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 Podpisano umowy dotyczące:

• wykonania operatów szacunkowych nieruchomości dla po-

trzeb Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

• dowozu 4 dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów 

Mazowiecki do placówek szkolno-wychowawczych.

 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące za-

dania:

• rozbudowę wodociągu Święcice-Wolica w Gminie Ożarów 

Mazowiecki

• modernizację ul. Uroczej w Józefowie - dojazd do gruntów 

rolnych.

Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA

 Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Maz.:

• W dniach 21-22 maja odbyła się wystawa pamiątek histo-

rycznych Ożarowskiej Huty Szkła.

• 26 maja w Domu Kultury odbył się koncert pt. „Dzieci ma-

mom”. Uczestnicy zajęć tanecznych i wokalnych z Domu Kul-

tury i Filii w Józefowie wystąpili przed swoimi mamami.

• 29 maja odbył się wieczorek taneczny dla seniorów. 

• 1 czerwca w Domu Kultury „Uśmiech”, z okazji Dnia Dziecka, 

odbył się show iluzji „Apollino”. Po występie maga dzieci wraz 

z rodzicami uczestniczyły we wspólnym malowaniu. Wszyst-

kie dzieci biorące udział nagrodzono drobnymi upominkami.

• W sobotę 4 czerwca na boisku przy Sanktuarium Miłosier-

dzia Bożego odbył się gminno-parafialny festyn z okazji Dnia 

Dziecka. Na dzieci czekało wiele atrakcji, m.in. wesołe mia-

steczko, występy artystyczne na scenie, zabawy i konkursy 

z nagrodami. Organizatorami byli Parafia Miłosierdzia Bożego 

w Ożarowie Maz. oraz Dom Kultury „Uśmiech”. Patronat objął 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego - Pan Paweł Kanclerz oraz 

przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Blanka Jabłońska.

• 12 czerwca w Galerii Domu Kultury „Uśmiech” odbył się wer-

nisaż malarstwa Siostry Panis - Kamili Michalczuk ze zgroma-

dzenia Sióstr Urszulanek SJK w Ołtarzewie. 

• 17 czerwca w Centrum Konferencyjnym „Baccara” w Jawczy-

cach wręczone zostały Honorowe Nagrody Ożarowa Mazo-

wieckiego - Felicje. W kategorii „Osoba” statuetkę otrzymał Pan 

Stefan Lewandowski. W kategorii „Instytucja” - Stowarzyszenie 

Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich w Umiasto-

wie. Wieczór uświetnił koncert Mai i Andrzeja Sikorowskich. 

• 19 czerwca na boisku UKS Ołtarzew odbył się festyn rodzin-

ny z okazji Dni Ożarowa Mazowieckiego. Na scenie wystąpiły 

zespoły z Domu Kultury „Uśmiech” oraz zaproszone gwiaz-

dy: Kabaret Chatelet, Andreo i Karina, zespół Horyzonty oraz 

gwiazda wieczoru zespół Brathanki. Na najmłodszych czekało 

wesołe miasteczko, a dla wszystkich wiele stoisk wystawowych 

i handlowych

 Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie:

• 28 maja odbył się wernisaż wystawy zdjęć wykonanych 

w pracowni fotograficznej działającej w Filii Domu Kultury 

w Józefowie pod kierunkiem instruktor Katarzyny Cyniak.

• 1 czerwca na terenie przyległym do Filii Domu Kultury 

w godz. 16:00-18:00 odbył się festyn dla dzieci z okazji ich 

święta. Na scenie wystąpiły dzieci uczęszczające na zajęcia 

w naszej Filii (balet, taniec nowoczesny oraz do studia piosen-

ki). Wszystkie dzieci biorące udział w zabawach i konkursach 

zorganizowanych przez Filię, harcerzy ze szczepu ,,Szaniec” 

oraz  Panią Wandę Orzechowską - pracownika biblioteki - 

otrzymały nagrody.

• 5 czerwca na boisku FC Płochocin odbył się festyn rodzinny 

z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami festynu był Amatorski 

Klub Sportowy FC Płochocin oraz Dom Kultury ,,Uśmiech’’. 

Na scenie zaprezentowały się dzieci uczęszczające na zajęcia 

w naszej Filii. Podczas Festynu wystąpił również zespół ,,We-

sołe Wdówki’’.

 20 maja w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego w Święcicach odbył się gminny etap Konkursu Ortogra-

ficznego „O Pióro Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki”. 

 24 maja uczennice ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożaro-

wie Mazowieckim zajęły drugie miejsce w Międzypowiato-

wych Mistrzostwach w Czwórboju Lekkoatletycznym dziew-

cząt. Zawody sportowe odbyły się w Osuchowie.

 25 maja w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazo-

wieckim odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci Marii 

Skłodowskiej-Curie.

 26 maja w Przedszkolu Publicznym Nr 2 odbyły się uroczy-

stości z okazji Dnia Matki.

 27 maja w Ożarowie Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Dwóboju Dziewcząt 

i Chłopców. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożaro-

wie Mazowieckim zajęli:

 • pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt,

 • pierwsze miejsce w kategorii chłopców.

 Aleksander Senderowski, uczeń ze Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, został laureatem Międzynaro-

dowego Konkursu Matematycznego „Kangur Matematyczny”

 27 maja w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbył się 

konkurs plastyczny pn. „Kwiaty dla mojej mamy”. 

 28 maja w Szkole Podstawowej w Święcicach odbył się 

konkurs matematyczny pn. „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. 

 31 maja, z okazji Dnia Dziecka, dzieci z Przedszkola Publicz-

nego w Józefowie były na wycieczce w Nieporęcie na „Ranczu 

Bena”. W czasie pobytu dzieci miały zapewnione wiele atrak-

OŚWIATA
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cji m.in. przejażdżkę kucykiem i bryczką, ognisko oraz zabawy 

przy muzyce.

 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, w Przedszkolu Publicz-

nym Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim odbyła się Olimpiada 

Sportowa zorganizowana w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci 

otrzymały medale, dyplomy i upominki. Całą imprezę zakoń-

czył wspólny ogrodowy grill.

 1 czerwca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie 

Mazowieckim odbył się Dzień Dziecka. Dzieci brały udział 

w zabawach, konkursach, dyskotece, odbył się również pokaz 

rycerski.  

 1 czerwca w Szkole Podstawowej w Płochocinie odbył się 

Dzień Dziecka. (reportaż wewnątrz numeru)
 2 czerwca w Wyszkowie odbyły się XXXIII Mazowieckie 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu dziewcząt i chłopców. 

W klasyfikacji ostatecznej uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim zajęli odpowiednio: 

 • drugie miejsce w indywidualnym i drużynowym pływa-

niu dziewcząt

 • piąte miejsce w indywidualnym i drużynowym pływaniu 

chłopców. 

 W dniach 3-5 czerwca w Chorzelach odbył się finał Ma-

zowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym 

Dziewcząt. Klaudia Ciesielska i Alicja Kwiatkowska - uczen-

nice ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim 

zajęły drugie miejsce.

 4 czerwca w Zielonkach odbył się bieg o Puchar Starosty 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W klasyfikacji osta-

tecznej uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie 

Mazowieckim zajęli pierwsze miejsce.

 4 czerwca odbył się wyjazd integracyjny do „PEPELAND” 

w Dziekanowie Nowym dla dzieci z grupy II, ich rodziców 

i nauczycieli z Przedszkola Publicznego w Józefowie. Uczestnicy 

mogli pojeździć na kucykach, przejść po moście tybetańskim, 

skorzystać z kilkumetrowej zjeżdżalni, pobawić się w „małpim 

gaju”, obejrzeć wnętrze helikoptera i czołgu. Ogromną przy-

jemność sprawiła dzieciom przejażdżka wozem strażackim.

 W dniach 3-5 czerwca uczennice ze Szkoły Podstawo-

wej w Płochocinie zajęły drugie miejsce w XIII Mazowieckich 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt. 

Igrzyska odbyły się w Ostrołęce.  

 6 czerwca w Błoniu odbył się VII Gminny Konkurs Literac-

ki pod nazwą „Po Ożarowskich Ścieżkach”. Wśród uczniów ze 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim nagro-

dzeni zostali: 

 • drugie miejsce – Ligia Berwid, 

 • trzecie miejsce – Julia Pyszkowska, 

 • trzecie miejsce – Daniel Szychowski. 

 9 czerwca na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej 

Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim od-

były się Gminne Igrzyska Przedszkolaków i Szkolniaków. Do 

rywalizacji sportowej stanęły dzieci ze wszystkich zerówek 

przedszkolnych i szkolnych.

 16 czerwca dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Broni-

szach odbyła się wycieczka krajoznawcza do Ośrodka Agro-

turystycznego w Kawęczynie. W czasie wycieczki dzieci mia-

ły możliwość zwiedzić skansen wsi mazowieckiej – zagrodę 

chłopską, piekarnię, kuźnię, wiatrak i młyn wodny. Odbył 

się również spacer po lesie połączony z przejażdżką bryczką 

oraz regionalnym ogniskiem. Celem wycieczki było pogłębie-

nie wiadomości dzieci na temat tradycji i kultury wsi polskiej 

w bezpośrednim kontakcie.

 18 czerwca w Bramkach koło Błonia odbyło się uroczyste 

podsumowanie rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2010/

2011 w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Gmina Ożarów Mazo-

wiecki po raz kolejny zdobyła pierwsze miejsce w klasyfikacji 

gmin Powiatu.

W klasyfikacji szkół podstawowych: 

• I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusociń-

skiego w Ożarowie Mazowieckim - 159 punktów

• II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie - 123 punkty

• III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców War-

szawy w Ożarowie Mazowieckim - 119 punktów

• VIII miejsce - Szkoła Podstawowa w Święcicach - 55 punktów

(na szesnaście szkół podstawowych).

W klasyfikacji szkół gimnazjalnych: 

• I miejsce - Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochoci-

nie - 245 punktów

• II miejsce - Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim - 185 

punktów.

W klasyfikacji końcowej Gmin Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego wyniki prezentowały się następująco: 

• Gmina Ożarów Mazowiecki - 998 punktów

• Gmina Błonie - 459 punktów

• Gmina Stare Babice - 295 punktów.

 11 czerwca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 odbyło się spo-

tkanie informacyjno-adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci. 

Dzieci miały możliwość poznania przedszkola oraz uczestnic-

twa w zajęciach plastycznych, muzycznych, konstrukcyjnych, 

zabawach ruchowych w ogrodzie.

 14 czerwca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 odbył się 

Festyn Rodzinny, podczas którego dzieci miały możliwość 

wspólnej zabawy z rodzicami oraz uczestniczenia w konkur-

sach z nagrodami.

 W dniach 13-15 czerwca w Przedszkolu Publicznym w 

Józefowie odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkol-

nego połączone ze Świętem Mamy i Taty. Dzieci wystąpiły w 

przedstawieniu pt. „Kwiatki na Dzień Matki oraz „Góry, nasze 

góry”. Instruktor - p. Bartosz Domański - przygotował z dzieć-

mi pokaz tańca, a pani Magdalena Siek zorganizowała krótkie 

przedstawienie, podczas którego dzieci mówiły po angielsku. 

Nastąpiło również pożegnanie dzieci idących do pierwszej 

klasy lub zerówki szkolnej. Pani dyrektor wręczyła dzieciom 

pamiątkowe dyplomy i albumy o zwierzętach. Rodzice często-

wali dzieci cukierkami w nagrodę za piękny występ i wręczali 

drobne upominki.

 16 czerwca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 dla grup III, IV 

i V odbyły się uroczystości z okazji zakończenia roku szkolne-

go 2010/2011.

 16 czerwca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 odbył się Fe-

styn Rodziny poprowadzony przez Agencję Koncertową „Zło-

ty Dukat”. 
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 W dniach 21-22 czerwca w Przedszkolu Publicznym 

Nr 1 odbyło się spotkanie informacyjno-adaptacyjne dla 

nowo przyjętych dzieci 3 i 5-letnich. Wraz z dziećmi w spotka-

niu brali udział również rodzice. 

