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Nowa Szkoła Podstawowa w Duchnicach 
– Inwestycja w realizacji – marzec 2016 r.



Szanowni Rodzice!
Serdecznie zapraszam rodziców dzieci z obwodu nowej Szkoły Podstawowej w Duchnicach 
oraz rodziców dzieci oddziału przedszkolnego na spotkanie na terenie budowanej szkoły.
W trakcie spotkania omówimy sprawy organizacyjne i pokażemy Państwu obiekt.
Spotkanie odbędzie się 9 marca 2016 roku o godz. 18.00 w budynku szkoły.

Paweł Kanclerz 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Granice obwodów Szkół Podstawowych
w Gminie Ożarów Mazowiecki

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUCHNICACH

Granice obwodów Szkół Podstawowych w Gminie Ożarów Mazowiecki określone są w Uchwałach 
Rady Miejskiej Nr XXI/208/16, Nr XXI/209/16, Nr XXI/210/16, Nr XXI/211/16, Nr XXI/212/16 i Nr 

XIX/192/16 opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ożarów Mazowiecki
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce Uchwały Rady Miejskiej.

SPŚ – Szkoła Podstawowa w Święcicach

SPU – Szkoła Podstawowa w Umiastowie

SPP – Szkoła Podstawowa w Płochocinie

SP2 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

SP1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

SPD – Szkoła Podstawowa w Duchnicach
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Nowa Szkoła Podstawowa 
w Duchnicach

Nowoczesną i funkcjonalną bryłę 
placówki zaprojektowano dla 300 
uczniów. Dzieci będą uczyć się w 12 
oddziałach przeznaczonych dla klas 
I-VI oraz w oddziałach przedszkol-
nych dla 6-latków (zerówki). Część 
dydaktyczną stanowią dwa budynki 
dwukondygnacyjne, z których jeden 
przeznaczony jest dla młodszych 
uczniów z klas I-III i oddziału przed-
szkolnego (zerówek), drugi natomiast 
dla klas IV-VI. Wyraźny podział funkcji 

budynków na część administracyj-
ną i dydaktyczną zapewni spokojną
i przyjazną atmosferę pracy uczniom, 
nauczycielom i pracow-
nikom szkoły. W części 
administracyjnej znajdu-
je się sekretariat, gabinet 
dyrektora, gabinet pie-
lęgniarki, pokój nauczy-
cielski i inne pomieszcze-
nia gospodarcze. 
W celu objęcia dzieci 
wszechstronną pomo-
cą psychologiczno-pe-
dagogiczną, w szkole 
zaplanowano dobrze 
wyposażone gabinety 
specjalistyczne dla pe-
dagoga, psychologa, lo-
gopedy, terapeuty peda-

gogicznego oraz specjalisty integracji 
sensorycznej.
Bazę szkoły stanowić będą pracow-
nie: humanistyczna (j. polski, histo-
ria), języka angielskiego (wykonana 
według najnowszych 
standardów naucza-
nia języka), matema-
tyczna, przyrodnicza 
i artystyczna (muzy-
ka, plastyka, techni-
ka), dwie pracownie 

komputerowe, hala sportowa z za-
pleczem, biblioteka, sala teatralno-
dydaktyczna. Wszystkie pracownie 

18 stycznia 2016r. Rada Miejska uchwałą nr XIX/192/16 powołała do 

funkcjonowania Szkołę Podstawową w Duchnicach zlokalizowaną 

przy ulicy Duchnickiej 25. 

Szkoła rozpocznie działalność 1 września 2016 r.

wyposażone będą w tablice mul-
timedialne, komputery i pomoce 
dydaktyczne umożliwiające w atrak-
cyjny i nowoczesny sposób realizację 
treści programowych w poszczegól-
nych klasach. 
Na terenie szkoły zaplanowano do-
stęp do sieci Wi-Fi. Ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci, dostęp do 
szkoły zostanie ograniczony poprzez 

instalację domofonu. Przy wejściu 
do szkoły umiejscowiona będzie re-
cepcja i hol recepcyjny, gdzie rodzice 
będą mogli oczekiwać na swoje po-
ciechy.
Opiekę dzieciom zapewni świetlica 
działająca w godz. 7.00- 17.00. Dla 
klas zerowych przewidziano odrębny 
oddział świetlicowy.
W szkole zaprojektowano zaplecze 
gastronomiczne, w którym będą wy-
dawane obiady dowożone ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazo-

Wizualizacja Szkoły Podstawowej w Duchnicach
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wieckim oraz stołówkę, która jedno-
razowo pomieści około 60 dzieci.
Na zewnątrz zaprojektowano bo-
isko do piłki nożnej ze sztuczną na-
wierzchnią i oświetleniem, trzytoro-
wą bieżnię, dziedziniec apelowy, plac 
zabaw dla najmłodszych uczniów. 
Na terenie szkoły wyznaczono miej-
sca parkingowe dla nauczycieli i ro-
dziców oraz parking dla rowerów. 
Budynek jest dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo (ła-
zienki, windy). Teren wokół szkoły 
będzie ogrodzony, monitorowany
i oświetlony. Część sportowa szkoły 
jest zaprojektowana w taki sposób, 
aby mogła służyć lokalnej społeczno-
ści po godzinach pracy szkoły. 
Dzieciom zamieszkałym w odległo-
ści większej niż 3 lub 4 kilometry od 
szkoły gmina zapewni dowóz auto-
karowy.
Zajęcia pozalekcyjne ukierunko-
wane będą w stronę artystycznego 
wykorzystania potencjału dziecka 

(plastyka, muzyka, małe formy te-
atralne). Bardzo ważne będą również 
inne kierunki zainteresowań takie jak 
sport, matematyka, przyroda i inne. 
W ramach zajęć wychowania fi zycz-
nego dzieci dowożone będą także na 
pływalnię miejską.
W ciągu kilku dni zostanie urucho-
miona strona internetowa szkoły, 
na której podawane będą bieżące 
informacje o szkole. Adres strony
www.spduchnice.pl
Obecnie trwa rekrutacja dlatego za-
chęcamy rodziców do zapisywania 
swoich dzieci do Szkoły Podstawo-
wej w Duchnicach. Dzieci z obwodu 
szkoły duchnickiej uczęszczające do 
innych szkół mogą kontynuować na-
ukę w tej szkole po złożeniu podania 
o przyjęcie. Wszystkich informacji na 
temat rekrutacji dowiecie się Pań-

stwo w przedszkolu przy ul. Mickiewi-
cza 51 w Ożarowie Mazowieckim. 
Tam również złożycie Państwo 
wszystkie dokumenty.
W skład obwodu Szkoły Podstawowej 
w Duchnicach wchodzą następują-
ce miejscowości: Bronisze, Duchni-
ce, Jawczyce, Konotopa, Macierzysz, 
Mory, Piotrkówek Duży, Piotrkówek 
Mały, Strzykuły, Szeligi, Wieruchów, 
Ożarów Mazowiecki z ulicami: 11-go 
Listopada, Adama Mickiewicza, B. Pru-
sa, Dobrogórska, Duchnicka, Granicz-
na, Janusza Kusocińskiego, Konwalio-
wa, Kręta, Mikołaja Kopernika, Mokra, 
Parkietowa, Przejazdowa, Stefana 
Żeromskiego, Wincentego Witosa, Wi-
śniowa, Zatorze, Zielna, Ołtarzew z uli-
cami: Duchnicka, Brzegowa.

Andrzej Cichal
Przewodniczący Rady Miejskiej

KO N K U R S  N A  DY R E K TO R A  S Z KO ŁY  P O D S TAW O W E J  W  D U C H N I C AC H
Informacja o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Duchnicach, ul. Duchnicka 25 została 
opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ożarów Mazowiecki http://bip.ozarow-mazo-
wiecki.pl/?c=1815

Paweł Kanclerz,  Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Nowa inwestycja na Stacji
Uzdatniania Wody w Święcicach

Przekrój techniczny

Nowoczesna baza dydaktyczna, kameralny charakter szkoły, bogata ofer-

ta zajęć specjalistycznych oraz zajęć pozalekcyjnych to są atuty, dla których 

warto wybrać właśnie tę szkołę.

Rozwój Gminy Ożarów Mazowiec-
ki, zwiększająca się ilość fi rm i go-
spodarstw domowych powoduje 
wzrost zapotrzebowania na wodę. 
Niedobory wody są szczególnie od-
czuwalne w okresie letnich suszy.
W celu poprawy zaopatrzenia w wo-
dę podjęte zostały działania inwe-
stycyjne polegające na budowie 
nowych zbiorników retencyjnych
w gminie. Pierwszy powstał przy 
Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Par-
tyzantów 37 w Ożarowie Mazowiec-
kim, budowa drugiego przy Stacji 
Uzdatniania Wody w Święcicach
o pojemności 520 m3 rozpocznie się 
wkrótce. W ramach zadania wyko-

nane zostanie również podłączenie 
nowego zbiornika do istniejącego 
wodociągu i odstojnika wraz ze ste-
rowaniem oraz rozdzielnią techno-

logiczną. Planowany termin realiza-
cji do końca czerwca 2016 r., a koszt 
inwestycji ok. 0,5 mln. zł.

Wydział Inwestycji i Remontów
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  W dniach 20-28 stycznia w przedszkolach gminnych 
odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny 
oraz wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wy-
konane upominki. 

  22 stycznia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyła się zimowa olimpiada. 
Przedszkolaki rywalizowały między sobą w wielu kon-
kurencjach sportowych. Na zakończenie każde dziec-
ko otrzymało pamiątkowy dyplom. 

  25 stycznia dla pracowników Przedszkola Publicznego 
w Józefowie odbyło się szkolenie – „Pierwsza pomoc 
przedmedyczna”. Podczas szkolenia zostały poruszo-
ne wszystkie najważniejsze zagadnienia związane
z ratowaniem życia oraz zdrowia dzieci i dorosłych
w przypadku omdleń, zadławień, oparzeń, złamań, 
urazów, zatrzymania akcji serca lub oddechu. Nauczy-
cielki ćwiczyły masaż serca i sztuczne oddychanie na 
fantomie oraz bandażowanie ran. Kolejne spotkanie 
będzie zorganizowane dla przedszkolaków.

   26 stycznia w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego
w Płochocinie zakończył się projekt profi laktyczny „Po 
pierwsze ja, po drugie my, po trzecie razem!” – fi nanso-
wany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narko-
manii w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych. Wzięli w nim udział uczniowie klasy 2a. 
Projekt obejmował cykl spotkań warsztatowych, uczą-
cych jak nie poddać się presji grupy, mówiących o groź-
nych skutkach zażywania środków odurzających, nad-
miernego korzystania z komputera i Internetu.

