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W ostatnich dniach zimy składam serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki za pomoc w usuwaniu śniegu z gminnych dróg, ulic i chodni-

ków. Obywatelska postawa, użyczenie sprzętu do odśnieżania, a często pomoc sąsiedzka sprawiły, 
że wyjątkowo sroga zima nie przysporzyła nam większych problemów, dziękuję mieszkańcom, którzy 
odśnieżali chodniki przyległe do swoich posesji. Gorące podziękowanie składam Druhom Strażakom 
gminnych jednostek OSP, którzy monitorowali i odśnieżali dachy szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia 
i budynków komunalnych. To podziękowanie kieruję na ręce Pana Andrzeja Makulskiego Prezesa 
Gminnego Zarządu OSP, a także Prezesa Jednostki OSP Święcice - Henryka Fedoryka oraz Prezesa 
Jednostki OSP Ożarów Mazowiecki - Jacka Andrzejczaka. 
 Wszyscy byliśmy pełni niepokoju oczekując na przedwiosenne roztopy. Na szczęście raz jeszcze oka-
zało się, że przyroda w sposób naturalny radzi sobie z żywiołami w każdej porze roku, a jeśli występują 
kłopoty związane z kaprysami pogody, często są to skutki niezbyt rozważnego działania człowieka. 
 Dziś szczególną uwagę musimy skierować na właściwe utrzymanie drożności Kanału Ożarowskie-
go, który na swojej ponad 12 kilometrowej długości najskuteczniej odprowadza wysokie wody grunto-
we do rzeki Utraty. Każda przeszkoda zamykająca lub zmniejszająca przepływ wody może skończyć 
się jej spiętrzeniem, powstawaniem rozlewisk oraz podtopień. W trzech miejscach przy mostach na 
kanale zostały zamontowane wodomierze, aby możliwe były dokładne pomiary stanu wody. Należy 
także pamiętać o innych urządzeniach melioracyjnych jak podziemne drenacje i rowy często uszka-
dzane przez inwestycje budowlane lub nie spełniające swej roli przez zwykłe wieloletnie zaniedbanie. 
Kanał Ożarowski i rowy melioracyjne często są traktowane jako miejsca wyrzucania śmieci. Takie 
postępowanie jest niedopuszczalne i wystawia nam złą opinię. Pamiętajmy przy wiosennych porząd-
kach, że sprzątanie w jednym miejscu nie może powodować zaśmiecania innych rejonów gminy. 
 Proszę wszystkich inwestorów, a także rolników używających ciężkiego sprzętu transportowego, 
ciągników, aby pamiętali o oczyszczeniu kół przed wyjazdem na drogi publiczne. 
 Przypominam numery telefonów pracowników Urzędu Miasta, którzy mogą służyć pomocą 
w trudnych sprawach:
 Zastępca Burmistrza – Grzegorz Gębala - 601 219 216
 Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa – Zdzisław Lewandowski - 661 661 680
 Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych – Ryszard Orzeł – 512 207 325

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski

 Motto na marzec:

  Różnica między dużym a małym miastem polega na tym,

  że w dużym mieście można więcej zobaczyć, 

  a w małym więcej usłyszeć

        Jean Cocteau
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 Podpisano umowy dotyczące następujących zadań: 

• wykonania inwentaryzacji budynku Przedszkola Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, oraz opracowania doku-

mentacji projektowo-kosztorysowej wymiany węzła cieplnego wraz z instalacją centralnego ogrzewania 

w/w budynku 

• remontu pomieszczeń (przystosowanie na gabinety terapeutyczne) w budynku Domu Nauczyciela przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie 

• opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Konwaliowej 

w Ożarowie 

• wykonania montażu mieszacza statycznego wodno-powietrznego do napowietrzania wody surowej przed 

procesem uzdatniania wraz z osprzętem na SUW Partyzantów i SUW Święcice 

• opracowania dokumentacji projektowej wykonania remontu nawierzchni ul. Radziwiłłów w Ożarowie 

Mazowieckim 

• oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych na rok 2010 

• budowy placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Święcicach

• interwencyjnego odśnieżania dróg i ulic w sezonie zimowym 2009/2010

 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• remont dróg gminnych – wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych

• wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy  

• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Szkoły Podstawowej w Umiastowie

• dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek dla Urzędu Miasta i Gminy  

• kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu Miasta i Gminy  

• konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy

• pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w la-

tach 2010-2011 oraz weryfikację i ocenę dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

• budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zabytkowej w Płochocinie 

 W okresie zimowym monitorowano pokrywę śniegu na dachach budynków użyteczności publicznej, przy 

przekroczeniu warstwy śniegu (powyżej 20 cm) strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Święcic i Ożarowa 

usuwali zalegający śnieg oraz tworzące się sople.

 W czasie ferii 170 uczniów z pięciu szkół uczestniczyło w akcji „Zima w lesie” przygotowanej przez Staro-

stwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. „Gościniec Julinek” w Lesznie przygotował kulig saniami. Celem 

imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem 

walorów turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego. 

 Od 1 do 12 lutego w województwie mazowieckim trwały ferie zimowe. Wszystkie szkoły przygotowały 

dla swoich uczniów różne formy wypoczynku. Propozycja zajęć w poszczególnych szkołach przedstawiała się 

następująco:

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie w ramach akcji „Zima w mieście” zorganizowała 

m.in. następujące zajęcia: 

- zajęcia i zabawy integracyjne, zajęcia na basenie, zajęcia plastyczne, zabawy na lodowisku, technika ORIGAMI, 

wyjazd do pracowni garncarskiej w Bolimowie oraz Bal Kostiumowy z konkursami i poczęstunkiem. 

- wyjazd do Pepelandu w Dziekanowie Nowym. Na miejscu odbyły się dla dzieci gry i zabawy, kulig połączony 

z ogniskiem i kiełbaskami.

• Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie w ramach akcji „Zima w mieście” zorganizowała 

zajęcia dla dzieci które obfitowały w różnego rodzaju atrakcje: 

- gry i zabawy integracyjne, zabawy na śniegu, zajęcia plastyczno-muzyczne pt. poznajmy Frycka (zajęcia odbyły 

się w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina)

- wyjazd do Muzeum Techniki w Warszawie na warsztaty „Spotkanie z wynalazkami”

- w ostatni dzień „Zimy w mieście” dla uczniów zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz dyskotekę 

pożegnalną.

• Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Ożarowie w ramach ferii zimowych zorganizowała zaję-

cia pod hasłem „Witaj szkoło - ferie na wesoło”

- zabawy integracyjne na śniegu, zajęcia w pracowni komputerowej, gry planszowe,

- konkurs plastyczny „Zimowe pejzaże”, turniej zagadek pt. „Kto zagadki dobrze zgadnie, tego nuda nie dopad-

nie”, konkurs „Snują się baśnie i bajki”

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA 
I SPORT

z pracy Urzędu Miasta 
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- odbyły się wycieczki do Muzeum Techniki w Warszawie, do kina Cinema City, kręgielni oraz do teatru „Lalka” 

w Warszawie na przedstawienie teatralne „Robinson Crusoe”

• Pozostałe placówki oświatowe dla swoich uczniów zorganizowały zajęcia, które odbywały się na salach gim-

nastycznych.

- w ramach powiatowego finału w piłce nożnej halowej, który odbył się w dniach 19 i 22 lutego w Zaborowie 

dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy zajęły pierwsze miejsce w kategorii dziew-

cząt, 

- dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zajęły drugie miejsce w kategorii 

dziewcząt, 

- chłopcy ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zajęli trzecie miejsce w kategorii chłop-

ców,

- uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego zajęli pierwsze miejsce w Międzypowiato-

wych Zawodach Pływackich w dniu 24 lutego.

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 

• 31 stycznia - odbył się wieczór kabaretowy. Recital Jana Pietrzaka.

• 6 lutego - w galerii DK „Uśmiech” odbył się wernisaż malarstwa Jana Gołębiewskiego.

• 7 lutego- - zabawa karnawałowa dla dzieci. 

• 21 lutego - Koncert poetycko-śpiewno-muzyczny „Wagon wspomnień”. Koncert zorganizowany z okazji 

70. rocznicy pierwszych deportacji Polaków z Kresów Wschodnich II RP na Sybir. Koncert odbył się w Sali 

Konferencyjnej Hotelu Mazurkas. Uczestniczyło ok. 600 osób, w tym wielu członków Związku Sybiraków 

z Pocztami Sztandarowymi.

• 28 lutego – „Chopin - Ożarowskie Interpretacje” - recital Stanisława Drzewieckiego i Ewy Tytman, w Sali 

Konferencyjnej Hotelu Mazurkas. W czasie koncertu zaprezentowano program multimedialny Chopin – miej-
sca bliskie sercu i rozstrzygnięto konkurs na pracę plastyczną inspirowaną życiem i twórczością Fryderyka Cho-

pina. Uczestniczyło ok. 400 osób.

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury - Filia w Józefowie

• 31 stycznia - spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl pt. „Za króla Piasta Polska wyrasta”. 

• 14 lutego - zabawa karnawałowa dla dzieci. 

• 20 lutego - wernisaż malarstwa Jagody Antczak. 

• 28 lutego - niedziela - spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl „Frycek  Chopin”. 

• Ponadto w czasie ferii zimowych w Domu Kultury i Filii odbywały się bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży

- zajęcia w pracowni malarstwa i rysunku 

- intensywny kurs nauki gry na gitarze

- warsztaty taneczne dla zespołu ludowego „Ożarowiacy”

- warsztaty ludowe

- zajęcia z rękodzieła

- taniec towarzyski dla dzieci

         Burmistrz - Kazimierz Stachurski

KULTURA
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UCHWAŁA Nr 427/10
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2010.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

95.388 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 

75.787.528 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

800 zł. Zwiększyć wydatki gminy o kwo-

tę 96.188 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 

Plan wydatków po zmianach wynosi 

99.743.856 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie prze-

pisami prawa.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 427/10 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-
le budżetowej na rok 2010.