 21 czerwca br. zostały rozdane nagrody finansowe dla naj-

lepszych uczniów III klas gimnazjalnych pn. „Ożarowskie Pereł-

ki”. Sponsorami w tym roku byli: PERI Polska, Ambra Sp. z o.o., 

Agropian, AT Kompania Budowlana, WR-SRH S.A. Bronisze, 

Mazowiecka Fabryka Drożdży. 

Imię i Nazwisko Nazwa Szkoły Kategoria nagrody

Kamil 

Kaczmarek

Gimnazjum im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego 

w Ożarowie Mazowieckim

matematyczno -

- przyrodnicza

Katarzyna 

Szmyd

Gimnazjum im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego 

w Ożarowie Mazowieckim

humanistyczna

Julia 

Jagoda

Gimnazjum im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego 

w Ożarowie Mazowieckim

sportowa

Monika 

Durmaj

Gimnazjum im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego 

w Ożarowie Mazowieckim

sportowa

Justyna 

Włodarczyk

Gimnazjum im. K. I. Gał-

czyńskiego w Płochocinie

sportowa

Marta 

Pytka

Gimnazjum im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego 

w Ożarowie Mazowieckim

artystyczna

Łukasz 

Wiśniewski

Gimnazjum im. K. I. Gał-

czyńskiego w Płochocinie

artystyczna

Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali nagrodę finansową 

w wysokości 1000 zł 

 22 czerwca w Przedszkolu Publicznym w Broniszach od-

było się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. Dzieci 

idące do klasy pierwszej szkoły podstawowej, otrzymały pa-

miątkowe dyplomy oraz tzw. wyprawkę szkolną. 

 We wszystkich szkołach odbyły się uroczyste zakończenia 

roku szkolnego.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I FUNDUSZE UNIJNE

 24 czerwca odbyły się pierwsze zajęcia w ramach progra-

mu „Lokalni liderzy na start” finansowanego z środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki - w zajęciach uczestniczyło 20 osób 

z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki

 7 czerwca podpisano umowę z Chorągwią Stołeczną ZHP 

Hufiec Błonie  o wsparcie realizacji zadania publicznego  w za-

kresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodo-

wej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą: Tu jest moje miej-

sce - dotacja w wysokości 9 300 zł.

Burmistrz Paweł Kanclerz 

Szanowny Przedsiębiorco!

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej Burmistrz 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki od 1 lipca 
2011 obowiązany jest do 31 grudnia 2011 przenieść 
dane przedsiębiorców, znajdujących się obecnie 
w gminnej ewidencji działalności gospodarczej 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG).
 Zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie 
weryfikacji danych w zakresie prowadzonej, zawie-
szonej działalności gospodarczej. Proszę o dopełnie-

nie obowiązku dostosowania rodzaju prowadzonej 
działalności do klasyfikacji PKD 2007 (http://www.
stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm).
 Zmian należy dokonać na ogólnopolskim druku 
dostępnym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.
 W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy 
o kontakt:
• osobisty - w Urzędzie Miasta i Gminy przy 
ul. Kolejowej 2 w pok. 111 lub Biuro Obsługi 
Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu;
• telefonicznie pod nr 22 722-22-07 w. 210.

Burmistrz Paweł Kanclerz

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 
został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Dodatkowe informacje pok. 211, tel. 22 722 22 07 wew. 258, 208.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
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Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresem: 

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  

oraz w Biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała Nr 46/11 w sprawie emisji obligacji komunalnych 

oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Uchwała Nr 47/11 w sprawie wprowadzenia zmian w wielo-

letniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki na lata 2011-2016.

Uchwała Nr 48/11 w sprawie wprowadzenia zmian w wielo-

letniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki na lata 2011-2016.

Uchwała Nr 49/11 w sprawie przyznania nagrody honorowej 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała Nr 50/11 w sprawie zarządzenia poboru podatków 

w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagro-

dzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla in-

kasentów.

Uchwała Nr 51/11 w sprawie ustalenia wzorów formularzy 

podatkowych.

Uchwała Nr 52/11 w sprawie wyrażenia zgody na realiza-

cję projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

Uchwała Nr 53/11 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej słu-

żebności gruntowej na części działki nr 8/25 położonej w ob-

rębie geodezyjnym PGR Strzykuły.

Uchwała Nr 54/11 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od 

Agencji Nieruchomości Rolnych działki stanowiącej drogę, 

położonej w obrębie geodezyjnym PGR Pilaszków.

Uchwała Nr 55/11 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od 

Agencji Nieruchomości Rolnych działek stanowiących drogi, 

położonych w obrębie geodezyjnym PGR Szeligi.

Uchwała Nr 56/11 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od 

Agencji Nieruchomości Rolnych działki stanowiącej drogę, 

położonej w obrębie geodezyjnym PGR Wolskie.

Uchwała Nr 57/11 w sprawie nadania nazwy drodze położo-

nej w Konotopie (Fiołkowa).

Uchwała Nr 58/11 w sprawie nadania nazwy drodze położo-

nej w Wolicy (Jesionowa).

Uchwała Nr 59/11 w sprawie wyrażenia zgody na dzierża-

wę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenia zgody 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy (Ożarów Mazowiecki).

Uchwała Nr 60/11 w sprawie wyrażenia zgody na dzierża-

wę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenia zgody 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy (Płochocin).

Uchwała Nr 61/11 w sprawie określenia stawek opłat za zaję-

cie pasa drogowego.

Uchwały podjęte na VIII Sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 25 maja 2011 r.

Uchwała Nr 62/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachod-

niego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyj-

nego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie.

Uchwała Nr 63/11 w sprawie wprowadzenia zmian w wielo-

letniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki na lata 2011-2018.

Uchwała Nr 64/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-

le budżetowej na 2011 rok.

Uchwała Nr 65/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wyko-

nania budżetu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za 2010 

rok.

Uchwała Nr 66/11 w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za 2010 r.

Uchwała Nr 67/11 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Pu-

blicznej w Ożarowie Mazowieckim.

Uchwała Nr 68/11 w sprawie nadania nazwy drodze w Oża-

rowie Mazowieckim (Przejazdowa).

Uchwała Nr 69/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

podwyższonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nierucho-

mości przysługujące osobom fizycznym.

Uchwała Nr 70/11 w sprawie powołania zespołu opiniują-

cego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów po-

wszechnych.

Uchwała Nr 71/11 w sprawie przyjęcia stanowiska uznają-

cego sprawy wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek dzia-

łań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej 

w II połowie 2011 roku.

Uchwała Nr 72/11 w sprawie określenia stawek opłat za zaję-

cie pasa drogowego.

Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 28 czerwca 2011 r.
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Z ŻYCIA GMINY

Honorowe Nagrody Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
FELICJE 2011

17 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Baccara odbyła się 

Uroczysta Gala, podczas której Burmistrz - Paweł Kanclerz oraz 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Blanka Jabłońska wręczyli Ho-

norowe Nagrody Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki FELICJE 

2011. 

 Kapituła Nagrody Honorowej Miasta przyznała to wyróż-

nienie w dwóch kategoriach. W kategorii „Instytucja” – Stowa-
rzyszeniu Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich 
przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umiasto-
wie, którego prezesem jest Pan Tadeusz Pytkowski. Celem 

Stowarzyszenia jest prowadzenie oświatowej placówki publicz-

nej. Dzięki zaangażowaniu członków, szkoła wyposażona jest 

w nowoczesne pomoce dydaktyczne, a poziom nauczania za-

pewnia wychowankom miejsca w renomowanych szkołach 

gimnazjalnych. Aktywność Stowarzyszenia umożliwiła stworze-

nie warunków rozwoju zawodowego również dla nauczycieli, 

poprzez uczestnictwo w stażach zagranicznych w Holandii, 

Walii, Finlandii. Organizacja czynnie uczestniczy w życiu spo-

łeczności lokalnej organizując wiele ogólnodostępnych zajęć 

dla dzieci i dorosłych.

 W kategorii „Osoba” nagroda przypadła Panu Stefanowi 
Lewandowskiemu - doktorowi nauk humanistycznych. Kro-

nikarzowi Ziemi Ożarowskiej, który jest autorem opracowania 

„Dzieje Ziemi Ożarowskiej” – publikacji stanowiącej źródło wie-

dzy o historii, dziejach i przynależności do tej ziemi. W dorobku 

naukowym Pana Stefana Lewandowskiego znajdują się takie 

publikacje jak: „Dzieje majątków ziemskich w Kręczkach i Kapu-

tach”, „Dyskryminacja chłopów przez komunistów w Polsce Lu-

dowej”, „Pracownicy poczty i telekomunikacji w latach drugiej 

wojny i okupacji”. 

 Wyróżnieni dyplomami zostali również nominowani do 

tegorocznej Nagrody: Pani Lucyna Bielecka - nauczyciel mia-

nowany wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej im. 

J. Piłsudskiego w Święcicach oraz Szczep „Szaniec” i „Baza” 
Związku Harcerstwa Polskiego działający w Płochocinie. 

Uroczystą galę uświetnił koncert zespołu POD BUDĄ. 

UMiG

Fotoreportaż znajduje się na okładce „Informatora”

Wygrajmy dla Gminy Ożarów Mazowiecki 
nowy plac zabaw od NIVEA

Gmina Ożarów Mazowiecki przystąpiła do konkursu 

organizowanego przez firmę NIVEA z okazji jubileuszu 

100-lecia marki NIVEA. Z tej okazji firma wybuduje 

100 placów zabaw na terenie kraju. 

Celem Konkursu jest wybór lokalizacji, w których, w ramach 

nagrody, wybudowane zostaną place zabaw dla dzieci. Wyboru 

lokalizacji dokonają internauci w drodze głosowania.

 W głosowaniu na lokalizację zgłoszoną przez gminę może 

wziąć udział każdy, kto zarejestruje się na stronie www.NIVEA.pl. 
Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają możliwość codziennego 

oddania głosu na jedną, wybraną przez siebie lokalizację w spe-

cjalnie do tego utworzonym serwisie (1 głos na 24 godziny). 

Głosowanie odbywa się w terminie do 31 października 2011 r.
Jak głosować?

1. Wejdź na stronę www.nivea.pl i kliknij na „Weź udział w gło-

sowaniu”.

2. Zarejestruj się i czekaj, aż na podany przez Ciebie adres e-mail 

przyjdzie link, na który trzeba kliknąć.

3. ZALOGUJ SIĘ i wybierz Gminę Ożarów Mazowiecki.

4. Kliknij w adres placu zabaw „Polska, Ożarów Mazowiecki, 

ul. Poznańska 135 - Osiedle Kabel”.

5. Następnie kliknij w przycisk „Zagłosuj”.

Następnym razem będzie już łatwiej - wystarczy kliknąć w link 

http://www.100latnivea.pl/glosowanie/plac/2404 i zagłosować.

LOKALIZACJA PLACU ZABAW 

w GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 135 - Osiedle Kabel 
Planowany plac zabaw położony będzie na terenie Przedszkola 

Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim (Osiedle Kabel), ul. Poznańska 

135. W pobliżu znajduje się duże osiedle mieszkaniowe, na któ-

rym brakuje nowoczesnego, bezpiecznego placu zabaw z certy-

fikowanymi zabawkami. Plac będzie dostępny dla najmłodszych 

mieszkańców naszej gminy. Teren jest ogrodzony, co stanowi 

gwarancję bezpieczeństwa. Nowy plac zabaw na Osiedlu Kabel 

uatrakcyjni i ożywi przestrzeń wokół i wpłynie pozytywnie na 

integrację społeczną najmłodszych, ich rodziców oraz dziad-

ków. Prosimy o wsparcie zaproponowanej przez nas lokalizacji! 

Każdy głos ma znaczenie !!!
Dajmy szansę naszej gminie, a dzieciom miejsce do bezpieczne-

go spędzania czasu.

