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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 roboty budowlane, polegające na wykonaniu izolacji 

fundamentów i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Płochocinie, z uwagi na zalewanie wodami 

gruntowymi piwnic, w których znajdują się szatnie i kotłownia, 

za cenę ofertową brutto: 65.000 zł

 Ogłoszono/wszczęto postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego na:

• dostawę różnego sprzętu komputerowego i oprogramo-

wania dla Gminy Ożarów Mazowiecki, znak postępowania: 

RZP.271.69.2012 

• odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki i ich za-

gospodarowanie, znak postępowania: RZP.271.70.2012

• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prze-

budowy ulicy Parkietowej w Ożarowie Mazowieckim, znak po-

stępowania: RZP.271.71.2012 

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Z PRACY BURMISTRZA

Szanowni Państwo!

Zbliżający się koniec roku, to dobra okazja do próby podsumo-
wania tego, co się w minionych dwunastu miesiącach wydarzyło 
w naszym mieście i gminie.
 Już w pierwszych dniach stycznia oddana została do użytku 
stołówka przy SP nr 1 w Ożarowie Maz., z której korzysta ponad 
700 uczniów. W lutym natomiast zakończyliśmy budowę jed-
nego z najbardziej nowoczesnych przedszkoli na Mazowszu. 
Z obiektu przy ul. Ożarowskiej korzysta blisko 200 przedszkola-
ków. W okresie wiosenno-letnim trwały intensywne prace dro-
gowe, m.in. zakończono budowę dróg na os. Szeligi, wykonano 
nawierzchnię ul. Kolejowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną, dzięki dobrej współpracy z zarządem PWZ, wyko-
naliśmy wspólnie znaczący odcinek ul. Sochaczewskiej w Macie-
rzyszu. Jednocześnie powstały nowe nakładki m.in. ul. Floriana, 
ul. Witosa oraz wyremontowano wiele odcinków dróg wiejskich, 
że wspomnę choćby o ul. Okrężnej, Duchnickiej czy Wiosennej.
 W połowie września ruszyła stołówka przy SP w Płochocinie.
Był to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”, bo obiekt ten pracuje na 
pełnych obrotach, a obsługa wydaje blisko 400 posiłków dzien-
nie. Na początku października kolejna setka małych ożarowian 
„wprowadziła” się do modułowego przedszkola przy ul. Szkolnej. 
Natomiast w listopadzie, po blisko dwóch latach prac, zakończo-
na została najdłuższa i najtrudniejsza gminna inwestycja, jaką 
była budowa ul. Poniatowskiego. Zwieńczeniem wysiłków inwe-
stycyjnych gminy w 2012 r. było zakończenie budowy skateparku 
przy ożarowskiej pływalni i terenu rekreacyjnego w miejscowości 
Wolica (w tym przypadku, było to zadanie dofinansowane ze 
środków zewnętrznych).
 Jednocześnie gmina pozyskuje środki unijne i realizuje dwa 
wielomilionowej wartości projekty przeciwdziałające wyklu-
czeniu cyfrowemu mieszkańców. Nabór wniosków do jednego 
z nich właśnie trwa, a szczegółowe informacje znajdziecie Pań-
stwo w bieżącym numerze „Informatora”.
 Kończący się rok przyniósł też liczne nagrody i wyróżnienia 
otrzymane przez gminę w prestiżowych rankingach. Podkreślam, 

że są to wyróżnienia dla gminy, ze szczególnym uwzględnieniem 
wkładu pracy, talentów i umiejętności jej mieszkańców. Za tę 
kreatywność, kompetencję i sympatię dla swojej małej ojczyzny 
szczególnie serdecznie Państwu dziękuję. Bez niej powrót po ośmiu 
latach do grona najlepszych gmin w Polsce nie byłby możliwy.
 Z wielkim zainteresowaniem przyjęliśmy inicjatywę naszej 
niedawno zmarłej koleżanki Radnej Marii Skorni-Roszij utwo-
rzenia Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pomysł do-
skonale wpisał się w potrzeby i oczekiwania licznej społeczności 
seniorskiej, a zajęcia i wykłady cieszą się dużym zainteresowaniem 
słuchaczy. Z przyjemnością patrzymy na integrowanie się środo-
wiska, zawierane nowe i odświeżane stare przyjaźnie. 
 Ostatnie 12 miesięcy, to również liczne imprezy o charakterze 
kulturalnym i patriotycznym, jak choćby koncerty z okazji zakoń-
czenia Powstania Warszawskiego, rekonstrukcja przebiegu Bitwy 
Ołtarzewskiej, uroczyste obchody Święta Niepodległości. Wszyst-
kie te chwile przeżywaliśmy wspólnie, bo przecież jesteśmy wspól-
notą...

Szanowni Państwo!

W imieniu własnym, moich współpracowników oraz Radnych 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim składam Państwu ser-
deczne życzenia dobrych, pełnych miłości i nadziei Świąt Bożego 
Narodzenia. Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze. Świąt, 
które pozwolą zapomnieć o codziennych problemach i przywrócą 
uśmiech na każdej twarzy.
 Jednocześnie serdecznie dziękuję Radnym Rady Miejskiej 
za owocną, merytoryczną współpracę, mądre rady i wsparcie 
w trudnych momentach. Dziękuję też Paniom i Panom Sołtysom 
oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli za ich oddanie społecz-
nej działalności, liczne pomysły i propozycje, które próbujemy 
wprowadzać w życie.
 Życzę również wszystkim spokojnego, radosnego i obfitego No-
wego Roku

Z poważaniem - Paweł Kanclerz

KULTURA
 Dom Kultury „Uśmiech”

• 22 listopada, w sali widowiskowej Domu Kultury „Uśmiech”, 

miało miejsce spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Wykład pt. „Życie codzienne w Kenii i Tanzanii” popro-

wadziła pani Patrycja Zandberg.

• 24 listopada Zespół Seniorów „Ożarowskie Kumoszki” uczest-
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 21 listopada w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie 

Mazowieckim - dla nauczycieli - odbyły się warsztaty meto-

dyczne pt. „Jak interpretować opinie psychologiczno-pedago-

giczne”. Warsztaty poprowadzili specjaliści z Poradni Psycholo-

giczno-Pedagogicznej w Błoniu. 

 22 listopada uczennice Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie zajęły II miejsce w Międzypowiatowym Turnieju 

Koszykówki Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. Zawody sporto-

we odbyły się w Żyrardowie. 

 23 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Święcicach byli na wycieczce w Muzeum 

Ewolucji w Warszawie. Tego dnia obejrzeli również spektakl 

pt. „Przygody Baltazara i Smoka Wawelskiego”, w wykonaniu 

aktorów z Narodowego Teatru Edukacji. 

 23 listopada w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbył 

się dzień otwarty. Rodzice wzięli udział w zajęciach i obserwo-

wali dzieci podczas zabaw i zajęć w przedszkolu.

 24 listopada uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie zajęli I miejsce w gminnych zawodach unihokeja 

w kategorii dziewcząt i chłopców. Zawody sportowe odbyły 

się w Płochocinie  

 26 listopada dzieci z grupy III z Przedszkola Publicznego 

w Józefowie wzięły udział w lekcji bibliotecznej pt. „Szanujemy 

szkoły”. W czasie trwania lekcji dzieci zapoznały się z funkcjo-

nowaniem biblioteki. Poznały zasady katalogowania i umiesz-

czania książek na półkach. Ponadto dzieci poznały zbiory ksią-

żek dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

 27 listopada w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbyło 

się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Ożarowie 

Mazowieckim. Tematem spotkania było bezpieczeństwo dzie-

ci, w czasie którego zostały omówione zasady bezpiecznego 

i kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji publicz-

nej oraz bezpiecznych zabaw w domu i na terenie przedszkola. 

 28 listopada dzieci z grupy IV i V z Przedszkola Publiczne-

go nr 2 w Ożarowie Mazowieckim wzięły udział w wycieczce 

do Muzeum Archeologii w Warszawie. Dzieci uczestniczyły 

w warsztatach garncarskich oraz wysłuchały pogadanki na te-

mat znalezisk archeologicznych.

 1 grudnia Cezary Kucharski, uczeń Gimnazjum im. K. I. 

Gałczyńskiego w Płochocinie, wziął udział w drugim etapie 

konkursu historycznego. Konkurs odbył się w Liceum Ogólno-

kształcącym im. Władysława IV w Warszawie. 

 4 grudnia uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie obchodzili Międzynarodowy Dzień Osób Nie-

pełnosprawnych. Uczniowie zwrócili uwagę na problemy osób 

niepełnosprawnych i podkreślili konieczność działania na rzecz 

integracji z pozostałą społecznością. 

 5 grudnia w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożarowie Ma-

zowieckim odbyło się uroczyste wręczanie nagród dla dzieci 

uczestniczących w rodzinnym konkursie plastycznym pt. 

„Ozdoby choinkowe z motywem ludowym”. Wszystkie dzie-

ci otrzymały prezenty, a wykonane zabawki ozdobiły choinkę 

przedszkolną. 

 6 grudnia we wszystkich przedszkolach publicznych na te-

renie gminy Ożarów Mazowiecki odbyły się Mikołajki. Dzieci 

śpiewały kolędy i recytowały wiersze o tematyce świątecznej. 

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały prezenty, które 

wręczał Święty Mikołaj. 

 Z okazji Mikołajek, w dniu 3 grudnia, uczniowie klasy IVa 

i IVb Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie 

wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Warszawy. 

 5 grudnia uczniowie klasy VIa i VIb Szkoły Podstawowej im. 

OŚWIATA

niczył w konkursie laureatów X Ogólnopolskiego Przeglądu 

Amatorskiej Twórczości Amatorskiej Seniorów, zorganizowa-

nego przez Dom Kultury „Włochy” w Warszawie.

• 25 listopada odbył się Andrzejkowy wieczorek taneczny dla 

seniorów. 

• 29 listopada odbyła się sesja Rady Miejskiej.

• 1 grudnia, w sali widowiskowej Domu Kultury „Uśmiech”, 

odbyło się zebranie Polskiego Związku Emerytów Rencistów 

i Inwalidów Koła nr 8 w Ożarowie Mazowieckim.

• 2 grudnia młodzi widzowie obejrzeli spektakl teatralny 

pt. „Zimowa opowieść”.

• 6 grudnia, na placu przy Starostwie Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego, miało miejsce uroczyste rozświecenie choinki 

gminnej. W uroczystości wzięli udział: Starosta Powiatu War-

szawskiego Zachodniego - Jan Żychliński, Burmistrz Ożarowa 

Mazowieckiego - Paweł Kanclerz, Przewodnicząca Rady Miej-

skiej - Blanka Jabłońska, Dyrektor Domu Kultury - Alina Holk, 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Bożena 

Wronikowska. Jak co roku, licznie przybyły ożarowskie rodziny. 

Były zabawy i tańce z kolędnikami, wspólne śpiewanie kolęd, 

a na zakończenie zjawił się św. Mikołaj i obdarował wszystkie 

dzieci prezentami. Pomimo mrozu, było radośnie i świątecznie.

• 9 grudnia, w sali widowiskowej Domu Kultury „Uśmiech”, od-

był się wernisaż prac konkursowych pt. „Mój projekt ożarow-

skiej kartki świątecznej - Boże Narodzenie 2012”. Uczestnikom 

konkursu przyznano nagrody i wyróżnienia:

- Grand Prix - Barbara Borkowska, lat 8 (Szkoła Podstawowa 

nr 1 w Ożarowie Maz.)

- I miejsce - Karolina Warzocha, lat 6 (Szkoła Podstawowa nr 1 

w Ożarowie Maz.)