   26 stycznia dzieci z grupy 5 latków z Przedszkola 
Publicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim bra-
ły udział w wycieczce do Muzeum Papiernictwa 
w Konstancinie Jeziorna. Dzieci poznały historię papie-
ru, dowiedziały się skąd się papier wywodzi, poznały 
także współczesną technologię produkcji papieru. Na 
zakończenie wycieczki każde dziecko otrzymało wła-
snoręcznie wyczerpany arkusz papieru.

   27 stycznia uczniowie klas I z Gimnazjum im. K.I. 
Gałczyńskiego w Płochocinie brali udział w lekcji 

OŚWIATA

1. Podpisano umowy:

  z wykonawcą: ART-GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie na opracowanie kompletnej dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę hali 
widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kapu-
tach-Kręczkach
za cenę ofertową brutto: 10.947.000,00 zł

  z wykonawcą: NAFIBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Pod-
laskim na budowę Gminnego Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie 
Mazowieckim
za cenę ofertową brutto: 3.678.653,91 zł

  z wykonawcą: ELSTAR-BIO GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą 
w Starym Mieście na budowę zbiornika wody czystej 
na SUW Święcice Gmina Ożarów Mazowiecki
za cenę ofertową brutto: 478.470,00 zł

  z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą w 
Domaniewku na równanie i utwardzanie dróg gmin-
nych nieutwardzonych wraz z dostawą tłucznia ka-
miennego
za cenę ofertową brutto: 298.800,00 zł

za cenę ofertową brutto za 1 t tłucznia: 66,40 zł

  usługi uzupełniające do umowy Nr RZP.272.28.24.2015 
z dnia 24 sierpnia 2015 r. dotyczące usług na dowóz 
trojga uczniów niepełnosprawnych z terenu gmi-
ny Ożarów Mazowiecki do Szkoły Specjalnej Nr 251
w Warszawie przy ulicy Bełskiej 5 w celu uczestnic-
twa uczniów w akcji „Zima w mieście 2016” w okresie 
01.02.–12.02.2016 r. oraz jednej uczennicy z Bronisz do 
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 92 w Warszawie przy ul. 

Szczęśliwickiej 45/47 w okresie 08.02.–12.02.2016 r. 
za cenę ofertową brutto: 2.700,00 zł

2. Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na:

  budowa fontanny w parku miejskim
znak postępowania: RZP.271.3.2016

  rozbudowa ul. Orzeszkowej w Duchnicach Gmina 
Ożarów Mazowiecki
znak postępowania: RZP.271.4.2016

  przebudowa ul. Wiśniowej w Ożarowie Mazowieckim
znak postępowania: RZP.271.5.2016

  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na budowę ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowiecki oraz 
na budowę ul. Brzozowej w miejscowości Szeligi 
znak postępowania: RZP.271.6.2016

  prace pielęgnacyjne w zakresie utrzymania zieleni na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
znak postępowania: RZP.271.7.2016

  zaprojektowanie i wykonanie boiska przy ul. Floriana 
w Ożarowie Mazowieckim w formule zaprojektuj i wy-
buduj
znak postępowania: RZP.271.8.2016

  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Święcice – Etap I
znak postępowania: RZP.271.9.2016

  budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej na tere-
nie Gminy Ożarów Mazowiecki
znak postępowania: RZP.271.10.2016

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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DOM KULTURY „UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

23 stycznia Udział zespołu „Ożarowskie Kumoszki”
i „Wesołe Wdówki” w IX Powiatowym Przeglądzie Chó-
rów Złotego Wieku w Lesznie
24 stycznia Spektakl pt.: „Podwodny świat” w wykona-
niu Teatru Rodziców
24 stycznia Koncert Noworoczny w wykonaniu Walde-
mara Malickiego i Filharmonii Dowcipu 
w Hotelu Mazurkas
30 stycznia Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Ze-
społu „Mazowsze” w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Mazowieckim
31 stycznia Wieczorek ostatkowy dla seniorów
31 stycznia Wyjazd zespołu „Wesołe Wdówki” do Rybna 
– koncert w Gminnej Bibliotece Publicznej

1-12 lutego „Ferie z Uśmiechem” 
4 lutego „Tłusty czwartek dla Seniorów” połączony z kon-
certem w wykonaniu Zbigniewa Gniewaszewskiego
7 lutego Występ Cyrku Szok – impreza dla dzieci
21 lutego Wystawa dzieł pana Antoniego Filipowicza 
połączona z koncertem w wykonaniu Krzysztofa Voise. 
Podczas wystawy zaprezentowano również prace Izy 
Grzywacz, uczennicy Gimnazjum im. św. W. Pallottiego 
w Ożarowie Mazowieckim
21 lutego występ Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”
w Hotelu Mazurkas

FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH” W JÓZEFOWIE

31 stycznia Teatrzyk dla dzieci. Występ Teatru „Malutki” 
w przedstawieniu pt. „Krawiec Niteczka”
1 – 12 lutego Akcja ferie zimowe z „Uśmiechem” 

KULTURA

on-line – transmisja polarna z Antarktyki. Były to 
zajęcia pt. „Stacja im. Henryka Arctowskiego – ka-
wałek Polski w Antarktyce” organizowane w ramach 
projektu EDUSCIENCE przy współpracy Instytutu 
Geofi zyki PAN. Lekcja online cieszyła się wielkim za-
interesowaniem. Uczniowie Gimnazjum i z ponad 
130 klas z całej Polski aktywnie odpowiadali na py-
tania pracowników Polskiej Stacji Antarktycznej im. 
Arctowskiego, oglądali 6 fi lmów przygotowanych 
przez pracowników, a pod koniec zadawali liczne
pytania.

  W dniach 23-28 stycznia odbyły się bale karnawało-
we w Szkole Podstawowej Nr 1, Przedszkolach Pu-
blicznych Nr 1 i Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim oraz
w Szkole Podstawowej w Płochocinie. Uczniowie prze-
brani w kolorowe stroje brali udział w licznych konkur-
sach i zabawach. 

   27 stycznia w Szkole Podstawowej im. Janusza Kuso-
cińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się kon-
cert w wykonaniu muzyków z Filharmonii Narodowej
w Warszawie pt. „Viva Espania”.

  28 stycznia w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego
w Płochocinie odbył się konkurs „Matematyczny
1 z 10”. Uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych. 
Konkurs miał na celu zaprezentowanie matematyki
w bardziej przyjazny sposób. Uczennice z koła ma-
tematycznego przygotowały wiele pytań na trzech 
poziomach wiedzy i umiejętności. Zwycięzcą został 
Jakub Trentowski. 

  28 stycznia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbyło się 
Święto szkoły. Tego dnia uczniowie brali udział w licz-
nych konkursach oraz w zawadach sportowych. 

  W styczniu uczniowie oraz nauczyciele Gimnazjum 
im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie zaprojektowali,
a następnie wydrukowali kalendarz na rok 2016. Akcja 
ma na celu promocję szkoły. 

  W dniach 1-12 lutego na terenie Gminy Ożarów Mazo-
wiecki prowadzona była akcja „Zima w mieście 2016”, 
w której brały udział trzy szkoły podstawowe prowa-
dzone przez Gminę Ożarów Mazowiecki tj.:
•  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim,
•  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy 

w Ożarowie Mazowieckim,
•  Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płocho-

cinie.
W akcji uczestniczyło 398 uczniów. Dzieci brały udział 
w zajęciach sportowych, zajęciach na basenie, grach, 
zabawach i zajęciach plastycznych i komputerowych, 
które odbywały się na miejscu w szkołach. W ramach 
akcji odbyły się wyjazdy m.in. do kina, teatru, Centrum 
Nauki Kopernik, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum 
Archeologicznego, Muzeum Stołecznego Warszawy, 
do siedziby Telewizji Publicznej w Warszawie oraz do 
Centrum Sztuki Współczesnej. 

  16 lutego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim odbyło się spotkanie dzieci z księdzem 
Piotrem Kalinowskim, misjonarzem z Parafi i Miłosier-
dzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Ksiądz opowie-
dział przedszkolakom na temat dzieci mieszkających
w Afryce. 

  17 lutego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim dla wszystkich dzieci odbyły się warsz-
taty gry na bębnach. Warsztaty poprowadził Ricky 
Lion – wokalista z Republiki Demokratycznej Kongo. 

   19 lutego dzieci z grupy VI i VIII z Przedszkola Publicz-
nego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział
w warsztatach aktorskich pt. „Zabawa w teatr”. Warsz-
taty odbyły się w Teatrze Studio w Warszawie. 

  20 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów zajęli I miejsce w zawodach gminnych
w konkurencji siatkówka chłopców. Zawody sporto-
we odbyły się w Płochocinie. 
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   1.  Uchwała Nr XX/193/16 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

   2.  Uchwała Nr XX/194/16 o zmianie uchwały w spra-
wie udzielenia pomocy fi nansowej Samorządowi 
Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem 
na zadania w zakresie ochrony przeciwpowodzio-
wej.

   3.  Uchwała Nr XX/195/16 o zmianie uchwały w spra-
wie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.

   4.  Uchwała Nr XX/196/16 o zmianie uchwały w spra-
wie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

   5.  Uchwała Nr XX/197/16 w sprawie określenia kry-
teriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych 

kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
i publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Ożarów Mazowiecki dla kandydatów za-
mieszkałych poza obwodem.

   6.  Uchwała Nr XX/198/16 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Budżetowej na 2016 rok.

   7.  Uchwała Nr XX/199/16 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Obywatelskiej na 2016 rok.

   8.  Uchwała Nr XX/200/16 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Gospodarczej na 2016 rok.

   9.  Uchwała Nr XX/201/16 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Społeczno-Technicznej na 2016 
rok.

10.  Uchwała Nr XX/202/16 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

  1.  Uchwała Nr XXI/203/16 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

  2.  Uchwała Nr XXI/204/16 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

  3.  Uchwała Nr XXI/205/16 o zmianie uchwały w spra-
wie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.

  4.  Uchwała Nr XXI/206/16 o zmianie uchwały Nr 
XX/194/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z 4 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomo-
cy fi nansowej Samorządowi Województwa Mazo-
wieckiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej.

  5.  Uchwała Nr XXI/207/16 w sprawie współdziałania 
z Gminą Miasto Pruszków w zakresie organizacji 
transportu międzygminnego.

  6.  Uchwała Nr XXI/208/16 w sprawie określenia obwo-
du publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Ku-
socińskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2.

  7.  Uchwała Nr XXI/209/16 w sprawie określenia 
obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 
Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Lipowa 11.

  8.  Uchwała Nr XXI/210/16 w sprawie określenia ob-
wodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Umiastowie, ul. Umiastowska 74.

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 4 lutego 2015 r.

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 25 lutego 2015 r.

