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Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 Podpisano umowy:

• z wykonawcą: „RENAL-BUD” Adam Cebula z siedzibą w Bło-

niu na dokończenie rozbudowy szkoły podstawowej i gimna-

zjum przy ul. Lipowej w Płochocinie o budynek stołówki, za 

cenę ofertową brutto: 1.408.565,87 zł

• z wykonawcą: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie 

z siedzibą w Pruszkowie na wywóz i utylizację odpadów odbie-

ranych w systemie workowym i gniazdowym na terenie Gminy 

Ożarów Mazowiecki, za cenę ofertową brutto: 231.000 zł

• z wykonawcą: Rzeczoznawstwo Majątkowe s.c. Marek Jusz-

czak, Sylwia Juszczak, Maciej Juszczak - Wycena, Doradztwo 

z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie operatów szacunko-

wych nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ożaro-

wie Mazowieckim, za cenę ofertową brutto: 139.127 zł

• z wykonawcą: URBAN MEDIA Ewa Urban z siedzibą w War-

szawie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztoryso-

wej przebudowy dróg na osiedlu Duchnice - Gmina Ożarów 

Mazowiecki, za cenę ofertową brutto: 218.940 zł.

 Ogłoszono/wszczęto postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego na:

• dostarczenie, montaż, wynajem (dzierżawa) modułów z prze-

znaczeniem na przedszkole dla dzieci w Ożarowie Mazowiec-

kim, znak postępowania: RZP.271.24.2012

• dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo-

ściach: Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, Macierzysz, Szeligi 

- Gmina Ożarów Mazowiecki - etap III, znak postępowania: 

RZP.271.25.2012 

• budowę studni regulującej przepływ na kanale deszczowym 

Ø1400 zbierającym wodę opadową z utwardzonych terenów 

zakładu Tele-Foniki Kable w Ożarowie Mazowieckim, znak po-

stępowania: RZP.271.26.2012   

• budowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejsco-

wości Wolica - Gmina Ożarów Mazowiecki, znak postępowa-

nia: RZP.271.27.2012   

• usługę polegającą na zorganizowaniu kolonii letnich nad 

Morzem Bałtyckim z programem profilaktycznym dla dzieci 

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Ożarów 

Mazowiecki, znak postępowania: RZP.271.28.2012.

 Podpisano i zrealizowano umowy (do 14 000 EURO):

• z wykonawcą „VIK-BUD-REMONTY” z siedzibą w Pruszkowie 

na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w domu ko-

munalnym na ul. Poznańskiej 167 w Ożarowie Mazowieckim, 

na kwotę brutto: 19.800 zł

• z wykonawcą „RAD-MAR” MAREK WIETESKA z siedzibą 

w Brwinowie na wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Przejaz-

dowej w Ożarowie Mazowieckim, na kwotę brutto: 68 265 zł.

 W ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok:

• wyposażono plac rekreacyjny wraz z budową ogrodzenia 

w miejscowości Duchnice. 

 Wydano decyzje i postanowienia:

• decyzje o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w pasie 

drogowym drogi gminnej: 14

• decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej: 24

• decyzje na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

technicznej: 22

• decyzje (do projektu) na umieszczenie w pasie drogowym 

infrastruktury technicznej: 14

• identyfikatory zezwalające na przejazd samochodu ciężaro-

wego powyżej dopuszczalnej masy pojazdu na drodze gmin-

nej: 2.

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 Od 14 kwietnia w Przedszkolu Publicznym w Józefowie 

odbywa się akcja charytatywna - zbiórka rzeczy dla Domu 

Samotnej Matki w Brwinowie, która będzie trwać do połowy 

czerwca 2012 r.

  17 kwietnia uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej 

im. Szarych Szeregów w Płochocinie przygotowali prezenta-

cję multimedialną pt. „Integracja Polski z Unią Europejską”, 

w ramach programu „Polska w Unii Europejskiej”. 

 17 kwietnia uczniowie z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie zajęli II miejsce w Powiatowym Finale Piłki Ręcz-

nej Chłopców. Zawody odbyły się w Łomiankach.

 18 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego w Józefowie 

wzięły udział w spotkaniu z pielęgniarką z Ośrodka Zdrowia 

w Płochocinie. Dzieci zapoznały się z akcesoriami, które w swo-

jej codziennej pracy wykorzystuje pielęgniarka. U chętnych 

dzieci odbył się pomiar ciśnienia, na zakończenie spotkania 

wykonane zostało zdjęcie pamiątkowe.

 18 kwietnia Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. KEN 

w Warszawie - Filia w Błoniu, w ramach promowania czytelnic-

twa, zorganizowała po raz szósty Konkurs Pięknego Czytania. 

Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy IV ze Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim - 

Patryk Malec-Nagadowski.

 18 kwietnia uczeń klasy VI b Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim - Piotr Jasiń-

ski - został laureatem Konkursu Informatycznego dla uczniów 

szkół podstawowych „miniLogia Grafika w Logo” organizowa-

nego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 

Komputerów w Warszawie. Laureaci tego konkursu otrzymują 

ocenę celującą z informatyki oraz są przyjmowani do wybranej 

szkoły gimnazjalnej (z wyłączeniem gimnazjów prowadzących 

tylko oddziały dwujęzyczne) niezależnie od kryteriów określo-

nych w statucie danej szkoły.

 Na przełomie kwietnia i maja w Szkole Podstawowej 

nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim dla 

uczniów klas II i III odbyły się wewnątrzszkolne konkursy: ma-

tematyczny pn. „Wzorowy matematyk” oraz polonistyczny 

pn. „Mistrz Ortografii”.

 19 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego w Józefowie 

brały udział w wycieczce do Muzeum Historycznego Miasta 
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Stołecznego Warszawy. Wzięły udział w zajęciach muzealnych 

na temat „Legendy Warszawskie.” Dzieci uważnie wysłuchały 

legend opowiadanych przez przewodnika. Na zakończenie wy-

cieczki odbył się spacer uliczkami Starego Miasta. Dzieci po-

dziwiały zabytki: Barbakan, Zamek Królewski, oglądały pomnik 

Syrenki.

 20 kwietnia odbył się Finał Mazowieckich Igrzysk Mło-

dzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Anna 

Wieczorek, uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, zajęła

IV miejsce. Zawody odbyły się Kamionie.  

 20 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Oża-

rowie Mazowieckim wybrały się na wycieczkę do Parku Oł-

tarzewskiego. Przewodnikiem wycieczki był pan Zdzisław 

Lewandowski. 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy w Oża-

rowie Mazowieckim zajęła III miejsce w Międzypowiatowych 

Finałach w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców, zorga-

nizowanych w ramach Mazowieckich Mistrzostw Młodzieży 

Szkolnej.

 21 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusociń-

skiego w Ożarowie Mazowieckim, wraz ze Światowym Związ-

kiem Żołnierzy Armii Krajowej Koła nr 6 „Helenów”, była or-

ganizatorem XXVII Rajdu „Szlakiem Naszej Historii”. Rajd jest 

kontynuacją cyklu rajdów historyczno-patriotycznych przypo-

minających najważniejsze wydarzenia XX wieku. Tegoroczny 

odbył się pod hasłem: „ARMIA KRAJOWA PODZIEMNYMI 

SIŁAMI ZBROJNYMI W STRUKTURACH POLSKIEGO PAŃ-

STWA PODZIEMNEGO”. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza 

Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim po raz szósty była 

organizatorem rajdu na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki. 

Uczestnicy dotarli do ośmiu miejsc pamięci. Na każdym z nich 

młodzi ludzie mogli dowiedzieć się o wydarzeniach, które ro-

zegrały się w danym miejscu. Źródłem wiedzy byli kombatanci, 

którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach oraz młodzież, która 

zna historię tych miejsc tylko z przekazów słownych lub z ksią-

żek. W imprezie tej wzięło udział 525 uczestników.

 23 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Oża-

rowie Mazowieckim oraz z Przedszkola Publicznego w Bro-

niszach wzięły udział w VIII Powiatowym Festiwalu Piosenki 

o Zdrowiu. Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Za-

chodnim.

 23 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Powiatu Warszawskie-

go Zachodniego w Piłce Nożnej Chłopców. Uczniowie ze Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 

Mazowieckim zajęli III miejsce. Zawody odbyły się w Błoniu.  

 24 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie odbył się koncert filharmoniczny „Viva Italia”. 

Koncert poświęcony był włoskiej muzyce wokalnej, a wyko-

nawcami byli artyści z zespołu Il Canto Minore.

 24 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie odbył się uroczysty apel poświęcony uchwale-

niu Konstytucji 3-go Maja.

 24 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów

w Płochocinie odbył się koncert laureatów Gminnego Kon-

kursu Poezji i Pieśni Patriotycznej „Patrz w przyszłość, pamię-

taj o przeszłości”. Koncert odbył się podczas Święta Szkoły,

w VII rocznicę nadania szkole imienia.

 25 kwietnia dzieci z grupy I i II z Przedszkola Publicznego 

nr 2 w Ożarowie Mazowieckim pojechały do Miejskiego Domu 

Kultury w Grodzisku Mazowieckim na przedstawienie teatral-

ne pt. „W krainie bajki”.