Więcej informacji o konkursie: www.100latnivea.pl
Prosimy o szerokie rozpropagowanie i włączenie się do tej akcji.

UMiG
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„Wiele szczytów do zdobycia zostało” - „Turystyka 
zamiast dopalaczy” w Gimnazjum w Płochocinie

Edukacyjny projekt uczniowski “Turystyka zamiast dopala-

czy” został opracowany i zrealizowany przez wszystkich

uczniów klas drugich Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie wiosną br. 

Cele i założenia przedsięwzięcia są zgodne z Programem Pro-

filaktyczno-Wychowawczym Gimnazjum w Płochocinie jako 

działania wychowawczo-opiekuńcze zapobiegające uzależ-

nieniom i Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

Przemocy Domowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na 

rok 2011.

 Gimnazjaliści zmierzali do celu pod opieką nauczycieli: Anny 

Grobelnej, Beaty Kłos, Marii Egermeier i Emilii Badziak-Sudoł,  

Rafała Kupracza, Grzegorza Chyziaka i Łukasza Federowicza. 

Adresaci projektu część, tę medialną, swoich dokonań zapre-

zentowali gościom i społeczności uczniowskiej na uroczystym 

spotkaniu w dniu 31 maja. 

 Jednak zanim do tego doszło, w pierwszym etapie zatyłowa-

nym „Edukacja” (18-29 kwietna), pedagog i psycholog szkolny 

na godzinach wychowawczych przeprowadzili prelekcje, poka-

zy i wywołali dyskusje o środkach uzależniających, zagrożeniach, 

powodach sięgania po nie przez młodzież. Spotkania kończył 

test. Uczniowie przygotowali również prezentację pt: „Trzymaj 

formę”.

 W drugim etapie, zatyłowanym „Profilaktyka - aktywność 

- turystyka” (16-20 maja), uczniowie wzięli udział w wycieczce 

turystyczno-krajoznawczej w Pieniny. Zwiedzili między innymi 

kopalnię soli w Wieliczce, zdobywali szczyty i podziwiali krajo-

brazy, spłynęli Dunajcem, spacerowali po krakowskiej Starówce, 

zobaczyli zabytkowy kościółek w Dębnie, zamki w Czorsztynie 

i Niedzicy. Grali w piłkę, tańczyli, piekli kiełbaski, odpowiadali 

na pytania przygotowane przez pilota wycieczki, dyskutowali, 

byli ze sobą. Poddani zostali również testowi uzmysławiającemu 

mocne i słabe strony. W trzech zespołach tworzyli plakaty, ha-

sła, układali wiersze i choreografię góralskich tańców.

 Na spotkaniu 31 maja mogliśmy obejrzeć prezentację o roli 

wysiłku fizycznego w funkcjonowaniu młodych ludzi, bić brawo 

tancerzom i poetom, którzy przerobili piosenki „W murowanej 

piwnicy” i „Zasiali górale” na „W przygranicznym Kacwinie” 

i „Myśleli mądrale”, dzielić radość młodych ludzi, uczniów dru-

gich klas, którzy zasmakowali przyjemności zdrowego, poży-

tecznego spędzania wolnego czasu, wybierając turystykę za-

miast dopalaczy, narkotyków, alkoholu - realizując cele naszego 

projektu.  

 Wszystko po to, jak powiedziała prowadząca w imieniu mło-

dzieży „żebyśmy teraz i w przyszłości dokonywali świadomych 
i mądrych wyborów i abyśmy wzbogacili pulę pomysłów na 
twórcze i pożyteczne spędzanie wolnego czasu o turystykę. Upra-
wianie jej jest  źródłem wiedzy, przyjemności, satysfakcji, zdrowia, 
przyjaźni i czego jeszcze dusza zapragnie”.

M. Egermeier, A. Grobelna i R. Kupracz                                                            
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„Józef Piłsudski  patron szkoły, 

Dał przykład nam jak kochać kraj.

Być nieugiętym w walce z wrogiem

I wolność dla Ojczyzny nieść”

Dzieci potrafią zadziwić. Wydaje się, że nauka ich męczy, 

a zwłaszcza skomplikowana polska ortografia - to dla nich 

prawdziwa pięta Achillesowa. Również zdobycie wiedzy o wiel-

kiej postaci historycznej, ale dość trudnej i kontrowersyjnej - nie 

jest łatwe. 

 Jednak wyniki tegorocznego konkursu nie potwierdzają 

tego, a wręcz odwrotnie – świadczą o tym, że dzieci chętnie 

biorą udział w tego typu formach. Chcą rozwijać swoje umiejęt-

ności językowo-ortograficzne.

 Poziom uczestników był wysoki, a wzięło w nim udział 53 

uczniów z klas IV-VI ze wszystkich szkół podstawowych na tere-

nie gminy.

 Po raz pierwszy organizatorem Konkursu Ortograficzne-

go była Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Święcicach. I miło było nam gościć zarówno uczniów, jak 

i opiekunów z innych szkół. 

 Celem konkursu było podnoszenie sprawności ortograficz-

nej oraz wzbogacenie wiedzy o życiu i działalności naszego pa-

trona - Józefa Piłsudskiego. 

Uczniowie mieli do wykonania dwa zadania:

• wypełnić tekst z lukami

• rozwiązać krzyżówkę dotyczącą patrona szkoły.

Oto lista laureatów.

Klasa IV

I miejsce 

- Izabela Grzywacz - SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

- Tomasz Witak - SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

II miejsce - Katarzyna Zalewska - SP w Święcicach

III miejsce 

- Hanna Wąsowska - SP w Święcicach

- Alicja Kwiatkowska - SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

Klasa V

I miejsce - Filip Bieńkowski - SP w Święcicach

II miejsce 

- Wiktoria Łukasiewicz - SP w Święcicach

- Weronika Bińkowska - SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

- Maria Pawulczyk - SP w Płochocinie

III miejsce - Łukasz Jarnicki - SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

Klasa VI

I miejsce - Maciej Ptaszek - SP w Święcicach

II miejsce - Adrianna Żywek - SP w Święcicach

III miejsce 

- Marcin Łapot - SP w Święcicach

- Małgorzata Łapot - SP w Święcicach

- Karolina Nowakowska - SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

- Gabriela Linke - SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 Nasza szkoła może poszczycić się wspaniałymi wynikami. 

Zdobyliśmy dwie główne nagrody na poziomie klas V i VI.

 Podczas Dni Ożarowa z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Pana 

Pawła Kanclerza wieczne pióro odebrali: Maciej Ptaszek z klasy 

VI oraz Filip Bieńkowski z klasy V.

 Ponadto w gronie zwycięzców znaleźli się: 

Kasia Zalewska, Hania Wąsowska, Wiktoria Łukasiewicz, 
Ada Żywek, Marcin Łapot, Małgosia Łapot. 
 Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych wychowanków, 

a wszystkim uczestnikom, zarówno laureatom, jak i finalistom, 

gratulujemy wysokiej wiedzy i dobrych umiejętności ortogra-

ficznych. Życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach z polską 

zawiłą ortografią.

 Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do 

konkursu.

Wiktoria Dziuda – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

IX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
 „O PIÓRO BURMISTRZA MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI”

Wszystko zaczęło się od fascynacji grupy gimnazjalistów z Pło-

chocina Afryką, jej dźwiękami, kolorami, obyczajami. Młodzież 

zapragnęła wspólnie z Fundacją „Usłyszeć Afrykę” tworzyć most, 

który połączy oba kontynenty, wznosząc się ponad podziałami, 

stereotypami, strachem, tym, co niszczy...

 Kilkoro młodych „zapaleńców” postanowiło podjąć się 

trudu bycia wolontariuszem, a za cel obrało sobie pomoc afry-

kańskim kolegom w realizacji ich marzeń. Marzenia te mogą 

wydawać się dla nas śmieszne, bo cóż to za marzenie móc 

chodzić do szkoły, czy mieć buty na stopach. A jednak, dając 

tak niewiele, tak wiele można zrobić i dla nich i dla samych sie-

bie. Paulina Głogosz, Justyna Włodarczyk, Asia Fedoryk, 
Klaudia Moszczyńska, Karolina Siekielska, Kuba Styś, 
Łukasz Rytka, Eryk Stępkowski i Erwin Kąkolewski, to wła-

Wolontariusze z Gimnazjum w Płochocinie 
wspierają dzieci Afryki
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Szkoła Podstawowa w Święcicach im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego była już po raz siódmy organizatorem 

Gminnego Turnieju „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. 

Konkurs odbył się 28 maja. Tegoroczny konkurs zgromadził 

sześćdziesięcioro siedmioro uczniów z klas drugich, trzecich 

i czwartych ze szkół podstawowych naszej gminy i, po raz 

pierwszy, uczniów z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego 

z Bożej Woli gmina Baranów. 

 Uczniowie, w swoich grupach wiekowych, brali udział w na-

stępujących konkurencjach: „OLIMPIJCZYCY”, „BŁYSKAWICA”, 

„KRZYŻAK”, „SOKOLE OKO”. 

 We wszystkich grach wykorzystane były karty matematycz-

ne „Tabliczka Mnożenia”. Uczestnicy musieli wykazać się nie 

tylko biegłością w znajomości tabliczki mnożenia. Tu o sukce-

sie decydowały jeszcze inne umiejętności, takie, jak: sprawność 

manualna, spostrzegawczość, koncentracja uwagi, zręczność 

i szybkość. 

 Uczestnikom turnieju towarzyszyły emocje i napięcie, ale 

przede wszystkim była to wyśmienita zabawa. Uzyskane przez 

dzieci wyniki potwierdzają stwierdzenie, że „trening czyni mi-

strza”. Znakomita większość uczestników wykonała swoje za-

dania bezbłędnie, a o miejscu na podium decydowały często 

minimalne różnice czasowe. 

Wyniki VII Gminnego Turnieju „Mistrz Tabliczki Mnożenia”:
KLASA II

Indywidualnie:

1. Julia Bartosińska - SP Święcice

2. Aleksander Konca - SP nr 1 Ożarów Maz.

3. Hubert Bagiński - SP nr 1 Ożarów Maz

KLASA III

Indywidualnie:

1. Adrian Zbrowski - SP nr 1 Ożarów Maz.

2. Patrycja Pałaszewska - SP nr 1 Ożarów Maz.

3. Patryk Malec-Nagadowski - SP nr 1 Ożarów Maz.

KLASA IV

Indywidualnie:

1. Agnieszka Dmochowska - SP nr 1 Ożarów Maz.

2. Paweł Sielicki - SP Święcice

3. Katarzyna Zalewska - SP Święcice

Zespołowo:

1. SP nr 1 Ożarów Maz.

2. SP Święcice

3. SP Boża Wola

 Gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz ich nauczycie-

lom i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy nauczycielom za 

przygotowanie uczniów do turnieju oraz pomoc w jego prze-

prowadzeniu. 

 Jolanta Kasztelan - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

VII GMINNY TURNIEJ „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”

śnie grupa tych młodych ludzi, którzy zakochali się w Afryce 

i przejęli sytuacją jej najmłodszych mieszkańców. 

 Wolontariusze przygotowali dwie duże akcje charytatywne, 

z których dochód całkowicie przeznaczyli na opłacenie kosz-

tów nauki Stewena Mwanje i Husseina Katabazi, żyjących w 

Kampali, stolicy Ugandy. Ostatni pomysł, to organizacja pikniku 

w Dniu Afrykańskiego Dziecka, czyli 16 czerwca. Wolontariusze 

przygotowali konkurencje sportowe w afrykańskim klimacie. 

