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 Podpisano umowy:

• z wykonawcą P.U.H. Eksport-Import Michał Radziejewski 

z siedzibą przy ul. Milanowskiej 22 w Warszawie, na naprawę 

pokrycia dachu na budynku Przedszkola w Józefowie; na kwo-

tę brutto: 20 910 zł

• z Zakładem Usługowo-Projektowo-Produkcyjnym DRO-

MARK Marek Janaszkiewicz z siedzibą przy ul. Sułowskiego 4a 

w Piastowie, na projekt i oznakowanie ul. Uroczej w Józefowie; 

na kwotę brutto: 9400 zł

• z Zakładem Usługowo-Projektowo-Produkcyjnym DRO-

MARK Marek Janaszkiewicz z siedzibą przy ul. Sułowskiego 4a 

w Piastowie, na oznakowanie według projektów terenu Miasta 

i Gminy Ożarów Maz. znakami D-51, D-42 i D-43; na kwotę 

brutto: 9 354,15 zł.

• z wykonawcą: DROG-REM Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie 

na modernizację ul. Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim; 

za cenę ofertową brutto: 171.635,31 zł

• z wykonawcą: Biuro Projektów Organizacji i Zaopatrzenia 

Inwestycji „TECHPLAN” z siedzibą w Żychlinie k/Konina na 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej roz-

budowy budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Poznańskiej 135 

w Ożarowie Mazowieckim; za cenę ofertową brutto: 41.820 zł

• z wykonawcą: Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców, Chi-

rurgia Drzew Petroniusz Frejlich z siedzibą w Milanówku na zi-

mowe odśnieżanie dróg i ulic w granicach administracyjnych 

Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2011/2012; 

za cenę ofertową brutto: 192.500,00 zł

 Zakończono zadania dotyczące:

• FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

   - budowa tymczasowego chodnika z płyt ul. Sadowa w miej-

scowości Jawczyce

   - utwardzenie tłuczniem odcinka ul. Krętej w miejscowości 

Ożarów Wieś

• naprawy uszkodzonego przepustu na kanale melioracyjnym 

na ul. Gołaszewskiej w miejscowości Gołaszew.

 Decyzje i postanowienia:

• decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej: 51

• decyzje na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

technicznej: 29.

 Pismem z dnia 19 października 2011 r. rozwiązana została 

umowa z dnia 15.09.2009 r. z firmą WID-BAS na rozbudowę 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie.

Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA
DOM KULTURY „UŚMIECH”

 8 września odbyła się sesja Rady Miejskiej. 

 18 września w sali kominkowej przy ul. Poznańskiej 165, 

odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Woydyłło – psycholożką 

i psychoterapeutką, autorką książek dla kobiet. 

 Od 19 września rozpoczęły się zajęcia w DK „Uśmiech”.

 24 września odbyła się prezentacja Europejskiego Klubu 

Czytelnika dla migrantów. Spotkanie przygotowane we współ-

pracy z Fundacją Ternopilską.

 25 września odbył się wernisaż twórczości plastycznej 

osób niepełnosprawnych z Ożarowskiego Stowarzyszenia 

Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II oraz Stowarzysze-

nia „Otwarte Drzwi” z Warszawy. 

 2 i 16 października młodzi widzowie, na spotkaniu z teatrem, 

obejrzeli spektakl pt. „Leśna gratka Tadka i Władka” oraz „Korsarz”. 

 23 października seniorzy bawili się na comiesięcznym wie-

czorku tanecznym.

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH” W JÓZEFOWIE

 25 września i 9 października odbyło się spotkanie z teatrem 

dla dzieci. Przedstawione zostały spektakle pt. „Duch Indiani-

na” oraz „Bajka kosmiczna - czyli bajka nie z tej ziemi”. 

 1 października zespół „Ożarowiacy” wystąpił na koncercie 

w Łazach. 

 W niedzielne popołudnie 2 października odbył się wieczo-

rek taneczny dla seniorów. 

 16 października odbył się wernisaż malarstwa pani Heleny 

Baborskiej .

 23 października odbył się monodram przeznaczony dla wi-

dzów dorosłych pt. „Isadora Duncan – kocham taniec”. 

OŚWIATA
 27 września na hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, odbył się inauguracyjny kon-

cert muzyczny Filharmonii Narodowej pod tytułem „Cztery 

mile za Warszawą”. Koncert rozpoczyna comiesięczny „Cykl 

spotkań z Muzyką”. 

 30 września Rada Rodziców z Przedszkola Publicznego 

nr 1 w Ożarowie Mazowieckim złożyła wniosek do Lokalnej 

Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” pod hasłem 

„Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”. Wniosek został 

złożony w ramach działania 413 - „Wdrażanie lokalnych strate-

gii rozwoju dla małych projektów”, który jest nakierowany na 

edukację ekologiczną.

 W ramach rządowego programu pomocy dzieciom i ucz-

niom, w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, w roku 

2011 przekazano do Kuratorium Oświaty w Warszawie infor-

mację o liczbie dzieci i uczniów, którym należy udzielić po-

mocy, wynikającej ze skutków intensywnych opadów deszczu 

i podtopień. Pomoc jest skierowana dla rodzin prowadzących 

gospodarstwa rolne. 

 1 października w Zielonkach odbył się Bieg Przełajowy 

im. J. Kusocińskiego o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły. 

W biegu brali udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim.

 4 października dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 uczest-

niczyły w wycieczce przyrodniczej do Kampinoskiego Parku 

Narodowego. Dzieci miały możliwość obserwacji środowiska 

naturalnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany 

zachodzące w przyrodzie jesienią, poznały rolę roślin i zwie-

rząt w życiu człowieka, uczestniczyły w prelekcji połączonej 

ze zwiedzaniem ekspozycji muzealnej.
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 W związku z przejęciem przez Polskę przewodniczenia 

pracom Rady Unii Europejskiej, nauczyciele ze Szkoły Podsta-

wowej w Płochocinie, przygotowali dla uczniów klas starszych 

(klasy IV-VI), prezentację multimedialną pod tytułem „Historia 

powstania Unii Europejskiej”. Głównym celem tego wydarze-

nia jest przybliżenie uczniom historii Unii Europejskiej oraz 

przedstawienie wagi prezydencji naszego kraju.  

 7 października w Przedszkolu Publicznym w Józefowie 

odbyło się spotkanie dzieci z harcerzami ze szczepu „Szaniec”, 

działającym przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie. 

 8 października w Przedszkolu Publicznym w Broniszach 

odbył się piknik jesienny pod hasłem „Tropimy jesień”. Była to 

impreza integracyjno-dydaktyczna, w której brali udział rodzi-

ce dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 11 października w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożaro-

wie Mazowieckim odbył się jesienny bal dla wszystkich przed-

szkolaków. Bal poprowadziła Agencja Artystyczna „Dur-moll”

 13 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w sali 

widowiskowej Domu Kultury „Uśmiech” odbyło się uroczyste 

spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Ożarów Mazowiec-

ki. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy placówek oświato-

wych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki oraz nauczyciele. 

W czasie trwania uroczystości obyło się ślubowanie nauczy-

cieli, którzy uzyskali awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego.

 14 października w Szkole Podstawowej im. Szarych Szere-

gów w Płochocinie oraz w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Ku-

socińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbyło się uroczyste 

ślubowanie uczniów klas pierwszych.

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

skiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się pierwszy szkolny 

etap Kuratoryjnego Konkursu Przyrodniczego. Do konkursu 

przystąpili uczniowie z klas V i VI.

 19 października w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożaro-

wie Mazowieckim odbyło się uroczyste pasowanie trzylatków 

na przedszkolaka. 

 19 października w Szkole Podstawowej im. Szarych Szere-

gów w Płochocinie oraz w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. 

Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się pierw-

szy szkolny etap Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego. 

Do konkursu przystąpili uczniowie z klas V i VI.

 20 października w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożaro-

wie Mazowieckim odbyło się pasowanie trzylatków na przed-

szkolaka. Uroczystość była połączona z balem, w którym brały 

udział wszystkie dzieci z przedszkola. 

 20 października uczniowie z ożarowskich szkół brali udział 

w Międzypowiatowym Finale Mazowieckich Igrzysk Młodzie-

ży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Ka-

mionie koło Sochaczewa. Do udziału w igrzyskach przystąpili 

uczniowie z następujących szkół: SP nr 1 im. J. Kusocińskiego w 

Ożarowie Maz., SP nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie 

Maz., SP im. Marszałka Józefów Piłsudskiego w Święcicach.

 21 października w Szkole Podstawowej im. Szarych Szere-

gów w Płochocinie oraz w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Ku-

socińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się pierw-

szy szkolny etap Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego. 

Do konkursu przystąpili uczniowie z klas V i VI.

 21 października w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kuso-

cińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się uroczysty apel 

z okazji Dnia Papieskiego. 