14 lutego Teatrzyk dla dzieci. Występ Teatru Dobrego 
Serca w przedstawieniu pt. „Księżniczka i Rycerz”
21 lutego Wystawa prac wykonanych przez dzieci pod-
czas zajęć w ferie zimowe

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”  W BRONISZACH

31 stycznia Bal Karnawałowy dla Dzieci
21 lutego Spektakl teatralny dla dzieci pt.: „Niebieski 
piesek” w wykonaniu Teatru Pacuś

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH „PRZY PARKU”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

21,28 stycznia Ćwiczenie pamięci – zajęcia dla seniorów

22 stycznia Wykład p. Sebastiana Bielaka pt.: „Bieszcza-
dy – kraina połoniny i karpackiej buczyny”
22,29 stycznia Klub fi lmowy seniora
25 stycznia Brydż – zajęcia dla seniorów
1, 8, 11, 15, 18, 22 lutego Brydż – zajęcia dla seniorów
4, 11, 18, 25 lutego Ćwiczenie pamięci – zajęcia dla se-
niorów
11 lutego Klub fi lmowy seniora
12 lutego Wykład: „Długowieczność – Przypadek-Prze-
znaczenie – Czy świadomy wybór człowieka?” p. Ewa 
Misiołek
26 lutego wykład „Historia Teatrów w Warszawie”
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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).

Usuwanie eternitu
Informujemy, że w 2016 roku będziemy kontynuować usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu 

Gminy, zgodnie z obowiązującym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2009–2032”. 

Mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć dachowych z eternitu lub odbiorem eternitu już zdjętego 
mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim (osobiście, drogą pocztową lub elek-
troniczną – dla osób posiadających podpis elektroniczny). Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością 
złożenia do wyczerpania środków na bieżący rok.

Wnioski można pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kolejowa 2, pokój nr 112 lub ze stro-
ny www.ozarow-mazowiecki.doc.pl, zakładka – azbest. Informacje można uzyskać pod nr tel. 22 731 32 64,
731 32 63.

Prace obejmujące demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest są bezpłatne. Właści-

ciel obiektu ponosi koszty nowego pokrycia dachu. 

  Osoby planujące demontaż eternitu składają wypełniony wniosek wraz z informacją o wyrobach zawierają-
cych azbest oraz potwierdzeniem złożenia w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznań-
ska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 
budowę/rozbiórkę,

  Osoby posiadające eternit do odbioru składają wypełniony wniosek wraz z informacją o wyrobach zawiera-
jących azbest.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  9.  Uchwała Nr XXI/211/16 w sprawie określenia ob-
wodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie, ul. Lipowa 3.

10.  Uchwała Nr XXI/212/16 w sprawie określenia ob-
wodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Święcicach, ul. Poznań-
ska 541.

11.  Uchwała Nr XXI/213/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości położonych
w Ożarowie Mazowieckim.

12.  Uchwała Nr XXI/214/16 w sprawie nadania na-
zwy drodze położonej w Duchnicach.

13.  Uchwała Nr XXI/215/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifi katy od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości.

14.  Uchwała Nr XXI/216/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od 

Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rol-
nych.

15.  Uchwała Nr XXI/217/16 w sprawie powołania 
doraźnej komisji ds. ustalenia wysokości diet rad-
nych.

16.  Uchwała Nr XXI/218/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie do Konkursu zamkniętego 
nr POIS.2.5/1/2015 ogłoszonego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej pełniącego rolę Instytucji Wdrażającej oraz 
Instytucji Organizującej Konkurs na złożenie wnio-
sku o dofi nansowanie projektu pn. „Zwiększenie 
różnorodności biologicznej elementem zrówno-
ważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Ma-
zowiecki” w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytetu II 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu.

Informacja Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 2 został wywieszony wy-

kaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 731 32 58.



INFORMATOR OŻAROWSKI – 02/55 2016 9

INWESTYCJE
GMINNE

Szanowni Państwo, 
Gmina Ożarów Mazowiecki od lat in-
westuje w rozwój sieci kanalizacji sa-
nitarnej w celu poprawienia jakości 
życia mieszkańców, a także w trosce 
o czystość otaczającego nas środo-
wiska. Tym samym realizuje wymogi 
Unii Europejskiej oraz przepisy pra-
wa polskiego w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego. Dlatego 
też, niezwykle istotne jest podłą-
czenie posesji będących w zasięgu 
kanalizacji. 
Dlatego też przypominamy, że 
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 
1399 ze zm.) właściciele nierucho-

mości mają obowiązek zapewnie-

nia utrzymania czystości poprzez 

przyłączenie nieruchomości do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej 

lub wyposażenie w przydomową 

oczyszczalnie ścieków. 

Nieprzyłączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej w przypadku 
istnienia takiego obowiązku stano-
wi wykroczenie, określone w art. 10 
ust. 2 w/w ustawy, zagrożone karą 
grzywny bądź wykonaniem zastęp-
czym przyłącza na koszt właściciela. 
Posiadanie zbiornika bezodpływo-
wego nie zwalnia właścicieli posesji 

Przyłącz swoją posesję do kanalizacji
z obowiązku podłączenia się do sie-
ci kanalizacji sanitarnej. Natomiast 
wprowadzanie nieoczyszczonych 
ścieków do gleby powoduje ska-
żenie wód gruntowych i degrada-
cję środowiska naturalnego, przez 
co jest niebezpieczne dla zdrowia 
mieszkańców.
Należy podkreślić, że przyłączenie do 
sieci kanalizacji sanitarnej to oprócz 
wygody i dbałości o ekologię, rów-
nież wymierna korzyść ekonomicz-
na dla użytkowników. Przy aktualnie 
obowiązujących stawkach za odbiór 
ścieków z gospodarstw domowych, 
koszty z tego tytułu zmniejszą się
o ok. 50% w skali miesiąca. 

Oszczędność wynikająca z podłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej

 

statystycz-

na ilość 

ścieków 

wytwarza-

na przez 4 

os. rodzinę 

[m3]

zbiornik bezodpływowy kanalizacja sanitarna

oszczędnośćcena jednost-

kowa brutto 

[1m3]

koszt wywozu 

ścieków

cena jednostko-

wa brutto [1m3]

koszt odprowa-

dzanych ścieków

Płochocin, Wolica - I strefa

miesięcznie 12
17,00 zł 

204 zł
 8,18 zł 

98,16 zł 105,84 zł

rocznie 144 2 448 zł 1 177,92 zł 1 270,08 zł

Bronisze, Duchnice, Konotopa, Strzykuły, Wieruchów - II strefa

miesięcznie 12
18,00 zł 

216 zł
8,18 zł 

98,16 zł 117,84 zł

rocznie 144 2 592 zł  1 177,92 zł 1 414,08 zł

Szeligi, Macierzysz - III strefa

miesięcznie 12
19,00 zł 

228 zł
8,18 zł 

98,16 zł 129,84 zł

rocznie 144 2 736 zł 1 177,92 zł 1 558,08 zł

W celu przyłączenia nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej należy złożyć 
do Energetyki Ożarów Mazowiecki 
wniosek o wydanie warunków tech-
nicznych, a następnie postępować 
zgodnie z procedurą przyłączenia. 

W razie jakichkolwiek pytań pro-
szę o kontakt z Energetyką Ożarów 
Mazowiecki telefonicznie pod nu-
merem 22 722 25 49 bądź osobiście 
poprzez Biuro Podawcze przy ul. 
Partyzantów 37 w Ożarowie Ma-

zowieckim (czynne w godzinach 
pn. 7.00-17.00, wt.-pt. 07.00-15.00). 
Wszelkie formularze oraz informa-
cje jak podłączyć się do sieci znajdą 
Państwo na stronie internetowej 
www.energetyka-ozarow.pl
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SPOŁECZNE

Program „Rodzina 500 +” 
w Ożarowie Mazowieckim

Rodziny w których dochód nie 
przekracza kwoty 800 zł na osobę 
lub 1200 zł w rodzinach wychowu-
jących dziecko niepełnosprawne – 
otrzymują je również na pierwsze 
lub jedyne dziecko.
Dochód rodziny będzie ustalany tylko 
przy ubieganiu się o świadczenie na 
pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy 
to rodzin, które mają jedno dziecko, 
jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć: 

  oświadczenie o dochodach nie-
opodatkowanych;

  zaświadczenie o dochodzie pod-
legającym opodatkowaniu (Urząd 
Skarbowy)

  w przypadku rolników – oświad-
czenie o wielkości gospodarstwa 
rolnego; 

  w przypadku cudzoziemców – 
określone pozwolenia na pobyt
i pracę w  Polsce;

  oświadczenie o deklarowanych 
dochodach osiąganych przez 
osoby 

  podlegające przepisom o zryczał-
towanym podatku dochodowym;

  dokumenty dotyczące rozwodu/
separacji, zasądzonych alimentów;

  orzeczenie sądu o ustaleniu opieku-
na prawnego dziecka, zaświadcze-
nie sądu lub ośrodka adopcyjnego 
o prowadzonym postępowaniu
w sprawie przysposobienia dziecka;

Osoby, które złożą wniosek w ciągu 

3 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy dostaną wyrównanie od

1 kwietnia 2016 r., a Ośrodek Po-

mocy Społecznej na wydanie decy-

zji będzie miał 3 miesiące od dnia 

złożenia wniosku. Jeżeli wniosek 

zostanie złożony po 1 lipca, świad-

czenie zostanie przyznane od mie-

siąca jego złożenia bez wyrówna-

nia za miesiące poprzednie.

Wniosek o to świadczenie trzeba bę-
dzie składać co roku, okres rozlicze-
niowy będzie trwał od 1październi-
ka do 30 września następnego roku. 
Wyjątkowo – dłuższy będzie pierw-
szy okres rozliczeniowy – będzie 
trwał o kwietnia bieżącego roku do 
30 września 2017 roku.

W gminie Ożarów Mazowiecki 

Program „Rodzina 500 +” realizo-

wany będzie przez Ośrodek Po-

mocy Społecznej – Ożarów Mazo-

wiecki ul. Poznańska 165.

Szacujemy, że z Programu w naszej 
gminie skorzysta ok. 2 500 rodzin.

Przyjmowanie wniosków roz-

pocznie się 1 kwietnia br. i od-

bywać się będzie na parterze 

budynku przy ul. Poznańskiej 

165, gdzie przygotowane będą 

dwa stanowiska. W kwietniu 

2016 r. wnioski będzie można 

składać w godz. 8.00-18.00, 

natomiast od 1 maja 2016 r. 

w godz. 8.00-16.00, we środy 

10.00-18.00. 

Wnioski o wypłatę świadczenia 
można będzie otrzymać w OPS od 
kwietnia lub pobrać ze strony Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej: http://www.mpips.gov.
pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
rodzina-500-plus/prawo/.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywa-

niu dzieci – wprowadza Program „Rodzina 500+”, w ramach którego 

rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wys. 500 zł co 

miesiąc na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu.

