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Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 Podpisano umowy:

• z wykonawcą: BWT POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w War-

szawie na dostawę i całkowitą wymianę złoża we wszystkich 

filtrach wodnych obiektu Pływalni Gminnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji (GOSiR) w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2a, 

za cenę ofertową brutto: 73.530 zł

• z wykonawcą: FAL-BRUK B.B.Z. FALENTA Sp. J. z siedzibą w War-

szawie na roboty uzupełniające do umowy nr RZP.272.9.7.2012 

dotyczące przebudowy ul. Kolejowej w Ożarowie Mazowiec-

kim, za cenę ofertową brutto: 83.000 zł

• z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą w Brwi-

nowie na roboty uzupełniające do umowy nr RZP.272.17.11.2012 

dotyczące remontu dróg gminnych - równania i utwardzenia 

dróg gminnych nieutwardzonych wraz z dostawą tłucznia ka-

miennego za ustalone po negocjacjach ryczałtowe ceny brut-

to w wysokości:

a) 78,90 zł - za jednostkową cenę brutto za 1 t tłucznia ka-

miennego

b) 99.966,30 zł - za całość przedmiotu zamówienia tj. za 1267 t 

tłucznia kamiennego 

(wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty zabez-

pieczonej w budżecie gminy tj. 99.966,30 zł)

• z wykonawcą: Bank Polska Kasa Opieki S.A. V Mazowieckie 

Centrum Korporacyjne w Warszawie z siedzibą w Warszawie 

na usługę bankową, polegającą na udzieleniu długotermino-

wego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla 

Gminy Ożarów Mazowiecki w kwocie: 6.935.846 zł, za cenę 

ofertową: 2.341.269,44 zł

 Ogłoszono/wszczęto postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego na:

• remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Ma-

zowieckim, znak postępowania: RZP.271.29.2012   

• dostawę i wbudowanie kruszywa kamiennego na dro-

gi gminne w Ożarowie Mazowieckim, znak postępowania: 

RZP.271.30.2012   

• pielęgnację i konserwację drzew, będących pomnikami przy-

rody na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, znak postępowa-

nia: RZP.271.33.2012   

• utrwalenie emulsją i grysem bazaltowym nawierzchni tłucz-

niowej dróg gminnych w Ożarowie Mazowieckim, znak postę-

powania: RZP.271.34.2012   

• budowę studni regulującej przepływ na kanale deszczowym 

Ø 1400 zbierającym wodę opadową z utwardzonych terenów 

zakładu Tele-Foniki Kable w Ożarowie Mazowieckim, znak po-

stępowania: RZP.271.35.2012   

• dostawę, montaż i uruchomienie stacjonarnego agregatu 

prądotwórczego na Stacji Pomp Kanalizacyjnych w Oża-

rowie Mazowieckim, ul. Kapucka 28, znak postępowania: 

RZP.271.36.2012   

• świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego trans-

portu zbiorowego osób na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 

za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki, znak 

postępowania: RZP.271.37.2012   

• wymianę posadzki w hali sportowej przy Szkole Podsta-

wowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, znak postępowania: 

RZP.271.38.2012   

• usługi uzupełniające do umowy nr RZP.272.17.14.2011 z dnia 

31 sierpnia 2011 r. dotyczące usług na przewóz dzieci w cza-

sie wakacji w 2012 roku w dniach 2-14 lipca (10 wyjazdów) 

oraz w dniach 16-27 lipca (5 wyjazdów), znak postępowania: 

RZP.271.39.2012   

• usługi uzupełniające do umowy nr RZP.272.18.15.2011 z dnia 

31 sierpnia 2011 r. dotyczące usług na dowóz oraz przywóz 

2 dzieci niepełnosprawnych z Ożarowa Mazowieckiego do 

Warszawy, ul. Bełska 5 na zajęcia „Lato w mieście” w dniach 

2-14 lipca 2012 r., znak postępowania: RZP.271.40.2012   

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA

 Dom Kultury „Uśmiech”

• 1 czerwca, w dniu święta dzieci, w pracowni malarstwa 

i rysunku Domu Kultury „Uśmiech” zorganizowane zostały za-

bawy i konkursy z nagrodami dla dzieci i ich rodziców.

• 2 czerwca na placu przy Sanktuarium Miłosierdzia Boże-

go odbył się gminno-parafialny festyn z okazji Dnia Dziecka. 

Na scenie wystąpiły dzieci z sekcji Domu Kultury „Uśmiech” 

oraz ze świetlicy socjoterapeutycznej, działającej przy Parafii 

Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie wystąpił zespół „Armia 

Dzieci” oraz „En Gedi”.

• 3 czerwca na boisku Klubu FC Płochocin odbył się fe-

styn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami byli: Dom Kultury 

„Uśmiech” oraz Klub Sportowy FC Płochocin. 

• 9 czerwca na boisku Klubu Sportowego „Ożarowianka” 

zorganizowana została „Mobilna Strefa Kibica”. 

• W piątkowy wieczór 15 czerwca wręczone zostały Nagro-

dy Honorowe Ożarowa Mazowieckiego „Felicje”. Laureatami 

tegorocznych „Felicji” zostali: pani Lucyna Bielecka oraz Chór 

Kameralny „Ab Imo Pectore” prowadzony przez pana Mariusza 

Latka. Wieczór uświetnił koncert Michała Bajora. Uroczystość 

odbyła się w Centrum Konferencyjno-Bankietowym Baccara. 

• 16 czerwca zespół „Ożarowiacy” wystąpił na Koncercie 

Galowym XXXII Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycz-

nych. „Ożarowiacy” zdobyli dwie pierwsze nagrody w tym 

przeglądzie.

• 17 czerwca odbyły się X Dni Ożarowa Mazowieckiego. Na 

scenie wystąpiły zespoły z Domu Kultury „Uśmiech” oraz za-

proszeni goście, a także gwiazda wieczoru zespół BAJM. Festyn 

odbył się na boisku UKS Ołtarzew w Ołtarzewie przy ul. Parko-

wej. 

• 10 czerwca w Józefowie, a 24 czerwca w Ożarowie Mazo-

wieckim odbyły sie wieczorki taneczne dla seniorów.
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 W powiatowym finale lekkiej atletyki indywidualnej w ka-

tegorii szkół gimnazjalnych, chłopcy z klas III zajęli II miejsce 

w sztafecie olimpijskiej i II miejsce w sztafecie 4X100. Oprócz 

sukcesów grupowych, gimnazjaliści z Ożarowa święcili też suk-

cesy indywidualne.

 Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczeń klasy III Krzysz-

tof Łupiński, który przez trzy lata nauki zdobył dla szkoły wiele 

punktów w klasyfikacji sportowej szkół gimnazjalnych.

 SPROSTOWANIE: W majowym numerze „Informatora 

Ożarowskiego”, w informacji burmistrza dotyczącej oświaty, 

umieszczono nieprawidłową informację dotyczącą konkur-

su „Mały Pitagoras”. Informacja powinna brzmieć: „12 maja 

w Kampinosie odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny 

„Mały Pitagoras”. Aleksandra Kanka, uczennica klasy Va Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowiec-

kim zajęła pierwsze miejsce”.

 22 maja, w ramach programu „Mądrze korzystać z Interne-

tu”, uczniowie klasy IVb Szkoły Podstawowej im. Szarych Sze-

regów w Płochocinie przygotowali prezentację multimedialną 

nt. „Bezpieczne strony internetowe, zestawienie bezpiecznych 

serwisów dla dzieci, strony informacyjne dla rodziców”.

 Z okazji Dnia Matki i Ojca, we wszystkich placówkach 

oświatowych na terenie naszej gminy, odbyły się uroczystości:

• 23 maja uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie wystawili spektakl pt. „Postaw na rodzinę”. 

• 24 i 31 maja w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie Ma-

zowieckim dzieci zaprezentowały rodzicom wierszyki i piosenki. 

W grupach I i III uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty były po-

łączone z zakończeniem roku szkolnego. Dzieci w tych grupach 

otrzymały z rąk pani dyrektor dyplomy „Super przedszkolaka”.

• 25 maja w Przedszkolu nr 1 w Ożarowie Mazowieckim od-

był się „Koncert dla Mam” w wykonaniu artystów Pruszkow-

skiego Towarzystwa Muzycznego. 

• 25 maja dzieci z Przedszkola Publicznego w Broniszach wy-

stawiły dla mam przedstawienia teatralne. Grupa 3 i 4-latków 

spektakl pt. „Nie ma jak u mamy”, a grupa 5 i 6-latków spektakl 

pt. „Bajki-samograjki”.

• 26 maja w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie odbyło się przedstawienie teatralne oraz piknik.

 24 maja w Szkole Podstawowej w Święcicach odbyły się 

spektakle profilaktyczne dla uczniów klas I-III pt. „Przygo-

dy smoka Emila” oraz dla klas IV-VI „Anonim@prawo.sieć.pl” 

w wykonaniu Teatru „Maska” w Krakowie.

 25 maja w Płochocinie odbył się Powiatowy Finał Ringo 

Dziewcząt i Chłopców. Uczniowie Gimnazjum im K. I. Gał-

czyńskiego zdobyli złoty medal. 

 26 maja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusociń-

skiego w Ożarowie Mazowieckim odbyła się X edycja Konkur-

su Ortograficznego „O Pióro Burmistrza Gminy Ożarów Ma-

zowiecki” pod honorowym patronatem Burmistrza Ożarowa 

Mazowieckiego - pana Pawła Kanclerza i Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Ma-

zowieckim - pani Izabeli Milde. Laureaci tegorocznej edycji:

• I miejsce - Aleksandra Hamny, uczennica klasy IVa Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Ma-

zowieckim.

• I miejsce - Aleksandra Kanka, uczennica klasy Va Szkoły Pod-

stawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Maz.

• I miejsce - Bartosz Bogucki uczeń klasy VIb Szkoły Podsta-

wowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie.

 26 maja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusociń-

skiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się Szkolny Konkurs 

Informatyczny dla klas szóstych. Laureatami konkursu zostali: 

• I miejsce - Antonina Komosa, Aleksandra Mikołajczyk, Do-

minika Molenda, Aleksander Senderowski - uczniowie klasy VIa 

• II miejsce - Katarzyna Gołębiowska, Klara Kowalczyk, Piotr 

Lach, Wojciech Szmyd - uczniowie klasy VIa i VIs

• III miejsce - Weronika Bińkowska, Alicja Nastałek - ucznio-

wie klasy VIa i VIb.

 28 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Ołtarzewie odbyło 

się podsumowanie konkursu z języka angielskiego „OXFORD”. 

Laureatem konkursu został uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Janusza Kusocińskiego - Jakub Bielecki. 

 Z okazji Dnia Dziecka:

• 29 maja dzieci z grupy IV i V z Przedszkola Publicznego 

nr 2 w Ożarowie Mazowieckim uczestniczyły w wycieczce 

do Wilanowa. 

