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Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 Podpisano umowy:

• z wykonawcą: SUN+ Agnieszka Turowska z siedzibą w Grusz-

czynie na budowę skateparku w Ożarowie Mazowieckim za 

cenę ofertową brutto: 148.489,18 zł

• z wykonawcą: PEKUM S.A. z siedzibą w Gostyninie na odno-

wienie odwodnienia w miejscowości Święcice za cenę oferto-

wą brutto: 176.199,52 zł

• z wykonawcą: PROFIL Ślusarstwo na remont wiat przystanko-

wych zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki 

na kwotę brutto: 2.260 zł

• z wykonawcą: firmą RODO na zakup wyposażenia placu za-

baw w miejscowości Konotopa na kwotę brutto 3.034,89 zł 

- fundusz sołecki 

• z wykonawcą: Usługi Ślusarskie i Ogólnobudowlane na wy-

konanie i montaż 10 wiat przystankowych na targowisku miej-

skim w Ożarowie Mazowieckim na kwotę brutto: 42.494 zł

• z wykonawcą: firmą GAZDOSAN na budowę odcinka sieci 

wodociągowej pod drogą wojewódzką nr 700 (ul. Warszaw-

ska) na kwotę brutto 41.900 zł

• z wykonawcą: firmą ARBUD na wykonanie projektu budowy 

chodnika w ul. Południowej w Domaniewku - etap I na kwotę 

brutto 6.765 zł

• z wykonawcą: firmą APSEL na wykonanie ławki 4-osobowej 

dla miejscowości Święcice za kwotę brutto: 1.000 zł - fundusz 

sołecki

 Zakończono zadania:

• wykonanie i montaż tablic Systemu Informacji Miejskiej z na-

zwami ulic dla osiedla Zientarówka

• wykonanie nakładki asfaltowej ul. Witosa w Ożarowie Ma-

zowieckim

• modernizacja ul. Duchnickiej w Duchnicach w ramach dofi-

nansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-

zowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produk-

cji gruntów rolnych.

 Ogłoszono/wszczęto postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego na:

• odnowienie odwodnienia w miejscowości Kaputy - Gmina 

Ożarów Mazowiecki, znak postępowania: RZP.271.58.2012 

• zakup sprzętu informatycznego w celu realizacji Rządowe-

go Programu Rozwijania Kompetencji Uczniów i Nauczycieli 

w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyj-

nych „Cyfrowa Szkoła”, znak postępowania: RZP.271.59.2012   

• odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych Gminy Oża-

rów Mazowiecki w sezonie zimowym 2012/2013, znak postę-

powania: RZP.271.60.2012   

• zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wo-

licy - Gmina Ożarów Mazowiecki - znak postępowania: 

RZP.271.61.2012   

• wykonanie usługi druku miesięcznika „Informator Ożarow-

ski” w 2013 r., znak postępowania: RZP.271.62.2012

• budowa budynku wielorodzinnego komunalnego z instala-

cjami i infrastrukturą techniczną przy ulicy Poznańskiej w Oża-

rowie Mazowieckim, znak postępowania: RZP.271.63.2012.

 Wydane decyzje i postanowienia:

• decyzje o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w pasie 

drogowym drogi gminnej: 7

• decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej: 43

• decyzje na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

technicznej: 20

• decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicz-

nej do projektu: 8.

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Święcicach, Szkoły 

Podstawowej w Płochocinie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 

w Ołtarzewie rozpoczęli udział w projekcie systemowym pt. 

„Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edu-

kacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Projekt 

„Dziecięca akademia przyszłości” jest realizowany przez Samo-

rząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa 

mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy 

i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-

ki 2007-2013.

 22 września uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie, wraz z opiekunkami - panią Renatą Soprych, pa-

nią Katarzyną Konopką-Gębą i panią Beatą Kłos - sprzątali te-

ren okolicznych miejscowości. Uczniowie poszukiwali również 

nielegalnych wysypisk śmieci w Józefowie, Płochocinie i Wolicy. 

Jednym z celów tegorocznej kampanii było przeprowadzenie 

ogólnopolskiej inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci.

 W dniach 24.09-5.10 br. w Przedszkolu Publicznym nr 2 

w Ożarowie Mazowieckim odbył się konkurs dla wszystkich 

dzieci pod hasłem „Barwy jesieni”. Inspiracją do tworzenia prac 

były jesienne wiersze znanych autorów.

 26 września dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych 

z Przedszkola Publicznego w Józefowie obejrzały przedsta-

wienie pt. „Kije-samobije” w wykonaniu Agencji Artystycznej 

„Gong” z Warszawy. Przedstawienie teatralne wzbudziło zain-

teresowanie dzieci, które podziwiały doskonałą grę aktorską, 

stroje i dekoracje.

 27 września w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie odbył się uroczysty apel z okazji 73. rocznicy 

powołania Szarych Szeregów. Uczniowie, pod kierunkiem na-

uczycieli historii i muzyki, przygotowali montaż słowno-mu-

zyczny przybliżający wartości ponadczasowe, związane z dzia-

łaniami Szarych Szeregów. 

 27 września w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbyły 

się spotkania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej. Odbyły się konsultacje nauczycieli i specjalistów (psy-
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chologa i logopedy). Omówiono plany działań wspierających, 

przygotowane dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-

-pedagogiczną. Ustalono indywidualną terapię logopedyczną 

i psychologiczną. Ustalono plan indywidualnej pracy z dziec-

kiem. 

 27 września w Przedszkolu Publicznym w Józefowie, dla 

dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, odbył się konkurs 

plastyczny „Jesienne drzewo”. Dzieci wykonały prace różnymi 

technikami. Zwycięzcy zostali nagrodzeni drobnymi niespo-

dziankami.

 28 września dzieci z grupy IV z Przedszkola Publicznego 

w Józefowie brały udział w wycieczce do Biblioteki Publicznej 

w Józefowie. Dzieci uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych 

pt. „Spotkanie z Panią Jesienią”. Przedszkolaki z uwagą słucha-

ły utworów o tematyce jesiennej czytanych przez Panią Jesień 

(w pięknym jesiennym stroju wystąpiła pani bibliotekarka 

- Wanda Orzechowska). Z darów jesieni: kasztanów i żołędzi 

wykonały zwierzątka i ludziki.

 Od 1 października przy Szkole Podstawowej im. Szarych 

Szeregów oraz Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płocho-

cinie zaczęła funkcjonować nowo wybudowana szkolna sto-

łówka. Łącznie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 

wydawanych jest codziennie ok. 300 obiadów.

 2 października uczniowie klas III oraz harcerze Gimnazjum 

im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie brali udział w uroczystym 

koncercie z okazji zakończenia Powstania Warszawskiego pt. 

„Po 63 dniach”. Koncert odbył się Sanktuarium Miłosierdzia Bo-

żego w Ożarowie Mazowieckim.

 2 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ja-

nusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim zajęli pierwsze 

miejsce w indywidualnych biegach przełajowych o Mistrzo-

stwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zawody sporto-

we odbyły się w Zielonkach. 