 25 kwietnia dzieci z grupy IV z Przedszkola Publicznego 

w Józefowie wzięły udział w wycieczce do Ośrodka Zdrowia 

w Płochocinie. Wycieczka była połączona z obserwacją pracy 

lekarza. Dzieci zapoznały się z trudną i odpowiedzialną pracą 

lekarza oraz z funkcją i przeznaczeniem przychodni. 

 26 kwietnia uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim przygo-

towali przedstawienie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 

 27 kwietnia uczennice ze Szkoły Podstawowej w Święcicach 

zajęły I miejsce w powiatowym finale w piłce nożnej dziewcząt 

w kategorii szkół podstawowych. Zawody odbyły się w Bienie-

wicach.

 27 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Oża-

rowie Mazowieckim odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Ożaro-

wie Mazowieckim, gdzie aktywnie brały udział w prezentacji 

„Piknik na łące” - poznając ekosystem łąki. 

 8 maja w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożarowie Mazo-

wieckim zorganizowano wystawę pt. „Ptaki żyjące wokół nas”. 

Dzieci wysłuchały również prelekcji o ptakach, którą poprowa-

dził pan Zdzisław Lewandowski. 

 9 maja dzieci z Przedszkola Publicznego w Broniszach wzię-

ły udział w wycieczce do Teatru „Baj” na spektakl teatralny 

pt. „Tymoteusz i Psiuńcio”. Wycieczka wynikała z zaplanowa-

nej realizacji programu przedszkolnego w obszarze wspierania 

rozwoju intelektualnego dzieci poprzez wychowanie przez 

sztukę.

 9 maja dla dzieci z gr V, VI, VII, VIII z Przedszkola Publicz-

nego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim zorganizowano wyciecz-

kę do gospodarstwa agroturystycznego „Ranczo w Dolinie” 

w Mszczonowie. Dzieci wzięły udział w różnych atrakcjach: 

jeździły na kucyku, zdobywały zamek, bawiły się w indiańskiej 

wiosce oraz jeździły dyliżansem. 

 10 maja odbyły się drużynowe Mistrzostwa Powiatu War-

szawskiego Zachodniego w Czwórboju Lekkoatletycznym 

Dziewcząt. Uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza 

Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim zajęły II miejsce. Za-

wody odbyły się Bieniewicach.  

 10 maja dzieci z grupy I i II z Przedszkola Publicznego 

w Józefowie wzięły udział w wycieczce do Ogrodu Botanicz-

nego i Łazienek Królewskich w Warszawie. Miały możliwość 

zobaczenia pawia i wiewiórki. Poznawały nowe i ciekawe ga-

tunki roślin. Wycieczka służyła kształtowaniu u dzieci poczucia 

piękna przez obcowanie przyrodą i sztuką oraz uczyła posza-

nowania przyrody i odpowiedniego zachowania.

 10 maja dzieci z gr I, II, III, i IV z Przedszkola Publicznego 

nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odwiedziły gospodarstwo 

agroturystyczne w Konstantynowie. Na miejscu dzieci bawiły 

się na świeżym powietrzu, jeździły bryczką po okolicznych łą-

kach oraz podglądały żyjące zwierzęta.

 11 maja dzieci z grupy IV i V z Przedszkola Publicznego 

nr 2 w Ożarowie Mazowieckim wzięły udział w wycieczce do 
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Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim. Pod-

czas odwiedzin miały możliwość zapoznania się z zawodem 

strażaka oraz sprzętem używanym do codziennej pracy.

 W kwietniu oraz w maju dzieci z Przedszkola Publicznego 

nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w różnych przed-

stawieniach teatralnych, które odbywały się na terenie Przed-

szkola. 

 11 maja dzieci z grupy IV z Przedszkola Publicznego 

w Józefowie brały udział w wycieczce do Biblioteki Publicznej 

w Józefowie. Dzieci zapoznały się z wyposażeniem i księgozbio-

rem biblioteki, poznały charakter pracy bibliotekarza. Na za-

kończenie wysłuchały opowiadania przeczytanego przez panią 

Wandę Orzechowską pt. „Mała żabka”. 

 12 maja w Kampinosie odbył się konkurs matematyczny 

pt. „Mały Euklides”. Dwaj uczniowie z Gimnazjum im. K. I. Gał-

czyńskiego w Płochocinie zajęli:

• I miejsce - Bartosz Kajewski - w kategorii klasy II, 

• I miejsce - Marcin Tomczyk - w kategorii klasy III

 15 maja w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie Mazo-

wieckim została ogłoszona akcja charytatywna pt. „Pomagamy 

chorym dzieciom”. Poprzez akcję chcemy zachęcić przedszko-

laki do obdarowywania książkami, klockami, puzzlami chore 

dzieci przebywające w szpitalu.

 15 maja uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. Sza-

rych Szeregów w Płochocinie przygotowali film instruktażowy 

nt. występujących zagrożeń i sytuacji, jakie mogą spotkać in-

ternautów podczas korzystania z sieci Internet. Prezentacja 

została przygotowana w ramach programu „Mądrze korzystać 

z Internetu”.

 15 maja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusociń-

skiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się koncert Filharmo-

nii Narodowej pt. „Instrumenty z duszą - kwartet smyczkowy”. 

Koncert odbył się w ramach comiesięcznego cyklu spotkań 

z muzyką.

 18 maja w Raszynie odbyły się III Mistrzostwa w Unihokeju. 

W kategorii chłopców oraz w kategorii dziewcząt uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Święcicach zajęli I miejsce. 

 18 maja w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbyło się 

przedstawienie teatralne pt. „Koziołek Pacanołek”, w wykona-

niu Teatru „Duet” z Krakowa. Dzieci uważnie obserwowały 

przygody głównego bohatera. Uczyły się właściwego zacho-

wania w trakcie przedstawienia teatralnego.

 19 maja w Kampinosie odbył się Powiatowy Konkurs 

Matematyczny „Mały Pitagoras”. Jakub Bielecki - uczeń klasy 

IVe Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożaro-

wie Mazowieckim - otrzymał wynik bardzo dobry. Kolejno 

wyróżnienia otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 

im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim: Mateusz 

Kubiński - uczeń klasy VI, Aleksander Cenderowski - uczeń 

klasy VI, Patryk Malec-Nagadowski - uczeń klasy IV, Marta 

Chmielniak - uczennica klasy V, Aleksandra Kanka - uczennica 

klasy V.

 19 maja odbyła się ogólnopolska akcja pn. „Sprzątnijmy 

naszą Małą Ojczyznę”. Uczniowie z gimnazjum w Płochocinie 

oraz harcerze ze szczepu harcerskiego „BAZA” przy Gimnazjum 

im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie, pod opieką nauczycieli: 

pani Beaty Kłos, pani Urszuli Galant i pana Dariusza Galanta, 

zorganizowali akcję sprzątania terenu. Sprzątanie zorganizowa-

no w Święcicach, Płochocinie, Józefowie i Wolicy. Dodatkowo 

zorganizowano zbiórkę surowców wtórnych m.in. makulatury, 

plastiku, baterii oraz zużytego sprzętu elektronicznego.

 19 maja w Bielicach odbył się XX Europejski Bieg Młodego 

Olimpijczyka. Anna Wieczorek - uczennica ze Szkoły Podsta-

wowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowiec-

kim zajęła II miejsce.

KULTURA

 Dom Kultury „Uśmiech”

• 18 kwietnia odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdro-

wiu, zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epide-

miologiczną w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

• 29 kwietnia młodzi widzowie obejrzeli spektakl pt. „Ratun-

ku dzidziuś”. 

• 1 maja w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 

Mazowieckim odbył się koncert Folk Kapeli HORA upamięt-

niający pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II. Zespół za-

prezentował góralskie pieśni i piosenki wykonywane podczas 

pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.

• W niedzielę 13 maja w galerii Domu Kultury „Uśmiech” od-

był się wernisaż fotografii Jarosława Wydrycha z podróży do 

Iranu, Wietnamu, Indii i Nepalu. 

• W niedzielne popołudnie 20 maja miało miejsce spotka-

nie poetyckie z Alicją Patej-Grabowską połączone z promocją 

książki dla dzieci pt. „Zwierzątka”. Organizatorem spotkania 

była Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim.

• 22 kwietnia i 26 maja na wieczorku tanecznym spotkali się 

seniorzy. 

 Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie

• W niedzielę 15 kwietnia odbył się wernisaż prac uczest-

ników konkursu plastycznego „Cztery pory roku - Wiosna”. 

Udział w konkursie brały przedszkola, szkoły podstawowe 

i gimnazja z terenu gminy Ożarów Mazowiecki.

• 22 kwietnia najmłodsi widzowie obejrzeli spektakl dla dzie-

ci ,,Indiańska legenda”.

• W niedzielne popołudnie 29 kwietnia seniorzy z Józefowa 

i okolic spotkali się na wieczorku tanecznym. 

• 3 maja, na terenie boiska przy budynku Filii Domu Kultury 

„Uśmiech”, odbyła się IV Majówka Józefowska. Artyści z Domu 

Kultury, Kabaret ,,Czwarta Fala” i zespół „Forte” uprzyjemniali 

mieszkańcom wolny czas. Majówka zakończyła się pieczeniem 

kiełbasek przy ognisku.

• 13 maja w niedzielę dzieci z Józefowa i okolic obejrzały 

spektakl pt. „Przygody Małpki Malwinki”.

