 dzieci pięcio i sześcioletnie z Przedszkola Publicz-

nego nr 2 i Przedszkola Publicznego nr 1 w Ożarowie brały 

udział w konkursie tańca towarzyskiego pn. „Tańczę więc je-

stem”. Konkurs odbył się w Błoniu.

 8.04 uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie 

brali udział w konkursie języka angielskiego pn. „We want to 

live in the healthyworld - Chcemy żyć w zdrowym świecie”. 

Konkurs odbył się w Błoniu. 

Kolejno miejsca w kategorii klas IV-VI zajęli uczniowie ze Szko-

ły Podstawowej Nr 2:

Pierwsze miejsce zdobyły: Karolina Laskowska, Gabriela Rut-

kowska, Natalia Łuczkiewicz 

Trzecie miejsce zdobyły: Karolina Nowakowska, Anna Nowa-

kowska, Karolina Emilia Pawlak.

 16.04 w Szkole Podstawowej w Płochocinie odbył się 

II etap Konkursu Poezji Patriotycznej. W konkursie wzięły 

udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Ożarów 

Mazowiecki.

 Od października 2010 do kwietnia 2011 roku trwał konkurs 

pn. „Internetowa Liga Zadaniowa”. Organizatorem konkursu 

był Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Kompu-

terów. W konkursie brał udział uczeń ze Szkoły Podstawowej 

w Święcicach, który otrzymał wyróżnienie. 

 16.04 odbył się XXVI Rajd „Szlakiem Naszej Historii”. Organi-

zatorem rajdu był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

Koła Nr 6 „Helenów” oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożaro-

wie. Tegoroczny rajd odbył się pod hasłem: „Generał brygady 

Leopold Okulicki - ostatni komendant AK - dowódca sił zbroj-

nych na kraj”. W rajdzie brali udział uczniowie ze wszystkich 

szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Ożarów 

Mazowiecki.

 18.04 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie odbył się 

Uroczysty Apel poświęcony pamięci Jana Pawła II.

 19.04 w Ostrołęce, w ramach Mazowieckich Igrzysk Mło-

dzieży Szkolnej, odbył się finał Biegów Przełajowych. Uczniowie 

ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie zajęli drugie miejsce. 

 20.04 w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów od-

był się Koncert Laureatów Międzyszkolnego Konkursu Poezji 

i Pieśni Patriotycznej. W koncercie wzięli udział uczniowie ze 

wszystkich szkół podstawowych

 20.04 w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbył się dla 

wszystkich dzieci, konkurs świąteczny pn. „Pisanka”. Przedszko-

laki wykonywały pisanki różnymi technikami. Wśród wszyst-

kich prac plastycznych zostały wybrane najładniejsze pisanki. 

Celem konkursu było zapoznanie dzieci z tradycją Świąt Wiel-

kanocnych. 

 20.04 grupa uczniów z Gimnazjum w Ożarowie Mazo-

wieckim uczestniczyła w spotkaniu w Belwederze z Prezyden-

tem RP Bronisławem Komorowskim i Pierwszą Damą Anną  

Komorowską. W obecności mediów Prezydent uroczyście 

zainicjował „Majówkę z Polską”.

 21.04 sześciolatki z Przedszkola Publicznego Nr 1 brały 

udział w wycieczce do Muzeum Papiernictwa w Konstancinie 

Jeziorna.

 28.04 dzieci pięcioletnie z Przedszkola Publicznego Nr 2 

i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie brały udział 

w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Konkurs został zorganizo-

wany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  

 27.04 w Centrum Kultury w Błoniu odbył się finał V Powia-

towego Konkursu Pięknego czytania pt. „Każda książka Drogie 

Dzieci coś mądrego Wam poleci”. Uczniowie ze Szkoły Podsta-

wowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, zajęli pierwsze i drugie 

miejsce.

 26-29 kwietnia w Przedszkolu Publicznym w Józefowie, od-

był się cykl zajęć pn. „Dbamy o ziemię”. Zajęcia miały na celu:

kształtowanie wśród dzieci postawy ekologicznej, uwrażliwie-

nie dzieci na przyrodę i świat wokół nas oraz uświadomienie 

o konieczności dbania o środowisko.

 29.04 dzieci z Przedszkola Publicznego w Józefowie brały 

udział w wycieczce autokarowej do Żelazowej Woli. W trakcie 

wycieczki odbył się spacer po parku połączony ze zwiedza-

niem dworku i miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem. 

 7 maja po raz dwunasty odbyła się Parada Schumana. 

Przybyli uczniowie ze szkół z całej Polski. Nie zabrakło również 

uczniów ze Szkoły Podstawowej z Płochocina i Gimnazjum 

z Ożarowa Mazowieckiego. 

 10 maja Pan Paweł Kanclerz, Burmistrz Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki, przewodniczył komisjom konkursowym 

na dyrektorów szkół:

• Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 

 w Ożarowie Mazowieckim,

• Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy 

 w Ożarowie Mazowieckim,

• Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie. 

 11.05 dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 brały udział 

w wycieczce do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie. 

Dzieci mogły bliżej przyjrzeć się pracy strażaków. 

 12.05 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie odbył się 

apel z okazji Święta 3-go Maja. 

 14.05 w Izabelinie odbył się konkurs pn. „Mistrz Zadań Tek-

stowych”. Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie - Piotr 
Jasiński - zdobył I miejsce, a uczennica - Maria Kościan - zdo-

była II miejsce.

 14-15.05 w Szkole Podstawowej w Warszawie przy ulicy 

Kawęczyńskiej odbył się finał „B” Mistrzostw Polski sezonu 

2010/2011 w unihokeju juniorek młodszych. Uczennice ze 

Szkoły Podstawowej w Święcicach zajęły pierwsze miejsce.

 17.05 uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie 

Mazowieckim zdobyli pierwsze miejsce w powiecie warszaw-

skim zachodnim w czwórboju lekkoatletycznym chłopców. 

 18-20.05 w Przedszkolu Publicznym Nr 1 odbywały się za-

jęcia otwarte dla rodziców z zakresu realizacji podstawy pro-

gramowej. 

 20.05 odbył się finał Czwórboju Lekkoatletycznego Dziew-

cząt o Mistrzostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Uczennice ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie zajęły 

pierwsze miejsce.

OŚWIATA
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała Nr 6/10 w sprawie odwołania skarbnika gminy, który 

jest głównym księgowym budżetu.

Uchwała Nr 7/10 w sprawie powołania skarbnika gminy, który 

jest głównym księgowym budżetu.

Uchwała Nr 8/10 w sprawie powołania stałych komisji Rady 

i ich składów osobowych.

Uchwała Nr 9/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Bur-

mistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała Nr 10/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budże-

cie Miasta i Gminy na rok 2010.

Uchwała Nr 11/10 w sprawie opłaty targowej na terenie Mia-

sta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2011.

Uchwała Nr 12/10 w sprawie określenia trybu i sposobu po-

woływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinar-

nego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr 13/10 w sprawie przedłużenia okresu ważności 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ożarów 

Mazowiecki a Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego 

powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawa zadań lokalnego 

transportu drogowego na rok 2011.

Uchwała Nr 14/10 w sprawie uchwalenia programu współpra-

cy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Uchwała Nr 15/10 w sprawie wyznaczenia dodatkowego 

przedstawiciela do składu Zgromadzenia Związku Komunalne-

go Brwinów.

Uchwała Nr 16/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr 518/10 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010 r. 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwały podjęte na III Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
w dniu 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 17/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-

misji do spraw budżetowych na 2011 rok.

Uchwała Nr 18/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-

misji do spraw obywatelskich na 2011 rok.

Uchwała Nr 19/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-

misji do spraw gospodarczych na 2011 rok.

Uchwała Nr 20/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-

misji Rewizyjnej na 2011 rok.

Uchwała Nr 21/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej progno-

zy finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2011-2016.

Uchwała Nr 22/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

i Gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr 23/11 w sprawie zmiany Uchwały nr 11/10 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r.  

w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki na rok 2011.

Uchwała Nr 24/11 w sprawie desygnowania przedstawiciela 

Rady Miejskiej do zespołu ds. realizacji projektu budowy ośrod-

ka sportowo-rekreacyjnego w obrębie PGR Kręczki-Kaputy.

Uchwała Nr 25/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym działki 

ew. nr 189/3 położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Ko-

lejowej.

Uchwała Nr 26/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym działki 

ew. nr 18/8 położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Po-

znańskiej.

Uchwała Nr 27/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części działki 

ew. nr 125/3 położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Po-

znańskiej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
w dniu 3 lutego 2011 r.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I FUNDUSZE UNIJNE

 14 kwietnia podpisana została umowa dotycząca realiza-

cji projektu „Lokalni liderzy na start”, finansowanego ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 

49 990 zł. Rekrutacja do projektu trwa do 3 czerwca.

 6 maja podpisano umowę z Polskim Związkiem Niewido-

mych Okręg Mazowiecki na rzecz Koła Warszawa Zachodnia  

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dzia-

łania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu 

społecznym osób niepełnosprawnych” – dotacja w wysokości 

10 000 zł

 6 maja podpisano umowę z Ożarowskim Stowarzysze-

niem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II o 

wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Działania 

na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu spo-

łecznym osób niepełnosprawnych” – dotacja w wysokości                

102 200 zł

Burmistrz - Paweł Kanclerz
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Uchwała Nr 28/11 w sprawie wprowadzenia zmian w wielolet-

niej prognozie finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

na lata 2011-2016.

Uchwała Nr 29/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na 2011 rok.

Uchwała Nr 30/11 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 

Rady Miejskiej do składu Zgromadzenia Związku Międzygmin-

nego „Kampinos”.

Uchwała Nr 31/11 w sprawie nadania nazwy drodze w Strzy-

kułach (Srebrzysta Aleja).