• 30 maja w Przedszkolu Publicznym w Józefowie dzieci 

wzięły udział w „Balu w Ogrodzie”, prowadzonym przez „Sło-

neczko” i „Pana Promyczka” z Agencji Artystycznej „Koliber” 

z Warszawy. 

• 1 czerwca w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie Ma-

zowieckim odbyła się „Olimpiada sportowa”. 

• 9 czerwca w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie odbył się rodzinny piknik zorganizowany przez 

nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej oraz rodziców.

 29 maja w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie odbył się koncert filharmoniczny „Muzyka 

na osi czasu”. Prezentowane były utwory Bacha, Vivaldiego, 

Beethovena, Czajkowskiego, Debussy’go.

 W dniach 25-29 maja uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Święcicach, w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w Unihokeju, zdobyli:

• w kategorii dziewcząt - III miejsce

• w kategorii chłopców - VII miejsce.

Zawody sportowe odbyły się w Gostyninie.

 Na terenie Szkoły Podstawowej w Święcicach prowadzo-

na jest akcja zbierania nakrętek w ramach programu „Nakrętki 

nadziei”, z przeznaczeniem na zakup protezy dla ucznia Szkoły 

Podstawowej w Lesznie, który w wyniku wypadku stracił rękę 

oraz nogę. 

 28 maja dzieci z Przedszkola Publicznego w Broniszach 

uczestniczyły w III Powiatowym Przeglądzie Teatralnym Przed-

szkolaków w Zaborowie.

 Uczennica Szkoły Podstawowej w Święcicach - Julia Barto-

sińska - zajęła I miejsce w eliminacjach powiatowych i wzięła 

udział w eliminacjach wojewódzkich w II edycji Ogólnopol-

skiego Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi – czy 

upadek to przypadek?” Organizatorem konkursu jest Kasa Rol-

niczego Ubezpieczenia Społecznego.

 W dniach 1-3 czerwca, w ramach Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt, uczennice Gim-

OŚWIATA
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nazjum im. K. I. Gałczyńskiego zdobyły srebrny medal. Zawody 

sportowe odbyły się w Milanówku. 

 5 czerwca w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie dla uczniów klas IV-VI odbył się konkurs wiedzy 

o Szarych Szeregach. 

 6 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kuso-

cińskiego odbył się Dzień Przedszkolaka. Do szkoły zostały 

zaproszone dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszko-

la Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego w Broniszach. 

Uczniowie z koła teatralnego z klas pierwszych przygotowali 

dla przedszkolaków przedstawienie „Dwanaście miesięcy”. 

 6 czerwca dzieci z najstarszych grup z przedszkoli pu-

blicznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki brały udział 

w „Dniu otwartym” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza 

Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim. 

 6 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusociń-

skiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się Powiatowy Kon-

kurs Ortograficzny. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Ham-

my - uczennica klasy IV, Wiktoria Senderowska - uczennica 

klasy IV, Aleksandra Kanka - uczennica klasy V.

 6 czerwca w Błoniu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janu-

sza Korczaka, odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

„O tytuł mistrza ortografii”. Uczennica Gimnazjum im. Boha-

terów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim 

- Magdalena Bachanek zajęła II miejsce, zaś Jakub Kuleta otrzy-

mał wyróżnienie. Cezary Kowalski, uczeń klasy II z Gimnazjum 

im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie, zajął III miejsce. Organi-

zatorem konkursu było Stowarzyszenie „O uśmiech dziecka”. 

 6 czerwca w Błoniu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza 

Korczaka w ramach projektu „Korczakowskie impresje” odbył 

się konkurs literacki. Pierwsze miejsce za pracę na temat: „Kor-

czak. Dziecko. Nasze marzenia i pasje” zdobył Piotr Marczak 

- uczeń kl. IIb Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszaw-

skiego w Ożarowie Mazowieckim, drugie miejsce Daria Ma-

tynia - uczennica kl. III Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim.

 11 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Ma-

zowieckim obyło się podsumowanie VII Mistrzostw Szkoły 

w Tabliczce Mnożenia. W konkursie wzięło udział 43 uczniów 

z klas III i IV. W kategorii - ogólnej punktacji klas III następujące 

miejsca zajęli:

• I miejsce - Oliwia Wysocka

• II miejsce - Bartosz Zawadzki

• III miejsce - Wiktor Jaworski

W kategorii - ogólnej punktacji klas IV następujące miejsca zajęli:

• I miejsce - Patryk Malec Nagadowski

• II miejsce - Jakub Bielecki

• III miejsce - Filip Sudakowski. 

 13 czerwca w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie 

Mazowieckim odbył się „Piknik rodzinny”. Dla swoich rodzi-

ców dzieci zaprezentowały pokaz taneczny. Na uczestników 

licznych konkursów czekały nagrody ufundowane przez Pol-

skie Radio.

 14 czerwca w Ożarowie Mazowieckim odbył się Powiato-

wy Konkurs „Ekologiczna szkoła”. Pierwsze miejsce w kategorii 

szkół gimnazjalnych zdobyło Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskie-

go w Płochocinie.

 15 czerwca w Przedszkolu Publicznym w Józefowie zakoń-

czyła się akcja charytatywna, mająca na celu zebranie rzeczy 

dla dzieci i matek z Domu Samotnej Matki w Brwinowie. 

 15 czerwca w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie 

Mazowieckim zakończyła się akcja charytatywna „Pomaga-

my chorym dzieciom”. Zebrane dary zostały przekazane dzie-

ciom przebywającym w Samodzielnym Publicznym Dziecię-

cym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Działdowskiej 1.

 15 czerwca w Przedszkolu Publicznym w Józefowie została 

zorganizowana Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Czynny 

udział w zawodach wzięły dzieci z III i IV grupy. Dzieci młodsze 

(z grupy I i II) dopingowały uczestników olimpiady. 

 16 czerwca w Szkole Podstawowej w Święcicach odbył się 

Turniej - Mistrz Tabliczki Mnożenia. W kategorii klas drugich - 

I miejsce zajął Ignacy Dymski, w kategorii klas trzecich - I miej-

sce zajęła Julia Bartosińska, w kategorii klas czwartych - I miej-

sce zajął Filip Dąbkowski. 

 19 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim odbył się koncert muzyki klasycz-

nej „W kręgu polskich tańców - polskie impresje taneczne”, 

w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

 19 czerwca w Zielonkach odbył się „Bieg o Puchar Starosty 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego”. W klasyfikacji general-

nej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego zajęła 

II miejsce. W klasyfikacji indywidualnej Patryk Węsek - uczeń 

klasy VI Szkoły Podstawowej w Święcicach - zajął IV miejsce 

w kategorii 800 metrów.

 19 czerwca w Błoniu odbyło się podsumowanie XI Powia-

towego Konkursu Czytelniczego pt. „Wydajemy własną książ-

kę”. Więcej o konkursie można przeczytać wewnątrz numeru.

 21 czerwca w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie odbył się koncert filharmoniczny „Stanisław 

Moniuszko - VERBUM NOBILE” - pełna napięcia i humoru 

dziewiętnastowieczna komedia omyłek. 

 22 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kuso-

cińskiego odbył się konkurs ortograficzny dla dyslektyków „Or-

tofrajda”. W konkursie brali udział uczniowie klas II i III. 

 23 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kuso-

cińskiego w Ożarowie Mazowieckim obyła się rekrutacja dzieci 

do pierwszej klasy integracyjnej. 

 Od 24 do 28 czerwca uczniowie Gimnazjum im K. I. Gał-

czyńskiego w Płochocinie brali udział w programie profilak-

tycznym „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

 26 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kuso-

cińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbyło się podsumowa-

nie XXVII Rajdu „Szlakiem Naszej Historii”. 

 W ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasi-

sty organizowanym przez wydawnictwo Operon uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego uzyskali 

bardzo dobry wynik. Na 20 możliwych punktów uczniowie 

uzyskali:

• z języka polskiego 17,65 punktów (średnia dla wojewódz-

twa to 16,56, średnia w skali kraju 16,34)

• z matematyki 17,46 punktów (średnia dla województwa to 

16,74, średnia w skali kraju 16,50).
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za zajęcie I miejsca 
w X Edycji Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,

 etap regionalny, organizowanego przez KRUS, Ministra Rolnictwa 
oraz Państwową Inspekcję Pracy, pod honorowym patronatem

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Paweł Kanclerz 

Ożarów Mazowiecki, 2012-06-19

Tłumacz języka migowego w Urzędzie Miejskim
Osoby niesłyszące, przy załatwianiu spraw administra-

cyjnych, mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu 

Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, który ukończył kurs 

języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej 

usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Miejskim. 

 Zgłoszenia można dokonać osobiście w biurze podaw-

czym Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 (parter) lub 

korzystając z pomocy osoby trzeciej, dzwoniąc pod nr tel. 

22 731 32 00, a także wysyłając maila na adres: umig@oza-

row-mazowiecki.pl

Gratulacje
dla Państwa Lidii i Stanisława Lubańskich 

z Płochocina

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała nr XXIII/212/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr XXIII/213/12 w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Uchwała nr XXIII/214/12 w sprawie przyznania nagrody ho-

norowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr XXIII/215/12 w sprawie opłaty za świadczenia 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 

Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr XXIII/216/12 w sprawie ustalenia trybu udziela-

nia i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wy-

chowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy 

Ożarów Mazowiecki przez podmioty niepubliczne oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Uchwała nr XXIII/217/12 w sprawie wyrażenia zgody na na-

bycie nieruchomości.

Uchwała nr XXIII/218/12 w sprawie wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-

portu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXIII/219/12 w sprawie przyjęcia raportu z re-

alizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2009-2032”.

Uchwała nr XXIII/220/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Ma-

zowieckim.

Uchwała nr XXIII/221/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2011.

Uchwała nr XXIII/222/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych za 2011 rok.

Uchwała nr XXIII/223/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemo-

cy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie 

Ożarów Mazowiecki na lata 2011-2013”.

Uchwała nr XXIII/224/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządo-

wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po-

żytku publicznego na rok 2011”.

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 30 maja 2012 r.

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).
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Z ŻYCIA GMINY

Honorowe Nagrody 
Gminy Ożarów Mazowiecki FELICJE 2012

15 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym 

Baccara odbyła się Uroczysta Gala, podczas któ-

rej Burmistrz - Paweł Kanclerz oraz Przewodnicząca 

Rady Miejskiej - Blanka Jabłońska wręczyli Honorowe 

Nagrody Gminy Ożarów Mazowiecki FELICJE 2012.

Kapituła Nagrody Honorowej Gminy przyznała to wyróżnienie 

w dwóch kategoriach.