Bożena Wronikowska 
  kierownik OPS w Ożarowie Mazowieckim

Akcja charytatywna

Zbieranie plastikowych zakrętek po butelkach to wyjątkowa inicjatywa, dzięki której jednocześnie chro-
nimy środowisko i wspieramy cele charytatywne. Akcja została stworzona kilka lat temu przez Fundację 
Bez Tajemnic i do tej pory udało się pomóc wielu chorującym dzieciom w zakupie sprzętu medycznego. 
Dziś Wy także możecie pomóc! Wystarczy przyjść do autoryzowanego punkt zbiórki zakrętek. Na wniosek 
jednego z mieszkańców naszej gminy do akcji włączyło się Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” (ul. 
Poznańska 292), gdzie stanął specjalny przygotowany do tego celu pojemnik. Zakrętki możecie przynosić 
codziennie w porach działania CIS-u. Szczegóły znajdziecie na www.zakretka.cisprzyparku.pl 

Oddaj plastikowe zakrętki i wesprzyj akcję charytatywną! W Centrum 

Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” – ofi cjalny punkt zbiórki plastiko-

wych zakrętek!
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OŚWIATA

Podczas tegorocznych ferii zimowych, w Szkole Pod-

stawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, odbywała się 

akcja „Zima w mieście”. Zostało zapisanych 264 uczniów 

z klas 1-5. Przygotowano dla nich bogatą ofertę progra-

mową, obejmującą zajęcia sportowe, edukacyjne i kul-

turalne. Nie zabrakło także czasu na zabawę. 

W ramach zajęć sportowych, dzieci 
korzystały z zajęć na basenie w Oża-
rowie Mazowieckim oraz gier i zabaw 
ruchowych na szkolnej sali gimna-
stycznej. Zorganizowano także wy-
jazd do Centrum Zabaw „Kolorado”. 
W drugim tygodniu dzieci podziwia-
ły sprawność przyszłych judoków. 
Członkowie sekcji judo przygotowali 
specjalny pokaz, w którym zaprezen-
towali swoje umiejętności i zachęcali 
innych do uprawiania tej dyscypliny 
sportu.
W pierwszym tygodniu uczestnicy 
akcji pojechali na wycieczkę do Julin-
ka Gościńca, w ramach Powiatowych 
Ferii, zorganizowanych przez Staro-
stwo Powiatu Warszawa Zachód.
W czasie trzygodzinnej zabawy, dzie-
ci miały okazję przejechać się woza-
mi konnymi oraz na kucykach. Odbył 
się także pokaz psów policyjnych
i warsztaty gliniarskie. Na pamiątkę 
dzieci przywiozły własnoręcznie wy-
konane gliniane wazoniki.
W ramach zajęć edukacyjnych zor-
ganizowane zostały dwa spotkania 
w Gminnej Bibliotece oraz warsztaty 
kulinarne. Podczas warsztatów z „Ma-
zowiecką Babą”, dzieci uczyły się wy-

rabiać faworki. Drugie 
spotkanie było po-
święcone wypiekowi 
pierników. Dzieci sa-
modzielnie przygoto-
wywały ciasto, a nas-
tępnie formowały ich
kształt. Na koniec dekorowały swoje 
wypieki. Odbyły się również warsz-
taty fi lcowania podczas, których 
uczestnicy przygotowali piękne oz-
doby z fi lcu.
W pierwszym tygodniu ferii, funk-
cjonariusze Straży Miejskiej zorga-
nizowali pokaz udzielania pierwszej 
pomocy. Na przygotowanych ma-
nekinach dzieci uczyły się zasad re-
suscytacji krążeniowo-oddechowej. 
Dla najmłodszych była to okazja do 
uczenia się pomocy innym. 
Uczestnicy akcji pojechali także do 
Planetarium w Centrum Nauki Koper-
nik na seanse: „Sekrety kartonowej 
rakiety”, przeznaczony dla uczniów 
klas 1-2 oraz fi lm „Astronauta”, kiero-
wany do trochę starszych dzieci. Oba 
seanse wywarły na dzieciach duże 
wrażenie co zaowocowało pięknymi 
pracami plastycznymi poświęconymi 
kosmicznej tematyce.

Pamiętając, że najlepiej uczymy się 
poprzez zabawę, dzieci pojechały do 
Dawnej Królewskiej Fabryki Papieru 
w Konstancinie Jeziornej. Uczyły się 
tam własnoręcznie czerpać papier. 
Na pamiątkę przywiozły wykonane 
przez siebie prace.
W ramach edukacji kulturalnej zor-
ganizowano wyjazd do Teatru Lalka 
na przedstawienie pt. „Wakacje Miko-
łajka”. Spektakl bardzo wszystkim się 
podobał. Mikołajek to ulubiony bo-
hater książek dla dzieci. Dwukrotnie 
wybraliśmy się także do kina na se-
anse: „Odlotowa Przygoda” i „Misiek 
w Nowym Jorku”.
Na zakończenie każdego tygodnia 
przeprowadzono zawody RC Ligi 
z modelami zdalnie sterowanymi. 
Dzieci pełniły funkcję serwisanta, 
kierowcy lub sędziego. Na koniec 
wręczono nagrody dla najlepszych 
kierowców.
Na terenie szkoły uczniowie korzy-
stali także z zajęć komputerowych. 
Oczekując na powrót do domu spę-
dzali czas przy grach planszowych 
oraz zajęciach plastycznych.
Tegoroczna akcja” Zima w mieście”, 
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem. Dzieci chętnie korzystały
z przygotowanej dla nich oferty pro-
gramowej. Na koniec każdego tygo-
dnia uczestnicy otrzymywali pamiąt-
kowe maskotki.

 Małgorzata Polańska
 Krystyna Skrzypczak

Akcja „Zima w mieście 2016” 
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
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Rozpoczęliśmy w poniedziałek 1 lu-
tego od warsztatów malowania to-
reb. Rozpoczęły się one od rozmo-
wy na temat problemu opakowań, 
szczególnie tych foliowych, które 
prawie codziennie zabieramy ze 
sklepów. Wiele z nich ląduje później 
na śmietnikach. O wiele wygodniej 
i bardziej ekologicznie jest zabrać 
na zakupy wielorazową, bawełnianą 
torbę. A jeszcze, jeśli można zapro-
jektować i pomalować ją we własne, 
niepowtarzalne wzory – tym lepiej. 
Każdy uczestnik mógł więc wyko-
nać swoje arcydzieło korzystając
z wyobraźni lub pomagając sobie 
gotowymi szablonami. 
Na kolejny dzień zaplanowaliśmy 
wycieczkę do planetarium w Cen-
trum Nauki Kopernik. Obejrzeliśmy 
seans „Sekrety kartonowej rakiety”. 
Wraz z bohaterami mogliśmy odbyć 
podróż odwiedzając poszczególne 
planety układu słonecznego. Mogli-
śmy zobaczyć jakie warunki panują 
na każdej z nich, odkryć, czy czło-
wiek mógłby na nich zamieszkać. 
Zdecydowanie wybieramy Ziemię!
W kolejnych dniach czekały na nas 
jeszcze warsztaty decoupage – 
ozdabianie drewnianych szkatułek. 
Materiałów, którymi można było 
ozdabiać było kilka pudełek! Każdy 
mógł wybrać to, co najbardziej leża-
ło w jego guście. Było więc mnóstwo 
suszonych kwiatów, różnokolorowe 
tasiemki, cekiny, kamienie, koraliki
i inne gotowe elementy, których 
nie sposób wymienić. Stworzone 
prace były bardzo oryginalne. Wielu 
uczestników deklarowało, że poda-
ruje je swoim bliskim na przykład do 
przechowywania biżuterii. 
Spośród wszystkich atrakcji najbar-
dziej oczekiwana była oczywiście 
wyprawa do sali zabaw „Kolorado”. 
W labiryntach zjeżdżalni, basenie 
piłeczek i małpim gaju dzieci bawi-

Jak co roku Szkoła Podstawowa w Płochocinie zor-

ganizowała swoim uczniom niezapomniane chwile 

podczas ferii zimowych. Chętnych osób do spędze-

nia z nami wolnego czasu nie zabrakło. 

„Zima na wsi 2016”
w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie

ły się świetnie.
W dniach 08-12 
lutego 2016 r. roz-
począł się drugi 
tydzień ferii zimo-
wych. Program 
ferii był bogaty
w wiele różnorod-
nych zajęć, które 
odbywały się za-
równo na terenie naszej szkoły, jak i 
poza nią. Tegoroczne ferie odbywały 
się w okresie walentynkowym, dla-
tego też warsztat fl orystyczny był 
świetną okazją do przygotowania 
prezentów dla swoich bliskich. Pod-
czas zajęć dzieci wykonały koszyczki 
kwiatowe ozdobione sercami, które 
w dniu walentynek wręczyły swoim 
rodzicom. W drugi dzień ferii odby-
liśmy wycieczkę do Telewizji Polskiej, 
w czasie której Pan przewodnik opo-
wiedział o historii telewizji, o stu-
diach nagraniowych mieszczących 
się w budynku oraz wyczerpująco 
udzielał odpowiedzi na pytania za-
dawane przez dzieci. Zwiedziliśmy 
studio programu „Świat się kręci” 
oraz „Muzeum Telewizji Polskiej”. 
Największą niespodzianką okazała 
się możliwość bycia świadkami krę-
cenia scen programu edukacyjnego 
„Domisie”. Dzieci z ogromnym za-
angażowaniem obserwowały pracę 
reżysera, scenografa, dźwiękowców 
i kamerzystów. Uważnie słuchały po-
leceń i przestrzegały ciszy na planie. 
Dla wszystkich wycieczka okazała się 
ciekawym doświadczeniem. Kolejne-
go dnia odbyła się wycieczka do sali 
zabaw „Eldorado”. Dzieci przez trzy 
godziny bawiły się na żeglującym 
po oceanie statku, pełnym krętych 
labiryntów, zjeżdżalni i basenów z pi-
łeczkami. Dodatkową atrakcją oka-
zała się zabawa tematyczna, podczas 
której dzieci poszukiwały tajemni-
czych skarbów. Na znalazców czeka-

ły nagrody ukryte w kufrze pirackim. 
Po poszukiwaniach na zmęczonych 
odkrywców czekała pizza i soczek. 
Czwartek w naszej szkole to czas spę-
dzony w towarzystwie sympatycznej 
Pani Kredki. Uczestnicy poznali tech-
nikę fi lcowania wełny owczej na mo-
kro. Z mięciutkiej jak puch, kolorowej 
wełny, pod wpływem ugniatania
i tarcia przy pomocy wody i mydła 
powstawały unikalne cuda – kwia-
ty – broszki. Wszystkie prace różniły 
się efektem końcowym. Stworzone 
broszki mogą stanowić barwny ele-
ment fi lcowej biżuterii dla kogoś 
bliskiego. Zaskakująca forma warsz-
tatów na długo zapadnie wszystkim 
w pamięci. Ostatni dzień ferii to czas 
spędzony na aktywności plastyczno-
technicznej, aktywności sportowej
i zabawach grupowych. Dzieci po-
znały technikę składania papieru 
– origami, w czasie której tworzyły 
serca, pudełeczka i kwiaty ozdabiane 
cekinami i koralikami. Duch spor-
towej rywalizacji wstąpił w uczest-
ników podczas wielu gier i zabaw 
związanych z aktywnością fi zyczną. 
Zabawy w grupach zakończyły dru-
gi tydzień ferii z przytupem godnym 
miniaturowych igrzysk olimpijskich.