Uchwała Nr 32/11 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia 

Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji projektu „Lokalni lide-

rzy na start” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na ob-
szarach wiejskich.
Uchwała Nr 33/11 w sprawie ustalenia liczby punktów sprze-

daży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wy-

jątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) prze-

znaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała Nr 34/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Progra-

mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy Domowej Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki na 2011 rok.

Uchwała Nr 35/11 w sprawie wprowadzenia zmian w wielolet-

niej prognozie finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

na lata 2011-2016.

Uchwała Nr 36/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na 2011 rok.

Uchwała Nr 37/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodręb-

nienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Uchwała Nr 38/11 w sprawie desygnowania przedstawiciela 

Rady Miejskiej do Rady Technicznej.

Uchwała Nr 39/11 w sprawie nadania nazwy drodze położo-

nej w Duchnicach i Ożarowie Mazowieckim (Wincentego Wi-

tosa).

Uchwała Nr 40/11 w sprawie dokonania zmian w uchwa-

le Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 81/07 z dnia 

19 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego progra-

mu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów 

Mazowiecki na lata 2007-2012”.

Uchwała Nr 41/11 w sprawie wyborów do organów samorzą-

dowych w jednostkach pomocniczych gminy.

Uchwała Nr 42/11 w sprawie nadania statutu samorządowe-

mu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Zakład Usług Komu-

nalnych” w Ożarowie Mazowieckim.

Uchwała Nr 43/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr 188/96 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 grudnia 1996 r. 

w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą „Zak-

ład Usług Komunalnych”.

Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
w dniu 31 marca 2011 r.

Uchwała Nr 44/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w roku budżetowym 2011 na realizację zadania inwestycyj-

nego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Wolica”.

Uchwała Nr 45/11 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy 

Damięckiej na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oża-

rowie Mazowieckim Panią Bożenę Wronikowską.

Uchwały podjęte na VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 12 kwietnia 2011 r.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresem: 

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  

oraz w Biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

Uchwały podjęte na V Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
w dniu 3 marca 2011 r.
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PRZEWODNICZĄCY OSIEDLI WYBRANI W 2011 ROKU

Z ŻYCIA GMINY

l.p. Nazwa osiedla Data Przewodniczący osiedla

1 Ołtarzew 9.05.2011 Agnieszka Wichert

2 Płochocin Płd. 9.05.2011 Ryszard Maj

3 Szeligi 12.05.2011 Zbigniew Goneja

4 RSM Bloki 10.05.2011 Grażyna Szymankiewicz

5 Zientarówka 10.05.2011 Michał Szulc

6 Franciszków 11.05.2011 Teresa Ciarka

7 Mickiewicza 11.05.2011 Krzysztof Derlacz

8 Płochocin Płn. 10.05.2011 Włodzimierz Młot

9 Wolica 12.05.2011 Przemysław Kramek

10 Józefów 12.05.2011 nie wybrano

11 Osiedle Kabel 11.05.2011 nie wybrano

SOŁTYSI - KADENCJA 2011-2015
l.p. Sołectwo Nazwisko i imię

1 Duchnice Rutkowska Małgorzata

2 Gołaszew Radziejewska Marzena

3 Jawczyce Banaśkiewicz Janusz

4 Kaputy-Kręczki Walerian Włodzimierz

5 Konotopa Kowalska Donela

6 Macierzysz Leszczyńska Krystyna

7 Michałówek Majewska Barbara

8 Mory Pawłowski Ryszard

9 Ołtarzew Lubański Tadeusz

10 Ożarów Wieś nie został wybrany

11 Pilaszków Gąsiński Piotr

12 Piotrkówek Duży Leszczyńska Ewa

13 Piotrkówek Mały i Strzykuły Dominiak Maria

14 Pogroszew Włodarczyk Marek

15 Pogroszew Kolonia Karlicka Bogumiła

16 Bronisze Kilen Grzegorz

17 Domaniewek Żychliński Jan

18 Koprki Dutkiewicz Piotr

19 Myszczyn Dmoch Henryk

20 Orły Boratyńska Elżbieta

21 Płochocin Wieś Saliński Zenobiusz

22 Święcice Szastak Małgorzata

23 Umiastów Szczepaniak Krystyna

24 Wieruchów Foremnik Stanisława

25 Wolskie Oskierko Rajmund
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Gmina Ożarów Mazowiecki wyemituje obligacje
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim na sesji 25 maja pod-

jęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz za-

sad ich zbywania i wykupu. Obligacje zostaną wyemitowane 

w kwocie 20 000 000 zł.

 Obligacje komunalne emitowane są przez jednostki samorzą-

dowe lub ich spółki (miasta, gminy, związki gmin, zakłady komu-

nalne itp.) należą do tzw. nieskarbowych papierów dłużnych. 

 Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych 

bezpośrednio z rynku pieniężnego lub kapitałowego. Jednostka 

samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pie-

niężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligata-

riuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

 Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kre-

dytu - poprzez dostarczenie środków - jednak są dla budżetu 

gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt 

bankowy. Instrument ten cechuje duża elastyczność, daje on 

możliwość określenia przez samorząd takich terminów spła-

ty kapitału (wykupu akcji), które zapewniają bezpieczeństwo 

w zakresie zachowania płynności finansowej budżetu, przy 

równoczesnym zachowaniu nowych zasad ustalania dopusz-

czalnych ustawowo wskaźników zadłużenia budżetu. 

 Przeprowadzona szczegółowa analiza finansowa Gminy Oża-

rów Mazowiecki, poziom zadłużenia i możliwości kredytowania 

- pozwoliły wysnuć wnioski, że wprowadzenie na rynek obligacji 

komunalnych będzie rozwiązaniem korzystnym i właściwym.

 Emisja obligacji na kwotę 20 000 000 zł pozwala zacho-

wać płynność finansów gminy w całym okresie trwania emisji 

i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także za-

chowanie wskaźników zadłużenia zgodne z przepisami ustawy 

o finansach publicznych.

 Dzięki tak zaplanowanym środkom finansowym dokończo-

ne zostaną rozpoczęte inwestycje, a odroczenie w spłacie rat 

kapitałowych pozwoli na rozpoczęcie nowych. 

 Finansowanie deficytu oraz inwestycji samorządowych ze 

środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych, przy-

niesie gminie także korzyści marketingowe. Korzyści te są o wie-

le większe, jeżeli obligacje są wprowadzone na rynek Catalyst 

Giełdy Papierów Wartościowych, ponieważ już samo upublicz-

nienie informacji o emitencie pozwala pokazać daną jednostkę 

na rynku kapitałowym, co wspomaga promocję gminy.

 Emisja obligacji komunalnych oraz wprowadzenie ich na 

platformę Giełdy Papierów Wartościowych przyniesie gminie 

nie tylko środki finansowe, ale także:

1. Dostęp do kapitału i inwestorów - obrót zorganizowany na 

GPW przynosi emitentowi dużą przejrzystość, a obsługa przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zachęca inwesto-

rów do kupna obligacji.

2. Zwiększenie wiarygodności - poprzez upublicznienie obliga-

cji oraz wypełnianie obowiązków informacyjnych.

3. Promocję Gminy - samo notowanie obligacji na Catalyst to 

znakomita promocja gminy, a niezależnie od tego promocją są 

też publikowane raporty, dokumenty Gminy.

Małgorzata Piotrowska - Skarbnik Gminy

Agnieszka Garbalińska, Ania Nowakowska, Emilka Pawlak, 

Paulina Kamińska i Zosia Jemioło, założycielki zespołu 

Eco Girls, zostały laureatkami Konkursu Tesco dla Szkół 

– „Ekomania Filmowania”!

 

Aby wziąć udział w konkursie należało nakręcić ekofilmik na 

temat zielonych rozwiązań przyjaznych środowisku - czyli do-

brych nawyków ekologicznych oraz zasad, którymi powinniśmy 

się kierować, żeby chronić środowisko. 

 Nasza szkoła sąsiaduje z pięknym starym parkiem z pomni-

kami przyrody, mnóstwem ptaków i wiewiórek „zaglądających” 

często w okna szkoły. Taki bezpośredni kontakt z naturą uwraż-

liwia na piękno przyrody, uświadamia dzieciom, że postawa każ-

dego człowieka jest ważnym instrumentem zachowania tego 

pięknego świata. Przywiązujemy wielką wagę do ochrony śro-

dowiska: segregujemy śmieci, zbieramy zużyte baterie, telefony, 

tonery, organizujemy Święto Ziemi.

 Dlatego uczennice z klasy 6A bardzo chętnie wzięły udział 

w akcji Tesco. Same wymyśliły scenariusz, samodzielnie nakręci-

ły film, którego akcję umieściły w Parku Ołtarzewskim.

 W ogólnopolskim głosowaniu internautów ekofilmik przez 

nie nakręcony, znalazł się na 3 miejscu w gronie trzydziestu naj-

lepszych filmów z całej Polski. 

 Zwycięska ekipa wygrała nagrodę dla szkoły - nowoczesną 

pracownię multimedialną o wartości 12 000 zł.

 1 kwietnia odbyła się Gala Finałowa konkursu, podczas któ-

rej zostały wręczone nagrody indywidualne - przenośne odtwa-

rzacze DVD.

Elżbieta Maliszewska - SP2 Ożarów

Sukces zespołu Eco Girls ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie

Zespół Eko Girls podczas Gali Finałowej
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„Wartości nadają sens życiu” 

(z homilii Jana Pawła II, Melbeurne 1986)

W niedzielę 15 maja w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 

Mazowieckim odbyła się uroczystość zakończenia konkursu 

poetyckiego „Mój wiersz dla Jana Pawła II”. Konkurs zorganizo-

wała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

we współpracy ze Szczepem „Szaniec” im. Małego Powstańca 

w Płochocinie, a Pan Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Ma-

zowieckiego, objął go swoim patronatem i ufundował nagrody 

dla zwycięzców.