- II miejsce - Monika Żyła, lat 10 (Szkoła Podstawowa nr 1 

w Ożarowie Maz.)

- III miejsce - Michał Łuczak, lat 7 (Szkoła Podstawowa nr 1 

w Ożarowie Maz.)

 W konkursie wyróżniono 43 prace.

• W okresie od 21 listopada do 10 grudnia, w salach Domu 

Kultury „Uśmiech”, Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 

szkolenie w ramach programu „Zmieniam swoją przyszłość - 

aktywna integracja społeczna w gminie Ożarów Mazowiecki.”

 Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie

• 21 listopada najmłodsi widzowie obejrzeli spektakl teatralny 

pt. „Krecik i spodenki” w wykonaniu Teatru Domowego.

• 2 grudnia odbyły się warsztaty świąteczne dla dzieci. Podczas 

zajęć dzieci, przy pomocy instruktorów, wykonały prezenty dla 

mamy i taty z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

• 9 grudnia dzieci obejrzały teatrzyk pt. „Wizyta św. Mikołaja” 

w wykonaniu Teatru „Wariacja”. Po spektaklu św. Mikołaj obda-

rował wszystkie dzieci prezentami.
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała nr XXIX/267/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr XXIX/268/12 w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Uchwała nr XXIX/269/12 w sprawie określenia jednostek bu-

dżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachun-

ku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu 

i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydat-

ków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich za-

twierdzania.

Uchwała nr XXIX/270/12 w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2013.

Uchwała nr XXIX/271/12 w sprawie określenia stawki dota-

cji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego 

„Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.

Uchwała nr XXIX/272/12 w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargo-

wym części nieruchomości.

Uchwała nr XXIX/273/12 w sprawie ustanowienia odpłatnej 

służebności gruntowej.

Uchwała nr XXIX/274/12 w sprawie określenia szczegółowe-

go sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zago-

spodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi.

Uchwała nr XXIX/275/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków.

Uchwała nr XXIX/276/12 w sprawie dopłat do cen zbioro-

wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-

ków.

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 29 listopada 2012 r.

Szarych Szeregów w Płochocinie wzięli udział w wycieczce do 

Teatru na Woli, gdzie obejrzeli pełen humoru spektakl pt. „Ko-

ziołek Matołek”.

 6 grudnia uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej im. 

Szarych Szeregów w Płochocinie brali udział w wycieczce do 

Warszawy, gdzie obejrzeli film w technologii 3D pt. „Renifer 

Niko ratuje brata”. Tego dnia uczniowie klasy trzeciej wybra-

li się na wycieczkę do planetarium w Centrum Kopernika 

w Warszawie.

 8 grudnia w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochoci-

nie zakończyła się akcja charytatywna pn. „Szlachetna Paczka”. 

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice włączyli 

się aktywnie w zbiórkę produktów żywnościowych, środków 

czystości oraz pieniędzy. Za zebrane pieniądze została zakupio-

na wykładzina PCV, kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny, 

które zostały przekazane 78-letniej mieszkance gminy Ożarów 

Mazowiecki. Ponadto uczniowie klasy IIIc zakupili ręczniki oraz 

odzież. Ciepłą kurtkę ufundowali uczniowie klasy II. Wszyst-

kie zakupione produkty zostały przekazane wolontariuszowi 

„Szlachetnej Paczki”.

  9 grudnia w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazo-

wieckim odbyło się otwarcie wystawy i rozstrzygnięcie kon-

kursu „Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej”. Wśród 

wyróżnionych w konkursie znalazło się dwoje przedszkolaków 

z Przedszkola Publicznego w Józefowie, Klara Dobrzyńska 

- 5 lat, Joanna Adamczyk - 5 lat. Dwóch uczniów Szkoły Pod-

stawowej w Święcicach również otrzymało wyróżnienia. 

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, 

przy ul. Kolejowej 2 został wywieszony wykaz nieruchomo-

ści przeznaczonych do obciążenia służebnością gruntową.

Dodatkowe informacje 

można uzyskać pod nr tel. 22/731 32 58.

INFORMACJA BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

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

INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Rok 2012 w inwestycjach Gminy Ożarów Mazowiecki
Budowa przedszkola w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Ożarowskiej 34
koszt c.a.: 6 mln zł

realizacja w latach 2009-2012

wykonawca: ZAMBET 

zakres inwestycji: rozbiórka starego przedszkola, budowa no-

wego dla ok. 200 dzieci, budowa placu zabaw i terenu wokół 

obiektu.

Przygotowanie terenu pod budowę przedszkola moduło-

wego w Ożarowie przy ul. Szkolnej
koszt c.a.: 3 mln zł

realizacja w latach 2012-2016 

wykonawca: RAMIRENT S.A. 

zakres inwestycji: budowa i dzierżawa kontenerów dla przed-

szkola.

Rozbudowa SP i Gimnazjum w Płochocinie
koszt c.a.: 3,5 mln zł

realizacja w latach 2008-2012 
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wykonawca: WID-BAS 

zakres inwestycji: rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum 

o nowe sale i stołówkę wraz z wyposażeniem.

Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, Macierzysz, Szeligi 
- gmina Ożarów Mazowiecki
koszt c.a.: 4 mln zł

realizacja w latach 2012-2013

wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INSBUD-

-BIS”

zakres inwestycji: kanalizacja sanitarna DN200- 434 m, kanał 

tłoczny DN90-527 m, wybudowano 3 przepompownie ście-

ków z zasilaniem, sterowaniem i monitoringiem.

Zakup agregatu do Stacji Uzdatniania Wody w Ożarowie 
Mazowieckim
koszt c.a.: 56 tys. zł 

realizacja w 2012 r.

wykonawca: GENPOWER

zakres inwestycji: zakup agregatu GNT 165.

Usługi lokalnego transportu
koszt c.a.: 320 tys. zł

realizacja w latach 2012-2013

wykonawca: PKS Grodzisk Mazowiecki

zakres usługi: transport lokalny na trasie Błonie-Warszawa.

Usługi lokalnego transportu 
koszt c.a.: 120 tys. zł

realizacja w latach 2012-2014 

wykonawca: MOBILIS Spółka z o.o. 

zakres usługi: transport lokalny na trasie Leszno - Warszawa.

Modernizacja targowiska miejskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim
koszt c.a.: 64 tys. zł 

realizacja w 2012 r. 

wykonawcy: „Usługi Ślusarskie i Ogólno-Budowlane” Marek 

Wolańczyk, „Elbro” Artur Gałązka

zakres usługi: wykonanie 10 wiat handlowych wraz z orynno-

waniem, modernizacja złączy kablowych i modernizacja insta-

lacji elektrycznej.

Przebudowa przepompowni na gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej w Macierzyszu 
koszt c.a.: 65 tys. zł 

realizacja w 2012 r. 

wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INSBUD-

-BIS” 

zakres inwestycji: przebudowa przepompowni ścieków - Etap I.

Budowa skateparku w Ożarowie Mazowieckim 
koszt c.a.: 150 tys. zł 

realizacja w 2012 r. 

wykonawca: „SUN+” Agnieszka Turowska 

zakres inwestycji: zamontowano 6 elementów: Funbox pirami-

da 3, Grinbox 7, Grinbox 8, Quater pipe, poręcz łamana, Mini-

rampa H100.

Budowa odcinka sieci wodociągowej pod drogą woje-
wódzką nr 700 w Płochocinie
koszt c.a.: 40 tys. zł 

realizacja w 2012 r. 

wykonawca: „GAZDO-SAN” Krzysztof Dobrosielski 

zakres inwestycji: wykonanie odcinka sieci wodociągowej pod 

drogą wojewódzką.

Budowa i wyposażenie placów zabaw w Umiastowie i Sze-
ligach 
koszt c.a.: 50 tys. zł 

realizacja w 2012 r. 

wykonawcy: „AKANT” Jacek Sławiński i „RODO”

zakres inwestycji: w Umiastowie zamontowano zestawy za-

bawowe ODKRYWCA 4 i SPORTOWIEC oraz bujaki koniki 

i motor, w Szeligach zamontowano altankę, karuzelę krzyżo-

wą i koszyczkową, dwie piaskownice w tym jedną typu statek, 

huśtawkę dla małych dzieci i bujaki-żyrafę i słonika.

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ul. Mic-
kiewicza w Ożarowie Mazowieckim
koszt c.a.: 30 tys. zł

realizacja w 2012 r.

wykonawca: „AKANT” Jacek Sławiński

zakres inwestycji: zamontowano zestawy zabawowe OD-

KRYWCA 4 i AKROBACI oraz bujaki: samochód i motor.

Budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego w Duchni-
cach
koszt c.a.: 35 tys. zł 

realizacja w 2012 r. 

wykonawcy: „ALTANY” Paweł Chrzan, Marasek, „HERKULES” 

Profesjonalne Siłownie

zakres inwestycji: wybudowano ogrodzenie z bramą wjazdo-

wą i furtką, zamontowano dwie altany, grill betonowy, zestaw 

rekreacyjno-wypoczynkowy: Orbiterek eliptyczny, Masażer 

pleców, Wioślarz, Jeździec, wydzielono dwa place do gier ze-

społowych, zamontowano słupki z siatką do gry w siatkówkę, 

bramki do gry w piłkę nożną.

Dofinansowanie przebudowy drogi Sochaczewskiej 

koszt c.a.: 1 mln 190 tys. zł 

realizacja w 2012 r. 

wykonawca: Zakład Robót Drogowych „BUD-BRUK”

zakres inwestycji: przebudowa ul. Sochaczewskiej z wybudo-

waniem chodnika na odcinku od ronda w Wieruchowie do 

ul. Szkolnej w Macierzyszu, odcinek 960 mb.

Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Piastowskiej 
koszt c.a.: 100 tys. zł 

realizacja w 2012 r. 

wykonawca: „DOMBRUK” Bończak Tomasz 

zakres inwestycji: budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 

ul. Piastowskiej, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 

ul. Przyparkową do terenu PKP w Broniszach.

Przebudowa ulicy Poniatowskiego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Ożarowie Mazowieckim 

koszt c.a.: 9 mln zł 

realizacja w latach 2009-2012 r. 

wykonawca: FHPU ,,Machpol” Andrzej Machulski 

zakres inwestycji: przebudowano: przepust na Kanale Oża-

rowskim, wybudowano chodnik jednostronny szer. 1,5-3,5 m 

z kostki betonowej, ścieżkę rowerową szer. 2,0-2,1 m, zjazdy 

dostosowane do istniejących bram wjazdowych, odwodnienie 

powierzchowne do wpustów ulicznych, jezdnię z nawierzchnią 

z betonu asfaltowego szer. 6,0 m, dł. 2.315 m, przebudowano 

rów melioracyjny O-26.
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W finansach każdego gospodarstwa, również gminy, odczuwal-

ny jest odwieczny problem zbyt niskich dochodów w stosun-

ku do potrzeb. Jednym ze sposobów powiększenia zawartości 

portfela jest poszukiwanie źródeł przychodów, do których nie-

wątpliwie należy możliwość pozyskiwania środków zewnętrz-

nych - unijnych i krajowych. Nasza gmina realizuje łącznie 25 

projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 

Całkowita wartość tych zadań opiewa na 11.552.202,57 zł,  
z czego kwota dofinansowania wynosi 9.104.429,42 zł. Na-

leżą do nich m. in. projekty z następujących dziedzin:

I. Informatyzacji:

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie 
Ożarów Mazowiecki”, który zapewnił komputery z dostę-

pem do Internetu w 80 gospodarstwach domowych oraz 20 

komputerów z dostępem do Internetu w dwóch świetlicach 

komputerowych w Józefowie i Broniszach.  