 W kategorii OSOBA - pani Lucynie Bieleckiej, nauczy-

cielowi z 40-letnim stażem pracy z młodzieżą, od początku 

swojej kariery zawodowej związanej ze Szkołą Podstawową 

im. J. Piłsudskiego w Święcicach, zaangażowanej w życie spo-

łeczności szkolnej, a szczególnie Koła Sportowego. Pani Lucyna 

skupia swoje działania na zajęciach edukacyjnych - zarówno 

obowiązkowych, jak i pozalekcyjnych, na propagowaniu spor-

tu i wspieraniu młodych sportowców w ich karierze. Jest inicja-

torką i propagatorką nowej dyscypliny sportowej - unihokeja. 

Otacza troską i opieką dzieci zaniedbane i pochodzące z ro-

dzin ubogich. Organizuje zbiórki odzieży, pozyskuje od spon-

sorów odzież,  obuwie, kostiumy, dresy dla sportowców i dzieci 

z rodzin uboższych. Pani Lucyna w swojej karierze zawodowej 

odniosła wiele sukcesów. 

 W latach 1990-2007, będąc nauczycielem historii, przy-

gotowywała uczniów do konkursów historycznych. Pod jej 

kierunkiem uczniowie zajmowali czołowe miejsca w olimpia-

dach historycznych zdobywając tytuły finalistów i laureatów. 

Od roku 2007 z powodzeniem organizuje imprezę sportową: 

„Otwarte Mistrzostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców”. Podopieczni pani Lucyny 

osiągają sukcesy w zawodach sportowych gminnych, powiato-

wych i międzypowiatowych, a także na Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej. Do najważniejszych spośród ponad 60 istotnych osią-

gnięć należy zaliczyć I miejsce w rozgrywkach międzypowiato-

wych w unihokeju oraz III miejsce w Mazowieckich Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej Dziewcząt.

 W kategorii INSTYTUCJA - Chórowi Kameralnemu „Ab 
Imo Pectore” pod kierownictwem pana Mariusza Latka. 
Chór rozpoczął swoją działalność w 1999 roku pod nazwą „Mi-

sericordia”. Początkowo działał przy Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Ożarowie Mazowieckim, zapewniając oprawę mu-

zyczną uroczystości liturgicznych, a następnie zaczął koncer-

tować w całym kraju. Od października 2006 roku działa pod 

nazwą „Ab Imo Pectore”. 

 Chór bierze udział w konkursach i festiwalach zajmując 

znaczące miejsca na podium. W 2006 roku zajął III miejsce 

w ogólnopolskim konkursie pieśni liturgicznej „Ars Liturgiva” 

w Toruniu. W roku 2007 zakwalifikował się do III Międzyna-

rodowego Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”, a w roku 

2008 zdobył III miejsce w konkursie „Ars Liturgica” w Gnieź-

nie. Udział w III i IV Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej 

w Bydgoszczy przyniósł chórowi „Srebrny Dyplom”.

Serdecznie gratulujemy Laureatom. 

 Przypominamy, że zgłoszenia kandydatur wraz z pisemnym 

uzasadnieniem należy składać w Urzędzie Miejskim w Ożaro-

wie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 do dnia 1 maja każdego 

roku.
Urząd Miejski

Zdjęcia z Uroczystej Gali znajdują się na okładce „Informatora”.

Konkurs edukacyjny 
„TAM, GDZIE MIESZKAM JEST PIĘKNIE”
W 2012 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, po-

sesji, balkonów i ogródków przydomowych oraz tworzenie 

wzorców pozytywnie oddziałujących na społeczność.

 Komisja konkursowa, w wyniku przeprowadzonych lustra-

cji zgłoszonych obiektów, dokona oceny w następujących ka-

tegoriach: 

• ZAGRODA WIEJSKA

• POSESJA

• OGRÓD PRZY WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

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 wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszka-

niowych, posiadające ukwiecone i zagospodarowane roślinno-

ścią balkony. 

Zgłoszenia przyjmuje 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
ul. Kolejowa 2, pokój 110, tel. 22 722 22 07

 wewn. 235; Katarzyna Rykowska tel. 609 107 109.

Urząd Miejski
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Rozstrzygnięcie konkursu „Mieszkam w Gminie Ożarów 
Mazowiecki i tu przekazuję swój podatek dochodowy”
17 czerwca br., podczas obchodów X Dni Ożarowa 

Mazowieckiego, odbyło się losowanie nagród 

dla uczestników konkursu „Mieszkam w Gminie Ożarów 

Mazowiecki i tu przekazuję swój podatek dochodowy”. 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego - Paweł Kanclerz wraz z pa-

nem Mirosławem Mazurukiem - Prezesem Warszawskiego Rol-

no-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach (funda-

torem głównej nagrody w konkursie - tabletu Samsung Gala-

xy) wręczyli 10-ciu laureatom nagrody. 

 Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział 

w konkursie i podjęcie dobrej decyzji. Mamy nadzieję, że z ko-

rzyścią dla gminy i osób biorących udział w konkursie. 

Laureaci konkursu: Iwona Suszczyńska-Ziemkiewicz, Elżbieta 

Wściseł, Mariola Ostrowska, Tadeusz Kuźma, Marek Ostrow-

ski, Bogumiła Kuźma, Cezary Kąkolewski, Grzegorz Wściseł, 

Mariola Wydrych-Stypa, Jarosław Wydrych.

Urząd Miejski

Zmiana systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi

Drogi Mieszkańcu,

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa określa 

zadania gmin oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, doty-

czące utrzymania czystości i porządku. 

 Cele ustawy w zakresie gospodarki odpadami komunalny-

mi to przede wszystkim: 

• uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospoda-

rowania odpadami komunalnymi (likwidacja dzikich wysypisk, 

odejście od spalania śmieci w paleniskach domowych), 

• monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komu-

nalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz 

gminy,

• zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych 

na składowiskach,

• upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania od-

padów komunalnych,            

• zapewnienie powstawania odpowiednich instalacji do od-

zysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych.

 Nowelizacja wymusza na gminach gruntowną przebudo-

wę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Nowe zasady obowiązywać będą najpóźniej od       

1 lipca 2013 roku, zatem pozostał rok na ich wprowadzenie. 

Gmina w tym czasie:

- dokona zmiany obowiązujących aktów prawa miejscowego,

- podejmie nowe uchwały stanowiące akty prawa miejscowego,

- zorganizuje i wdroży nowy system gospodarowania odpada-

mi komunalnymi.

 Najistotniejsza zmiana polega na obligatoryjnym przejęciu 

przez gminę od mieszkańców obowiązków w zakresie zago-

spodarowania odpadów komunalnych.  Tym samym właścicie-

le nieruchomości, najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 roku, zostają 

zwolnieni z obowiązku podpisywania umów na odbieranie 

odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działal-

ność w tym zakresie i jednocześnie od tego dnia są zobowiąza-

ni wnosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Uwaga: do dnia 1 lipca 2013 r. należy rozwiązać umowę na 
odbiór odpadów komunalnych z dotychczasową firmą.

 Wpływy z opłat stanowić będą dochód gminy, z którego fi-

nansowane będzie funkcjonowanie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w zakresie:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych,

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania od-

padów komunalnych,

- obsługi administracyjnej tego systemu.

 W najbliższym czasie Rada Miejska podejmie następujące 

uchwały:

• w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną opłatę,

• w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi,

• w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

• w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicie-

la nieruchomości o miejscu i terminach jej składania, a także 

o terminie złożenia pierwszej deklaracji.

 Stawka opłaty za daną nieruchomość będzie uzależniona 

od liczby faktycznie zamieszkujących ją osób. Stawka będzie 

niższa w przypadku prowadzenia segregacji odpadów, co bę-

dzie szczegółowo weryfikowane. 

 Podmiot, który będzie odbierał odpady komunalne zosta-

nie wyłoniony w drodze przetargu na zasadach określonych 

w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

 Zmiana przepisów ustawy wymusza zarówno na gminach, 

jak i na jej mieszkańcach nowe obowiązki związane z osiągnię-

ciem konkretnych poziomów odzysku i recyklingu następują-

cych frakcji odpadów wytworzonych w gospodarstwach do-

mowych: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe oraz ograniczeniem składowania odpadów 

biodegradowalnych (trawa, liście, części roślin, odpady ku-

chenne). Za brak segregacji odpadów zapewniającej osiągnię-

cie tych poziomów na gminy będą nakładane kary finansowe, 
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które wpływać będą  na uszczuplenie ich budżetu. Wszyscy 

zatem musimy poważnie zaangażować się w stosowanie selek-

tywnej zbiórki odpadów w naszych domach i mieszkaniach.

 Zgodnie z ustawą burmistrz jest zobowiązany przeprowa-

dzić, w sposób zwyczajowo przyjęty, kampanię informacyjną 

na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, okre-

ślonych w uchwałach Rady Miejskiej, dotyczących gospoda-

rowania odpadami. Informacje znajdą Państwo na stronie 

Urzędu, w Informatorze Ożarowskim, u radnych, sołtysów 

i przewodniczących osiedli oraz w Wydziale Ochrony Środo-

wiska i Rolnictwa.

 O kolejnych krokach w zakresie działań związanych z bu-

dową systemu będziemy informować wg powyższego klucza.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
Przebudowa ulicy Poniatowskiego

Drogowcy z firmy ,,MACHPOL” rozpoczęli już roboty bitu-

miczne na kolejnym odcinku ulicy Poniatowskiego między 

posesją 42 a ulicą Księstwa Warszawskiego. Następnym 

krokiem będzie budowa kanalizacji sanitarnej na odcin-

ku od ul. Księstwa Warszawskiego do ul. Robotniczej. Jak 

widzimy po postępie robót budowlanych, zbliżamy się do 

budowy nowego ,,mini ronda” na skrzyżowaniu ul. Ponia-

towskiego z ul. Obrońców Warszawy. 

Przebudowa ulicy Kolejowej
Firma ,,FAL-BRUK” - wykonawca przebudowy ulicy Kolejo-

wej zakończyła wykonanie podbudowy na odcinku od ul. 

Strażackiej do ul. Konopnickiej, następnie 10 lipca przystąpi 

do robót bitumicznych.

Przebudowa ulic: Akacjowej, 
Jesionowej, Cyprysowej w Szeligach

 Firma ,,PLONIX” - wykonawca przebudowy ulic: Akacjo-

wej, Cyprysowej i Jesionowej w Szeligach zakończyła budo-

wę kanalizacji deszczowej na ulicach: Jesionowej i Cypry-

sowej. Przebudowano także oświetlenie uliczne oraz linię 

elektroenergetyczną na ul. Akacjowej. Następnym krokiem 

Wykonawcy będzie przystąpienie do prac brukarskich. 

Prosimy Państwa o wyrozumiałość 
z powodu utrudnień powstałych 

przy realizacji inwestycji drogowych. 