Był to czas, który przyniósł wszyst-
kim mnóstwo radości i dostarczył 
pozytywnej energii.

Magdalena Adamowicz
Renata Cybulska





DZIECI OTRZYMUJĄ SZCZEPIONKĘ 13-WALENTNĄ ,  
KTÓRA DAJE W TEJ CHWILI NAJSZERSZĄ , DOSTĘPNĄ OCHRONĘ PRZED PENUMOKOKAMI 

 
SZCZEPIENIE POPRZEDZONE JEST KONSULTACJĄ Z LEKARZEM PEDIATRĄ

SZCZEPIENIA PRZEZNACZONE SĄ DLA DZIECI W WIEKU OD 24 DO 35 MIESIĄCA ŻYCIA, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE 
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI, POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PRZYJĘCIA SZCZEPIONKI PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

PLACÓWKI REALIZUJĄCE 

SZCZEPIENIA:

GSPZLO, UL. KONOPNICKIEJ 8,
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI,
INFORMACJA I REJESTRACJA:
22 722 10 38
W GODZ. 10.00 – 15.00

GSPZLO FILIA W JÓZEFOWIE,
UL. LIPOWA 28A,
05-860 PŁOCHOCIN,
INFORMACJA I REJESTRACJA:
22 722 52 00
W GODZ. 10.00 – 15.00
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W tym roku DBI przypadał w cza-
sie ferii, ale mimo przerwy w nauce
w Bibliotece Publicznej w Ożaro-
wie Mazowieckim chętnych na zaję-
cia nie zabrakło.

Dzień Bezpiecznego Internetu
w Bibliotece Publicznej
„Lepszy internet zależy od Ciebie!” – pod takim hasłem 9 lutego obcho-

dzony był Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Po raz kolejny, w ponad 

stu krajach na całym świecie odbyły się wydarzenia, mające na celu 

podkreślenie roli każdego z użytkowników w tworzeniu bezpiecznego 

i przyjaznego internetu. Organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu 

w Polsce było Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczy-

je. Partnerami wydarzenia były Facebook i Fundacja Orange. 

Oddział dla Dzieci, w porozumieniu 
z organizatorami akcji „Zima w mie-
ście”, przygotował zajęcia dla dwóch 
grup, podczas których rozmawiali-
śmy o plusach i minusach surfowa-

nia w sieci, zagrożeniach płynących 
z niewiedzy, czy czasem zwykłej 
głupoty użytkowników. Z wykorzy-
staniem chusty animacyjnej spraw-
dziliśmy jak wygląda szum informa-
cyjny, jak wiele danych atakuje nas 
każdego dnia z różnych źródeł, m.in. 
telewizji i internetu. Próbowaliśmy 
razem wyłowić spośród wielu tylko 
te pożądane i prawdziwe informacje. 
Uczestnicy spotkań po wysłuchaniu 
fragmentu opowiadania Anny Oni-
chimowskiej „Aki. Za ścianą” wyko-
nali własne komiksy, mówiące o tym 
co może być dobre, a co złe w korzy-
staniu z sieci.
W Filii nr 2 w Święcicach tego dnia 
zebrała się natomiast grupa dzie-
ci i młodzieży spędzających ferie 
w bibliotece. Wykorzystaliśmy tę 
okazję, aby zastanowić się w jaki 
sposób każdy z nas, internautów, 
może przyczynić się do tego, iż in-
ternet będzie miejscem pozytyw-
nym i bezpiecznym. Zapoznając się 
z Zasadami Bezpiecznego Internetu, 
przedstawionymi na okolicznościo-
wym plakacie, młodzi uczestnicy 
spotkania opowiadali o swoich do-

Główka pracuje
W naszej szkole w czwartek 
28.01.2016 r. odbył się Konkurs Ma-
tematyczny dla klas pierwszych 
Gimnazjum pt. „Jeden z dziesięciu”.
Konkurs ten oparty został o zasady 
telewizyjnego teleturnieju „Jeden
z dziesięciu”. W konkursie wzięło 
udział 10 uczestników – po 5 osób 
z każdej klasy. Każdy z nich w pierw-
szym etapie odpowiadał na 3 pytania. 
Czas zastanowienia się na pytanie 
trwał 5 sekund. Do następnego eta-
pu przechodzi ten, kto odpowiedział 
przynajmniej na jedno pytanie. Do 
trzeciego etapu przechodzą trzej gra-
cze z największa ilością punktów. Wy-
grywa najlepszy! 
Podczas trwania konkursu nie moż-

na było się porozumie-
wać, w przeciwnym 
razie zostałoby się zdys-
kwalifi kowanym. 
Pierwsze miejsce zajął 
Kuba Trentowski, dru-
gie przypadło Szymo-
nowi Kasperek, a trzecie Michałowi 
Gajda. Zaskoczeniem jest to, że cała 
trójka pochodzi z jednej klasy, a kon-
kretnie z 1b.
Pozostali uczestnicy Konkursu to: 
Natalia Kumarek, Aleksandra Marasz-
kiewicz, Nikodem Dymkowski, Jakub 
Mączyński, Natalia Gałdowska, Łukasz 
Wróblewski i Kacper Obręczarek. 
Każdy uczestnik otrzymał „motywca” 
matematycznego – naklejkę i drob-

ny upominek, który będzie mógł 
wykorzystać na lekcjach matematy-
ki. Natomiast zwycięzcy oprócz tego 
dostali drobne nagrody. 
Wszystkim dziękujemy za uczestnic-
two w konkursie i gratulujemy.

Koło matematyczne
Kasia Sandomierska
& Klaudia Kucharska

P. Urszula Galant 
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O wojnie z młodzieżą

Otóż w lutym Warszawa pożegna-
ła „Kamę” – Marię Stypułkowską-
Chojecką, łączniczkę i sanitariuszkę 
batalionu „Parasol” Armii Krajowej, 
uczestniczkę akcji zbrojnych Kut-
schera, Koppe, Stamm, Weff els
i in., bohaterkę powstania warszaw-
skiego. Jako młoda dziewczyna prze-
szła szlak bojowy oddziału „Parasol”: 
Wola, Stare Miasto, Czerniaków, Mo-
kotów, Śródmieście, trzy razy szła 
kanałami przeprowadzając rannych 
towarzyszy broni, a dwukrotnie 
sama była ranna. Odwagi mógł po-
zazdrościć jej niejeden chłopak.

Podczas naszego spotkania rozma-
wialiśmy z młodzieżą o losach wo-
jennych dwóch harcerek: „Kamy” 
oraz „Czarnej Elki” – Elżbiety Łaniew-
skiej-Łukaszczyk. Prawdziwe losy 
małej Eli opisał Paweł Beręsewicz 
w książce wydanej przez Muzeum 
Powstania Warszawskiego i Wy-
dawnictwo Literatura. Fragmenty 
tej książki przeczytaliśmy, a żeby le-
piej zrozumieć co czuła zobowiąza-
na przez dorosłych do zachowania 
tajemnicy bohaterka pokusiliśmy 
się o krótką próbę rekonstruk-
cji wydarzeń, w której uczestni-

cy zajęć wcielili się w role z po-
wieści. 
Krótkie scenki stały się dobrym 
wprowadzeniem do dyskusji na za-
dane na początku pytanie „Czy woj-
na jest dla dziewczyn?”. Uczestnicy 
spotkania w swoich wypowiedziach 
przede wszystkim docenili rolę łącz-
niczek, sanitariuszek i lekarek wo-
jennych. Bardzo przejęli się losami 
„Kamy” i „Elki”, które w chwili wybu-
chu wojny miały odpowiednio 13 i 9 
lat. Wspólnie doszliśmy do wniosku, 
że tak naprawdę wojna nie jest dla 
nikogo, ani dla dziewczyn, ani dla 
chłopaków, ani nawet dla dorosłych, 
a młode pokolenie ma przed sobą 
odpowiedzialną rolę – nie dopusz-
czać do konfl iktów, w których ofi arą 
jest ludzkie życie...
Do przygotowania zajęć użyte zosta-
ły książki z serii „Muzeum Powsta-

nia Warszawskiego dla Dzieci”, 
które korzystając z okazji polecamy:

Elżbieta Paderewska 
Dyrektor Biblioteki Publicznej

w Ożarowie Mazowieckim

1)  Beręsewicz P. – Czy wojna jest dla 
dziewczyn? Warszawa: MPW; Lite-
ratura, 2014.

2)  Papuzińska J. – Asiunia. Warsza-
wa: MPW; Literatura, 2011.

3)  Rusinek M. – Zaklęcie na „W”. War-
szawa: MPW; Literatura, 2011.

świadczeniach i wspólnie próbowali 
ustalić jak postępować, aby prze-
bywanie w wirtualnym świecie nie 
niosło dla nich realnego zagrożenia. 
Dużo mówiliśmy o internecie, jako 
źródle wszechstronnej informacji 
przydającej się w szkole i codzien-
nym życiu, z zastrzeżeniem jednak, 
że często wiarygodność informacji 
warto sprawdzać w innych źródłach. 
Jako przykłady dbania o bezpieczeń-
stwo w sieci omówiono m.in. insta-
lację programów antywirusowych, 
dbanie o swoje hasła, zachowanie 

rozwagi w zamieszczaniu zdjęć i ko-
mentarzy w sieci.
W obu placówkach przygotowując 
zajęcia korzystaliśmy z edukacyjnych 
historii komiksowych „Bibliostory” 
zawierających bardzo współczesne 
i zrozumiałe dla dzieci i młodzie-
ży porównania (np. kradzież zdjęć
w sieci = przejście na ciemną stronę 
mocy). Młodzi ludzie przyznali, że 
korzystanie z internetu niesie po-
zytywne wrażenia tylko wtedy, gdy 
użytkownicy z szacunkiem traktują 
innych i ich własność.

Na koniec spotkań młodzi internau-
ci zadeklarowali, że w czasie trwają-
cych ferii ograniczą czas spędzony 
przed komputerem, tak aby go wy-
starczyło na inne zajęcia, również te 
na świeżym powietrzu.
W spotkaniach związanych z Dniem 
Bezpiecznego Internetu w placów-
kach Biblioteki Publicznej w Oża-
rowie Mazowieckim udział wzięło
53 uczestników.