• 20 maja odbył się wernisaż zdjęć wykonanych przez uczest-

ników zajęć pracowni fotograficznej działającej w Filii Domu 

Kultury „Uśmiech” w Józefowie.  
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała nr XXII/210/12 w sprawie udzielenia dotacji celowej 

na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Uchwała nr XXII/211/12 w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale nr XXI/197/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-

wieckim z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Uchwały podjęte na XXII nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 14 maja 2012 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).

INFORMACJA BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowiec-
kim, przy ul. Kolejowej 2 zostały wywieszone wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierża-
wę oraz użyczenie.

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

Z ŻYCIA GMINY

MOBILNA STREFA KIBICA 

Osią projektu FAN CITY TOUR są Mobilne Strefy Kibica. 

Wszystkich mieszkańców miasta zaproszą na plenerową im-

prezę połączoną z oglądaniem na żywo licencjonowanych 

transmisji piłkarskich rozgrywek UEFA EURO 2012TM, za po-

średnictwem dużych ekranów diodowych. W celu stworzenia 

w całej Polsce wspólnej platformy kibicowania, przygotowano 

pięć identycznych Mobilnych Stref Kibica FAN CITY TOUR. 

Każda z nich jest ogrodzona i jednorazowo pomieści do 1 000 

osób. 

W skład pojedynczej Strefy wchodzą następujące elementy:
CIĘŻARÓWKA PROMOCYJNA - o wymiarach 9 m x 2,4 m x 

3,8 m, wyprodukowana specjalnie na potrzeby projektu. Każda 

z ciężarówek FAN CITY TOUR została wyposażona w wysokiej 

jakości wysuwany do góry ekran diodowy. Ciężarówkę FAN 

CITY TOUR wyposażono również w rozkładaną i zadaszoną 

scenę o powierzchni 4 m x 2 m, na której prowadzone będą 

animacje i konkursy. Każda z pięciu ciężarówek posiada domi-

nujące oznaczenia marki jednego ze sponsorów projektu oraz 

logotypy wszystkich partnerów i patronów.

 Wygrodzona Mobilna Stefa Kibica - strefa wspólnej za-

bawy oraz kibicowania, mogąca pomieścić jednorazowo do 

1 000 osób przylegająca do ciężarówki FAN CITY TOUR. 

Strefa składa się z dwóch identycznych obszarów. Pierwszy 

z nich stanowi Obszar Oglądania Meczów, czyli teren o wy-

miarach do 500 m² bezpośrednio sąsiadujący z ciężarówką 

FAN CITY TOUR. Obszar ten przeznaczony jest dla osób chcą-

cych śledzić na ekranie diodowym piłkarskie zmagania drużyn 

rywalizujących w UEFA EURO 2012TM, a także chętnych do 

udziału w rozmaitych zabawach plenerowych przygotowa-

nych przez animatorów FAN CITY TOUR i lokalne władze. Za 

Obszarem Oglądania Meczów znajduje się Strefa Gastrono-

miczna, czyli obszar przeznaczony dla osób, chcących poznać 

przysmaki kibica. 

 Po obu stronach teren ten graniczy ze Strefą Sponsorów 

projektu. W jego skład wchodzą namioty promocyjne, w któ-

rych sponsorzy będą prowadzili własne animacje i konkursy.

MOBILNA STREFA KIBICA – ATRAKCJE

Jednodniowa Mobilna Strefa Kibica będzie dostępna dla 

wszystkich odwiedzających w godzinach między 15:00-23:00. 

Wejście do Strefy będzie bezpłatne. Na osoby chcące aktywnie 

spędzić dzień czekają m. in. piłkarskie kalambury, konkursy: na 

komentatora sportowego, na wiedzę o piłce nożnej, o Polskiej 

Reprezentacji Narodowej, o motoryzacji, a także rywalizacja 

o najsilniejsze i najcelniejsze kopnięcie piłki na boisku pneuma-

tycznym czy szkolenie z „makijażu kibica”. Na najbardziej ro-

mantycznych gości Mobilnych Stref Kibica FAN CITY TOUR 

czeka jedyna i niepowtarzalna okazja wzięcia Ślubu Kibica, 

czyli zawarcia legalnego związku małżeńskiego w stworzonej 

wspólnie z lokalnym urzędem stanu cywilnego strefie ślubów.

Urząd Miejski

STREFA KIBICA w OŻAROWIE MAZOWIECKIM
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Z A P R O S Z E N I E
CEO & FOUNDER

Prosperity Busines Group PBG
DAVE SINGH

PARTNER PROJEKTU- Wyższa Szkoła Stosunków 
Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

BURMISTRZ OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

Na spotkanie poświęcone programowi „BON NA INNOWACJE”, 
które odbędzie się 6 czerwca 2012 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich firm handlowych, usługowych, produkcyjnych, któ-
re zetknęły się z zagadnieniem wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań w zakresie CRM, 
poszukują nowych możliwości sprzedaży, dysponują handlowcami, całym działem sprzeda-

ży, logistyką sprzedaży, analizą danych związanych z wszelkimi zagadnieniami sprzedaży, usług, 
produkcji w firmie na poziomie lokalnym, międzymiastowym lub międzynarodowym. 

W ramach w/w programu jest możliwość pozyskania bezzwrotnej 
dotacji w wysokości 15 000 zł (w formie oprogramowania CRM).

    Na spotkanie prosimy zabrać kopie dokumentów:
    - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
    - zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz zmiany 
    - zaświadczenie o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP
    - PIT rozliczeniowy za 2011 rok
    - pieczątkę firmową.  

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
Anna Smykowska

Dyrektor Rekrutacji WSSMiA 

WYNIKI WYBORÓW
do Zarządu Osiedli Kabel i Józefów oraz do Rady Sołeckiej Sołectwa Ożarów Wieś

Osiedle Kabel liczy 939 mieszkańców, obecnych na zebraniu 

było 15 mieszkańców.

 W wyniku przeprowadzonego głosowania, które odbyło 

się 8 maja 2012 r. Przewodniczącym Zarządu osiedla „Kabel” 

został pan JANUSZ KĘDZIERSKI.

Na Członków Zarządu wybrani zostali:

1. Artur Putkowski

2. Beata Kuczewska

3. Dorota Sokołowska

4. Piotr Taczalski.

Sołectwo Ożarów Wieś liczy 197 mieszkańców, udział w gło-

sowaniu wzięło 41 osób.

 W wyniku przeprowadzonego głosowania, które odbyło 

się 15 maja 2012 r. Sołtysem sołectwa Ożarów Wieś został pan 

IRENEUSZ WRZODAK.

Do Rady Sołeckiej wybrani zostali:

1. Stachlewska Hanna

2. Olesiński Rafał

3. Walerzak Andrzej.

Osiedle Józefów liczy 1403 mieszkańców, udział w głosowaniu 

wzięły 23 osoby. 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania, które odbyło 

się 22 maja 2012 r. Przewodniczącym Zarządu osiedla Józefów 

została pani JANINA JĘDRZEJCZAK.

Na Członków Zarządu wybrani zostali:

1. Jadwiga Korc 

2. Kamil Lipiński

3. Teodozja Szkaradowska 

4. Anna Antosiewicza.
Urząd Miejski
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Mamy zaszczyt poinformować, że Urząd 

Miejski w Ożarowie Mazowieckim 

został wyróżniony w plebiscycie „Urząd 

Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”.

Pan Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 

otrzymał Wyróżnienie Specjalne w kategorii najlepszych sa-

morządowców na Mazowszu.

 „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” stanowił 

pierwszą część projektu pt. „Akademia Urzędnika Samorządo-

wego”, organizowanego przez Warszawską Grupę Doradców 

PR. Plebiscyt miał na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy 

urzędami miast i gmin z mediami lokalnymi oraz dziennikarza-

mi obywatelskimi.

Od 15 lutego do 1 maja br. dziennikarze lo-

kalnych i regionalnych mediów na Mazow-

szu mogli głosować na urzędników, którzy 

ich zdaniem najskuteczniej dbają o kontakt 

z mediami i komunikację społeczną z mieszkańcami. 

 Ze względu na oddane głosy, oprócz nagród za zajęcie 

głównych lokat w plebiscycie, zostały przyznane wyróżnie-

nia. Otrzymało je 37 burmistrzów, wójtów i starostów oraz 10 

rzeczników prasowych. 

 Dziennikarze głosowali w sześciu kategoriach: medialny 

prezydent, medialny burmistrz, medialny starosta, medialny 

wójt, najlepsza strona WWW, Rzecznik Prasowy 2011 roku.

 Statuetki i certyfikaty zostały wręczone laureatom 31 maja 

2012 r.

Urząd Miejski

WYRÓŻNIENIA 
DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Miasta atrakcyjne dla biznesu
Miasto Ożarów Mazowiecki znalazło się w gronie 

laureatów Rankingu Miast Atrakcyjnych 

dla Biznesu magazynu „Forbes”, w kategorii 

miejscowości poniżej 50 tysięcy mieszkańców.

Miesięcznik „Forbes” wyłonił miasta najbardziej atrak-

cyjne dla biznesu, czyli takie, które mają największe 

osiągnięcia w „przyciąganiu” przedsiębiorców. O 

pozycji w zestawieniu decydowała liczba nowo re-

jestrowanych spółek w ciągu roku, pomniejszona o 

likwidacje i upadłości, przeliczona następnie na 1000 

mieszkańców.