2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkań-
ców gminy Ożarów Mazowiecki”, który zapewni komputery 

z dostępem do Internetu w 300 gospodarstwach domowych 

oraz zestawy komputerowe, sprzęt teleinformatyczny w 6 jed-

nostkach podległych (szkoły podstawowe i gimnazja).

3. „Innowacyjne e-usługi w gminie Ożarów Mazowiecki, 
jako sposób na poprawę jakości obsługi mieszkańców, 
przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych”, który 

ma na celu zwiększenie poziomu jakości obsługi administracyj-

nej mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządo-

wych przez informatyzację usług administracji samorządowej 

oraz rozwój innowacyjnych e-usług na terenie gminy Ożarów 

Mazowiecki. Wniosek znajduje się na etapie oceny meryto-

rycznej. 

 Gmina przystąpiła także do Projektu „M@zowszanie”, 

w ramach którego utworzone będą trzy Publiczne Punkty Do-

stępu do Internetu zwane Lokalnymi Centrami Kompetencji 

w Umiastowie, Święcicach i Ożarowie Mazowieckim. 

II. Edukacji:

1. „Lepszy start”, który wspiera indywidualny rozwój uczniów 

klas I-III szkół podstawowych, dostosowany do ich potrzeb 

edukacyjnych, poprzez odpowiednią ofertę edukacyjną i wy-

posażenie szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne. Projekt 

jest realizowany w SP nr 1 i SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, 

SP w Płochocinie.

2. „Poznaję świat - wyrównywanie szans edukacyjnych 
w gminie Ożarów Mazowiecki”, który zwiększa możliwości 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z gminy Ożarów 

Mazowiecki napotykających bariery ekonomiczne, środo-

wiskowe i kulturowe oraz podnosi jakość oferty edukacyjnej 

placówek oświatowych w gminie. Projekt jest realizowany 

w SP nr 1 i SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, SP w Płochocinie 

i Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim. 

3. „Cyfrowa szkoła”, który rozwija kompetencje uczniów i na-

uczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-ko-

munikacyjnych w obszarach „e-szkoła”, „e-nauczyciel”, „e-pod-

ręcznik”, „e-uczeń” oraz wspiera zmiany modelu nauczania 

w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji 

oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twór-

czego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy. Projekt jest 

realizowany w SP w Płochocinie. 

4. „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwi-
jające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, 

który wyrównuje szanse edukacyjne uczniów szkół podsta-

wowych z klas I-VI poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-

-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 

ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Projekt 

jest realizowany w SP w Święcicach, SP w Płochocinie, SP nr 2 

w Ożarowie Mazowieckim.

5. „Bezpieczna i przyjazna szkoła - edukacja włączająca 
w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami inte-
gracyjnymi i integracyjnych”, który poprawia relacje inter-

personalne i klimat społeczny w szkole, powodując, że szkoła 

staje się bardziej przyjazna i bezpieczna. Podniesiona świado-

mość każdej z grup adresatów projektu sprawi, że zaczną oni 

lepiej rozumieć potrzeby innych i otwierać się na ich problemy. 

Realizacja projektów unijnych w roku 2012

Przebudowa dróg na osiedlu Szeligi: ulica Akacjowa, Cy-
prysowa, Jesionowa, Klonowa 
koszt c.a.: 3 mln zł 

realizacja w latach 2011-2012 r. 

wykonawca: PHU „PLONIX” Płońsk 

zakres inwestycji: przebudowa odcinka ul. Akacjowej (ok. 

165 m), ul. Cyprysowej (ok. 162 m), ul. Jesionowej (ok. 152 m), 

ul. Klonowej (ok.716 m), na całym osiedlu wykonano jezdnię 

szer. 5 m oraz kanalizację deszczową i zatokę postojową szer. 

3 m.

Wykonanie projektu ulicy Żyznej w Kręczkach
koszt c.a.: 50 tys. zł 

realizacja w 2012 r. 

wykonawca: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów „HOL-BUD”.

Przebudowa ulicy Kolejowej w Ożarowie Mazowieckim 
koszt c.a.: 1 mln 295 tys. zł

realizacja w 2012 r. 

wykonawca: „FAL-BRUK” Warszawa 

zakres inwestycji: przebudowano odcinek dł. ok. 390 m, jezdnia 

szer. 6,5-7 m, chodnik szer. 2,1-3 m, zatoka postojowa o szer. 

2,5 m oraz kanalizację deszczową na całym odcinku.

Wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w Ożaro-
wie Mazowieckim
koszt c.a.: 60 tys. zł 

realizacja w 2012 r.

wykonawca: „ARBUD” Pruszków, ul. długości ok. 285 m.

Wykonanie projektu przebudowy dróg na osiedlu Duch-
nice
koszt c.a.: 50 tys. zł 

realizacja w latach 2012-2013 r.

wykonawca: „URBAN MEDIA” Warszawa 

zakres opracowania: opracowanie dokumentacji projekto-

wo-kosztorysowej przebudowy 13 dróg na osiedlu Duchnice 

o łącznej dł. około 4,6 km.

Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
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Projekt jest realizowany w Gimnazjum w Płochocinie.

 Ponadto w 2012 r. gmina złożyła wniosek komplementarny 

z powyższymi:

6. „Aktywne przedszkolaki w gminie Ożarów Mazowiec-
ki”, który ma na celu zwiększenie dostępności edukacji przed-

szkolnej i szans rozwojowych dzieci wieku 3-5 i 6 lat, w tym 

dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Ożarów 

Mazowiecki, poprzez utworzenie oddziału integracyjnego 

w Przedszkolu nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Wniosek na 

etapie oceny merytorycznej. 

III. Infrastruktury:

1. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego 
w Wolicy”, dzięki któremu mieszkańcy Wolicy i okolicznych 

miejscowości gminy Ożarów Mazowiecki mają do dyspozycji 

urządzony teren sportowo-rekreacyjny: boisko do siatkówki 

i miejsce biwakowe. 

2. „Bezpieczne popołudnia - rozwój aktywności społecz-
ności lokalnej”, dzięki któremu doposażono plac zabaw przy 

ul. Mickiewicza 33 w nowe urządzenia do zabawy dla dzieci. 

 Ponadto w 2012 r. gmina złożyła wnioski, które obecnie są 

na etapie oceny merytorycznej:

3. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa 
na terenie Ożarowa Mazowieckiego poprzez przebudo-
wę ul. Kierbedzia” w ramach Narodowego Programu Prze-

budowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostęp-

ność - Rozwój, który ma na celu przebudowę ul. Kierbedzia w 

Ożarowie Mazowieckim o długości 412,53 mb., na odcinku od 

ul. Poznańskiej do ul. Parkowej, a tym samym poprawę bezpie-

czeństwa ruchu drogowego.

4. „Doposażenie placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego w 
Duchnicach”, który ma na celu doposażenie placu w Duchni-

cach w nowe urządzenia do rehabilitacji i rekreacji na świeżym 

powietrzu. 

5. „Budowa boiska do siatkówki plażowej i wyposażenie 
placu sportowo-rekreacyjnego”, który ma na celu budowę 

i wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego, w tym boiska 

do siatkówki plażowej w Szeligach.

6. „Zagospodarowanie terenu wokół Filii Domu Kultury 
„Uśmiech” w Józefowie”, który ma na celu stworzenie przyja-

znego mieszkańcom terenu do wypoczynku na świeżym po-

wietrzu oraz organizacji imprez plenerowych przez Filię Domu 

Kultury „Uśmiech”.

7. Projekt, mający na celu poprawę estetyki ul. Poznańskiej 
na odcinku od siedziby Starostwa Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego do ul. Konotopskiej m.in. poprzez zagospodarowa-

nie metalowego płotu wzdłuż ul. Poznańskiej na ekspozycję 

związaną z Ożarowem Mazowieckim.

IV. Społeczne i kulturalne:

1. „Zmieniam swoją przyszłość - aktywna integracja spo-
łeczna w gminie Ożarów Mazowiecki”, który zapobiega wy-

kluczeniu społecznemu i zawodowemu, zwiększa efektywność 

i promuje integrację społeczną w gminie, umożliwia powrót na 

rynek pracy i do czynnego życia społecznego osobom, które 

mają problem z przezwyciężeniem barier .

2. „Wesołe wakacje - piknik rekreacyjny oraz zajęcia spor-
towe dla najmłodszych”, dzięki któremu zorganizowany 

zostanie dla dzieci piknik w Płochocinie, promujący zdrowy 

wypoczynek na świeżym powietrzu i czynną rekreację. Projekt 

zostanie zrealizowany na przełomie maja i czerwca 2013 r.

V. Poprawa bezpieczeństwa publicznego:

1. „OSP 2012” - zakup motopompy dla OSP w Ożarowie Ma-

zowieckim, który przyczynił się do poprawy stanu bezpieczeń-

stwa gminy Ożarów Mazowiecki.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak - Urząd Miejski

Zimowe utrzymanie dróg są to prace, mające na celu 

ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi 

czynnikami atmosferycznymi jak śliskość 

zimowa, opady śniegu czy gołoledź.

 

Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy 

w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycz-

nych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-

-materiałowego) na terenie miasta i gminy odpowiedzialni są:

1. Za drogi krajowe - Trasa Poznańska: Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, Rejon 

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, tel. 22 722-32-73, 22 722-32-79.

2. Za drogi wojewódzkie, ulice: Ożarowska, Konotopska, 

Ceramiczna, Umiastowska, Lipowa, Warszawska, Rokicka - 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, rejon Grodzisk Ma-

zowiecki, tel. 22 755-59-46 lub 22 755-51-17. 

3. Za drogi powiatowe, ulice: Piwna, Rajdowa, Piastowska, 

Sochaczewska, Nowowiejska, Macieja Rataja, Strzykulska - Za-

rząd Dróg Powiatowych Komunikacji i Transportu, ul. Poznań-

ska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722-13-80.

4. Za drogi gminne: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowiec-

kim, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 22 722-22-07 

wewn. 235, 236, 237, 264 oraz Naczelnik Wydziału: Robert 

Głazowski 605550150, Pracownicy: Zdzisław Lewandowski 

661661680, Renata Galbarczyk 609545585, Piotr Trentowski 

609661680, Katarzyna Rykowska 609107109.

 Drogi objęte programem zimowego utrzymania, należące 

do UM Ożarów Mazowiecki, zaliczane są do dwóch kategorii: 

• drogi objęte stałym utrzymaniem (strategiczne dla komu-

nikacji) 

• drogi odśnieżane interwencyjnie, na zlecenie (drogi nie-

utwardzone i pozostałe).

 Zimowym utrzymaniem chodników (nie będących w obo-

wiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji, zgod-

nie z „Uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie 

gminy Ożarów Mazowiecki”) oraz przystanków autobusowych 

zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, ul. Poznańska 165, 

tel. 22 721-02-80.
Urząd Miejski

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki 
w sezonie 2012/2013
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Szanowni przedsiębiorcy posiadający zezwo-

lenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy Ożarów Mazowiecki -

Informujemy, iż do 31 stycznia 2013 r. należy zło-

żyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów al-

koholowych za rok 2012 oraz dokonać opłaty.

Referat Działalności Gospodarczej

KOMUNIKAT 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Urząd Miejski na Facebook ù

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim zaprasza na 

swoją stronę na portalu społecznościowym Facebook. 

Nasz login: „Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim”.

Zachęcamy do polubienia naszego profilu, 

polecania i dzielenia się nim z innymi. 