Uczestnicy musieli kroić banana w jak największą ilość plastrów, 

pokonać tor przeszkód, by nie rozlać ani kropli wody, której 

tak w Afryce brak oraz stworzyć kreację dla szamana. Zabawę 

uświetnił występ gimnazjalnego zespołu muzycznego: Karina 

Kowalczyk, Piotr Matuszewski, Justyna Włodarczyk- śpiew, Bar-

tek Kozłowski - gitara, Łukasz Rytka-bębny djembe. Okazało się, 

że muzyka z afrykańskimi korzeniami jednoczy ludzi, relaksuje, 

inspiruje i wyzwala pozytywne emocje. Fotorelację z tej imprezy 

można obejrzeć na stronie www.uslyszecafryke.org. 
 Zachęcamy do poznawania Afryki, do wspierania pod-

opiecznych Fundacji. Wolontariusze z naszego gimnazjum mają 

już w głowach mnóstwo pomysłów na kolejne działania. Z pew-

nością nie zabraknie w przyszłym roku szkolnym muzyki afry-

kańskiej i tańców. Będziemy nadal poznawać zakamarki Afryki 

i zachwycać nimi naszych uczniów i ich rodziców. A wszystko 

po to, by móc być potrzebnym, by czuć się szczęśliwym poma-

gając innym ludziom. Dziękuję gorąco wszystkim wolontariu-

szom i sympatykom naszych działań za wspaniałą zabawę, która 

tak naprawdę była ciężką, ale owocną pracą.

opiekun wolontariatu - Emilia Badziak-Sudoł
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W dniu 21 czerwca 2011 r. w  siedzibie Domu Kultury 

„Uśmiech” ul. Poznańska 165 w Ożarowie Mazowieckim 

przeprowadzony został etap gminny Mazowieckiego

Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa, Higieny Pracy 

i Ekologii w Rolnictwie dla Rolników i Sołtysów. 

Organizatorami Konkursu byli: Urząd Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki, KRUS Warszawa Oddział Błonie oraz ODR Oża-

rów Mazowiecki. 

Celem konkursu jest:

• upowszechnienie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy 

z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach 

rolnych, 

• zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz 

zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spo-

wodowanego działalnością rolniczą.

 Konkurs ma charakter wojewódzki i składa się z 3 etapów 

(gminnego, powiatowego i wojewódzkiego). 

Etap I - przebiega w formie testu składającego się z ok. 15 pytań.

Etap II - laureat I miejsca etapu gminnego reprezentuje swoją 

gminę w konkursie powiatowym. Konkurs szczebla powiatowe-

go zostanie przeprowadzony we wrześniu, w formie testu skła-

dającego się do 15 pytań.

Etap III - laureat I miejsca etapu powiatowego uczestniczy 

w konkursie wojewódzkim.

 W etapie gminnym laureatami konkursu zostali:

1. miejsce - Pani Anna Karolak ze Święcic, która uzyskała 13 pkt. 

na 15 możliwych,

2. miejsce - Pani Urszula Kępka ze Święcic

3. miejsce - Pani Halina Sobczak z Pilaszkowa.

Wyróżnienie otrzymał Pan Rajmund Oskierko z miejscowości 

Wolskie. 

 Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 

pocieszenia. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i za-

praszamy do udziału w innych konkursach.

 Pani Annie Karolak życzymy sukcesu w drugim, powiato-

wym etapie konkursu. 

Przypominamy także, że we wrześniu 2011 r. organizujemy dla 

rolników, sołtysów, radnych oraz członków kół gospodyń wiej-

skich z terenu naszej gminy konkurs „Pracuj bezpiecznie”. 

 Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Środowiska i Rol-

nictwa UMiG Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165, III piętro, 

pokój 313, tel. 22 722 22 07 wew. 235 (pn: 9:00-17:00, wt-pt: 8:00-

-16:00).

 Szczegółowy termin przeprowadzenia konkursu zostanie 

podany w późniejszym terminie. 

Katarzyna Rykowska-Kitlińska 
Wydział Środowiska i Rolnictwa 

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa, 
Higieny Pracy i Ekologii w Rolnictwie dla Rolników i Sołtysów, 

etap gminny rozstrzygnięty !

Pielgrzymka śladami 
Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II

W dniach 24-27 czerwca br. obyła się pielgrzymka 

śladami Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II 

trasą Kraków-Łagiewniki-Zakopane-Wadowice. 

Grupa uczestników liczyła 43 osoby (dzieci niepełnosprawne 

z rodzicami oraz dzieci korzystające z przyparafialnej Świetlicy 

Środowiskowej wraz z opiekunami). 

 Środki na potrzeby wyjazdu zostały zebrane podczas dwóch 

festynów zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka na terenie

Ożarowa Maz. i Płochocina. Otrzymaliśmy również dofinanso-

wanie z Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki i od Pro-

boszcza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Maz. 

- Księdza Jana Latonia.

 W pierwszym dniu wyjazdu mieliśmy możliwość poznania 

Krakowa oraz Łagiewnik. Drugi dzień pielgrzymki przeznaczo-

ny był na zwiedzanie Zakopanego. Trzeci, zarazem ostatni dzień 

wyjazdu, to Wadowice i skromne, lecz niezmiernie ciekawe mu-

zeum związane z życiem Karola Wojtyły, dziś Błogosławionego 

Papieża Jana Pawła II.
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 Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli w pokojach z peł-

nym węzłem sanitarnym w małej, sympatycznej miejscowości 

Murzasichle, do której niegdyś Ojciec Święty przyjeżdżał, aby 

z góry popatrzeć na swoje ukochane Zakopane.

 Pielgrzymka okazała się dla wszystkich wspaniałą lekcją po-

kory i uwrażliwienia. 

 Panu Burmistrzowi Pawłowi Kanclerzowi, Radzie Miejskiej 

oraz Księdzu Proboszczowi Janowi Latoniowi, a nade wszyst-

ko Mieszkańcom Ożarowa Mazowieckiego, w imieniu swoim 

i dzieci, serdecznie dziękujemy!

członkowie Ożarowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
im. Jana Pawła II wraz z podopiecznymi przyparafialnej 

Świetlicy Środowiskowej z opiekunami

30 maja 2011 r. odbył się w naszym przedszkolu piknik 

rodzinny pod hasłem „Zwiedzamy Polskę”. 

Regionalne stanowiska w ogrodzie przedszkolnym – „Morze”, 

„Mazury”, „Mazowsze” i „Góry” - zapraszały wszystkie dzieci i ich 

rodziców do wspólnej zabawy. W tych oznaczonych miejscach, 

w odpowiedniej dekoracji, czekały na dorosłych i dzieci niezli-

czone atrakcje: zabawy sportowe, quizy i zagadki, warsztaty pla-

styczne, zadania zręcznościowe i inne. Każdy uczestnik pikniku 

otrzymał „Bilet podróży po Polsce”.

 Wyprawa rozpoczęła się od morza. Był więc „Chrzest u Nep-

tuna”, wyścigi papierowych łódeczek, poszukiwanie muszelek, 

„pereł” i „bursztynów” na nadmorskiej plaży-piaskownicy. Na 

„Mazurach” dorośli i dzieci ścigali się w kajakach (z tektury), 

„łowili” ryby w jeziorze, wili wianki z „łąkowego kwiecia”. Dorośli 

„wypłynęli” w literacki rejs jachtem po jeziorze, który dostarczył 

wszystkim uczestnikom pikniku powodów do wielkiego śmie-

chu.

 „Mazowsze” przywitało nas tańcem i śpiewem w rytm polki 

„Tramblanki”. Potem stroiliśmy Łowiczankę w strój regionalny, 

a chętni uczyli się wycinania łowickich wycinanek. W „Górach” 

pomogliśmy góralom w „wypasie owiec na hali”, przeszliśmy 

ścieżką Janosika przez Dunajec, a na koniec gościnni „zbójnicy” 

– tatusiowie odtańczyli dla nas ochoczo „zbójnickiego” przy 

ognisku. Regionalny stragan kusił zapachami tradycyjnych  pol-

skich potraw i produktów. Zachęcały do skosztowania: góralskie 

oscypki, koreczki z owczego sera, placki ziemniaczane, świeży 

chlebek i smalec z małosolnym ogórkiem, mazurskie ryby i mor-

skie śledzie w wielu smakach oraz wiele innych smakowitości. 

Czas zabawy umilała nam tradycyjna ludowa muzyka z pre-

zentowanych regionów – oberki, mazury, kujawiaki i góralskie 

„krzesane”.

 Regionalna zabawa trwała do długiego popołudnia, a uczest-

nicy pikniku nie bardzo mieli ochotę na zakończenie imprezy.

 Organizatorzy pikniku (dyrektor, nauczyciele i personel 

przedszkola w Broniszach) serdecznie dziękują rodzicom i dzie-

ciom za pomysły, humor i zaangażowanie w trakcie przebiegu 

całego przedsięwzięcia. Zorganizowaniu takiej zabawy przy-

świecała myśl utrwalenia realizowanych treści programowych 

wychowania przedszkolnego, jak również pogłębienie więzi ro-

dzinnych i współpracy przedszkola z rodzicami.

Marzena Konecka – dyrektor przedszkola 
Magdalena Węsek – nauczycielka grupy młodszej.

PIKNIK REGIONALNY „Zwiedzamy Polskę”
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W dniu 29 maja br. Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW 

nr 75 na łowisku „Glinianka” w Ołtarzewie zorganizował 

zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. 

W zawodach brało udział 20 dzieci do lat 12 oraz 8 w wieku 13-

-15 lat. Dziewczęta i chłopcy przez 2,5 godziny rywalizowali ze 

sobą w połowie ryb. 

W kategorii do 12 lat zwyciężyli:
1. Adam Walkiewicz 

2. Daniel Osiński

3. Marta Markowicz

W kategorii 13-15 lat miejsce od 1-3 zajęli
1. Piotr Pisarski

2. Ernest Puścion

3. Katarzyna Krzysztofik

 Po zakończeniu zawodów wszystkie dzieci i ich opiekunów 

częstowano kaszanką i kiełbaskami z grilla. Do dyspozycji dzieci 

były również napoje oraz słodycze, które podarowali dzieciom 

sponsorzy.

 Dzięki Starostwu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz 

Urzędowi Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim wszystkie 

dzieci zostały obdarowane nagrodami.

Dzień Dziecka z wędką

Miejsce rekreacyjne w Płochocinie
projekt gimnazjalistów

Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum 

im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie realizowali 

w roku szkolnym 2010/2011 projekt edukacyjno-społeczny 

pod patronatem e-Akademii Przyszłości.

 

Grupa uczniów w składzie: Izabela Skoczylas, Karina Kowal-
czyk, Bartosz Kajewski, Izabela Kamola, Agata Górska, 
Małgorzata Stępińska, Jakub Jednacz, Marta Łupińska, 
Natalia Tederska, Magdalena Nasiłowska, Magdalena 
Rączkowska, Aneta Gajewska, Aleksandra Rusinek, 
Iwona Szatkowska oraz Albert Walkiewicz aktywnie 

pracowała pod czujnym okiem Pani Agnieszki Madej - na-

uczyciela i opiekuna Lokalnego Zespołu Projektowego. 

 Wśród mieszkańców okolicznych miejscowości przepro-

wadziliśmy cztery rodzaje ankiet, napisaliśmy list do Pana Bur-

mistrza, informując o wynikach, a następnie, po burzliwych 

dyskusjach, wybraliśmy temat projektu – „Projektujemy miej-

sce rekreacyjne dla społeczności lokalnej”. Pierwszym naszym 

krokiem było opracowanie wstępnego wyglądu tego miejsca, 

a potem rozpoczęliśmy pracę nad makietą. Przez kilka tygodni 

tworzyliśmy elementy, aż w końcu udało nam się złożyć wszyst-

ko w całość. W międzyczasie wystosowaliśmy prośbę do Pana 

Burmistrza Pawła Kanclerza. 

 W dniu 25 maja zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkań-

cami, na którym przedstawiliśmy prezentację multimedialną 

z analizą ankiet, makietę oraz odczytaliśmy treść petycji. Udało 

nam się zebrać 420 głosów od mieszkańców Płochocina, Józe-

fowa, Wolicy i Święcic. 

 Ostatnim etapem naszych działań, było spotkanie z wice-

burmistrzem - Panem Dariuszem Skarżyńskim, który z entuzja-

zmem przyjął nasz projekt. 