 3 października dzieci z grupy III i IV z Przedszkola Publicz-

nego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wycieczce 

do Puszczy Kampinoskiej. Przedszkolaki zwiedziły m.in. Mu-

zeum w Granicy. 

 3 października w Przedszkolu Publicznym w Józefowie od-

było się spotkanie z autorką książek dla dzieci - Bogusławą Ho-

dyl. Dzieci obejrzały również przedstawienie teatralne z udzia-

łem pisarki pt. „Strach na wróble”.

 4 października dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 

w Ożarowie Mazowieckim obchodziły Światowy Dzień 

Ochrony Zwierząt. Tego dnia została ogłoszona akcja charyta-

tywna pod hasłem „Serce dla zwierząt”. Celem akcji jest zbiór-

ka karmy dla psów i kotów ze schroniska w Milanówku. 

 5 października dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Oża-

rowie Mazowieckim odwiedził Robert Pilichowski - pszczelarz. 

Zaproszony gość ciekawie opowiadał o zwyczajach pszczół 

i o ich znaczeniu dla środowiska. Dzieci oglądały rekwizyty 

związane z pszczelarstwem, mogły zobaczyć królową pszczół 

i inne pszczoły w szklanym ulu oraz spróbować miodu.

 9 października dzieci z grup I i II z Przedszkola Publicznego 

w Józefowie brały udział w wycieczce autokarowej do Centrum 

Zabaw i Sportu „Kolorado” w Warszawie. Wyjazd miał na celu: 

integrowanie grup przedszkolnych, rozwijanie ogólnej spraw-

ności ruchowej, wdrażanie do wspólnej, zgodnej i bezpiecznej 

zabawy.

 11 października odbyły się Mistrzostwa Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Uczennice szkoły Podstawowej nr 1 zajęły I miejsce, uczniowie 

- III miejsce. Zawody odbyły się w Zielonkach.

 12 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Urzę-

dzie Miejskim odbyło się uroczyste spotkanie z burmistrzem 

Ożarowa Mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyli dyrekto-

rzy placówek oświatowych z terenu gminy Ożarów Mazowiecki.

 11 października uczennice Gimnazjum w Płochocinie zaję-

ły II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt 

powiatu warszawskiego zachodniego. Zawody odbyły się w 

Starych Babicach.

 17 października uczennice Gimnazjum w Płochocinie zaję-

ły I miejsce w finale piłki nożnej dziewcząt powiatu warszaw-

skiego zachodniego. Zawody odbyły się w Błoniu.

KULTURA

 Dom Kultury „Uśmiech”

• W dniach 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 września oraz 1, 2, 4, 5 

i 15 października w godz. 8:00-14:00 wynajęto salę. Ośrodek 

Pomocy Społecznej realizował swój projekt zatytułowany 

„Zmieniam swoja przyszłość - aktywna integracja społeczna 

w Gminie Ożarów Mazowiecki.

• 23 września o godz. 13:00 młodzi widzowie obejrzeli spek-

takl teatralny pt. „O Cesarzu Piku Piku’’ .

• 30 września odbył się wieczorek taneczny dla seniorów.

• 6 października miała miejsce plenerowa sesja zdjęciowa 

„Ożarowiaków’’ przed uroczystością jubileuszową 10-lecia ze-

społu.

• 7 października odbył się kolejny spektakl teatralny dla dzie-

ci pt. „Zuzia w krainie czarów’’.

• 11 października odbyła się sesja Rady Miejskiej.

• 14 października odbył się wernisaż pani Joanny Iwanickiej 

połączony ze spotkaniem poetyckim. Imprezę uświetnił kon-

cert połączony z prezentacją dorobku literackiego artystki. 

Tego samego dnia udostepniliśmy salę na szkolenie wolonta-

riuszy „Szlachetnej Paczki”. Organizatorem była pani Paulina  

Chrzanowska - Lider Regionu Ożarów Mazowiecki.

 Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie:

• 23 września w Filii DK ,,Uśmiech’’ odbył się Dzień Otwarty 

dla mieszkańców Józefowa, Płochocina i okolicy. W programie 

znalazły się zapisy na zajęcia, zwiedzanie pracowni, konsultacje 

z instruktorami.

• 30 września najmłodsi widzowie obejrzeli spektakl teatral-

ny pt. ,,Kowboj Lacky’’.

• 6 października seniorzy spotkali się na wieczorku tanecz-

nym.

• 13 października Polski Związek Niewidomych zorganizował 

spotkanie integracyjne z okazji Święta Białej Laski.

• 14 października młodzi widzowie obejrzeli teatrzyk pt. 

,,Kopciuszek’’.
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała nr XXVI/236/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr XXVI/237/12 w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Uchwała nr XXVI/238/12 w sprawie rozpatrzenia ponownej 

skargi na burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Uchwała nr XXVI/239/12 w sprawie powołania Filii Domu 

Kultury „Uśmiech” z siedzibą w Broniszach przy ulicy Przypar-

kowej 15.

Uchwała nr XXVI/240/12 w sprawie podziału Gminy Ożarów 

Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich nume-

rów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała nr XXVI/241/12 w sprawie podziału Gminy Ożarów 

Mazowiecki na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała nr XXVI/242/12 w sprawie zmiany uchwały nr 225/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ożarów 

Mazowiecki.

Uchwała nr XXVI/243/12 w sprawie wyrażenia zgody na 

podjęcie czynności zmierzających do nabycia nieruchomości.

Uchwała nr XXVI/244/12 w sprawie ustanowienia służebno-

ści przesyłu na rzecz STANSAT Stanisław Grzesik.

Uchwała nr XXVI/245/12 w sprawie wyrażenia zgody na nie-

odpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji 

Nieruchomości Rolnych działek stanowiących drogi, położo-

nych w obrębie ewidencyjnym PGR Strzykuły.

Uchwała nr XXVI/246/12 w sprawie zniesienia nieodpłatnej 

służebności gruntowej.

Uchwała nr XXVI/247/12 w sprawie zmiany uchwały nr 282/05 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 lutego 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwał Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-

wieckim o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Ożarów 

Mazowiecki.

Uchwała nr XXVI/248/12 w sprawie miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki 

dla obszaru Macierzysz - Jawczyce - Mory - część I.

Uchwała nr XXVI/249/12 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Ma-

zowieckiego z częścią wsi Ołtarzew dla osiedla Mickiewicza.

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 11 października 2012 r.

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).

Uchwały podjęte na XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 19 października 2012 r.

Uchwała nr XXVII/250/12 w sprawie uchylenia uchwały 

nr XXVI/248/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 11 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiec-

ki dla obszaru Macierzysz - Jawczyce - Mory - część I.

Uchwała nr XXVII/251/12 w sprawie miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki 

dla obszaru Macierzysz - Jawczyce - Mory - część I.

INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIGO

IMWESTYCJE GMINNE

Władze Gminy Ożarów Mazowiecki konsekwentnie 

dążą do uporządkowania ulic gminnych i ich prze-

budowy dla zapewnienia mieszkańcom 

wygodnej komunikacji pieszej i samochodowej. 