W październiku 2012 r. gmina Ożarów Mazowiecki rozpo-

częła realizację Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszkańców gminy Ożarów 

Mazowiecki” w ramach działania 8.3. „Przeciw-

działanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” 

osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne 

- zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wartość Projektu:  3 008 788,25 zł
Dofinansowanie:  2 557 470,01 zł – 85%
Okres realizacji:   do 30.09.2014 r.
 Zwiększające się z dnia na dzień zasoby „wirtualnego świa-

ta”, możliwości i udogodnienia, jakie niesie za sobą nie tylko 

samo posiadanie komputera z dostępem do Internetu, ale 

również umiejętne z niego korzystanie, docenia coraz większa 

grupa osób.

 Dostęp do Internetu poprawia jakość życia w wielu jego 

dziedzinach: edukacji i rozrywce, komunikacji, administracji 

i bankowości, jest przydatny w pracy zawodowej i działalności 

społecznej. Dla wielu osób komputer z dostępem do Internetu 

jest głównym miejscem pracy i źródłem zarobkowania. Jest to 

szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych i poszukują-

cych pracy. 

 Gmina Ożarów Mazowiecki docenia konieczność minima-

lizacji wykluczenia cyfrowego, dlatego też -z myślą o swoich 

mieszkańcach - realizuje Projekt „Przeciwdziałanie wyklucze-

niu cyfrowemu mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki”.

 Głównym celem Projektu jest zapewnienie dostępu do 

Internetu 300 gospodarstwom domowym w gminie Ożarów 

Mazowiecki zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu 

niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej, a także 

rodzinom zastępczym. Projekt obejmuje również zakup sprzę-

tu komputerowego i zapewnienie dostępu do sieci Internet 

w 6 jednostkach podległych (szkołach podstawowych i gim-

nazjach w Ożarowie Mazowieckim, Płochocinie i Święcicach) 

w ramach działań koordynacyjnych. W jednostkach tych będą 

odbywały się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych Projektu.

 Zaproszenie do udziału w Projekcie kierujemy do osób 
nie posiadających komputera z dostępem do Internetu, 
spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
• orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-

pełnosprawności lub orzeczenie równoważne (bez względu 

na wysokość dochodu),

• niski dochód na rodzinę, upoważniający do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub wsparcia 

w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

• uczniowie i studenci pobierający  stypendium socjalne,

• rodziny zastępcze.

 Mieszkańcy zakwalifikowani do Projektu otrzymują 
bezpłatnie: 
• komputer przenośny z oprogramowaniem,

• łącze internetowe,

• pakiet szkoleń,

• pomoc techniczną.

 Regulamin Projektu i formularz zgłoszenia do Projektu 

dostępne są na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl (w zakład-

ce Z Europą w tle/Projekty - POIG) oraz w Urzędzie Miejskim 

w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2, biuro podaw-

cze (parter).

 Wypełnione formularze należy składać w terminie do 

31.01.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim 

przy ul. Kolejowej 2 (biuro podawcze) lub przesłać pocztą (li-

czy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Mieszkańcu - skorzystaj z cyfryzacji. 

Umiejętnie i z korzyścią dla nas wszystkich 

wykorzystajmy fundusze unijne. 

Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki” 

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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Nowa motopompa dla OSP w Ożarowie Mazowieckim 
W piątek 7 grudnia 2012 r. odbyło się przekazanie 

nowej motopompy TOHATSU VC 72AS dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim.

Zakup w/w sprzętu został sfinansowany ze środków własnych 

gminy oraz dotacji w wysokości 10 000 zł przekazanej przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach progra-

mu „OSP - 2012”. 

 Przekazania motopompy dokonał osobiście Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego - Paweł Kanclerz. 

 Wszelkie inicjatywy zakupu sprzętu ratowniczego i dopo-

sażenia ekwipunku strażaków z pewnością przyczynią się do 

poprawy jakości bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy.

 Druhom życzymy, aby zakupiony sprzęt dobrze im służył 

i wspomagał w prowadzonych przez nich akcjach ratunko-

wych. 
Urząd Miejski

Z ŻYCIA GMINY

ZAPROSZENIE
10 stycznia 2013 r. o 17:30 zapraszamy słucha-

czy Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku oraz wszystkich chętnych na wykład pt. „Fazy 

i etapy rozwoju psycho-somatycznego człowieka 

z naciskiem na fazę rozwoju średniej i późnej dorosłości”. 

Wykład poprowadzi Igor Siedlecki, psycholog, dokorant 

na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i 

Zarządzania w Warszawie.

24 stycznia 2013 r., godz. 17:30 w Domu Kultury 

„Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się 

wykład pt. „Rozwój Gminy Ożarów Mazowiecki - szanse i 

zagrożenia”. Wykład poprowadzi Burmistrz Ożarowa Mazo-

wieckiego - Paweł Kanclerz.

Szlachetna Paczka, to ogólnopolski projekt 

pomocy rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie. 

Konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Dar-

czyńca, po przeczytaniu opisu przygotowanego przez wolon-

tariusza, wybiera rodzinę, której chce pomóc. 

 W Ożarowie Mazowieckim darczyńcy pomogli 32 rodzi-

nom. W akcji wzięło udział 14 wolontariuszy.

 Pracownicy Urzędu Miejskiego i Policji w Ożarowie Mazo-

wieckim ufundowali paczkę osobie samotnej. Zakupiono pral-

kę automatyczną, artykuły spożywcze i środki czystości.

 Drugą paczkę dla wybranej rodziny ufundowała Rada Miej-

ska. Zakupiono kuchenkę elektryczną, żywność trwałą i środki 

czystości.

 „Łzy radości, niedowierzanie, masa uśmiechu i mnóstwo po-
zytywnej energii” - tak wolontariusze Szlachetnej Paczki z Oża-

rowa Mazowieckiego opisują wizyty w domach rodzin, biorą-

cych udział w akcji.

 Składamy również podziękowania dla: Ośrodka Pomocy 

Społecznej i pani Kierownik - Bożeny Wronikowskiej, Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika i pani Dyrek-

tor - Jagody Rybak oraz Domu Kultury „Uśmiech” za pomoc 

w akcji Szlachetnej Paczki.

Szlachetna Paczka - podsumowanie
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Uroczystość odsłonięcia i poświęcania tablicy 

odbyła się w niedzielę 25 listopada przy 

byłej bramie wjazdowej do fabryki. 

Po ceremonii została odprawiona Msza Święta celebrowana 

przez byłego proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego - Zyg-

munta Rutkowskiego oraz obecnego - Jana Latonia. 

 Pomysłodawcami i inicjatorami wykonania pamiątkowej 

tablicy byli trzej pracownicy zamkniętej Fabryki Kabli: Andrzej 

Kuryłowicz, Stanisław Gołębiewski oraz Mirosław Dominiak. 

Tablica został wykonana ze środków NSZZ Solidarność Re-

gionu Mazowsze. Współorganizatorem uroczystości, oprócz 

pomysłodawców, był Urząd Miejski, który udostępnił również 

namiot, a także nagłośnienie. 

 Wśród licznie zgromadzonych byłych pracowników fabry-

ki, obecni byli między innymi Starosta PWZ - Jan Żychliński, 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego - Paweł Kanclerz oraz 

Przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność - An-

drzej Kropiwnicki. 

 Uroczystość zakończyły występy znanych artystów kaba-

retu: Jana Pietrzaka i Andrzeja Rosiewicza.

Leszek Tokarczyk

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej legalny protest zwolnio-
nych pracowników Fabryki Kabli w Ożarowie Mazowieckim

PODZIĘKOWANIA
Za pomoc w realizacji podstawowych działań na rzecz dzieci, 
współpracę, mającą na celu dobro naszych małych podopiecz-
nych, oraz za trud i wysiłek włożony w rozwój naszej placówki 
składamy serdeczne podziękowania: księdzu Proboszczowi - Ja-
nowi Latoniowi, Burmistrzowi - Pawłowi Kanclerzowi, Przewod-
niczącej Rady Miejskiej - Blance Jabłońskiej, Radnym - szczegól-
nie Annie Bartoszewicz, Staroście PWZ - Janowi Żychlińskiemu, 
pani Dyrektor PCPR - Barbarze Gębala, pełniącemu obowiązki 
Dyrektora ZUK - Marcinowi Kostrzewskiemu, pani Kierownik 
OPS - Bożenie Wronikowskiej, pani Dyrektor DK „Uśmiech” - Ali-
nie Holk, państwu Burzyńskim i państwu Miziołek oraz wszyst-
kim osobom o wielkim sercu, dzięki którym udaje nam się pro-
wadzić rzetelnie działania na rzecz dzieci z naszej gminy oraz 
przeprowadzać remonty. W ostatnim roku, oprócz remontu 
łazienek, wymienione zostały okna. Dokonano też wielu drob-
nych lecz ważnych napraw w pomieszczeniach świetlicowych. 
Jest nam teraz dużo cieplej i przyjemniej. Dzięki życzliwości ze 
strony ks. Proboszcza, władz i społeczności lokalnej oraz dobre-
mu słowu, staramy się poszerzać nasze działania na rzecz dzieci. 
 W tym roku, oprócz rehabilitacji i codziennej opieki, urucho-
miliśmy zajęcia z integracji sensorycznej, dogoterapię, arttera-

pię, zajęcia socjoterapeutyczne, relaksacyjne i korekcyjne. Po-
nadto zorganizowaliśmy akcje: „Zima i lato w mieście”, „Festyn 
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”, wzięliśmy udział w festiwalu 
twórczości placówek specjalnych, wyjeżdżaliśmy na wycieczki 
oraz realizowaliśmy programy otwarte na społeczność: punkt 
porad wychowawczych oraz Klub Młodzieżowy w Józefowie. Po-
nadto utrzymaliśmy prężnie działającą sekcję wolontariacką.
 Wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc 
wszystkich Państwa, za co jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY.

Z okazji 

nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, 

wszystkim dobroczyńcom

dużo radosnych dni, sukcesów w pracy 

i życiu prywatnym - takich, o jakich się tylko śni.

Niech troska Was omija, 

niech zdrowie Wam wciąż sprzyja, 

a głos bożej miłości życzliwie dla Was brzmi. 

Dzieci i pracownicy Świetlicy Środowiskowej 
przy parafii Miłosierdzia Bożego
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Jak co roku, również i w tym, nasza szkoła uczestniczyła 

w ogólnopolskim projekcie profilaktycznym „Zachowaj 

trzeźwy umysł”. Tegorocznej kampanii przyświecało 

motto: ZDROWY ROZSĄDEK DAJE RADĘ, a hasłem 

przewodnim było: WIESZ - POTRAFISZ - MOŻESZ. 

Cele akcji skupiały się wokół dwóch tematów: jak być asertyw-

nym i umieć powiedzieć „NIE” wobec tych, którzy namawia-

ją do nałogów i używek oraz jak radzić sobie z bezradnością 

i poczuciem beznadziejności. Nasza praca oscylowała więc 

wokół następujących treści: kształtowanie postaw asertyw-

nych, zwiększenie zaradności, poszerzenie horyzontów zain-

teresowań młodego człowieka oraz dostarczenie wiedzy nie-

zbędnej do dostrzegania zagrożeń. 

 W projekcie brali udział uczniowie klas II-VI. Na godzinach 

wychowawczych uczniowie zostali zapoznani z zasadami 

Ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” 
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach 

Kolejna edycja projektu „Zmieniam swoją 
przyszłość - aktywna integracja społeczna 

w gminie Ożarów Mazowiecki” dobiega końca
Od sierpnia br. realizowaliśmy projekt współfinansowany  

w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, 

Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integra-

cji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktyw-

nej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Okres 

realizacji projektu w 2012 r. - od 1 sierpnia do 31 grudnia 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim ad-

resuje swoje wsparcie do grupy osób z terenu gminy w wieku 

aktywności zawodowej, które są długotrwale bezrobotne i ko-

rzystają z pomocy społecznej, są niepełnosprawne - spełniają 

kryteria uczestnictwa w projektach systemowych w ramach 

Poddziałania 7.1.1. Wsparcie polega na szeregu działań aktywi-

zacyjnych oraz szkoleniach dla uczestników projektu.