UCHWAŁA Nr 428/10
w sprawie: zatwierdzenia i przystą-
pienia Gminy Ożarów Mazowiecki 
do realizacji projektu „Poznaję świat 
– wyrównywanie szans edukacyj-
nych w Gminie Ożarów Mazowiec-
ki” wdrażanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów z grup o utrudnio-
nym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się oraz przyjmuje do reali-

zacji projekt „Poznaję świat - wyrówny-

wanie szans edukacyjnych w Gminie 

Ożarów Mazowiecki” wdrażany w ra-

mach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształce-

nia i kompetencji w regionach, Działanie 

9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywa-

nie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edu-

kacyjnych. Niniejszy projekt realizowany 

będzie od 1.03.2010 r. do 31.10.2013 r.

§2

1. Gmina Ożarów Mazowiecki zobo-

wiązuje się do przeznaczenia kwoty do 

29 903,61 zł (słownie złotych: dwadzieścia 

dziewięć tysięcy dziewięćset trzy złote 

61/100) na realizację projektu wymienio-

nego w § 1 w ramach wkładu własnego 

stanowiącego 3 % całkowitej wartości 

projektu, która wynosi 996 787,00 zł.

2. Przewiduje się następujące wartości 

wymienionego w §2, pkt.1 wkładu wła-

snego w podziale na poszczególne lata 

realizacji projektu:

- w 2010 r. – do wartości 12 180,54 zł

- w 2011 r. – do wartości 6 907,53 zł

- w 2012 r. – do wartości 7 235,37 zł

- w 2013 r. – do wartości 3 580,17 zł

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 428/10 
w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia 
Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji 
projektu „Poznaję świat – wyrównywa-
nie szans edukacyjnych w Gminie Oża-
rów Mazowiecki” wdrażanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych.

UCHWAŁA Nr 429/10
w sprawie: odwołania ze składu Rady 
Społecznej Gminnego Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Otwartego w Ożarowie Mazowiec-
kim przedstawiciela Wojewody Ma-

zowieckiego Pana Grzegorza Gębali

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Społecznej 

Gminnego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Lecznictwa Otwartego w Oża-

rowie Mazowieckim jako Przedstawi-

ciela Wojewody Mazowieckiego Pana 

Grzegorza Gębalę.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 12 
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym 
się” podjęła Uchwałę Nr 429/10 w sprawie 
odwołania ze składu Rady Społecznej Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Lecznic-
twa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim 
przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego 
Pana Grzegorza Gębali.

UCHWAŁA Nr 430/10
w sprawie: powołania do składu 
Rady Społecznej Gminnego Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu 
Lecznictwa Otwartego w Ożarowie 
Mazowieckim przedstawiciela Wo-
jewody Mazowieckiego Pana Woj-
ciecha Białasa.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Społecznej 

Gminnego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Lecznictwa Otwartego w Oża-

rowie Mazowieckim jako Przedstawicie-

la Wojewody Mazowieckiego Pana Woj-

ciecha Białasa.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 6 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymu-
jących się” podjęła Uchwałę Nr 430/10 w 
sprawie powołania do składu Rady Spo-
łecznej Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie 
Mazowieckim przedstawiciela Wojewody 
Mazowieckiego Pana Wojciecha Białasa.

UCHWAŁA Nr 431/10
w sprawie: nadania nazwy ulicy w 
Ożarowie Mazowieckim

Rada Miejska uchwala, co następuje:

W dniu 23 lutego 2010 r. na LI sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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§1

Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na dział-

kach ewidencyjnych nr 87/19, 86/2, 84/8, 

84/5,79/2, 78/6, 76/3, 74/7, 50/2,61/9, 

59/2, 57/2, 53/2 w obrębie 03 i 188/1 w 

obrębie 02, położonej w Ożarowie Ma-

zowieckim, nadaje się nazwę Romana 

Dmowskiego.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 13 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 431/10 w 
sprawie nadania nazwy ulicy w Ożarowie 
Mazowieckim (Romana Dmowskiego).

UCHWAŁA Nr 432/10
w sprawie: zatwierdzenia sprawozda-
nia z pracy Komisji ds. budżetowych 
za rok 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie z pracy Ko-

misji ds. budżetowych za 2009 rok, sta-

nowiące załącznik do uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” podjęła Uchwałę 
Nr 432/10 w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania z pracy Komisji ds. budżetowych 
za rok 2009.

UCHWAŁA Nr 433/10
w sprawie: zatwierdzenia sprawozda-
nia z pracy Komisji ds. gospodarczych 
za rok 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie z pracy 

Komisji ds. gospodarczych za 2009 rok, 

stanowiące załącznik do uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 433/10 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
z pracy Komisji ds. gospodarczych za rok 
2009.

UCHWAŁA Nr 434/10
w sprawie: zatwierdzenia sprawozda-
nia z pracy Komisji ds. obywatelskich
za rok 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie z pracy Ko-

misji ds. obywatelskich za 2009 rok,

stanowiące załącznik do uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” podjęła Uchwałę 
Nr 434/10 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania z pracy Komisji ds. obywatel-
skich za rok 2009.

UCHWAŁA Nr 435/10
w sprawie: zatwierdzenia sprawozda-
nia z pracy Komisji Rewizyjnej za rok
2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie z pracy Ko-

misji Rewizyjnej na 2009 rok, stanowiące

załącznik do uchwały.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych – 
12 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 435/10 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2009.

Pełna treść uchwał oraz załączników do wglądu 
w UMIG w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 

lub na stronie www.bip.ozarow-mazowiecki.pl

DYŻURY RADNYCH
poniedziałki w godz. 16.00-17.00 

w pokoju Rady Miejskiej, I piętro – p. 106

• Bieńko Robert Antoni 22.03.2010

• Jabłońska Blanka 29.03.2010

• Kasztelan Jolanta 05.04.2010

• Koprowski Marcin 12.04.2010

• Kowalski Sławomir 19.04.2010

• Kukułowicz Robert 26.04.2010

• Laska Barbara 10.05.2010

• Nowińska Anita 17.05.2010

• Paleczna Elżbieta 24.05.2010

• Rostkowski Andrzej 31.05.2010

• Szmigiel Tadeusz 07.06.2010

• Skornia-Roszij Maria 14.06.2010

• Tenderenda Krystyna 21.06.2010

• Toruszewski Lech 28.06.2010

• Traczyk Stanisław 05.07.2010
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Nowości w Urzędzie 
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, na parterze 

budynku Urzędu przy ul. Kolejowej 2, w dniu 24 lutego uru-

chomione zostało biuro podawcze oraz biuro obsługi miesz-

kańców. Wejście do biura znajduje się od strony wschodniej 

(dawne wejście do USC). 

 Mieści się tam biuro podawcze gdzie można składać poda-

nia, wnioski, oferty i inne pisma.

 Ponadto przy czterech stanowiskach obsługiwać będą 

Państwa pracownicy z następujących referatów:

- Planowania Przestrzennego I Budownictwa
- Geodezji I Gospodarki Nieruchomościami

- Księgowości Podatkowej
- Ewidencji Działalności Gospodarczej

 Nie będziecie musieli Państwo wspinać się na II piętro, 

żeby uiścić opłatę lub zapłacić podatek, gdyż Kasa również 

znajduje się na parterze.

 Gdy tylko temperatura pozwoli na prace budowlane roz-

poczynamy budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, na 

który jest już wykonany projekt.

 Mamy nadzieje że dokonane zmiany ułatwią Państwu 

szybsze i sprawniejsze załatwienie spraw.

Bożena Żurek - Referat Administracyjno - Gospodarczy

Podziękowania za koncert
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Seniorzy w akcji – konkurs grantowy 
Jeśli masz więcej niż 55 lat i pomysł 

na to, jak połączyć rozwijanie własnych 

pasji z działaniem na rzecz innych – ten konkurs 

jest właśnie dla Ciebie! Polsko-Amerykańska Fundacja Wol-

nościi Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 

ogłaszają ogólnopolski konkurs grantowy skierowany 

do osób 55 +, które chcą zrealizować własny projekt 

społeczny. Zapraszamy do składania listów intencyjnych 

do 2 kwietnia 2010 r. 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Towarzystwo Ini-

cjatyw Twórczych „ę” ogłaszają ogólnopolski konkurs granto-

wy skierowany do osób 55 +, które chcą zrealizować własny 

projekt społeczny. Ze środków konkursu przyznane zostaną 

dotacje na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby star-

sze do działania na rzecz otoczenia, uruchamiają i rozwijają 

inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej, a także 

sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych.

 Poprzez realizację konkursu „Seniorzy w akcji” pragniemy 

pokazać, że osoby 55+ są aktywnymi członkami społeczno-

ści lokalnych, którzy wykorzystują swój wolny czas, wiedzę 

i bogate doświadczenie życiowe i zawodowe w działaniach 

na rzecz innych; inicjują ciekawe przedsięwzięcia w swoim 

miejscu zamieszkania i pomagają w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów. Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 

2 kwietnia 2010.

 O dotacje mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 55 lat 

i chcą (samodzielnie lub wspólnie z młodym liderem – do 30 

roku życia) zrealizować projekt społeczny w oparciu o struktu-

ry Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub innej wybranej organiza-

cji/instytucji działającej nie dla zysku (tj np. fundacje i stowa-

rzyszenia, organizacje kościelne, domy kultury, biblioteki).

 Łączna pula środków przewidzianych na dotacje w ramach 

konkursu „Seniorzy w akcji” wynosi 350 000 zł. Minimalna kwota 

dotacji, o którą można ubiegać się w ramach konkursu, wynosi 

5 tys. zł, a maksymalna 12 tys. zł. Dotacje zostaną przyznane na 

projekty trwające do 10 miesięcy. Realizacja projektów dofinan-

sowanych w ramach programu może rozpocząć się najwcześniej 

1 sierpnia 2010 r. Więcej informacji znajduje się na stronie 

www.seniorzywakcji.pl.
 List intencyjny należy wypełnić i złożyć, korzystając 
z formularza on-line dostępnego na stronie www.formu-
larz.seniorzywakcji.pl . Zachęcamy do skorzystania z tego 
rozwiązania. Osoby, które będą miały trudność z przesła-
niem w ten sposób zgłoszenia, mogą wypełnić list w pliku 
„word” i odesłać e-mailem na adres listy@seniorzywakcji.pl 
Informacji o konkursie udziela:

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od poniedziałku do 

piątku telefonicznie pod numerem: (22) 396 55 16 (19) lub 

(22) 627 46 41 w godzinach: 10.00 – 14.00.