Urząd Miejski

Wyróżnienie w plebiscycie 
„Urząd przyjazny mediom i społeczeństwu”

Przebudowa ulicy Poniatowskiego
Informujemy, że firma ,,MACHPOL”, wykonawca przebudo-

wy ulicy Poniatowskiego, rozpoczęła roboty drogowe pole-

gające na wbudowaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na 

odcinku ok. 400 mb, a następnie przystąpi do przebudowy 

kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Księstwa Warszaw-

skiego do ul. Robotniczej. Termin zakończenia inwestycji - 

30 listopada 2012 r.

Przebudowa ulicy Kolejowej
Informujemy, że firma ,,FAL-BRUK”, wykonawca przebudo-

wy ulicy Kolejowej, rozpoczęła roboty elektryczne na od-

cinku od ul. Strażackiej do ul. Konopnickiej, ułożono część 

chodnika, następnie przebudowana będzie zatoka autobu-

sowa. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na koniec 

czerwca 2012 r.

Urząd Miejski

Inwestycje w Gminie Ożarów Mazowiecki
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INFORMACJE DOTYCZĄCE EWIDENCJI 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU

Od 1 stycznia 2012 roku wszyscy przedsiębiorcy (osoby 

fizyczne), którzy byli wpisani do ewidencji działalności gospo-

darczej Gminy Ożarów Mazowiecki, prowadzonej przez Bur-

mistrza Ożarowa Mazowieckiego, znajdują się w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą 
prowadzi Minister Gospodarki.
 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego od 1 stycznia 2012 r. 

nie jest już organem ewidencyjnym i nie wydaje zaświadczeń 

o aktualnym wpisie do ewidencji.

 Obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewi-

dencyjne (wpis, zmiana we wpisie, zawieszenie, wznowienie 

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

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

Miejskim w Ożarowie Mazowieckim w Referacie Działalności 

Gospodarczej.

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

łalności Gospodarczej można dokonać w dwojaki sposób:

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

nictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie 

internetowej CEIDG, Biuletynie Informacji Publicznej Ministra 

Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy 

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

tyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy, na wskazany adres 

poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia wniosku;

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

przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście lub wysłany li-

stem poleconym (wówczas własnoręczność podpisu musi być 

potwierdzona przez notariusza).

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

gopisem - pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń.

2. Wniosek może być wypełniony na stronie internetowej: 

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

wydrukować i przynieść do gminy w ciągu 7 dni.

3. Przy złożeniu wniosku o wpis do CEIDG, przedsiębiorca 

powinien posiadać dowód osobisty oraz decyzję Urzędu Skar-

bowego o nadaniu numeru NIP (pomyłka w numerze NIP, 

a zatem sprostowanie wpisu znacznie wydłuża pojawienie się 

wpisu na stronie CEIDG).

4. Złożony wniosek CEIDG-1 w gminie zostaje przekształcony 

na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem 

elektronicznym pracownika gminy i wysłany do CEIDG.

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

muje dokument potwierdzający złożenie wniosku w gminie.

6. Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia z gminy, gdyż 

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

spodarczej, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę do-

kumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej 

CEIDG.

7. Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonuje się 

automatycznie przez Urząd Statystyczny. Numer ten pojawia 

się na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Jeśli przedsiębiorca 

chce posiadać dokument w wersji papierowej o nadaniu nu-

meru REGON, powinien zgłosić się do Urzędu Statystycznego.

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

ryfikowane przez CEIDG, a informacja o niezgodności danych 

jest wysyłana do przedsiębiorcy drogą elektroniczną - dlatego 

ważne jest wskazanie we wniosku adresu poczty elektronicznej.

9. Pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest 

równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji 

działalności gospodarczej.

10. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgło-

sić się do oddziału ZUS lub KRUS, celem zgłoszenia do ubez-

pieczeń.

11. Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT lub zareje-

strować kasę fiskalną, bez zbędnej zwłoki winien zgłosić się do 

właściwego Urzędu Skarbowego.

III. Procedury ewidencyjne w zakresie zmian we wpisie, 
zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz wy-
kreśleń dokonywane są w ten sam sposób jak przy nowym 
wpisie.

Przyjęcia interesantów:

ul. Kolejowa 2, pokój 111 (I piętro)

godz.: poniedziałek od 9:00 do 17:00

wtorek środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00

Formularz aktywny wniosku do wypełnienia na kompu-
terze dostępny jest na stronie internetowej: www.firma.
gov.pl

Urząd Miejski

Ruszyła autostrada A2 
Kierowcy mogą już jeździć 25-kilometrowym, położonym 

najbliżej Warszawy, odcinkiem autostrady A2 pomiędzy 

Warszawą (Konotopa) a Grodziskiem Mazowieckim.

 

W ramach kontraktu zrealizowane zostały m. in. dwa węzły 

autostradowe:

• Pruszków - węzeł częściowo bezkolizyjny, położony na skrzy-

żowaniu autostrady A2 z drogą wojewódzką 718

• Konotopa - węzeł bezkolizyjny, na którym kończy się auto-

strada A2; docelowo rozdzieli się na dwie trasy ekspresowe 

wprowadzające ruch do Warszawy: drogę ekspresową S8 

w kierunku Bemowa i Żoliborza oraz na południową obwod-

nicę Warszawy w kierunku Włoch i Ursynowa. 

 Więcej informacji na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-

jowych i Autostrad, www.gddkia.gov.pl

(stan na dzień 28.05.2012 r.)
Urząd Miejski
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WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
24 maja br. w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożaro-

wie Mazowieckim odbyła się uroczystość wręczenia 

medali za DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył specjalnym me-

dalem pary, które razem przeżyły co najmniej 50 lat, państwa: 

Irenę i Wacława Brudko, Genowefę i Jana Kozików, Elżbie-
tę i Aleksandra Maratów, Reginę i Zdzisława Pawińskich, 
Irenę i Bolesława Pietrzaków, Barbarę i Andrzeja Tomczy-
ków oraz Mariannę i Henryka Wojdyga. 
 W imieniu Prezydenta odznaczenia wręczał Burmistrz 

Paweł Kanclerz oraz Tadeusz Szmigiel - Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. 

 Uroczystości Złotych Godów tradycyjnie zaszczycił swoją 

obecnością Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 

Mazowieckim ksiądz Jan Latoń. Jubilaci otrzymali od Burmi-

strza listy gratulacyjne, bukiety kwiatów i pamiątkowe dyplo-

my, od księdza Proboszcza - różańce.

 Na uroczystość przybyli również najbliżsi odznaczonych, 

sąsiedzi i znajomi. Był tort weselny, szampan i gromkie Sto lat 
dla Jubilatów. 

 Ze względu na długą procedurę zgłoszeniową, osoby które 

mają w rodzinie lub wśród swoich znajomych pary obchodzące 

w przyszłym roku 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego,  

prosimy o zgłaszanie jubilatów do Urzędu Stanu Cywilnego.  

 Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska jubilatów 

oraz odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński 

zawierany był w innym Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Jolanta Dragan - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 w Ożarowie Mazowieckim 

Aktualizacja bazy organizacji pozarządowych
Dbając o aktywną działalność organizacji 

pozarządowych z mieszkańcami naszej gminy 

oraz organami samorządu terytorialnego, 

zachęcamy do wzięcia udziału w aktualizacji bazy NGO. 

W tym celu należy dostarczyć:

- wypełniony formularz zawierający dane dotyczące organiza-

cji (formularz do pobrania na stronie www.ozarow-mazowiec-

ki.pl w zakładce org. pozarządowe - stowarzyszenia)

- odpis z właściwego rejestru, nie starszy niż 6 miesięcy

- statut organizacji

- oświadczenie o niezwłocznym informowaniu o zmianach 

zgłoszonych danych

- oświadczenie obejmujące zgodę organizacji na udostępnia-

nie dotyczących jej danych wszystkim zainteresowanym, 

a także na stronach internetowych Gminy Ożarów Mazowiec-

ki i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Niniejsze informacje należy przesłać na adres: a.jedrzej-

czak@ozarow-mazowiecki.pl lub złożyć w Urzędzie Miejskim, 

filia przy ul. Poznańskiej 165, pokój 313. W razie jakichkolwiek 

pytań proszę o kontakt tel. /22/ 731 32 23.

Agnieszka Jędrzejczak - Wydział Spraw Społecznych
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Rozwijamy się artystycznie
Zmiany, jakie zachodzą w polskiej oświacie 

są tematem do wielu dyskusji. 

Tyleż samo jest zwolenników, co i ich przeciwników. Jednak 

jedno nie budzi wątpliwości, że należy dokonać zmian w po-

dejściu do uczenia się. Istotą zmiany jest uczenie się poprzez 

działanie.

 Niewątpliwie takie możliwości daje między innymi twór-

czość artystyczna, która jest również bardzo dobrym sposo-

bem oddziaływania wychowawczego na dzieci. 

 Dzieci lubią każdy rodzaj działalności artystycznej. Chętnie 

rysują, malują, recytują, śpiewają. 

 W szkole w Święcicach nie brakuje zajęć rozbudzających 

w dzieciach zainteresowanie sztuką, rozwijających ich umiejęt-

ności teatralne, plastyczne i techniczne. 