 Zakres projektu oraz jego główne cele stanowią kontynu-

ację projektów realizowanych w latach ubiegłych 2008-2011. 

Celem głównym jest integracja społeczna osób z terenu gminy 

Ożarów Mazowiecki zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

poprzez aktywizację zawodową, społeczną i zdrowotną, po-

zwalającą również na poprawę sytuacji materialno-bytowej. 

Zwiększenie roli pracy socjalnej, zindywidualizowane podejście 

do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, podniesienie kwali-

fikacji zawodowych i umiejętności społecznych uczestników 

projektu.

 W ramach projektu przewidziano różnorodne działania 

skierowane do beneficjentów ostatecznych:

Aktywna integracja - integracja zawodowa realizowana bę-

dzie poprzez umożliwienie skorzystania z usług doradcy zawo-

dowego przez wszystkich uczestników projektu. 

Aktywizacja edukacyjna realizowana będzie poprzez zorga-

nizowanie kursów i szkoleń zawodowych, mających na celu 

podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych umie-

jętności, bądź uzyskanie zawodu. W ramach projektu zrealizo-

wany został kurs kasjer - sprzedawca oraz kurs z zakresu no-

woczesnych metod wykańczania wnętrz. Ponadto w ramach 

projektu przewidziano konsultacje z psychologiem oraz leka-

rzem. 

Aktywizacja społeczna realizowana była w trakcie kursu 

z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, radzenia sobie 

ze stresem oraz świadomości roli rodzica. Wszyscy uczestni-

cy projektu zostali, w ramach kontraktów socjalnych, objęci 

wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnic-

two w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe stanowiło 

wkład własny w projekt.

 W praktyce, projekt ten, to cykl działań nastawionych na 

przygotowanie grupy uczestniczącej w nim do ponownego 

podjęcia zatrudnienia i integracji społecznej oraz dostosowu-

jący  rolę Ośrodka Pomocy Społecznej  do zmieniających się 

warunków społecznych.

 Realizacja projektu systemowego jest prowadzoną od 2008 

roku formą pracy z klientami pomocy społecznej, stanowi wy-

zwanie dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie 

Mazowieckim, któremu mamy nadzieję sprostaliśmy, a efek-

ty wspólnych wysiłków są zauważalne przez poprawę sytuacji 

uczestników projektu i ich rodzin. Dotychczas w realizowa-

nych projektach udział wzięło 45 beneficjentów (33 kobiety 

i 12 mężczyzn) w 2012 roku z projektu skorzystało kolejnych 

14 beneficjentów.

Biuro projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 
Mazowieckim, ul. Poznańska 165, tel. 22 722 26 73
e-mail: ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl

Bożena Wronikowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
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kampanii i regulaminami konkursów, otrzymali także broszury 

dotyczące akcji. 

 Uczniowie poznali pojęcie „asertywność” i jak należy je za-

stosować w praktyce - pomogły im w tym ulotki „Czy wiesz, 

co znaczy być asertywnym?”, gdzie dzieci dokładnie wskazy-

wały przypadki, w których stanowczo należy odmówić. Na 

lekcjach zostały dokładnie omówione sposoby odmawiania, 

w szczególności, gdy dochodzi do prób częstowania alkoho-

lem, papierosami czy narkotykami. 

 Na podstawie broszurek uczniowie przygotowali gazetkę, 

w której przedstawiali w „chmurkach” swoje marzenia. Wpi-

sywali także czynności, które bardzo dobrze potrafią robić 

i które pomogą im w realizacji marzeń. Zastanawiali się też, ja-

kie mają talenty, w czym są dobrzy i co chcieliby w życiu osią-

gnąć. Każdy wskazał postać, którą podziwia i którą warto 

naśladować. Rozpoznawali swoje potrzeby i zainteresowania, 

aby móc bardziej rozwinąć skrzydła, zaczynając od określe-

nia swoich mocnych i słabych stron. Forma zabawy „Moja 

dłoń mówi o mnie” pozwoliła im lepiej poznać siebie i starać 

się zwalczać te cechy, które utrudniają im życie. A więc: nie-

śmiałość, uległość wobec starszych i bardziej agresywnych, 

brak pewności siebie, niechęć do nauki. Aby to zmienić za-

stosowany został trening asertywności oraz omówione były 

teksty podnoszące pewność siebie - „Jak uwierzyć w siebie?” 

oraz znana przypowieść o orle, który wychowany z kurami, nie 

znając swoich możliwości, tylko chodził po ziemi, dopiero, gdy 

uwierzył w siebie wzniósł się i poszybował w niebo. Ponadto 

pomocne były rozmowy wspierające z psychologiem. 

 W ramach akcji uczniowie:

- wykonali prace plastyczne pt. „To ja”, w których przedstawia-

li swoje pasje i sposoby spędzania wolnego czasu, wypełniali 

także broszurkę „Jestem asertywny, jestem asertywna - umiem 

powiedzieć nie”;

- zapoznali się z sylwetką pływaka Konrada Czerniaka, który 

zaimponował im swoją silna wolą;

- wypełniali ulotkę „Żabka czy motylek” odpowiadając na 5 

pytań zawartych w broszurce. 

 Dla uczniów klasy IV sport jest całym ich życiem, dlate-

go z wielkim zapałem wykonali gazetkę poświęconą znanym 

sportowcom pod kątem Euro 2012. Z wielkim entuzjazmem 

mówili też o swoich pasjach, nie tylko związanych ze sportem, 

ale i innymi obszarami życia m.in.: zbieranie starych monet, 

przyjaźń ze zwierzętami domowymi kotem, psem, chomikiem, 

końmi czy zamiłowaniem do motyli. 

 Uczniowie tak się zachęcili do realizacji swoich pomysłów, 

że zaczęli stawiać sobie coraz wyższe cele dotyczące np. cieka-

wego i właściwego spędzania wolnego czasu. Dotąd większość 

czasu przeznaczali na siedzenie przy komputerze i bezmyślne 

bieganie za piłką. Teraz postanowili ten czas wykorzystać bar-

dziej racjonalnie, np. na poszerzenie własnych horyzontów 

i zainteresowań. 

 Imponujący był fakt, jak wielką kreatywnością i pomysło-

wością wykazały się dzieci podczas przygotowania scenografii 

na piknik rodzinny, a samo święto rodziny było wielkim i nie-

zwykle udanym wydarzeniem. Całe rodziny mogły spędzić so-

botnie czerwcowe przedpołudnie na placu szkolnym oglądając 

występy swoich pociech, bawiąc się na gigantycznej zjeżdżalni, 

biorąc udział w wielu konkurencjach sportowych czy częstując 

się kiełbaskami z grilla. Było też wiele smakołyków, a pogoda 

wspaniale dopisała, podobnie jak humory dzieci, ich rodziców, 

krewnych czy dziadków. Takie przedsięwzięcie, to prawdziwa 

alternatywa dla bezradności. Pokazuje, jak zdrowo, radośnie 

i rodzinnie można spędzić wolny czas. 

 W ramach akcji, 31 maja 2012 - z okazji dnia bez papierosa 

- odbyła się prezentacja pt. „Palenie szkodzi zdrowiu”, w której 

wzięli udział wszyscy uczniowie. Aby podnieść rangę zdrowe-

go stylu życia, zorganizowany został kampanijny „Dzień spor-

tu”. Odbyło się szereg rozgrywek sportowych tj.:  koszykówka, 

siatkówka, unihokej, piłka nożna - zakończonych małym po-

częstunkiem. 

 Ogólnopolska kampania profilaktyczna była dla dzieci bar-

dzo ważna - dała im poczucie większej wiary w siebie i uświa-

domiła, że każdy - nawet mały człowiek - ma w sobie moc 

decydowania o tym, co ciekawego i dobrego będzie działo się 

w jego życiu. Dzieci zrozumiały, że aby coś osiągnąć trzeba mieć 

marzenia. Dzięki marzeniom mogą się rozwijać, sięgać wyżej 

niż codzienność. A najlepszym sposobem na bezradność jest 

znalezienie sobie jakiejś pasji i jej realizacja. 

  Wszystkie osoby biorące udział w kampanii zostały nagro-

dzone dyplomami i drobnymi upominkami. Cyklicznie prowa-

dzony program jest świetnym pomysłem, pozwalającym sku-

tecznie rozwijać i wzmacniać umysł małych dzieci.

Koordynator akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - Wiktoria Dziuda

Dyrektor szkoły - Zdzisława Lesińska
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Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół 

gimnazjalnych z terenów wiejskich, poprzez stwo-

rzenie możliwości uczestniczenia w dodatkowych 

zajęciach poprawiających znajomość języka angiel-

skiego oraz poznawanie kultury krajów anglojęzycz-

nych - to podstawowe cele programów edukacyjnych 

i dodatkowych zajęć językowych organizowanych w 

Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie.

Od 1 września 2011 roku uczniowie klas trzecich Gimnazjum 

w Płochocinie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych 

zajęciach językowych (90 godzin rocznie). Jest to możliwe dzię-

ki programowi Youngster finansowanemu z środków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Celem zajęć jest wy-

równanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych 

z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych 

w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom 

możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych za-

jęciach polepszających znajomość języka angielskiego. Forma 

zajęć Youngster jest przeciwieństwem regularnych lekcji an-

gielskiego w szkole. Przekazywana wiedza nie jest sprawdzana 

za pomocą testów i kartkówek, uczniowie nie otrzymują rów-

nież ocen. Za pomocą ciekawych ćwiczeń (gier i łamigłówek) 

oraz powtórzeń notuje się postępy uczniów w miarę trwania 

zajęć. Uczeń, ucząc się w atmosferze zabawy i zdrowej rywali-

zacji (np. w przypadku konkursu), utrwala materiał dużo szyb-

ciej i solidniej.

 Od września 2012 roku w szkole realizowany jest także pro-

jekt „English great! Let’s work together’’ w ramach Programu 

“English Teaching” Fundacji NIDA. Wszelkie działania związane 

z projektem są finansowane przez Polsko-Amerykańską Fun-

dację Kościuszkowską. Uczniowie na dodatkowych zajęciach 

z języka angielskiego poznają kulturę krajów anglojęzycznych, 

poprzez przygotowywanie prac związanych z następującymi 

tradycjami: Dzień Wszystkich Świętych, Halloween, Bonfi-

re Night, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Świętego Patry-

ka, Święto Dziękczynienia, Dzień Niepodległości. W ramach 

programu „Nauka bez granic” biorą udział w następujących 

warsztatach na temat zwyczajów w Anglii i Irlandii: „Quirky 

Customs”, „Christmas Fun and Games”, „Ireland and St Patrick’s 

Day”. Uczniowie spotkają się także z dyplomatą w amerykań-

skiej ambasadzie w ramach programu „Meet America”. Udział 

w warsztatach jest inspiracją dla uczniów do stworzenia wła-

snych prac, które zostaną przesłane do zaprzyjaźnionych szkół 

z zagranicy.

Izabela Więckowska i Barbara Kołkiewicz

Występami dzieci ze szkoły specjalnej oraz pokazem 

szermierki paraolimpijczyków rozpoczęły się obchody 

Światowego Dnia Niepełnosprawnych w Gimnazjum 

im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie. Zorganizowa-

no je po raz pierwszy i nazwano „Dniem Integracji”.