Urząd Miejski

POZOSTAŁE INWESTYCJE GMINNE
Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum w Płochocinie o budynek stołówki

Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku stołówki:

- zakończono montaż instalacji elektrycznej zasilającej 

kuchnię

- zamontowano klapę dymową na klatce schodowej

- ułożono płytki ceramiczne w łazienkach i zamontowano 

drzwi

- wykonano ścianki działowe na I piętrze

- obsadzono parapety wewnętrzne

- pomalowano tynki i zamontowano grzejniki

- wykonano odprowadzenie wód opadowych od strony 

boiska

- trwa oczekiwanie na dostawę rur proizolowanych, okien 

i drzwi p. poż.  

Przedszkole modułowe w Ożarowie Mazowieckim
Postępowanie nr RZP 271.24.2012 na: „Dostarczenie, mon-

taż, wynajem (dzierżawę) modułów z przeznaczeniem na 

przedszkole dla dzieci w Ożarowie Mazowieckim”.

1. Otwarcie ofert w w/w postępowaniu nastąpiło w dniu 

2.07.2012 r.  

2. Wpłynęła 1 ważna oferta złożona przez firmę RAMI-

RENT S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Świerczewska 3 za 

cenę ofertową brutto: 2.650.896 zł, cena ryczałtowa brutto 

za 1 m-c wynajmu: 55.227 zł.

3. W/w oferta została zatwierdzona przez burmistrza 

5.07.2012 r.

4. Umowa nr RZP.272.24.26.2012 została podpisana 

10.07.2012 r. 

Szczegółowe informacje na http://bip.ozarow-mazowiecki.pl
Urząd Miejski
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Gminny Konkurs Fotograficzny 
OŻAROWSKA RODZINA W OBIEKTYWIE rozstrzygnięty!

Konkurs organizowany był w ramach 

Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę”. 

Celem konkursu było ukazanie pozytywnych więzi pomiędzy 

najbliższymi, w tym wspólne spędzanie wolnego czasu, wza-

jemny szacunek i zaufanie.

 Nagrodę od Burmistrza Ożaro-

wa Mazowieckiego, Rady Miejskiej 

oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych otrzymała 

Oliwia Tunikowska z Gimnazjum im. 

W. Pallottiego w Ożarowie Mazowiec-

kim za zdjęcie „Piramida rodzeństwa”. 

 Komisja konkursowa postanowiła 

również wyróżnić zdjęcie w/w lau-

reatki „Karmienie czworaczków”. Nagroda została wręczona 

podczas gminno-parafialnego „Pikniku rodzinnego - Postaw 

na Ożarowską Rodzinę” w dniu 2 czerwca w Ożarowie Mazo-

wieckim.

 Laureatce jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy 

kolejnych sukcesów, a wszystkich mieszkańców naszej gminy 

zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

Agnieszka Jędrzejczak - Wydział Spraw Społecznych

Stypendia dla zaangażowanych
Rozpoczął się nabór do programu 

stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. 

Aplikować do niego mogą uczniowie warszaw-

skich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół po-

nadgimnazjalnych oraz studenci. Główne kryteria 

to: średnia ocen, dochód na osobę w rodzinie 

oraz ponadprzeciętne zaangażowanie kandydata 

w naukę, sport, sztukę, działalność społeczną itp. 

Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego i wyno-

si od 200 do 1500 zł miesięcznie. 

 Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie szczegółowe in-
formacje znajdują się na stronie www.centrumjp2.pl/sty-
pendia. Wypełnione i podpisane wnioski wraz ze wszyst-
kimi załącznikami można składać osobiście lub pocztą do 
31 lipca (uczniowie) i 30 września (studenci) w siedzibie 
Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11. 
 To już ósma edycja ufundowanych przez prezydenta War-

szawy stypendiów, które zostały powołane do życia jako żywy 

pomnik upamiętniający Jana Pawła II. Operatorem naboru 

oraz programu stypendialnego jest Centrum Myśli Jana Pawła 

II, warszawska instytucja kultury, która laureatom stypendiów 

oferuje szeroki program kulturalno-edukacyjny. W tym roku 

przyznanych zostanie ponad 400 stypendiów. Dotychczas 

z tej formy pomocy skorzystało około 5 tys. mło-

dych osób uczących się w Warszawie. Są wśród nich 

m.in. laureaci olimpiad na poziomie ogólnopolskim, 

sportowcy, muzycy, plastycy i osoby zaangażowane 

w szeroko rozumianą działalność społeczną. 

   „Te stypendia, to nie tylko gratyfikacja finansowa, 
ale przede wszystkim propozycja pracy w programie 
ofiarowanym przez Centrum Myśli Jana Pawła II oraz 
zobowiązanie wobec mieszkańców miasta Warsza-

wy i wobec kraju, że nie będziecie ustawać we własnym rozwo-
ju, w pracy i nauce” - powiedziała Prezydent m.st. Warszawy 

Hanna Gronkiewicz-Waltz na gali przyznania stypendiów. 

„Stypendia i program oferowany nie tylko stypendystom, ale 
każdemu, kto pragnie zaangażować się w pomoc drugiej oso-
bie, realizowane są w sposób zasługujący na uznanie. Świadczy 
o tym przyznana stypendiom nagroda w konkursie Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Moje Stypendium „Dobre 
stypendia 2010” w kategorii „Programy stypendialne jednostek sa-
morządowych” – podkreśliła Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Zapraszamy do składania wniosków. 
Warto od siebie wymagać!

Anna Tabędzka - Specjalista ds. komunikacji i popularyzacji
Centrum Myśli Jana Pawła II
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Zaproszenie do udziału w projekcie systemowym 
„Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja społeczna 

w Gminie Ożarów Mazowiecki” w 2012 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowiec-

kim zaprasza do udziału w projekcie wspófinansowa-

nym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt realizowany będzie od sierpnia do grudnia 2012 
roku. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Ożarów 

Mazowiecki, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej, będących w wieku aktywności zawodowej .

Działania przewidziane w projekcie to:

- kurs - opiekun osób starszych - (min. 60 godz.), szkolenie to 

ma przygotować uczestników do pracy w nowym zawodzie

- kurs - nowoczesne metody wykańczania wnętrz - (ok. 60 godz.).

 Inne kursy, w miarę posiadanych środków, zostaną zorgani-

zowane po konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodo-

wym:

- doradztwo indywidualne - konsultacje z doradcą zawodo-

wym (28 godz.) oraz psychologiem (28 godz.)

- spotkanie integracyjne

- w ramach aktywizacji społecznej zaplanowano realizację 

szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji społecznych oraz 

szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz świadomo-

ści roli rodzica - 30 godz.

 Elementem działań na rzecz aktywnej integracji jest rów-

nież przeprowadzenie badań profilaktycznych z zakresu me-

dycyny pracy, niezbędnych przy podjęciu zatrudnienia oraz 

prelekcja lekarza dotycząca profilaktyki i dbania o zdrowie.

 W projekcie zaplanowano również szkolenie dla uczestni-

ków projektu dotyczące równości kobiet i mężczyzn:

- skierowanie i sfinansowanie kosztów nauki na poziomie pod-

stawowym/gimnazjalnym/policealnym. 

 Projekt przewiduje wsparcie dochodowe dla uczestników.

Szkolenia w miarę możliwości odbywać się będą w Domu 

Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. Uczestnictwo 

w kursach jest bezpłatne. Oferujemy atrakcyjne warun-

ki uczestnictwa (m.in. wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, 

ubezpieczenie zdrowotne, opieka nad dziećmi w wieku przed-

szkolnym).

 Wszelkie szczegóły oraz formularze zgłoszeń dostępne są 

w biurze projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 

Mazowieckim, ul. Poznańska 165, tel. 22 722 26 73.

OPS w Ożarowie Mazowieckim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim
poszukuje osoby na stanowisko psychologa

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Ożarowie Mazowieckim zatrudni psychologa

od 1.09.2012 r. (w pełnym wymiarze czasu pracy).

Wymagania: wykształcenie psychologiczne, min. 2 letnie do-

świadczenie na stanowisku psychologa, znajomość następu-

jących zagadnień: zjawisko przemocy w rodzinie (niebieska 

karta, praca z ofiarą i sprawcą przemocy), problem  uzależ-

nień, praca z dziećmi i młodzieżą.

 Zakres zadań: realizacja procedury „Niebieskiej karty”, 

praca w zespole interdyscyplinarnym, prowadzenia punktu 

konsultacyjno-informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzi-

nie, praca z osobami w kryzysie życiowym, wspieranie działań 

pracownika socjalnego, praca z dziećmi i młodzieżą, współ-

praca z asystentem rodziny.

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Nabór na stanowisko psychologa” w Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej w Ożarowie Mazowieckim (pok. 208) lub przesłać na 

adres: opsozarow@wp.pl w terminie do 31.07.2012 r. do godz. 

12:00. Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik 

OPS - Bożena Wronikowska lub Z-ca Kierownika - Lucyna 

Trentowska pod nr. tel. 22 722 26 73 codziennie w godz. 8:00 

-15:00. Informacje na temat wymaganych dokumentów opu-

blikowane są na stronie BIP UMiG Ożarów Mazowiecki. 

OPS w Ożarowie Mazowieckim

XI Powiatowy Konkurs Czytelniczy
„Wydajemy własną książkę”  

20 czerwca br. w sali widowiskowej Centrum 

Kultury w Błoniu odbył się XI Powiatowy 

Konkurs Czytelniczy „Wydajemy własną książkę”.

Fenomenem jest to, że nie maleje zainteresowanie tą twórczą 

zabawą, a wręcz przeciwnie, z każdym rokiem przybywa nam 

uczestników. Ideą konkursu jest przede wszystkim propago-

wanie czytelnictwa oraz rozbudzanie wrażliwości literackiej 

i artystycznej dzieci i młodzieży. Jest do doskonała forma wy-

rażania uczuć i emocji oraz drzemiących w każdym dziecku 

zdolności. Młodzi twórcy prześcigają się w pomysłach. Prace 

zaskakują dojrzałą i przemyślaną treścią literacką, bogactwem 

ilustracji i sposobem ich wykonania oraz niekonwencjonalną 

formą edytorską.

 W tegorocznej XI edycji wzięło udział 8 szkół podstawo-

wych i 3 gimnazja z 4 gmin powiatu warszawskiego zachodnie-

go. Wpłynęło 166 prac, wykonanych przez 200 uczestników. 

 Komisja Konkursowa w składzie: Maciej Sawicki, Anna 

Buźniak i Izabela Michalczyk miała za zadanie wszystkie prace 

przeczytać i ocenić. Zgodnie z regulaminem, prace konkurso-
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Współpraca się opłaca!
To najlepsze słowa na określenie działań podjętych przez 

naszych mieszkańców i pracowników Urzędu Miejskiego.

W kwietniu tego roku nasz samorząd przystąpił do Ogólno-

polskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę”.

 Celem projektu jest propagowanie roli rodziny w życiu każ-

dego człowieka, promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa 

oraz profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży. 

 To właśnie rodzina dostarcza dziecku wzorców zachowań, 

zarówno tych pozytywnych, jak i niestety również tych niepra-

widłowych - sięganie po alkohol, narkotyki, dopalacze itd.