Teresa Sakowska – Filia nr 2 w Święcicach
Ewa Sobieraj – Oddział dla Dzieci

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży odbywają się

w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim regularnie raz

w miesiącu. Zawsze staramy się poruszać ważne tematy, można powie-

dzieć że „wsadzamy kij w mrowisko”. Tak się stało i tym razem, kiedy to 

zadaliśmy uczestnikom trudne, dyskusyjne pytanie „Czy wojna jest dla 

dziewczyn?”. Skąd pytanie i skąd pomysł na takie zajęcia? 
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„To nie jest nic takiego
Gimnazjum zaczarować”

Uczestnicy jak corocznie prezentowa-
li się w trzech kategoriach: recytacja, 
małe formy teatralne i poezja śpiewa-
na. Występy oceniało profesjonalne 
jury w składzie: pani Ewa Cieślak - ku-

stosz Muzeum im. Anny i Jarosława 

Iwaszkiewiczów w Stawisku, pani 

Wanda Orzechowska - kierownik 

Biblioteki Publicznej w Józefowie, 

pani Magdalena Szkup - Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie i nauczy-

cielka języka polskiego, pani Alek-

sandra Hartman - pedagog i akom-

paniator w Szkołach Muzycznych: 

im. F. Chopina w Sochaczewie oraz 

im. K. Szymanowskiego w Warsza-

wie. Serdecznie dziękujemy paniom 
jurorkom, które poświęciły swój wol-
ny czas i społecznie pracowały w ko-
misji konkursowej. 

A oto werdykt Komisji XII konkursu 
Recytatorskiego:
W kategorii „Recytacja”

I nagroda:

  Klaudia Tomczak (Gimnazjum im. 
F. Chopina w Kampinosie),

  Patryk Malec-Nagadowski (Gim-
nazjum im. W. Pallottiego w Oża-
rowie Mazowieckim)

II nagroda:

  Milan Wróblewski (Gimnazjum im. 
Bohaterów Powstania Warszaw-
skiego w Ożarowie Mazowieckim)

III nagroda:

  Hubert Mazur (Gimnazjum im.
A. Fedorowicza w Izabelinie)

Wyróżnienia:

  Aleksandra Piasecka (Gimnazjum 
im. W. Pallottiego w Ożarowie Ma-
zowieckim),

  Patrycja Pałaszewska (Gimnazjum 
im. Bohaterów Powstania War-
szawskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim)

W kategorii „Poezja śpiewana”

I nagroda:

  Dominika Basiak, Maria Borowa, 
Daria Wiśniewska (zespół) – (Gimna-
zjum im. F. Chopina w Kampinosie),

II nagroda:

  Daria Wiśniewska (Gimnazjum im. 
F. Chopina w Kampinosie)

Wyróżnienia:

  Stanisław Sender (Gimnazjum
w Lesznie)

  Małgorzata Hałaj (Gimnazjum im. 
W. Pallottiego w Ożarowie Mazo-
wieckim)

  Maria Zielińska (Gimnazjum im.
K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie)

W kategorii

„Małe formy teatralne”

Nagroda:

  Koło Teatralne „Szekspir” – „Poezja 
drożeje” Aleksandra Piasecka, Jo-
anna Gromek, Izabela Grzywacz, 
Angelika Miros, Jakub Bareja- 
Gimnazjum im. W. Pallottiego
w Ożarowie Mazowieckim)

  Koło teatralne z Gimnazjum im.
K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie- 
„Żywcem zapeklowana”: Hanna 
Wąsowska, Gabriela Jabłońska, Se-
bastian Kawalec, Kacper Antoniak

Jurorzy dziękują organizatorom 
Konkursu, nauczycielom przygoto-
wującym młodzież oraz samej mło-
dzieży za zaangażowanie i popula-
ryzację pięknej poezji.

Wszyscy artyści otrzymali dyplo-
my uczestnictwa, nagrody zostaną 
wręczone na corocznym święcie 
szkoły – Konstantynkach – w dniu
9 marca. Serdeczne podziękowania 
kierujemy do darczyńców: Starosty 

Powiatu Warszawskiego Zachod-

niego – Pana Jana Żychlińskiego 
oraz Burmistrza Ożarowa Mazo-

wieckiego – Pana Pawła Kancle-

rza. Cieszymy się, że władze lokalne 
wspierają utalentowaną młodzież
z naszego powiatu.
Na zakończenie nie sposób pominąć 
Rady Rodziców przy Gimnazjum
w Płochocinie oraz pań, które swo-
imi pysznymi wypiekami uprzy-
jemniły młodzieży i opiekunom 
sobotnie zmagania. Wyrażamy 
wdzięczność za zaangażowanie ro-
dziców w życie szkoły i środowiska 
lokalnego. Dziękujemy paniom: 
Barbarze Mączyńskiej, Beacie 

Zielonce, Małgorzacie Jasińskiej, 

Ilonie Krupińskiej, Renacie Trzos, 

Renacie Kopeć, Natalii Mazucho-

wskiej, Blance Jabłońskiej, Ane-

cie Hołdzie, Agnieszce Dąbrow-

skiej, Marii Kaczmarek, Annie 

Bauman, Justynie Górniak i Mar-

cie Wiśniewskiej.

Nad całością imprezy czuwały polo-
nistki przy ogromnym wsparciu Pani 

Dyrektor Emilii Badziak-Sudoł.

Mamy nadzieję, że gimnazjaliści
z naszego powiatu zaprzyjaźnili się 
z poezją K. I. Gałczyńskiego i następ-
na – trzynasta już edycja konkursu 
nie okaże się pechowa. 

Beata Zajączkowska

W sobotę 12 stycznia już po raz dwunasty odbył się Konkurs Recytator-

ski im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Gimnazjum w Płochoci-

nie gościło uczniów z zaprzyjaźnionych szkół: im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim, im. Wincentego Pallottie-

go w Ożarowie Mazowieckim, im. Fryderyka Chopina w Kampinosie,

im. Ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie oraz Gimnazjum w Lesz-

nie. W sumie wystąpiło pięćdziesięcioro troje gimnazjalistów.

„A w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie”
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Minęło 58 lat od czasu powstania 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Umiastowie. 
W rocznicę tego święta – 18 lutego, 
uczniowie klasy trzeciej pod kierun-
kiem  p. Jadwigi Bieńkowskiej przy-
gotowali inscenizację przedstawia-
jącą twórczość patrona naszej szkoły 
oraz koleje jego życia.
W przystępny, zrozumiały dla na-
szych małych uczniów sposób, za-
prezentowali wiadomości o życiu 
poety, zachęcili do czytania jego 
utworów, przedstawiając krótkie 
informacje na temat ich treści. Ra-
powana piosenka utrwaliła przed-

stawianą wiedzę, a zakończenie 
programu artystycznego wierszem 
Adama Mickiewicza ,,Przyjaciele”,
z inscenizacją do niego, okazało się 
dużym sukcesem. Dzieci z cieka-
wością i w ciszy słuchały występu 
starszych kolegów. W przeprowa-
dzonym przez p. dyrektor Grażynę 
Pytkowską quizie wykazały się dużą 
ilością zapamiętanych faktów, cieka-
wostek i wiadomości przekazanych 
im w inscenizacji.
Zgodnie z tradycją, urodziny szkoły 
zakończone zostały słodkim poczę-
stunkiem.

 Jadwiga Bieńkowska

Urodziny Szkoły Podstawowej
w Umiastowie

PRZYJAZNA, BEZPIECZNA SZKOŁA
– CIEKAWE ZAWODY – JASNA PRZYSZŁOŚĆ
Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów do kon-

tynuowania nauki w naszej szkole. Współczesny 

rynek pracy wymaga konkretnych kwalifi kacji, fa-

chowości i znajomości branży. Wykształcenie tech-

niczne zwiększa szanse na zdobycie satysfakcjonującej

i dobrze płatnej pracy. Tytuł technika może być 

pierwszym krokiem do zdobycia tytułu magistra.

Kształcimy w przyszłościowych zawodach, po któ-

rych zawsze jest praca:

4-letnie technikum
  technik żywienia i usług gastronomicznych
  technik hotelarstwa
  technik organizacji reklamy

3-letnia zasadnicza
  szkoła zawodowa
  kucharz
  cukiernik
  pracownik pomocniczy 

obsługi hotelowej

Oferujemy: 

  nowe pracownie – gas-
tronomiczną oraz do 
obsługi konsumenta

  dwie pracownie kom-
puterowe

  stypendia dla sportow-
ców i najzdolniejszych 
uczniów

  wyjazdy i staże w wielu 
państwach europejskich

  smaczne jedzenie we 
własnym barze Belferek

DNI OTWARTE dla kandydatów i rodziców - 

06.04.2016 r. i 11.05.2016 r. o godz. 17:30 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika 
w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Poznańska 129/131 (budynek starostwa)
Tel. 22 722 41 93

www.zs1ozarowmazowiecki.szkolnastrona.pl
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Inżynier-architekt Wincenty Majew-
ski to postać wielce zasłużona dla 
Ożarowa Mazowieckiego. Ulica jego 
imienia łączy dworzec kolejowy PKP 
z drogą na Poznań. Pobudowano tu 
wiele domów o interesującej archi-
tekturze. To ważne, bo dla patrona 
ulicy sprawy mieszkaniowe były nie-
zwykle istotne. Jak można wyczytać 
w materiałach źródłowych, Rada 
Miejsko-Gminna Oż arowa, nadała 
metrykę  urzę dową  ulicy Wincentego 
Majewskiego uchwałą  z 30 wrześ nia 
1976 roku.
Wincenty Majewski pracował na 
kolei, ale sprawy socjalne były mu 
bardzo bliskie. W roku 1911 został 
współzałożycielem Spółki Akcyjnej 
„Miasto-Ogród”. Przeszedł do histo-
rii naszego miasta tym, że kupił od 
Franciszka Sobieraja (wieś Francisz-
ków) 33 hektary ziemi (ok. 60 mórg) 
i nakazał ich parcelację. W ten spo-
sób powstały 142 działki budowlane
z szachownicowym układem ulic. 
Uzasadniając tworzenie kolonii
w Franciszkowie, Majewski pisał to, 
co i dziś w wielu fragmentach moż-
na uznać za aktualne: m.in.: „Zwięk-
szająca się stale drożyzna mieszkań 

w Warszawie oraz niehigieniczne 
warunki mieszkania w wielkim mie-
ście wywołują potrzebę zamieszkania
w osadach podmiejskich. Dlatego na-
byto kolonie ziemską w Ożarowie ce-

lem utworzenia na niej wzorcowej ko-
lonii podmiejskiej o charakterze miasta 
ogrodu z ulicami obsadzonymi drze-
wami owocowymi, z których dochód 
będzie przeznaczony na budowę me-
lioracji. Ożarów posiada bardzo dobrą 
glebę, nadającą się na cele ogrodnicze 
oraz dobrą komunikację z Warszawą. 
Z tych powodów wynika, że miasto-
ogród w Ożarowie w krótkim czasie 
odda Warszawie duże usługi” – czyta-
my w prasie tamtego okresu.
Sama parcelacja była zaledwie po-
czątkiem realizacji jego wizji. Miał on 
w planach budowę osiedla domów 
jednorodzinnych na gruntach wsi 

Franciszków. Parcele te zlokalizowa-
ne były po obu stronach otwartej
w 1903 roku Kolei Warszawsko-Kali-
skiej łączącej Ożarów z Warszawą i So-
chaczewem. Sprzedaż tych działek 
ogłoszona w warszawskiej Gazecie 
Porannej cieszyła się dużym powodze-
niem. Nabywcy najczęściej kupowali 
działki po kilka tysięcy łokci, czyli po 
2-3 tysiące metrów kwadratowych.
Z czasem Wincenty Majewski miesz-
kający do tej pory w Warszawie prze-
niósł się także z rodziną do Ożarowa. 
Razem z żoną Haliną, córką Jadwi-
gą i synem Tadeuszem zamieszkał
w drewnianym dworku Sobierajów.
Zmarł w 1938 roku. Pozostawił po 
sobie trwałą  pamię ć  wś ró d ponad 
100 posesjonató w osiadłych na ko-
lonii Franciszkowo oraz nieliczne 
grono krewnych, ale tylko jednego 
syna Tadeusza – spadkobiercę  jego 
nazwiska i profesji inż yniera archi-
tekta. Niestety syn Tadeusz został 
zabity przez Niemcó w podczas Po-
wstania Warszawskiego. Dlatego 
dziś  potomkó w inż yniera Wincen-
tego Majewskiego już  nie ma. Po-
została po nim jedynie ulica i dom 
zbudowany na posesji, na któ rej 
mieszkał wraz z rodziną  przy ul. 
Kolejowej 4 (…) – pisał dr Stefan Le-
wandowski, dokumentalista dziejó w 
ziemi oż arowskiej.