 W ramach obchodów Dnia Drzewa, w Szkole Podstawo-

wej w Płochocinie odbył się szkolny etap konkursu plastyczne-

go na projekt drzewa. Organizatorem konkursu jest Centrum 

Ogrodnicze „Plantico” w Broniszach. 

 24 października dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wycieczce do Teatru 

„Capitol” na widowisko pt. „Śmietnik”. 

 24 października dzieci z grupy I i II z Przedszkola Publicz-

nego w Józefowie brały udział w wycieczce do Centrum Zabaw 

i Sportu „Kolorado”. Głównym celem wycieczki była integracja 

dzieci z młodszych grup oraz rozwijanie ogólnej sprawności 

ruchowej ciała. 

 25 października, na hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, odbył się Koncert Edukacyj-

ny Filharmonii Narodowej pod tytułem „Kalejdoskop rytmów 

i melodii”. Koncert odbył się w ramach comiesięcznego „Cyklu 

spotkań z Muzyką” 

 27 października w Przedszkolu Publicznym w Józefowie 

odbyło się spotkanie z policjantem, st. sierż. Panem Krzysz-

tofem Rawa. Celem spotkania było przedstawienie dzieciom 

zasad bezpiecznego zachowania.

Burmistrz - Paweł Kanclerz

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

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

Burmistrz Paweł Kanclerz

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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Uchwała Nr 91/11 w sprawie wprowadzenia zmian w wielo-

letniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki na lata 2011-2018.

Uchwała Nr 92/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-

le budżetowej na 2011 rok.

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwały podjęte na XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 7 października 2011 r.

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

Z ŻYCIA GMINY

NIE DLA KOLEI DUŻYCH 
PRĘDKOŚCI PRZEZ DUCHNICE

Niepokój i niepewność w życiu mieszkańców 

gminy Ożarów Mazowiecki, a w szczególności

 wsi Duchnice wywołała informacja o planowanym 

przebiegu Kolei Dużych Prędkości - 

„Linia Y Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław”. 

Według opracowania wykonanego na zlecenie PKP Polskie 

Linie Kolejowe SA przez firmę IDOM pt. „Linia Y Warszawa 

- Łódź - Poznań/Wrocław” rysunki „LP Wariant 1” z września 

2011 r., będzie ona przebiegać pod naszymi oknami. 

 Kolejny korytarz komunikacyjny przetnie naszą gminę. 

Z uwagi, że planowana nowa linia kolejowa będzie przebiegać 

na nasypie (ponad 5 metrów nad poziomem terenu), będzie 

skutkowało to wyższymi ekranami akustycznymi biegnącymi 

po jej bokach. Powstanie wielka 15 metrowa ściana, wyższa od 

tej dla budującej się autostrady. Powstaną nowe wiadukty wraz 

z nasypami drogowymi równe wysokości kilkupiętrowych bu-

dynków, które wyrosną na ul. Ożarowskiej. 

 Dla lepszego wyobrażenia, jak to będzie wyglądało, za-

praszamy na przejazd kolejowy w Broniszach (ul. Piastowska), 

gdzie betonowa ściana zasłania światło słoneczne i otacza 

domy murem „więziennym”. 

 Czym sobie zasłużyliśmy na takie życie i takie nas traktowa-

nie?! Czy człowiek i jego życie już się nie liczą?! Gdzie zgodność 

z uchwalanymi przez gminę planami i strategią powiatu?!

 Drugim ważnym aspektem negatywnego oddziaływania 

wariantu przebiegu Kolei Dużych Prędkości jest hałas i drga-

nia. Ile razy czujemy jak się nam domy trzęsą, gdy przejeżdża-

ją obok nich samochody ciężarowe. Teraz, dzięki PKP Polskie 

Linie Kolejowe SA, będzie to miało miejsce 150 razy na dobę 

i 10 razy w nocy. Będą one wywoływały hałas równy odpo-

wiednio w dzień 112 dB i 103 dB w nocy. Dla zobrazowania to 

120 dB wywołuje ból u ludzi, a 130 db to hałas wywoływany 

przez odrzutowiec, i możliwe jest szybkie uszkodzenie słuchu. 

Zadajemy pytania: Jak żyć? Jak odpoczywać? Jak spać w takich 

warunkach?

 Informujemy, że gmina wspiera nasze działania i odnajduje-

my w niej duże wsparcie. Zaangażowanie i wspólnie podejmo-

wane z panem Burmistrzem Pawłem Kanclerzem działania już 

odnoszą pierwsze efekty, a wola odsunięcia przebiegu nowej 

linii Kolei Dużych Prędkości poza teren naszej gminy dalej mo-

bilizuje nas do wspólnego, owocnego działania.

 Nie bądźmy obojętni! Walczmy o swoje prawa! Prosimy 

wszystkich mieszkańców, którym nie są obojętne warunki w 

jakich żyjemy, o przyłączenie się i czynne działanie przeciw re-

alizacji Wariantu I Opcja I podwariant A wg „STUDIUM WY-

KONALNOŚCI BUDOWY LINII DUŻYCH PRĘDKOŚCI WRO-

CŁAW/POZNAŃ - ŁÓDŹ - WARSZAWA”, CNTK wrzesień 

2005. 

 Zapraszamy na naszą stronę http://niedlakdp.wordpress.com, 

e-mail: duchnice@interia.pl, tel. 511 463 465.

Społeczny Komitet Protestacyjny w Duchnicach
 „NIE DLA KDP PRZEZ DUCHNICE”

Tomasz Bruzda

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

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

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
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Stanowisko Rady Miejskiej 
w sprawie Kolei Dużych Prędkości

przyjęte w dniu 27 października 2011 r. na XIII sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim wyraża nega-
tywne stanowisko w sprawie przebiegu przez teren gmi-
ny Ożarów Mazowiecki planowanej budowy Kolei Du-
żych Prędkości według podwariantu A „Linii Y Warszawa 
– Łódź – Poznań/Wrocław” „LP Wariant 1”. 

Uzasadnienie

 Wprawdzie misja rozwoju województwa mazowieckiego 

realizowana ma być między innymi poprzez rozbudowę i mo-

dernizację infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, 

ale w Planie Zagospodarowania Województwa Mazowieckie-

go, zatwierdzonym Uchwałą nr 65/2004 Sejmiku Wojewódz-

twa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego nr 217 z dnia 28 sierpnia 2004 r. , poz. 5811), nie 

zakłada się budowy kolei dużych prędkości, a jedynie moderni-

zacje linii istniejących.

 Wizja rozwoju Mazowsza, nakreślona w strategii woje-

wództwa, bardzo mocno podkreśla łączność rozwoju regio-

nu z rozwojem Warszawy: „Warszawa ku Europie, Mazowsze 

z Warszawą”

 Obecny układ powiązań komunikacyjnych dyskryminuje 

region pod względem połączenia z ośrodkami decyzyjnymi 

w kraju oraz stanowi barierę dla tranzytu.

 Zatem wśród pilnych zadań do wykonania wymieniono: 

sprawne połączenie kolejowe i drogowe z Warszawą, warun-

kujące czynną partycypację regionu w życiu kraju, uzupełnie-

nie sieci europejskiej infrastruktury transportowej na terenie 

regionu – w ścisłej współpracy z sąsiednimi regionami Czech 

i Niemiec.

 Wszystkie te słuszne postulaty nie mogą odbywać się 

wbrew fundamentalnej normie prawnej ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w której przyjmuje się, że:

„kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorzą-

du terytorialnego i organy administracji rządowej oraz zakres 

i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów 

na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania 

i zabudowy musi przyjmować ład przestrzenny i zrównoważo-

ny rozwój za podstawę działań.”

 Polityka przestrzenna gminy Ożarów Mazowiecki została 

określona w dokumentach planistycznych, jakimi są studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.                       

W żadnym z tych dokumentów nie przewidywano lokalizacji 

nowego korytarza transportowego dla potrzeb kolei. Nato-

miast przez kilkadziesiąt lat rezerwowano teren pod CMK (po 

południowej stronie torów PLP Linii E-20) oraz przystosowanie 

istniejącej linii E-20 do wprowadzenia prędkości maksymalnie 

160 km/h.

 Dla przypomnienia - w poniższych dokumentach:

1. w „Planie ogólnym przestrzennego zagospodarowania 

gminy Ożarów Mazowiecki” zatwierdzonym Uchwałą nr 9/83 

Rady Narodowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 

28 czerwca 1983 r.

2. w „Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania prze-

strzennego gminy Ożarów Mazowiecki” zatwierdzonym  

Uchwałą nr 35/94 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 15 listopada 1994 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Wo-

jewództwa Warszawskiego nr 24, poz. 822 z dnia 5 grudnia 

1994 r.) („Przewiduje się modernizację i przystosowanie ukła-

du torowego linii Warszawa-Błonie do prędkości 160 km/h. 

W związku z tym zostaną zlikwidowane niektóre przejazdy, 

a możliwości powiązań i obsługi terenów położonych w są-

siedztwie linii zapewni realizacja dróg równoległych, położo-

nych wzdłuż torów, zaliczonych w planie do kategorii dróg 

gminnych. W perspektywie planowane jest poszerzenie w/w 

linii o drugą parę torów w związku z realizacją CMK.”).