Polega to głównie na zmianie nawierzchni z gruntowej na 

utwardzoną - zazwyczaj jest to kostka brukowa, budowie 

chodników oraz systemu odwodnienia. W ten sposób miesz-

kańcy mogą wygodnie poruszać się pieszo „suchą nogą”, a ich 

samochody nie grzęzną w błocie i nie jeżdżą po rozlewiskach 

wielkich kałuż. Do każdej posesji znajdującej się przy ulicy bu-

dowany jest zjazd dla samochodów osobowych. Uzupełnie-

niem są trawniki i zieleńce. Nawierzchnie utwardzone mają 

spadki i równości ułatwiające poruszanie się osobom niepeł-

nosprawnym.

 W poprzednich latach kompleksowa przebudowa do-

tyczyła szeregu ulic w Płochocinie i kilku ulic w Ołtarzewie, 

a w 2012 roku dokonano przebudowy ulic w Szeligach: Klono-

Przebudowa ulic gminnych w Szeligach
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wej (o długości ok. 716 m), Akacjowej (o długości 165 m), Jesio-

nowej (o długości ok. 152 m) i Cyprysowej (o długości ok. 162 m). 

Dzięki temu w całym kwartale pojawiły się jezdnie o szerokości 

5 m, chodniki o szerokości od 1,5 do 2,5 m, odwodnienie na-

wierzchni do systemu odwodnienia do komór chłonnych. 

 W ramach przebudowy ulicy Klonowej powstało 4048 m2 

jezdni z kostki koloru grafitowego, 2108 m2  chodników z kost-

ki koloru czerwonego oraz 1495 m2 trawników. Zjazdy z kostki 

grafitowej zajmują 778 m2 . Z kolei w ramach przebudowy ulicy 

Akacjowej powstało 864 m2  jezdni z kostki koloru grafitowego, 

259 m2  chodników z kostki koloru czerwonego oraz 681 m2 

trawników. Zjazdy z kostki grafitowej zajmują 162 m2 . W ramach 

przebudowy ulicy Jesionowej powstało 778 m2  jezdni z kostki 

koloru grafitowego, 255 m2  chodników z kostki koloru czerwo-

nego oraz 474 m2  trawników. Zjazdy z kostki grafitowej zajmu-

ją 173 m2 . W ramach przebudowy ulicy Cyprysowej powstało 

716 m2  jezdni z kostki koloru grafitowego, 257 m2  chodników 

z kostki koloru czerwonego oraz 540 m2  trawników. Zjazdy 

z kostki grafitowej zajmują 270 m2 . 

 Łącznie przebudowa dotyczyła ulic o długości 1,2 km i ob-

jęła tereny o powierzchni 1,4 ha - powstało: 6404 m2  jezdni, 

2879 m2  chodników, 3190 m2  trawników i 1383 m2  zjazdów 

do posesji.

 Nowo zbudowany system odwodnienia zapewnia nie tyl-

ko odprowadzanie wód deszczowych z jezdni i chodników, 

ale również ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami. 

W odpowiednich urządzeniach (osadnikach i separatorach) 

wody opadowe są oczyszczane ze szlamu, piasku i substancji 

ropopochodnych. Dopiero tak oczyszczona woda wsiąka do 

ziemi.

 Podczas przebudowy zapewniono rekultywację terenu 

pasa drogowego poprzez oczyszczenie terenu z gruzu i śmieci, 

rozsypanie ziemi urodzajnej i zasianie trawnika. Przestawiono 

słupy oświetlenia ulicznego i słupy energetyczne kolidujące 

z przebiegiem ulic. Na ulicy Akacjowej dokonano przesunięcia 

kilku ogrodzeń znajdujących się w pasie drogowym.

 Na czterech ulicach w Szeligach zbudowano ponad 70 zjaz-

dów do posesji, w tym kilkanaście podwójnych. Chociaż zjazdy 

służą poszczególnym mieszkańcom i zaspokajają potrzeby in-

dywidualne, to jednak ich budowa, w sytuacji przebudowywa-

nia drogi, finansowana była przez gminę.

 Wszystkie ulice objęte są znakami drogowymi D-40 ozna-

czającymi strefę zamieszkania, w której obowiązują szczególne 

zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych przed po-

jazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko 

w miejscach wyznaczonych). Ponadto 4 progi zwalniające mają 

dodatkowo służyć zapewnieniu bezpieczeństwa.

Koszt przebudowy wyniósł ok. 2,7 mln zł.

Marek Tichy - Wydział Inwestycji i Remontów

Przebudowa ulicy Poniatowskiego 
w Ożarowie Mazowieckim

Ulica Poniatowskiego w Ożarowie Mazowieckim 

jest jedną z ważniejszych arterii w Ożarowie Ma-

zowieckim. Ma charakter strategiczny, zapewnia-

jący połączenie drogi krajowej DK2 - ulicy Poznań-

skiej z drogą powiatową - ulicą Sochaczewską.

Długo oczekiwana, a potem trwająca dwa lata przebudowa 

ulicy Poniatowskiego dobiega właśnie do szczęśliwego za-

kończenia. Jeszcze został mostek z kładką dla pieszych nad 

Kanałem Ożarowskim, który powstanie do końca listopada, 

i cała ulica o długości 2,3 km będzie przejezdna. Ale już teraz 

mieszkańcy korzystają z możliwości poruszania się po nowych 

chodnikach i nowej jezdni.

 Usytuowanie ulicy Poniatowskiego niestety wykluczało 

możliwość zorganizowania objazdów i powodowało czasowe 

wyłączenie odcinków ulicy z ruchu dla celów przebudowy. 

Władze gminy doceniają więc bardzo wyrozumiałą postawę 

mieszkańców ulicy Poniatowskiego i okolic, którzy przez okres 

przebudowy mieli trudności w dotarciu i dojeździe do domu, 

i mają nadzieję, że ulica Poniatowskiego w obecnym kształcie 

wynagrodzi im ten trudny życiowo okres.

 Podczas przebudowy istniejąca nawierzchnia została ro-

zebrana, a następnie wybudowano nową jezdnię, chodniki 

i ścieżkę rowerową. Jezdnia na całej długości drogi ma szero-

kość 6 m, chodniki szerokość od 1,5 do 3,5 m. Powstały miejsca 

postojowe usytuowane prostopadle lub równolegle do jezdni. 

Nawierzchnię jezdni wykonano z betonu asfaltowego, chod-

niki z kostki brukowej koloru czerwonego, ścieżkę rowerową 

z kostki koloru jasno brązowego, miejsca postojowe z kostki 

koloru grafitowego, zatoki autobusowe z kostki koloru szarego, 

a zjazdy z kostki koloru grafitowego.

 Teren pasa drogowego nieobjętego utwardzaniem na-

wierzchni został zrekultywowany poprzez rozsypanie ziemi 

urodzajnej i zasianie trawnika.