Pytania można również kierować na adres 

e-mail: listy@seniorzywakcji.pl 
Patronat medialny nad konkursem objął portal organizacji po-

zarządowych NGO.PL. 

Partnerem programu jest EMPORIA.

organizator: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

adres: Mokotowska 55 tel.: 22 396 55 16; lub 19, 

e-mail: listy@seniorzywakcji.pl, 

www: http://www.seniorzywakcji.pl 

źródło: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, autorka: Beata Tokarz. Informacja 
pochodzi z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl 

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

oraz Państwowa Inspekcja Pracy organizują 

w 2010 roku VIII edycję Ogólnokrajowego 

Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 

  

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Prezydent RP Pan 

Lech Kaczyński. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie go-

spodarstwa rolnego do Konkursu do najbliższej Placówki Te-

renowej KRUS Błonie – 05 –870 Błonie ul. Targowa 3 B lub 

Oddziału Regionalnego KRUS 03-808 Warszawa ul. Mińska 25, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2010r. 

 Podstawowym celem Konkursu jest promocja zasad 

ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wyło-

nienie gospodarstw posiadających największe osiągnięcia we 

wdrażaniu tych zasad.

Komisje Konkursowe oceniają:

• ład i porządek w obrębie podwórzy, zabudowań i stano-

wisk pracy,  

• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: 

stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń 

elektrycznych, 

• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodar-

stwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpie-

czenia,

• stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, 

• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, 

• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej, 

 Szczegółowe informacje o Konkursie, regulamin oraz for-

mularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.krus.gov.pl 

oraz w KRUS. Na laureatów czekają cenne nagrody. 

PT  KRUS Błonie 

Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
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Karty PRZYJĘCIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZED-

SZKOLA można pobierać bezpośrednio w wybranej placówce 

przedszkolnej i po ich wypełnieniu należy zwrócić we właści-

wej placówce do 31 marca.

 W celu właściwego przygotowania placówek do roku 

szkolnego 2010/2011, proszę do dnia 31 marca 2010 r. o doko-

nanie zapisu:

• dzieci 7-letnich do klas pierwszych szkół podstawowych,

• dzieci 6-letnich do klas pierwszych szkół podstawowych 

lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub 

przedszkolach,

• dzieci 5-letnich do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

lub przedszkolach.

 W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w 

Ożarowie Mazowieckim, w roku szkolnym 2010/2011, plano-

wane jest utworzenie w klasach pierwszych jednego oddziału 

integracyjnego.

 Wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci z orzeczenia-

mi o potrzebie kształcenia integracyjnego, prosimy o zgłosze-

nie się do dyrektora szkoły Pani Izabeli Milde tel. 22 721 10 19, 

adres e-mailowy: sekretariat.sp1ozarow@wp.pl

 Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrektorów pla-

cówek oświatowych:

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 

 tel. 721-10-19

• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy 

 tel. 722-10-57

• Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów 

 w Płochocinie - tel. 722 50 15

• Szkoła Podstawowa w Święcicach – 722-50-28

• Przedszkole Nr 1 - tel. 722-10-40

• Przedszkole Nr 2 - tel. 722-12-40

 • Przedszkole w Broniszach – 722-32-01

 • Przedszkole w Józefowie – 490-61-54

oraz u Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Mazowieckim – 721-28-23.

Dyrektor ZEASiP - Zbigniew Rybak

U W A G A    R O D Z I C E
Rozpoczyna się nabór dzieci do szkół i przedszkoli prowadzonych przez 

gminę Ożarów Mazowiecki 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim przypomina o obowiązku za-
pisania dzieci z rocznika 2003 lub 2004 (za zgodą rodzi-
ców) do klasy I oraz dzieci z rocznika 2004 do grupy „0” 
(z obwodu w/w szkoły).
 Zgłoszenia należy dokonać bez względu na to, gdzie dziec-

ko będzie realizowało obowiązek szkolny (inna szkoła lub 

przedszkole).

Zapisy od 1 marca do 30 kwietnia 2010 r. 
w godz. 8.00-15.00 (budynek szkoły klas 0-III). 

Sekretariat szkoły tel: 22 722 10 39
Gorąco zapraszamy do naszej szkoły absolwentów przedszkoli.

• Zapewniamy opiekę świetlicową w godz. 7.00-17.00 oraz 

możliwość korzystania ze stołówki

• Oferujemy zajęcia reedukacyjne, logopedyczne, wyrównaw-

cze i zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

• Na terenie naszej szkoły znajduje się oddział Poradni Psycho-

logiczno-Pedagogicznej, co umożliwia szybkie zdiagnozowa-

nie przyczyn problemów dziecka.

• Od tego roku istnieje możliwość nauki w klasie pierwszej 

integracyjnej.

• Uczniowie sami rozwijają zdolności i zainteresowania na za-

jęciach pozalekcyjnych (kołach przedmiotowych i artystycz-

nych), podczas których przygotowują się do konkursów szkol-

nych i międzyszkolnych.

• Uczniowie naszej szkoły biorą udział w życiu kulturalnym: 

teatr, kino, wystawy, lekcje muzealne, koncerty muzyczne. 

Wyjeżdżają na wycieczki, rajdy i „zielone szkoły”.

• Dzieci począwszy od klas zerowych uczą się języka angiel-

skiego, a od klasy pierwszej uczestniczą w zajęciach kompu-

terowych.

• W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie biorą 

udział w zajęciach nauki pływania. Swoje uzdolnienia mogą 

rozwijać kontynuując naukę w klasie sportowej (począwszy 

od klasy czwartej).  

OGŁOSZENIE

X ROCZNICA GRUPY AA „TRZEŹWOŚĆ” W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 

W dniu 23 stycznia 2003 r. o godz. 16:00 we Mszy Świętej, 

zamówionej przez alkoholików w Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Ożarowie Mazowieckim, wzięli udział trzeźwiejący 

alkoholicy z rodzinami i sympatykami. 

 Mszę celebrował Brat Krzysztof Kościelecki z Ośrodka Apo-

stolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. Msza Święta, jej przebieg, 

wspólne śpiewanie przy dźwiękach gitary i śpiewie alkoholika 

Rafała, modlitewny nastrój sprawił, że łzy kręciły się w oczach. 

Brat Krzysztof w ciepłych słowach zwracał się do zebranych 

głosząc słowo Boże. Modliliśmy się wspólnie, śpiewając na za-

kończenie Mszy, pieśń Abba Ojcze, trzymając się za ręce. Chy-

ba nie było nikogo, kto by nie był wzruszony. 
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 Po Mszy o godz. 17:30 rozpoczął się rocznicowy mityng 

AA w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach. 

Zebranych zaszczycił swoją obecnością, Burmistrz Kazimierz 

Stachurski. 

 Na twarzach zebranych malowało się wzruszenie i radość. 

Taka uroczystość daje trzeźwiejącym alkoholikom wsparcie 

i utwierdza w przekonaniu, że wybrali właściwą drogę. 

 Po mityngu rozpoczęła się zabawa taneczna w wykonaniu 

zespołu pod kierownictwem Marka Sajaka. Organizatorzy mi-

tyngu zapewnili catering. Bawiliśmy się do godz. 2:30.

 Uroczystość była wielkim przeżyciem dla trzeźwiejących 

alkoholików i ich rodzin. Treść modlitwy „O pogodę ducha”, 

którą odmawiają na mityngach alkoholicy, niech będzie prze-

słaniem dla tych, którzy jeszcze borykają się z chorobą i nie 

pozwalają, by im pomóc. 

Boże użycz mi pogody ducha, 
abym zgodził się z tym 
czego nie mogę zmienić 
odwagi, abym zmienił to, 
co mogę zmienić 
i mądrości, bym odróżniał 
jedno od drugiego. 

Elżbieta Dobrzyńska-Khafaghy

STUDNIÓWKA
Dnia 31 stycznia 2010 r. o godzinie 19 rozpoczął się bal ma-

turalny abiturientów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

z Ożarowa Mazowieckiego. Tegoroczną zabawę studniówko-

wą uczniowie zorganizowali w Sali Witrażowej trzygwiazdko-

wego Hotelu Lord, niedaleko warszawskiego lotniska. 

 Imprezę otworzyła dyrektor Zespołu, pani Jagoda Rybak, 

przemówieniem skierowanym do wychowanków i ich rodzi-

ców. Następnie głos zabrali zaproszeni przez uczniów przed-

stawiciele organu prowadzącego szkołę: wicestarosta powiatu 

warszawskiego zachodniego, pan Leszek Tokarczyk oraz bur-

mistrz Ożarowa Mazowieckiego, pan Kazimierz Stachurski.

 Uczniowie klas czwartych podziękowali rodzicom i nauczy-

cielom, którym wręczyli piękne wiązanki. Następnie przedsta-

wiciele klas trzecich symbolicznie pożegnali odchodzących 

ze szkoły kolegów i koleżanki. 

 Punkt kulminacyjny oficjalnej części wieczoru stanowił uro-

czyście odtańczony przez abiturientów polonez, po którym 

każda z dziewcząt otrzymała od swego partnera białą różę. 

 Następnie klasy zajęły miejsca przy specjalnie przygoto-

wanych dla nich stołach, smakując wyborne menu, w którym 

szczególne miejsce zajął imponujący tort, sprezentowany te-

gorocznym czwartoklasistom przez cukiernię męża pani Ha-

nulak, wychowawczyni klasy IV TG. 

 Uczniowie przygotowali także krótką prezentację o nauczy-

cielach, obejmującą garść ciepłych wspomnień ze wspólnie 

spędzonych lat nauki. Nieoczekiwanie nauczyciele zrewanżo-

wali się opowieścią o swych podopiecznych, a niespodzianka 

okazała się niezwykle trafiona i wzruszająca. 