3. w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego i gminy Oża-

rów Mazowiecki” uchwalonym Uchwałą nr 389/02 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 października 2002 r. 

4. w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice-Ołtarzew”  

zatwierdzonym Uchwałą nr 410/06 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2006 r. opublikowaną w Dz. 

Urz. Woj. Mazowieckiego nr 171, poz. 6743.

5. w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Konotopa-Jawczyce-

Ożarów Wieś” zatwierdzonym Uchwałą nr 77/07 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 maja 2007 r. opubli-

kowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 226, poz. 6547.

6. w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki” uchwalonym 

Uchwałą nr 464/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 15 czerwca 2010 r. nie rezerwowano terenu pod kolej 

dużych prędkości. 

 Wszystkie wymienione dokumenty planistyczne były 

przedstawiane PKP do zaopiniowania. 

 Żaden z wyżej wymienionych dokumentów, mimo braku 

korytarza pod kolej dużych prędkości, nie uzyskał negatywnej 

opinii PKP.  

 Zwłaszcza dokument „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiec-

ki” uchwalony 15 czerwca 2010 r., zawierający politykę prze-

strzenną, należy rozumieć jako świadomą działalność władz 

gminy Ożarów Mazowiecki, zmierzającą do wykorzystania 

zróżnicowanych cech przestrzeni gminy w sposób zapewnia-

jący osiąganie strategicznych celów rozwoju i polegającą na 

kształtowaniu odpowiednich do tych celów struktur zagospo-

darowania przestrzennego.



710/10 2011

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI (KDP) 
- SZANSA CZY ZAGROŻENIE

Chciałbym poinformować Mieszkańców o tym,

 co wydarzyło się ostatnio w sprawie 

Kolei Dużych Prędkości (KDP).

W dniu 13 października 2011 r. skierowałem do Premiera Rzą-

du RP Donalda Tuska pismo wyrażające sprzeciw wobec za-

proponowanego wariantu przebiegu trasy KDP przez teren 

gminy Ożarów Mazowiecki.

 26 października 2011 r. w siedzibie PKP w Warszawie od-

było się spotkanie z Konradem Gawłowskim - Zastępcą Dy-

rektora Centrum Kolei Dużych Prędkości i jego zespołem oraz 

przedstawicielem wykonawcy koncepcji przebiegu trasy KDP                   

z reprezentującymi Ożarów Mazowiecki Pawłem Kanclerzem - 

Burmistrzem, Waldemarem Roszkiewiczem - Zastępcą Burmi-

strza oraz panami Krzysztofem Sierhejem i Michałem Łoszew-

skim ze Społecznego Komitetu Protestacyjnego w Duchnicach 

„NIE DLA KDP PRZEZ DUCHNICE”.

 W czasie spotkania reprezentanci PKP PLK przedstawili 

koncepcję przebiegu trasy KDP przez teren naszej gminy, kon-

centrując się na parametrach technicznych planowanej trasy.  

 Poinformowano nas o tym, że 3 października 2011 r. Za-

rząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjął wariant przebiegu 

pierwszej linii Kolei Dużych Prędkości, która połączy Wrocław 

i Poznań, przez Łódź, z Warszawą. Jest to efekt zakończenia 

pierwszego etapu studium wykonalności budowy Kolei Du-

żych Prędkości, realizowanego od września 2010 r. przez kon-

sorcjum firm: IDOM z Hiszpanii i poznańskiego Biura Projek-

tów Komunikacyjnych. 

 Przedstawiciele Ożarowa Mazowieckiego zaprotestowali 

przeciwko brakowi informowania mieszkańców oraz konsul-

tacji społecznych, dotyczących planowanej trasy. Zaprotesto-

waliśmy również przeciwko uznawaniu tzw. „konsultacji tech-

nicznych”, na jakie zapraszano przedstawicieli samorządów, 

za równoznaczne z konsultacjami społecznymi.

 W dniu 27 października 2011 r. Rada Miejska przyjęła „Sta-

nowisko w sprawie KDP”.

 Otrzymałem również pisma od: pana Andrzeja Massela 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz od 

pana Zbigniewa Szafrańskiego Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.  

Pisma te i moje odpowiedzi zamieszczone są na stronie inter-

netowej urzędu www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce Kole-

je Dużych Prędkości.
Burmistrz - Paweł Kanclerz

 Generalną zasadą kształtowania i zagospodarowania ob-

szaru jest rozwój zrównoważony, będący priorytetem gospo-

darki przestrzennej w Polsce. Rozwój ten rozumiany jest jako 

zintegrowany rozwój przestrzenny, gospodarczy, społeczny 

i kulturowy, harmonizujący z zasobami i walorami naturalny-

mi, przede wszystkim przyrodniczymi.

 Zrównoważony rozwój, w rozumieniu ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, to również przewidywalność procesów urbaniza-

cyjnych obszaru.

 Wprawdzie gmina Ożarów Mazowiecki, jako sąsiadująca 

bezpośrednio z Warszawą i należąca do jej obszaru metropo-

litalnego, jest poddawana presji urbanizacyjnej i przyśpieszo-

nemu rozwojowi, jednak strategiczne decyzje przestrzenne, 

zwłaszcza w zakresie komunikacji krajowej czy regionalnej, po-

dejmuje się z wieloletnim wyprzedzeniem.

 Decyzja o przebiegu autostrady A-2 była podejmowana 

w latach 30 XX w., a uwidoczniona przestrzennie w „Uprosz-

czonym planie zagospodarowania przestrzennego powiatu 

pruszkowskiego” z 23 listopada 1974 r.

 Decyzje przestrzenne w sprawie rozwoju sieci dróg krajo-

wych, wojewódzkich czy lokalnych, podejmowane są również 

z wieloletnim wyprzedzeniem. Takie postępowanie pozwala 

na w miarę bezkolizyjne inwestowanie. Takie postępowanie 

pozwoliło na uniknięcie ludzkich tragedii przy trasowaniu 

autostrady A-2 w obszarze gminy Ożarów Mazowiecki. Takie 

postępowanie pozwala na uszanowanie własności, planów ży-

ciowych mieszkańców i ludzkiej godności. 

 Próba realizacji kolei dużych prędkości, o czym PKP po-

informowała Zarząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

w 2000 r., a który do 2011 r. (w nieco innym korytarzu niż pla-

nowany obecnie wariant) nie był uwidoczniony przestrzennie 

w żadnym dokumencie planistycznym województwa, po-

wiatu czy gminy jest dowodem lekceważenia mieszkańców 

i brakiem poszanowania ich godności. Jest również dowodem 

braku ekonomicznego i racjonalnego podejścia do planowanej 

inwestycji. Należało podjąć prace planistyczne wspólnie z pro-

jektowaniem autostrady A-2.

 Dzisiaj, pomiędzy drogą krajową nr 2 a linią kolejową War-

szawa-Żyrardów, w granicach gminy Ożarów Mazowiecki 

w miejscowościach Mory, Jawczyce, Konotopa czy Duchnice, 

a także w granicach Pruszkowa, nie ma możliwości wyznacze-

nia żadnego nowego korytarza transportowego.

 Tereny te są przeznaczone pod intensywna zabudowę, 

a teren wsi Duchnice - pod osiedla mieszkaniowe. Proces urba-

nizacji nie jest zauważalny na zdjęciach lotniczych, ponieważ 

przebiega on ewolucyjnie. Proces urbanizacji opiera się na rze-

czywistym zagospodarowywaniu terenów, a nie na lokowaniu 

w nieruchomości.  