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych. Ban Ki Mun - Sekretarz Generalny ONZ 

- w swoim tegorocznym przesłaniu z tej okazji napisał o budu-

jącym i inspirującym potencjale, jaki drzemie w osobach nie-

pełnosprawnych. Przypomniał, że jeden ze złotych medalistów 

igrzysk paraolimpijskich otrzymał list, w którym dziewczynka 

napisała: „To, jak przezwyciężasz życiowe trudności i osiągasz suk-
cesy jest dla mnie źródłem siły i inspiracji”. Nauczyciele z Gim-

nazjum im. K. I. Gałczyńskiego, organizując 4 grudnia 2012 r. 

„Dzień Integracji”, chcieli pokazać ten potencjał. Pragnęli, aby 

uczniowie przekonali się, że osoby niepełnosprawne mogą 

dobrze funkcjonować w społeczeństwie, mimo istnienia wielu 

barier.

 W tygodniu poprzedzającym święto uczniowie przygoto-

wywali i rozwiesili w szkole plakaty związane z niepełnospraw-

nością. Pomagali w przygotowaniu sal tematycznych, w których 

mogli zmierzyć się z problemami osób niepełnosprawnych. 

Dużym powodzeniem cieszyła się sala „Niewidzialny świat”, w 

której dzieci z zasłoniętymi oczami i w zupełnych ciemnościach 

rozpoznawały zapachy oraz przedmioty codziennego użytku, 

jak również musiały poradzić sobie z pisaniem i rysowaniem, 

skupiając jednocześnie uwagę na treści przekazywanej przez 

prowadzącego lekcję. W sali „Sprawna dłoń” można było ba-

wić się masą solną, a w sali „Schody, schody, schody…” można 

było sprawdzić, z jakimi problemami borykają się osoby, które 

poruszają się przy pomocy wózka inwalidzkiego. 

 W „Dzień Integracji” uczniowie gimnazjum wystąpili przed 

zaproszonymi gośćmi oraz swoimi kolegami i nauczycielami 

prezentując swoje talenty wokalne i taneczne. Dzieci z Zespo-

łu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego z Grodziska 

Mazowieckiego przedstawiły spektakl pt. „Królewna Śmiesz-

ka”. Arkadiusz Jabłoński oraz Radosław Stańczuk - szermierze 

paraolimpijczycy - dali pokaz szermierki oraz zaprosili uczniów 

do nauki sztuki szermierczej. 

 Ci, którzy chcieli się dowiedzieć, jak specjaliści pracują 

z dyslektykami i osobami z wadą wymowy, mogli zaspokoić 

swoją ciekawość wykonując ćwiczenia pod okiem logopedy 

oraz terapeuty pedagogicznego. Wszyscy dobrze bawili i wiele 

nauczyli!

 „Dzień Integracji” został zorganizowany dzięki pomocy Bu-

siness Consulting Group Sp. z o.o.

Marta Parchan
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Harcerstwo w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochoci-

nie działa od 1999 roku. Natomiast od 2003 roku działa Szczep 

Harcerski BAZA, w którym obecnie są 3 drużyny starszohar-

cerskie i 1 drużyna wędrownicza. Harcerze chętnie spotykają 

się raz w tygodniu na godzinnych zbiórkach, a w razie potrze-

by częściej. 

 Harcerzem być, to niełatwe zadanie - wymagające prawo 

harcerskie, służba, ciągła praca nad sobą, radzenie sobie w wie-

lu sytuacjach, które przydają się w życiu codziennym. Ale jak 

wiele można zdobyć - przyjaźnie na całe życie, wiedzę o sa-

mym sobie, piękne wspomnienia.

 Niewielu młodych ludzi umie się świetnie bawić bez uży-

wek, radzić sobie w terenie, umie udzielić pierwszej pomocy, 

szyfrować wiadomości, wiązać węzły, rozpalać ogniska, wyzna-

czać kierunki, rysować mapy, wymyślać skecze… Bo harcer-

stwo, to przecież głównie wspaniała zabawa, ale też i sposób 

na życie.

 Harcerze przygotowują wiele zadań i akcji na rzecz szkoły 

i środowiska np.: gry terenowe, kominki harcerskie, przekazy-

wanie Betlejemskiego Światełka Pokoju, obchody 100-lecia 

Harcerstwa - posadzenie dębu, a także wiele innych działań in-

tegracyjnych: uroczyste otwarcie roku harcerskiego, połączo-

ne z ogniskiem i pieczeniem ziemniaków, Harcerska Olimpia-

da Uśmiechu i Humoru, Harcerski Nocny Maraton Filmowy, 

Dzień Myśli Braterskiej, wigilia harcerska, Andrzejki, jajeczko 

harcerskie, biwaki, rajdy, obozy.

 Harcerze wraz z instruktorami uczestniczą w różnych uro-

czystościach narodowych i patriotycznych, współpracują z 

osobami i organizacjami z poza szkoły:

• pełnili „służbę wodną” w Warszawie na Placu Piłsudskiego 

podczas uroczystości żałobnych po katastrofie w Smoleńsku,

• brali udział we mszach patriotycznych pełniąc warty,

• pomagali w zbiórkach pieniędzy na stypendia z Fundacji Pry-

masa Tysiąclecia,

• brali udział w uroczystych obchodach Bitwy Ołtarzewskiej,

• pomagali kombatantom.

 Co roku harcerze wyjeżdżają na obozy letnie, podczas któ-

rych jest okazja do integracji między drużynami, zdobycia ko-

lejnych sprawności harcerskich i wiedzy.

 Ktoś kiedyś zapyta: „Co Ci daje harcerstwo?” 

 Ty mu odpowiesz: ,,Nadaje sens życiu 

 Tworzy osobowość. 

 Tolerancja i akceptacja

 Gdy staniesz w krąg i dotkniesz innych rąk

 Poczujesz to ciepło

 Przyjaźń, braterstwo

 I wtedy wiesz, że to jest to. 

 Ci ludzie, ten klimat

 Coś co daje Powera.

 HARCERSTWO!’’

Czuwaj! Urszula Galant

Harcerzem być, to wcale nie wada. Harcerzem być, każdemu wypada

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław 

Komorowski nadał odznaczenia wychowawcom

z całej Polski za działalność edukacyjną i wychowawczą,

za kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży.

Uroczystość odbyła się 4 grudnia 2012 r. w Pałacu Prezydenc-

kim. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, aktu deko-

racji dokonał szef Kancelarii Prezydenta RP - Jacek Michałowski. 

Gratulacje uhonorowanym wychowawcom złożyli: małżonka 

Prezydenta RP, Przewodnicząca Honorowego Komitetu Roku 

Janusza Korczaka - Anna Komorowska oraz Rzecznik Praw 

Dziecka - Marek Michalak.

 Wśród odznaczonych Złotym Krzyżem Zasługi znalazła 

pani Dorota Stępniak, nauczyciel historii i WOS-u w naszym 

gimnazjum.

 Jesteśmy bardzo dumni, że w naszym gronie mamy tak za-

służonego pedagoga. Serdecznie gratulujemy!

dyrekcja i grono pedagogiczne Gimnazjum
 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH
DLA WYCHOWAWCÓW W ROKU JANUSZA KORCZAKA
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5 grudnia w Świetlicy Osiedlowej przy ul. Obroń-

ców Warszawy 14 odbyło się otwarcie wystawy 

prac malarskich Anny Rak-Kaszanits, mieszkanki 

Ożarowa Mazowieckiego od prawie pół wieku. 

Chcieliśmy zaprezentować fragment dorobku malarskiego 

osoby z sąsiedztwa nie na wielkiej wystawie, ale w kameralnej 

osiedlowej świetlicy, mieszczącej się przy tej samej ulicy, przy 

której mieszka artystka. Tu powstało wiele jej obrazów. 

 Pochodzi z rodziny wywodzącej swój ród z Litwy, obda-

rzonej od pokoleń wieloma artystycznymi talentami. Ojciec 

- Aleksander Rak - był uznanym i cenionym już przed wojną 

grafikiem. Prowadził pracownię grafiki w Akademii Sztuk Pięk-

nych w Warszawie. Bombowy nalot rosyjskich samolotów na 

Warszawę w nocy z 20 na 21 sierpnia 1942 roku zmienił jego 

życie. W gruzach domu zginęła jego żona Janina Knothe-Rak 

- malarka, jej cały dorobek artystyczny i wszystkie jego grafiki.

 Sam, walcząc o życie, pozostał z czwórką dzieci: Martą, 

Anną, Barbarą i Tomaszem. Po wojnie wraz z dziećmi osiadł 

w Katowicach, gdzie tworzył od podstaw uczelnię artystyczną 

i był jej wieloletnim dziekanem. Pradziad pani Anny ze strony 

matki - Aleksander Rycerski (1825-1866) - był znanym mala-

rzem i konserwatorem, który za uczestnictwo w powstaniu 

styczniowym musiał emigrować za granicę. Brat - Tomasz Rak 

- utrzymywał się na studiach z rysowania karykatur dla wielu 

pism, a potem był wybitnym tłumaczem przysięgłym języka 

angielskiego. Wraz z żoną przez wiele lat należeli do Domowe-

go Kościoła, a następnie do ruchu Equipes Notre Dame, które-

go celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w peł-

nym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa. Siostra Marta 

Rak - Podgórska jest uznaną malarką. Jej twórczość, to świat 

utrwalony rysunkami pastelami. Pastele dają możliwość szyb-

kiego zapisywania obrazów. Odpowiada to artystce i pozwala 

zapisywać emocjonalnie przeżywaną rzeczywistość: pejzaże, 

portrety, kwiaty, muzykę, świat abstrakcji i wyobrażeń. Siostra 

- Barbara Rak też malowała akwarele i pejzaże i pisze wiersze. 

 Anna Rak ukończyła architekturę w Krakowie. I może 

dlatego jednym z jej ulubionych motywów jest właśnie ar-

chitektura. Powstały całe cykle tematyczne obrazów: wieś w 

akwareli, pejzaż w akwareli czy też drewniana architektura w 

akwareli. Maluje akwarele stosując z mistrzostwem tę trudną 

technikę. Realistyczne obrazy malowane szybkoschnącą wod-

ną farbą, praktycznie bez możliwości poprawiania, przypomi-

nają zdjęcia utrwalające przemijające i ulotne chwile. Kładzione 

pewną ręką plamy farb zatrzymują piękno krajobrazu, budowli 

sakralnych, domów i ludzi. To często zapis ginącej architektury 

drewnianej. W czasie wędrówek po Polsce Anna Rak utrwalała 

w obrazach zapomniane kościółki, rozwalające się ze starości 

drewniane domy, kapliczki, zakątki, do których nie wkroczyła 

jeszcze urbanizacja. Malarstwo, choć realistyczne, swoją kru-

chością przenosi oglądającego w nierzeczywisty świat cienia, 

światła i barw. Artystka wystawiała swoje prace na wielu wy-

stawach w Polsce i za granicą; m.in. w Paryżu, Londynie, USA 

i Brazylii.

 Anna Rak dała się poznać jako osoba niestrudzenie służąca 

ludziom. Pracy społecznej i działalności charytatywnej poświę-

cała cały, nie zajęty malowaniem czas. Z niesłabnącą energią 

wciąż spieszyła komuś z pomocą. Najczęściej były to dzieci, 

które wyszukiwała i otaczała opieką. Cały czas miała w pamięci 

swoje trudne dzieciństwo (po stracie matki w czasie nalotu na 

Warszawę w 1942 roku przebywała w Domu Dziecka) i po-

została niezwykle wrażliwa na potrzeby i biedę wśród dzieci. 