 Do Urzędu Miejskiego zgłosili się mieszkańcy, którzy po-

pierają nasze działania i chcą społecznie wziąć w nich udział.

 Skutkiem tych działań było założenie nowego porta-

lu www.ozarowskarodzina.pl pod hasłem KOCHAM SWÓJ 

DOM. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli naszego samo-

rządu, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, harcerzy z hufca w Błoniu, kawiarni Cafe Cia-

cho oraz członkiń z Klubu Mam, przeprowadzono promocję 

naszego nowego dzieła, która odbyła się podczas pikników 

rodzinnych w Ożarowie Mazowieckim i Płochocinie.

 Przy słodkim ciasteczku serwowanym przez Cafe Ciacho, 

każdy mógł podzielić się oczekiwaniami wobec tej inicjatywy 

i przedstawić swoje pomysły.

 Wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękujemy za cenne 

uwagi i świetne pomysły oraz prosimy o więcej!

Agnieszka Jędrzejczak - Wydział Spraw Społecznych

we oceniane są w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej 

i edytorskiej. Najciekawsze i najbardziej oryginalne otrzymują 

tytuł ZŁOTEJ i SREBRNEJ KSIĄŻKI. 

 W tym roku Komisja Konkursowa przyznała następujące 

nagrody i wyróżnienia: 

• 12 tytułów ZŁOTEJ KSIĄŻKI otrzymali: Julia Szmurło i Mar-

ta Chmielniak, Albert Ferenc ze SP nr 1 w Ożarowie Maz., Han-

na Wyszomierska ze SP nr 2 w Ożarowie Maz., Anna Krawczuk 

ze SP nr 1 w Błoniu, Aleksandra Potocka i Karolina Siedlecka ze 

SP nr 2 w Błoniu, Gabriela i Daria Bany ze SP w Lesznie, Michał 

Doleszczak i Celina Jezdychowicz ze SP w Zaborowie

• 10 tytułów SREBRNEJ KSIĄŻKI otrzymali: Zuzanna Paziew-

ska i Aron Marukyan ze SP nr 1 w Ożarowie Maz oraz Antoni 

Dzikliński ze SP nr 2 w Ożarowie Maz., Laura Łukiewcz i Alek-

sandra Kłobukowska ze SP nr 2 w Błoniu, Gabriela i Aleksandra 

Teodorczuk ze SP w Lesznie, Szymon Banaszek ze SP w Zabo-

rowie

• 6 nagród w przedziale gimnazjalnym w kategorii literackiej  

otrzymali:

ZŁOTĄ KSIĄŻKĘ - Karolina Petroniec z Gimnazjum w Ożaro-

wie Maz.

SREBRNĄ KSIĄŻKĘ - Karolina Leszczyńska z Gimnazjum w Za-

borowie oraz 4 wyróżnienia: Agata Wydrych, Izabela Małek, 

Bartłomiej Babecki i Michał Kieroński z Gimnazjum w Ożaro-

wie Maz.

• ponadto przyznano 49 wyróżnień w dwóch kategoriach, 

80 wyróżnień w jednej kategorii oraz 43 dyplomy za udział.

 „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 pozyskać sponsorów. 

My od lat mamy takich wspaniałych darczyńców, którzy zna-

ją wartość książki i rozumieją potrzebę propagowania czytel-

nictwa, zwłaszcza wśród najmłodszych. Bo, jak mówi polskie 

przysłowie „Czym skorupka za młodu nasiąknie...”. Fundato-

rami tegorocznych nagród, upominków i dyplomów dla 200 

uczestników byli: Jan Żychliński - Starosta Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego, Zenon Reszka - Burmistrz Gminy Błonie, 

Paweł Kanclerz - Burmistrz Gminy Ożarów Maz., Andrzej 

Cieślak - Wójt Gminy Leszno i Tomasz Tymoftyjewicz - Wójt 

Gminy Kampinos. 

 Po części oficjalnej nastąpiło rozdanie nagród. Dodat-

kowym wyróżnieniem dla uczestników było to, że nagrody 

odbierali z rąk honorowych gości, a w tym roku byli nimi: 

Zenon Reszka - Burmistrz Gminy Błonie, Grzegorz Banaszkie-

wicz - Zastępca Wójta Gminy Leszno, Ewa Felczak - Dyrektor 

SP nr 1 w Ożarowie Maz., Magdalena Rak - Dyrektor SP nr 1 

w Błoniu, Roman Nowoszewski - Prezes Towarzystwa Przyja-

ciół Ziemi Błońskiej. Na uroczystość przybyli również nauczy-

ciele, bibliotekarze i rodzice. 

 Następnie swoje uznanie dla organizatorów konkursu, 

z życzeniami dalszych sukcesów wyraził Burmistrz - Zenon 

Reszka. Dodatkową atrakcją dla wszystkich był pokaz teledy-

sku promującego nasze piękne Błonie. Po zakończeniu uroczy-

stości, była chwila dla fotoreportera, następnie dzieci zostały 

zaproszone do zwiedzenia wystawy książek, a goście na chleb 

z domowym smalcem i świeżo parzoną miętę. Dopełnieniem 

całości był spacer dzieci z Ożarowa i Leszna po błońskim ryn-

ku. Burmistrz Zenon Reszka zabrał chętnych do fontanny i za-

prezentował jej możliwości muzyczne i świetlne. 

 Dzieci i nauczyciele byli zachwyceni, zwłaszcza, że więk-

szość z nich była w Błoniu po raz pierwszy. Dla niektórych ten 

spacer, to pomysł na kolejną, ciekawą historię, którą opiszą 

w książce w przyszłym roku. A więc do zobaczenia.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy pomogli 

nam w przygotowaniu tej uroczystości. 

Anna Buźniak
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XII Rajd Rowerowy im. Janusza Kusocińskiego 
27 maja br. odbył się XII Rajd Rowerowy im. Janusza 

Kusocińskiego na trasie Ożarów-Palmiry-Ożarów. 

W rajdzie udział wzięło ponad trzysta osób z terenu całego 

powiatu.

 Honorowy patronat nad rajdem objęli: Starosta Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego - Jan Żychliński oraz Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego - Paweł Kanclerz.

 Wśród uczestników rozlosowano dziesięć rowerów oraz 

ponad dwieście innych nagród.

 Stowarzyszenie „Razem w Powiecie” serdecznie dziękuje 

sponsorom, w tym szczególnie: Warszawskiemu Rolno-Spo-

żywczemu Rynkowi Hurtowemu S.A. w Broniszach, Gminie 

Ożarów Mazowiecki, firmie Ambra Sp. z o. o., Gminie Błonie, 

Gminie Stare Babice, Mazowieckiemu Bankowi Spółdzielcze-

mu w Łomiankach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Duch-

nicach oraz Starostwu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 Szczególne słowa podziękowania dla Policji za perfekcyjne 

zabezpieczenie przejazdu na całej trasie.

Stowarzyszenie „Razem w Powiecie”

Go w Ożarowie Mazowieckim
Myślę, że każdy miał okazję obejrzeć „Ostatniego samura-

ja”. Wielu obejrzało „Wyznania gejszy”. Wszyscy pewnie znają 

nieśmiertelny hit niemal każdych wakacji - „Shoguna”. Ale za-

pewne mało kto miał okazję trafić na film „The Go Master” 

opowiadający o życiu Go Seigena, w swoim czasie jednego 

z najbardziej rozpoznawalnych zawodowych graczy Go na 

świecie. To, co wszystkie wymienione obrazy filmowe łączy - 

to Japonia i o ile trzy pierwsze są w niektórych aspektach fikcją 

i posługują się pewnymi, zrozumiałymi dla człowieka zachodu 

uproszczeniami, to ostatni, w pewnym sensie, prezentuje kwin-

tesencję Japonii i gry Go.

 Sama gra w Polsce jest zarazem mało znana i znana szero-

ko. W szkołach znana jest jako „gra w kropki” lub „gra w ota-

czanie” rozgrywane na kartce w kratkę przy pomocy dwóch 

kolorów długopisu. Jednakże mało kto zdaje sobie sprawę, iż 

ich protoplastą jest, sięgająca swoimi korzeniami dwóch tysię-

cy lat przed naszą erą, gra planszowa. To nie pomyłka, Go jest 

starsze niż starożytny Rzym i równie wiekowe, co kolebka eu-

ropejskiej cywilizacji - archaiczna Grecja.

 Gra w Go należy do jednych z najprostszych. Rozgrywka polega 

na stawianiu kamieni na przecięciach linii tworzących planszę. Gracze 

stawiają kamienie na przemian, zaczynając od gracza grającego czar-

nymi. Raz postawiony kamień nie jest przesuwany - pozostaje na swo-

im miejscu do końca gry chyba, że zostanie zbity. Tyle elementarne 

podstawy, a resztę zasad można poznać na witrynie internetowej ma-
ciejrozalski.cal.pl w zakładce „Zasady” i to wystarczy, by rozpocząć 

przygodę z Go. 

 Od września w ożarowskim Domu Kultury przy ul. Poznań-

skiej powraca w nowym sezonie klub, w którym będzie można 

poznać tę grę, polubić, nauczyć się jej i uczestniczyć w turnie-

jach. Zapraszamy do gry we wtorki od 18.30.

Maciej Janusz Różalski

DAM PRACĘ
Poszukuję niani, która zajęłaby się od października 
moją 6-miesięczną córeczką jak własną wnuczką.

Praca w Ożarowie Maz. dla osoby niepalącej.  
Kontakt tel. 504 494 656
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Odnaleźliśmy w naszych zbiorach zdjęcia z końca lat siedem-

dziesiątych albo początku lat 80-tych XX wieku. Niestety 

są nieopisane i nie wiemy kto, z jakiej okazji i kiedy zrobił te 

zdjęcia. Nie rozpoznajemy także nikogo z uczestników tych 

pamiątkowych fotografii. Wiemy tylko, że w tamtych czasach 

nasza biblioteka mieściła się przy ul. Poznańskiej w tzw. „Mły-

nie”. Zdjęcia publikujemy na łamach „Informatora” z nadzieją, 

że - być może - ktoś rozpozna siebie lub kogoś znajomego. Bar-

dzo prosimy o kontakt w tej sprawie, osobisty lub telefoniczny: 

(22) 722-12-65 z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazowiec-

kim lub z jej filiami w Józefowie albo Świecicach.

 W 2013 roku Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowiec-

kim będzie obchodzić 65-lecie swojej działalności. W związku 

z tym poszukujemy źródeł własnej historii. Planujemy zorgani-

zowanie wystawy oraz wydanie okolicznościowej broszury na 

temat naszej działalności na przestrzeni tych sześćdziesięciu 

pięciu lat. 