 Na nasz konkurs wpłynęło 50 utworów napisanych zarów-

no przez osoby parające się poezją sporadycznie i amatorsko,  

jak i twórców już uznanych i publikujących swoje utwory w pe-

riodykach literackich i tomikach wierszy.

 Jury konkursu w składzie: Alicja Patey-Grabowska - poetka 

mieszkająca w Warszawie, ksiądz Andrzej Otyszecki - proboszcz 

parafii w Józefowie, Elżbieta Paderewska - dyrektor BPMiGm 

Ożarów Mazowiecki oraz koordynatorka konkursu Wanda 

Orzechowska, kierowniczka filii bibliotecznej, wyłoniło kil-

ka prac finałowych i przyznało po trzy nagrody i wyróżnienia 

w dwóch kategoriach:

Amatorzy:

• I miejsce - Lidia Balcerzak (mieszkanka Wolicy) za wiersz „Py-

tania do Jana Pawła II”;

• II miejsce - Malwina Lewandowska (uczennica Gimnazjum 

w Płochocinie) za wiersz „O Tobie Ojcze Święty...”;

• III miejsce - Piotr Matuszewski (uczeń Gimnazjum w Płocho-

cinie) za wiersz „DO J.P.II”;

Wyróżnienia: Ewa Gąsiewska (uczennica Liceum Pallottie-

go), Łukasz Wiśniewski (uczeń Gimnazjum w Płochocinie), 

Magdalena Koms (mieszkanka Płochocina). 

Publikujący:

• I miejsce - Mirosław Kowalski (twórca ze Śląska, laureat kilku-

nastu konkursów poetyckich) za wiersz „O Nim”;

• II miejsce - Adam Końca (twórca związany z Siedlecką Grupa 

Literacką) za wiersz „Na siedleckich błoniach”  z mottem „Bądź-
cie światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu” (z ho-

milii Jana Pawła II wygłoszonej w Siedlcach 10.06.1999 r.);

• III miejsce - Andrzej Ziobrowski (współzałożyciel grupy li-

terackiej „Ecce Homo”, mieszka w Nowej Hucie) za wiersz „Jak 

pielgrzymi”;

Wyróżnienie: Ewa Borowiejska (mieszkanka Krakowa, laureat-

ka kilku konkursów literackich) za wiersz „A Rh minus”. 

 Na uroczystość przybyli prawie wszyscy laureaci w kategorii 

„Amatorzy”. Odwiedził nas także Pan Adam Końca - zdobyw-

ca II miejsca w kategorii „Publikujący”. Autorzy zaprezentowali 

swoje wiersze zgromadzonym i wywołali wśród swoich słucha-

czy wiele wzruszenia, zamyślenia i wdzięczności za te recytacje. 

Następnie Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego wręczył ufundo-

wane przez siebie nagrody, a publiczność obdarzyła nagrodzo-

nych gorącym aplauzem. 

 Na zakończenie odbył się koncert poetycko-muzyczny, 

w którym swoje wiersze recytowała Barbara Białowąs, a towa-

rzyszący jej gitarzysta i śpiewak Krzysztof Podstawka głębokim 

barytonem wydobył scalające słowo poezji Pani Barbary, poma-

gając słuchaczom odnaleźć w sobie te wartości, które nadają 

naszemu życiu sens.

 To bardzo krzepiące, że w dzisiejszym świecie nastawionym 

na korzyści i sprawy materialne, istnieją ludzie, którzy dostrzega-

ją i kultywują tak ważne dla człowieka wartości duchowe.

 Uczestnicy spotkania serdecznie dziękowali organizatorom 

za to kulturalne przeżycie, a szczególnie Panu Burmistrzowi za 

objęcie patronatem tego całego przedsięwzięcia.

Elżbieta Paderewska

Konkurs poetycki 
„Mój wiersz dla Jana Pawła II” - rozstrzygnięty
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W dniach 21-22 maja 2011 r. w domu Kultury „Uśmiech” 

odbyła się prezentacja pamiątek historycznych zlikwido-

wanej Ożarowskiej Huty Szkła z okresu 1906-2001.

Na podstawie list obecności ustalono, że wystawę obejrzało 

126 osób.

 Założycielem Zakładu pod nazwą Huta Szklana „Ożarów” 

był Kazimierz Ansgary Kamiński, późniejszy wieloletni główny 

zarządca firmy, która od 1 stycznia 1938 roku została spółką ko-

mandytową.

 W 1931 r. pracę w Hucie podjął syn właściciela technolog 

Krzemianów - inż. Bogdan Kamiński, późniejszy kierownik tech-

niczny Huty i wspólnik. Profil produkcyjny Huty był bardzo 

różnorodny. Produkowano zarówno szkło laboratoryjne dla 

potrzeb przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, spożyw-

czego, jak i oświetleniowe i techniczne. Pomimo, iż niewielka 

Huta Szklana „Ożarów” przed wojną zatrudniała około 600 ro-

botników. Przez cały czas swojego istnienia była placówką przo-

dującą w przemyśle szklarskim i parokrotnie nagradzaną dyplo-

mami honorowymi i medalami.

 Podczas wojny działalność Huty została znacznie ograni-

czona zarządzeniami okupanta, a w 1945 r. niektóre wydziały 

spłonęły podczas stacjonowania na terenie Zakładu wojsk. 

W 1945 r. Zarząd Huty wznawia działalność i różnorodną pro-

dukcję w zależności od potrzeb kraju.

 W 1948 r. następuje nacjonalizacja przedsiębiorstw i od tej 

pory Zakład podlega różnym jednostkom nadrzędnym. Od 

1956 r. Zakłady Szklarskie „Ożarów” podporządkowano Zjed-

noczeniu Przemysłu Elektronicznego „UNITRA” i odtąd notuje 

się gwałtowny rozwój Zakładu. W 1960 r. utworzono Biuro Roz-

wojowe zajmujące się opracowywaniem nowych typów szkieł 

dla potrzeb przemysłu lampowego.

 W 1965 r. rozpoczęto produkcję nieprzezroczystego szkła 

kwarcowego na licencji radzieckiej, czyniąc jednocześnie przy-

gotowania do produkcji szkła kwarcowego przezroczystego.

 W 1970 r. uruchomiono (na licencji angielskiej) produkcję 

przezroczystego szkła kwarcowego. Pod koniec 1971 r. urucho-

miono sekcję przetwórstwa, a w 1973 r. rozpoczęto produk-

cję spieków kwarcowych. Od 1 stycznia 1972 r. Zakład zostaje 

włączony do Kombinatu Techniki Świetlnej „POLAM” i zmie-

nia nazwę na Warszawskie Huty Szkła w Ożarowie Mazowiec-

kim. Jednocześnie zostaje przyłączona Huta Szkła w Falenicy. 

W 1973 r. uruchomiono produkcję automatyczną balonów 

do lamp rtęciowych na automacie japońskiej firmy NIPPON 

ELECTRIC GLASS.

 W 1976 r. przedsiębiorstwo zostaje wydzielone z Kombina-

tu i pod nazwą Warszawskie Huty Szkła „POLAM-OŻARÓW” 

funkcjonuje do marca 1985 r. Od tej daty WHS zostaje włączone 

w strukturę Zakładów Kineskopowych „UNITRA-POLKOLOR”. 

W styczniu 1990 r. wyłączono WHS z tej struktury i pod nazwą 

Warszawska Huta Szkła stała się samodzielnym przedsiębior-

stwem. W 1991 r. zakupiono i uruchomiono nowoczesną linię 

firmy „WALTER” do automatycznej produkcji szyb do reflek-

torów samochodowych, jak również innych wyrobów gospo-

darczych metodą prasowania. Z dniem 9 lipca 1992 r. Uchwałą 

Rady Ministrów funkcję organu założycielskiego przejmuje Wo-

jewoda Warszawski.

 Błędne decyzje ekonomiczne, częste zmiany organizacyjne 

zarówno w Hucie, jak i w całym kraju, miały wpływ na likwidację 

zakładu. Z przykrością należy stwierdzić, że będąc światowym 

potentatem w powojennej Polsce (istniały duże Huty jak np. 

Wałbrzych „Kara”, „Hortensja”, „Feniks” w Piotrkowie Trybunal-

skim i Szklarska Poręba i Dąbrowa Górnicza i wiele innych, po 

których zostały tylko wspomnienia) szklarstwo w Polsce powo-

li, ale systematycznie umiera, pomimo posiadania surowców i 

paliwa do jego wytwarzania. Według nieoficjalnych danych po-

zostało jedynie około 45% zakładów w stosunku do lat 80-tych.  

 Zwiedzający mieli okazję poznać historię Ożarowskiego 

Szklarstwa, jak również dzieje Huty Szkła i mieszkańców Ożaro-

wa. O tym, że wystawa była interesująca mogą świadczyć wpisy 

do pamiątkowego zeszytu, np.:

- Przemiła atmosfera
- Ciekawe materiały i niepowtarzalny klimat
- Bardzo obszerne materiały, godne obejrzenia
- Dziękuje za zachowanie pamięci o życiu osób, których już nie ma
- Wystawa godna uwagi
- Dziękujemy organizatorom za piękną inicjatywę.

 Po zakończeniu prezentacji dokumentacja została umiesz-

czona w specjalnie przygotowanej gablocie na II-gim piętrze 

w budynku Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Maz.

Przewodniczący Stowarzyszenia - inż. Tadeusz Zgutka

WSPOMNIENIA O OŻAROWSKIEJ HUCIE SZKŁA
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20 kwietnia 2011 grupa uczniów z Gimnazjum 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego udała się 

z wizytą do PREZYDENTA RP Bronisłwa Komorowskiego 

do Belwederu!

Byliśmy jedyną zaproszoną szkołą! Zawieźliśmy MURAL, na któ-

rym podpisał się p. Prezydent wraz z małżonką.