 Na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego, Dmowskiego i Ob-

rońców Warszawy powstało minirondo, zapewniające bez-

kolizyjny przejazd pojazdów, zwłaszcza w godzinach szczytu 

i w czasie, gdy rodzice przywożą i odbierają dzieci z pobliskiej 

szkoły podstawowej mieszczącej się na ulicy Szkolnej. Zasto-

sowano też inne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ru-

chu - wykonano trzy zatoki autobusowe, poprawiono geome-

trię skrzyżowania ulicy Poniatowskiego z ulicą Sochaczewską, 

zmieniono geometrię ulicy Poniatowskiego przy skrzyżowaniu 

z ulicą Nadbrzeżną, ujednolicono szerokość jezdni do 6 m.

 Nawierzchnie utwardzone mają elementy ułatwiające do-

stęp i poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Przy przej-
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ściach przez jezdnie wykonano obniżenia krawężników uła-

twiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich oraz 

położono płyty chodnikowe z wpustkami sygnalizującymi 

osobom niewidomym zbliżanie się do jezdni. Usytuowane 

w chodnikach włazy studni kanalizacji deszczowej ustawione 

zostały równo z poziomem nawierzchni i nie utrudniają poru-

szania się pieszych, natomiast wpusty deszczowe zlokalizowa-

ne są poza przejściami dla pieszych.

 Odwodnienie nawierzchni utwardzonych ulicy jest realizo-

wane poprzez system kanalizacji deszczowej połączony z istnie-

jącymi kolektorami deszczowymi oraz rowem melioracyjnym 

biegnącym wzdłuż ulicy. Sam rów, w granicach pasa drogowe-

go, został przebudowany na kanał kryty o średnicy 1 m.

 Istniejący mostek i kładka dla pieszych nad Kanałem Oża-

rowskim zostały rozebrane i będą zastąpione przepustem ra-

mowym żelbetowym.

 W ramach przebudowy ulicy Poniatowskiego powstało 

15433 m2 jezdni, 5485 m2 chodników oraz 10002 m2 zieleń-

ców i trawników. Zjazdy z kostki grafitowej zajmują 2867 m2, 

ścieżka rowerowa 3529 m2, miejsca postojowe 286 m2, a zatoki 

autobusowe 259 m2. Łącznie przebudowa objęła tereny o po-

wierzchni 3,8 ha. 

 Koszt przebudowy wyniósł ok. 8,7 mln zł. Oprócz tego 
gmina wydała ok. 0,5 mln zł na wykup gruntu pod budo-
wę drogi.

Marek Tichy - Wydział Inwestycji i Remontów

Zdjęcia z realizacji w/w inwestycji znajdą Państwo

na kolorowej wkładce wewnątrz numeru. 

Zmiana systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi – cd.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

od początku bieżącego roku trwają prace nad 

stworzeniem nowego systemu gospodarowania 

odpadami, który gmina ma obowiązek 

wprowadzić w życie najpóźniej do 1 lipca 2013 r. 

Przygotowywane są projekty uchwał w tym zakresie oraz za-

łożenia do przetargu mającego wyłonić podmiot obsługujący 

system w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów ko-

munalnych. 

 Równolegle, na podstawie tej samej ustawy, opracowy-

wany jest nowy regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, celem dostosowania 

jego zapisów do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpada-

mi na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, przyję-

tego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 

22 października 2012 r. 

 Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia za-

sad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy,  

burmistrz Ożarowa Mazowieckiego podda projekt regulaminu 

konsultacjom społecznym, w trybie i terminie zamieszczonym 

w obwieszczeniu w tej sprawie. Obwieszczenie zostanie poda-

ne do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 

na początku listopada. Prosimy śledzić informacje na ten te-

mat na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń urzędu.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

„JANOSIKOWE”
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 

do budżetu państwa, czyli tzw. „janosikowe” - to danina 

płacona przez najbogatsze polskie samorządy 

na rzecz samorządów najbiedniejszych. W naszej 

gminie „janosikowe” na rok 2013 Ministerstwo Finansów 

zaplanowało w kwocie 5.278.749 zł, co w stosunku do 

roku bieżącego stanowi kwotę wyższą o 1.883.299 zł.

Statystycznemu mieszkańcowi gminy płacącej „janosikowe” 

zabiera się od kilku do kilkuset złotych rocznie, mimo że nawet 

w bogatych polskich gminach są obszary skrajnej biedy. Dla-

czego więc pieniądz wypracowany tu i teraz mamy oddawać 

w formie wymuszonej pomocy ludziom tam i w przyszłości 

(bo zbieranie „janosikowego” i jego wtórny podział trochę 

trwa, kosztuje i niekoniecznie trafia tam, gdzie jego przezna-

czenie)?

 „Janosikowy” system wyrównywania szans jest niesprawie-

dliwy. W gminach, które uczciwe wypracowują swoje docho-

dy, ich rozwój jest często wynikiem uzdolnień i gospodarności 

wielu mieszkańców, wysiłkiem wielu pokoleń. 

 Obecnie obowiązująca ustawa prowadzi do skutków od-

wrotnych od zamierzonych. Ogranicza aktywność i przedsię-

biorczość - tak ważną zwłaszcza w okresie kryzysu gospodar-

czego. 

 W roku bieżącym samorządy zorganizowały akcję STOP 

JANOSIKOWE. Niestety, połączone komisje Samorządu Tery-

torialnego i Finansów odrzuciły to rozwiązanie w głosowaniu. 

Projekt ustawy może uratować już tylko głosowanie plenarne 

w Sejmie. Miało się odbyć zaraz po wakacjach, zostało jednak 

przełożone (na razie bez terminu).

Małgorzata Piotrowska - Skarbnik Gminy
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25 października 2012 r. 

o godz. 17:00 w Domu Kultury 

„Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 

zainaugurowano działalność Ożarow-

skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Inicjatorką powołania Ożarowskiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku była Radna 

Rady Miejskiej - pani Maria Skornia-Roszij.

 Wykład inauguracyjny pod tytułem: „Dzieje Ziemi Oża-

rowskiej” wygłosił dr nauk historycznych Stefan Lewandowski,

kronikarz Gminy Ożarów Mazowiecki. Ciekawy wykład, wzbo-

gacony prezentacją multimedialną, poświęcony był w szczegól-

ności mieszkańcom ziemi ożarowskiej zasłużonym dla historii 

Ożarowa Mazowieckiego i okolic Warszawy m. in. Kazimie-

rzowi Kamińskiemu, Mieczysławowi Marszewskiemu, Stanisła-

wowi Kierbedziowi, Urszuli Czermińskiej, Tekli Rapackiej, Janu-

szowi Kusocińskiemu. Następnie członkowie 

Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia 

przedstawili informację o stanie prawnym 

Stowarzyszenia i plan zajęć dla słuchaczy 

w semestrze zimowym roku akademickiego 

2012/13, który obejmuje m. in. zajęcia infor-

matyczne (obsługa komputera z dostępem 

do Internetu) oraz cykl wykładów i prelekcji. 