 Jesteśmy dumni, że udało nam się stworzyć tak duży i cieka-

wy projekt, który spotkał się z zainteresowaniem wśród miesz-

kańców i władz gminy.

Karina Kowalczyk
uczennica Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie
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P O D Z I Ę K O W A N I E   
Szanowni Państwo, 

już po raz drugi z powodzeniem udało nam się na osiedlu 

Mickiewicza zorganizować imprezę rozrywkową z okazji Dnia 

Dziecka, dlatego na łamach „Informatora Ożarowskiego” pragnę 

złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażo-

wali się w organizację tej imprezy .

 Serdecznie dziękuję organizatorom: Burmistrzowi Miasta - 

Panu Pawłowi Kanclerzowi, Przewodniczącej Rady Miasta - Pani 

Blance Jabłońskiej, Dyrektorowi GOSiR-u - Panu Andrzejowi Ko-

walskiemu, Proboszczowi Parafii Miłosierdzia Bożego - Księdzu 

Janowi Latoń, Dyrektorowi Domu Kultury „Uśmiech” - Pani Ali-

nie Holk, Przewodniczącemu Rady Osiedla - Panu Krzysztofowi 

Derlaczowi oraz Panu Henrykowi Koszczukowi. 

 Gorące podziękowania kieruję do Koleżanek i Kolegów 

Radnych za wsparcie i pomoc w organizacji oraz do właścicieli 

sklepu spożywczego „Klimek” za przekazanie napoi dla dzieci, 

jak również wszystkim pracownikom gminnych jednostek za 

sprawny przebieg tej imprezy. 

 Podziękowania należą się w szczególności naszym najmłod-

szym mieszkańcom Ożarowa licznie uczestniczącym w przygo-

towanych grach, zabawach i zawodach sportowych.

 Mam nadzieję, że ta impreza na stałe wpisze się w gminny 

kalendarz imprez.

z serdecznymi pozdrowieniami radny - Tadeusz Szmigiel

 Po wręczeniu nagród za zawody wędkarskie, przeprowa-

dzono konkurs wiedzy o ochronie środowiska. Również w tym 

konkursie dzieci otrzymały nagrody.

 Chcemy również poinformować, że w naszym kole działa 

młodzieżowa sekcja wędkarska.

 Zawodnicy z naszego koła zajęli już wysokie lokaty na zawo-

dach okręgowych.

 Młodzież chętną do nauki sportu wędkarskiego zapraszamy 

w każdy wtorek o godz.17:00 na łowisko specjalne „Glinianka” w 

Ołtarzewie, ul. Ceramiczna (ogródki działkowe). Telefon kontak-

towy: 608-223-441.

 Naszą imprezę zaszczycił obecnością Burmistrz Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki - Pan Paweł Kanclerz.

 Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy 

sponsorowali nasze zawody: Starostwu Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego, Urzędowi Miasta i Gminy Ożarów Maz., firmie 

Panattoni, firmie Lotos - Małgorzata Kłys, firmie AT - Compania 

Budowlana, firmie Raven Fishing, firmie Girls-Bud, Delikatesom 

„Groszek” - Panu Dariuszowi Regule, Sklepowi Mięso-Wędli-

ny-Drób - Państwu Turskim, Gospodarstwu Rolnemu - Panu 

Januszowi Chmielewskiemu, Sklepowi Wędkarsko-Akwary-

stycznemu - Panu Jarosławowi Pływacz oraz wszystkim, którzy 

pomagali w organizacji tej imprezy.

Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW nr 75
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O uśmiech dziecka...
W Dniu Dziecka dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie miały bardzo radosne twarze. 

Nauczyciele, harcerze i pracownicy postarali się, aby ten dzień 

był inny niż wszystkie.

 Rozpoczęliśmy o godzinie 8:00 pokazem pierwszej pomo-

cy przedmedycznej, który został przygotowany przez kolegów 

i koleżanki z klasy V, pod kierunkiem pielęgniarki szkolnej - pani 

Beaty Cebuli. W „Mini playback show” zaprezentowali się mło-

dzi artyści ze świetlicy szkolnej. Wspaniały śpiew, ruch sceniczny 

i strój uświetnił obchody Dnia Dziecka. Program został przygo-

towany z pomocą wychowawców świetlicy szkolnej.

 Były również wesołe zabawy i rozgrywki sportowe: biegi 

w workach, rzuty do wiadra z wodą, rzuty woreczkiem do koła, 

odbijanie piłeczki do tenisa na czas, noszenie na łyżeczce pi-

łeczki tenisowej, tor przeszkód, skoki na piłce kangurce, wyścigi 

„kulawych strusi”, gry planszowe. Harcerze uczyli pląsów i orga-

nizowali zabawne gry. 

 Można było też pograć w gry planszowe. Atrakcją obcho-

dów stał się dmuchany zamek, który przekazał pan Sebastian 

Dymkowski. Dzieci prezentowały również swoje umiejętności 

plastyczne. Wykonały portret swojej klasy. Uśmiechnięte buzie 

zostały ozdobione pięknymi motylami, kwiatami, promykami 

słońca.

 Każde dziecko otrzymało słodycze, które zostały przekazane 

przez sponsora - firmę Selgros.
nauczyciele Szkoły Podstawowej 

im. Szarych Szeregów w Płochocinie

W 2011 r. Gmina Ożarów Mazowiecki 

po raz kolejny organizuje konkurs 

„Tam gdzie mieszkam jest pięknie”. 

Jego celem jest mobilizacja, poprzez współzawodnictwo, do 

większej dbałości o czystość i estetykę zagród wiejskich, posesji, 

balkonów i ogródków przydomowych oraz tworzenie wzor-

ców pozytywnie oddziałujących na społeczność.

 Komisja konkursowa, w wyniku przeprowadzonych lustracji 

zgłoszonych obiektów, dokonuje oceny w następujących kate-

goriach:

1. Zagroda wiejska
2. Posesja
wg kryteriów: 

• walory artystyczne

• utrzymanie czystości i porządku, gospodarka odpadami

• przystosowanie obiektu do określonej funkcji

• dobór roślin

• oryginalność pomysłów

• nowatorskie rozwiązania 

 Do konkursu mogą zgłaszać się również osoby mieszkające 

na terenach współnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszka-

niowych, posiadające ukwiecone i zagospodarowane roślinno-

ścią balkony. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Wydział Środowiska i Rol-

nictwa tel. 22 722 22 07 wew. 235, 236, 237, pn. 9:00-17:00, wt-pt 

8:00-16:00. 

Termin zgłaszania upływa z dniem 29 lipca 2011 r. 

Konkurs edukacyjny „Tam gdzie mieszkam jest pięknie”
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W dniu 15 czerwca 2011 r. w sali widowiskowej 

Centrum Kultury w Błoniu odbyła się X jubileuszowa 

edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego 

„Wydajemy własną książkę”. 

Ideą tej twórczej zabawy jest propagowanie czytelnictwa oraz 

rozbudzanie wrażliwości literackiej i artystycznej dzieci i mło-

dzieży. Jest to doskonała forma wyrażania uczuć i drzemiących 

w każdym dziecku zdolności. Młodzi twórcy prześcigają się 

w ciekawych pomysłach. Prace zdumiewają dojrzałą i przemy-

ślaną treścią literacką, bogactwem ilustracji i sposobem ich wy-

konania oraz niekonwencjonalną formą edytorską. W tym roku 

honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego - Pan Jan Żychliński oraz Bur-

mistrz Gminy Błonie - Pan Zenon Reszka. To dla organizatorów 

wyróżnienie i zaszczyt, za który serdecznie dziękujemy. 

 Honorowymi gośćmi, jubileuszowej edycji konkursu byli 

przedstawiciele władz lokalnych: Pan Paweł Białecki - Zastępca 

Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Jerzy Wójcik - 

Przewodniczący Rady Powiatu, Zenon Reszka - Burmistrz Gmi-

ny Błonie, Waldemar Roszkiewicz - Zastępca Burmistrza Oża-

rowa Maz., Grzegorz Banaszkiewicz - Zastępca Wójta Gminy 

Leszno, Krzysztof Radkowski - Zastępca Wójta Gminy Kampi-

nos, przedstawiciele mediów Pan Marek Zdrzyłowski - Redak-

tor naczelny gazety „Co? Gdzie? Kiedy na Mazowszu” i Paulina 

B. - fotograf oraz Beata Zych - Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, Roman Nowoszewski - 

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, Dariusz Sitarski 

Dyrektor CK w Błoniu, Ewa Felczak - Dyrektor Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Ożarowie Maz., nauczyciele, bibliotekarze z bibliotek 

pedagogicznych, szkolnych i publicznych oraz rodzice i opieku-

nowi.

 „Wydajemy własną książkę” - to konkurs, w którym nie ma  

przegranych i, bez względu na ilość uczestników, każdy coś 

otrzymuje, jeżeli nie książkę, to chociaż drobny upominek. Żeby 

jednak mogło się tak stać, trzeba znaleźć sponsorów, którzy 

znają wartość książki i rozumieją potrzebę propagowania czy-

telnictwa. Fundatorami tegorocznych nagród i dyplomów dla 

214 uczestników byli: Jan Żychliński - Starosta Powiatu War-

szawskiego Zachodniego, Zenon Reszka - Burmistrz Gminy Bło-

nie, Paweł Kanclerz - Burmistrz Gminy Ożarów Maz., Andrzej 

Cieślak - Wójt Gminy Leszno i Tomasz Tymoftyjewicz Wójt 

Gminy Kampinos. Organizatorzy konkursu bardzo dziękują za 

zrozumienie i hojność, dzięki której możemy sprawiać radość 

młodym czytelnikom. 

 Przez dziesięć lat trwania konkursu, wzięło w nim udział 

932 uczestników z kilkunastu szkół Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego. Wszyscy razem napisali 847 książek. W tegorocz-

nej X edycji wzięło udział 9 szkół podstawowych i 4 gimnazja 

z 4 gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wpłynęła re-

kordowa ilość prac - 189 woluminów, wykonanych przez 214 

uczestników. W tym, aż 74 ze SP nr 1 w Ożarowie Maz. Komisja 

Konkursowa w składzie: Maciej Sawicki, Anna Buźniak i Izabela 

Michalczyk, miała za zadanie wszystkie prace przeczytać i oce-

nić. Zgodnie z regulaminem, prace konkursowe oceniane są 

w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i edytorskiej. Najcie-

kawsze i najbardziej oryginalne otrzymują tytuł Złotej i Srebrnej 

Książki. W tym roku Komisja Konkursowa przyznała następują-

ce nagrody i wyróżnienia: 

• 12 tytułów ZŁOTEJ KSIĄŻKI otrzymali: Ronaldinio Jączyk 
i Anna Krawczuk ze SP nr 1 w Błoniu. Gabriela i Bartłomiej 
Bany ze SP w Lesznie, Julia Bareja, Marianna Oleksiewicz, 
Celina Jezdychowicz i Agata Karlicka ze SP w Zaboro-

wie oraz Karolina Leszczyńska z Gimnazjum w Zaborowie. 

Joanna Łazuka, Paulina Gapys i Agnieszka Durmaj ze SP 

nr 1 w Ożarowie Maz.  

• 14 tytułów SREBRNEJ KSIĄŻKI otrzymali: Natalia Choszczyk,
Weronika Kisiel, i Estera Gieglis ze SP w Zaborowie oraz 

X Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Wydajemy własną książkę”  

WYDARZENIA KULTURALNE
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Marta Bargieł i Sylwia Suszyńska z Gimnazjum w Zabo-

rowie. Jagoda Krzeszowska ze SP w Bieniewicach. Weroni-
ka Giedrojć, Izabela Cieślak i Janek Dudziński ze SP nr 1 

w Błoniu. Marta Chmielniak, Julia Szmurło, Sandra Obiudo
i Dorota Chmielniak ze SP nr 1 w Ożarowie Maz., Julia 
Sucharska ze SP nr 2 w Ożarowie Maz.

