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Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 Podpisano umowy:

• z wykonawcą: P.P.U.H. EFEKT Sp. z o. o. Budowa i Naprawa 

Dróg z siedzibą w Warszawie na remont nakładki asfalto-

wej na ul. Witosa w Ożarowie Mazowieckim na odcinku od 

ul. Mickiewicza do ul. Żeromskiego, za cenę ofertową brutto: 

111.934,92 zł

• z wykonawcą: MK2 Katarzyna Ponichter z siedzibą w War-

szawie na dowóz dzieci z terenu gminy Ożarów Mazowiecki 

do szkół podstawowych, gimnazjów, na pływalnię, zawody 

sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

i inne konkursy międzyszkolne w roku szkolnym 2012/2013, 

za cenę ofertową brutto: 248.857,56 zł

• z wykonawcą: KOMARTRANS Paweł Mońko z siedzibą w Prusz-

kowie na usługi uzupełniające do umowy nr RZP.272.48.37.2012 

z dnia 17 sierpnia 2012 r. na dowóz oraz przywóz 2 dzieci niepeł-

nosprawnych tj. 1 dziecko z Ożarowa Mazowieckiego do Moca-

rzewa oraz 1 dziecko z Józefowa do Warszawy, za cenę ofertową: 

30.456 zł

• z wykonawcą: Moje Bambino Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą 

w Łodzi na wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szko-

le Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, za cenę ofer-

tową: 124.182,71 zł

• z wykonawcą: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vien-

na Insurance Group II Oddział Warszawa z siedzibą w Warsza-

wie na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywil-

nej Gminy Ożarów Mazowiecki, za cenę ofertową: 191.898 zł

 Ogłoszono/wszczęto postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego na:

• budowę skateparku w Ożarowie Mazowieckim, znak postę-

powania: RZP.271.54.2012   

• wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielo-

rodzinnego przy ulicy Poznańskiej 167 w Ożarowie Mazowiec-

kim, znak postępowania: RZP.271.55.2012   

• odnowienie odwodnienia w miejscowości Święcice - Gmina 

Ożarów Mazowiecki - znak postępowania: RZP.271.56.2012 

(postępowanie powtórzone)

• zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wo-

licy - Gmina Ożarów Mazowiecki, znak postępowania: 

RZP.271.54.2012   

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 3 września, we wszystkich szkołach podstawowych i gim-

nazjach, odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkol-

nego 2012/2013.

 W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 

w roku szkolnym 2012/2013 został utworzony oddział integra-

cyjny. 

 Na terenie obok Przedszkola Publicznego nr 1 w Ożarowie 

Mazowieckim został utworzony nowoczesny i bezpieczny plac 

zabaw, który został podzielony na część zabawową dla dzieci 

młodszych i starszych.

 6 września, w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie, odbyło się spotkanie dla uczniów klas pierw-

szych z policjantami i reporterami Radia Kolor. Więcej na str. 8.

 8 września uczniowie ze wszystkich placówek oświatowch 

z terenu gminy Ożarów Mazowiecki brali udział w Apelu Po-

ległych na Cmentarzu Wojennym oraz oglądali rekonstrukcję 

Bitwy Ołtarzewskiej.

 13 września uczniowie z Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie zajęli I miejsce w Międzypowiatowych Igrzy-

skach Młodzieży Szkolnej Szkół Gimnazjalnych w ringo. Zawo-

dy sportowe odbyły się w Milanówku. 

 14 września dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 uczestni-

czyły w akcji pn. „Sprzątanie świata”. Dzieci porządkowały te-

ren przedszkola. Zostały też poinformowane, dlaczego należy 

dbać o czystość i porządek 

 14 września, w finale międzypowiatowych zawodów lekko-

atletycznych, Adrian Obręczarek - uczeń Gimnazjum im. Bo-

haterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim 

- zajął III miejsce w biegu na 100 metrów, natomiast sztafeta 

chłopców zajęła I miejsce w biegu na 4 x 100 m. Zawody od-

były się w Pruszkowie. 