Troskę o poprawę ich bytu rozciągnęła również na dzieci hin-

duskie, wspomagając dzieła prowadzone w Indiach przez ojca 

Mariana Żelazko, werbistę, nominowanego w 2002 roku do 

Pokojowej Nagrody Nobla.

 Artystka maluje też obrazy o tematyce religijnej. Zajmuje się 

też z powodzeniem pracą literacką i dziennikarską. Ma w swo-

im dorobku nagrody i publikacje w różnych pismach.  

 Niezwykłą wrażliwość Anny Rak możemy zauważyć nie 

tylko w jej malarstwie, ale i słowie pisanym. W swoim pamięt-

niku - poemacie napisała: „Nie mówcie, że drzewa głosu nie mają. 
Nie potrafią krzyczeć słowami, które ranią, a inną mowę ja rozu-
miem, mowę milczenia i pękającej kory”.
 Tradycyjnie już, wystawa zgromadziła wiele osób chcących 

„dotknąć” świata tworzonego pędzlem i farbami. Uroczystego 

otwarcia dokonała, ze względu na chorobę artystki, jej siostra 

Marta Rak-Podgórska. Przybyli na wernisaż mieszkańcy Ożaro-

wa wspominali malarkę - swoją sąsiadkę, rozpoznawali niektóre 

namalowane przez nią obiekty, pamiętali też o jej nieustającym 

poświęceniu i dobroci w stosunku do dzieci, które potrzebo-

wały pomocy. 

 Wystawie prac Anny Rak towarzyszył kiermasz rękodzie-

ła pani Anny Kłos. Techniką decoupage’u nadaje codziennym 

przedmiotom: kieliszkom, bombkom, talerzykom, szkatułkom 

niezwykły, artystyczny wygląd, zmieniając czasem ich zasto-

sowanie. Pani Anna Kłos niedawno sprowadziła się z rodziną 

do Ożarowa, ma dwójkę małych dzieci. Nie ukrywa, że dzięki 

swoim pomysłom i wyobraźni udaje jej się wzbogacić domo-

wy budżet.

 Przybyli goście mogli kupić wspaniały prezent pod choinkę 

dla swoich bliskich.  

 Kiermasz wzbogaciły też świąteczne dekoracje i ozdoby 

„wyczarowane” przez panią Wandę Bednarską i Janinę Kowal-

czyk z oryginalnych materiałów.  

Grażyna Lipska-Zaremba

Malarka z sąsiedztwa - wystawa obrazów Anny Rak-Kaszanits
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Chciałabym podzielić się z Państwem swoją 

radością z sukcesu, który odniosła nasza gminna i po-

wiatowa Biblioteka Publiczna podczas Mazowieckiej 

Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju 

Bibliotek w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy - Bi-

bliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.

Konferencja obyła się 23 listopada br. Fachowcy związani z bi-

bliotekarstwem - naukowcy z Instytutu Informacji Naukowej 

i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

z Instytutu Książki i Czytelnictwa, a także dyrektorzy i instruk-

torzy bibliotek publicznych z całego Mazowsza - dyskutowali 

o roli bibliotek, jako miejsca budowania kapitału społecznego, 

lokalnej współpracy i tzw. „trzeciego miejsca”, w którym toczy 

się życie współczesnego człowieka (obok domu i pracy).

 Zostałam poproszona o zaprezentowanie działalności Bi-

blioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, jako partnera w 

środowisku lokalnym. Oprócz współpracy ze szkołami i przed-

szkolami, Domem Kultury „Uśmiech”, Urzędem Miejskim w 

Ożarowie Mazowieckim i Starostwem PWZ, a także organiza-

cjami społecznymi nawiązaliśmy współpracę z dużym bizne-

sem, a mianowicie Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynkiem 

Hurtowym Bronisze S.A. Tworzymy wspólnie Partnerstwo 

Lokalne na rzecz mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki. 

Celem współpracy lokalnej jest przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu licznej grupy mieszkańców gminy, przeprowadze-

nie kampanii promocyjnej na temat korzyści wynikających ze 

stosowania nowoczesnych technologii komunikacyjnych w ży-

ciu codziennym, stworzenie warunków do podniesienia  kom-

petencji cyfrowych rolników, emerytów i osób z pokolenia 50 

plus, a także zintegrowanie aktywnych osób z różnych insty-

tucji i organizacji działających na terenie Ożarowa Mazowiec-

kiego, poznanie własnych zasobów, możliwości i potrzeb oraz  

zwiększenie skuteczności działań. Partnerami współpracy są: 

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim wraz z filiami, 

Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Oża-

rowie Mazowieckim, Koło Rencistów i Emerytów z siedzibą w 

Broniszach, Radna Małgorzata Rutkowska, sołtys wsi Wolskie, 

Szczep ZHP im Szarych Szeregów działający przy Gimnazjum 

w Płochocinie, Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, War-

szawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze oraz Ze-

spół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Halika w Ożarowie Ma-

zowieckim.

 Partnerom udało się wdrożyć kursy komputerowe dla 

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ogromnie się tu-

taj zasłużyły panie: Jolanta Niegrzybowska - Sekretarz Gminy 

- oraz Halina Władyka - Dyrektor Gimnazjum im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego. Pani Sekretarz przygotowała pro-

gram i oddelegowała instruktorów, pani Dyrektor oddała na 

potrzeby zajęć szkolną pracownię komputerową i nauczyciel-

kę informatyki - panią Paulinę Jazownik - którą seniorzy bardzo 

sobie chwalą za cierpliwość i fachowość.

 Wydaliśmy również ulotkę z zaproszeniem do Partnerstwa 

radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli. Nasze Partner-

stwo zostało zauważone przez Program Rozwoju Bibliotek, 

którego ożarowska biblioteka publiczna jest uczestnikiem. 

Zostaliśmy poproszeni o przedstawienie naszego Partnerstwa 

na opisywanej konferencji, aby pokazać innym bibliotekom, 

jak takie partnerstwa budować. Dzięki życzliwości i gotowo-

ści partnerów do współpracy, Ożarów Mazowiecki zasłynął na 

Mazowszu jako miejsce lokalnej aktywności i wzór godny na-

śladowania przez innych.  Serdecznie dziękuję wszystkim Part-

nerom za dotychczasową współpracę i - korzystając z okazji 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku - ży-

czę zdrowia i powodzenia w życiu zawodowym i osobistym  

wszystkim Partnerom i Czytelnikom „Informatora”.

Elżbieta Paderewska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Biblioteka publiczna miejscem lokalnej współpracy

21 listopada, w ramach projektu „Dziecięca Akademia Przy-

szłości”, dzieci z kl. IIIc ze Szkoły Podstawowej im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie wraz z nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia unijne (p. A. Kępczyńską i E. Bartosińską) uczestniczyły 

w wycieczce do „Stajni Patataj” w Kaniach. Na miejscu odbyły 

się dla dzieci zajęcia sportowo-przyrodnicze, podczas których 

miały kontakt ze zwierzętami, uczyły się karmić konie, mogły 

pielęgnować kuce i trochę potrenować jazdę. Dodatkową 

atrakcją był przejazd bryczkami po lesie, gry i zabawy sportowe 

oraz ognisko z kiełbaskami. Kontakt z przyrodą podczas pracy 

i zabawy jest cennym doświadczeniem dla naszych 9-latków.

Natomiast klasa IIIb wraz z wychowawcą (p. G. Szymaniak) 

odwiedziła w Warszawie miejsca związane z postacią Fryde-

ryka Chopina. W Muzeum im. F. Chopina dzieci spotkały się 

z kulturą muzyczną i zachęcone zostały do słuchania muzyki 

fortepianowej, spokojnej, wyciszającej i przyjemnej dla ucha.

 7 grudnia pani M. Pryba - kierownik świetlicy - wraz z wy-

chowawcami ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie (co stało się już tradycją) zorganizowała prze-

piękny, nastrojowy kiermasz świąteczny. Ręcznie wykonane 

WYDARZYŁO SIĘ...
w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie
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przez dzieci świąteczne ozdoby oraz zapach świeżej choin-

ki nadały kiermaszowi cudowny, bożonarodzeniowy klimat. 

Tego dnia, z okazji Mikołajek, miało również miejsce nietypo-

we wydarzenie muzyczne - „Mini Play Back Show w świetlicy”. 

„Odwiedziły” nas polskie i zagraniczne gwiazdy muzyki Dance, 

dając próbę swoich możliwości. Podczas koncertu zatytu-

łowanego „Mini Play Back Show” dzieci usłyszały największe 

hity muzyczne 2012 roku w wykonaniu swoich rodziców, m.in. 

wspólny taniec Gangam Style, „Ona tańczy dla mnie”, „Koloro-

wych jarmarków”, „Nie daj się”, „Wyginam śmiało ciało”, „Waka-

-Waka „.

 Rodzice przygotowywali się do tego występu wraz z wy-

chowawcami świetlicy przez kilka tygodni, gdzie wspólnie 

ustalaliśmy dobór repertuaru, charakteryzację i ruch sceniczny. 

Ćwiczyliśmy wspólnie kroki taneczne i układy. Rodzice wykaza-

li się niebywałą wytrwałością, gdyż próby były bardzo wyczer-

pujące, a charakteryzacja również nie była łatwa. Występ dla 

dzieci był niesamowitą niespodzianką i dużym zaskoczeniem 

– „no, bo jak to, rodzice i to moi…!?”, a jednocześnie wspaniałą 

zabawą. Dzieci podziwiały talenty, odwagę i umiejętności ta-

neczne swoich rodziców.

 Impreza mikołajkowa zakończyła się słodkim poczęstun-

kiem, prezentami dla całej świetlicy, które ze sponsorowali rodzi-

ce - były to stoły i pufy - oraz wspólnymi śpiewami i tańcami.

 8 grudnia w naszej szkole miała miejsce piękna uroczy-

stość - Jubileusz 80-lecia Hufca Błonie. Odbyło się uroczyste 

nadanie nowego sztandaru Hufcowi ZHP Błonie im. Edwarda 

Przybysza. Z tej okazji przybyli liczni goście m.in.: przedstawi-

ciele władz gmin Ożarów Mazowiecki i Kampinos, księża z pa-

rafii Płochocin i Ołtarzew, Komendantka Chorągwi Stołecznej 

ZHP hm. Paulina Gajownik, wnuk bohatera Hufca hm. Woj-

ciech Przybysz, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe, instruk-

torzy oraz zuchy, harcerze i ich rodzice. 

 Po przywitaniu wszystkich nastąpiło odczytanie rysu histo-

rycznego Hufca, następnie sylwetkę hm. Edwarda Przybysza 

przybliżył jego wnuk. Fundatorzy nowego sztandaru podpi-

sali Akt Fundacji Sztandaru i symbolicznie wbili gwoździe w 

jego drzewiec. Po uroczystym przekazaniu sztandaru w ręce 

Komendanta Hufca phm Tomasza Koteckiego, wybrani in-

struktorzy, harcerze i zuchy złożyli ślubowanie na ten sztandar. 

Spotkanie zakończyło się prezentacją, krótkim występem arty-

stycznym oraz poczęstunkiem.