 Jeśli ktoś z Państwa ma dawne fotografie pokazujące sie-

dziby Biblioteki Publicznej bądź jej filii i oddziałów w Dworku 

Modrzejewskich, w Ołtarzewie, Płochocinie, Święcicach, Bro-

niszach, Macierzyszu lub stare siedziby w „Młynie”, hucie czy 

przy ul. Kolejowej, prosimy o wypożyczenie tych zdjęć do zbio-

rów archiwalnych biblioteki. Pomocne będą również wszystkie 

informacje na temat tych siedzib i pracujących tam osób. Bar-

dzo liczymy na Państwa pomoc.

 Nadszedł upragniony okres wakacyjny, życzymy więc 

Państwu udanego wypoczynku, najlepiej z książką w ręku. 

Nasza biblioteka przy ulicy Szkolnej 2 pracuje bez zmian: po-

niedziałki i piątki: 12:30-18:30, wtorki i czwartki: 10:00-18:00, 

środy: 12:00-16:00.

Filia w Józefowie: od poniedziałku do piątku: 12:00-20:00. Na-

tomiast Filia w Święcicach będzie zamknięta z powodu urlopu 

tylko przez dwa tygodnie w terminie od 23 lipca do 3 sierpnia. 

W pozostałym okresie czynna będzie w następujących porach: 

wtorki i czwartki: 10:00-17:00, środy: 12:00-16:00.

ZAPRASZAMY

Zespół Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Biblioteka publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
- poszukiwanie naszej historii

Mieszkańcy z Piotrkówka Małego i Strzykuł w Sandomierzu
Sandomierz, mały Rzym nad Wisłą - tak przez niektórych na-

zywane jest to przepiękne miasto, głównie dlatego, że również 

położne jest na siedmiu wzgórzach nad rzeką. To jednak nie 

jedyne podobieństwo. Sandomierz, tak jak wieczne miasto, 

zachwyca swoją urodą i różnorodnością zabytków. Sando-

mierz kiedyś należał do największych miast w Polsce. Był sie-

dzibą książąt i rezydencją królów. Dziś jest jednym z najbardziej 

atrakcyjnych miast dla turystów. 

 Dzięki przyznanemu Funduszowi Sołeckiemu, mieszkań-

cy z Piotrkówka Małego i Strzykuł, w dniu 20 maja br. mogli 

podziwiać jedno z najstarszych i najważniejszych historycznie 

miast Polski. W drodze do Sandomierza zwiedzaliśmy także 

przepiękne ogrody w Skaryszewie. 

 Wycieczka bardzo podobała się uczestnikom. Dowiedzie-

liśmy się wielu interesujących rzeczy na temat tego pięknego 

miasta. Zobaczyliśmy również wiele ciekawych miejsc i zabyt-

ków. Jestem pewna, że uczestnicy będą długo pamiętać i chęt-

nie wrócą do tego uroczego miasta owianego legendą.

 W imieniu wszystkich uczestników bardzo dziękuję za 

przyznanie funduszu na ten cel. 

Maria Dominiak - Sołtys wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły
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ZAPRASZAMY NA POZNAŃSKĄ 127 A
Tu jest siedziba Ożarowskiego Stowarzyszenia 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II. 

Nie trudno zauważyć, że zorganizowaliśmy się przede wszyst-

kim po to, żeby otoczyć opieką, wspierać, służyć pomocą oso-

bom, którym jest trudniej z powodu niepełnosprawności.  

 Każdego dnia dzieci uczestniczą w zajęciach logopedycz-

nych, psychologicznych i rehabilitacji. Bawimy się pracujemy, 

wyjeżdżamy na wycieczki. Wszystko po to, żeby dzieciaki zdo-

bywały niezbędne umiejętności - łatwiej się komunikowały, 

rozwijały emocjonalnie i fizycznie. Stosujemy sprawdzone me-

tody pracy, między innymi terapię ruchem Weroniki Sherborne.

 Zapraszamy każdego zainteresowanego naszymi działania-

mi na piątkowe spotkania z ks. Łukaszem i wolontariuszami 

- licealistami z Ożarowa i Warszawy. Po tygodniu pracy można 

odpocząć, mile i pożytecznie spędzić czas.

 W środy o 17:15 mamy propozycję dla dzieci - przez zaba-

wę, dotyk, śmiech, ruch - do integracji, rozwoju, samoświado-

mości, budowania relacji, poznania i przyjaźni, tolerancji, sza-

cunku i zrozumienia. Wszyscy tego potrzebujemy - duzi, mali, 

sprawni, mniej sprawni.

 Na zajęciach plastycznych powstają dzieła sztuki, które  

prezentujemy i sprzedajemy na kiermaszach, wystawach i fe-

stynach, a zebrane środki przeznaczamy na sprzęt rehabilita-

cyjny lub dodatkowe zajęcia. Z ochotą i przyjemnością włą-

czamy się w akcje społeczne np. Sprzątanie Świata. Jesteśmy 

szczęśliwi, że mamy nasz drugi wspólny dom. Jesteś mile wi-
dziany. Czekamy. 

Zarząd  Stowarzyszenia 

KONCERT PROFILAKTYCZNY 
6 czerwca br., z inicjatywy Fundacji „Ave Patria”, Księży Palloty-

nów, Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki - Pawła Kanclerza 

oraz Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Jana Ży-

chlińskiego, w szkołach gimnazjalnych oraz średniej na terenie 

Gminy Ożarów Mazowiecki odbyły się warsztaty dla uczniów 

z zakresu profilaktyki uzależnień, poprowadzone przez rape-

rów Mirosława „Kola” Kolczyk i Jerzego „Yuro” Pieniążek z ze-

społu ROYAL RAP. Warsztaty odbywały się pod hasłem „Misja 

prawdziwej wolności”, czyli o życiu w wolności od nałogów 

i zniewoleń. 

 Panowie, na 2-dniowych warsztatach w szkołach, mówili 

o skutkach nałogu, gdyż sami przeszli w swoim życiu bardzo 

wiele. Przestrzegali młodych ludzi, że nie zdają sobie sprawy 

z konsekwencji zażywania narkotyków, substancji psychoak-

tywnych i alkoholu, że żadna sytuacja życiowa nie powinna 

skłonić młodego człowieka do sięgania po używki. 

 Młodzież z zainteresowaniem słuchała i uczestniczyła 

w tych warsztatach. Na zakończenie dla wszystkich uczest-

ników w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim grupa 

„ROYAL RAP” zagrała fantastyczny koncert.

Anna Bartoszewicz - Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowie Mazowieckim

Co nowego na osiedlu „Kabel”
Na pierwszym spotkaniu z Zarządem Spółdzielni Mieszka-

niowej „Kabel” w dniu 17 maja 2012 r. podjęto następujące 

decyzje:

• Na prośbę mieszkańców mających trudności z wchodzeniem 

po schodach (osoby starsze, niepełnosprawne, matki z małymi 

dziećmi) od 1 czerwca 2012 roku, w godzinach pracy admini-

stracji SM „Kabel”, będzie otwierana krata umożliwiająca wyj-

ście z windy na pierwszym piętrze w budynku 127A. Ułatwi to 

mieszkańcom osiedla i gościom z zewnątrz dotarcie do salonu 

fryzjerskiego, Spółdzielni Mieszkaniowej i firmy Stansat. 

• W sprawie zamontowania kamer w budynku 127A w listopa-

dzie 2011 r. - w tej sprawie zebrano prawie 100 podpisów. Po-

dyktowane to było brakiem poczucia bezpieczeństwa miesz-

kańców. Nie tak dawno interwencja Straży Miejskiej pomogła 

w ujęciu dealerów narkotykowych na osiedlu. Kamery mają 

być założone do końca lipca 2012 roku.
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Dzień Dziecka w Umiastowie
Tym razem to pogoda zadecydowała o miejscu organizacji ro-

dzinnego święta w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Umiastowie. Ze względu na silny wiatr i chłód, 

nasi mali artyści spotkali się z rodzicami 4 czerwca w szkole. 

Ogromna trema towarzyszyła dzieciom, a radość i wzruszenie 

rodzicom.

 Jako pierwsi wystąpili najmłodsi. Swoje życzenia dla mamy 

i taty wykonali śpiewająco. Z dumą trwali w głębokim ukłonie, 

podkreślając nim swoje uczucia dla rodziców i wkład własnej 

pracy w inscenizację. Burza oklasków była dla nich wspaniałą 

nagrodą. Z satysfakcją powrócili na swoje miejsca, uśmiecha-

jąc się radośnie. Na „scenie” pojawili się też z rekwizytami i w 

kostiumach uczniowie oddziału przedszkolnego. Oni także z 

całego serca, zerkając spod oka na zebranych, prezentowali 

swój program, przedstawiając w nim miłość i czułość łączą-

ce rodzinę. Ukoronowaniem uroczystości był występ uczniów 

klasy drugiej i trzeciej. W swoim spektaklu zwrócili uwagę 

dzieci na to, że zbyt mało wiedzą o swoich rodzicach, ich ma-

rzeniach, troskach, zmartwieniach i radościach. Przedstawiony 

w sposób humorystyczny, tak ważny i ciągle aktualny problem, 

na pewno zmusił niektórych do chwili refleksji. „Sto lat...” zagra-

ne na fletach zakończyło występy, po których dzieci wręczyły 

własnoręcznie wykonane upominki.

 Rodzice z dumą obserwowali przygotowany dla nich pro-

gram, bili długie i gromkie brawa. Po cichutku wycierając krę-

cącą się w kąciku oka łzę, z radością przyjmowali wykonane 

z sercem prezenty. Wspólnie wypita herbata oraz ciasto od 

mam, smakowały w tym dniu wyjątkowo.

 Dalsza część naszego rodzinnego święta odbyła się 

w środę 6 czerwca. Na boisku szkolnym można było bawić się 

w basenie z piłeczkami, dmuchanym zamku, lub brać udział 

w konkurencjach prowadzonych przez firmę organizującą 

zabawę. Wszystkim bardzo podobały się wyścigi z taczkami, 

w workach, czy na małych rowerkach, i przeróżne śmiesz-

ne figury na twisterze. W przerwie między zabawami, dzieci 

wzmocniły siły ulubioną przez nich pizzą i ugasiły pragnienie.

 Zakończenie uroczystości odbyło się w szkole. Wręczone 

upominki były miłą niespodzianką. 

 Życzenia z okazji Dnia Dziecka, poparte dużym koszem 

słodyczy, złożył naszym milusińskim Burmistrz Ożarowa Ma-

zowieckiego pan Paweł Kanclerz.

Jadwiga Bieńkowska

Pomimo niepewnej pogody 2 czerwca 

o godz.10:00 na os. Mickiewicza rozpoczęła się

 pierwsza część obchodów tegorocznego 

gminno-parafialnego Dnia Dziecka .

Wszyscy uczestnicy zostali udekorowani medalami, natomiast 

zwycięzcy oraz zawodnicy, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce 

w poszczególnych konkurencjach otrzymali dyplomy. 

 W trakcie zawodów na placu zabaw trwał pokaz ciężkich 

turystycznych motocykli, co było dla wszystkich dużą atrakcją. 