Nie wolno oczekiwać, że interes publiczny będzie przewa-
żał nad interesem prywatnym mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Blanka Jabłońska
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UWAGA! 
Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zakończyły się prace Sejmu i Senatu nad zmianą 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Najważniejszym założeniem nowej ustawy, która wejdzie w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2012 r., jest obligatoryjne przejęcie przez 
gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zago-
spodarowania odpadów komunalnych.
 Zgodnie z nową ustawą wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta będzie zobowiązany zawrzeć umowę o odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą 
odbierającym takie odpady, wybranym w drodze przetargu na 
okres od 3 do 5 lat. 
 Kolejną umowę o zagospodarowanie zmieszanych odpadów 
komunalnych lub odpadów zielonych, z podmiotami odbiera-
jącymi odpady od właścicieli nieruchomości w ramach prowa-
dzonej działalności w regionie wyznaczonym w wojewódzkim 
planie gospodarki odpadami, będą musieli zawrzeć prowadzący 
instalację do przetwarzania odpadów komunalnych.
 Oznacza to, że mieszkańcy nie będą mogli na własną rękę 
podpisywać umów na odbieranie odpadów, ponieważ to gmi-
ny, w drodze przetargu, podejmą decyzję, kto będzie wywoził 
odpady z ich terenu oraz przejmą obowiązki właścicieli nieru-
chomości w tym zakresie. Z uiszczonych przez mieszkańców 
opłat gmina będzie pokrywać koszty systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, które obejmą: odbieranie, transport, 
zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.
 Według opinii Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl) 
system gospodarowania odpadami w Polsce jest nieskuteczny 
i wymaga reformy. Jej zadaniem jest objęcie wszystkich miesz-
kańców systemem zbierania odpadów i zwiększenie poziomu 
recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także 
redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji kierowa-
nych do składowania. 
 W związku z powyższym, celem projektowanych zmian 
jest przede wszystkim: 
1. uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi (wyeliminowanie przypadków unikania opłat przez 
mieszkańców)
2. upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania od-
padów komunalnych „u źródła” (finansowa motywacja gmin 
do organizacji skutecznego selektywnego zbierania)
3. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpa-
dów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska 
odpadów (spełnienie wytycznych UE)
4. zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, 
w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych w sposób inny niż składowanie odpadów (dzięki skon-
centrowaniu strumienia odpadów w jednym ręku)
5. wyeliminowanie nielegalnych, dzikich wysypisk odpadów, 
a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia (w szczególności la-
sów i terenów rekreacyjnych). 
6. skuteczny monitoring postępowania z odpadami komu-
nalnymi (zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i pod-
miotów odbierających odpady komunalne)

7. skrócenie odległości, na jakie transportowane są odpa-
dy komunalne z miejsc wytworzenia do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania. 
 Nowa ustawa nakłada także na gminę kary za niewywią-
zywanie się z jej postanowień. Administracyjne kary pieniężne 
mają być skutecznym narzędziem motywującym do realizacji 
postanowień ustawy. Organem nakładającym kary na gmi-
nę jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ). 
Może on nałożyć na gminę karę w przypadku: 
• niezapewnienia przez gminę osiągnięcia określonych po-
ziomów odzysku i recyklingu oraz redukcji odpadów ulegają-
cych biodegradacji kierowanych do składowania, w stosunku 
do masy wszystkich odebranych z terenu gminy odpadów ko-
munalnych; kara naliczana jest za każdą tonę odpadów komu-
nalnych, przekraczających poziomy określone w rozporządze-
niu, w wysokości równowartości opłaty za składowanie tych 
odpadów, 
• niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych określonych 
w ustawie; kara w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. 
 Obowiązki sprawozdawcze zostają wprowadzone nie tylko 
dla gmin, ale także i marszałków województwa, jak i przedsię-
biorców odbierających odpady komunalne. Administracyjne 
kary pieniężne nakładane są m.in. za przekazanie sprawozdania 
nierzetelnego lub nie w terminie.
 Ustawa daje również możliwość burmistrzowi nakładania 
kar na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości w sytuacji, gdy w/w:
• nie zapewni osiągnięcia określonych poziomów odzysku 
i recyklingu oraz redukcji odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania, w stosunku do masy odebra-
nych przez niego odpadów komunalnych; kara naliczana jest 
za każdą tonę odpadów komunalnych, przekraczających po-
ziomy określone w rozporządzeniu, w wysokości równowarto-
ści opłaty za składowanie tych odpadów, 
• miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmie-
szanymi odpadami komunalnymi (10-50 tys. zł), 
• transportuje odpady do instalacji niewskazanej w uchwale 
w sprawie realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpada-
mi (pierwszy ujawniony przypadek 500 zł do 2 tys. zł), 
• przekazuje nierzetelne sprawozdania (10 tys. zł), 
• przekazuje sprawozdanie z realizacji zadań w terminie in-
nym niż ustalony (100 zł za każdy dzień zwłoki).
 Ustawa nakłada także na gminy obowiązek dostosowania 
do niej prawa miejscowego.
 W związku z powyższym gmina Ożarów Mazowiecki w naj-
bliższym czasie będzie przygotowywała się do zmiany obowią-
zującej uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 Ponieważ nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach zakłada, że opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi może być obliczana także na podstawie 
ilości zużytej wody w danej nieruchomości i powierzchni loka-
lu, w najbliższym czasie zmianie ulegnie także Program Sanita-
cji Gminy. 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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STYPENDIA SPORTOWE
„W zdrowym ciele zdrowy duch” - gmina Ożarów 

Mazowiecki wspiera upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych 

na jej terenie oraz promuje młode talenty sportowe. 

Informujemy, że 5 grudnia 2011 r. upływa termin składania 
wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za 2011 
rok dla młodych ożarowskich sportowców uzyskujących wy-

sokie osiągnięcia sportowe. 

 Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą lub 

złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opisanych „Wnio-

sek o stypendium sportowe 2011” w Biurze Podawczym Urzę-

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

do 5 grudnia 2011 roku (w przypadku przesyłek pocztowych 

liczy się data wpływu do urzędu).

 Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą 

Rady Miejskiej nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w spra-

wie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu gminy 

Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe 

oraz Uchwałą Rady Miejskiej nr 506/10 z dnia 23 września 

2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr 217/08 

z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie ustanowienia stypen-

diów dla zawodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki, 

osiągających wysokie wyniki sportowe.

 Stypendium może zostać przyznane osobie w wieku do lat 

16, zamieszkałej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, zrze-

szonej lub niezrzeszonej w klubie sportowym lub zamieszkałej 

poza terenem gminy, będącej uczniem szkoły z terenu gminy 

oraz zrzeszonej w klubie działającym na terenie gminy - pod 

warunkiem niepobierania stypendium sportowego w gminie,  

której jest mieszkańcem.

 Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów 

sportowych określa Regulamin będący Załącznikiem nr 1 do 

Uchwały Rady Miejskiej nr 217/08.

 Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego wystą-

pić może zawodnik lub klub sportowy, w którym zawodnik jest 

zrzeszony. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały 

Rady Miejskiej nr 217/08 z dnia czerwca 2008 roku i nr 506/10 

z dnia 23 września 2010 roku. Regulamin w sprawie zasad i try-

bu przyznawania, wstrzymywania oraz wysokości stypendiów 

sportowych, a także wniosek o przyznanie stypendium spor-

towego dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki www.ozarow-mazowiecki.pl
 Wnioski o przyznanie stypendium sportowego można 

również otrzymać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gmi-

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

  Wnioski zostaną rozpatrzone przez komisję stypendialną 

w terminie do 9 grudnia 2011 roku. Zawodnicy, którym przy-

znano stypendia sportowe zostaną poinformowani o przyzna-

niu stypendium. Informacja ta zostanie również podana na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.ozarow-
-mazowiecki.pl
 W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sekre-

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

e-mail:sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl
UMiG

„Piknik jesienny” w Przedszkolu w Broniszach
W sobotę, 8 października w Przedszkolu Pu-

blicznym w Broniszach odbył się piknik je-

sienny pod hasłem „Tropimy Jesień”.

Mimo brzydkiej pogody, w ogrodzie przedszkolnym stawiły 

się prawie wszystkie nasze dzieci i ich rodzice. Każdy „pikniko-

wicz”, zgodnie z instrukcją piknikową, przygotował sobie ziem-

niaki do pieczenia i identyfikator, niezbędny do uczestnictwa 

w zabawach tropiących. 

 Cztery drużyny poszukiwały jesiennych skarbów ukrytych 

gdzieś w ogrodzie. Odnalezienie ich nie było łatwe. Należało 

rozszyfrować znaki prowadzące do celu i rozwiązać wiele za-

dań o tematyce przyrodniczej. Rozpoznawaliśmy drzewa po 

liściach i nasionach, odgadywaliśmy zagadki słowne i obrazko-

we o tematyce przyrodniczej, odnajdowaliśmy drogi do skarbu 

po „tropach”. 

 Dzieci wraz z rodzicami chętnie uczestniczyły w przygo-

towanej dla nich zabawie. Wynikiem końcowym naszego je-

siennego przedsięwzięcia były własnoręcznie wykonane z „je-

siennych skarbów” ludziki i cudaki, które wzbudziły podziw 

dorosłych uczestników pikniku.

 Największą atrakcją imprezy okazało się pieczenie kiełbasek 

i ziemniaków przy ognisku. Przy poczęstunkowym straganie 

z jesiennymi smakołykami wszyscy mogli się posilić i podzielić 

wrażeniami. Apetyt dopisywał, a wygrzebane z popiołu ogni-

ska, upieczone ziemniaki smakowały jak nigdy, zaś upieczona 

kiełbaska miała nadzwyczaj chrupiącą skórkę. 

 Gdy piknik dobiegał końca pokazało się słońce i wszyscy 

uczestnicy w „słonecznych” nastrojach wrócili do domów. 

 Organizatorzy pikniku (dyrektor, nauczyciele i personel ob-

sługi naszego przedszkola) bardzo dziękują wszystkim rodzi-

com, dzięki którym nasze przedszkolaki mogły przeżyć wspa-

niałą jesienną przygodę.

nauczycielka grupy młodszej – Edyta Ryczywolska
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Święto Pieczonego Ziemniaka
W sobotnie popołudnie - 24 września - po raz kolejny harcerze 

z Hufca Błonie im. Edwarda Przybysza zaprosili zuchy, dzieci 

oraz ich rodziców na wspólną zabawę podczas Święta Pieczo-

nego Ziemniaka. 