 Od wielu lat prężnie działa koło teatralne. Uczniowie do-

brze czują się wchodząc w czyjeś role, odgrywając różne posta-

cie. Efekty swojej pracy prezentują podczas uroczystości zwią-

zanych ze świętami i upamiętniającymi ważne wydarzenia. 

Udział w uroczystościach to doskonała okazja, by dostarczać 

wiedzy na dany temat oraz narzędzie uwrażliwiania uczniów. 

Poprzez przygotowanie inscenizacji baśni i bajek, dzieci uczą 

się właściwych postaw życiowych. Na zajęciach doskonalimy 

dykcję i interpretację tekstów poetyckich. Systematyczna pra-

ca przynosi efekty. Już drugi rok z rzędu uczennica naszej szko-

ły zajmuje I miejsce w Rejonowym Konkursie Recytatorskim 

„Warszawska Syrenka” i będzie uczestniczyła w Finale XXXV 

Konkursu w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w War-

szawie. 

 W rozwoju twórczości dzieci niezmiernie ważną rolę odgry-

wa działalność świetlicy szkolnej. W programie pracy świetlicy 

kładzie się duży nacisk na zajęcia plastyczno-techniczne. Wy-

twory pracy uczniów w postaci kartek bożonarodzeniowych 

czy wielkanocnych, wykonanych techniką quillingu, cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem osób prywatnych i firm. Kart-

ki wykonane własnoręcznie przez naszych uczniów wędrują 

często poza granice kraju. Uczniowie, pod kierunkiem wy-

chowawców świetlicy, wykonują biżuterię: naszyjniki, kolczyki, 

bransoletki. Dziewczynki chętnie noszą wykonane samodziel-

nie ozdoby, a chłopcy obdarowują nimi swoje mamy. Podczas 

zajęć świetlicowych rozwijane jest poczucie estetyki, ucznio-

wie uczą się dokładności, cierpliwości i wytrwałości, utrwalane 

są zdobyte umiejętności. 

 W szkole działa także koło plastyczne. Na zajęciach ucznio-

wie rozwijają swoją wrażliwość artystyczną, poznają różne 

techniki plastyczne, zgłębiają podstawową wiedzę z zakresu 

teorii sztuki. Biorą udział w konkursach plastycznych, w któ-

rych odnoszą sukcesy (m. in. I miejsce w „Konkursie na ożarow-

ską kartkę bożonarodzeniową”, I miejsce w konkursie „Bezpie-

czeństwo na wsi”).

 Prowadzone są zajęcia „Sprawne rączki”, na których ucznio-

wie klas młodszych doskonalą sprawność manualną, wykonu-

jąc pomysłowe prace z różnorodnych materiałów. 

 We wszystkich formach działalności artystycznej dużą 

wagę przywiązujemy do tradycji. Dlatego też od kilkunastu 

lat robimy palmy wielkanocne. W tym roku, dzięki uprzejmo-

ści Proboszcza ks. Pawła Placka, mogliśmy sprzedawać palmy 

i kartki wielkanocne w parafii w Łaźniewie.

 Wszystkie organizowane w szkole zajęcia cieszą się dużym 

zainteresowaniem uczniów. 

 W ogromnej mierze jest to zasługą prowadzących te za-

jęcia nauczycieli - ciągle poszukujących nowych form pracy 

z dziećmi, wzbogacających systematycznie swój warsztat pra-

cy, zabiegających o to, by zajęcia były atrakcyjne dla dziecka. 

Nauczycieli, którzy swoją pasją potrafią zarazić swoich pod-

opiecznych i otworzyć ich na piękno otaczającego świata. 

Jolanta Kasztelan – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Święcicach
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Majowo w Bibliotece Publicznej
W maju jak w raju - to stare polskie porzeka-

dło jest szczególnie aktualne wśród miłośni-

ków książek, bibliotekarzy i wydawców.

W maju obchodzimy święto bibliotekarzy i bibliotek, w maju 

odbywają się warszawskie targi książki, w maju wreszcie - w 

ramach ogólnopolskiego tygodnia bibliotek - odbywają się 

spotkania i imprezy kulturalne, przybliżające książkę, proces jej 

powstawania i całe bogactwo, jakie wnosi do naszego życia. 

 Dlatego wszystkie placówki Biblioteki Publicznej w Ożaro-

wie Mazowieckim zintensyfikowały swoje działania i zrealizo-

wały kilkanaście lekcji bibliotecznych i spotkań dla mieszkań-

ców naszej gminy. 

 Najwięcej radości wzbudziły przedstawienia Teatru „Duet” 

pod tytułem „Pomarańczowa pantera”, które zorganizowały 

filie biblioteczne w Józefowie i w Święcicach.  Dzieci brały ak-

tywny udział w spektaklach i spontanicznie reagowały na przy-

gody bohaterów.

 Biblioteka, to jedno z miejsc magicznych. Daje szansę na 

wzruszenia i na rozwój, a organizowane w bibliotece spotkania 

otwierają uczestników na wzajemne poznanie i stają się zacząt-

kiem dobrych relacji.

Elżbieta Paderewska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

W sobotę 14 kwietnia br. dwanaścioro dzieci 

z Ożarowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II wraz z opie-

kunami wzięło udział w akcji Sprzątania Świata. 

Naszym światem do posprzątania był las pod Magdalenką. 

O godz. 10:00, pomimo deszczu, setka uśmiechniętych, goto-

wych do pracy, zaopatrzonych w worki i rękawiczki młodych 

ludzi ruszyła w las. 

 Zebraliśmy kilkanaście worków śmieci. Trochę czyściejszy 

las chyba spodobał się słońcu, które zabłysło na niebie i towa-

rzyszyło nam podczas grillowania. 

 Rozstrzygnięto również konkurs na najdziwniejszy przed-

miot znaleziony w lesie. Zwyciężył czterometrowy kabel, tabo-

ret i tara do prania.

 W miłej wiosennej atmosferze upłynęło sobotnie, przyja-

zne przyrodzie spotkanie.

Zarząd Ożarowskiego Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II

Akcja sprzątania świata
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W piątek, punktualnie o godzinie 9:00, ponad 380 tysięcy 

uczniów przystąpiło do egzaminu maturalnego z języka pol-

skiego.

W naszej szkole swoje zmagania maturalne rozpoczęło 50 

uczniów. To początek maturalnego maratonu, który potrwa 

niemal do końca czerwca.

 Tegoroczni maturzyści są trzecim rocznikiem, który obo-

wiązkowo zdaje egzamin pisemny z matematyki. Na poziomie 

podstawowym zdawali ją we wtorek 8 maja, a na poziomie 

rozszerzonym - 9 maja.

 Od 10 maja zaczęły się egzaminy z języków obcych i przed-

miotów wybranych. Część ustna egzaminu maturalnego prze-

prowadzana jest według harmonogramu ustalonego przez 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego i od-

bywała się w dniach 15-24 maja.

 Świadectwa maturalne zostaną przekazane do szkół 29 czerw-

ca. Tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór.

Dyrekcja ZSP im. Tony Halika

Matura w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim 

10. ROCZNICA LIKWIDACJI FABRYKI KABLI 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

22 kwietnia 2002 r. właściciel „Tele-Foniki” wstrzymał 

produkcję w fabryce i przystąpił do jej likwidacji. 

Tego dnia zwalniani pracownicy FKO rozpoczęli pro-

test przeciwko likwidacji zakładu i ich miejsc pracy. 

Przez 306 dni – z ogromnym poświęceniem i determina-

cją – protestowali przed bramą FKO, broniąc maszyn 

i mienia wypracowanego przez trzy pokolenia 

pracowników zakładu. Załoga broniła swojej fabryki 

pokojowo: za pomocą próśb, petycji i pism kierowanych 

do najwyższych władz państwowych i samorządowych.

Dokładnie 22 kwietnia 2012 r., w dziesiątą rocznicę likwidacji 

Fabryki Kabli, jej byli pracownicy spotkali się ponownie w Sank-

tuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Maz. na Mszy Świę-

tej o godz. 13:00. Uroczystości przewodniczył były proboszcz 

ożarowskiego sanktuarium ks. Zygmunt Rutkowski. W swojej 

homilii nawiązał do silnej więzi i poczucia wspólnoty, które 

towarzyszyły protestującym podczas podjętej próby obrony 

fabryki i swoich miejsc pracy. Wspominał również coniedziel-

ne Msze Święte odprawiane o godz. 16:00 pod bramą fabry-

ki. Zwrócił się też z apelem o więcej wrażliwości i solidarności 

międzyludzkiej, której tak bardzo wszyscy potrzebujemy.  

 Dziesiąta rocznica likwidacji Fabryki Kabli w Ożarowie 

Maz. była również okazją do wspomnień, ponownych spotkań 

i rozmów między byłymi współpracownikami zlikwidowanej 

fabryki.

 Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i życzliwość 

składam Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego - panu Paw-

łowi Kanclerzowi. Za przybycie dziękuję Staroście Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego - panu Janowi Żychlińskiemu 

oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej pani Blance Jabłońskiej. 

Podziękowania za wsparcie kieruję również do księdza Pro-

boszcza Jana Latonia oraz byłego księdza Proboszcza Zygmun-

ta Rutkowskiego za przybycie i odprawienie Mszy Świętej. 