 Oczywiście w trakcie imprezy nie zabrakło słodyczy oraz 

napojów, za co serdecznie dziękujemy sponsorom: cukierni 

„Cafe Ciacho” oraz panu Andrzejowi Kowalskiemu, który do-

starczył pyszne pączki firmy „Baccara”. 

 Wielkie podziękowania dla organizatorów: pana Burmistrza 

Pawła Kanclerza, Ksiądza Proboszcza Jana Latonia, fundatorów 

medali okolicznościowych, Komendanta OSP Lecha Stachlew-

skiego, Zarządu osiedla Mickiewicza, pana Jacka Andrzejczaka 

oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej - Blanki Jabłońskiej oraz 

radnych.
radny - Tadeusz Szmigiel

GMINNO-PARAFIALNY DZIEŃ DZIECKA

 Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Zarząd Osie-

dla „Kabel” zapoznał się z problemami, z którymi boryka się Za-

rząd SM „Kabel”. Określono kierunki działania w celu poprawy 

bezpieczeństwa, zmniejszenia kosztów utrzymania, możliwość 

zwiększenia przychodów i zagospodarowania terenów zielo-

nych. Spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej - Piotrem Dzie-

miańczykiem ukazało wiele problemów, z którymi Straż Miejs-

ka poradziła sobie na terenie osiedla „Kabel”: handel narkotyka-

mi, bezdomni na klatkach schodowych, problem alkoholowy.

Spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że jest lepiej i każda 

prośba o interwencje jest traktowana bardzo poważnie. 

Zarząd osiedla „Kabel”
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MARZYCIELSKA POCZTA w Szkole Podstawowej w Święcicach
W grudniu 2011 roku po raz pierwszy 

wzięliśmy udział w akcji Marzycielskiej Poczty. 

Polega ona na wysyłaniu własnoręcznie zrobionych kartek do 

chorych dzieci, których profile znajdują się na stronie interne-

towej fundacji. 

 Uczniowie ze świetlicy działającej w naszej szkole z zapa-

łem zabrali się do pracy, aby z okazji Dnia Dziecka obdarować 

swoich małych przyjaciół odrobiną radości. W ruch poszły 

nożyczki, ozdobne dziurkacze, aplikacje, elementy quillingo-

we. Powstały wesołe, kolorowe i niepowtarzalne kartki. Potem 

w pracowni komputerowej uczniowie zapoznali się z historią 

chorych dzieci. Samodzielnie dokonali wyboru adresatów 

swych kartek i zaadresowali koperty. Wysłaliśmy 22 kartki.

 W przygotowanie kartek dzieci włożyły nie tylko dużo pra-

cy, ale i serca. Dzięki tej akcji nauczyły się, jak niewiele potrzeba, 

aby wspomóc innych.

 Nie jest to jedyna akcja charytatywna, w której obecnie 

bierze udział nasza szkoła. Wszyscy zbieramy nakrętki, które 

wspomogą Krzysia, ucznia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego im. Płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie, 

który w wyniku wypadku stracił rękę i nogę.

Opiekunowie świetlicy: Małgorzata Ziółkowska, Ka-
tarzyna Wrzesień, Elżbieta Szymaniak

Festyn rodzinny „Wianki w Parku Ołtarzewskim”
23 czerwca odbył się festyn rodzinny 

„Wianki w Parku Ołtarzewskim” zorganizowany 

przez Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa. 

Do organizacji przyłączył się również Uczniowski Klub Spor-

towy Ołtarzew, a honorowy patronat nad imprezą objęli: Sta-

rosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego. 

 Festyn odbywał się pod hasłem „Park Ołtarzewski - nasz 

zielony sąsiad”, które promowało park, jako miejsce relaksu 

i wypoczynku niedaleko od centrum miasta. 

 Festyn uroczyście otworzył Burmistrz - Paweł Kanclerz 

wspólnie z Prezesem TMO - Kamilem Bednarskim oraz Preze-

sem UKS Ołtarzew - Robertem Kukulowiczem. 

 Mecz piłki nożnej młodzików, w którym zmierzyły się 

drużyna Legii oraz UKS Ołtarzew, dał początek całej imprezie 

obfitującej w wiele konkursów. Organizatorzy nie wprowadza-

li ograniczeń wiekowych. Każdy więc - dorosły, czy dziecko 

- mógł w nich uczestniczyć. Fascynujący, dynamicznie pro-

wadzony był najważniejszy z nich - konkurs wiedzy o Parku 

Ołtarzewskim. Można się było z niego dowiedzieć szczegółów 

nie tylko o florze i faunie parku, ale także o jego historii. Do-

brą lekturą dla uczestników tego konkursu był przygotowany 

przez Zarząd TMO i specjalnie wydany folder, zawierający naj-

ważniejsze informacje o parku, osiedlu oraz Towarzystwie Mi-

łośników Ołtarzewa. Zainteresowani mogą się z nim zapoznać 

pod adresem www.mpfotografia.pl/tmo.pdf

 Pozostałe konkursy cieszyły się również dużym powodze-

niem, a szczególnie konkurs plastyczny oraz konkurs na najład-

niejszy wianek. 

 Festyn uświetnił pokaz „latających psów” tzw. Dogfrisbee, 

polegający na chwytaniu przez psy dysku na wysokości kilku-

dziesięciu centymetrów nad ziemią. 

 W trakcie trwania festynu wszyscy uczestnicy mogli chwil-

kę odpocząć przy ognisku, piekąc przygotowane przez organi-

zatorów kiełbaski.
Leszek Tokarczyk, fot. W. Kudzia
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Sprawozdanie z kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w roku szkol-

nym 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kuso-

cińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbyły się:

• indywidualny konkurs „Żabka czy motylek” - na godzinach 

wychowawczych uczniowie rozmawiali o patronie kampanii 

- Konradzie Czerniaku, a także o różnych formach aktywno-

ści fizycznej, pogłębiali wiedzę na temat pływania, a następnie 

odpowiadali na pytania konkursowe;

• indywidualny konkurs plastyczno-literacki „To ja”; wzięło 

w nim udział 48 uczniów;

• na godzinach wychowawczych uczniowie zapoznawali się 

z ulotkami „Moje pragnienia” oraz „Jestem asertywny”;

• odbyła się akcja wręczania ulotek rodzicom, którzy przybyli 

na zebrania 24 maja 2012 r., ulotki wręczali uczniowie;

• 23 czerwca 2012 r., podczas XXIV Ożarowskiego Biegu 

im. Janusza Kusocińskiego, z inicjatywy Stowarzyszenia Abs-

tynenckiego „Quo Vadis”, odbył się VI Ożarowski Bieg Trzeź-

wości im. Bł. Księdza Józefa Jankowskiego. Celem biegu było 

promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz postaw 

abstynenckich wobec alkoholu i narkotyków oraz uczczenie 

patrona gminy - Księdza Jankowskiego. 

 Bieg na dystansie 2500 m przeznaczony był dla osób pra-

gnących propagować zachowania abstynenckie, zdrowy styl 

życia i trzeźwość. Biegi odbywały się na terenie naszej szkoły. 

Podczas biegu rozdawane były ulotki profilaktyczne. Ucznio-

wie uczestniczyli w organizacji biegu (zapisywali zawodników, 

pomagali przy rozdawaniu nagród).

 Ponadto w szkole rozwieszono plakaty związane z kampa-

nią. Uczniom rozdano materiały, które wychowawcy wykorzy-

stali do prowadzenia godzin wychowawczych.

pedagog szkolny - Joanna Koll

WYDARZENIA KULTURALNE

PROGRAM ZAJĘĆ W DOMU KULTURY 
„UŚMIECH” W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Pracownia malarstwa i rysunku 
od poniedziałku do piątku (2, 4, 6, 9, 11, 13 lipca)

w godzinach 10:00-12:30 - dzieci w wieku od 6 do 10 lat

w godzinach 13:00-15:30 - dzieci w wieku od 11 lat wzwyż 

Zajęcia poprowadzi instruktor Marzena Kałużna.

Intensywny kurs nauki gry na gitarze od 2 do 13 lipca

Lekcje indywidualne - zapisy w sekretariacie. 

Zajęcia poprowadzi instruktor Sebastian Iwanowicz.

Intensywny kurs nauki gry na instrumentach: 
pianino, keyboard, akordeon
w dniach 3, 5, 10, 12 lipca

Lekcje indywidualne - zapisy w sekretariacie 

Zajęcia poprowadzi instruktor Waldemar Dąbrowski.

Warsztaty fotograficzne od 2 do 13 lipca 

w godzinach 10:00-12:00 - dzieci w wieku od 8 do 12 lat

w godzinach 12:30-14:30 - dzieci w wieku od 13 lat wzwyż

Zajęcia poprowadzi instruktor Katarzyna Cyniak-Górnecka.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Zapisy pod nr. tel. (22) 722-14-45 

w godzinach 8:00-16:00

PROGRAM ZAJĘĆ W FILII DOMU 
KULTURY „UŚMIECH” W JÓZEFOWIE

Plastyka dla dzieci i młodzieży w dniach 3, 5, 10, 12 lipca

godz. 10:00-12.30 - dzieci w wieku od 6 do 10 lat

godz. 13:00-15:30 - dzieci w wieku od 11 lat wzwyż

Zajęcia poprowadzi instruktor Marzena Kałużna.

Intensywny kurs nauki gry na gitarze, akorde-
onie, keyboardzie, pianinie, warsztaty wokalne 
w dniach 2, 4, 6, 9, 11, 13 lipca

Lekcje indywidualne - zapisy w sekretariacie. 

Zajęcia poprowadzi instruktor Waldemar Dąbrowski.

Warsztaty teatralne
w dniach od 2 - 6 lipca 

w dniach od 9 - 12 lipca

godz. 10:00-12:00

Zajęcia poprowadzi instruktor Joanna Michrowska-Kamińska.

Zapisy pod nr. tel. (22) 722-50-08
 w godzinach 8:00-16:00

Wszystkie zajęcia są bezpłatne!

Szczegółowy plan zajęć na www.dkusmiech.eu
oraz na www.jozefow.dkusmiech.eu 

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA 
W RAMACH AKCJI „LATO Z UŚMIECHEM”
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Sukces „Ożarowiaków”
Na Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych, który 

odbył się 23 maja br. w Warszawie Zespół Ludowy „Ożarowia-

cy” zdobył: I miejsce - grupa młodsza - za program „Hej na kra-

kowskim rynku”, I miejsce - grupa młodzieżowa - za program 

„Suita tańców i pieśni spiskich”.

 16 czerwca br. odbył się koncert laureatów tego przeglądu 

w Amfiteatrze Parku Sowińskiego w Warszawie. Jury, przyzna-

jąc zespołowi pierwsze miejsca, podkreśliło duży profesjona-

lizm obu grup, a także to, co najważniejsze, iż młodzi ludzie w 

piękny sposób kultywują polską kulturę ludową.