• 6 Nagród Specjalnych w kategorii literackiej otrzymali: Aleksan-
dra Korzeniowska, Aleksandra Hamny i Julia Jarosz ze SP 

nr 1 w Ożarowie Maz. oraz Karolina Petroniec z Gimnazjum 

w Ożarowie Maz., Aleksandra Maria Chojnacka ze SP nr 2 

w Błoniu i Anna Błażejewska z Gimnazjum w Bieniewicach. 

• 1 Nagrodę Specjalną w kategorii plastycznej otrzymała 

Magdalena Nowakowska z Gimnazjum w Płochocinie.

 Ponadto przyznano 57 wyróżnień w II kategoriach, 80 wy-

różnień w I kategorii oraz 45 dyplomów za udział.

 Po części oficjalnej, nastąpiło rozdanie nagród, wyróżnień 

i dyplomów. Tu aktywny udział wzięli zaproszeni goście, co bar-

dzo podobało się dzieciom. Następnie swoje uznanie dla orga-

nizatorów konkursu, z życzeniami dalszych sukcesów wyrazili: 

Burmistrz Zenon Reszka, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 

Wójcik oraz Roman Nowoszewski. 

 Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstu-

nek. Z prac konkursowych przygotowano dużą wystawę, która 

cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Towarzyszyły temu 

ożywione dyskusje. Wymieniano uwagi i spostrzeżenia, które 

być może zaowocują w przyszłym roku nowymi pomysłami na 

książkę. 

 Dla gości przygotowaliśmy staropolski poczęstunek z razo-

wym chlebem i domowym smalcem oraz świeżo parzoną mię-

tą. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy pomogli 

nam w przygotowaniu tej ważnej uroczystości. 

Anna Buźniak

WYDARZENIA SPORTOWE

Brązowe medalistki ze Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

Od wielu lat dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 

w Święcicach są niepokonane w unihokeju. 

Kolejny raz pokazały swoje wysokie umiejętności, bardzo dobrą 

technikę gry, niezłomność i wytrwałość w dążeniu do celu.

 To kolejny medal dziewcząt zdobyty dla szkoły na igrzy-

skach. Pokonały w bardzo trudnych eliminacjach gminnych 

przeciwniczki zajmując I miejsce w gminie, I miejsce w rozgryw-

kach powiatowych i I miejsce w rozgrywkach międzypowia-

towych. Tym samym awansowały do finałowych rozgrywek 

w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

 Wytężona praca na dodatkowych SKS i systematycznych 

treningach w sali gimnastycznej Gimnazjum w Płochocinie 

przyniosły sukces. Dziewczęta potwierdziły swoją przynależ-

ność do najlepszych zespołów Mazowsza. 

 Dlatego bardzo dziękujemy dyrektor Gimnazjum w Płocho-

cinie Pani Renacie Król za bezinteresowne udostępnianie nam 

od lat sali gimnastycznej i wspieranie młodych sportowców.

Szkołę reprezentowały następujące zawodniczki:

1. Małgorzata Łapot - kapitan drużyny

2. Adrianna Żywek

3. Ewelina Stychlerz

4. Martyna Czyż

5. Wiktoria Łukasiewicz

6. Wiktoria Zalech

7.  Karolina Boguraj

8. Marika Mirowska

 Nie byłoby tego sukcesu, jak i wielu wcześniejszych, gdyby 

nie ogromna praca i zaangażowanie nauczyciela wychowania 

fizycznego p. Lucyny Bieleckiej, która swą aktywną postawą po-

trafi przyciągnąć do sportu prawie wszystkich uczniów z klas 

IV-VI naszej szkoły. Poświęca na treningi wiele swojego wolnego 

czasu. Rozpala w uczniach miłość do unihokeja, a także do in-

nych dyscyplin sportowych. To pełne pasji serce trenerki, zapał, 

wytrwała i konsekwentna praca sprawiły, że uczniowie naszej 

szkoły osiągają bardzo wysokie  wyniki w sporcie.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Zdzisława Lesińska – dyrektor szkoły
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Sport w płochocińskim gimnazjum
Aktywność fizyczna jest jednym z najskuteczniejszych 

sposobów zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, 

takim jak nadciśnienie, cukrzyca czy otyłość. 

Obecnie obserwuje się u młodzieży niepokojącą tendencję do 

ograniczenia aktywności fizycznej na rzecz spędzania wolnego 

czasu przed telewizorem czy komputerem. Warto, pokazywać 

dzieciom korzyści płynące z uprawiania sportu takie jak: rozwój 

cech fizycznych, umysłowych i wolicjonalnych. „Sport”, według 

definicji Europejskiej Karty Sportu, oznacza wszelkie formy ak-

tywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub 

zorganizowane, stawiają sobie za cel wypracowanie lub po-

prawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków 

społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich 

poziomach.

 W Gimnazjum im K.I. Gałczyńskiego zajęcia sportowe sta-

nowią ważny element życia szkolnego, dzięki życzliwości dyrek-

tora - Renaty Król, która wie, że sport szkolny, bogaty w liczne 

elementy współzawodnictwa i rywalizacji, jest bardzo pomoc-

ny w wychowaniu młodzieży, w kształtowaniu osobowości. 

 Nauczyciele wychowania fizycznego gimnazjum w Płocho-

cinie starają się przedstawiać bogatą ofertę dyscyplin, zwiększa-

jąc systematycznie udział młodzieży w tych zajęciach, tak, aby 

były one dostępne dla wszystkich, na miarę ich możliwości, aby 

każdy, kto chciałby uprawiać jakąś dyscyplinę sportu, miał moż-

liwość osiągnięcia sukcesu indywidualnego i mógł poczuć się  

prawdziwym sportowcem. W tym roku szkolnym uczniowie 

naszego gimnazjum wystartowali w 12 konkurencjach w któ-

rych reprezentowali Gminę Ożarów Mazowiecki. 

 W Mistrzostwach Powiatu Warszawa Zachód zdobyli:

• złoty medal - w biegu sztafetowym dziewcząt, koszyków-

ce dziewcząt i chłopców, piłce nożnej dziewcząt, piłce ręcznej 

dziewcząt, halowej piłce nożnej dziewcząt, unihokeju dziew-

cząt, lidze lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców, ringo - druży-

na mieszana

• srebrny medal - w piłce ręcznej chłopców, unihokeju chłopców

• brązowy medal - w piłce nożnej chłopców, halowej piłce 

nożnej chłopców, tenisie stołowym chłopców, pływaniu dziew-

cząt i chłopców.

 W Mistrzostwach Międzypowiatowych (okręg sochaczewski):

• złoty medal i awans do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej wywalczyły dziewczęta grające w unihokeja oraz mie-

szana drużyna ringistów

• srebrny medal w piłce ręcznej otrzymali chłopcy, zaś dziew-

częta w piłce nożnej

• brązowy medal zdobyły dziewczęta w piłce koszykowej.

 W finałach XIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

zespół ringo wywalczył VI miejsce, a dziewczęta powtórzyły 

ubiegłoroczny sukces i zostały MISTRZYNIAMI MAZOWSZA 

w unihokeju. 

 W tym roku szkolnym Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

zostało niezaprzeczalnym liderem wśród szkół gimnazjalnych 

Powiatu Warszawa Zachód, wygrywając rywalizację punkto-

wą za osiągnięcia sportowe. Zajęcia z dziewczętami prowadziła 

pani Anna Grobelna, a z chłopcami pan Grzegorz Kotlarczuk.  

 W tym roku szkolnym w zawodach sportowych brało udział  

ok. 40% uczniów naszej szkoły. Sukcesy są wynikiem dużego za-

angażowania gimnazjalistów, ich ambicji i waleczności. Gratula-

cje należą się wszystkim uczniom, którym chciało się zostać po 

lekcjach i ciężko pracować, aby poprawić predyspozycje fizycz-

ne, psychiczne oraz doskonalić swoje umiejętności techniczne 

w licznych dyscyplinach sportowych.

Anna Grobelna - nauczyciel W-F

Wyniki XXIII Ożarowskiego Biegu im. Janusza Kusocińskiego 
 Bieg Trzeźwości im. Błogosławionego Ks. Józefa Jankowskiego na dystansie 2500 m (65 uczestników) 

 Nordic Walking 5 km (30 uczestników)

 Bieg Dzieci

Bieg na dystansie 200 m dla dzieci do 7 lat

Dziewczynki Chłopcy

I miejsce - Wyrzykowska Julia - 45” I miejsce - Stępka Stanisław - 44”

II miejsce - Kalinowska Maja - 46” II miejsce - Oledzki Sebastian - 46”

III miejsce - Gadyńska Natalia - 54” III miejsce - Ślaski Filip - 54’’
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Bieg na dystansie 600 m dla dzieci 8-10 lat

Dziewczynki Chłopcy

I miejsce - Seta Weronika - 2,49 I miejsce - Adamczyk Dawid - 2,38

II miejsce - Szkup Weronika - 2,54 II miejsce - Wlodarczyk Maciej - 2,39

III miejsce - Kamień Monika - 2,59 III miejsce - Karaban Kacper - 2,43

Bieg na dystansie 1000 m dla dzieci 11-13 lat

Dziewczynki Chłopcy

I miejsce - Gulczyńska Ola - 5,43 I miejsce - Zwierzyński Adrian - 4, 53

II miejsce - Sęk Natalia - 6,01 II miejsce - Kalinowski Dominik - 5,17

III miejsce - Boguraj Karolina - 8,06 III miejsce - Sobolewski Kamil - 5,31

Bieg na dystansie 1500 m dla młodzieży 14-16 lat

Dziewczynki Chłopcy

I miejsce - Trojan Karina - 7,47 I miejsce - Słowiński Michał - 6,25 

II miejsce - Kamień Magdalena - 8,10 -

III miejsce - Pawlak Laura - 9,03 -

Bieg Główny (brało udział 85 osób) 10 km od 17 roku życia 

Kobiety

17-34 lat 35-49 lat

I miejsce - Kalińska Renata - 38,13 I miejsce - Malinowska-Sypek Agnieszka - 39,12

II miejsce - Gontasz Ewa - 42,37 II miejsce - Kamiń Dorota - 43,17

III miejsce - Sławińska Dominika - 46,37 III miejsce - Pawłowska Katarzyna - 50,28

50 +

I miejsce - Karłowicz Anna - 52,41

II miejsce - Żywek Teresa - 53,13 

III miejsce - Dziki Marzena - 1;01,09

Mężczyźni

17-19 lat 20-39 lat

I miejsce - Sikora Przemysław - 42,02 I miejsce - Masheil Paweł - 32,33 (Białoruś) 

II miejsce - Słowiński Michał - 45,17 II miejsce - Kosęda Sebastian - 32,49

III miejsce - Sikora Radosław - 48, 37 III miejsce - Kamiński Artur - 35,24 

40-49 lat 50-59 lat

I miejsce - Goleń Jan - 41,42 I miejsce - Nowocień Jacek - 38,11

II miejsce - Woźniak Ryszard - 44,35 II miejsce - Łapiński Zenon - 41,37

III miejsce - Gorka Issasi - 47,35 III miejsce - Kieszek Tadeusz - 41,51 

60+

I miejsce - Opałka Jan - 40,18

II miejsce - Kęcik Janusz - 43,35

III miejsce - Polaski Leszek - 45,25 

Najlepsi zawodnicy z Ożarowa Mazowieckiego 
I miejsce - Foremnik Rafał- 40,41

II miejsce - Kieszek Tadeusz - 41,51

III miejsce - Koterba Maciej - 43,11

Najlepsze zawodniczki z Ożarowa Mazowieckiego 
I miejsce - Kieszek Agnieszka - 47,19
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II Turniej o Puchar Burmistrza
W sobotę 18 czerwca br. na boisku KS Ożarowianka 

został rozegrany II Turniej o Puchar Burmistrza Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki w piłce nożnej. 