 Impreza, jak co roku, rozpoczęła się uroczystym pocho-

dem Króla Pyrka i Królowej Pyrkowej oraz ich świty na boisko 

za szkołą w Płochocinie, gdzie czekały na gości ogniska prze-

znaczone do pieczenia ziemniaków.

  Co się działo? Dla najmłodszych przygotowano wiele  

atrakcji: bieg z przeszkodami, przeciąganie liny, grę w piłkę noż-

ną czy zabawę z klanzą. Można było zapląsać oraz zaśpiewać 

wraz z harcerzami. Następnie rozpoczęła się prawdziwa uczta. 

 Święto Pieczonego Ziemniaka to druga, obok Harcerskiej 

Olimpiady Uśmiechu i Humoru, duża wrześniowa impreza nie 

tylko dla harcerzy, ale dla wszystkich dzieci, które chcą cieka-

wie spędzić czas na świeżym powietrzu, ciesząc się pięknem 

polskiej złotej jesieni. 
harcerka XI DHSiW

Z uśmiechem i humorem!
 17 września na terenie szkoły w Płochocinie odbyła 

się VIII Harcerska Olimpiada Uśmiechu i Humoru.

Jak co roku, harcerze i zuchy z Hufca ZHP Błonie zgromadzi-

li się na olimpiadzie. Osobą, która rozpoczęła to dzieło, jest 

phm. Urszula Galant - Komendantka Hufca Błonie. I to właśnie 

w tym dniu cała społeczność harcerska podziękowała druh-

nie Galant za całokształt ośmioletniej pracy na rzecz naszego 

hufca.

 Tegoroczna olimpiada rozpoczęła się już w piątek wieczo-

rem (16 września). Dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły w Pło-

chocinie, harcerze starsi i wędrownicy mieli możliwość noco-

wania w szkole. 

 Pierwszym punktem programu były warsztaty, na których 

harcerze mieli za zadanie wcielić się w fachowców od PR i za 

pomocą plakatów oraz scenek pokazać, że warto wstąpić do 

harcerstwa. Późnym wieczorem odbyło się uroczyste harcer-

skie ognisko, na którym zuchy ze Szczepu „Szaniec” otrzymały 

lilijki harcerskie na znak gotowości do stania się harcerzami.

 Na sobotę została zaplanowana główna część harcerskiej 

imprezy. O godzinie 10:00 wszyscy zainteresowani, czyli zuchy 

z rodzicami oraz harcerze, zgromadzili się na apelu otwiera-

jącym HOUiH, na którym zostały wyjaśnione zasady uczest-

nictwa. Nasze działania harcerskie znajdują pozytywny odzew 

we władzach szkolnych oraz gminnych, dlatego też mogliśmy 

gościć u nas panią Magdalenę Szkup - Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej w Płochocinie oraz panią Renatę Król - Dyrektor Gim-

nazjum w Płochocinie, a także Przewodniczącą Rady Miejskiej 

Gminy Ożarów Mazowiecki panią Blankę Jabłońską, Wiceprze-

wodniczącego pana Dariusza Galanta oraz innych przedstawi-

cieli władz gminy.

 Każdy patrol był przydzielony do specjalnej trasy, którą 

musiał pokonać. Dla najmłodszych uczestników przygotowa-

na była trasa zuchowa, a dla starszych - trasa harcerska. Tema-

tyką tegorocznego HOUiH było harcerskie wyrobienie. Zuchy 

mogły nauczyć się zasad harcerskiej musztry, wykonać charak-

terystyczne dla naszego klimatu liście z papieru, przedstawić 

portret swojego drużynowego oraz wykazać się przed swoimi 

rodzicami umiejętnością odpowiedniego spakowania się na 

biwak. Na harcerzy, na trasie dla nich przygotowanej, czekały 

takie zadania jak rozbicie namiotu turystycznego, wymyśle-

nie własnej sprawności harcerskiej, wzięcie udziału w pokazie 

musztry oraz wykazanie się znajomością przewidywania pogo-

dy za pomocą zjawisk zachodzących w przyrodzie. 

 Przechadzając się po obu trasach, nigdzie nie dało się za-

uważyć smutnej buźki. Nie było ku temu powodu, ponieważ 

dopisała nam piękna, słoneczna pogoda, a zadania na trasach 

były ciekawe i zajmujące. Za udział w danym zadaniu każdy 

uczestnik patrolu otrzymał nagrodę w postaci słodyczy. Na 

zakończenie, jak zawsze, wszyscy zgromadziliśmy się przy ogni-

sku i piekliśmy kiełbaski. I tak właśnie minęła nam VIII Harcer-

ska Olimpiada Uśmiechu i Humoru. Zapraszamy już za rok! 

phm. Monika Psujek - drużynowa 9 DH im. Alka
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Z ŻYCIA HUFCA ZHP
Nadeszła pora zmian

Właśnie dobiegł końca 8-letni okres 

ciężkiej społecznej pracy Komendy Hufca. 

W tym okresie udało się rozwinąć działalność społeczności 

harcerskiej, która na stałe zagościła w naszej gminie. Teraz przy-

szedł czas na przekazanie „pałeczki” młodszemu pokoleniu. 

 Funkcję komendanta hufca przez ostatnie dwie kadencje, 

a każda z nich trwała 4 lata, pełniła druhna podharcmistrz 

Urszula Galant. W tym czasie, dzięki jej poświęceniu i zaan-

gażowaniu w wolontariat na rzecz naszego harcerskiego śro-

dowiska, hufiec rozwinął się i działał prężnie, czego dowodem 

jest między innymi nominacja do gminnej nagrody Felicji dla 

wyróżniających się organizacji pozarządowych. 

Podziękowania za współpracę i mały upominek od ustępującej 
Komendantki dostał każdy obecny instruktor oraz zaproszony 
gość.

 Każdy harcerz czuł się ważną częścią znaczącej organizacji, 

w której łączył zabawę z nauką pozytywnych cech i zachowań. 

Pod jej przewodnictwem w hufcu panował ład i porządek, tak 

zbieżny z ideałami harcerstwa. Druhna komendant potrafiła 

zmotywować do działania i większego zaangażowania każde-

go instruktora i harcerza. Dzięki temu oraz dobrej współpracy 

z władzami gminy i Komendy Chorągwi Stołecznej, wiele razy 

zostaliśmy wyróżnieni za niesioną i okazaną pomoc. 

 24 października komendantka hufca podharcmistrz Ur-

szula Galant otrzymała podziękowania od burmistrza i rady 

miejskiej, dyrektorów szkół w Płochocinie. Odznaczona została 

także medalem chorągwi „Dziękujemy Ci Druhno” za pracę na 

rzecz ZHP. 

 Po uroczystościach pożegnalnych, na zjeździe zwyczajnym, 

rozwiązana została komenda hufca, w której skład wchodzili:

phm. Urszula Galant – komendant hufca

pwd. Tomasz Kotecki – zastępca komendanta

phm. Paweł Soprych – skarbnik hufca

hm. Sławomir Zawadzki – członek zwykły komendy

phm. Alicja Galant – członek zwykły komendy 

 Następnie w wyniku głosowania zostały wybrane nowe 

władze:

pwd. Tomasz Kotecki – komendant hufca

phm. Katarzyna Cackowska – zastępca komendanta

phm. Alicja Galant – skarbnik hufca

phm. Monika Psujek – członek zwykły komendy

pwd. Agnieszka Galant – członek zwykły komendy

Druhna Urszula przyjmuje wyrazy uznania od Burmistrza i Rady 
Miejskiej Ożarowa Maz.

 Przed nowym komendantem i komendą hufca staje teraz 

wiele wyzwań i czeka ich czas ciężkiej pracy nad doskonaleniem 

umiejętności. Jednak przy odrobinie pomocy, wsparcia oraz przy 

zaangażowaniu całego grona instruktorskiego hufiec będzie pra-

cował tak dobrze jak pod przewodnictwem druhny Uli.

Komenda Chorągwi Stołecznej przyznała druhnie podharcmistrz 
medal „Dziękujemy Ci Druhno”.

 Teraz pozostaje nam tylko życzyć sobie, obyśmy za kolej-

nych kilka lat mogli ocenić pracę nowej Komendy tak samo 

pozytywnie jak poprzedniej.

komenda hufca

Założony w 1932 roku Hufiec ZHP Błonie dziś skupia har-
cerzy z terenów czterech podwarszawskich gmin: Ożaro-
wa Mazowieckiego, Błonia, Kampinosu i Leszna. Jako har-
cerski „powiat” wspiera pracę podległych sobie szczepów 
i drużyn. W dniu dzisiejszym liczy około 250 harcerek 
i harcerzy, w tym około 30 instruktorów ZHP.
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Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
nagrody rozdane

Już po raz kolejny nasza gmina brała udział 

w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

która jest akcją obejmującą profilaktykę uzależnień.