Tekst i fot. Tom/

OŻAROWSKIE 

ULICE

Pozostała po nim jedynie 
ulica i dom zbudowany na 
posesji, na któ rej mieszkał 

wraz z rodziną  przy
ul. Kolejowej 4

Gdyby nie on, Ożarów Mazowiecki byłby zapewne zupełnie inną miej-

scowością. Uznaje się, że parcelacja przeprowadzona przez Wincen-

tego Majewskiego była zaczątkiem powstania miejskiego charakteru 

naszego miasta.

Ulica Wincentego Majewskiego
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WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW!

Przedstawiona zostanie Państwu atrakcyjna pre-

zentacja multimedialna pokazująca historię szko-

ły oraz jej aktualne dokonania.

Tego dnia można będzie także obejrzeć naszą małą 
szkołę, klasy, salę gimnastyczną, komputerową i całe 
otoczenie.
Nasza szkoła choć nieduża nie odbiega standardem 
od większych szkół, a wręcz odwrotnie każdy uczeń 
ma zapewnione wszystko, co jest potrzebne do jego 
rozwoju i traktowany jest indywidualnie. Można po-
święcić mu więcej czasu.
Największym atutem szkoły z ponad 100 – letnią tra-
dycją jest spokój, bezpieczeństwo, przyjazny dzieciom 
klimat i rodzinna atmosfera. Wszyscy się tu znają i nikt 
nie jest anonimowy.
Ze spokojem możecie Państwo powierzyć Wasze po-
ciechy w nasze ręce. Na pewno będą tu pod dosko-
nałą opieką. Nie będzie też problemu z adaptacją
w nowym środowisku. Robimy wszystko, aby pomóc 
dzieciom przystosować się do nowych warunków, 
inspirując i stymulując do funkcjonowania w grupie 
rówieśniczej. Polega to na udzielaniu wsparcia emo-
cjonalnego, uczenia radzenia sobie w kontaktach ró-
wieśniczych i ćwiczenie postawy asertywnej. Dziecko 
ma pomoc nie tylko psychologa, ale i logopedy.

Rodzicu! Daj szansę swojemu dziecku. Przyjdź na 

spotkanie i zapisz je do nas.

Oto inne istotne walory naszej szkoły:

–  Dzieci uczą się w klasach z niewielką liczbą uczniów 
na jedną zmianę.

–  Korzystają z nowoczesnej pracowni komputero-
wej i pomocy dydaktycznych – gier edukacyjnych 
poszerzających spostrzegawczość, bystrość inte-
ligencję i samodzielne myślenie.

–  Rozwijają swoje zainteresowania i talenty w kółku 
teatralnym, plastycznym i tanecznym oraz w ko-
łach przedmiotowych.

–  Realizują swoje pasje w prężnie działającym kole 
sportowym – sekcja unihokej.

–  Odbywają się zajęcia z karate a dla dzieci z wadą 
postawy – korektywa.

Naprawdę warto przyjść.

Serdecznie zapraszamy – odpowiemy na wszystkie 

Państwa pytania.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego, Święcice ul. Poznańska 541, tel. 22 722 50 28,

spswiecice@wp.pl

Zdzisława Lesińska, dyrektor szkoły

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

ZAPRASZA na DZIEŃ OTWARTY

12 III 2016 r. godz. 11:00 – 13:00.

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” MARZEC 2016

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

6 marca – niedziela – godz. 12.00 Spektakl teatral-
ny dla dzieci pt.: „Wielkanocne pisanki”
w wykonaniu Teatru „Wariacja”. Wstęp wolny
13 marca – niedziela – godz. 17.00 Wieczór kaba-
retowy z okazji Dnia Kobiet. Zapraszamy na „Kaba-
ret Zachodni”. Wstęp wolny
17 marca – czwartek – godz. 10.00 Eliminacje 
Gminne 39. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka”
20 marca – niedziela – godz. 10.00-14.00 VI Oża-
rowski Kiermasz Wielkanocny. W programie m.in. 
stoiska z wyrobami regionalnymi, degustacja po-
traw świątecznych, konkurs na ciasto wielkanocne, 
rodzinne warsztaty wielkanocne oraz występ Ze-
społu Ludowego „Ożarowiacy”
20 marca – niedziela – godz. 19.00 Koncert Chóru 
Kameralnego „Ab Imo Pectore” w Kościele pw. św.
W. Pallottiego przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

6 marca – niedziela – godz. 16.00 „Być kobietą”- 
babska biesiada, czyli występy artystyczne dla pań.
12 marca – sobota – godz. 8.00-14.00 Spotkanie 
Wielkanocne Polskiego Związku Niewidomych – 
Okręg Mazowiecki
13 marca – niedziela – godz. 15.00 Teatrzyk dla 
dzieci – występ Teatru Dobrego Serca w przedsta-
wieniu pt. „O Wróbelku Elemelku”. 

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15     

6 marca – niedziela - godz. 14.00-16.00 Warsztaty 
z wyrobu biżuterii.
6 marca – niedziela – godz. 16.30-19.30 Spotkanie 
Związku Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Kobiet
13 marca – niedziela – godz. 15.00-17.00 Warszta-
ty wielkanocne. Tworzymy własne, niepowtarzalne 
palmy, pisanki i stroiki. 
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CIEKAWI
LUDZIE

Maria Machowska urodziła się w 
1987 roku. Jest córką znakomite-
go polskiego aktora Ignacego Ma-
chowskiego. Posiada imponujący, 
jak na swój młody wiek, dorobek 
artystyczny. Koncertowała z najtrud-
niejszym skrzypcowym repertuarem 
we wszystkich krajach europejskich,
a także w USA, Kanadzie, Japonii,
Chinach i Izraelu. Zagraniczne podró-
że koncertowe rozpoczęła w 1996 
roku występem dla papieża Jana 
Pawła II w Auli Klementyńskiej Waty-
kanu (miała wówczas 8 lat). Jako so-
listka i kameralistka występowała w 
tak słynnych salach jak: Carnegie Hall 
w Nowym Jorku, Disney Hall w Los 
Angeles, Wielka Sala Konserwatorium 
im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie 
a także konserwatoria w Salzburgu, 
Bernie, Lozannie, Genewie, Bazylei, 
Locarno, Wiedniu i Madrycie.
Jej profesorami byli Mirosław Ław-
rynowicz oraz Marek Zebura, a na-
stępnie Konstanty Andrzej Kulka, 
u którego ukończyła studia na Uni-
wersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina.
W Polsce koncertowała z orkiestrami 
większości fi lharmonii, w tym także 
z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, 
Orkiestrą Sinfonia Varsovia oraz Pol-
ską Orkiestrą Radiową. Jako solistka 
współpracowała z wieloma wybit-
nymi dyrygentami, m.in. z Jerzym 
Maksymiukiem, Janem Krenzem, 
Jean-Jacques’iem Kantorowem, Ta-
deuszem Strugałą, Wojciechem Raj-
skim, Tadeuszem Wojciechowskim, 
Łukaszem Borowiczem, Jerzym Swo-
bodą, Tomaszem Bugajem, Michałem 
Dworzyńskim, Miguelem Gomezem 
Martinezem, Danielem Raiskinem, Jo-
elem Sachsem, Massimiliano Caldim.
Znaczący wpływ na rozwój artystki 
miała współpraca w charakterze so-

Zapraszamy na koncert
Marii Machowskiej!

listki, kameralistki i koncertmistrza 
z tak wybitnymi postaciami świata 
muzycznego jak Ida Haendel, Au-
gustin Dumay, Martha Argerich, 
Krzysztof Penderecki, Konstanty 
Andrzej Kulka, Eduard Schmieder, 
Wolfgang Marschner, Jacek Kasp-
szyk, Marc Minkowski. W 2003 roku
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Muzyki wykonała w duecie z Vadi-
mem Brodskim Navarrę Pablo Sarasa-
tego. Koncert odbył się w Filharmonii 
Narodowej i był transmitowany na 
żywo przez Telewizję Polską.
Jako solistka i kameralistka wystę-
powała w takich festiwalach jak: La 
Folle Journee, Wielkanocny Festiwal 
Ludwiga van Beethovena, I Palpiti 
Festival of International Laureates, 
Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki, Fe-
stiwal Wiolinistyczny im. Bronisława 
Hubermana.
Niezwykłym doświadczeniem arty-
stycznym było tournee po Europie
z Maximem Vengerovem w roli soli-
sty, podczas którego artystka popro-
wadziła od pulpitu Polską Orkiestrę 
Kameralną, występując w najsłyn-
niejszych salach koncertowych w Eu-
ropie, m.in. Berliner Philharmonie, 
Auditorio Nacional de Música w Ma-
drycie, Barbican Center w Londynie.
Artystka dokonała nagrań dla tele-
wizji polskiej, japońskiej, niemiec-
kiej, francuskiej i szwajcarskiej. 
Nagrywała dla takich wytwórni jak 
DUX czy Acte Prealable. Nagrania 
skrzypaczki znalazły się także na 
płycie autorskiej Barbary Kaszuby,
a także na płytach będących kroni-
ką Międzynarodowego Konkursu 
im. H. Wieniawskiego.
Maria Machowska jest laureatką
V nagrody na XIII Międzynarodowym 
Konkursie im. Henryka Wieniaw-
skiego w Poznaniu (2006), Nagrody 