Słuchacze otrzymali również do wypełnie-

nia ankiety z propozycjami zajęć na kolejne semestry. Wyniki 

ankiet będą podstawą do zaplanowania rodzaju i ilości zajęć 

zgodnie z oczekiwaniami słuchaczy. 

 Wypełnione ankiety przyjmuje oraz wszelkich informacji 

na temat organizacji zajęć Ożarowskiego Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku udziela pani Anna Fedoryk - pracownik Urzędu 

Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, III p., 

pok. 312, tel. 22 731 32 57. 

Z ŻYCIA GMINY

STYPENDIA SPORTOWE ZA 2012 ROK
„W zdrowym ciele zdrowy duch” - Gmina Ożarów 

Mazowiecki wspiera upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych 

na jej terenie oraz promuje młode talenty sportowe.

 

Informujemy, że 30 listopada 2012 r. upływa termin skła-
dania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych 
za 2012 rok dla młodych ożarowskich sportowców uzy-
skujących wysokie osiągnięcia sportowe. 
 Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą lub 

złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opisanych „Wnio-

sek o stypendium sportowe 2011” w Kancelarii Urzędu Miej-

skiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki do 30 listo-

pada 2012 r. (w przypadku przesyłek pocztowych liczy się data 

wpływu do urzędu).

 Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z uchwałą 

Rady Miejskiej nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 

ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu gminy 

Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe 

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

2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 217/08 

z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia stypendiów 

dla zawodników z terenu gminy Ożarów Mazowiecki osiągają-

cych wysokie wyniki sportowe.

 Stypendium może zostać przyznane osobie fizycznej do 

czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, zamiesz-

kałej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, zrzeszonej lub nie-

zrzeszonej w klubie sportowym lub zamieszkałej poza terenem 

gminy, będącej uczniem szkoły z terenu gminy oraz zrzeszo-

nym w klubie działającym na terenie gminy - pod warunkiem 

nie pobierania stypendium sportowego w gminie, której jest 

mieszkańcem. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania sty-

pendiów sportowych określa regulamin będący załącznikiem 

nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr 217/08 z dnia 25 czerwca 

2008 r.

 Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego wystą-

pić może zawodnik lub klub sportowy, w którym zawodnik 

jest zrzeszony. Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia 

nr S.0050.215.2012 burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 

16 października 2012 r. w sprawie naboru wniosków o przyzna-

nie stypendium sportowego.

 Uchwały Rady Miejskiej nr 217/08 z dnia czerwca 2008 r. 

i nr 506/10 z dnia 23 września 2010 r., regulamin w sprawie za-

sad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz wysokości sty-

pendiów sportowych oraz wniosek o przyznanie stypendium 

sportowego dostępne są na stronie internetowej Gminy Oża-

rów Mazowiecki www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce 

„Edukacja i Sport/Stypendia sportowe”.

 Wnioski o przyznanie stypendium sportowego można 

również otrzymać w Kancelarii Urzędu Miejskiego, ul. Kolejo-

wa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 Wnioski zostaną rozpatrzone przez komisję stypendialną. 

Zawodnicy, którym przyznano stypendia sportowe, zostaną 

poinformowani o przyznaniu stypendium. Informacja ta zo-

stanie również podana na stronie internetowej gminy www.

ozarow-mazowiecki.pl

 W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sekre-

tarzem Gminy - Jolantą Niegrzybowską - tel. 22 731 32 04 lub 

e-mail: sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl

Urząd Miejski

Uroczysta inauguracja działalności
OŻAROWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
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 Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby zainteresowane 

uczestnictwem w zajęciach Ożarowskiego Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku, które nie złożyły jeszcze deklaracji członkowskiej, 

o kontakt z panią Anna Fedoryk w celu dopełnienia formalno-

ści i przyjęcia w poczet słuchaczy. 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak - Urząd Miejski

Zdjęcia z uroczystości znajdą Państwo

na kolorowej wkładce wewnątrz numeru. 

Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest propozycją dla 

aktywnych osób w dojrzałym wieku, które szukają możli-

wości rozwijania swojego hobby w gronie osób o podobnych 

zainteresowaniach, chciałyby nawiązać nowe znajomości 

czy doświadczyć studenckiego życia.

 Późna dorosłość to okres, kiedy można sobie pozwolić 

na realizację planów edukacyjnych przerwanych przez pra-

ce zawodowe czy założenie rodziny. Złota jesień życia jest 

dobrym okresem do czerpania radości płynącej z aktywne-

go wykorzystania wolnego czasu. To właśnie teraz można 

oddać się robieniu czegoś, co daje przyjemność i satysfakcję. 

Aktywność społeczna, intelektualna i fizyczna często okre-

ślana jako „eliksir młodości”, chroni przed frustracjami, de-

presjami oraz poczuciem wykluczenia, daje też gwarancję 

sprawności i pogody ducha.

Komitet Założycielski Stowarzyszenia

Po 63 dniach bohaterskiej walki powstańców 

z oddziałami hitlerowskimi, Powstanie 

Warszawskie - rozpoczęte 1 sierpnia 1944 r. - upadło. 

Ponad 200 tys. osób zginęło, a Warszawa została niemal cał-

kowicie zniszczona. W nocy z 2 na 3 października 1944 r. 

w Dworku Rejchertów w Ożarowie Maz. podpisano zawie-

szenie działań wojennych na terenie Warszawy.

 W 68. rocznicę tego doniosłego a dramatycznego wyda-

rzenia, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Maz. 

odbył się koncert, zorganizowany i prowadzony przez Prezesa 

Fundacji „Ave Patria” - Piotra Białka, przy akceptacji Probosz-

cza ks. Jana Latonia i we współpracy z władzami powiatu 

warszawskiego zachodniego oraz gminy Ożarów Mazowiecki.

 Wśród licznie zgromadzonej publiczności szczególnie rzu-

cała się w oczy wysoka frekwencja młodzieży z okolicznych 

szkół tj. z gimnazjów: im. K. I. Gałczyńskiego z Płochocina, 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego z Ożarowa Maz., 

im. Św. Wincentego Pallottiego z Ożarowa i Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Tony Halika z Ożarowa Maz. 

 Obecni byli m.in.: Starosta Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego - Jan Żychliński, V - ce Starosta - Paweł Białec-

ki, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. - Blanka 

Jabłońska, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego - Paweł Kanc-

lerz, V - ce Burmistrzowie - Dariusz Skarżyński i Waldemar 

Raszkiewicz, niezawodni samorządowcy (zawsze obecni na 

imprezach kulturalnych) - Tadeusz Szmigiel i Leszek Tokarczyk, 

dr Zbigniew Rybak - Dyrektor ZEASiP, prezes Mazurkas Travel 

- Andrzej Bartkowski, dyrektorzy szkół, harcerze z Płochocina.

 Obecni byli również przedstawiciele Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej powiatu warszawskiego zachodnie-

go na czele z Prezesem - Januszem Orsikiem.