 Co przedstawia nasz MURAL? Składa się z pięciu części.

Pierwsza - GÓRY, jak fundament, solidna podstawa, na których 

widnieją wartości. Zapisane są one na tablicach, jak oznaczenie 

szlaków turystycznych, bo wskazują, czym należy się w życiu 

kierować. Bywają szlaki trudne i łatwiejsze. Te góry to Tatry.

Druga - RZEKA… płynie za MUREM, a każda cegła tego muru, 

to każdy z nas, stąd napisy: Krystyna, Ola, Natalia, WładySław, 

KaTarzyna, KrzYsztof, Tomek, Ula, Czesław, Joanna, BasiA 

(litery z imion układają się w napis KONSTYTUCJA). Bo każdy 

z nas jest ważny, każdy tworzy mur… i hasło - POLSKA to MY! 

Za murem jest SŁOŃCE. Wschodzi, czy zachodzi, tak jak „Polska 

ma wzloty i upadki” – powiedziała Asia podczas spotkania.

Trzecia - RZEKA, płynie przez nasz kraj - to Wisła, a ponad nią 

DOM, taki z czerwoną dachówką, płotkiem - „ciepło domu”.

Czwarta, to GRUPA/GRUPY LUDZI. ”Pikietują”, trzymają w ręku 

prawa, i obowiązki, bo trzeba znać swoje prawa i obowiązki, te 

właśnie zapisane w konstytucji.  Wisła wpada do MORZA…

Piąta - to FLAGA, nasze barwy. Nawet jak wyjedziemy, to pa-

miętajmy z jakiego kraju pochodzimy.

Wszędzie są odbite DŁONIE, to efekt pracy jaką włożyli wyko-

nawcy MURALU, a także „podpis”…

 Prawdziwym „wyczynem” było przewiezienie naszego MU-

RALU… długość 5 m, a szerokość 2,10 cm.

DZIĘKUJĘ SERDECZNIE WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SPO-

TKANIA! I powtórzę za Emilką „Jestem z NAS dumna”! 

Zdjęcia na okładce „Informatora”

Więcej na stronie: http://www.google.pl/ [blog D. Stępniak]

Dorota Stępniak - nauczycielka historii i WOS-u

Majówka z Polską

DZIEŃ STRAŻAKA
Dzień Otwarty w Ochotniczej Straży Pożarnej

W dniu 3 maja odbyły się obchody Gminnego Dnia 

Strażaka oraz Pierwszy Dzień Otwarty w Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim. 

Uroczystości rozpoczęły się oficjalną zbiórką strażaków z OSP 

Ożarów Mazowiecki i z OSP Święcice z udziałem Burmistrza 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki - Pana Pawła Kancle-

rza, Przewodniczącą Rady Miejskiej - Panią Blanką Jabłońską 

i Zastępcą Burmistrza - Panem Dariuszem Skarżyńskim. Wśród 

obecnych gości byli także Radni Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP - 

dh Andrzej Wasilewski, Brygadier Pożarnictwa - dh Mariusz 

Jankiewicz oraz licznie zgromadzeni Kombatanci Ziemi Oża-

rowskiej. 

 Po złożeniu meldunku, dokonanego przez Komendanta 

Leszka Stachlewskiego Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego 

o gotowości strażaków do uroczystości oraz powitaniu gości, 

nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym straża-

kom:

• złoty medal za zasługi dla pożarnictwa - Jacek Andrzejczak;
• srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa - Michał Prochenka, 
Robert Pepla; 
• brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa - Daniel Lipiński,
• odznakę „Strażak Wzorowy” wręczono członkowi Młodzieżo-

wej Drużyny Pożarniczej - Michałowi Kossakowi. 
 W następnej kolejności wręczono odznakę za wysługę lat 

w pożarnictwie: 

Janusz Rogalski - 50 lat

Mariusz Jankiewicz - 35 lat

Maciej Rasiński - 20 lat

Marcin Makulski - 15 lat

Patryk Trojan - 10 lat

Konrad Drzazgowski, Dominik Kiełbasa, Dawid Żak - 5 lat.

 Strażacy i Zarząd OSP Ożarów Mazowiecki podarowali pa-

miątkowy toporek strażacki z wyrazami uznania Burmistrzowi. 

Na zakończenie zbiórki Burmistrz podziękował strażakom za 

trud, poświęcenie w podejmowanych działaniach i akcjach ra-

towniczych. 

 Po zakończeniu oficjalnej zbiórki władze Miasta i Gminy, 

Zarząd OSP oraz Kombatanci złożyli kwiaty pod tablicą upa-

miętniającą poległych strażaków, znajdującą się u zbiegu ulic 

Poznańskiej i Strażackiej, po czym udali się do Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego, gdzie odprawiona została uroczysta Msza 

Święta w intencji Ojczyzny, Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

oraz Strażaków z Gminy Ożarów Mazowiecki.

 Po powrocie ze Mszy Świętej zastaliśmy wielu mieszkańców 

odwiedzających remizę OSP, oglądających posiadany sprzęt 

oraz przygotowaną wystawę zdjęć z akcji ratowniczych.  

 Dużym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się 

przejażdżki wozem strażackim. Kolejka wydawała się nie mieć 

końca. Zwiedzający mogli poćwiczyć resuscytację na wystawio-

nym fantomie, ubrać się w mundur strażacki wraz z hełmem 

i aparatem ochrony dróg oddechowych.  

 Na dużym ekranie telewizyjnym można było obejrzeć pre-

zentację multimedialną, przygotowaną przez dh Jerzego Pilar-

skiego. 

 O godzinie 13:00 odwiedzających nas gości zaprosiliśmy 

na plac za strażnicą, gdzie został przygotowany samochód 

i pozoracja wypadku. W założeniu w samochodzie było trzech 

poszkodowanych, którym pomocy mieli udzielić strażacy ra-
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townicy z dwóch przybyłych wozów. Po dojeździe nastąpiło 

zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Wykonano dojście do po-

szkodowanych za pomocą sprzętu hydraulicznego, opatrze-

nie rannych i, przy pomocy desek ortopedycznych, ewakuacja 

poszkodowanych z pojazdu. Po chwili omówienia i zwinięciu 

sprzętu, samochód-wrak został podpalony. Gdy już dobrze 

się rozpalił, nastąpił pokaz gaszenia z użyciem wody i piany. Po 

godzinnym pokazie goście przystąpili do dalszego zwiedzania, 

a my, w ramach kolejnego pokazu, uruchomiliśmy przed strażą 

wytwornicę do piany lekkiej. Pokazy i prezentacje zakończyły się 

o godzinie 15:00.

 Dziękujemy za tak liczne przybycie i zapraszamy 
do „Miasteczka Bezpieczeństwa”, które zorganizujemy 

19 czerwca podczas Dni Ożarowa Mazowieckiego.

Zdjęcia znajdują się na okładce „Informatora”

Jacek Andrzejczak, Jarosław Rasiński - OSP Ożarów Mazowiecki

Informuję, że od 1 maja 2011 roku rozszerzono na teren całej 

naszej gminy bezpłatny system selektywnej zbiórki odpadów 

metodą workową, który przez ostatnie dwa lata funkcjonował 

tylko w wyznaczonych osiedlach i miejscowościach. Ogłoszony 

przez gminę nieograniczony przetarg, wyłonił Firmę AMINEX, 

która będzie prowadziła odbiór posegregowanych odpadów. 

Wydział Środowiska i Rolnictwa, w porozumieniu z AMINEX, 

będzie prowadził akcję propagowania segregacji odpadów po-

przez prelekcję w szkołach oraz na zebraniach z mieszkańcami.  

Mieszkańcy, którzy podpiszą umowę z firmą AMINEX będą 

gromadzili posegregowane odpady w:

- 60-litrowych workach zielonych - OPAKOWANIA SZKLANE - 

przeznaczonych do gromadzenia: butelek i słoików ze szkła 

opakowaniowego,

- 120-litrowych workach czerwonych - SUROWCE WTÓRNE -

przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów, sta-

nowiących surowce wtórne, w tym: 

• pakowań z metalu w postaci: puszki aluminiowe i metalowe

• opakowań z tworzyw sztucznych w postaci: opakowania po 

chemii gospodarczej i butelki po napojach (gazowanych i nie-

gazowanych oraz po wodzie), inne odpady z tworzyw sztucz-

nych,

• papier i tekturę w postaci: zeszyty, książki, gazety, pudełka kar-

tonowe i tekturowe.

 Zaklejone lub zasznurowane worki należy wystawiać w dniu 

odbioru, zgodnie z otrzymanym kalendarzem wywozu, w wi-

docznym miejscu, w pasach chodników ulic, przy wjeździe do 

własnej posesji, nie później niż do godziny 9:00 rano. 

 Obecnie podpisywanie umów z przedstawicielem firmy od-

bywa się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14:00-16:00 

na III piętrze w budynku Domu Kultury „UŚMIECH” przy ul. Po-

znańskiej 165, gdzie mieści się Wydział Środowiska i Rolnictwa. 

Przy podpisaniu umowy niezbędny jest dowód osobisty. Sym-

boliczna oplata za komplet startowy (3 worki) wynosi 0,01 zł 

(słownie: jeden grosz). Dokładne informacje dotyczące funkcjo-

nowania systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

zawarte są w załączniku do umowy.

 Istnieje również możliwość zakupu dodatkowych worków 

z pakietu startowego oraz 120-litrowych worków szarych z na-

drukiem LIŚCIE - przeznaczonych do gromadzenia liści i innych 

odpadów roślinnych. 

 W związku z rozszerzeniem selektywnej zbiórki odpadów 

w systemie workowym, ulegnie likwidacji gniazdowy system se-

lektywnej zbiórki odpadów w Sołectwach. Pojemniki pozosta-

ną tylko na terenie szkół i dużych osiedli mieszkaniowych.

Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 

Wydział Środowiska i Rolnictwa (22) 722 22 07 wew. 237. 