 15 września, na boisku przy Szkole Podstawowej im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie, zorganizowany został piknik integra-

cyjny, przygotowany dla rodziców i dzieci uczęszczających do 

świetlicy szkolnej. Organizatorami pikniku byli wychowawcy 

świetlicy.

 18 września uczniowie z Gimnazjum im. Bohaterów Po-

wstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim zajęli 

II miejsce w dwuboju nowoczesnym. Zawody odbyły się 

w Pruszkowie. 

 19 września, w finale XIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej, Adrian Obręczarek - uczeń Gimnazjum im. Bohate-

rów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim 

- zajął III miejsce w biegu na 100 metrów, natomiast sztafeta 

chłopców zajęła V miejsce. Zawody odbyły się w Płocku.

OŚWIATA

KULTURA

 Dom Kultury „Uśmiech”

• 21 sierpnia udostępniono salę dla Gminnej Spółki Wodnej 

w celu zorganizowania spotkania dla około 70 osób. 

• W dniach 22, 27, 28, 30, 31 sierpnia w Domu Kultury 

UŚMIECH Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swój pro-

jekt zatytułowany „Zmieniam swoją przyszłość - aktywna in-

tegracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki”, program 

realizuje 14 osób.

• 29 sierpnia, w Domu Kultury UŚMIECH, miało miejsce uro-

czyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

• 2 września w Płochocinie odbyły się Dożynki Gminne. 

O godz. 12:00, w kościele pw. Św. Wojciecha w Płochocinie, 
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INWESTYCJE GMINNE

Przebudowa ulicy Poniatowskiego.

Drogowcy z firmy ,,MACHPOL” zakończyli układanie war-

stwy wiążącej na całym przebudowywanym odcinku. Ko-

lejnym krokiem będzie przebudowa mostku nad Kanałem 

Ożarowskim oraz ułożenie ostatecznej warstwy ścieralnej 

na całym odcinku. Planowany termin zakończenia inwesty-

cji - 30 listopada 2012 r. 

Modernizacja ulicy Duchnickiej - droga dojazdowa 
do gruntów rolnych.

Firma ,,P.H.U. Transport - Sprzęt - Roboty drogowe Tomasz 

Zenon Pietruszka” - wykonawca modernizacji ulicy Duch-

nickiej - wykonała dolną warstwę podbudowy z kruszywa 

betonowego oraz wierzchnią warstwę z kory asfaltowej. 

Następnym krokiem będzie powierzchowne utrwalenie na-

wierzchni emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym. Pla-

nowany termin zakończenia inwestycji - 30 września 2012 r.

Remont ulicy Witosa.

odprawiono Mszę Świętą w intencji rolników, o godz. 15:00 

rozpoczął się Festyn Dożynkowy. Burmistrz Ożarowa Mazo-

wieckiego - Paweł Kanclerz - zaprosił wszystkich uczestników 

na wspólne dożynkowe biesiadowanie.

• 8 września pracownicy Domu Kultury „Uśmiech” pomagali 

w organizacji imprezy plenerowej - IX Bieg „Pożegnanie wa-

kacji” na osiedlu Floriana. Zorganizowaliśmy kącik plastyczny, 

zabawy i konkursy rodzinne, obsługę fotograficzną, nagłośnie-

niową oraz konferansjerską. 

Organizatorem w/w imprezy była Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Ożarów”.
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Firma ,,EFEKT” - wykonawca remontu ulicy Witosa w Oża-

rowie Mazowieckim - zakończyła remont nawierzchni 

asfaltowej ulicy Witosa na odcinku od ulicy Mickiewicza 

do ulicy Żeromskiego. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, Macierzysz i Szeligi.

I etap. Obecnie wybudowano 676,5 m sieci kanalizacji gra-

witacyjnej, 924 m przewodu tłocznego oraz wybudowano 

przepompownię ścieków wraz z zasilaniem, sterowaniem 

i monitoringiem. Planowany termin zakończenia inwestycji 

- 30 września 2013 r.