W zawodach uczestniczyło osiem drużyn z rocznika 2000 

i 2001. Niewątliwą atrakcją był udział dziewcząt z MUKS Praga 

Warszawa, które, mimo iż przegrały w meczu o trzecie miejsce 

z KS Raszyn 2:0, bardzo dobrze zaprezentowały się na tle swoich 

kolegów. 

 W finale spotkały się KS Ożarowianka i Legia Warszawa. Po 

emocjonującym i wyrównanym widowisku w regulaminowym 

czasie był remis 1:1 i o zwycięstwie musiały zadecydować rzuty 

karne. Ostatecznie 4:3 wygrała drużyna ze stolicy, której serdecz-

nie gratulujemy wygranej.

 Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Piotr 
Dąbrowski z KS Ożarowianka. Najlepszym bramkarzem - 

Klaudia Kalicka z MUKS Praga Warszawa. Najlepszym strzel-

cem okazał się Maciej Anusiak z Legii Warszawa. Nagrodą 

specjalną uhonorowany został Arian Mysłowski z KS Ożaro-

wianka.  

 Zarząd Klubu Sportowego „Ożarowianka” serdecznie dzię-

kuje wszystkim, którzy przyczynili do zorganizowania i przepro-

wadzenia zawodów. Zawodnikom za ich zaangażowanie, rodzi-

com za liczne przybycie i wspaniały doping.

 Osobne podziękowanie składamy na ręce Burmistrza Pawła 

Kanclerza za objęcie patronatem turnieju i ufundowanie pa-

miątkowych pucharów.

Zarząd KS Ożarowianka
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INFORMACJE, ROZMAITOŚCI

Wspomnienie...
Takie są koleje losu, jedni odchodzą, inni pozostają. Niemniej 

niezbyt wielu jest ludzi, którzy prowadzili tak szeroką działalność 

nie tylko w ramach swojej pracy i życia codziennego osobistego, 

ale też na płaszczyźnie społecznej.

 Do takich ludzi należał śp. Porucznik Wojska Polskie-
go Franciszek Rapacz syn Jana. Urodzony 19.06.1932 roku 

i zamieszkały w Głuchołazach, a następnie w Kolonii Ołtarzew. 

Deklarację w poczet członków Towarzystwa Miłośników Ołta-

rzewa zgłosił 20.02.1961 roku, przyjętym na Walnym Zgroma-

dzeniu Członków w dniu 18.06.1961 roku.

 Od chwili przyjęcia wszedł do zarządu i pełnił funkcje Skarb-

nika. Pracował zawodowo w Hucie Szkła w Ożarowie, a następ-

nie w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ożarowie 

Mazowieckim. W ciągu działalności był pełen pomysłów, inicja-

tyw, angażował się głęboko w życie zbiorowe, służył radą i do-

świadczeniem.

 Nie były mu obce sprawy Towarzystwa, bo był to typowy 

społecznik, mimo tego, że był chory. Odznaczony został od-

znaką Pracownika Kultury przez Radę Miejską i Urząd Miasta 

i Gminy w Ożarowie Mazowieckim.

 Żył wśród nas, pracował wśród nas, odszedł od nas w dniu 

3.06.2011 roku.

 Niech mu ziemia lekką będzie i niech spoczywa w pokoju na 

wieki wieków. Cześć jego pamięci.

 Rodzinie zmarłego przekazuję serdeczne współczucie. Po-

chowany został na cmentarzu parafialnym w Ołtarzewie w dniu 

8.06.2011 roku.

były wieloletni Prezes Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa
Zbigniew Antoni Leoniak

Aktywizacja ludzi starszych
Nikt już nie pamięta dokładnie, kto zapoczątkował akcję ak-

tywizacji ożarowskich emerytów i rencistów – czy to Ksiądz 

Proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Jan Latoń, czy Pan 

Burmistrz Paweł Kanclerz – ale od lutego 2011 roku rozwija się 

ona i przyciąga wciąż nowe osoby.

 Dzięki zgodzie i funduszom, jakie przeznaczył na ten cel 

pan Burmistrz, swoje podwoje udostępniła Miejska Pływalnia. 

W każdym tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki, od 14:30 do 

15:30 emeryci i renciści mogą bezpłatnie korzystać z obu base-

nów pływalni łącząc pływanie ze specjalnymi natryskami, wod-

nymi masażami w basenie rekreacyjnym oraz wygrzewając się 

i masując w jacuzzi. 

 Dla wielu są to lecznicze zabiegi poprawiające kondycję, 

wspomagające leczenie kręgosłupa. Wiele osób ćwiczy, gdyż 

w wodzie wszystko łatwiej wykonać, lekko można poruszać się, 

zapominając o nadwadze i bólu stawów.

 Dzięki zaangażowaniu Dyrektora Pływalni Miejskiej w Oża-

rowie Mazowieckim - pana Andrzeja Kowalskiego ruszył pro-

gram sportowo-rekreacyjny dla osób w wieku 40+ i 50+.

 W ramach tego programu w środy, w godzinach 17:00-18:00, 

można korzystać z gimnastyki w hali sportowej przy ulicy Szkol-

nej, a w soboty, w godzinach 9:00-11:00, ćwiczyć Nornic Wal-

king - marsz ze specjalnymi kijkami, który powstał jako metoda 

treningowa dla narciarzy w latach 20-tych w Finlandii. Można 

nas spotkać na trasie do Ołtarzewa lub w kierunku Babic. Po 

sukcesie, jaki osiągnęliśmy w 5-kilometrowym marszu z kijkami 

w czasie Dni Ożarowa Mazowieckiego, może wkrótce dołączy-

my do Polskiej Federacji Nordic Walking.

 Trenerem i prowadzącym zajęcia sportowo-rekreacyjne jest 

pan Andrzej Kowalski.

 Cieszymy się, że postanowiono pomóc grupie emerytów 

i rencistów w aktywizacji ich życia, że stworzono możliwości 

aktywnego spędzania czasu. Korzystający z tych możliwości 

pokazują innym, że osoby starsze nie muszą żyć w smutku 

i przygnębieniu, spędzając czas przed telewizorem w domu. 

Zapraszamy chętnych, aby dołączyli do nas i dziękujemy tym, 

którzy nas wspierają.

Grażyna Lipska

Podziękowanie 
Panu Burmistrzowi, Radzie Miejskiej Ożarowa 

Mazowieckiego, Dyrekcji i Pracownikom 

Hotelu Mazurkas, Rodzinie, Przyjaciołom, 

wszystkim, którzy nas wspierali i otaczali 

w bolesnych dla nas chwilach oraz uczestniczyli 

w pożegnalnej Mszy Św. Męża i Taty

Śp. Waldemara Smolińskiego

pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie

Halina Smolińska z córką i synem
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Kącik adopcyjny
Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące zagi-

nięcia (datę, opis psa) oraz swoje dane. 

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska, czy 

zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, to zgłosić zaginięcie 

pod numer telefonu, który jest podany w kąciku adopcyjnym 

„Informatora” oraz Straży Miejskiej.

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o telefony 

po godzinie 16:00.

Telefony kontaktowe:

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

 Poszukuję nowych domków dla pięciu 4-miesięcznych 
szczeniąt, które zostały skazane na śmierć przez poprzednie-

go właściciela. Maluchy porzucono bez matki w lesie. Są bar-

dzo energiczne, lubią pieszczoty i zabawę z innymi zwierzakami. 

Obecnie przebywają w domu tymczasowym. Telefony kontak-

towe 602-655-645 po 17:00, 507-415-468 po 16:00

 6-miesięczne rodzeństwo Max i Sonia jak na razie są 

średniej wielkości szczeniakami. Mama i tata - to duże pięk-

ne psy. Maluchy mają piękną, krótką i lśniącą sierść, są bardzo 

mądre, potrafią już reagować na niektóre komendy. Czekają 

na nowe domki. 

 Duża wilkowata Nora została przez nas odebrana podczas 

transportu do schroniska. Ma około 9 miesięcy, jest czystą, 

bardzo łagodną i miłą suczką. Nora jest już nauczona dobrych 

manier. Czasami potrafi zaczepiać, aby zwrócić na siebie uwagę. 

Ładnie chodzi na smyczy. 

 4-letnia, ciepła Sonia jest niezwykle miłą przytulanką. Ta ła-

godna średniej wielkości sunia o jasnobrązowej sierści kocha lu-

dzi, psy i koty. Sonia jest bardzo opiekuńcza, nauczona czystości.

Ze względu na swój łagodny i milusiński charakter polecamy ją 

także do domu z dziećmi. Sonia wychowana była w mieszkaniu 

i dlatego nie nadaje się do przebywania na zewnątrz. Bardzo ład-

nie chodzi na smyczy. Nawet spuszczona z niej bacznie pilnuje 

się opiekuna.

 Czarna Sara jest bardzo energiczną, łagodną i rozbrykaną 

sunią. Strasznie tęskni za opiekunem. Uwielbia pieszczoty i gła-

skanie. Lubi bieganie i zabawy. W stosunku do innych psów jest 

bezproblemowa. Idealnie nadaje się do zamieszkania z dziećmi.

NORA LULKA

MINIATURKA

MAX

STRAŻ MIEJSKA, POLICJA, OSP

Zespół Straży Miejskiej podjął łącznie 683 interwencji. Oczy-

wiście odbywały się również kontrole prewencyjne w rejonie 

oraz codzienne - pod kątem stanu infrastruktury technicznej 

miasta. 

• Po raz pierwszy podjęto współpracę z ITD (Inspektoratem 

Transportu Drogowego), co, przy utworzeniu dodatkowego 

patrolu z Policją, przyniosło natychmiastowy skutek w postaci 

wyeliminowania w znacznym stopniu poruszania sie pojaz-

dów wielotonażowych obsługujących budowę „S-8” po dro-

gach nieprzystosowanych do takiego ruchu.

• Niezbędna była również współpraca z SOK (Służbą Ochrony 

Kolei). Na prośbę mieszkańców korzystających z ul. Przejazdo-

wej, która należy do PKP, interweniowaliśmy w sprawie znisz-

czenia jej nawierzchni.

• Wspólnie z pracownikiem Ewidencji Działalności Gospodar-

czej, dokonano kontroli miejskiego bazarku przy ul. Strażac-

kiej. 

• Nasz patrol jako pierwszy zabezpieczał miejsce awarii gazo-

ciągu do czasu przyjazdu odpowiednich służb na terenie miej-

scowości Płochocin.

• Zabezpieczano również miejsce znalezionego niewybuchu 

na terenie budowy JW Construction. 

• Udzielano wsparcia przy zabezpieczeniu ładu i porządku pu-

blicznego przy okazji odbywających się licznych imprez plene-

rowych, w tym „Dnia Dziecka” na terenie Józefowa. 

• Dokonano kontroli łowisk pod kątem posiadania kart węd-

karskich.

• Zatrzymano osobę, która posiadała przy sobie narkotyki. 

Sprawę przekazano Policji.

Straż Miejska
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• Na terenie jednej ze szkół podjęto interwencję wobec oso-

by, która podejrzana była o posiadanie substancji z wyglądu  

przypominającą narkotyk. Na widok patrolu - podejrzany 

zjadł suplement.  

• Zespół fotoradaru kontynuuje swoją pracę w rejonie. Kon-

trolowane są miejsca wskazywane przez mieszkańców i rad-

nych jako szczególnie niebezpieczne.

• Systematycznie kontrolowane są umowy na wywóz nieczy-

stości stałych i ciekłych.

• Do stałych codziennych zadań, wpisało się oczywiście dalsze 

patrolowanie naszej gminy ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na popełnianie przestępstw czy wykroczeń, poprzez typowa-

nie, legitymowanie, ujawnianie i doprowadzanie osób do Ko-

misariatu Policji.

• Straż Miejska zyskała dodatkowe uprawnienia w zakresie 

możliwości przeglądania bagażu i kontroli osobistej, z czego 

zamierza korzystać. 