Firma AMINEX (22) 425 67 01  lub 503 190 239, a także na stro-

nie internetowej Urzędu.

Robert Głazowski – Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Selektywna zbiórka odpadów 
w Gminie Ożarów Mazowiecki

Gmina Ożarów Mazowiecki
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Dom Kultury  „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA TEATRALNE

„W teatrach jest kurtyna
Są dzwonki i jest gong
Gdy sztuka się zaczyna 
To światła gasną w krąg
 Nam sceny nie potrzeba
 Wystarczy lasu tło
 Wystarczy blask ogniska
 I jakoś będzie szło !”

 Zapraszamy dzieci w wieku 9-12 lat na zajęcia teatralne, któ-

re będą się odbywały w dniach od 27 czerwca do 8 lipca od 

poniedziałku do piątku w godz. 11:00-13:00 w sali widowiskowej 

„Uśmiechu”. 

 Zajęcia zakończą się premierowym występem na scenie. 

Warsztaty poprowadzi doświadczona instruktor teatralna Pani 

Janka Patocka. Wystarczy chęć dziecka, aby wziąć udział w arty-

stycznych działaniach pod okiem Pani Janki. Rozwijać będziemy 

sztukę recytacji, ruchu scenicznego, umuzykalnienie, aby za-

kończyć spotkania wielkim finałem (bardzo uroczystym) czyli 

przedstawieniem na scenie, które odbędzie się 9 lipca o godz. 

18:00. Zajęcia będą kontynuowane od września w Ożarowskim 

Teatrze Dziecięcym.

ZAJĘCIA Z PLASTYKI 

Grupa I (9-12 lat) godz. 9:30-11:00

Grupa II (6-8 lat) godz. 11:30-13:00 

27.06 poniedziałek 
I i II grupa - projektowanie i ozdabianie przez malowanie farba-

mi witrażowymi i elementami z drutu czy sznurka itp wazoni-

ków na kwiaty.

30.06 czwartek 
I grupa - malarstwo sztalugowe - farby akrylowe - kwiaty w wa-

zonie.

II grupa - projektujemy i zaczynamy budować domek dla lalek.

1.07 piątek
I grupa - marionetka - stworek na sznurkach chodzący. 

II grupa - ozdabiamy domek dla lalek, lepimy z modeliny wypo-

sażenie domku.

4.07 poniedziałek
I i II grupa - projekt i wykonanie biżuterii.

7.07 czwartek
I i II grupa - budujemy ekoludka z materiałów do recyklingu

8.07 piątek
Pieczenie ciasteczek.

Filia Domu Kultury w Józefowie

ZAPRASZAMY NA PROJEKCJE FILMÓW ORAZ GRY PLAN-

SZOWE poniedziałek, czwartek i piątek (27 i 30 czerwca oraz 

1, 4, 7 i 8 lipca) godz. 11:00-13:00

ZAJĘCIA Z PLASTYKI 

Grupa I (6-8 lat) godz. 10:00-11:30 

Grupa II (9-12 lat) godz. 12:00-13:30

28.06 wtorek
Projektowanie i wykonanie biżuterii.

29.06 środa
I i II grupa - projektowanie i ozdabianie przez malowanie farba-

mi witrażowymi i elementami z drutu czy sznurka itp wazoni-

ków na kwiaty.

5.07 wtorek
I i II grupa - budujemy ekoludka z materiałów do recyklingu.

6.07 środa
Malarstwo w plenerze.

Zapraszamy na www.dkusmiech.eu. Znajdziesz tam wię-

cej informacji o zajęciach w ramach akcji „Lato z Uśmiechem” 

oraz innych wydarzeniach w Domu Kultury „Uśmiech” oraz Filii 

w Józefowie. 

LATO W MIEŚCIE

WYDARZENIA KULTURALNE

W niedzielę 1 maja o godz. 15:00 w Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego odbyła się uroczysta Msza Święta 

Dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II. 

Po mszy wszyscy zebrani uczestniczyli w koncercie zatytułowa-

nym „Janowi Pawłowi II - Świadkowi Miłosierdzia”.

 Wystąpił Chór Epifania i Chór Polonia oraz Orkiestra Ka-

meralna pod dyrekcją Wiesława Jelenia, solistki: Agnieszka Piass 

i Anna Pioterczak. Papieskie słowa przypomnieli Katarzyna 

Soja i Piotr Białek.

 Koncert odbył się pod honorowym patronatem Księdza 

Proboszcza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Ma-

zowieckim - Jana Latonia, Burmistrza Ożarowa Mazowieckie-

go  - Pawła Kanclerza, Przewodniczącej Rady Miejskiej - Blanki 

Jabłońskiej oraz Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

- Jana Żychlińskiego.

 Organizacja koncertu - Fundacja Ave Patria, reprezentowa-

na przez Prezesa Fundacji - Piotra Białka, przy pomocy Domu 

Kultury Uśmiech. Msza święta oraz koncert transmitowane były 

na żywo przez telewizję TRWAM.

Koncert „Janowi Pawłowi II - Świadkowi Miłosierdzia”
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WYDARZENIA SPORTOWE

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

1 czerwca - środa - godz. 17:00
Dzień Dziecka - SHOW ILUZJI „APOLLINO”. 

Po spektaklu zapraszamy na „Rodzinne malowanie”.

Wstęp wolny!

4 czerwca - sobota - godz. 14:00
Festyn z okazji Dnia Dziecka

plac przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

w Ożarowie Mazowieckim. Festyn organizowany 

wspólnie z Parafią Miłosierdzia Bożego.

Godz. 10:00
Zawody sportowe.

Zapisy od godz. 10:00 na placu zabaw przy ul. Mickiewicza

11:00 - Wyścig na rolkach

12:00 - Wyścig rowerowy

12 czerwca - niedziela - godz. 18:00
Wernisaż malarstwa Siostry Panis ze zgromadzenia Sióstr 

Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Ołtarzewie.

17 czerwca - piątek - godz. 18:30
Wręczenie Felicji - Honorowej Nagrody Ożarowa 

Mazowieckigo. Centrum Konferencyjne BACCARA 

w Jawczycach.

19 czerwca - niedziela - godz. 15.00
Festyn Rodzinny - Dni Ożarowa Mazowieckiego.

Boisko UKS Ołtarzew w Ołtarzewie przy ul. Parkowej.

27 czerwca-9 lipca
„Lato z Uśmiechem” – bezpłatne zajęcia dla dzieci 

z Gminy Ożarów Mazowiecki

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

1 czerwca - środa - godz. 16:00
Dzień Dziecka - zabawy, konkursy, występy dzieci.

Plac przed budynkiem Filii DK „Usmiech”

4 czerwca - sobota - godz. 8:00-14:00
Spotkanie Związku Niewidomych.

5 czerwca - niedziela - godz. 13:00 
Festyn z okazji Dnia Dziecka 

Boisko Klubu FC Płochocin.

Festyn organizowany wspólnie z Amatorskim Klubem 

Sportowym FC Płochocin.

27 czerwca-9 lipca
„Lato w mieście”

bezpłatne zajęcia dla dzieci z Gminy Ożarów Mazowiecki

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

• I miejsce w Finale Powiatowym i Międzypowiatowym 

w Dwuboju Nowoczesnym Chłopców (awans do XIII Mazo-

wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej)

• II miejsce w Finale Powiatowym w Dwuboju Nowocze-

snym Dziewcząt

• I miejsce w Finale Powiatowym i Międzypowiatowym 

w Pływaniu Dziewcząt (awans do XIII Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej)

• I miejsce w Finale Powiatowym i Międzypowiatowym 

w Pływaniu Chłopców (awans do XIII Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej)

• Osiem złotych medali, 7 srebrnych, 6 brązowych 

w Finale Powiatowym w Indywidualnych Zawodach w Lekko-

atletyce

• I miejsce i dwa II miejsca w Finale Miedzypowiatowym 

w Indywidualnych Zawodach w Lekkoatletyce (awans do XIII 

Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej)

• 5 zawodników startowało w Finałach XIII Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajo-

wych

• W Finałach XIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w roku szkolnym 2010/2011 weźmie udział 20 uczniów naszego 

gimnazjum 

WYNIKI SPORTOWE
GIMNAZJUM im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
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1. Cel imprezy:

• Propagowanie jazdy na rolkach wśród społeczeństwa gminy 

Ożarów Mazowiecki oraz wśród pracowników firm, mających 

siedziby na terenie gminy: 

• Promocja zdrowego stylu życia

• Profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa

• Stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie (brak ograni-

czeń wiekowych dla startujących w wyścigu)

2. Organizatorzy:

• Spółdzielnia Mieszkaniowa OŻARÓW

• Zarząd Osiedla RSM Bloki

3. Patronat honorowy:

• Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

• Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

4. Patroni medialni:

• Portalik internetowy: www.ozarow.maz.pl

• Express Wieczorny

• Program informacyjny telewizji kablowej STANSAT. 

5. Termin i miejsce wyścigu:

Wyścig odbędzie się 11 czerwca 2011 r. (sobota) o godz. 11:00 

w Ożarowie Mazowieckim, na terenie Spółdzielni Mieszkanio-

wej OŻARÓW, na ulicy osiedlowej Obrońców Warszawy.  

6. Dystanse.

• 100 m - przedszkolaki

• 600 m - szkoły podstawowe i gimnazja

• 1200 m    - szkoły średnie i kobiety

• 2400 m   - mężczyźni

7. Zgłoszenia do wyścigów. 

W wyścigu mogą brać udział mieszkańcy Gminy Ożarów 

Mazowiecki, pracownicy firm mających siedziby na terenie  

Gminy Ożarów Mazowiecki wraz ze swoimi rodzinami oraz 

przedstawiciele sponsorów i patronów medialnych. Impreza 

jest przeznaczona dla amatorów niezrzeszonych w klubach 

sportowych.