 Słowo wstępne wygłosił historyk - prof. dr hab. Wiesław 

Jan Wysocki z UKSW w Warszawie. Omówił warunki, w jakich 

doszło do wybuchu powstania, skomplikowaną ówczesną sy-

tuacją międzynarodową i dyplomatyczną, jak również istnie-

jące do dzisiaj rozbieżne oceny tego wielkiego, bohaterskiego 

zrywu Polaków.

 Po prelekcji, jako pierwszy wystąpił zespół z przedszkola 

w Macierzyszu - „Akademia pod Modrzewiem”. Nasi najmłod-

si rodacy, w wieku 4-6 lat, pod kierunkiem pani Elżbiety Baciń-

skiej, wzruszająco wykonali kilka pieśni powstańczych. Akom-

paniowali im: pani Marlena Gonera - gitara i pan Zdzisław 

Wachnik - akordeon. Następnie grupka młodzieży z Zespołu 

Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, ucharakteryzo-

wana na powstańców, zaprezentowała program przygotowany 

przez panią Małgorzatę Śliwińską, a będący pewnego rodzaju 

syntezą losów młodocianych bohaterów owych 63 dni. Jako 

ostatni wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska 

Polskiego pod dyr. Pawła Szkopa i z konferansjerem - Toma-

szem Szurmanem. Artyści rozpoczęli swój program hymnem 

rycerstwa polskiego - „Bogurodzicą”. Następnie porywająco 

wykonali „Warszawiankę 1830” Karola Kurpińskiego, „Mo-

dlitwę Obozową”, skomponowaną w Rumunii tuż po klęsce 

wrześniowej w 1939 r. i będącą rodzajem hymnu rozmaitych 

polskich formacji wojskowych na Zachodzie oraz „Karpacką 

Brygadę” do słów Mariana Hemara. Na zakończenie chór za-

śpiewał kilka pieśni z Powstania Warszawskiego m.in.: „Pałacyk 

Michla” i „Marsz Mokotowa”. Wszystkie utwory zostały wyko-

nane po mistrzowsku. Tak się złożyło, że ostatnio dwukrotnie 

słyszałem ten znakomity zespół i podziwiam zarówno rozległość 

repertuaru chóru, jak i jego kunszt wykonawczy.

 Omawiany koncert jest jednym z trzech zorganizowanych 

przez Fundację „Ave Patria” dla uczczenia rocznicy Powsta-

nia Warszawskiego. Dwa wcześniejsze odbyły się 30 września 

z udziałem chóru Akademickiego z Politechniki Warszawskiej 

pod dyr. dr Dariusza Zimnickiego - jeden w kościele w Rokitnie, 

a drugi w kościele Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

 W tym przedsięwzięciu znacząco dopomogli fundacji: Bur-

mistrz Błonia - Zenon Reszka, Burmistrz Brwinowa - Arkadiusz 

Kosiński, Burmistrz dzielnicy Warszawa Żoliborz - Krzysztof 

Bugla oraz proboszczowie: ks. Prałat Tadeusz Bożełko z kościo-

ła Św. Stanisława i ks. Kazimierz Ambroziak z Rokitna.

Andrzej Milde

Zdjęcia z koncertu znajdą Państwo

na kolorowej wkładce wewnątrz numeru. 

KONCERT PATRIOTYCZNY „PO 63 DNIACH”
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 



10 10/22 2012

„Złota polska jesień w bibliotece”
W placówkach Biblioteki Publicznej 

rozpoczął się cykl zajęć związanych z jesienią.

W Ożarowie Mazowieckim odbyły się spotkania pt. „Warzy-

wa darem jesieni”. Piękna sceneria - stragan z warzywami oraz 

książkami o warzywach - dała dzieciom możliwość doświad-

czenia kształtu, koloru i zapachu przeróżnych okazów wa-

rzyw.  

 Podczas zajęć został zaprezentowany film, dzięki któremu 

maluchy dowiedziały się dlaczego warto jeść warzywa. Wier-

sze i opowiadania czytane przez panią Irenkę wywoływały 

uśmiech najmłodszych. Odbył się także poczęstunek. Każde 

dziecko mogło skosztować kawałek marchewki i kalarepki. Nie 

obyło się również bez konkursów, do których dzieci podcho-

dziły z wielkim entuzjazmem. Mali uczestnicy mieli za zadanie 

rozpoznać, z zamkniętymi oczami, warzywa albo wytrzymać 

parę sekund z wielką dynią w dłoniach. Hasłem przewodnim 

naszego spotkania było: „Kto chce być silny, zdrowy jak ryba, 

musi owoce jeść i warzywa”. 

 W tym samym czasie w Józefowie odbywały się lekcje 

dla przedszkolaków inspirowane wierszami dla dzieci autor-

stwa Marii Konopnickiej, Marii Kownackiej oraz Włodzimie-

rza Słobodnika. Ceniona i lubiana pani Wanda Orzechowska 

z kunsztem aktorskim zaprezentowała dzieciom z przedszkola 

w Józefowie wiersze: Powrót do szkoły, Wrona i wiatr, Kasztany 

i żołędzie, Parasol, Jesień. 

 W trakcie zajęć dzieci miały możliwość kreatywnego od-

dania swoich wrażeń z lektury - budowały ludziki z żołędzi 

i kasztanów, kolorowały wiewiórki oraz rozegrały zawody 

w rzucaniu orzechów do dziupli.

 Zapraszamy do odwiedzania naszych placówek. Na pewno 

nie zabraknie atrakcji.
Anna Jabłecka, Beata Jagodzińska

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Październik, to czas złotej polskiej jesieni, zapach 

dojrzewających owoców, szelest spadających liści 

i krople porannej mgły na pajęczych sieciach. To również 

znak zbliżającej się listopadowej nostalgii. Każdy z nas 

w tym czasie wspomina kogoś bliskiego, kto odszedł. 

W takim właśnie klimacie wspomnień Biblioteka Pedagogicz-

na w Błoniu prowadzi cykl „Jesiennych Spotkań z Książką”, 

w tym roku już po raz dziesiąty. 

 Naszym gościem była pani Mariola Pryzwan - humanistka, 

bibliotekarka, autorka kilku książek biograficznych poświęco-

nych ludziom pióra, filmu i estrady. Tegoroczne spotkanie mia-

ło miejsce 3 października 2012 r. w czytelni biblioteki i było po-

święcone nowemu wydaniu wspomnień o Zbyszku Cybulskim 

pod tytułem „Cybulski o sobie”. „Niewielu wie, że zaliczano go do 
pierwszej dziesiątki najpopularniejszych aktorów świata”. Urodził 

się 3 listopada 1927 roku, gdyby żył, miałby 85 lat. 

 Książka składa się z 43 krótkich rozdziałów, w których 

Cybulski opowiada m.in.: o nauce, odpowiedzialności, filmie, 

teatrze, przyjaźni, miłości i szczęściu. Autorka dotarła do 

bardzo osobistych dokumentów i zdjęć z prywatnych archi-

wów rodzinnych, które nigdy wcześniej nie były publikowane. 