 

Jej główny cel, to promowanie konstruktywnych postaw, zdro-

wego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży za-

chowań prospołecznych - jako alternatywy wobec wielu pa-

tologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz 

stosowania przemocy.

 Do szkół z terenu naszej gminy trafiły pakiety edukacyjne 

w postaci różnorodnych, kolorowych i atrakcyjnych wydaw-

nictw adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Dzięki 

zaangażowaniu naszych dzieciaków oraz dyrektorów szkół, 

pedagogów i nauczycieli zostały wykonane prace wyróżnione 

przez organizatorów kampanii i dziś możemy pochwalić się 

tym sukcesem. Oto laureaci z naszej gminy:

• ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie 

Mazowieckim:

- Wojtek Galbarczyk - konkurs „Biegnijmy razem”

- Jakub Wójcik - konkurs „Biegnijmy razem”

- Wiktoria Malarowska - konkurs „Rosnę - Myślę - Dbam”

- Izabela Młoźniak - konkurs „Rosnę - Myślę - Dbam”

- Jagoda Kwiatkowska - konkurs „Rosnę - Myślę - Dbam”

• ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Świę-

cicach:

- Julia Potocka – konkurs „Biegnijmy razem”

• ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie:

- Gabriela Rednowska - konkurs „Rosnę - Myślę - Dbam”

- Dominika Smolarek - konkurs „Rosnę - Myślę - Dbam”

- Laura Górniak - konkurs „Biegnijmy razem”

• z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie:

- Edyta Matuszewska - konkurs „Biegnijmy razem”

 Nagrody w imieniu swoim i burmistrza wręczyli członko-

wie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych. Laureatom serdecznie gratulujemy!

 Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w kampanii 

i zachęcamy do udziału w nowej edycji „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł” w 2012 r. 

Agnieszka Jędrzejczak - Wydział Spraw Społecznych

Data Organizator Wydarzenie Miejsce
19.11.2011

godz. 15:00-20:00.
GOSiR Turniej tenisowy dla samorządowców

Korty tenisowe przy 

pływalni miejskiej

23.11.2011
Uczniowski Klub 

Sportowy NET
Okręgowa liga pływacka

Pływalnia 

miejska

Kalendarz wydarzeń na terenie
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki - listopad

WYDARZENIA CYKLICZNE
Data Wydarzenie Szczegóły

poniedziałki Pływanie Bezpłatne dla osób 

powyżej 50 roku 

życia (program 50 +)
środy Gimnastyka

soboty Nordic walking

soboty i niedziele w godz. 10:00-16:00. Turniej piłki siatkowej o puchar burmistrza

poniedziałki i środy godz. 19:00-20:00 Fitness

wtorki i czwartki godz. 19:00-20:00. Aerobic

wtorki i czwartki godz. 20:00-21:00 Aqua aerobic
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WYDARZENIA KULTURALNE

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

13 listopada - niedziela - godz. 15:00 
Spotkanie Klubu Czytelnika dla Imigrantów przygotowane 

przez Fundację Ternopilską.

20 listopada - niedziela - godz. 16:00
Andrzejkowy wieczorek taneczny dla seniorów. 

Bilety w cenie 8 zł.

26 listopada - sobota - godz. 20:00-24:00
Andrzejki 

(charytatywna impreza zamknięta).

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW 
- zajęcia plastyczne - czwartek, godz. 18:00-19:45

- taniec - wtorek, godz. 15:15-16:00

należy okazać ważną legitymację emeryta lub rencisty

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

13 listopada - niedziela - godz. 15:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Zagubieni przyjaciele”. Wstęp wolny.

13 listopada - niedziela - godz. 16:30
Wieczór poetycki z towarzyszeniem fortepianu 

pt. „Między kroplami snu”. Spotkanie poprowadzi Adam 

Konca, laureat Ożarowskiego Konkursu Poetyckiego „Mój 

wiersz dla Jana Pawła II”. Organizatorem spotkania jest 

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Maz.

19 listopada - sobota - godz. 17:00
Wieczór II - IX Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka 

w barwach jesieni”. Koncert pt. „Z Kresów rodem” 

- poezja Czesława Miłosza i Jarosława Iwaszkiewicza, 

muzyka Stanisława Moniuszki i Karola Szymanowskiego. 

Wykonawcy: Henryk Boukołowski - recytacja 

oraz Kwartet „Prima Vista”. Sala Koncertowa Filii Domu 

Kultury w Józefowie, 

ul. Fabryczna 15. Wstęp wolny.

20 listopada -niedziela - godz. 16:00 
Wernisaż prac nadesłanych na konkurs 

„Cztery pory roku - jesień”. 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW 
- taniec - piątek, godz. 17.00-18.00

- plastyka - środa, godz. 17:00-18:00

należy okazać ważną legitymację emeryta lub rencisty

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

Koncert z okazji Dnia Liturgicznego Wspomnienia 
Błogosławionego Jana Pawła II

Fundacja „Ave Patria”, korzystając z życzliwości ks. Proboszcza 

Jacka Smyka i Rektora Seminarium Ks. dr Tomasza Skibińskie-

go, zorganizowała w niedzielę (23 października) uroczysty 

koncert z okazji Dnia Liturgicznego Wspomnienia Błogosła-

wionego Jana Pawła II. Odbył się on w Kościele NMP Królowej 

Apostołów w Ołtarzewie. 

 Honorowy patronat nad koncertem objęli: pan Adam 

Struzik - Marszałek Woj. Mazowieckiego, pan Jan Żychliński 

- Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego i pan Paweł 

Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. 

 Koncert rozpoczęła Msza C-dur „Koronacyjna” KV 317 

W.A. Mozarta, poprzedzona krótką analizą tego przepięknego 

dzięła, dokonaną przez ks. Dariusza Smolarka. 

 Partie solowe wykonali znani artyści: Agnieszka Piass (so-

pran), Magdalena Idzik (mezzosopran), Krzysztof Szmyt (te-

nor) i Robert Gierlach (bas). 

 Wystąpił również Chór Mieszany „Artos”, dobrze przygo-

towany przez Danutę Chmurską - pedagoga muzycznego i dy-

rygenta. Jest rzeczą zadziwiającą, ze amatorski, bądź co bądź, 

zespół podjął się tak trudnego wyzwania i całkowicie mu spro-

stał. Wynika to z sumy dwóch pozytywnych czynników: ta-

lentu pedagogicznego pani Danuty Chmurskiej i determinacji 

chórzystów. 

 Orkiestra „Sinfonia Viva” była świetnie prowadzona przez 

dyrygenta Tomasza Radziwonowicza. Publiczność zgotowa-

ła wykonawcom owację na stojąco, skutkiem czego szósta 

(ostatnia) część mszy (Agnus Dei) była bisowana. 

 Następnie usłyszeliśmy „Antyfonę” Tomasza Radziwonowi-

cza do słów XVI-wiecznego poety Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. 

 Dobrze się stało, że to interesujące dzięło o gęstej i nieco 

mrocznej fakturze rozbrzmiało w naszej świątyni. Ostatnim 

utworem koncertu była piękna pieśń Adolfa Adama „Głos 

duszy” (polski tekst Adam Leśkiewicz) wspaniale zaśpiewana 

przez 18-letnią Annę Marię Pioterczak (sopran). Fascynujący 

głos tej niezwykle utalentowanej młodej artystki wywołał en-

tuzjazm słuchaczy. 

 Reasumując, omawiany koncert był przedsięwzięciem 

udanym i potrzebnym. Chwała organizatorom i wykonaw-
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com. Chwała prezesowi fundacji Panu Piotrowi Białkowi, który 

niestrudzenie i z pasją doprowadza do zaistnienia tego typu 

wydarzeń, sławiąc w ten sposób Boga i Ojczyznę, a czyni to 

bezinteresownie. 

Andrzej Milde

 Fundacja „Ave Patria” składa serdeczne podziękowania pa-

tronom i sponsorom koncertu. A byli nimi: pan Adam Struzik 

i pani Bożena Żelazowska - Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Mazowieckiego, pan Jan Żychliński - Starosta Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego, pan Paweł Kanclerz - Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego, pan Mirosław Mazuruk - Pre-

zes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego 

w Broniszach, pani Bogumiła Miziołek „Delikatesy u Bogusi”, 

pan Bolesław Szpura, państwo Danuta i Andrzej Wielgomas - 

firma Dawtona, pan Piotr Matczak - prezes firmy Pfisterer, pan 

Henryk Wojdyga, pan Mariusz Rudzik, pan Darek Nadolny, 

Studio Reklamy „Barocco”, panowie Mariusz i Grzegorz 

Reguła - Sklep Groszek „U Bolusia”, Stowarzyszenie Przedsiębior-

ców Ożarowa Mazowieckieg, pan Tomasz Michalski - Dyrektor 

firmy Keler-Polska, pan Mariusz Pietraszewski - Prezes firmy 

Wacker Sp. z o.o., pan Adam Gajewski - prezes O-I Sprzedaż i 

Dystrybucja Polska Sp. z o.o. z Jarosławia, pan Adam Kwiatkow-

ski, pan Tadeusz Kwiatkowski, pan Józef Kolis, pan Wojciech 

Grabowski, pan Sebastian Szwedo, pani Ewa Ziomek, pan 

Zbigniew Bednarski, pan Krzysztof Święciaszek, pan Kazimierz 

Rybka, pan Edward Witkowski. 