 Później wychowankowie zaprosili pedagogów do pierw-

szego tańca, dając hasło do wspólnej zabawy. 

 Nie obyło się także bez wyborów króla i królowej balu. Kró-

lewską parą zostali Ania Sójka z klasy IVa oraz Robert Grzego-

rek z klasy IV TG. 

 Impreza zakończyła się nad ranem, była bardzo udana, 

a ostatni rozbawieni uczestnicy balu maturalnego, nie bez żalu, 

opuścili salę po godzinie 5. Trzymamy kciuki, by takim samym 

sukcesem zakończył się egzamin maturalny, do którego po 

studniówce już coraz bliżej. 

Małgorzata Huber
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Nasza szkoła w czasie przerwy zimowej w tym roku nie opu-

stoszała, wręcz przeciwnie, było tu gwarno i wesoło. W ramach 

tegorocznych ferii ponad czrterdzieścioro dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Płochocinie uczestniczyło w zajęciach pla-

stycznych, informatycznych oraz ruchowych. Pogoda sprzyja-

ła zabawom na śniegu. Powstały lodowe rzeźby i śnieżne forty-

fikacje. Nie obyło się również bez kuligu, na który dzieci mogły 

pojechać dzięki akcji zorganizowanej przez Powiat Warszawski 

Zachodni. Dodatkową atrakcją była możliwość jazdy konnej 

w Gościńcu-Julinek w Lesznie. 

 Uczniowie klas IV-VI bawili się wspólnie z harcerzami. Od-

był się bieg na orientację, turniej gier planszowych oraz zręcz-

nościowych, turniej scrabble, teleturniej wiedzy o świecie. Pod-

czas biegu dzieci zdobywały punkty za wykonanie kolejnych 

zadań, które nie zawsze należały do najłatwiejszych. Odbył się 

mecz koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej oraz rozgrywki 

w dwa ognie. Nietypowe sporty przyniosły również wiele wra-

żeń, bo przecież nie każdy potrafi zjeść jabłko nie używając 

rąk, czy podbić piłeczkę ponad sto razy w ciągu trzydziestu 

sekund. 

 Wynikiem zajęć plastycznych był wspaniały plakat na temat 

Fryderyka Chopina inspirowany jego muzyką, który wykona-

ły dzieci młodsze. W trakcie konkursu literackiego „Poznajmy 

Frycka” udało się również odkryć kilka świetnie zapowiadają-

cych się talentów poetyckich. Dzieci miały możliwość poznać 

życie i twórczość Chopina dzięki obejrzeniu prezentacji multi-

medialnych przygotowanych przez starszych kolegów. 

 2 lutego gościliśmy w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury

i Nauki w Warszawie. Uczestniczyliśmy w lekcjach muzealnych: 

„Historia wynalazku” oraz „Mechanizmy grające”. Każdy mógł 

spróbować swych sił w rozpalaniu ognia bez użycia zapałek, 

mając do dyspozycji tylko dwa kawałki drewna. Zdziwienie 

uczestników wycieczki wywołały pierwsze komputery, które 

nie mieściły się w jednej sali.

 Miłym akcentem były także wspólne śniadania. Niejedna 

mama nie uwierzyłaby, że jej pociecha ma tak świetny ape-

tyt. Cieszy widok dzieci, które nie grymaszą, tylko pałaszują 

wszystko, co zostało im podane na talerzu. 

 Ferie w szkole to dobry czas na poznanie swoich kolegów 

i koleżanek w trakcie odmiennych zajęć niż te, które zwy-

kle odbywają się w sali lekcyjnej. Zacieśniają się przyjaźnie, 

uczniowie poznają jak aktywnie organizować wolny czas oraz 

co można ciekawego zobaczyć w najbliższej okolicy. Z roku 

na rok przybywa dzieci, które uczęszczają na zajęcia do szkoły, 

która jest dla nich bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem spę-

dzania przerwy zimowej.

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu te-

gorocznych ferii Dyrektorowi ZEASiP Panu Zbigniewowi 

Rybakowi, władzom Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 

dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego 

w Lesznie Panu Adamowi Klecha oraz nauczycielom, admini-

stracji i obsłudze Szkoły Podstawowej w Płochocinie.

 v-ce dyrektor SP w Płochocinie Magdalena Szkup

Ferie w szkole

STOP ZANIECZYSZCZANIU OKOLICY! 
Powstawanie odpadów i radzenie sobie z nimi tak, aby szano-

wać środowisko to problem ogólnoświatowy. Prowadzone są 

kampanie mające na celu eliminowanie niepotrzebnych opako-

wań, tworzenie nawyku posługiwania się torbami papierowymi 

czy torbami wielokrotnego użycia. Coraz częściej w gospodar-

stwach domowych segreguje się śmieci. Nie zmienia to faktu, 

że statystyczny Polak „produkuje” ok. 350 kg śmieci rocznie 

i niestety, pożądane zachowania nie dotyczą wszystkich. 

 Jesteśmy harcerzami Gimnazjum w Płochocinie i nasz pa-

trol postanowił zając się problemem śmieci w najbliższej oko-

licy. Nie jest dobrze. Znikający śnieg odsłania mnóstwo od-

padków zalegających wzdłuż tras, chodników, przy płotach, 

w różnych zakamarkach. Stwierdzamy, że brakuje koszy, nie 

ma pojemników na segregowane odpady i co najsmutniejsze, 

brakuje kultury.

 Zalegające śmieci to nie jedyny nasz problem. Nikt nie 

może się swobodnie poruszać po okolicy, gdyż może wdep-

nąć w psią ,,minę”. Spacery w naszej miejscowości niestety są 

nieprzyjemne. Trzeba jednak uważać i patrzeć na drogę, bo 

w każdej chwili może spotkać nas coś niemiłego. Jest to anty-
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INICJATYWY LOKALNE

Młodzież z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania War-
szawskiego w Ożarowie Mazowieckim, należąca do pro-

jektu „Patrz i zmieniaj” ogłasza konkurs filmowy „SZAFA” dla 

uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły po-

nadgimnazjalnej. 

 „SZAFA”, czyli SZkolna Akademia Filmów Amatorskich ma 

na celu otworzyć młodym ludziom oczy na tak poważny pro-

blem jakim są używki.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału! Przewidziane 
są wyróżnienia w kategoriach: dźwięk, scenariusz, reżyse-
ria, aktor, montaż, waga poruszanego problemu oraz na-
groda publiczności.
 Szczegółowy regulamin konkursu wysłany zostanie do 

szkół e-mailem lub faksem, będzie także dostępny na stronie 

szkoły: www.gimnazjumwozarowie.neostrada.pl

SZAFA - SZkolna Akademia Fil-
mów Amatorskich

Wybierz problem, który Cię interesuje/

dotyczy, zobrazuj jego konsekwencje 

lub zasugeruj rozwiązanie i WYGRAJ!

Czyli PATRZ i ZMIENIAJ!

Organizator: Gimnazjum im. Bohate-

rów Powstania Warszawskiego w Oża-

rowie Maz.

W przypadku wątpliwości, pytań, piszcie do nas na adres:

projekt7days@gmail.com

Aleksandra Gromniak

Zaobserwuj problem. Zasugeruj rozwiązanie.

reklama naszej okolicy i naprawdę chcemy to zmienić. Kieru-

jemy pisma do władz Gminy z prośbą o pomoc. Piszemy ten 

artykuł, żeby znaleźć sprzymierzeńców i zaapelować o odpo-

wiedzialność za kawałek świata, na którym przyszło nam żyć. 

Pragniemy, żeby był czysty - bez poniewierających się butelek, 

papierów ... czy psich odchodów. Jako motyw do przemyślenia 

przypominamy kilka danych dotyczących czasu, którego po-

trzebuje przyroda, aby uporać się 

z niektórymi pozostałościami naszej codziennej egzystencji: 

- chusteczka higieniczna ok. 3 miesięcy 

- ogryzek od jabłka ok. 6 miesięcy 

- niedopałek papierosa ok. 3-5 lat 

- listek gumy do żucia do 5 lat 

- zapalniczka do 100 lat 

- plastikowa torba ok. 400 lat 

- aluminiowa puszka ok. 500 lat 

- plastikowa butelka ok. 1000 lat 

- szklana butelka ok. 4000 lat 

 Okres przedświąteczny oraz zbliżająca się wiosna to pora 

refleksji, porządków i zmian. Niech dotyczą one również na-

szego podejścia do wyglądu najbliżej okolicy. Sprzątajmy po 

naszych pupilach. Nie pozwólmy, aby przez nie środowisko 

było nieprzyjemne. Weźmy odpowiedzialność za śmieci prze-

chodzące przez nasze ręce. Niech trafiają do koszy. Segreguj-

my je i nie mnóżmy bez potrzeby. 

Patrol „Zośka” - harcerze z Gimnazjum im. K. 1. Gałczyńskiego w Płochocinie 

Dziewczęta z sekcji unihokeja UKS AMBRA 

w rozgrywkach ćwierćfinałowych zajęły drugie miejsce 

i awansowały do półfinałów Mistrzostw Polski. 

To ogromny sukces dziewcząt, które po półtorarocznej 

wspólnej pracy osiągnęły tak wysoki wynik. Dzięki temu we-

zmą udział w półfinałach. Drużynę reprezentują uczennice 

z Gimnazjum w Płochocinie i trzy dziewczynki z Gimnazjum 

w Błoniu. Ponadto zawodniczki z Gimnazjum w Płochocinie 

wygrały również wszystkie turnieje na szczeblu gminy, po-

wiatu i międzypowiatu awansując do Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej.

 To ambitne, pracowite i zdyscyplinowane dziewczęta, 

które dają z siebie wszystko, ciężko trenując by osiągnąć takie 

wyniki.

 Drużynę prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego Pani 

Lucyna Bielecka, która swoją postawą, pasją i zaangażowaniem 

wspiera zawodniczki, wyzwalając w nich ducha sportowej 

rywalizacji i upór.