Janusz Kędzierski
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Walne Zebranie Członków
LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem’’

23 maja br. na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 

odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” działającego

 jako Lokalna Grupa Działania. 

Naszą gminę w stowarzyszeniu reprezentuje Blanka Jabłońska, 

- Przewodnicząca Rady Miejskiej.

 Zebranie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowej 

działalności stowarzyszenia. Zaprezentowane zostały inwesty-

cje dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania. Uczestnicy 

zapoznani zostali ze sprawozdaniami Zarządu, Rady i Komisji 

Rewizyjnej. 

 Najważniejszą częścią środowego zebrania był wybór władz 

stowarzyszenia na czteroletnią kadencję. Prezesem Stowarzy-

szenia ponownie wybrany został Paweł Białecki - Wicestarosta 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a pani Blanka Jabłońska 

została członkiem Rady Stowarzyszenia, organu, który doko-

nuje oceny i wyboru projektów do finansowania.

 Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” rozpoczę-

ło swoją działalność w połowie roku 2008. Terenem działania 

stowarzyszenia jest obszar dziesięciu gmin: Kampinos, Leszno, 

Błonie, Ożarów Maz., Stare Babice, Izabelin, Łomianki, Czo-

snów, Leoncin i Brochów. Do tej pory nasza gmina otrzyma-

ła z LGD łączną pomoc na trzy projekty w wysokości ponad 

176 tys.

 Pełny skład organów LGD „Między Wisłą a Kampinosem”:

Zarząd:

Paweł Białecki - Prezes

Piotr Rutkowski - Wiceprezes

Andrzej Wołczyński - Wiceprezes

Bogusława Nitek

Zofia Wojcieszka

Joanna Konecka

Rada:

Katarzyna Grabska-Gliwka - Przewodnicząca

Anna Krzyczkowska - Wiceprzewodnicząca

Krzysztof Radkowski

Blanka Jabłońska

Małgorzata Kowalska

Małgorzata Orlikowska

Piotr Grzelak

Urząd Miejski

KOMBATANCI NA LITWIE
W dniach 21-24 maja 2012 roku grupa kombatan-

tów z naszej gminy przebywała z wizytą na Litwie. 

Program obejmował zwiedzanie przepięknego miasta Wilna 

- zamku Giedymina na wzgórzu, wileńskiej katedry Św. Stani-

sława, kościoła Św. Piotra i Pawła. 

 Szczególnym miejscem zwiedzania była Ostra Brama - naj-

ważniejsze sanktuarium Litwy z cudownym obrazem Matki 

Boskiej Ostrobramskiej. Ostra Brama to symbol starego Wilna, 

znajduje się przy kościele Św. Teresy. 

 Kombatanci zwiedzili słynną Górę Trzech Krzyży, z której 

podziwiali najpiękniejszą panoramę Wilna. Poznali również hi-

storię związaną z tym miejscem. 

 Będąc w Wilnie nie sposób pominąć cmentarza na Ros-

sie, jednego z najpiękniejszych polskich cmentarzy, na którym 

spoczywa wielu sławnych Polaków. Miejscem szczególnym 

jest grób marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matki, na którym 

delegacja kombatantów złożyła wiązankę kwiatów w barwach 

narodowych i zapaliła znicze.

Urząd Miejski
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„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Gminie Ożarów Mazowiecki”

Projekt realizowany przez Gminę Ożarów Mazowiec-

ki współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 

– Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Realizując cel Projektu, Gmina Ożarów Mazowiecki zapew-

nienia mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym 

nieodpłatny dostęp do Internetu w 80 gospodarstwach do-

mowych oraz w 2 świetlicach internetowych w Broniszach 

i Józefowie (łącznie 20 komputerów). W świetlicach odbywają 

się również szkolenia dla beneficjentów Projektu.

 Udział zakwalifikowanych osób w Projekcie jest bezpłatny, 

koszty pokrywane są w 85% ze środków zewnętrznych (Unia 

Europejska ze środków EFRR i budżet państwa), a w 15% z bu-

dżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.

Jak przebiega realizacja Projektu?
• Instalacja zestawów komputerowych

W dniach 8-15 maja 2012 r. przeprowadzona została instala-

cja zestawów komputerowych w mieszkaniach beneficjentów 

ostatecznych oraz w dwóch świetlicach internetowych w Jó-

zefowie i Broniszach. Instalacja przebiegła zgodnie z planem, 

a wszystkie komputery trafiły do domów nowych użytkowni-

ków oraz do świetlic internetowych.

• Łącze internetowe

Od 16 maja 2012 r. rozpoczęto udostępnianie beneficjentom 

łącza internetowego, tak aby mogli swobodnie korzystać z 

Internetu. Łącze internetowe jest już także w obu świetlicach 

komputerowych.  

• Szkolenia

Od 22 maja do 12 czerwca 2012 r. w świetlicach internetowych 

odbywają się szkolenia z czterech modułów szkoleniowych:

1. Obsługa komputera i bezpieczne korzystanie z Internetu.

2. Obsługa pakietu biurowego wraz z tworzeniem prezentacji 

multimedialnych.

3. Obsługa arkusza kalkulacyjnego.

4. Szkolenie dla rodziców i opiekunów na temat zagrożeń 

wynikających z dostępu dzieci i młodzieży do Internetu oraz 

prawidłowego działania w takich sytuacjach.

 Szkolenia prowadzone są w formie wykładów z interaktyw-

nym udziałem uczestników, którzy otrzymują również mate-

riały szkoleniowe, mają zapewniony catering, a po zakończeniu 

szkolenia certyfikaty ukończenia szkolenia. Szkolenia realizowa-

ne są przez Europejską Akademię Handlu i Przedsiębiorczości 

z Janowca Wlkp.

 Świetlica w Broniszach przy ul. Przyparkowej 15 dostęp-

na jest dla mieszkańców od 28 maja 2012 r. w następujących 

godzinach: poniedziałek: 13:00-20:00; wtorek: 12:00-16:00; 

środa: 13:00-20:00; czwartek: 12:00-16:00; piątek: 12:00-20:00.

 Opiekunem świetlicy jest pani Małgorzata Sęktas. Kontakt 

e-mail: swietlicabronisze@ozarow-mazowiecki.pl

 Świetlica w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15 dostępna bę-

dzie dla mieszkańców od 11 czerwca 2012 r. w następujących 

godzinach: poniedziałek: 12:00-18:00; wtorek: 12:00-18:00; 

środa: 9:00-15:00; czwartek: 12:00-18:00; piątek: 12:00-18:00.

 Opiekunem świetlicy jest pan Łukasz Sikora. Kontakt 

e-mail: swietlicajozefow@ozarow-mazowiecki.pl

 W każdej świetlicy do dyspozycji mieszkańców jest po 10 

stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

 Opiekunowie świetlic czekają na Państwa propozycje doty-

czące oferty programowej oraz godzin otwarcia świetlic inter-

netowych. Wspólnie z Państwem chcemy stworzyć przyjazne 

miejsce do spędzania wolnego czasu i intelektualnej rozrywki.

Serdecznie zapraszamy do nowych świetlic interneto-
wych. Babciu i Dziadku nie bądźcie w tyle za wnukami,

zaskoczcie je wiedzą z zakresu obsługi komputera.
Zapraszamy rodziców z dziećmi.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak - Urząd Miejski

PROJEKTY UNIJNE W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

Szkoła Podstawowa w Płochocinie 

zakwalifikowała się do rządowego 

programu „Cyfrowa szkoła”. 

Placówka powiększy swoje wyposażenie 

m.in. o 35 komputerów przenośnych, specjalną szafę do prze-

chowywania sprzętu i ładowania baterii, sie-

ciowe urządzenia wielofunkcyjne, projektor 

multimedialny, urządzenie do przeprowadza-

nia wideokonferencji. Wartość ujętych w pro-

gramie pomocy dydaktycznych oszacowano 

na 145.450 zł, w tym 106.631 zł to kwota dofinansowania. 

Cyfrowa szkoła w Płochocinie
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Edukacja najmłodszych 
Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła 5 wniosków 

do programu Dziecięca Akademia Przyszłości realizowa-

nego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu wojewódz-

twa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-

-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, 

ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ale rów-

nież przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie 

dzieciom, mającym trudności w nauce, niezbędnego wspar-

cia pedagogiczno-psychologicznego, kształtowanie w nich 

umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upo-

wszechnianie idei wychowania przez sport.

 Łącznie programem dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 

w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2012-2013 

zostanie objętych ok. 7.500 dziewcząt i chłopców z publicz-

nych i niepublicznych szkół podstawowych. Uczniowie będą 

pracować w grupach projektowych liczących od 15 do 25 

osób, zorganizowanych w swoich szkołach, pod opieką koor-

dynatora grupy. W ramach projektu zostanie utworzonych ok. 

500 takich grup. 

 Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w których wezmą 

udział uczniowie zakwalifikowani do projektu, obejmuje pięć 

modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (każda po 45 min.) 

miesięcznie w następującym podziale:

• 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne 

i komunikacyjne)

• 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-ma-

tematycznych

• 4 godziny zajęć z języków obcych

• 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-peda-

gogicznego

• 6 godzin zajęć sportowo-wychowawczych.

 Wnioski są w trakcie oceny. Trzymamy kciuki za pozytyw-

ne rozpatrzenie wniosków.