Zdjęcia z koncertu znajdują się na okładce „Informatora”.

PUNKT 
KONSULTACYJNO–INFORMA-

CYJNY UZALEŻNIEŃ 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

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

DLA RODZIN ORAZ OSÓB Z PROBLEMEM 
UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCĄ DOMOWĄ

Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia:
• PONIEDZIAŁEK

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

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

holu - zajęcia z terapeutą

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

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

• WTOREK

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

abstynenckim

• ŚRODA

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

-pomocowa dla ofiar przemocy i osób współuzależnionych

• PIĄTEK

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

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

PRZYJDŹ I POROZMAWIAJ O SWOIM PROBLEMIE

Masz problem z alkoholem?
Chcesz przestać pić?

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

• WTORKI

18:00-20:00 - mityng AA grupa „Dzwon”

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

Ożarów Mazowiecki

• PIĄTKI

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

miejsce: Dom Kultury Uśmiech - Filia w Józefowie, 

ul. Fabryczna 15

• SOBOTY

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

miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień 

ul. Poznańska 167A, Ożarów Mazowiecki

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

Niby nic... 
a tak to się zaczęło… 

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!
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Kącik adopcyjny
Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

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

nięcia (datę, opis psa) oraz swoje dane. 

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska, czy 

zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, to zgłosić zaginięcie 

pod numer telefonu, który jest podany w kąciku adopcyjnym 

„Informatora” oraz Straży Miejskiej.

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o telefony 

po godzinie 16:00.

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

 Śliczna, pulchniutka, kudłata ok. miesięczna suczka poszu-

kuje ciepłego i przytulnego domu. Błąkała się po ulicy, to cud, 

że nie zabił jej żaden samochód. Maleństwo wabi się Bunia 

jest kundelkiem o dłuższej sierści barwy czarno-białej o przej-

mującym spojrzeniu i uroczym krótkim ogonku. Bunia będzie 

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

 Szukam domu dla średniej wielkości czarno-podpalanej 

ok. 1,5-rocznej Sary, która jest bardzo wesołą, kochającą dzie-

ci suczką. Moja podopieczna świetnie dogaduje się z innymi 

zwierzętami, bardzo lgnie do człowieka. Lubi zabawy i piesz-

czoty, umie chodzić na smyczy. Tel. 507-415-468 po 16:00.

 WYNAJEM LIMUZYNY model Lincoln Town Car Krystal
na śluby i imprezy okolicznościowe

tel. +48 602 767 526

Limuzyna jest 7-osobowa, wyposażona w barek, skórzane wnętrze, klimatyzację.
Koszt wynajmu ustalany jest indywidualnie, po uprzednim 

ustaleniu wolnego terminu oraz omówieniu szczegółów usługi

R E K L A M A
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 Na nowy dom czeka ok. 4-miesięczne porzucone szcze-

nię o bardzo ciekawym i niespotykanym umaszczeniu. Piesek 

wabi się Lulek, jest bardzo wesoły bardzo lubi zabawy z dzieć-

mi. Mimo swojego młodego wieku zachowuje już czystość 

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

 Sonia to 4-letnia sunia średniej wielkości o jasnobrązo-

wym umaszczeniu, wychowana z kotami i innymi psami. 

Jej opiekunka, to starsza osoba, która już dłużej nie może 

opiekować się suczką, dlatego Sonia szuka nowego domu. So-

nia zostawiona sama w domu nic nie niszczy. Tel. 507-415-468 

po 16:00.

 Misiek - możliwe, że zaginął, możliwe, że ktoś go wyrzu-

cił. Niestety Miśka nikt nie szukał. Misiek nie widzi. Nie jest to 

stary pies, ma około 4 lat. Jest bardzo towarzyski, przyjacielski, 

uwielbia głaskanie i kontakt z człowiekiem. Misiek lubi też inne 

psiaki, nie ma w nim agresji. Miś zachowuje czystość i umie 

chodzić na smyczy. Tel. 506-403-514.

 Chicco - to średniej wielkości, o pięknej urodzie piesek. 

Ma ciemne krótkie umaszczenie. Ten pies to wulkan energii, 

uwielbia bieganie za piłką, czy patykiem. Najlepszy byłby dla 

niego dom z ogrodem, gdzie będzie mógł biegać do woli. 

Tel. 604-551-117

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

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

czas do zaufania człowiekowi. Krecik jest nauczony czystości. 

Jak na swój wiek jest spokojny.

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

 Atos i Aza - 7 lat - czekają na opiekunów, którzy są w sta-

nie dać im ciepły dom. Obecnie te duże winkowate psy prze-

bywają u starszej osoby, która je przygarnęła z ulicy. Niestety 

ich obecna właścicielka jest wiekową osobą, chce znaleźć im 

nowy dom, by po jej śmierci uchronić je przed kratami schro-

niska. Nie są wylewne do obcych, dlatego to idealna para do 

pilnowania posesji. 

Tel 602-655-642 po 17:00, 507-415-468 po 16:00.

 Apel o dom dla młodego Wesołka, który bardzo kocha 

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

szczekania innych psów. Od niedawna ma zdiagnozowaną ja-

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

muje krople, co będzie konieczne do końca życia. Prosimy 

o dom nie pozwólmy mu żyć z chorobą w schronisku. 

Tel. 784-566-676.

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

niemieckiego z przykurczem tylnich łap. Wada ta nie sprawia 

mu problemu z bieganiem i chodzeniem. Najwidoczniej był 

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

patyczny i kochany pies. Obecnie przebywa w domu tymcza-

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

 Szukam domu dla małego rudego, wesołego, czystego, 

o bardzo łagodnym usposobieniu Rudzika. Psiak waży zaled-

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

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

 Smyczek jest ok. 3-letnim niedużym pieskiem w typie 

jamnika szorstkowłosego. Czeka na opiekuna, który da mu 

odrobinę czasu na zdobycie zaufania. Jest bardzo spokojną, 

lecz troszkę płochliwa psiną. 

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

 Piękna, młoda i przesympatyczna amstaffka, która trafiła 

do nas w połowie lipca - jest niezwykle kontaktowa i przy-

jacielska, lubi towarzystwo człowieka. Uwielbia ruch i długie 

spacery. Puma powinna trafić do domu bez innych zwierząt 

i małych dzieci. Puma na dzień dzisiejszy mieszka w schronisku 

w Milanówku. Tel. 784-566-676.

 Leni i Sali - to dwie pocieszne sunie w wieku ok. 8 miesię-

cy. Sunie są małe, ważą ok 4-5 kg. Są dynamiczne, wesołe i za-

wsze gotowe do zabawy. Szukamy im odpowiedzialnych do-

mów, gdzie będą kochane i uczone wszystkiego, czego należy 

nauczyć szczeniaki. Sunie do adopcji mogą iść oddzielnie. 

Tel. 506-403-514 

 Fila - to śliczny szczeniak kundelek o maści marengo. Fila 

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

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

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

 Zoja - to piękna młoda suka rasy owczarek niemiecki dłu-

gowłosy. Bardzo energiczna, uwielbiająca zabawy i bieganie. 

Jest bardzo wesoła i dynamiczna. Bezproblemowa do człowie-

ka. Zdrowa, zaszczepiona oraz zachipowana. Szuka nowego 

domu. Tel. 513 490 780.

SARA

RUDZIK

SZARIK

SMYCZEK

BUNIA

LULEK
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STRAŻ MIEJSKA - VIA SECURA
W ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy, 

Straż Miejska, w porozumieniu z Burmistrzem Pawłem Kanc-

lerzem, dokonała analizy zdarzeń drogowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem miejsc najbardziej newralgicznych z uwagi na 

dojście dzieci do szkoły. Z analizy wynikało jasno, że najbardziej 

napędza nam statystykę wydarzeń ul. Poznańska (nasza głów-

na „przelotówka”). 

 Rejon ul. Szkolnej, gdzie znajdują się takie placówki jak: 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Szkół, Biblioteka 

Gminna, czy chociażby Zarząd Dróg Powiatowych, jest miej-

scem najliczniej uczęszczanym przez mieszkańców. 

 Uzyskaliśmy pisemne poparcie okolicznych placówek dla 

inicjatywy zainstalowania monitoringu firmy „Via Secura”,  któ-

ry na dzień dzisiejszy jest już faktem.

Czym jest Via Secura?