Prosimy o wyrozumiałość z powodu utrudnień powstałych 
przy realizacji inwestycji. 

Wydział Inwestycji I Remontów

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała nr XXV/230/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr XXV/231/12 w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Uchwała nr XXV/232/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżetowym 2012 na realizację za-

dania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Poniatowskiego 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie”.

Uchwała nr XXV/233/12 w sprawie przystąpienia Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki do realizacji projektu systemowego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytu-

łem „Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja spo-

łeczna w gminie Ożarów Mazowiecki” w latach 2012-2014.

Uchwała nr XXV/234/12 w sprawie wniesienia odpowiedzi 

na skargę pana Jacka Hyra.

Uchwała nr XXV/235/12 w sprawie wyrażenia zgody na nie-

odpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji 

Nieruchomości Rolnych działek stanowiących drogi, położo-

nych w obrębie ewidencyjnym SHRO Bronisze.

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 28 sierpnia 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).

Z ŻYCIA GMINY

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynności 

związane z wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez 

Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi 

przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodar-

czą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie 

rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upo-

ważnia do wykonywania działalności gospodarczej na teryto-

rium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

 Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opła-

ty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertami 

handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drob-

nym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata 

za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pi-

smo wprowadza adresatów w błąd, sugerując pu-

blicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

 Ewidencje tworzone przez tego typu firmy 

stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bez-

płatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych 

w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ce-

idg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON 

(http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest cał-

kowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony 

na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Mi-

nistra Gospodarki.

 Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru 

przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną 

ostrożnością.
Zespół CEIDG - Ministerstwo Gospodarki
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WRĘCZENIE MEDALI 
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

29 sierpnia br., w Domu Kultury „Uśmiech” 

w Ożarowie Mazowieckim, odbyła się uroczystość 

wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył specjalnym 

medalem 3 pary, które razem przeżyły co najmniej 50 lat pań-

stwa: Bogumiłę i Aleksandra Brzusek, Krystynę i Tadeusza 
Goławskich, Mariannę i Tadeusza Gręda. W imieniu Prezy-

denta odznaczenia wręczał Burmistrz - Paweł Kanclerz.

 Uroczystości Złotych Godów tradycyjnie zaszczycił swoją 

obecnością Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 

Mazowieckim - ksiądz Jan Latoń. Jubilaci otrzymali od Burmi-

strza listy gratulacyjne, bukiety kwiatów i pamiątkowe dyplo-

my, od księdza Proboszcza - różańce.

 Na uroczystość również przybyli najbliżsi odznaczonych, 

sąsiedzi i znajomi. Był tort weselny, szampan i gromkie „Sto 
lat...” dla Jubilatów. 

 Ze względu na długą procedurę zgłoszeniową, osoby, któ-

re mają w rodzinie lub wśród swoich znajomych pary obcho-

dzące 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego prosimy 

o wcześniejsze zgłaszanie jubilatów do Urzędu Stanu Cywilne-

go. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska jubilatów 

oraz odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński 

zawierany był w innym Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Jolanta Dragan

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ożarowie Mazowieckim 

Polub Ożarowską 
Rodzinę na Facebooku!

Zapraszamy do polubienia nowego 
portalu o Ożarowskiej Rodzinie! 

- wydarzenia kulturalne z naszej gminy oraz okolicznych miej-

scowości,

- kuchnia, dobra książka, nastolatek, czy jak umyć noworodka,

- gdzie nie parkować, gdzie jest otwarty plac zabaw,

- gdzie zagrać w brydża czy szachy, gdzie warto wyjść,

- gdzie zapytać o cokolwiek.

To wszystko i nie tylko znajdziesz na naszym profilu.