Urząd Miejski

Zaproszenie do udziału w projekcie systemowym 
„Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja społeczna 

w Gminie Ożarów Mazowiecki” w 2012 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowiec-

kim zaprasza do udziału w projekcie wspófinansowa-

nym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt realizowany będzie od sierpnia do grudnia 2012 
roku. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Ożarów 

Mazowiecki, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej, będących w wieku aktywności zawodowej .

Działania przewidziane w projekcie to:

- kurs - opiekun osób starszych - (min. 60 godz.), szkolenie to 

ma przygotować uczestników do pracy w nowym zawodzie

- kurs - nowoczesne metody wykańczania wnętrz - (ok. 60 godz.).

 Inne kursy, w miarę posiadanych środków, zostaną zorgani-

zowane po konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodo-

wym:

- doradztwo indywidualne - konsultacje z doradcą zawodo-

wym (28 godz.) oraz psychologiem (28 godz.)

- spotkanie integracyjne

- w ramach aktywizacji społecznej zaplanowano realizację 

szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji społecznych oraz 

szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz świadomo-

ści roli rodzica - 30 godz.

 Elementem działań na rzecz aktywnej integracji jest rów-

nież przeprowadzenie badań profilaktycznych z zakresu me-

dycyny pracy, niezbędnych przy podjęciu zatrudnienia oraz 

prelekcja lekarza dotycząca profilaktyki i dbania o zdrowie.

 W projekcie zaplanowano również szkolenie dla uczestni-

ków projektu dotyczące równości kobiet i mężczyzn:

- skierowanie i sfinansowanie kosztów nauki na poziomie pod-

stawowym/gimnazjalnym/policealnym. 

 Projekt przewiduje wsparcie dochodowe dla uczestników.

Szkolenia w miarę możliwości odbywać się będą w Domu 

Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. Uczestnictwo 

w kursach jest bezpłatne. Oferujemy atrakcyjne warun-

ki uczestnictwa (m.in. wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, 

ubezpieczenie zdrowotne, opieka nad dziećmi w wieku przed-

szkolnym).

 Wszelkie szczegóły oraz formularze zgłoszeń dostępne są 

w biurze projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 

Mazowieckim, ul. Poznańska 165, tel. 22 722 26 73.

OPS w Ożarowie Mazowieckim

 Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła wnioski dla wszyst-

kich prowadzonych przez siebie szkół podstawowych. Łączną 

wartość pomocy dydaktycznych oszacowano na 640.604 zł, 

starając się o dofinansowanie w kwocie 473.527 zł. Wszystkie 

wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Otrzymaliśmy 

wsparcie dla jednej szkoły, ale patrząc na rywalizację, i tak mie-

liśmy szczęście.

 Mazowieckie samorządy złożyły 176 wniosków dla 607 

szkół, na łączną kwotę dofinansowania ponad 71 mln zł.

 Wymagania formalne spełniły wnioski dotyczące 499 

szkół, dofinansowanie zaś otrzyma tylko 50 szkół, w tym szko-

ła w Płochocinie. Zapotrzebowanie przekroczyło kwotę przy-

znaną Mazowszu, w związku z tym zespół oceniający zakwalifi-

kował szkoły według algorytmu określonego przez Radę Mini-

strów – poprzez losowanie systemem komputerowym. 

 Zadania, na które udzielono dofinansowania, muszą zostać 

zakończone i rozliczone do końca 2012 r.

Urząd Miejski
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WYDARZENIA SPORTOWE

Turniej Unihokeja w kategorii Juniorek Starszych 
z okazji Dni Ożarowa

W dniach 16-17.06.2012 r. ziemia ożarowska gościć 

będzie najlepsze drużyny unihokejowe w Polsce. 

Zostanie rozegrany Turniej o Puchar Burmistrza Ożarowa Ma-

zowieckiego.

Uczestnikami turnieju będą zespoły:

• MMKS Podhale Nowy Targ - wielokrotny Mistrz Polski, ze-

spół prowadzi pan Arkadiusz Pysz, który jest również trenerem 

kadry narodowej seniorów

• KS Dzikie Gęsi Zielonka - brązowy medalista Mistrzostw Pol-

ski, trenerem zespołu jest pan Krzysztof Kulczycki

• UKS 85 Mokotów - Wicemistrz Polski, zespół prowadzi pan 

Piotr Januchta

• UKS AMBRA OŁTARZEW - I miejsce w finale B Mistrzostw 

Polski w sezonie 2010/11, VIII miejsce w Polsce w sezonie 2011/12, 

trenerem zespołu jest pani Lucyna Bielecka.

 Serdecznie zapraszamy kibiców na spotkania i prosimy 

o gorące przyjęcie gości. Turniej zostanie rozegrany w sali spor-

towej SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna 2. Spotka-

nia sędziować będą sędziowie Polskiego Związku Unihokeja 

- pani Małgorzata Pazio i pan Rafał Fijałkowski.

PREZES UKS AMBRA OŁTARZEW - Robert Kukułowicz

GMINNO-PARAFIALNY DZIEŃ DZIECKA 2 czerwca 2012 r.
WYŚCIG KOLARSKI – WYŚCIG NA ROLKACH

REGULAMIN
1. Cel imprezy
• promocja zdrowego stylu życia

• stymulowanie aktywności fizycznej 

2. Organizatorzy
• Parafia Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim

• Gmina Ożarów Mazowiecki

• Zarząd osiedla Mickiewicza

• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

• Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie Mazowieckim

• Dom Kultury „Uśmiech”

3. Patronat honorowy
• Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

• Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

• Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim

4. Patronat medialny
• Express Wieczorny

• Portalik Ożarowski: www.ozarow.maz.pl

5. Termin i miejsce
Zawody odbędą się 2 czerwca 2012 r. (sobota) w Ożarowie 

Mazowieckim na terenie osiedla Mickiewicza. 

6. Dystanse i kategorie wiekowe
Wyścig na rolkach:

• dzieci do lat 6-ciu dystans 350 m

• dzieci 7-9 lat  dystans 350 m

• dzieci 10-12 lat  dystans 350 m

• dzieci 13-15 lat dystans 500 m

Wyścig kolarski:

• dzieci do lat 6-ciu dystans 350 m

• dzieci 7-9 lat  dystans 350 m

• dzieci 10-12 lat  dystans 1200 m

• dzieci 13-15 lat dystans 1200 m

7. Uczestnictwo i zgłoszenia do wyścigów
Zawody przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku do 

15 lat z terenu Gminy Ożarów Maz. Zapisy do zawodów 

w godzinach 10:00-10:45 w biurze zawodów - plac zabaw dla 

dzieci - ul. Mickiewicza/Graniczna. 

Rozpoczęcie zawodów: 

- godzina 11:00 - wyścigi na rolkach

- godzina 12:00 - wyścig kolarski

- godzina 13:00 - zakończenie zawodów.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zawodach jest złożenie pi-

semnej zgody rodzica (opiekuna) dziecka na udział w zawodach.

Uwaga: Uczestnicy obydwu biegów muszą posiadać ka-
ski na głowę. Osoby nie posiadające kasku nie będą do-
puszczane do startu w zawodach. Organizator nie zapewnia 

uczestnikom kasków, rowerów i rolek. 

W czasie trwania imprezy odbędzie się wystawa motocykli 

oraz atrakcje dla dzieci.

Organizatorzy zapewniają zawodnikom:

• numery startowe

• obsługę sędziowską

• obsługę medyczną

8. Zakończenie imprezy 

Wręczenie dyplomów, nagród i upominków - godz. 13.00. Ce-

remonia zakończenia zawodów odbędzie się bezpośrednio po 

zakończeniu zawodów - plac zabaw dla dzieci - ul. Mickiewi-

cza/Graniczna.

NAGRODY
• dla zwycięzców w konkurencjach:

1. wyścig na rolkach dla poszczególnych kategorii wiekowych

2. wyścig kolarski dla poszczególnych kategorii wiekowych

• upominki losowane wśród wszystkich uczestników wyścigu.

9. Postanowienia końcowe
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

• Organizatorzy zabezpieczają opiekę medyczną.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji tego 

regulaminu.
organizatorzy
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23 czerwca 2012 roku

Festyn Rodzinny

WIANKI 
W PARKU OŁTARZEWSKIM

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa
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WYDARZENIA KULTURALNE

Zajęcia dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki  
w ramach wypoczynku letniego odbywać się będą  

w okresie od 2 lipca do 24 sierpnia 2012r. 

 
Organizator wypoczynku Termin realizacji 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego  
w Ożarowie Maz. 

2.07.-13.07. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców 
Warszawy w Ożarowie Maz. 

16.07.-27.07. 

Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego 
w Święcicach 

13.08.-24.08. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu zajęć zostaną umieszczone na stronach internetowych 
w/w szkół. 
Zapisy są prowadzone przez sekretariat każdej szkoły. 

 

DYŻURY PRZEDSZKOLNE: 

• w miesiącu lipcu – dyżur pełni Przedszkole Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim oraz 
Przedszkole w Józefowie, 
• w miesiącu sierpniu – dyżur pełni Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim oraz 
Przedszkole w Broniszach. 
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STRAŻ MIEJSKA

Patrol Szkolny
W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, 

zapobiegania i eliminowania zjawisk patologicznych występu-

jących na terenach placówek oświatowych oraz w ich otocze-

niu, a także miejscach gromadzenia się i przebywania dzieci 

i młodzieży, utworzony został z początkiem roku szkolnego 

2009 Patrol Szkolny.

 Jest to zmotoryzowany patrol mieszany z policjantem, 

wyposażony w tel. komórkowy, umożliwiający bezpośrednie, 

natychmiastowe powiadomienie o potrzebie podjęcia inter-

wencji.