Reprezentantki UKS Ambra to: Justyna Włodarczyk - kapitan, 

Olejniczak Joanna, Guławska Stella, Sadłowska Marta, Wróbel 

Aleksandra, Błażejewska Monika, Sadłowska Kinga - bramkarz, 

Zalewska Tatiana - bramkarz, Grabek Karolina, Mazurkiewicz 

Anna.

Życzymy dziewczętom wiele sukcesów, w dalszych roz-
grywkach, wytrwałości w dążeniu do celu i jak najwięcej 
satysfakcji z odnoszonych zwycięstw.

Zarząd UKS Ambra

PÓŁFINALISTKI MISTRZOSTW POLSKI W UNIHOKEJU
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Z ŻYCIA GMINY

Z okazji ogłoszenia roku 2010 Rokiem Chopinowskim 

dzieci z grupy IV Przedszkola Publicznego nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim wzbogaciły swoją wiedzę 

o informacje na temat życia i twórczości 

wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina.

 

Dzieci wiedzą, kiedy i gdzie urodził się kompozytor. Poznały 

Fryderyka jako chłopca, jakim był w ich wieku. Jego pierw-

szy Polonez został opublikowany, gdy miał 7 lat, a pierwszy 

duży koncert zagrał w wieku lat ośmiu. Był przecież cudow-

nym dzieckiem, żywym, wesołym, pełnym dowcipu i humoru,  

wiele posiadał talentów, nie tylko bowiem grał na fortepianie 

i komponował, ale także świetnie rysował, miał także talent 

literacki i aktorski.

 Dzieci wzbogaciły swoje wiadomości na temat współcze-

snych miejsc nazwanych imieniem i nazwiskiem wielkiego 

kompozytora w Warszawie: lotnisko im. Fryderyka Chopina, 

Uniwersytet Muzyczny, Muzeum F. Chopina, pomnik w Ła-

zienkach, banknoty, znaczki pocztowe, statek szkolny „Fryde-

ryk Chopin”, a nawet planetoida nosi nazwę „Chopin”. Poznały 

także tradycję Konkursów Chopinowskich odbywających się 

co pięć lat w Warszawie. 

 Na zajęciach plastyki dzieci z wielką ochotą malowały por-

trety, figurki gipsowe oraz popiersie F. Chopina. 

 Podsumowaniem naszych wiadomości będzie wycieczka 

w marcu do Żelazowej Woli. 

Iwona Wójcik

O małym Frycku i wielkim Chopinie

„Paczka dla zwierzaczka” w Szkole Podstawowej nr 2
„A kiedy ostatnia godzina przyjdzie na człowieka, 

to na progu tego drugiego wszechświata będą nań czekać 

te wszystkie zwierzaki, dla których był dobry. 

Będą swym zwyczajem machać ogonami i wpatrywać się 

w Boskie Oblicze. A w ich spojrzeniach będzie zawarta 

niema prośba: Panie Boże, my wiemy, że to grzesznik, 

ale nie  bądź zbyt surowy. On był dla nas dobry.”

 Stosunek do zwierząt powinien być, i dla wielu ludzi jest, 

miarą człowieczeństwa. Tysiące zwierząt każdego dnia jest wy-

rzucanych, niektóre jedynie trafiają do przepełnionych schro-

nisk, setki z nich wpadają pod koła samochodów. Zwierzęta 

cierpią, czują strach i ból. Ilość porzuconych psów i kotów cią-

gle rośnie. Jak im pomóc? Bezpieczny kąt byłby najwspanial-

szym darem, jednak potrzebujących zwierząt jest wiele i nie 

w każdym domu jest miejsce dla psa lub kota.  

 Samorząd Szkoły Podstawowej nr 2 zorganizował akcję: 

„Paczka dla zwierzaczka”. Chcieliśmy zwrócić uwagę dzie-

ciom i dorosłym na problem bezdomnych i skrzywdzonych 

zwierząt. 

 Członkowie samorządu wykonali plakaty zachęcające do 

zabieranie zwierząt ze schronisk i przynoszenia karmy dla 

psów i kotów. 

 Szczególne podziękowania należą się uczniom klas czwar-

tych: Jackowi, Zuzi i Jakubowi. Nauczyli się wykonywać piękne 

figurki zwierząt z papieru i plasteliny, które sprzedawali kole-

gom, nauczycielom i rodzicom. Za zebrane fundusze kupili-

śmy żywność dla psów.

 Puszki i torby z karmą przyniesione przez uczniów i na-

uczycieli przekazaliśmy opiekunom bezdomnych zwierząt.

Elżbieta Maliszewska 
opiekun Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 2
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Pewnego dnia, na przerwie, stojąc grzecznie przy klasie usły-

szeliśmy jak zawołano kilka osób. Padło dość intrygujące pyta-

nie: chcecie jechać do TVN? Ba, brzmi ciekawie. Czemu nie? 

 Po małej selekcji wybrana została kilkunastoosobowa 

grupka uczniów z klas trzecich. Wycieczka miała odbyć się w 

sobotę, lecz pomimo przymusu wcześniejszej pobudki każde-

go gryzła ciekawość. Wiedzieliśmy tylko tyle, że pojedziemy 

obejrzeć jak funkcjonuje studio, poznać pracę dziennikarzy 

i prezenterów.

 Kiedy już dojechaliśmy na miejsce i weszliśmy do środka, 

od razu rzuciła się w oczy ogromna przestrzeń. Choć przy sa-

mej recepcji nie było jeszcze zbyt dużo widać, każdy rozmyślał, 

co będzie dalej. Podczas oczekiwania na przewodnika niezwy-

kłe poruszenie wywołał automat do czyszczenia obuwia. Kie-

dy połowa wypucowała sobie czubki butów, doszliśmy jednak 

do wniosku, że więcej kurzu wydobywa się ze środka, niż tam 

dostaje. Przy ścianie stał też komputer i mokra kanapa. Musie-

liśmy jakoś zabić czas.

 W końcu podszedł do nas uśmiechnięty dziennikarz, pan 

Rafał Stangreciak i zaprosił do zwiedzania. Sam hol był ogrom-

ny, a rosnące na środku drzewa potęgowały wrażenie.

 Na początku odwiedziliśmy studio TVN CNBC Biznes. 

Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób działają poszczególne ele-

menty. W tym pomieszczeniu znajdowało się tyle kom-

puterów, co w ogromnym markecie RTV i AGD, a kto wie, 

czy nawet nie więcej.

 Dalej było coraz ciekawiej – zwiedziliśmy miejsce realizacji 

programu „Szkło Kontaktowe” oraz całe gigantyczne studio 

TVN 24 (naprawdę, to co widzimy na ekranach telewizorów 

to pikuś), gdzie dzięki uprzejmości jednego z operatorów ka-

mery, mieliśmy przyjemność znaleźć się na dużym ekranie.

 W tamtym miejscu zostaliśmy dłuższą chwilę. O wiele 

większe poruszenie wywołała jednak kilkuminutowa wizyta 

w VIP-roomie i charakteryzatorni, gdzie przywitaliśmy się z pa-

nią Sonią Bohosiewicz i Magdaleną Różczką. Następnie aktorki 

pobiegły do studia, a my zajęliśmy się dalszym zwiedzaniem.

 Ciekawym doświadczeniem było też prowadzenie pogo-

dy w małym, przyjemnym studiu multimedialnym. Jest to nie 

lada wyzwanie, gdyż mapa jest widoczna tylko dla widzów, zaś 

prezenter musi omawiać zjawiska pogodowe z pamięci, wska-

zując na pustą ścianę.

 Na koniec naszej wizyty w TVN udało nam się zdobyć 

autografy od aktorów i dziennikarzy. Zrobiliśmy również kil-

ka pamiątkowych zdjęć. Podczas całego pobytu panowała 

niezwykła atmosfera – nikt nie dał nam odczuć, że jesteśmy 

na wycieczce, czy przeszkadzamy w pracy. Wręcz przeciwnie! 

Otwierając i zamykając kolejne drzwi mijaliśmy uśmiechnię-

tych ludzi, którzy okazali się niezwykle serdeczni. Tak, jakby 

byli tam tylko dla przyjemności. Poznając takie miejsca od 

środka z chęcią chciałoby się zostać na dłużej.
Anita Ścieglińska

Dziennikarski debiut gimnazjalistów z Płochocina

W lutym uczniowie Technikum Usług Gastronomicznych 

odwiedzili Centrum Kulinarne „Doram” w Warszawie. Ogla-

dali nowoczesne wyposażenie zakładów gastronomicznych, 

a także skorzystali z możliwości przygotowania poczęstunku 

dla uczestników wycieczki i zaproszonych gości.

Nauka i praktyka
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DO SERCA PRZYTUL PSA ...

Kącik adopcyjny  Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt
Jak postępować w przypadku zaginięcia psa
 Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy Ożarów Maz., (22) 722-22-07 wew. 236 podając dokład-

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

 Zgłosić zaginięcie psa pod numer telefonu, który jest podany 

w kąciku adopcyjnym, „Informatora Ożarowskiego” oraz szu-

kać w pobliskich schroniskach.

SZUKAJĄ DOMU:
 Kajtek to duży roczny, posłuszny, energiczny, pies. Szukamy 

dla niego domu z ogrodem. Nie wchodzi w rachubę buda, czy 

kojec.

 Roczny, malutki o płowej sierści piesek to Fifi.

 Ok. roczna czarna ze stojącymi uszkami z budowy przypomi-

nająca pinczera średniego Kika.

 Spragniona kontaktu z człowiekiem, ok. 2-letnia Lalka.

 5-letni, spokojny w typie owczarka niemieckiego, tylko nieco 

mniejszy pies to Borys.
 Max to bardzo mądry, nieuciążliwy, 5-letni pies. Prawdopo-

dobnie ma domieszkę krwi boksera lub amstaffa. 

 Gris, to duża, ok., 1,5-roczna sunia o płowym umaszczeniu.

 Średniej wielkości, młoda, czarna Cyntia o trochę dłuższej 

sierści. 

 Lonia, jest biało-rudą młodą, bo ok., roczną z średniej długo-

ści sierścią sunią. 