 Są to stacjonarne urządzenia rejestrujące, które uaktyw-

niają się w momencie zmiany światła na czerwone (komputer 

urządzenia rozpoznaje kolor sygnalizacji dzięki opcji „podgląd 

na żywo” w aparacie) i rozpoczynają rejestrowanie pojazdów 

(wysyła impuls, żeby aparat wykonał zdjęcia seryjne) w okre-

ślonym obszarze wykrywania ruchu. 

 Utrwalone zostają samochody, które wjeżdżają na skrzyżo-

wanie, po zmianie sygnalizacji na czerwone światło.

 Urządzenie rejestruje pojazd przed wjazdem na skrzyżo-

wanie oraz po przejechaniu skrzyżowania. System zapamiętuje 

także czas i miejsce zrobienia zdjęcia oraz rozpoznaje numery 

tablic rejestracyjnych. 

 Po zakończeniu sesji rejestracyjnej, informacje o czasie 

i numerach rejestracyjnych zarejestrowanych pojazdów zostają 

przesłane ze stacjonarnych urządzeń rejestrujących na serwer 

(komputer główny). Serwer na podstawie analizy koloru świa-

tła, położenia samochodu względem sygnalizacji i czasu reje-

stracji pojazdów ustala, które pojazdy przejechały na czerwo-

nym świetle i scala wszystkie potrzebne informacje w raport, 

zawierający: 2 zdjęcia pojazdu z tyłu, czas i miejsce popełnienia 

wykroczenia, rozpoznane numery rejestracyjne. 

 Raporty z rejestracji nieuprawnionego przejazdu przez 

skrzyżowanie zostają następnie umieszczone na serwerze Via 

Secura. Straż gminna (miejska) może je pobrać w sposób zdal-

ny i całkowicie bezpieczny, np. za pomocą odpowiednio skon-

figurowanego i zabezpieczonego routera.

 Istotą systemu „Via Secura - bezpieczna droga” jest zwięk-

szenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, a w 

szczególności pieszych, poprzez ograniczenie nieuprawnione-

go przejazdu na czerwonym świetle. Dodatkową zaletą syste-

mu jest zwiększenie płynności ruchu drogowego na kontrolo-

wanym skrzyżowaniu oraz możliwość wykorzystania systemu 

jako monitoring miejski. 

 Stacjonarne urządzenia rejestrujące w sposób samoczynny 

i całkowicie zdalny będą monitorować ruch na skrzyżowaniu 

np. w kierunku zachodnim (na Błonie) i rejestrować obrazy 

naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących po-

jazdami w zakresie nieuprawnionego wjazdu pojazdem poza 

sygnalizator świetlny. Ich instalacja ma przyczynić się do za-

pewnienia większego bezpieczeństwa oraz poprawy płynności 

ruchu drogowego.

 Urządzenia będą docelowo obsługiwane przez Straż Miej-

ską, działającą w imieniu miasta, która jest podmiotem upraw-

nionym, na podstawie art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. b w zw. z art. 

129b ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o 

ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zmia-

nami), do używania urządzeń (także stacjonarnych) rejestrują-

cych naruszenia przepisów ruchu drogowego. 

 Na obecnym etapie urządzenia będą testowane (okres 30 

dni od momentu montażu urządzeń). Etap testów pozwoli na 

podjęcie decyzji odnośnie ewentualnego trwałego umieszcze-

nia stacjonarnych urządzeń rejestrujących na skrzyżowaniu 

ul. Poznańskiej i Szkolnej, w celu monitorowania sygnalizacji 

świetlnej. 

 Szczególne podziękowania kierujemy do Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównego Inspektora Trans-

portu Drogowego, którzy wyrazili zgodę na zainstalowanie urzą-

dzeń w pasie drogowym, co świadczy o chęci współpracy na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Komendant Straży Miejskiej - Piotr Dziemiańczyk 

 STRAŻ MIEJSKA, POLICJA, OSP
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OSP Święcice
W sierpniu i wrześniu br. nasza Straż 

alarmowo wyjeżdżała 22 razy.

Wypompowywania - od 1 do 11 sierp-

nia nasza straż wielokrotnie wypom-

powywała wodę z zalanych posesji, piwnic, kotłowni. W wielu 

domach nasze pompy wypompowywały wodę nawet przez 

kilka godzin. 

28 sierpnia - Święcice, ul. Poznańska - zderzenie dwóch samo-

chodów osobowych. Działania strażaków polegały na udziele-

niu pierwszej pomocy przedmedycznej, kierowaniu ruchem, 

uprzątnięciu jezdni.

10 września - Święcice, ul. Poznańska/Warszawska - wypadek 

drogowy z udziałem trzech samochodów osobowych. Pięć 

poszkodowanych osób zostało zabranych do szpitali. Działa-

nia strażaków polegały na wycięciu drzwi w jednym z samo-

chodów, żeby uwolnić poszkodowanego, udzieleniu pomocy 

przedmedycznej ofiarom wypadku, zabezpieczeniu miejsca 

zdarzenia i neutralizacji płynów eksploatacyjnych.

W sierpniu i wrześniu wielokrotnie byliśmy wzywani do           

usunięcia gniazd szerszeni i os.

OSP

Policja apeluje

Bądź widoczny na drodze
Świadomość tego, że bezpieczeństwo na 

drodze w dużej mierze zależy od widoczno-

ści, powinna towarzyszyć każdemu uczest-

nikowi ruchu drogowego. Szczególnie zadbać o nią należy w 

okresie jesiennym, kiedy szybko zapada zmierzch, a warunki 

pogodowe nie sprzyjają podróżującym. 

Policjanci apelują do pieszych i rowerzystów o rozwagę 
i korzystanie z elementów odblaskowych.

 Gdy pada deszcz i jest ślisko, o wypadek nietrudno. Nieraz 

kończy się na niegroźnej stłuczce, czasem jednak dochodzi do 

zdarzenia drogowego, w którym są ranni i zabici. Wielu z tych 

wypadków, czy kolizji można by uniknąć. O bezpieczeństwo 

musi jednak zadbać każdy uczestnik ruchu drogowego. Prze-

strzeganie przepisów drogowych to obowiązek każdego - kie-

rowców, rowerzystów i pieszych.

 W niesprzyjających warunkach drogowych szczególnie 

ważna staje się nasza widoczność. Kierowca samochodu musi 

pamiętać o prawidłowym oświetleniu swojego auta. Przed 

rozpoczęciem jazdy musi upewnić się, czy auto nie ma przy-

padkiem uszkodzonych lub źle działających świateł. Jest to nie-

zwykle ważne, szczególnie podczas jazdy wieczorem i nocą, 

przy złej widoczności. 

 Podobnie jest z pieszymi i rowerzystami. Im bardziej będą 

widoczni na drodze, tym będą bardziej bezpieczni. Kiedy tak 

szybko zapada zmierzch, warto zadbać o umieszczenie na 

swoich ubraniach dodatkowych elementów odblaskowych. 

Dotyczy do zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dla in-

nych użytkowników dróg osoba w kamizelce czy w opaskach 

odblaskowych jest o wiele bardziej widoczna, niż osoba bez 

tych elementów. W ten sposób chronimy się przed ewentual-

nymi następstwami zdarzeń drogowych.

Uważajmy na leśne zwierzęta - kolizja z łosiem
 Nie wszyscy kierowcy pamiętają o tym, że wjeżdżając na 

tereny leśne muszą zachować szczególną ostrożność, bo może 

ich na drodze spotkać niemiła niespodzianka. Na jezdnię 

mogą wybiec dzikie zwierzęta. Przy zbyt dużej prędkości pro-

wadzący auto może nie zdążyć zareagować. Policjanci apelują 

o zachowanie rozwagi przez kierujących.

 Policjanci apelują o zachowanie ostrożności podczas jazdy, 

szczególnie w okolicach lasów, w których żyją dzikie zwierzę-

ta. Dlatego każdy kierowca powinien pamiętać o zachowaniu 

szczególnej ostrożności i zwracaniu uwagi na znaki, które in-

formują go o zagrożeniach. Wybiegająca na drogę zwierzyna 

może być bardzo dużym zagrożeniem.

 Jadący z nadmierną prędkością kierowca może nie mieć 

wystarczająco dużo czasu, aby bezpiecznie zahamować i wy-

konać manewr ominięcia przeszkody na drodze. Zderzenie 

z dzikim zwierzęciem może być bardzo groźne w skutkach. 

Jak wynika z policyjnych statystyk, co roku kilkanaście osób 

traci życie w takich wypadkach. Najprostszym sposobem 

uniknięcia kolizji z dziką zwierzyną jest, po prostu, zdjęcie nogi 

z gazu  – to nam da większe szanse w chwili gdy na jezdnię 

wtargnie nieoczekiwany gość.

 Pamiętajmy również o tym, że gdy już dojdzie do takiego 

wypadku na drodze, to nie zostawiajmy potrąconego zwie-
rzęcia samemu sobie. Istnieją ośrodki, w których otrzymają 

fachową pomoc i możliwość powrotu do naturalnego środo-

wiska.

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

Policja 