Agnieszka Olczak i Monika Pryba

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Uprzejmie informujemy o posiedzeniach komisji na 
najbliższe miesiące:
• 3 i 17 stycznia,
• 7 i 21 lutego,
• 7 i 21 marca.
 Posiedzenia odbywają się o godz. 16:00 w Punkcie 
Konsultacyjno-Informacyjnym ,,UZALEŻNIEŃ”, ul. Po-

znańska 167A w Ożarowie Mazowieckim.
 Wszelkie zmiany dotyczące terminów posiedzeń 
GKRPA będą zamieszczane na bieżąco na stronie www.
ozarow-mazowiecki.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
e-mail: gkrpa-ozarow@o2.pl
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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 

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

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 te-

rapeutą; 18:00-20:00 - grupa wsparcia dla początkujących - za-

jęcia z terapeutą; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

Uzależnień, ul. Poznańska 167A

WTOREK: 17:00-20:00 - spotkania z terapeutą dla osób z dłu-

gim stażem abstynenckim; miejsce: Punkt Konsultacyjno-In-

formacyjny UZALEŻNIEŃ, ul. Poznańska 167A

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

edukacyjno-pomocowa dla ofiar przemocy i osób współuza-

leżnionych; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uza-

leżnień, ul. Poznańska 167A

CZWARTEK 18:00-20:00 - grupa wsparcia dla osób z długim sta-

żem abstynenckim; 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 Konsul-

tacyjno-Informacyjny Uzależnień, ul. Poznańska 167A.

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie

PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY UZALEŻNIEŃ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Turniej karate 
W sobotę 17 listopada 2012 r. odbył się 

już trzeci z serii turniej karate - Ożarów Kara-

te Cup, połączony z zawodami „Talent Sportowy” 

- ogólnorozwojowymi zawodami sportowymi. 

W zwodach karate udział wzięło ponad 120 zawodników 

z całej Polski. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zmagania 

w „Talencie Sportowym”, w którym wystartowało ponad 60 

zawodników. Zawodnikom z Ożarowa Mazowieckiego moc-

no kibicowali mieszkańcy gminy. W zawodach udział wzięli 

zawodnicy z: UKS „UNSU” Ożarów Mazowiecki, Atemi Ursus 

Warszawa, Rensei Borzęcin, Grot Chynów, Shogun Białystok, 

UKS 14 Warszawa oraz Kakimu Warszawa. Zawody sędziowa-

ło dziesięciu sędziów karate na dwóch matach, a o bezpieczeń-

stwo zawodników dbało aż trzech ratowników medycznych. 

Nasi zawodnicy zdobyli wiele medali w Kata (formy), Kumi-

te (walki) oraz Fantomie (walka z cieniem dla najmłodszych). 

Wielu młodych mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki za-

liczyło swój pierwszy profesjonalny start w zawodach sporto-

wych („Talent Sportowy”), a niektórzy zdobyli swoje pierwsze 

medale. 

 Poza tym można było zobaczyć na jak wysokim poziomie 

jest karate w Polsce, które - miejmy nadzieję - już niedługo 

znajdzie się na olimpiadzie. 

 Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji turnieju. 

W szczególności: Urzędowi Miejskiemu w Ożarowie Mazo-

wieckim z Burmistrzem Pawłem Kanclerzem na czele, Staro-

ście Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Janowi Żychliń-

skiemu, rodzicom, zawodnikom oraz sympatykom karate 

w naszej gminie.
Zarząd UKS „UNSU”

WYDARZENIA SPORTOWE
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W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

6 stycznia - niedziela - godz. 19:00
Koncert Noworoczny 

w Sali Bankietowej Hotelu Mazurkas. 

Wystąpi Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego 

z Zamościa oraz soliści: Justyna Reczenedi i Krystian

 Krzeszowiak.

10 stycznia - czwartek - godz. 17:30
Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku - wykład.

13 stycznia - niedziela - godz. 8:00 do 16:00
XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab 

w DK „Uśmiech”. Licytacja gadżetów WOŚP godz.14:00.

17 stycznia - czwartek - godz. 17:00 
Uroczystość Jubileuszowa - 50-lecie pożycia 

par małżeńskich

20 stycznia - niedziela - godz. 13:00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Szopka Krakowska”. 

Wstęp wolny.

24 stycznia - czwartek - godz. 17:30
Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

27 stycznia - niedziela - godz. 16:00 
Karnawałowy wieczorek taneczny dla seniorów. 

Bilety w cenie 12 zł.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

13 stycznia - niedziela - godz. 16:00
Wieczorek taneczny dla seniorów. Wstęp wolny.

20 stycznia - niedziela - godz. 15:00 

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w wy-

konaniu dzieci uczęszczających na zajęcia w 

Domu Kultury „Uśmiech” - Filia w Józefowie.

26 stycznia - sobota - godz. 18:00 
Wieczorek taneczny dla grupy młodzieżowej 

Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”.

27 stycznia - niedziela - godz. 15:00 
Wernisaż prac artystów plastyków zrzeszonych przy 

Domu Kultury „Uśmiech” - Filia w Józefowie.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

W grudniu łucznicy KS „Ożarowianka” wzięli udział 

w trzech turniejach, od regionalnych zawodów mikołaj-

kowych dla dzieci po 24h zawody międzynarodowe.

W pierwszy dzień grudnia w Radomiu odbyły się Ogólno-

polskie Halowe Zawody Łucznicze VI Memoriał Józefa Trze-

śniewskiego. Wystartowała w nich reprezentacja trzech kade-

tów, którzy po udanej rywalizacji zajęli: 2. miejsce - Szymon 

Skowroński, 4. miejsce - Michał Woźniak i 7. miejsce - Adam 

Krawczyk.

 W zawodach Mikołajkowych dla dzieci, które odbyły się 

piątego grudnia w Warszawie, Agata Schulz zajęła miejsce 

drugie, trzecia była Martyna Kołodziej, czwarta Marta Sewe-

ryn, piąte miejsce zajęła Gabrysia Skóra zaś siódme Dagmara 

Rutkowska, wśród rocznika 2003 Zuzanna Oczkowska zajęła 

miejsce 6.

 8-9 grudnia została rozegrana VIII edycja 24h zawodów 

w Radzyminie, w której rywalizowały ze sobą czteroosobowe 

drużyny. W jedynych na świecie zawodach, w których strzela 

się przez cały dzień i noc, nasz klub wystawił aż dwie drużyny, 

które miały możliwość rywalizowania nie tylko z klubami z kra-

ju, ale i z przedstawicielami: Łotwy, Szwecji, Ukrainy i Kazach-

stanu. W sumie rywalizowało ze sobą aż 29 drużyn.

 Pierwsza drużyna - Ożarowianka I - reprezentowana była 

przez Adama Krawczyka, Michała Patrzałka, Michała Woź-

niaka i Katarzynę Wrzodak i zajęła miejsce 21, druga drużyna, 

w skład której wszedł nasz trener, były olimpijczyk z Sydney 

Grzegorz Targoński, Antonina Borys, Szymon Skowroński oraz 

Adriana Trojan, zajęła miejsce 25.

 Najlepsze wyniki indywidualnie wśród mężczyzn uzyskał 

Grzegorz Targoński 277 pkt. miejsce 28, 274 pkt. i 32. miejsce 

Michał Patrzałek, 269 pkt. i 41. miejsce Adam Krawczyk, 256 

pkt. i 57. miejsce Michał Woźniak, 252 pkt. i 59. miejsce Szymon 

Skowroński. Wśród kobiet Antonina Borys 237 pkt. i 24. miej-

sce, Katarzyna Wrzodak 217 pkt. i 28. miejsce oraz Adrianna 

Trojan 210 pkt. i 31. miejsce.
Michał Patrzałek

Turniej łuczniczy

- DK „Uśmiech” w Ożarowie Maz. - 28.01.2013-1.02.2013

- Filia DK „Uśmiech” w Broniszach - 28.01.2013-8.02.2013

- Filia DK „Uśmiech” w Józefowie - 4-8.02.2013 

Wszystkie zajęcia bezpłatne! Szczegółowe informacje na 

plakatach i stronie internetowej www.dkusmiech.eu
Zapisy w sekretariacie Domu Kultury w Ożarowie Maz. - 

tel. (22) 722-14-45, w Filii w Józefowie (22) 722-50-08 oraz 

w Filii w Broniszach 510-284-791

FERIE ZIMOWE Z „UŚMIECHEM”
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STRAŻ MIEJSKA

Obowiązki użytkowników pasa drogowego 
Z jakimi sprawami dzwonią do nas mieszkańcy? 

Co było przedmiotem naszej pracy w ostatnim okresie?

Znowu brak czyjejś wyobraźni. Osoba, która podpala suchą 

trawę i - jak widać na fotografii - znajdujące się w niej odpady, 

naraża nas wszystkich na niebezpieczeństwo, nie tylko poprzez 

zagrożenie pożarowe, ale również wdychanie toksyn, jakie wy-

dzielają się z plastików podczas ich palenia. 

 W dalszym ciągu odbieramy telefony z informacją o po-

wstających wysypiskach śmieci. Jednak z naszego doświadcze-

nia wynika, że na dzień dzisiejszy są to przeważnie incydenty 

pojedynczych osób, które pod osłoną nocy wysypują zalegają-

ce im odpady.

 Przyjmowaliśmy zgłoszenia dotyczące bezpańskich psów, 

jednak niewiele możemy zrobić w tej sprawie. Po dokonaniu 

potwierdzenia zgłoszenia, informacje przekazujemy do Wy-

działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, celem podjęcia dal-

szych czynności. 

 A powyższy obrazek no cóż, to nie jest bombka świątecz-

na, ale prawdziwy niewybuch! Zaopiekowaliśmy się takim zna-

leziskiem do czasu przyjazdu Patrolu Saperskiego.

 Nasza codzienność - brak wyobraźni kierowców. W tym 

zakresie przyjmujemy chyba najwięcej zgłoszeń. Postaramy 

się, aby wykroczenia tego typu, były częściej piętnowane na 

łamach „Informatora Ożarowskiego”

 Listopad, upłynął nam również na przeprowadzeniu akcji 

„Bądź bezpieczny na drodze”. Nasi funkcjonariusze - w porze 

zmierzchu - obdarowywali mieszkańców opaskami odblasko-

wymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na spacerowiczów z 

wózkami dziecięcym, osoby w podeszłym wieku czy np. rowe-

rzystów. Pouczali w zakresie bezpiecznego korzystania z cią-

gów pieszo-jezdnych. Mamy nadzieję, że taką akcję, będziemy 

mogli jeszcze nie raz powtórzyć.

 Przypominamy, że zgłoszenia do Straży Miejskiej można 

dokonywać pod bezpłatnym nr. telefonu 986.

Straż Miejska



22 12/24 2012

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH 
niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Anna Szołajska – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska – Sekretarz Redakcji
SKŁAD TEKSTU I DRUK: Studio Reklamy „Barocco”, Ożarów Maz., ul. Poznańska 129/133, tel. 22 721 15 83, e-mail: informator@studiobarocco.pl

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

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

LISEK

KROPEK

LUCEK

KSIĄŻĘ

ASTRA

Zwierzęta znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe domy. Są zdrowe, zaszczepione i zachipowane. 

UNA

FAFIK

PRZECINEK

PUSIA

HEKTOR

NUTEK

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 telefo-

ny po godzinie 16:00. Tel. kontaktowe: 507-415-468 po 16:00, 
602-655-645 po 16:00, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnic-

twa (22) 722-22-07 wew. 236, 237.

BRUNO

GROSZEK

konto do wpłat dla bezdomnych zwierząt: 
Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie, ul. Jagiełły 5 
m. 19, 14-100 Ostróda 
Numer konta: VWBank 78 2130 0004 2001 0388 
0143 0001
Koniecznie z dopiskiem „Zwierzaki Kasi”. Dopisek 
ten wskazuje, na które psy zostaje przeznaczo-
na pomoc. „Zwierzaki Kasi” - to bezdomne psy 
z rejonu Ożarowa Maz., Brwinowa, Pruszkowa i 
ościennych miejscowości.