W rozdziale „O nauce”, cytat z „Żołnierza Wolności” - 1965, 

Cybulski mówi: „Miałem dwanaście lat, gdy zostałem sam. Mo-
ich rodziców aresztowano. Okupację przeżyłem w Warszawie. Jak 
było? Żyłem sam, jak setki bezdomnych, osieroconych wówczas 
dzieci”. Cytat z rozdziału „O odpowiedzialności”: „Okres stu-
dencki to czasy, kiedy kształtowało się moje „ja”, kiedy długo nie 
wiedziałem, jakiemu zawodowi mam się poświęcić”. O teatrze 

i filmie mówi, że „Gdyby zestawić teatr i film, określić ich funkcję 
użytkową, to teatr jest dla widza ciastkiem, a film chlebem”. Cy-

bulski mówi również, że „sztuka jest sztuką, jeśli służy człowieko-

X Jesienne Spotkania z Książką w Bibliotece Pedagogicznej  
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„Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę” - pod 

takim hasłem w całej Polsce zorganizowano 

tegoroczną akcję „Sprzątania świata”. 

Uczestniczyli w niej także uczniowie i opiekuno-

wie z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płocho-

cinie. 

 W sobotę, 22 września 2012 r., grupa pięćdzie-

sięciu uczniów wraz z opiekunkami - Renatą Soprych, Katarzy-

ną Konopką-Gębą i Beatą Kłos - uprzątała teren okolicznych 

miejscowości. Zebrano bardzo dużo odpadów. Uczniowie 

poszukiwali również nielegalnych wysypisk śmieci w Józefowie, 

Płochocinie i Wolicy. Jednym z celów tegorocznej kampanii 

było bowiem przeprowadzenie ogólnopolskiej in-

wentaryzacji dzikich wysypisk śmieci. „Odpadowa 

mapa Polski” ma pomóc w odpowiedzi na pytanie, 

czy w naszym kraju rośnie liczba nielegalnych skła-

dowisk. W ramach tegorocznej edycji „Sprzątania 

świata” uczniowie z klas IIc i IIIb wykonali gazetki 

tematyczne, które wyeksponowano w holu głów-

nym szkoły. Ogłoszono również konkurs na najlep-

szy plakat przestrzegający przed zagrożeniami, które wynikają 

z powstawania dzikich wysypisk. Nagrodzono prace Małgorza-

ty i Marcina Łapotów z klasy IIc. Najciekawsze plakaty można 

było oglądać na wystawie zorganizowanej na korytarzu szkol-

nym. W szkole rozmawiano także z młodzieżą na temat dzi-

kich wysypisk i zagrożeń, jakie stwarzają dla całego środowiska 

naturalnego. 

 Akcja „Sprzątanie świata” wywodzi się z Australii i po raz 

pierwszy odbyła się w 1989 r. W Polsce jest organizowana 

od 1994 r. pod patronatem Fundacji „Nasza Ziemia”. W akcji 

uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji 

ekologicznych oraz ochotnicy. 

 W tym roku założeniem organizatorów było zachęcenie 

do refleksji nad stosunkiem  do otaczającego świata i tego 

konsekwencjami. „Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie - 

lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek - to on nie pozwala 

nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg.”

Beata Kłos

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA  
im. KEN w WARSZAWIE - FILIA w BŁONIU  

Biblioteka mieści się przy ul. Jana Pawła II 1B 

(Centrum Kultury), tel. (22) 725 36 91.

 ZAPRASZAMY nauczycieli, pedagogów i innych pracow-

ników oświaty oraz studentów wszystkich kierunków z powia-

tu warszawskiego zachodniego do korzystania z bogatego, fa-

chowego i na bieżąco uzupełnianego księgozbioru codziennie 

w godzinach:

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 9:00 do 18:00

w środy i soboty od 9:00 do 15:00.

 BIBLIOTEKA jest placówką oświatową. Gromadzi, przecho-

wuje i udostępnia zbiory z dziedziny nauk humanistycznych, 

ekonomicznych, prawa i administracji, turystyki, hotelarstwa, 

logistyki i transportu oraz wielu innych. Bogata oferta skiero-

wana jest przede wszystkim do nauczycieli i studentów kie-

runków pedagogicznych, jednak mile widziani są wszyscy stu-

diujący i uczący się. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. 

Zasoby księgozbioru można przeglądać i zamawiać poprzez 

katalog on-line. Więcej informacji na naszej stronie Interneto-

wej www.pbw.waw.pl 

wi” i, że „aktor musi głęboko tkwić w życiu swojego narodu - tak 
jak drzewo, aby było silne, musi mieć korzenie głęboko sięgające 
w glebę. Drzewo bez korzeni umiera”. Całość prelekcji uświetniła 

prezentacja multimedialna, przedstawiająca zdjęcia poety, jego 

najbliższych i przyjaciół, dokumenty, listy oraz sceny z filmów 

z jego udziałem, m.in. „Pokolenie”, „Popiół i diament”, „Do wi-

dzenia, do jutra”, „Giuseppe w Warszawie”, „Miłość dwudzie-

stolatków”. 

 Gośćmi tegorocznych „Jesiennych Spotkań z Książką” byli 

nauczyciele-bibliotekarze ze szkół powiatu warszawskiego za-

chodniego oraz klasa maturalna z LO im. Władysława Broniew-

skiego w Błoniu z opiekunką - panią Moniką Wolską. 

 Książki o Zbyszku Cybulskim oraz inne autorstwa M. Pry-

zwan są do pożyczenia w naszej bibliotece. Serdecznie zapra-

szamy.

Anna Buźniak 

Sprzątanie świata 2012 
„Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę!”
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WYDARZENIA KULTURALNE

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

4 listopada - niedziela - godz. 17:00
Koncert zaduszkowy pt. „Melancholia”

X Jubileuszowy Festiwal Muzyki Kameralnej 
MUZYKA W BARWACH JESIENI

Wykonawcy: KWARTET PRIMA VISTA (Krzysztof Bzówka 

- skrzypce, Józef Kolinek - skrzypce, Piotr Nowicki 

- altówka, Zbigniew Krzymiński - wiolonczela.  

W programie utwory: J. Haydna, W. A. Mozarta, 

L. van Beethovena, J. C. de Arriagi i F. Schuberta.

Sala koncertowa DK „Uśmiech” w Ożarowie Maz. 

przy ul. Poznańskiej 165. Wstęp wolny.

11 listopada - niedziela - godz. 18:00
Msza Święta i Koncert Patriotyczny z okazji rocznicy 

Odzyskania Niepodległości w wykonaniu Chóru Kame-

ralnego AB IMO PECTORE pod dyrekcją Mariusza Latka, 

fortepian - Aldona Lepak.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Maz.

18 listopada - niedziela- godz. 13:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl pt. „Zając Wierci-

pięta” w wykonaniu Teatru „KUFFER”. Wstęp wolny.

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

Bilety w cenie 10 zł.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

11 listopada - niedziela - godz. 15:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci pt ,,Odzyskana 

wolność’’ w wykonaniu Teatru „Wariacja”. Wstęp wolny.