 Zapisy do wyścigu będą przyjmowane w dniu imprezy 

w godz. 8:30-10:30, w biurze zawodów, które będzie mieścić się 

w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW przy ul. Oża-

rowskiej 28. W trakcie zapisu zawodnicy winni posiadać dowód 

tożsamości i podpisać oświadczenie o zaznajomieniu się z regu-

laminem imprezy i starcie w wyścigu na własną odpowiedzial-

ność.

 Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane do wyścigu tylko 

przez swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 Start zawodników obowiązkowo w kaskach! Zaleca się sto-

sowanie ochron na dłonie, łokcie i kolana. 

8. Kategorie wiekowe: 

- przedszkolaki do 6 lat - ur. 2005 i młodsi

- dzieci w wieku 7-9 lat - ur. 2002, 2003 i 2004 r.

- dzieci w wieku 10-13 lat - ur. 1998, 1999, 2000 i 2001 r.

- młodzież w wieku 14-17 lat - ur. 1994, 1995, 1996 i 1997 r.

- dorośli (18 lat i starsi) - ur. 1993 i wcześniej

9. Harmonogram imprezy: 

• godz. 11:00 - start pierwszych zawodników (przedszkolaków);

zawodnicy w następnych kategoriach startują po zakończeniu 

startu zawodników w kategorii wiekowej poprzedzającej

• godz. 13:00 - wielobój prezesów firm zaproszonych przez or-

ganizatorów o puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego (po 

zakończeniu ostatniego wyścigu)

• godz. 14:00 - zakończenie imprezy (wręczenie nagród i upo-

minków).

10. Zasady bezpieczeństwa i poruszania się po trasie wyścigu.

W celu zachowania bezpieczeństwa zawodnikom biorącym 

udział w wyścigach należy zachować następujące zasady:

• Zabrania się wjeżdżania na rolkach zawodnikom niebiorącym 

udziału w wyścigu na trasę wyścigu w czasie jego trwania. 

• Na czas trwania wyścigów wstrzymuje się ruch pojazdów me-

chanicznych po trasie wyścigu.

• W czasie trwania wyścigu zabronione jest wchodzenia na jezd-

nię lub jej przekraczanie.

• W punktach nawrotów winna być zachowana przestrzeń 

umożliwiająca bezpieczne wykonanie nawrotów.

• Poza linią mety należy umożliwić zawodnikom opuszczenie 

trasy.

• Zawodnicy poruszają się zawsze po prawej stronie jezdni.

• Nawrót będzie zakwalifikowany jako prawidłowy tylko wtedy, 

jeśli zawodnik objedzie ustawiony na jezdni pachołek, mając go 

po swojej lewej stronie. W innym przypadku będzie zdyskwali-

fikowany. Dyskwalifikacja nastąpi także w przypadku skrócenia 

trasy.

11. Nagrody i upominki.

• Nagrody otrzymają zwycięzcy we wszystkich kategoriach wie-

kowych - dziewczęta i chłopcy oraz kobiety i mężczyźni.

• Upominki otrzymają: najmłodsza zawodniczka i najmłodszy 

zawodnik w kategorii przedszkolaków oraz najstarsza zawod-

niczka i najstarszy zawodnik w kategorii open.

• Pozostali uczestnicy otrzymają upominki i pamiątkowe me-

dale.

12. Postanowienia końcowe.

• Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną

• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione

VI WYŚCIG NA ROLKACH ,,POWITANIE WAKACJI”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŻARÓW” i Zarząd Osiedla 

RSM Bloki zapraszają mieszkańców Gminy Ożarów Mazo-

wiecki oraz pracowników firm mających siedziby na terenie 

gminy do udziału w VI Wyścigu na Rolkach ,,Powitanie wa-

kacji”, który odbędzie się 11 czerwca o godz. 11:00, na trady-

cyjnej trasie, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 Patronat honorowy nad imprezą objęli: Burmistrz Mia-

sta i Gminy Ożarów Mazowiecki Paweł Kanclerz oraz Sta-

rosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński. 

Szczegółowe zasady  udziału w wyścigu zawarte są w regu-

laminie.

Regulamin 
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W czerwcu 2011 r. Gminny Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim za-

prasza i proponuje duży 

wybór imprez i zawodów sportowych.

1 czerwca - Dzień Dziecka w pływalni GOSiR. 

W godzinach 15:30-18:30 zapraszamy dzieci 

od 7-miu do 12-stu lat do udziału w zabawach 

i grach sportowych na terenie pływalni - wstęp 

bezpłatny.

4 czerwca (sobota) - zapraszamy na wyścig na 

rolkach i wyścig kolarski dla dzieci i młodzieży 

do 15-tu lat. Osiedle Mickiewicza w Ożarowie 

Mazowieckim. Biuro zawodów - Plac Zabaw, 

ul. Mickiewicza/Graniczna (zapisy od 10:00 do 

10:45).

14-15 czerwca - Mistrzostwa Polski w pływa-

niu 12-letnich zawodników. Początek zawodów 

14 czerwca (środa) godzina 10:00. Zapraszamy 

do wspólnego kibicowania.

18 czerwca - XXIII OŻAROWSKI BIEG im. 

Janusza Kusocińskiego, V Bieg Trzeźwości im. 

Błogosławionego Ks. Józefa Jankowskiego oraz 

biegi dla dzieci

Szczegółowe informacje dotyczące imprez i za-

wodów sportowych na plakatach, stronie in-

ternetowej: http://www.plywalnia.ozarow.
maz.pl i w recepcji pływalni.

Serdecznie zapraszamy

GOSiR w Ożarowie Mazowieckim zaprasza

Na samym początku chcielibyśmy serdecznie podziękować 

Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Panu Janowi 

Żychlińskiemu oraz Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego - 

Panu Pawłowi Kanclerzowi za objęcie patronatu nad „Biegiem 

dla Jana Pawła II z okazji Beatyfikacji”. Serdecznie dziękujemy 

przede wszystkim pomysłodawcom - Państwu Annie i Pawłowi 

Ilnickim. Podziękowania kierujemy również do Księdza Andrzeja 

- Proboszcza Parafii w Płochocinie oraz do wszystkich członków 

Klubu za pomoc w organizacji.

 Wspólnymi siłami zainicjowaliśmy wydarzenie, które z pew-

nością pozostanie w naszej pamięci przez dłuższy czas. Atmos-

fera, jaka towarzyszyła nam podczas marszobiegu, jest niezapo-

mniana. 

 Bardzo dziękujemy uczestnikom Biegu za aktywny udział 

i zaangażowanie. Jesteśmy dumni, że w biegu wzięło udział 

ponad 100 osób. 

 Jako podsumowanie wydarzenia pragniemy poinformować, 

że Bieg w całości odbył się zgodnie z planem. 

 Każdy z uczestników otrzymał koszulkę. Specjalnie dla dzieci 

zostały przyznane medale. Zadowolenie i uśmiech na twarzach 

mieszkańców były dla nas dowodem, że wszyscy dobrze się bawili. 

 Jeszcze raz serdecznie Wam wszystkim dziękujemy.

W imieniu całego Zarządu Klubu FC Płochocin - Prezes - Włodzimierz Młot

Zdjęcia z „Biegu” na okładce „Informatora”

Po Biegu...

• Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia od następstw

nieszczęśliwych wypadków.

• O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia w porozu-

mieniu z organizatorami.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień 

niniejszego regulaminu.

• Uczestnicy, zapisując się do udziału w zawodach, wyrażają zgo-

dę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbęd-

nym do opracowania komunikatu końcowego z tej imprezy.

organizatorzy
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INFORMACJE, ROZMAITOŚCI

Firma z branży wentylacyjnej z siedzibą 
w Wieruchowie k/Warszawy zatrudni: 

Pracowników Produkcji 
Miejsce pracy: Wieruchów 

  
Zakres obowiązków: 

- wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej 
- obróbka blachy na zimno 
- pakowanie  

Wymagania: 
- bliskość miejsca zamieszkania 
- dyspozycyjność 

Oferujemy: 
- umowę o pracę 
- stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie 
  rozwijającej się firmie 
- możliwość przyuczenia 
- pracę zmianową

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesła-
nie swojej aplikacji na adres e-mail: kadry@cen-
trumklima.pl z dopiskiem w temacie „PRODUK-
CJA/05”  

Dam pracę, szukam pracy

Firma z branży wentylacyjnej z siedzibą 
w Wieruchowie k/Warszawy zatrudni:  

Magazyniera
Miejsce pracy: Wieruchów 

 
Zakres obowiązków:

- załadunek i rozładunek towaru 
- wydawanie towaru

Wymagania: 
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym
- dyspozycyjność

Oferujemy:
- umowę o pracę
- stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie 
   rozwijającej się firmie
- pracę zmianową

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesła-
nie swojej aplikacji na adres e-mail: kadry@cen-
trumklima.pl z dopiskiem w temacie „MAGAZY-
NIER/05”  

Poszukujemy KOBIET do pracy w ochronie 
na terenie Ołtarzewa. 

OFERUJEMY UMOWĘ O PRACĘ!!!!!
Dogodny dojazd - obiekt niedaleko przystanku 

autobusowego.

System pracy 5:30-14:00-22:30
Stawka od 7,50 zł netto

Kontakt telefoniczny:
22 560 51 40    22 560 54 17

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki poszukuje 

informatyka do nadzoru nad prawidłową 
pracą i bezpieczeństwem komputerów wykorzy-

stywanych w bibliotece i jej placówkach.

Osoby/firmy zainteresowane stałą współpracą 
prosimy o kontakt korespondencyjny lub osobi-

sty z Dyrektorem Biblioteki, e-mail: 
biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl, 

tel. 22 722 12 65.