• Zespół Straży Mijskiej, wraz z Burmistrzem, dokonał przeglą-

du pracy strażników na terenie posterunku, a także w rejonie, 

ze szczególnym uwzględnieniem obsługi urządzenia kontrol-

no-pomiarowego fotoradaru.

• W dniu 23 czerwca, podczas zabezpieczenia uroczystości 

kościelnych, nasi strażnicy podjęli próbę ratowania życia ludz-

kiego. Okazało się bowiem, że jeden z uczestników procesji 

zasłabł i, gdyby nie skuteczna reanimacja, do której włączył się 

również przechodzień, nieprzytomny człowiek już z objawami 

sinicy nie doczekałby przyjazdu pogotowia. Lekarz potwier-

dził, że tylko dzięki tym staraniom człowiek przeżył.

• W ubiegłym miesiącu odnotowaliśmy przypadek wykopania 

niewybuchu. Okazało się, że jest to mina (prawdopodobnie 

przeciwpiechotna). Dzięki współpracy z Patrolem Saperskim 

teren został oczyszczony. 

• Podczas monitorowania stanu infrastruktury technicznej 

miasta odnotowano liczne dziury w drodze lub zapadnięcie 

się nawierzchni, kradzieże pokrywy studzienek, rozkopanie 

drogi, awarie oświetlenia ulicznego czy sygnalizacji świetlnej.

• Mieszkańcy telefonowali do nas z prośbą o podejmowanie 

interwencji w stosunku do niezdyscyplinowanych kierowców, 

którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości, niewłaściwie  

parkują czy nie stosują się do strefy zakazu ruchu. W wyniku 

tych działań ujęto kierującego pod wpływem alkoholu, doko-

nano licznych zatrzymań w strefie B-1, wiele osób zostało we-

zwanych, celem złożenia stosownych wyjaśnień.

• Przekazano Policji 2 osoby poruszające się pojazdem bez sto-

sownych uprawnień.

• W 49 przypadkach interweniowaliśmy w związku ze spoży-

waniem alkoholu w miejscach niedozwolonych.

• Nasze załogi sankcjonowały również brak należytego zacho-

wania środków ostrożności przy trzymaniu psa. Tu prosimy , 

aby nasi czytelnicy informowali nas o podobnych przypad-

kach. Pies, jak wiadomo, to nie tylko przyjemność, ale i obo-

wiązek. Niektórzy mieszkańcy o tym zapominają, nie są przy-

gotowani na zbieranie odchodów po swoich pupilach.

• Okazało się również, że nasze społeczeństwo jest czujne jeśli 

chodzi o używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicz-

nym. Zaradziliśmy temu w 9-ciu przypadkach, „poprzez kie-

szeń” sprawcy wykroczenia.

• Niszczenie zieleni miejskiej, nielegalny handel, w tym brak 

widoczności ceny na produktach czy legalizacji wagi, też za-

kończyło się naszą interwencją.

• Tym razem nie udało się wykonać dla Państwa zdjęć z na-

szych dwukrotnych zmagań z łosiami na terenie naszej gminy. 

Jest to jednak wielkie przeżycie stanąć oko w oko z takim ol-

brzymem, polecamy – ale tylko w ZOO.

• W sumie wystawiono ponad 200 mandatów, skierowano 22 

wnioski do sądu, pouczano w193 przypadkach. 

Pozdrawiamy Straż Miejska

1 czerwca - Włamywacze zatrzymani
Nieznani sprawcy włamali się do jednego z pomieszczeń go-

spodarczych na budowie domu jednorodzinnego w Ożarowie 

Maz. Złodzieje skradli kilka szpul przewodów miedzianych 

o wartości 17 zł. Już w kilka godzin po włamaniu ożarowscy 

policjanci i zatrzymali trzech sprawców włamania. Zatrzyma-

nymi okazali się dwaj 16-latkowie i 18-latek. 

3 czerwca 2011- Nietrzeźwy kierowca z sądowym zaka-
zem uderzył w budynek
Policjanci z Ożarowa Maz. około 1.00 w nocy zatrzymali 20-

-letniego kierowcę. Młody mężczyzna na widok policyjnego 

radiowozu, zaczął uciekać. Gdy uderzył w budynek, ucieczkę 

kontynuował pieszo. Kilka minut później Mateusz K. został 

pojmany. Jak się okazało, mężczyzna miał 1,4 promila alkoholu 

w organizmie i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 

7 czerwca 2011 - Policjanci uniemożliwili dalszą jazdę
Policjanci z Ożarowa Maz. przedstawili zarzut kierowania ro-

werem w stanie nietrzeźwości Krystynie i Krzysztofowi J. Mał-

żeństwo zostało zatrzymane do kontroli drogowej. Przepro-

wadzone badanie alkomatem wykazało, że mieli od 0,6 do 2,5 

promila alkoholu w organizmie. 

13 czerwca - Narkotyki w samochodzie
Detektywi z Ożarowa Maz. przedstawili zarzut posiadania 

środków odurzających Łukaszowi T. 19-latka zatrzymano, gdy, 

podczas kontroli drogowej, w kierowanym przez mężczyznę 

samochodzie znaleziono marihuanę. 

17 czerwca - Zatrzymani trzej sprawcy włamania
Dzięki skrupulatnie wykonanej pracy i zebranym danym 

operacyjnym przez policjantów, ożarowscy detektywi ustalili 

sprawców włamania, którego dokonali oni 21 marca br.

4 lipca 2011 - Kradli złom, zostali ukarani
Policjanci z Ożarowa Maz. ukarali trzech sprawców kradzieży. 

Mężczyźni wynosili złom z terenu pustostanu.

6 lipca - Przed policjantami schował się w szafie
Policjanci z Ożarowa Maz. uzyskali informację o miejscu po-

bytu osoby poszukiwanej. Drzwi otworzyła żona, która poin-

formowała funkcjonariuszy, że męża nie ma w domu. Jednak 

okoliczności i postawa kobiety spowodowały, że mundurowi 

nie dali wiary jej słowom. Policjanci znaleźli mężczyznę scho-

wanego w szafie.

Na podstawie informacji ze strony

 http://kppbabice.policja.waw.pl/  

Policja



26 6/6 2011

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

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Anna Szołajska – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska – Sekretarz Redakcji
SKŁAD TEKSTU I DRUK: Grafium

KOREKTA TEKSTU: Studio Reklamy „Barocco”
ADRES  DO KORESPONDENCJI: UMiG Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO” 

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

OSP Ożarów Maz. 

6 maja - Ożarów Maz., ul. Witosa/Mic-

kiewicza - zderzenie 2 samochodów 

osobowych; 3 osoby poszkodowane.

10 maja - Jawczyce, ul. Poznańska - 

wielokrotne dachowanie samochodu osobowego. Poszkodo-

wane zostały 2 osoby. 

10 maja - udział 18 członków OSP Ożarów ze sprzętem Cobra 

w gaszeniu pożaru magazynu w Wólce Kosowskiej.

12 maja - Ożarów Maz., ul. Poznańska - pożar samochodu 

dostawczego Iveco. Spaleniu uległa część osprzętu silnika.

16 maja - Piotrkówek Mały, ul. Strzykulska - dachowanie sa-

mochodu osobowego. Poszkodowane zostały 3 osoby.

19 maja - Mory, ul. Poznańska - najechanie samochodem 

dostawczym IVECO na tył naczepy - 1 osoba poszkodowa-

na. Działania straży polegały na rozciąganiu kabiny, wycięciu 

drzwi, odciągnięciu kolumny kierownicy.

27 maja - Ożarów Maz., ul. Poznańska/Kapucka - zderzenie 3 sa-

mochodów (2 osobowe i ciężarowy) - 1 osoba poszkodowana. 

29 maja - Ożarów Maz., ul. Poznańska/Ceramiczna - zderze-

nie samochodu dostawczego z ciężarowym. Poszkodowanych 

zostało 6 osób. Do uwolnienia kierowcy użyto sprzętu Hol-

matro.

31 maja - Mory, ul. Poznańska - zderzenie 2 samochodów 

osobowych - 2 osoby poszkodowane.

OSP Święcice
12 kwietnia - Ożarów, ul. Ożarowska 8 - palący się pustostan. 

Jednostka dokonała prac rozbiórkowych palącego się budynku.                

9 maja - Józefów, ul. Ogrodowa (wzdłuż torów) - paląca się 

trawa i nieużytki rolne, użyto sprzętu burząco-tłumiącego. 

9 maja - Ożarów, ul. Poznańska 256 - likwidacja gniazd szersze-

ni. Zużyto 5 sztuk aerozolu BROSS.

12 maja - Płochocin, ul. Długa - paląca się trawa przy peronie, 

użyto 1 prądu wody i sprzętu burzącego.   

12 maja - Wolskie - palące się części samochodowe i śmieci 

strażacy użyli 1 prądu wody (2500 l) i sprzętu burzącego.    

23 maja - Stanisławów - Kampinoski Park Narodowy - jed-

nostka dowoziła wodę drogą pożarową do lasu.

27 maja - Ożarów, ul. Kolejowa (parking przy PKP) - usunięcie 

roju pszczół z drzewa i odwiezienie do pszczelarza. 

27 maja - Święcice, ul. Kopytowska - zabezpieczenie terenu 

i pomoc w wyciągnięciu ciała z wody.

27 maja -Józefów, ul. Lipowa - podczas robót budowlanych 

kopiący koparką zahaczył o rurociąg gazowy, nastąpił wyciek 

gazu. Dziąłania jednostki polegały na zamknięciu drogi i zabez-

pieczeniu terenu.

OSP

Wakacyjne kontrole autokarów
Okres wakacji, to również czas dalekich podróży, co wiąże się 

ze wzmożonym ruchem autobusów i samochodów, które 

będą przewozić dzieci i młodzież na letni wypoczynek. 

 W trosce o ich bezpieczeństwo funkcjonariusze Policji 

kontrolują autokary, którymi będą podróżować najmłodsi: 

stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców. 

 Jeśli nauczyciel lub rodzic będzie miał jakiekolwiek po-

dejrzenia dotyczące niesprawności autokaru przewożącego 

dzieci na wycieczkę czy kolonię, bądź też zachowanie kierow-

cy będzie wskazywało, że może on znajdować się w stanie 

nietrzeźwości, nie powinien absolutnie zgadzać się na wyjazd 

dzieci. Należy wówczas wezwać policję.

 Zgłoszenia dotyczące sprawdzenia stanu technicznego 

autokarów i trzeźwość kierowców prosimy kierować w for-

mie pisemnej z kilkudniowym wyprzedzeniem do dyżurnego 

Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego z siedzibą w Starych Babicach na numer faksu (22) 

722-96-23.

Zmiany w przepisach dotyczących rowerzystów
Od niedawna obowiązują nowe przepisy dotyczące porusza-

nia się rowerzystów. Zmiany, jakie weszły w życie 21 maja 2011 

roku, to między innymi zmiana definicji drogi dla rowerów 

oraz roweru. Zostały dodane definicje pasa ruchu dla rowerów, 

śluzy rowerowej oraz wózka rowerowego. Istotną zmianą jest 

umożliwienie kierującemu rowerem poruszanie się środkiem 

pasa ruchu na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim, jeżeli 

ten pas ruchu umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej 

niż jednym kierunku. Oczywiście wówczas, gdy na drodze nie 

ma drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów.

 W zapisach art. 24 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

(obowiązki związane z wyprzedzaniem) zostało dopuszczone 

wyprzedzanie przez kierującego rowerem innych niż rower 

powoli jadących pojazdów z ich prawej strony.

 W śluzie rowerowej kierujący rowerami mogą zatrzymy-

wać się obok siebie. Obowiązani są opuścić ją, kiedy zaistnieje 

możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku.

 Kierujący rowerem lub motorowerem mogą wyjątkowo 

poruszać się obok siebie, jeżeli nie utrudnia to poruszania się 

innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża 

bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 Ważną zmianą jest również dopuszczenie przewożenia 

dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do prze-

wozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.

Na podstawie informacji ze strony
 http://kppbabice.policja.waw.pl/  
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