18 listopada - niedziela - godz. 16:00
Wernisaż malarstwa Antoniego Filipowicza 

połączony z koncertem „ŻART W MUZYCE, 

CZYLI LEPSZY WRÓBEL W GARŚCI NIŻ…”

w ramach X Jubileuszowego Festiwalu Muzyki 

Kameralnej MUZYKA W BARWACH JESIENI. 

Wykonawcy: Piotr Wróbel - puzon baso-

wy oraz KWARTET PRIMA VISTA. 

W programie utwory: P. Wróbla, P. Hindemitha oraz nie-

spodzianki. Sala koncertowa Filii Domu Kultury „Uśmiech” 

w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15. Wstęp wolny.

25 listopada - niedziela - godz. 15:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci spektakl pt. ,,Krecik i 

spodenki” w wykonaniu Teatru Domowego. Wstęp wolny.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

Harcerski „Uśmiech”
Coroczna Harcerska Olimpiada Uśmiechu i Humoru 

organizowana przez Hufiec ZHP „Błonie” 

odbyła się już po raz dziewiąty. 

W piątkowy wieczór 12 października 2012 r. olimpiada została 

oficjalnie otwarta przez najstarszych harcerzy i wędrowników.  

 W harcówce w Szkole Podstawowej w Płochocinie odbyły 

się zajęcia integracyjne oraz kominek, na którym rozmyślaliśmy 

o naszym hufcu i o roli harcerstwa w otaczającym środowisku. 

Harcerze uczestniczący w wieczorze wędrowniczym spali tej 

nocy w szkole. 

 Następnego dnia wszystkie gromady zuchowe, drużyny 

oraz instruktorzy zgromadzili się na hali sportowej, aby po 

zameldowaniu i podzieleniu się na patrole, rozpocząć swoją 

przygodę. W tym roku każdy patrol w nazwie miał coś zwią-

zanego ze słońcem. Tak więc bawiły się z nami na przykład 

„Słoneczne Feniksy” czy „Słoneczne promyki”. Patrole mogły 

odwiedzić 10 punktów, na których zostały przygotowane dla 

nich różne zajęcia: z samarytanki, szyfrów, technik harcerskich, 

a także zajęcia sportowe, plastyczne oraz integracyjne. Za każ-

de dobrze wykonane zadanie uczestnicy dostawali słodycze. 

Około godziny 13:00 uczestnicy mogli się posilić własnoręcz-

nie przypieczonymi nad ogniskiem kiełbaskami. 

 Nie możemy doczekać się następnej olimpiady i mamy na-

dzieję, że przyjdzie na nią tak wiele osób jak w tym roku. 

pwd. Marta Plichta
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STRAŻ MIEJSKA

Nie zawsze mandat!
Proszę nie kojarzyć nas tylko z mandatami, 

ponieważ w naszej formacji stosuje się 

często środki oddziaływania pozakarnego.

Środki oddziaływania wychowawczego znajdują swe unormo-

wanie w art. 41 kodeksu wykroczeń, który stanowi, że w sto-

sunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu: 

pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu 

innych środków oddziaływania wychowawczego.

 Takiego pouczenia lub zwrócenia uwagi udziela głównie 

organ postępowania mandatowego.

 Do innych środków oddziaływania wychowawczego mo-

żemy zaliczyć środki służbowe, dyscyplinarne, które już zosta-

ły zastosowane wobec sprawcy wykroczenia np. w szkole, do 

której uczęszcza, zakładzie pracy czy w organizacji społecznej, 

do której należy. Z sytuacją taką mamy do czynienia wówczas, 

gdy wykroczenie jest zarazem przewinieniem służbowym, dys-

cyplinarnym czy naruszeniem zasad obowiązujących w organi-

zacji społecznej.

 W takim wypadku można odmówić wszczęcia postępo-

wania, a wszczęte umorzyć (na podstawie art. 61 §1 pkt 2 ko-

deksu postępowania w sprawach o wykroczenia), a na wcze-

śniejszym etapie, zrezygnować w ogóle ze złożenia wniosku 

o ukaranie, co może mieć miejsce wówczas, gdy wykroczenie 

nie jest rażąco szkodliwe społecznie.

 Dla przypomnienia, art. 62 §1 pkt 2 kodeksu postępowa-

nia w sprawach o wykroczenia stanowi, że można odmówić 

wszczęcia postępowania, a wszczęte umorzyć, także wtedy, je-

żeli wobec sprawcy zastosowano środek oddziaływania w po-

staci pouczenia, zwrócenia uwagi lub ostrzeżenia albo środek 

przewidziany w przepisach o odpowiedzialności dyscyplinar-

nej lub porządkowej, a środek ten jest wystarczającą reakcją 

na wykroczenie.

 Środki oddziaływania społecznego znajdują swoją regulację 

w art. 39 §4 kodeksu wykroczeń, według którego w razie od-

stąpienia od wymierzenia kary można zastosować do sprawcy 

środek oddziaływania społecznego, mający na celu przywróce-

nie naruszonego porządku prawnego lub naprawienie wyrzą-

dzonej szkody, polegający zwłaszcza na:

• przeproszeniu pokrzywdzonego,

• uroczystym zapewnieniu niepopełniania więcej takiego 

czynu 

• albo na zobowiązaniu sprawcy do przywrócenia stanu po-

przedniego.

 Na łamach poprzedniego wydania „Informatora” zapoznali-

śmy Państwa z wynikami pracy urządzenia kontrolującego ruch 

pojazdów na ul. Poznańskiej (róg Szkolnej), gdzie okazało się, że 

w testowanym okresie tygodniowym zarejestrowano ok. 700 

wykroczeń polegających na niestosowaniu się do światła czer-

wonego na przejściu dla pieszych - dojściu dzieci do szkoły. 

 Dzisiaj przedstawiamy jedno z kilku drastycznych zdjęć, 

gdzie kierujący wjeżdża na pasy nie licząc się z „czerwonym” 

jak również z pieszymi korzystającymi w tym czasie z przejścia. 

Dla takiego kierowcy środki oddziaływania wychowawczego 

zapewne nie znajdą zastosowania. 
Pozdrawiamy - Straż Miejska

O G Ł O S Z E N I E
Zawiadamiamy, że dn. 25.11.2012 r. o godz. 13:00 odbę-
dzie się uroczystość obchodów 10. rocznicy pacyfikacji 
protestu pracowników Fabryki Kabli „Ożarów” przeciwko 
likwidacji zakładu. 
 Uroczystość odbędzie się przed dawną portiernią Fa-
bryki Kabli, obecnie siedzibą Wydziału Geodezji i Karto-

grafii Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
przy ul. Poznańskiej 129/133. 
 Zostanie tam odprawiona uroczysta Msza Święta oraz 
odsłonięta pamiątkowa tablica. Serdecznie zapraszamy.

organizatorzy obchodów rocznicowych

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 

INFORMACJE

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH 
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LISEK

FILL

PSOTKA

LUCEK

KSIĄŻĘ

POKER

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

CZIKA

FAFIK

OWCZAREK SABA

PUSIA

SZARKI

RUDA SZCZENIAK

ŚWIĄTEK

UNA

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.