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
WERYFIKACJA DANYCH

Szanowny Przedsiębiorco

 Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o swobo-

dzie działalności gospodarczej, Burmistrz Miasta i Gminy Oża-

rów Mazowiecki od 1 lipca 2011 obowiązany jest przenieść 

dane przedsiębiorców, znajdujących się obecnie w gminnej 

ewidencji działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 Zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie weryfikacji 

danych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Pro-

szę o dopełnienie obowiązku dostosowania rodzaju prowadzo-

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

pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm).

 Zmian należy dokonać na ogólnopolskim druku EGD-1 

dostępnym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy lub na stronie 

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

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt:

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

w pok. 111 lub Biuro Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy 

Urzędu;

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

Burmistrz - Paweł Kanclerz
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Wspomnienie...
Jan Czetyrkowski

13.11.1955 r. 

8.05.2011 r.

„Całe nasze życie, to 
działanie i pasja. 
Unikając zaangażowa-
nia w działania 
i pasje naszych czasów, 
ryzykujemy, że w ogóle 
nie zaznamy życia.”
                          Herodot

Tą właśnie myślą kierował się mój Tata. Odkąd wybudował dom 

w Ożarowie i sprowadził nas tutaj, zaczął realizować swoje ma-

rzenia i zarażał swoimi pasjami innych. 

 W latach 90-tych XX wieku został kierownikiem sportowym 

w klubie „Ożarowianka”. Spełnił tym samym pierwsze ze swoich 

marzeń, czyli zaczął działać na rzecz młodych piłkarzy. Miłością 

do piłki nożnej zaraził również mojego brata Łukasza i mnie. Te-

raz nie wyobrażam sobie, kim mogłabym być bez mojego uko-

chanego sportu. Do dziś mijając osiedle „Kabel”, kiedy patrzę na 

„jego dzieło”- niebiesko żółty banner z napisem Klub Sportowy 

Ożarowianka, uśmiecham się z myślą o tamtym okresie. 

 Piłka nożna to nie jedyny sport, który umiłował sobie Tata. 

Po niej znajdowała się również koszykówka. Razem ze swoim 

kolegą Pawłem Kanclerzem założył drużynę koszykówki, której 

został drugim trenerem ds. organizacyjnych. „Ożarów Basket 

Team”, bo tak nazwaliśmy drużynę, składała się z młodych chło-

paków z Ożarowa oraz bardziej doświadczonych kolegów z są-

siednich gmin i Warszawy. Okres ten będę zawsze ciepło wspo-

minać. Tata dopingował chłopaków, organizował im dojazdy 

oraz załatwiał sponsorów – robił wszystko, aby OBT mogło wy-

grywać. Przez kilka sezonów, w każdy piątek, sobotę i niedzielę, 

tworzyliśmy niesamowitą ekipę. Razem cieszyliśmy się z wygra-

nej i razem smuciliśmy przegrywając. Pamiętam jego dumę, kie-

dy jego syn, a mój brat zdobył ważne punkty w meczu. 

 Inną pasją, która go pochłaniała był brydż – zaczął grać kie-

dy skończył dwadzieścia lat i nie przestał do końca. Na tydzień 

przed tym, jak Tatko odszedł, zagrał swoją ostatnią partię. Zda-

rzyło mu się grać nawet ze słynną aktorką Renatą Dancewicz. 

W Ożarowie zorganizował kilka turniejów z nagrodami od 

władz miasta. 

 Trzecią jego wielką miłością, obok sportu i brydża, było 

wędkarstwo. Był współzałożycielem sekcji wędkarskiej, a potem 

Koła Wędkarskiego nr 75 w Ożarowie. Przez długie lata był wice- 

prezesem ds. organizacyjnych, a od ponad roku był opiekunem 

młodzieżowej sekcji wędkarskiej, włączonej w struktury klubu 

AMBRA – gdzie chłopcy ostatnio osiągnęli wiele sukcesów. 

Był także Okręgowym Sędzią Wędkarskim. Brał czynny udział 

w organizacji zawodów wędkarskich na terenie naszej gminy. 

Pośmiertnie został odznaczony złotym orderem za zasługi dla 

Wędkarstwa Polskiego.  

 Był człowiekiem czynu i pasji. Wielokrotnie współorganizo-

wał pikniki, konkursy, festyny i Rajd Rowerowy Kusocińskiego. 

Jego priorytetem zawsze było dbanie o sportowy rozwój mło-

dzieży. 

 Był, jest i będzie dla mnie wzorem do naśladowania. Wszy-

scy, którzy go wspominają powtarzają jedno zdanie – zawsze 

działał i pomagał. Tak, miał serce na dłoni - często mało czasu na 

porządki w domu, zawsze czas dla młodzieży i sportu. 

 Żył krótko, ale intensywnie. Zostawił po sobie dużo organi-

zacji, zaszczepionych pasji i mnóstwo wspomnień. 

 Ja będę go wspominać jako Mojego Najukochańszego Tatę 

Przyjaciela, ale także Wielkiego Pasjonata Sportu oraz Człowie-

ka o Gołębim Sercu – Mam nadzieje, że Wy także...  

Anna Czetyrkowska 

Pożegnanie
13 maja pożegnaliśmy na zawsze 

wspaniałego mieszkańca naszej gminy 

Lecha Mazurkiewicza

Odszedł od nas wieloletni nauczyciel, 

naczelnik Wydziału Kultury Oświaty i Sportu, 

dyrektor Gminnej Biblioteki, malarz, wędkarz, 

a przede wszystkim mąż i ojciec.

Żegnamy go z żalem.

Żonie i córkom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Paweł Kanclerz - Burmistrz 

oraz pracownicy Oświaty i Kultury

Podziękowanie 
Wszystkim, którzy w trudnych i bolesnych dla nas 

chwilach, dzielili z nami smutek, wsparli nas słowami 

otuchy i serdeczną myślą oraz uczestniczyli 

w pożegnalnej mszy św. i w ostatniej drodze naszego 

ukochanego Męża i Taty 

śp. Lecha Mazurkiewicza

Rodzinie, Przyjaciołom, Burmistrzowi Ożarowa Maz., 

Dyrektorowi i Pracownikom ZEASiP, Dyrektorom 

i Pracownikom szkół i przedszkoli gminy Ożarów Maz.,  

Księdzu Proboszczowi, Wikaremu i Scholi oraz wszystkim, 

którzy byli z nami, pragnę wyrazić 

serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek 

Mariola Mazurkiewicz z Córkami
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Kącik adopcyjny
Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

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

nięcia (datę, opis psa) oraz swoje dane. 

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska, czy 

zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, to zgłosić zaginięcie 

pod numer telefonu, który jest podany w kąciku adopcyjnym 

„Informatora” oraz Straży Miejskiej.

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o telefony 

po godzinie 16:00.

Telefony kontaktowe:

507-415-468 po 16:00
602-655-645 po 17:00, 
Wydział Ochrony Środowiska (22) 722-22-07 wew. 236, 237

 Sympatyczna Rita ma rok, jest średniej wielkości kundlem 

polskim. Energiczna, rozbrykana, lubiąca wygłupy i bieganie 

suczka jest bardzo spragniona kontaktu z człowiekiem. czeka 

na przygarnięcie. Bardzo lubi inne czworonogi. Najlepszy byłby 

dom z ogrodem. 

 Poszukuję nowych domków dla pięciu 2-miesięcznych 
szczeniąt, które zostały skazane na śmierć przez poprzednie-

go właściciela. Maluchy porzucono bez matki w lesie. Są bar-

dzo energiczne, lubią pieszczoty i zabawę z innymi zwierzakami. 

Obecnie przebywają w domu tymczasowym. 

 Rex jest „do kolana”, ma około 3-4 lata, jest bardzo spokojny. 

Lubi głaskanie i pieszczoty. Na początku jest nieufny, lecz gdy 

tylko lepiej pozna swojego pana okazuje miłość i wierność. Po-

trzebuje opiekuna, który okaże mu ciepło i da prawdziwy dach 

nad głową.

 Dojrzały, średniej wielkości, puchaty Misiek został znalezio-

ny w bardzo mroźny poranek. Przypuszczamy, że został wyrzu-

cony z samochodu, znaleźliśmy go przemarzniętego, leżącego 

w śniegu, patrzył na przejeżdżające auta. Szukamy mu nowego 

odpowiedzialnego właściciela. 

 5-miesięczne rodzeństwo Max i Sonia jak na razie są śred-

niej wielkości szczeniakami, mama i tata to duże piękne psy. 

Maluchy mają piękną, krótką i lśniącą sierść, są bardzo mądre, 

potrafią już reagować na niektóre komendy. Czekają na nowe 

domki.

 Duża „wilkowata” Nora została przez nas odebrana pod-

czas transportu do schroniska. Ma około 9 miesięcy jest czystą, 

bardzo łagodną i miłą suczką. Nora jest już nauczona dobrych 

manier. Czasami potrafi zaczepiać, aby zwrócić na siebie uwagę. 

Ładnie chodzi na smyczy. 

 Nieduży Miki to ok. roczny psiak, ma w sobie bardzo dużo 

pozytywnej energii. Ogromną radość sprawia mu kontakt 

z człowiekiem, lubi zabawy z innymi zwierzętami. Patrząc na 

niego można powiedzieć, że jest takim zwykły buraskiem, ale 

nie! Warto poznać Mikiego i jego niebanalny charakter. Obecnie 

przebywa w azylu.

Telefony kontaktowe: 

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

 4-letnia, ciepła Sonia jest niezwykle miłą przytulanką. To ła-

godna, średniej wielkości sunia o jasnobrązowej sierści. Kocha 

ludzi, psy i koty. Sonia jest bardzo opiekuńcza w stosunku do 

kotów. Uwielbia w ich sierści szukać pchełek. Robi tak to delikat-

nie, iż koty wręcz przychodzą do niej, aby trochę swymi ząbka-

mi ich poczochrała po grzbiecie. Sonia nauczona jest czystości 

i, ze względu na swój łagodny i milusiński charakter, polecamy ją 

także do domu z dziećmi. Sonia wychowana była w mieszkaniu 

i dlatego nie nadaje się do przebywania na zewnątrz. Bardzo ład-

nie chodzi na smyczy. Nawet spuszczona z niej bacznie pilnuje 

się opiekuna.