 W lipcu zespół wyjeżdża do Włoch na Międzynarodowy 

Festiwal Folklorystyczny Ziem Górskich. Możemy być dumni, 

iż w naszej gminie są młodzi ludzie, którzy reprezentują Pol-

skę na scenach zagranicznych, ukazując polskie tradycje, tańce 

i pieśni. Gratulujemy zwycięstwa naszym młodym artystom i 

życzymy wielu sukcesów i dużych osiągnięć artystycznych.

DK „Uśmiech”

STRAŻ MIEJSKA

BEZPIECZNE WAKACJE
Policja i Straż Miejska Gminy Ożarów Mazowiecki, 

wspólnie z instruktorami-ratownikami klasy między-

narodowej z Warszawskiego Centrum Nurkowego, 

przygotowała program poprawy bezpieczeństwa 

dla młodzieży gimnazjalnej uczęszczającej do szkół 

na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, pod hasłem 

„ABC - bezpieczne wakacje wolne od używek i nałogów”.

Mając w pamięci wydarzenie z ostatniego miesiąca, gdzie na 

sąsiednim terenie tj. Warszawa Bemowo, doszło do utonięcia 

13-latka na terenie wody otwartej niestrzeżonej, przeprowa-

dzona została prelekcja, mająca na celu zapobieżenie podob-

nym wypadkom, przybliżająca kilka podstawowych zasad bez-

piecznego spędzania czasu wolnego nad wodą.

 Przedstawiono sposoby prawidłowego zachowania się 

w sytuacji występowania środków odurzających (narkotyków, 

dopalaczy, napojów alkoholowych) na terenach rekreacyjnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem akwenów wodnych otwar-

tych.

 Propagowano zdrowy i aktywny styl życia poprzez krze-

wienie idei „Wychowania poprzez sport”. Omawiane były zasa-

dy bezpiecznego poruszania się po płycie basenowej, sposoby 

wejścia do wody. 

 Młodzież miała okazję zapoznać się ze sprzętem nurkowym 

używanym w ratownictwie i rekreacji. Uczestnicy spotkania 

mogli przymierzyć alko-gogle, które przedstawiają stan umysłu 

i percepcji osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu. Roz-

dane zostały drobne upominki poprawiające bezpieczeństwo.

Okazało się że w alko-goglach nie jest tak łatwo pozbierać roz-

sypane monety lub np. przejść prosto wzdłuż rozłożonej liny.

Mamy nadzieję, że te wakacje będą bezpieczniejsze.

Straż Miejska
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XXIV Bieg Ożarowski im. Janusza Kusocińskiego
23 czerwca br. odbył się XXIV Bieg Ożarowski im. Janusza Ku-

socińskiego na dystansie 10 km, VI Bieg Trzeźwości im. Błogo-

sławionego Ks. Józefa Jankowskiego na dystansie 2,5 km, biegi 

towarzyszące dla dzieci i młodzieży na dystansach:

200 m dla dzieci do 7 lat,

600 m dla dzieci 8-10 lat,

1000 m dla dzieci 11-13 lat,

1500 m dla młodzieży 14-16 lat, a także wspólny wymarsz gru-

py Nordic Walking z Ożarowa Mazowieckiego.

 Organizatorami zawodów był Urząd Miejski w Ożarowie 

Mazowieckim, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożaro-

wie Mazowieckim, Stowarzyszenie QUO VADIS, Klub Sporto-

wy „1”, Cafe Ciacho.

 Patronat honorowy nad organizacją biegów objęli: Jan 

Żychliński - Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

oraz Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

 Dystans 200 m dziewcząt najszybciej pokonała Małgosia 

Jesiorowska, wśród chłopców na tym dystansie wygrał Hubert 

Rosiak. Wygrana na dystansie 600 m należała do Julii Szewczyk 

oraz Mateusza Michalskiego. Najszybciej odległość 1 km po-

konała Julia Dragańska oraz Mateusz Dębski wśród chłopców. 

Dystans 1500 najszybciej pokonała Agnieszka Filipowska, re-

prezentująca Klub LKB Rudnik z czasem 5,32; wśród chłopców 

wygrał Mateusz Borkowski z tego samego klubu z czasem 4,51. 

W biegach dla dzieci uczestniczyło ponad 100 dzieci i mło-

dzieży.

 W VI Biegu Trzeźwości im. Błogosławionego Ks. Józefa Jan-

kowskiego nie liczyła się klasyfikacja, lecz idea przyświecająca 

biegowi - „Zachowaj trzeźwy umysł”. Bieg ukończyło 39 za-

wodniczek i zawodników.

 O godzinie 12:00 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Rad-

ni Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego oraz przedstawicie-

le biegaczy wraz panią Ludwiką Chewińską - lekkoatletyczną 

Mistrzynią Polski i Vice Mistrzynią Europy złożyli kwiaty pod 

pomnikiem Janusza Kusocińskiego.

 Bieg główny rozpoczął się o godzinie 12.15, ukończyło go 

82 zawodników, spośród których najlepszym okazał się Andrły 

Starżyński z Ukrainy, pobijając rekord dotychczasowych bie-

gów ożarowskich z czasem 30,31. Kolejno na mecie byli: Fisko-

vicz Siergiej z Ukrainy i Piotr Witczak z Warszawy. Wśród pań 

najlepszą okazała się Lilia Pisikorici także z Ukrainy, a następnie 

Valentina Połtawska i Magdalena Skarżyńska reprezentująca 

Politechnikę Warszawską.

 Najlepszymi zawodnikami z Ożarowa Mazowieckiego byli 

Bartosz Kwiatkowski oraz Agnieszka Kieszek.

 Wszyscy zawodnicy otrzymali medale za udział w zawo-

dach, a wylosowani szczęśliwcy nagrody i upominki.

Urząd Miejski
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PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY 
UZALEŻNIEŃ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ: 
(22) 722 20 09

KAŻDY WTOREK 18:00-19:30
601 939 514 - OD PONIEDZIAŁKU DO 
PIĄTKU W GODZINACH 9:00-21:00 

Sukcesy sportowe uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Święcicach

 Drużyna dziewcząt po raz kolejny wróciła 

z brązowym medalem z Mazowieckich Igrzysk

 Młodzieży Szkolnej w Unihokeju, rozgrywanych 

w Gostyninie w dniach 25-29 maja br.

Systematyczna praca na treningach zaowocowała sukcesem. 

Dziewczęta wykazały duże umiejętności techniczne i taktycz-

ne w czasie rozgrywek. Przygotowanie techniczne zadecydo-

wało o medalu, ponieważ wynik został rozstrzygnięty dopiero 

w rzutach karnych.

 Chłopcy zajęli VII miejsce, pokonując w grupie drużynę 

z Zielonki, która jest czołowym zespołem w Polsce w kategorii 

młodzików, wychodząc na pierwsze miejsce z grupy. Zapre-

zentowali dobrą technikę gry na boisku.

 Jest to duży sukces młodych sportowców z małej szkoły 

w Święcicach, którzy co roku potwierdzają przynależność do 

najlepszych zespołów na Mazowszu.

 Drużynę dziewcząt reprezentowały: Czyż Martyna - kapi-

tan drużyny, Łukasiewicz Wiktoria, Boguraj Karolina, Mirowska 

Marika, Zalech Wiktoria, Mogielska Natalia, Kiebler Katarzyna.

 Drużynę chłopców reprezentowali: Szastak Tomasz - kapi-

tan drużyny, Figurski Michał, Ruchniewicz Olaf, Węsek Patryk, 

Wróbel Łukasz, Dmoch Jakub - bramkarz, Sieklicki Paweł, Do-

minikowski Eryk, Bejne Kacper, Sobczak Krzysztof, Dąbkowski 

Filip.

 Dziękujemy bardzo Dyrektor Gimnazjum w Płochocinie, 

pani Renacie Król, która z wielką życzliwością kolejny rok udo-

stępnia nam salę sportową na treningi i tym samym przyczynia 

się do naszych sukcesów.

 Drużynę od lat prowadzi nauczyciel w-f pani Lucyna Bie-

lecka, która swoją pasją zaraziła wszystkich sportowców, nie 

szczędząc czasu na jej realizację. Dzięki zaangażowaniu pani 

Bieleckiej duża grupa uczniów może rozwijać swoje zaintereso-

wania, uczestnicząc w szeroko rozumianej kulturze fizycznej.

Gratuluję i życzę nauczycielowi i uczniom 
dalszych sukcesów.

Zdzisława Lesińska - Dyrektor SP w Święcicach

ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 20 09; 
czwartki i piątki w godz. 12:00-16:00

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje można 

uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Poznańska 165, tel. (22) 722-22-07 w. 223, WYDZIAŁ 
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Ogromna radość i mały pech OSKB
Na Mistrzostwach Polski Kickboxing Light 

Contakt Leszno, które odbyły się w dniach 

9-10 czerwca, nasi zawodnicy „ostro” powalczyli. 

Łukasz Dmoch (kat. 74 kg) w ostatnich sekundach trzyrun-

dowej walki został kopnięty kolanem i po zwycięskim zejściu 

z maty, stwierdziliśmy złamanie nasady nosa, które uniemoż-

liwiło walkę o finał. Łukasz musi zadowolić się brązowym me-

dalem, a nasz klub - „Ożarowska Szkoła Kickboxingu” - może 

świętować pierwszy medal Mistrzostw Polski. 

 Mateusz Nitek (kat. 69 kg) w bardzo ładnym stylu wygrał 

pierwszy pojedynek. Niestety w walce ćwierćfinałowej sędzia 

ringowy swoimi uwagami nie dał „rozpędzić się” Mateuszowi, 

aby wygrał tak ważną walkę. Szkoda, liczymy, że Mateusza to 

wzmocni i na kolejnych mistrzostwach poprawi bilans. Była to 

pracowita połowa roku dla naszych chłopaków. 

 Życzymy wszystkim naszym zawodnikom wspaniałych 

wakacji, podczas których będą między innymi odpoczywać 

i przygotowywać się do kolejnego sezonu startowego w Za-

kopanem, dzięki szczodrej pomocy Urzędu Miejskiego w Oża-

rowie Mazowieckim.

Gerard Zdziarski
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SZNUREK

FIGA

NUTEKZOJA

MAMBA

SZARKI

LUCEK

Kącik adopcyjny
Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Maz., podając dokładne dane 

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

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-

nictwa, czy zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, to zgłosić 

zaginięcie pod numer telefonu, który jest podany w kąciku ad-

opcyjnym „Informatora” oraz Straży Miejskiej.

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o telefo-

ny po godzinie 16:00. Tel. kontaktowe: 507-415-468 po 16:00, 
602-655-645 po 17:00, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnic-

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

BRUNO LOKA

INKA PEKINEK

NELA

BAJKA

SNACKI

UNA

Więcej informacji pod telefonami 
wolontariuszy. Tel. kontaktowe: 
507-415-468, 602-655-645 po 16.00.

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