 Praca patrolu opiera się na porozumieniu zawartym po-

między burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego a Wydziałem 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji zs w Starych Babicach.

 Do zadań patrolu szkolnego należą w szczególności: 

• patrolowanie rejonu bezpośrednio przyległego do szkół i bo-

isk szkolnych, 

• podejmowanie interwencji na wezwanie szkoły, 

• reagowanie na wszelkiego rodzaju zdarzenia o charakterze 

chuligańskim (kradzieże, zażywanie i handel substancjami 

odurzającymi, wymuszenia i rozboje), 

• reagowanie na zdarzenia związane ze sprzedażą nieletnim 

i spożywaniem przez nich lub osoby dorosłe wyrobów alko-

holowych, 

• reagowanie na zdarzenia związane ze sprzedażą nieletnim 

i używaniem przez nich wyrobów tytoniowych, 

• reagowanie na uchylanie się od obowiązku szkolnego, 

• kontrola miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, 

• stała współpraca z dyrekcjami szkół i pedagogami szkolnymi,

• uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych dotyczących 

zadań, kompetencji i funkcjonowania patrolu szkolnego, 

• zabezpieczanie imprez szkolnych. 

Patrol przemieszcza się pomiędzy szkołami - zgodnie z przy-

dzielonym rejonem służbowym.

 Zadania nakładane na patrol wynikają przede wszystkim z: 

informacji udzielanych przez dyrekcje placówek oświatowych, 

danych Policji, danych Straży Miejskiej, informacji od miesz-

kańców, jak również rodziców uczniów.

 Zadania z reguły są stałe, modyfikowane wraz ze zmianą 

sytuacji w obrębie danej placówki, realizowane w systemie 

ośmiogodzinnym, zgodnie z harmonogramem ustalonym 

przez komendanta. 

 Załoga jest zobowiązana do prowadzenia stałej współpracy 

na terenie przydzielonego rejonu służbowego, a w szczególno-

ści do: wymiany informacji z przełożonymi, udzielania wsparcia 

i pomocy pracownikom placówek oświatowych, innym urzęd-

nikom, współpracy z placówkami oświatowymi, urzędami 

gminnymi i instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci 

i młodzieży (np. Policyjną Sekcją Nieletnich i Młodzieży )

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

2 czerwca - sobota - godz. 14:00
Gminno-Parafialny Festyn z okazji Dnia Dziecka. 

Plac przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 

Mazowieckim. Wstęp wolny.

3 czerwca - niedziela - godz. 12:30
Festyn z okazji Dnia Dziecka - boisko FC Płochocin 

ul. Lipowa 3 w Płochocinie. Wstęp wolny.

9 czerwca - sobota - godz. 15:00-23:00
Strefa Kibica. Boisko na osiedlu Kabel w Ożarowie Maz. 

Wstęp wolny. 

10 czerwca - niedziela - 16:00
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

Bilety w cenie 10 zł. 

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

12 czerwca - wtorek - godz. 10:00
Badanie słuchu. Sala 109 w Domu Kul-

tury w Ożarowie Maz.

15 czerwca - piątek - godz. 19:00
Wręczenie „Felicji” - Nagrody Honorowej Oża-

rowa Mazowieckiego. Centrum Konferencyjno-

-Bankietowe Baccara. Impreza zamknięta.

17 czerwca - niedziela - godz. 15:00
X Dni Ożarowa Mazowieckiego. 

Boisko UKS Ołtarzew w Ołtarzewie przy ul. Par-

kowej. Szczegóły wkrótce na plakatach oraz 

na www.dkusmiech.eu i www.ozarow-mazowiecki.pl 

24 czerwca - niedziela - godz. 16:00
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

Bilety w cenie 10 zł. Sala widowiskowa Domu 

Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Maz. 

2-15 lipca
Akcja „Lato z Uśmiechem” 

bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

Szczegóły wkrótce na plakatach oraz 

na www.dkusmiech.eu

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
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Punkt Konsultacyjno–Informacyjny Uzależnień w Ożarowie 

Mazowieckim oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych dla rodzin oraz osób z problemem uza-

leżnień i przemocą domową. 

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

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje można 

uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, 

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

SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313

OFERTA PUNKTU KONSULTACYJNO–INFORMACYJNEGO 

UZALEŻNIEŃ 

Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia

PONIEDZIAŁEK: 

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

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

rapeutą; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależ-

nień, ul. Poznańska 167A

WTOREK:

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

abstynenckim; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

UZALEŻNIEŃ, ul. Poznańska 167A

ŚRODA

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

no-pomocowa dla ofiar przemocy i osób współuzależnio-

nych; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień, 

ul. Poznańska 167A

CZWARTEK

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

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

PIĄTEK

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

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

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

znańska 167A.

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie

PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY UZALEŻNIEŃ 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

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

601 939 514 - OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9:00-21:00 

Masz problem z alkoholem? 
Chcesz przestać pić?

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ
• WTORKI - 18:00-20:00 

mityng AA grupa „Dzwon”, miejsce: Stowarzyszenie „Quo 

Vadis” - ul. Strażacka 3A, Ożarów Mazowiecki

• ŚRODY - 18:00-20:00

mityng AA grupa „Jedynka”, miejsce: DK Uśmiech, Filia 

w Józefowie ul. Fabryczna 15

• SOBOTY - 17:00-19:00

mityng AA grupa „Trzeźwość”, miejsce: Punkt Konsultacyj-

no-Informacyjny Uzależnień, ul. Poznańska 167A, Ożarów 

Mazowiecki

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

 Tylko w tym roku, do chwili obecnej, Patrol Szkolny podjął 

ponad 300 interwencji. Ujawniono: wagary, palenie papierosów 

na terenie szkoły, używanie słów niecenzuralnych (powszech-

nie uznanych za obraźliwe), zakłócanie spokoju, zaśmiecanie 

terenu szkolnego, bójki w szkole, kradzież. Przeprowadzono 

rozmowy dyscyplinująco-wychowawcze, pouczenia w zakresie 

przestrzegania prawa lub pogawędki z uczniami.

 Przeprowadzone kontrole otoczenia placówek oświato-

wych miały na celu: interwencje wobec kierujących, nie sto-

sujących się do znaków drogowych ustawionych w obrębie 

szkoły, przechodzenia przez ulicę w miejscu niewyznaczonym, 

legitymowanie osób postronnych, spacerowiczów z psami, 

które nie są zabezpieczone w sposób należyty, spożywania lub 

próby spożycia alkoholu, zwracano uwagę na bezpańskie psy, 

zanieczyszczanie drogi, naruszenie przepisów w zakresie ochro-

ny przeciwpożarowej, ale także na nietrzeźwych kierowców, 

posiadanie narkotyków, załatwianie potrzeb fizjologicznych 

w miejscu publicznym, braki w infrastrukturze technicznej 

miasta. Kontrolowano stan techniczny autokarów dowożą-

cych dzieci. Codzienną praktyką stało się zabezpieczanie po-

rządku w trakcie dojścia do szkół w godzinach rannych.

 Dodatkowo funkcjonariusze, uczestnicząc w licznych po-

gadankach z uczniami, przy utrzymaniu stałego kontaktu 

z dyrekcją i pedagogami szkolnymi, wykorzystywani są do po-

mocy przy zabezpieczaniu wszelkiego rodzaju imprez szkol-

nych, zarówno na terenach szkolnych, jak i w plenerze.

 Od czasu funkcjonowania patrolu znacznie spadła ilość 

osób postronnych przebywających w obrębie placówek oświa-

towych, zdarzeń drogowych z udziałem nieletnich, aktów wan-

dalizmu, bójek, palenia papierosów na terenie placówek, także 

ilość uczniów uchylających się od obowiązku szkolnego.

 Każdego dnia w godzinach rannych, podczas dojścia dzieci 

do szkoły, nasz patrol zaznacza swoją obecność przed szkoła-

mi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ko-

rzystania z ciągów pieszo-jezdnych. Funkcjonariusze rozdawali 

uczniom opaski odblaskowe w celu poprawy bezpieczeństwa 

na drodze publicznej.

 Inicjatywa utworzenia Patrolu Szkolnego spotkała się z licz

nymi podziękowaniami, pochwałami, także w formie pisem-

nej, za wkład pracy związany z ochroną osób nieletnich.

Pozdrawiamy - Straż Miejska
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Zwierzęta 
znajdujące się 
na zdjęciach 
czekają na 
nowe domy. 
Są zdrowe, 
zaszczepione 
i zachipowane. 

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

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Maz., podając dokładne dane 

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

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-

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

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

opcyjnym „Informatora” oraz Straży Miejskiej.

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o telefony 

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

BIAŁY ARA I WIKI

ONKA

WOLFZOJA

ŚWIĄTEK

PUSIA

SNACKI

WIKI

Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy. Tel. kontaktowe: 507-415-468, 602-655-645 po 16.00.