 Małe i duże, młode i starsze, kanapowe i do pilnowania, 

wszystkie te psie ogonki czekają na nowych opiekunów. Czeka-

ją i tęsknią. Różne bywały ich losy. Jedne zostawione na peronie, 

inne zostawione na ulicy, a jeszcze inne musiały odejść, gdyż ich 

dotychczasowy opiekun, z powodów zdrowotnych, nie mógł 

się dalej opiekować swoim pupilem. 

 Nasi podopieczni nie przebywają w schronisku, lecz w do-

mach tymczasowych, dzięki którym jesteśmy w stanie powie-

dzieć, czy dany piesek powinien zamieszkać w domu, czy w 

domu z ogrodem, czy lubi dzieci, czy raczej nie powinien w ich 

obecności przebywać. 

 Jeśli chcesz zobaczyć uśmiech i wesoły pysio nie musisz go 

kupować, wystarczy zaadoptować naszego podopiecznego.  

 Wszystkie nasze psiaki są zdrowe, zaszczepione i zaczipo-

wane. Można je zobaczyć i przeczytać o nich na stronie www.
psyikoty.egonet.pl

Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpie-
nia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowa-
nie, ochronę i opiekę! 

Światowa Fundacja Praw Zwierząt  
Paryż 1978

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie 
ul. Jagiełły 5 m. 19 

14-100 Ostróda 

Numer konta:  

VWBank 78 2130 0004 2001 0388 0143 0001

Koniecznie z dopiskiem „ zwierzaki Kasi”. Dopisek ten wskazuje, 

na które psy zostaje przeznaczona pomoc. „Zwierzaki Kasi” to 

bezdomne psy z rejonu Ożarowa Maz., Brwinowa, Pruszkowa 

i ościennych miejscowości 

Jeśli nie możecie nas Państwo wspomóc finansowo, bę-
dziemy również bardzo wdzięczni za koce, miski, obroże, 
kołdry, smycze, budy, czy karmę dla naszych podopiecz-
nych. Za co z góry dziękujemy.
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STRAŻ MIEJSKA, POLICJA, OSP

24 maja - Policjanci z Ożarowa Mazowiec-

kiego, kilkanaście minut po dokonanym 

rozboju na terenie gminy Stare Babice, za-

trzymali dwóch sprawców. W samochodzie, 

którym poruszali się mężczyźni, oprócz rze-

czy należących do poszkodowanej, funk-

cjonariusze ujawnili również pistolet pneu-

matyczny i pałkę. Adrian S. i Kacper P. usłyszeli już zarzuty. 

Decyzją sądu Kacper P. został aresztowany na trzy miesiące.

20 maja - dyżurny komisariatu w Ożarowie Mazowiec-

kim otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło 

w Jawczycach. Na miejsce udali się policjanci z wydziału ruchu 

drogowego ze Starych Babic. Funkcjonariusze ustalili wstępnie 

przebieg zdarzenia. Okazało się, że dwóch kierowców, którzy 

uczestniczyli w kolizji, byli nietrzeźwi. Mieli od 0,6 do 1,8 pro-

mila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali obu kierow-

com prawo jazdy

20 maja - Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali  

małżeństwo. Para poszukiwana była przez sąd na podstawie 

nakazu doprowadzenia do aresztu śledczego. Podczas zatrzy-

mania oboje byli nietrzeźwi. Mieli od 1,7 do prawie 4 promili 

alkoholu w organizmie. Kobieta, z uwagi na stan upojenia al-

koholowego, przewieziona została do szpitala.

27 kwietnia - Kilka minut przed 4:00 w nocy policjanci 

z Ożarowa Mazowieckiego podjęli pościg za kierowcą BMW. 

Mężczyzna na widok radiowozu zaczął uciekać ulicami mia-

sta i krajową „dwójką”, dopuszczając się szeregu wykroczeń. 

Dalej pościg kontynuował na pieszo. Policjanci ujęli 25-latka, 

gdy próbował przeskoczyć ogrodzenie posesji. Jak się okazało, 

był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał prawie 

2 promile alkoholu w organizmie.

27 kwietnia - Policjanci ze Starych Babic i Ożarowa Mazo-

wieckiego ustalili miejsce pobytu dwóch osób, ukrywających 

się przed wymiarem sprawiedliwości. Obaj mężczyźni poszu-

kiwani byli w celu ustalenia miejsca pobytu, a dodatkowo 

27-latek, zgodnie z nakazem wydanym przez sąd, został do-

prowadzony do aresztu śledczego.

Na podstawie informacji ze strony
 http://kppbabice.policja.waw.pl/  

Kronika policyjna

MAX

FIONA

NORA

SUNIA
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OSP Ożarów Maz. 
23 wyjazdy alarmowe

- akcje ratownictwa technicznego - 8

- pożary - 7

- inne interwencje - 8

2 kwietnia - Piastów, ul. Witosa - pożar ok. 20 ha traw i krze-

wów

12 kwietnia - Ożarów Maz., ul. Ożarowska 8 - pożar domu 

drewnianego - pustostan. Spaleniu uległa część poddasza

29 kwietnia - Ożarów Maz., ul. Poznańska 284 - parking osie-

dlowy. Podpalenie samochodu Jeep Grand Cheroke. Spaleniu 

uległ osprzęt silnika.

10 kwietnia - zderzenie 2 samochodów osobowych. 

1 Maja/Parkowa - poszkodowane 4 osoby

12 kwietnia – Ożarów Maz., ul. Poznańska 167 - zderzenie 5 

samochodów - poszkodowana 1 osoba

12 kwietnia - Konotopa, ul. Rajdowa/Topolowa - zderzenie 2 

samochodów - poszkodowana 1 osoba

10 kwietnia – Ożarów Maz., ul. Obrońców Warszawy. Fałszy-

wy alarm o podłożonej bombie w bloku

Straż Miejska wspólnie z Policją uruchomiła dodatkowy patrol 

mieszany, który porusza się po drogach gminnych ze szcze-

gólnym zwróceniem uwagi na niestosowanie się kierowców 

pojazdów ciężarowych do ograniczeń tonażowych (głównie 

obsługujących budowę trasy „S-8”), co znacznie przyczynia się 

do niszczenia nawierzchni naszych dróg.

 W związku z reorganizacją ruchu na ul. Piastowskiej, po-

przez wyznaczenie objazdów na czas budowy wjazdu na trasę 

„S-8”, mieszkańcy Bronisz zaapelowali do urzędników z proś-

bą o podjęcie interwencji, zmierzającej do ograniczenia nad-

miernego ruchu pojazdów skracających sobie objazd ulicami 

Kwiatową i Cisową.

 W odpowiedzi na te zdarzenia ustanowiono strefę zaka-

zu ruchu pojazdów z wyłączeniem mieszkańców tych ulic. 

W takiej strefie Straż Miejska posiada uprawnienia do kontroli 

ruchu drogowego i z uprawnień tych zaczęła korzystać. Miej-

my nadzieję że przyniosło to oczekiwany skutek. 

 Takie sytuacje pokazują, że współpraca mieszkańców 

z urzędnikami jest śmiała i potęguje zaufaniem, przekłada się 

na współuczestnictwo w ochronie wspólnego dobra.

 Nasza Sekcja Ruchu Drogowego pojawiła się ponownie 

z fotoradarem na ulicach naszej gminy. Pomimo tego, że miej-

sca kontroli prowadzonego pomiaru są teraz czytelnie ozna-

kowane, to i tak mamy do czynienia ze sporą ilością kierują-

cych, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości.

 Lokalna społeczność wskazuje co raz to inne drogi, na któ-

rych powinien pojawić się radar, a my staramy się temu spro-

stać.

 W odpowiedzi na nasilające się problemy z ruchem pojaz-

dów ciężarowych po naszych drogach, nawiązujemy współ-

pracę z Głównym Inspektoratem Ruchu Drogowego i oczy-

wiście z Policją tak, by móc wystawić do służby większą ilość 

funkcjonariuszy w celu kontroli przestrzegania przepisów 

w tym zakresie. 

 Jakiś czas temu apelowaliśmy o przygotowanie się do 

sprzątania odchodów po pieskach, z którymi wychodzimy na 

spacer.

 Z naszych spostrzeżeń wynika, że część właścicieli psów 

tego dokonuje, jednak jest to znikomy procent. Dbałość o czy-

stość naszego wspólnego otoczenia powinna w końcu zacząć 

nam leżeć na sercu. Nie wstydźmy się również zwracać uwagę 

innym, a jeśli to nie poskutkuje prosimy o telefony.

 W Józefowie, przy ścisłej współpracy z przedstawicielami 

tego terenu, ustalone zostało, że będą pojawiać się częstsze 

patrole strażnicze, którym będzie można zgłosić swoje spo-

strzeżenia lub zlecić interwencję. 

 Niebawem ruszy nasza akcja „Czyste trawniki”, która ma na 

celu zdyscyplinowanie właścicieli psów, aby stosowali się do 

obowiązku zachowania należytych środków ostrożności pod-

czas spaceru ze swoimi czworonogami (obliguje do tego art. 

77 KW). W ramach akcji strażnicy będą także wręczać papie-

rowe torebki do zbierania psich odchodów.

 Zapraszamy do Józefowa na Dzień Dziecka. 
Straż Miejska przygotowała kilka atrakcji. 

 Dziękujemy za zaufanie dla naszego zespołu, co przejawia 

się w ilości zgłoszeń od mieszkańców. 

Dla przypomnienia: 
tel. 986 – bezpłatny z tel. stacjonarnego 

lub 22 721 26 51 z tel. kom.
 

Straż Miejska

OSP