 2-letnia, maleńka, czarno-podpalana Tosia.
 Malutka, ruda z średniej długości sierścią sunia. Miała na so-

bie niebieską obrożę z dzwoneczkiem. 

 Lara to ok. roczna, ruda z białą krawatką amstafowata sunia

 7-letni duży o sylwetce wyżła Karo jest spokojnym, zrówno-

ważonym i ułożonym psem. Został znaleziony w Kaniach He-

lenowskich w pobliżu torów kolejowych. 

 1,5 roczny Rudzik jest średniej wielkości, bardzo łagodnym 

psem. Rudzik ma bardzo krótką sierść, dlatego też musi za-

mieszkać w domu.

 Centek, to średniej wielkości roczny, spokojny pies. Szukamy 

domu wyłącznie z ogrodem

 W domu tymczasowym czeka na nowego opiekuna porzu-

cone na mróz 3-miesięczne, czarne i wesołe szczenie. Jak doro-

śnie będzie niedużym psem.

 Przyjazna, spokojna, młodziutka i malutka o płowej, krótkiej 

sierści Pestka czeka z utęsknieniem na nowy ciepły dom.

 3 letnia para przyjaciół to czarno-podpalana sunia rasy jam-

nik i mieszany czarny pies, które od dwóch miesięcy z powo-

du śmierci swojego opiekuna stały się bezdomne. 

 Duża, ok. roczna, piaskowa z średniej długości sierścią sunia  

to Kaja.

 Funia to młoda o jasnej sierści suczka w typie pekińczyka. 

 Na początku stycznia w Ożarowie Maz., znaleziono starszego 

o średniej wielkości z szorstką, płową sierścią lekko niedowi-

dzącego psa. Naszemu podopiecznemu szukamy domu by 

uchronić go przed schroniskiem.

 Ok. 7-miesięczne rodzeństwo to piaskowy Punto i Fiesta. 

 Na nowego opiekuna czeka piękny ok. 2-letni owczarek nie-

miecki.

Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie zwierzęta są pod 
stałą opieką lekarza weterynarii, do nowego właściciela trafiają, 
z aktualną książeczką zdrowia, odrobaczone, odpchlone, zaszcze-
pione i zaczopowane. Suczki są wysterylizowane. 
Tel. kontaktowe: 507-415-468, 602-655-645, 605-689-739
Wydział Ochrony Środowiska (22) 722-22-07 wew. 237
Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie: ul. Jagiełły 5 m. 19, 
14-100 Ostróda, Nr konta: VWBank  78 2130 0004 2001 
0388 0143 0001 - Koniecznie z dopiskiem „Zwierzaki Kasi” 
Dopisek ten wskazuje, na które psy zostaje przeznaczona po-

moc. „Zwierzaki Kasi” to bezdomne psy z rejony Ożarowa 

Maz., Brwinowa, Pruszkowa i ościennych miejscowości.

 Jeśli nie możecie nas Państwo wspomóc finansowo, 

będziemy również bardzo wdzięczni za koce, miski, obroże, 

kołdry, smycze, budy, czy karmę dla naszych podopiecznych. 

KAJTEK FIFI KIKA

LALKA BORYS

MAX

GRIS LONIA

CENTEK

KARO TOSIA

RUDZIK

LARA CYNTIA

DZWONEK

STARUSZEK
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ZWROT PODATKU

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wyda-

nych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powi-

nien zbierać faktury VAT.

• W terminie od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. nale-

ży złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub pre-

zydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów 

rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi 

dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 

2009 r. do 28 lutego 2010 r.,

• W terminie od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. 

należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia grun-

tów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowią-

cymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 

2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. w ramach limitu zwrotu podatku 

określonego na 2010 r.

 Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 

Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, III piętro, pok. 302.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 r. wynosi 
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

• 4-31 maja 2010 r. w przypadku złożenia wniosku w pierw-

szym terminie 

• 2-30 listopada 2010 r. w przypadku złożenia wniosku 

w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek banko-

wy podany we wniosku. 

 Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Ożarowie Mazo-

wieckim, ul. Kolejowa 2, III piętro, pok. 302, tel. (22) 722 22 07 

wew. 228 lub 257.

 Wniosek dostępny w Urzędzie Miejskim lub na www.oza-
row-mazowiecki.pl 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

zużywanego do produkcji rolnej w 2010 roku.
1. W 2010 r. producent rolny może składać do wójta, burmi-

strza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 

położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposia-

daniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski 

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-

dowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości 

limitu zwrotu określonego na 2010 r., w dwóch terminach, tj.

a. od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. producent składa 

wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT 

(lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) 

dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rol-

nej w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.,

b. od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. producent 

składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z faktura-

mi VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napę-

dowego do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2010 r. do 

31 sierpnia 2010 r.

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobo-

wości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego 

w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy 

o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowa-

nych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub 

jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych 

o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 

z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stano-

wią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego 

przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali 

współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyra-

żana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do 

Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa 

w pkt. 1 załącza się odpis z tego rejestru.

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzo-

ru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji (Dz. U. 

Nr 103, poz. 706) i jest również dostępny na stronach inter-

netowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków 

doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach 

gmin do kopiowania.

7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporzą-

dzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 

sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do 

których nie maj ą zastosowania zwolnienia od podatku od 

towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337). Kwotę zwrotu po-

datku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędo-

wego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur 

VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządze-

niu Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stawki 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-

dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju 

w 2010 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1687), z tym, że kwota zwrotu 

podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn 

stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,85 zł/l), liczby 86 

oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub 

współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji 

gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia dane-

go roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów 

gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 

oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów 

o podatku rolnym.

PRZYP OMINA MY -  ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2010 ROKU
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8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję 

ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 

30 dni od dnia złożenia wniosku.

9. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi 

w terminie od 4 maja 2010 r. do 31 maja 2010 r. na wnioski zło-

żone w pierwszym terminie i od 2 listopada 2010 r. do 30 listo-

pada 2010 r. na wnioski złożone w drugim terminie – gotówką 

w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek 

bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Złożone zostały kolejne dwa 

wnioski w odpowiedzi na konkursy 

ogłoszone w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty dotyczą rozwoju 

i upowszechniania integracji społecznej przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej oraz wyrównywania szans 

edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

18 lutego złożono w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Pro-

gramów Unijnych  wniosek o dofinansowanie w 2010 r. projek-

tu Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja społeczna 

w gminie Ożarów Mazowiecki” realizowanego w ramach Prio-

rytetu VII Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Celem Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej 

i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wyklu-

czeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjono-

wania instytucji pomocy społecznej w regionie.

 Projekt planowany do realizacji w 2010 roku, w ramach w/w 

działania nosi tytuł: „Zmieniam swoją przyszłość – aktywna in-

tegracja społeczna w gminie Ożarów Mazowiecki”

 Celem projektu jest pomoc w integracji społecznej oso-

bom zagrożonym wykluczeniem  poprzez  ich powrót do życia 

zawodowego i społecznego. Osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i stworze-

nia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem 

– taką pomoc otrzymają uczestnicy projektu. Udział w pro-

jekcie jest bezpłatny. Kwalifikacje uczestników do projektu 

przeprowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Ma-

zowieckim, zgodnie z wytycznymi PO KL spośród:

- osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających 

w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej i korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej w szczególności: osób długo-

trwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, po zwolnieniu 

z zakładu karnego, bezdomnych, nieaktywnych zawodowo ze 

względu na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi, 

osób uzależnionych od alkoholu poddających  się leczeniu.

 W ramach środków przyznanych na 2010 rok, projektem 

zostanie objętych ok. 13 osób bezrobotnych, nieaktywnych 

zawodowo ze względu na macierzyństwo, osób z problemami 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym, dla których przewidziano różnorod-

ne działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej :

- szkolenia komputerowe

- szkolenie z zakresu utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych

 Szkolenia te pozwolą przygotować uczestników do pracy 

w nowym zawodzie. Po ukończeniu kursu każdy beneficjent 

otrzyma zaświadczenie MEN oraz certyfikat.

- doradztwo grupowe i indywidualne – warsztaty i konsulta-

cje z doradcą zawodowym oraz psychologiem

- w celu aktywizacji społeczno kulturalnej zaplanowano wy-

jazd do teatru, wizytę w bibliotece gminnej oraz udział w kon-

certach festiwalu „Muzyka w Barwach Jesieni” w celu podnie-

sienie poziomu życia kulturalnego uczestników projektu,

- przeprowadzenie badań profilaktycznych niezbędnych przy 

podjęciu zatrudnienia oraz prelekcja z zakresu profilaktyki 

i Zdrowia.

 Rezultatem uczestnictwa w projekcie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, będzie: 

- podniesienie kwalifikacji zawodowych

- umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych 

- wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy 

- podniesienie kompetencji osobistych 

- odbudowanie kontaktów społecznych 

- poznanie instytucji rynku pracy

 Wartość projektu „Zmieniam swoją przyszłość – aktyw-

na integracja społeczna w gminie Ożarów Mazowiecki” po 

dokonaniu podziału środków przez Instytucję Pośredniczącą 

wynosi 122 361,83 zł, z czego 109 513,84 zł (89,5 %) stanowi 

dotacja rozwojowa, zaś 12.847,99 zł (10,5 % ) to wkład własny.

 Wkład własny stanowić będą zasiłki okresowe oraz celowe 

wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej uczestnikom 

projektu.

 W dniu 1 marca gmina Ożarów Mazowiecki złożyła w Ma-

zowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosek 

o dofinansowanie projektu „Zabawa i nauka – to jest sztuka” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-

nach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i za-

pewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierów-

ności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. 

 Projekt przewiduje objęcie wsparciem dzieci z Przedszko-

la Publicznego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. W przypadku 

uzyskania dofinansowania wdrożony zostanie nowy sposób 

nauczania oparty o program „Klucz do uczenia się”. Dzieci 

będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających poprzez zabawę 

zdolności manualne, matematyczne, umiejętności w zakresie 

komunikacji. Przedszkole zostanie wyposażone w materiały 

dydaktyczne niezbędne do prowadzenia tego typu zajęć.

Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła kolejne wnioski 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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 Dodatkowo projekt zakłada utworzenie sobotniej 5-go-

dzinnej grupy dla tych dzieci, które z różnych przyczyn nie 

zostały objęte edukacją przedszkolną. W pierwszym roku 

realizacji projektu przewidziano utworzenie jednej 20-osobo-

wej grupy, a w kolejnym 2 grup. Uczestnicy sobotnich zajęć 

zostaną objęci nowym programem nauczania, a także opieką 

logopedy i psychologa, co pozwoli na wyrównywanie różnic 

w rozwoju i zapewni większe szanse na uzyskiwanie dobrych 

wyników w późniejszej edukacji.

 Aby przekonać rodziców o ogromnej roli jaką odgrywa 

edukacja przedszkolna oraz zapoznać ich z metodami stymu-

lowania rozwoju dzieci zorganizowane zostaną warsztaty dla 

ok. 100 rodziców. 

 Okres realizacji projektu został przewidziany na rok szkolny 

2010/11 oraz 2011/12.

 Całkowita wartość projektu to 333 745 zł, z czego 98,5% to 

środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Obecnie oczekujemy na informacje o wynikach pierwsze-

go etapu oceny wniosku czyli oceny formalnej.

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Accelerated learning - metoda przyspieszonego uczenia się
W dobie natłoku informacji (mniej lub bardziej ważnych), 

które musimy zapamiętać niezmiernie ważna jest umiejęt-

ność stosowania metody przyśpieszonego i zwiększonego 

uczenia się, metody, która uczy nas jak używać naszego 

mózgu w jeszcze bardziej wydajny sposób. 

W dzisiejszych czasach skuteczne funkcjonowanie w społe-

czeństwie związane jest z byciem na bieżąco z wszelkimi aktu-

alnościami, a uczenie się stało się same w sobie koniecznością. 

Jeśli kupujemy komputer, telefon komórkowy lub inny elek-

troniczny sprzęt, którego wcześniej nie mieliśmy zmusza nas 

to do nauczenia się jak użyć tej rzeczy. Nie jest zaskakującym 

również fakt, że znaczna większość tych informacji dostępna 

jest w języku angielskim traktowanym jako język międzynaro-

dowy, globalny. 

 Zdaniem Brian’a Tracy i Colin’a Rose, dwóch czołowych 

przedstawicieli metody Accelerated learning, dzięki tej meto-

dzie ludzie będą w stanie :

- potroić prędkość czytania

- rozwinąć pamięć fotograficzną

- zwiększyć wydajność ich mózgu aż do 400%

- osiągnąć zamierzony cel

 Z badań wynika, że przeciętna osoba zapamiętuje 20% 

z tego co przeczyta, 30% z tego co usłyszy, 40% z tego co zoba-

czy, 50% z tego co powie, 60% z tego co zrobi natomiast 90%  

z tego co zobaczy, usłyszy, powie, zrobi. Metoda accelerated 

learning łączy w sobie kombinację wszystkich tych zmysłów, 

które razem powinny współgrać w procesie uczenie się, i jest 

głównie skierowana do osób zmotywowanych, zarówno do-

rosłych jak i młodzieży w wieku szkolnym.

 Kolejnym istotnym punktem rozważań są elementy do-

datkowe wspomagające tę metodę. Georgi Lozanov, lekarz 

i psychoterapeuta w 1960 roku opublikował swoją metodę 

skutecznego uczenia się związaną z wpływem sugestii na ucze-

nie się. W nawiązaniu do jego teorii wyróżniamy 6 głównych 

zasad, którymi powinniśmy się kierować:

1. Pozytywne nastawienie (negatywne nastawienie ogranicza 

możliwości naszego mózgu)

2. Relaks (stres nie sprzyja efektywnemu uczeniu się)

3. Informacje, które chcesz skutecznie zapamiętać ułóż w tzw. 

’’mind mapping”.

 Mind mapping - mapa myśli, szczególny rodzaj notowa-

nia pobudzający obie półkule ludzkiego mózgu. Metoda ta 

została opracowana przez dwóch brytyjskich naukowców: 

Tony’ego i Barry’ego Buzana. Dzięki użyciu między innymi słów, 

symboli, kolorów, rytmu, efektu trójwymiarowości i rysunków 

uaktywniają się wszystkie ośrodki mózgu. Pobudzona zostaje 

prawa półkula odpowiadająca za wyobraźnię, marzenia, rytm, 

postrzeganie przestrzeni, rozpoznawanie kolorów i Gestalt 

(czyli obraz całości), jaki i lewa, której domeną są: logika, li-

nearność, analiza, słowa i liczby. Umożliwia to podniesienie 

efektywności pracy naszego mózgu, a proces nauki i zapamię-

tywania czyni prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Sprzyja 

myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu 

i odtwórczemu. 

 W centralnej części mapy należy umieścić kolorowy rysu-

nek. Od niego powinny odchodzić grube linie z najważniej-

szymi hasłami. Od tych linii mogą odchodzić kolejne cieńsze 

z mniej ważnymi informacjami, a od nich jeszcze kolejne. 

Mapy myśli nie mają żadnych ograniczeń pod względem wiel-

kości sporządzanych notatek.

 Mapy myśli powinny, według zaleceń autorów tej metody, 

przyjmować promienistą strukturę, co odzwierciedla natural-

ną budowę naszego mózgu i sposób myślenia opierający się 

na skojarzeniach.

4. Wykorzystaj muzykę, rytm, dramę, wizualną stymulację jako 

tło, gdyż te czynniki wspomagają absorpcje wiedzy

5. Zrób przerwę (dla ciebie jest to przerwa, ale dla twojego 

mózgu – praca w postaci ugruntowania wiedzy, przydzielania 

jej do właściwych sfer mózgowych)

6. Powtórz to czego się uczyłeś

 Dodatkowo w klasie powinna panować pozytywna at-

mosfera, nauczyciel nie może stosować krytyki, jedynie zachę-

tę jako środek pozytywnie motywujący. Słowa, muzyka, mate-

riały wizualne muszą nawzajem się uzupełniać. Zmusza to do 

pracy obie półkule mózgowe. 

 Accelerated Learning jest metodą stosowaną w wielu 
szkołach językowych w różnych państwach. Jest akcepto-
wana i stosowana przez lektorów i studentów. Uzyskała 
ona pozytywną opinię UNESCO.

Anna Kochańska-Polak
nauczyciel języka angielskiego ZSP Nr 1 Ożarów Mazowiecki 

JAK SZYBKO SIĘ UCZYĆ
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Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożaro-

wie Maz. Nr 419/06 z dnia 27 kwietnia 2006 

r. w sprawie: szczegółowych zasad utrzyma-

nia czystości i porządku na terenie miasta 

i gminy Ożarów Mazowiecki:

Właścicieli psów obowiązują przepisy po-

rządkowe związane z zachowaniem szcze-

gólnych środków ostrożności przy wyprowadzaniu zwierząt 

w miejsca publiczne:

- terminowego przeprowadzania szczepień ochronnych prze-

ciwko wściekliźnie oraz innym chorobom zakaźnym, jeżeli wy-

magają tego odrębne przepisy;

- wyprowadzanie psów na smyczy, a jeżeli uzasadnia to agresja 

psa, także w kagańcu;

- nie pozostawiania psów bez opieki w miejscach gdzie istnie-

je prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpie-

czeństwa lub uciążliwości dla ludzi;

- nie wprowadzania psów na place zabaw, kwietniki, boiska 

szkolne, piaskownice;

- dopuszcza się zwalnianie psów ze smyczy z nałożonym ka-

gańcem, lecz tylko w miejscach mało uczęszczanych przez 

ludzi, jeżeli osoba nadzorująca ma możliwości sprawowania 

bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa;

- usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta 

domowe w miejscach publicznych należy do ich właścicieli;

- obowiązek towarzyszenia zwierzętom na spacerze oraz stałe-

go nadzorowania ich zachowania.

 Osoby trzecie nie mogą być przy tym narażone na bezpo-

średni kontakt ze zwierzęciem, bez wyraźnego pozwolenia.

 Zabrania się wprowadzania zwierząt na place zabaw dla 

dzieci, tereny placówek oświatowych, do innych pomieszczeń 

użyteczności publicznej, na obiekty sportowe (za wyjątkiem 

imprez organizowanych z udziałem zwierząt).

 Przestrzeganie powyższych wymogów zapewni większe 

bezpieczeństwo mieszkańcom i zachowanie czystości nasze-

go miasta i gminy.

 Możliwe jest ukaranie osoby, która nie zachowuje należy-

tych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez Straż 

Miejską lub Policję z art. 77 KW gdzie przewidziana przez tary-

fikator grzywna wynosi 200 zł.

 Zwracamy się z prośbą do naszych mieszkańców o pomoc 

w zwracaniu uwagi właścicielom psów w sytuacji występo-

wania braku nadzoru, aby pamiętali o swoich powinnościach. 

Wszak pies to nie tylko przyjemności ale i obowiązki.

Pozdrawiamy Straż Miejska.

STRAŻ MIEJSKA

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

5 marca - piątek - godz. 14.00
Sesja Rady Miejskiej

7 marca - niedziela - godz. 17.00
Koncert z okazji Dnia Kobiet - Kabaret. Wstęp wolny!

11 marca - czwartek - godz. 18.00
Spotkanie z Gościem Burmistrza Panią Barbarą Milanowską 

autorką książki „Dzieje Pilaszkowa”. 

14 marca - niedziela - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl „Koguty i Kury”. 

Wstęp wolny.

20 marca - sobota - godz. 10.00-15.00
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego - pomoc w wy-

pełnianiu deklaracji podatkowych za 2009 rok.

21 marca - niedziela - godz. 17.00
Wernisaż słowackiego grafika Petera Kocaka. Wstęp wolny.

24 marca - środa - godz. 10.00
Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka”.

28 marca - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Rubinowy Książe”. 

Wstęp wolny.

30 marca - wtorek - godz. 11.00
Wielkanocne spotkanie dla kombatantów.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

7 marca - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl „Jaś i Małgosia 

- ekologia dla najmłodszych”. Wstęp wolny.