Specjalnej przyznanej przez Jury 
pod honorowym przewodnictwem 
Gidona Kremera na Międzynarodo-
wym Konkursie im. Leopolda Mo-
zarta w Augsburgu (2006), I nagrody 
na Międzynarodowym Konkursie 
im. Niccolo Paganiniego we Wrocła-
wiu (2004), III nagrody na Międzyna-
rodowym Konkursie im. Karola Li-
pińskiego i Henryka Wieniawskiego
w Lublinie (2003).
Od 2008 roku Maria Machowska była 
koncertmistrzem Orkiestry Sinfonia 
Varsovia,wielokrotnie współpraco-
wała jako gościnny koncertmistrz
z Orkiestrą Akademii Beethovenow-
skiej.
Od sezonu 2014/2015 objęła funk-
cję koncertmistrza Orkiestry Filhar-
monii Narodowej.
Poza działalnością koncertową ar-
tystka zajmuje się również pedago-
giką: od 2012 roku jest wykładowcą 
Akademii Sinfonia Varsovia, projektu 
służącego doskonaleniu umiejętno-
ści gry muzyka orkiestrowego, a od 
października 2013 roku pracuje na 
stanowisku asystenta w klasie skrzy-
piec Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina.
Koncert zaplanowany na 3 kwietnia 
2016 w ożarowskim Sanktuarium 
będzie niezwykłą okazją podziwia-
nia kunsztu mieszkającej w naszym 
mieście artystki. Serdecznie zapra-
szamy na to wyjątkowe wydarzenie!

dr Mariusz Latek

3 kwietnia 2016 o g. 16.15 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Oża-

rowie Mazowieckim odbędzie się koncert z okazji święta Miłosierdzia 

Bożego. Na koncercie tym wraz z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Na-

rodowej wystąpi wybitna skrzypaczka młodego pokolenia Maria Ma-

chowska – mieszkanka Ożarowa. Warto przybliżyć biografi ę artystki.
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

Bardzo dziękujemy za Państwa su-
gestie dotyczące zarówno rozmiesz-
czenia ekranów, jak i rozplanowania 
wyjść z peronów. W związku z tym 
do PKP  PLK zostały wysłane nastę-
pujące pytania:

1.  Czy od strony południowej stacji 
w Ożarowie została  przewidziana 
w dokumentacji przedprojekto-
wej, oprócz schodów i windy, tak-
że pochylnia ? Umiejscowienie jej 
w projekcie niewątpliwie ułatwi-

Przebudowa stacji PKP – część 4
łoby mieszkańcom południowej 
strony Ożarowa przetransporto-
wanie roweru na jeden z pero-
nów.

2.  Czy w dokumentacji przedpro-
jektowej możliwe jest uwzględ-
nienie wind również na perony
i od strony północnej miasta? 

3.  Czy na peronach będą wiaty 
chroniące podróżnych przed 
deszczem? Jeśli tak, to ile prze-
widziano takich wiat na każdym 
peronie?

4.  Czy jest możliwe postawienie 
ekranów po stronie południowej 
Ożarowa nie tylko do 15,900 km, 
ale co najmniej do 16,300 km? 
Należy zaznaczyć, że za ulicą Par-
kietową do ulicy Dobrogórskiej 
znajduje się kilka zabudowań bli-
sko torów.

O odpowiedzi PKP PLK niezwłocznie 
Państwa poinformujemy.  

dr Mariusz Latek

Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 

2015 roku o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawniczej 

(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255), 

stworzony został dostęp do nieod-

płatnej pomocy prawnej świadczo-

nej osobiście przez adwokata lub 

radcę prawnego, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, z ich 

upoważnienia, aplikanta adwokac-

kiego lub aplikanta radcowskiego, 

w lokalach udostępnionych przez 

gminy lub powiaty. 

Natomiast w punktach prowadzo-

nych przez organizacje pozarzą-

dowe porad będą mogli udzielać 

także doradcy podatkowi – w za-

kresie prawa podatkowego, z wy-

łączeniem spraw podatkowych 

związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz absol-

wenci wyższych studiów prawni-

czych (posiadający co najmniej 

trzyletnie doświadczenie w wyko-

nywaniu wymagających wiedzy 

prawniczej czynności bezpośred-

nio związanych ze świadczeniem 

pomocy prawnej).

Ustawa zakłada, że darmową po-

moc prawną otrzymają:

•  młodzież do 26. roku życia,
•  osoby fi zyczne, którym w okresie 

roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy
o pomocy społecznej,

•  osoby, które ukończyły 65. lat,
•  osoby posiadające ważną Kartę 

Dużej Rodziny,
•  kombatanci,
•  weterani,
•  zagrożeni lub poszkodowani kata-

strofą naturalną, klęską żywiołową 
lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

•  poinformowaniu osoby uprawnio-
nej o obowiązującym stanie praw-
nym, przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających na 
niej obowiązkach;

•  wskazaniu osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania dotyczące-
go jej problemu prawnego;

•  pomocy w sporządzeniu wymaga-
jącego wiedzy prawniczej projek-
tu pisma w zakresie niezbędnym 
do udzielenia pomocy, z wyłącze-
niem pism procesowych w pos-
tępowaniach przygotowawczym 
lub sądowym i pism w postę-
powaniu sądowo-administracyj-
nym;

Nieodpłatna pomoc prawna 
•  sporządzeniu projektu pisma o 

zwolnienie od kosztów sądowych 
lub o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać infor-

macje w zakresie:

•  prawa pracy,
•  przygotowania do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej,
•  prawa cywilnego,
•  spraw karnych,
•  spraw administracyjnych,
•  ubezpieczenia społecznego,
•  spraw rodzinnych,
•  prawa podatkowego z wyłącze-

niem spraw podatkowych związa-
nych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakre-

su:

•  prawa celnego, 
•  dewizowego, 
•  handlowego i działalności gospo-

darczej, z wyjątkiem przygotowy-
wania do jej rozpoczęcia.

Ożarów Mazowiecki w lokalu Starostwa Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Poniedziałek od godz.  10 00 do  14 00
Wtorek od godz.  15 00 do  19 00
Środa od godz.  15 00 do  19 00
Czwartek od godz.  15 00 do  19 00
Piątek  od godz.  10 00 do  14 00

Źródło:  http://www.pwz.pl/1144,1,1,nieodplatna-pomoc-prawna,czytaj-
wiecej.html#.VtQseG54prs
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Informujemy, że archiwalne numery Miesięczni-
ka Miasta i Gminy INFORMATOR OŻAROWSKI mogą 
Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy:

http://w w w.ozarow-mazowiecki.pl/media-

lokalne/informator-ozarowski-120

OD REDAKCJI

Rozmiar ogłoszenia Cena

Cała strona A4 500 zł
1/2 strony A4 250 zł
1/4 strony A4 125 zł
1/8 strony A4 63 zł
1/16 strony A4 32 zł

Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki mogą korzy-

stać z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych 
przez prawników Kancelarii Kalinowski Wojciński Ko-
rzybski Sp. j. w ramach projektu „Prawnik Pierwszego 

Kontaktu” w każdy piątek w godzinach 11:00-13:00.
W celu uzyskaniu porady należy umówić się telefo-
nicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00
pod numerem: 22 652 31 15.

CENNIK OGŁOSZEŃ
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PRZYJACIELE
ZWIERZĄT

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: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Sekretarz Redakcji
SKŁAD TEKSTU I DRUK: Drukarnia TONOBIS, ul. Brzozowa 75, Laski, Izabelin

KOREKTA TEKSTU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”

tel.: 22 731 32 00,  731 32 28, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

W tym wydaniu Informatora Oża-
rowskiego zwracamy się z prośbą,
a raczej z błaganiem w imieniu zwie-
rząt, których los już raz skrzywdził,
a teraz zrobił to jeszcze raz. Jeszcze 
raz, ale tym razem za pomocą osób, 
które w dniu 26-01-2016 roku włama-
ły się do domu w Płochocinie i zabra-
ły całą gotówkę, która była przezna-
czona na pomoc bezdomiakom. Ktoś 
pewnie zapyta dlaczego gotówkę
w wys. 4 tys zł przetrzymywałyśmy
w domu, a nie na koncie? Odpowiedz 
jest jedna i prosta, a to dlatego, iż 
były to pieniądze przygotowane na 
zakup bud oraz na zakup jedzenia 
dla psiaków, które są już obecnie pod 
naszą opieką w hotelu. Następnego 
dnia byłyśmy umówione na opłace-
nie zamówionych bud oraz na opła-
cenie hotelu. Niestety budy zostały
u stolarza, a jedynie co nam pozostało 
to dług w hotelu. Od miesiąca nie od-
ważyłyśmy się wejść do schroniska. 
Dlaczego? A dlatego bo wiemy, iż na 
dzień dzisiejszy nie jesteśmy wstanie 

KĄCIK ADOPCYJNY
– prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

AstorAstor

TosiaTosia LalkaLalka

SznaucerekSznaucerek

KiwiKiwi

BrunoBruno FigaFiga

wyciągnąć z niego żadnego 
biedaka, gdyż po prostu nas 
na to nie stać. Nie możemy 
przejść obok boksów i patrząc 
na te smutne oczy powiedzieć 
„Obiecałyśmy Cię wyciągnąć, 
ale nie możemy. Pieniądze 
przeznaczone na twoją opie-
kę zostały skradzione, więc ty 
musisz tu pozostać. Ile czasu? 
Tego nie wiemy…, może tak 
się zdarzyć, iż nie zdążymy, 
bo ty w tym czasie odejdziesz 
na zawsze. Nie odejdziesz do 
domu twojego upragnione-
go, wyczekiwanego, ale odej-
dziesz już na zawsze. Dlatego 
prosimy, błagamy może choć 
iskierka wrażliwości znajdzie 
się w sercach osób, które za-
brały pieniądze. Zlitują się nad 
bezdomniakami i oddadzą przezna-
czone dla nich pieniądze. Na furtce 
domu znajduje się skrzynka poczto-
wa, z której można skorzystać. Ktoś 
już kiedyś powiedział: „Nadzieja jest 

matką głupich, ale nadzieja umiera 
ostatnia”. My taką nadzieję mamy. 
Nadzieje mają biedne zwierzęta, któ-
re czekają na nasze serce i pomoc. Ta 
pomoc nie może teraz nadejść bo za-
braliście ich pieniądze. Dlatego jesz-
cze raz błagamy, prosimy pozwólcie 
nam pomagać. Te biedne zwierzęta 
liczą na nas i na WAS. Z przykrością 
mówimy –  to zdarzenie spowoduje, 
że dla niektórych zwierząt może być 
za późno… .

Wolontariusze
Fundacja Międzynarodowy Ruch

na Rzecz Zwierząt – Viva

z dopiskiem

„Zwierzęta z Mazowsza” 

95203000451110000002611090

tel. 507-415-468, 602-655-645 po 17.00