21 marca - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl

 „Kukła z wiejskiego podwórza”. Wstęp wolny.

28 marca - niedziela - godz. 17.00
„Syberia i Mongolia” - spotkanie z podróżnikiem 

Bogumiłem Rzucidło. Wystawa fotografii oraz pokaz mul-

timedialny i prezentacja oryginalnych tańców z rejonu nad 

Bajkału i film dokumentalny o Polonii na Syberii. 

Wstęp wolny.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

STRAŻ MIEJSKA
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2 lutego 
Trzy dozory za pobicie
W nocy dyżurny komisariatu otrzy-

mał zgłoszenie o sprawcach, którzy 

wtargnęli do mieszkania na jednym 

z osiedli mieszkaniowych w Oża-

rowie Mazowieckim i pobili lokatora. Dyżurny zareagował 

natychmiast i skierował na miejsce policjantów, którzy nie-

zwłocznie podjęli interwencję. Nie długo po tym funkcjo-

nariusze zatrzymali do wyjaśnienia siedem osób w wieku od 

19 do 22 lat mogących mieć związek z pobiciem mieszkańca 

gminy. 

 Policjanci z ożarowskiej „dochodzeniówki” zgromadzili

materiał dowodowy w sprawie i wyjaśnili udział biorących 

w zdarzeniu osób. Trzech mężczyzn usłyszało zarzut pobicia, 

a prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy 

w postaci dozoru Policji.

12 lutego 
Dusił babcię i znieważył policjantów
Dyżurny komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim otrzy-

mał zgłoszenie o mężczyźnie, który dusi swoją babcię. Nie tra-

cąc, ani chwili na miejsce skierował patrol policyjny. Funkcjo-

nariusze zastali w domu roztrzęsioną starszą kobietę, której 

załoga pogotowia udzieliła pomocy medycznej. 26-letni 

sprawca przed policjantami zabarykadował się w pokoju. 

Po skutecznej interwencji mundurowych Roland K. został 

zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzyma-

nych.

 Podczas przeprowadzanej przez funkcjonariuszy inter-

wencji, mężczyzna wielokrotnie wulgarnymi słowami zniewa-

żył podejmujących czynności policjantów. Detektywi z Oża-

rowa Mazowieckiego przedstawili już zarzuty Rolandowi K., 

a prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy 

w postaci dozoru Policji.

 Dzięki sumienności i dużemu zaangażowaniu przy prowa-

dzeniu postępowania, detektywi z ożarowskiego komisariatu 

zgromadzili dodatkowy materiał dowodowy przeciwko męż-

czyźnie. Roland K. dotychczas usłyszał już zarzuty znęcania się 

psychicznego i fizycznego, kierowania gróźb pozbawienia ży-

cia, znieważenia funkcjonariuszy Policji, a także użycia groźby 

w celu wywarcia wpływu na świadka. Sąd Rejonowy w Prusz-

kowie zastosował wobec mężczyzny najsurowszy z środków 

zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

16 lutego 
„Bezpieczny i kulturalny pasażer”
„Bezpieczny i kulturalny pasażer” to program prewencyjny kie-

rowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gim-

nazjum. 

 Głównym celem programu jest poszerzenie wiedzy na 

temat zasad bezpiecznego i kulturalnego podróżowania, 

a także udzielania pierwszej pomocy. Dzieci i młodzież pozna-

wać będą zasady podróżowania (zachowanie ciszy i czystości, 

kasowanie biletów, zwracanie uwagi na bagaż), bezpiecznego 

wchodzenia i wysiadania z pojazdu, używania ciepłego guzika. 

Zaznajomią się również z konsekwencjami grożącymi za nisz-

czenie mienia oraz nauczą się, jak prawidłowo reagować na 

zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu w środkach komunikacji 

miejskiej.

 W pierwszej lekcji wzięli udział uczniowie klasy III ze Szko-

ły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Praktyczną 

część zajęć poprowadzili policjanci z komendy powiatowej 

w Starych Babicach oraz z wydziału prewencji komendy 

stołecznej, a także pracownicy Nadzoru Ruchu TW, a po-

kaz udzielania pierwszej pomocy - ratownicy z Warszawskiej 

Grupy Wysokościowej S-12.

 Podczas zajęć edukacyjnych tramwaj jechał trasą: Pl. Naru-

towicza – Grójecka – Towarowa – Kasprzaka – Skierniewicka 

– Wolska – Towarowa – Pl. Zawiszy – Grójecka – Pl. Naru-

towicza. Lekcję kończyła godzinna wycieczka zabytkowym 

tramwajem na trasie: Pl. Narutowicza – Al. Jerozolimskie – Zie-

leniecka – Targowa – Pl. Bankowy – Al. Solidarności – Mar-

szałkowska – Nowowiejska – Filtrowa – Pl. Narutowicza.

Kierowco bądź czujny! Nie daj szansy złodziejowi!
Kierowco, dzięki przestrzeganiu kilku podstawowych zasad 

możesz uniknąć włamania do samochodu i kradzieży warto-

ściowych rzeczy! Policjanci radzą, jak zabezpieczyć się przed 

utratą cennych przedmiotów z samochodu!

Pamiętaj:

1. Samochód pozostawiaj najlepiej na parkingu strzeżonym. 

Jeśli nie ma takiej możliwości, to wybieraj miejsca zaludnione 

i dobrze oświetlone.

2. Opuszczając samochód, zabierz ze sobą wszystkie warto-

ściowe rzeczy: laptopa, nawigację satelitarną, panel radiowy, 

telefon komórkowy, bagaż.

3. Schowaj elementy, które mogą zwrócić uwagę złodzieja 

i świadczyć o tym, że znajdują się w nim przedmioty warto-

ściowe.

4. Zabierz ze sobą kluczyki oraz dokumenty pojazdu.

5. Zawsze zamykaj szyby i włączaj system alarmowy.

6. Nie pozostawiaj samochodu przez dłuższy czas bez opieki!

Wzmożona czujność może uchronić Cię przed włamaniem 

do samochodu i kradzieżą cennych przedmiotów.

Jeśli jednak doszło do przestępstwa lub może do niego 
dojść, dzwoń pod numer 997 lub 112. Bądź czujny! 

Nie ulegaj panice!

Opracowano na podstawie strony http://kppbabice.policja.waw.pl 

POLICJA
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OSP Ożarów Maz.
W styczniu br. OSP Ożarów Maz. uczest-

niczyła w 19 wyjazdach alarmowych:

8 akcji usuwania z dachów śniegu, so-

pli i nawisów śnieżnych

4 pożary

2 akcje ratownictwa technicznego

4 inne interwencje

1 fałszywy alarm

16.01 - Wolskie, ul. Wolska – pożar barakowozu na terenie 

bazy maszynowej (spaleniu uległo 80% barakowozu, przyległe 

sprzęty zostały uratowane)

23.01 - Ożarów, ul. Kolejowa – pożar kontenera ze śmieciami 

przy garażu

26.01 - Ołtarzew, ul. Poznańska – pożar budynku mieszkalne-

go, spaleniu uległo ok. 2 m2 ściany.

29.01 - Ożarów, ul. Poznańska – kolizja 2 samochodów oso-

bowych; jedno z aut dachowało. Samochód został postawio-

ny na koła i ściągnięty na pobocze.

W lutym br. OSP Ożarów Maz. uczestniczyła w 33 wyjazdach 

alarmowych:

15 akcji usuwania z dachów śniegu, sopli i nawisów śnieżnych

1 pożar

6 akcji pompowania rozlewisk

3 akcje ratownictwa technicznego

7 innych interwencji

1 fałszywy alarm

09.02 - Ożarów, ul. Poznańska/Ceramiczna – samochód Mer-

cedes Bus, który przewoził pasażerów z Estonii najechał na tył 

samochodu ciężarowego. Strażacy przeprowadzili działania ma-

jące na celu neutralizację olei oraz ściągnęli busa do hotelu.

09.02 - Duchnice, ul. Żytnia – pożar maszyny do rozgrzewania 

masy bitumicznej.

19.02 - Bronisze, ul. Świerkowa – kolizja 2 samochodów do-

stawczych przy wyjeździe z giełdy. Strażacy zneutralizowali 

płyny i ściągnęli pojazdy na pobocze.

Naczelnik OSP Leszek Stachlewski

OSP Święcice
W lutym br. nasza straż alarmowo wyjeżdżała 12 razy w tym:

Inne: 

13.02 - Płochocin, ul Łąkowa 19 A - pomoc pogotowiu ratun-

kowemu w ewakuacji poszkodowanego z pierwszego piętra 

domu mieszkalnego.

23.02 - Ożarów Maz. ul Kolejowa 2, usunięcie gniazd szerszeni 

z podbitki nad wejściem do komisariatu policji.

Wypompowania:

25.02 - Płochocin, ul Słowackiego 4B

25.02 - Józefów, ul Kasztanowa 2

27.02 - Wolskie, ul Michałowska 59 i 67

Użyto pompy szlamowej i pływającej.

Odśnieżanie:

2.02 - Święcice, ul Poznańska 541-Szkoła Podstawowa - usunię-

cie śniegu z dachu sali gimnastycznej oraz z dachu łącznika.

3.02 - Józefów, ul Lipowa 28A - Ośrodek Zdrowia, usunięcie 

śniegu z dachu ośrodka.

12.02 - Józefów, ul Lipowa 28A - usunęcie śniegu z dachu 

ośrodka.

12.02 - Płochocin, ul Lipowa 3 szkoła podstawowa i gimna-

zjum, usunięcie śniegu z dachu szkoły.

15.02 - Święcice, ul Poznańska 541 - szkoła podstawowa - usu-

nięcie śniegu z dachu sali gimnastycznej oraz z dachu łącznika.

15.02 - Płochocin, ul Lipowa 3 - szkoła podstawowa i gimna-

zjum - usunięcie śniegu z dachu szkoły.

16.02 - Józefów, ul Kasztanowa 12 - przedszkole - usunięcie 

śniegu z dachu przedszkola.
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