Serdecznie zapraszamy!
Urząd Miejski

KKocham Swój Dom 

www.ozarowskarodzina.pl 

 

 

Informacja 
dla ożarowskich 
przedsiębiorców

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ożarowa Mazowieckie-

go, we współpracy ze Starostwem Powiatu Warszawskie-

go Zachodniego, uprzejmie informuje przedsiębiorców 

i mieszkańców powiatu, iż począwszy od 1 października 
2012 roku, adwokaci, współpracując ze Stowarzysze-
niem, udzielać będą bezpłatnych porad prawnych. 
 Prawnicy przyjmować będą w pokoju 109, w budynku 

Starostwa PWZ przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie 

Mazowieckim, w poniedziałki w godzinach 16:00-17:00 po 

uprzednim umówieniu się pod nr. telefonu 509 245 198.

Zapraszamy i zachęcamy do korzystania!
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Widowisko historyczne „Bitwa Ołtarzewska 1939”
W drugą sobotę września obchodziliśmy 

73. rocznicę Bitwy Ołtarzewskiej. 

 Z tej okazji na Cmentarzu Wojennym w Ołtarzewie odbył 

się uroczysty Apel Poległych z udziałem Kompanii Reprezenta-

cyjnej Wojska Polskiego. 

 Na zaproszenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

- Pawła Kanclerza - na uroczystość przybył Minister Stanu 

w Kancelarii Prezydenta RP - Dariusz Młotkiewicz, który 

w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego złożył wie-

niec pod krzyżem upamiętniającym poległych żołnierzy. 

 Po wystąpieniu Burmistrza, modlitwie oraz Apelu Pole-

głych żołnierze oddali potrójną salwę honorową. Uroczystość 

na cmentarzu zakończyło odegranie na trąbce utworu „Śpij 

Kolego”. Bezpośrednio po Apelu na polanie w Parku Ołtarzew-

skim obejrzeliśmy widowisko historyczne „Bitwa Ołtarzewska 

1939”. Wystąpili w nim pasjonaci historii i militariów, prezen-

tując krótki epizod walki Armii Łódź na terenie naszej gminy 

z dnia 13 września 1939 roku. Rekonstruktorzy wprowadzili 

licznie zgromadzoną widownię w nastrój tamtych czasów, za-

czynając od przejmującego ryku syren oraz od pojawienia się 

gazeciarzy rozdających widzom „Kurier Codzienny”, opisujący 

zbrojną napaść Niemców na Polskę. Atmosferę wojny poczuli-

śmy, kiedy zastosowano środki pirotechniczne oraz gdy na are-

nie inscenizacji pojawili się żołnierze z bronią i pojazdy z epoki, 

a potyczki i zmagania walczących mogliśmy śledzić niemalże 

na dotknięcie ręki. Przez kilkadziesiąt minut uczestniczyliśmy 

więc w żywej lekcji naszych dziejów. 

 Szczególny wkład w przygotowanie widowiska miała Gru-

pa Rekonstrukcyjna PATRIA z Ożarowa Mazowieckiego.

 Cieszy także duże zainteresowanie widowiskiem. To znak, 

iż historia zajmuje cały czas ważne miejsce w naszym życiu.

 Zachęcamy Państwa do obejrzenia relacji z Apelu Poległych 

i widowiska historycznego. Filmy można znaleźć w galerii video 

na stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl oraz 

w serwisie youtube pod adresem: http://www.youtube.
com/user/OzarowMazowiecki

Leszek Tokarczyk
Zdjęcia z widowiska znajdują się na okładce „Informatora”

Zaproszenie do konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy 
Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” 
Zarządzeniem nr B.0050.195.2012 r. z dnia 

20 września 2012 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 

ogłosił przystąpienie do konsultacji przygotowanego 

projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów 

Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz pod-

miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

Zgodnie z uchwałą nr 514/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-

zowieckim z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określe-

nia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o pożytku 

publicznym i o wolontariacie projektów aktów prawa miejsco-

wego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, projekt programu współpracy zostanie poddany 

konsultacjom.

 Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu pro-

gramu współpracy podczas otwartego spotkania w dniu 

17 października o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejo-

wa 2, III piętro. 

 Projekt programu wraz z formularzem konsultacji udostęp-

niony jest na stronie internetowej Urzędu Mieskiego, w zakład-

ce „Organizacje pozarządowe - konsultacje” oraz w Urzędzie 

Miejskim - Wydział Spraw Społecznych, filia ul. Poznańska 165, 

p. 313.

 Propozycje i uwagi - w formie formularza konsultacji - moż-

na zgłaszać do 16 października 2012 r., do godz. 16:00 na adres 

poczty elektronicznej: a.jedrzejczak@ozarow-mazowiecki.pl 

lub pisemnie bezpośrednio do p. 313 (z dopiskiem „Program 

współpracy 2013”) oraz podczas otwartego spotkania.

Agnieszka Jędrzejczak - Wydział Spraw Społecznych

„Lato w mieście” 
Tegoroczna akcja „Lato w mieście” w Szkole 

Podstawowej nr 1 zgromadziła ponad 130 uczestników. 

Zorganizowano dla nich różnorodne zajęcia na terenie szkoły 

oraz wiele wyjazdów, które uatrakcyjniły wakacyjny wypoczy-

nek.

 Dzieci odkrywały m.in.: tajniki nauki w Centrum Nauki Ko-

pernik, podziwiały rośliny, nie tylko te  egzotyczne, w Ogrodzie 

Botanicznym w Powsinie, zażywały swobody w gospodar-

stwie agroturystycznym w Gawartowej Woli, na placu zabaw 
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w Kolorado i Ursusie. Mogły również wykazać się swoimi ta-

lentami artystycznymi wykonując prace z wykorzystaniem 

różnych technik plastycznych, czy też tańcząc wraz z naszym 

gościem z Senegalu - Rickym Lionem. Dzięki zajęciom prze-

prowadzonym przez bolimowskich artystów ludowych, prze-

konały się, że „nie tylko święci garnki lepią”. „Wesoła i mokra” 

wojna z użyciem wodnych pistoletów zakończyła naszą dwu-

tygodniową akcję.

Edyta Cichal
Krystyna Kozłowska

„BEZPIECZNEJ DROGI, SZCZĘŚLIWEJ SZKOŁY”
 6 września do naszej Szkoły Podstawowej w Płochocinie

 przybyli bardzo ciekawi goście, biorący udział we wspólnej 

akcji Radia Kolor oraz Starostwa Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego, Komendy Powiatowej Policji oraz gmin: 

Ożarów Mazowiecki, Kampinos i Stare Babice - 

„Bezpiecznej drogi, szczęśliwej szkoły”.

Nasi pierwszoklasiści uczestniczyli w spotkaniu z policjantami 

i reporterami Radia Kolor, podczas którego przypomniano im 

o najważniejszych zasadach bezpiecznego poruszania się po 

drodze. Powiatowa maskotka - pluszowy smok - sprawił dzie-

ciom wiele radości, rozbawił je i rozdał im odblaskowe brelocz-

ki oraz słodkie krówki. Radio Kolor przygotowało upominki 

dla pierwszoklasistów w postaci specjalnych „pakietów bez-

pieczeństwa”, zawierających elementy odblaskowe. Ku naszej 

uciesze tego dnia patrol złożony z policjantów z komisariatu 

w Ożarowie Mazowieckim oraz reporterów Radia Kolor pełnił 

„służbę” przed naszą szkołą w Płochocinie.

Michał Turkas

PIKNIK INTEGRACYJNY W PŁOCHOCINIE
15 września 2012 r. w Płochocinie zorganizowaliśmy

 piknik integracyjny przygotowany dla rodziców 

i dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej w Szkole 

Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie. 

Organizatorami pikniku byli wychowawcy świetlicy. Wśród 

wielu atrakcji przygotowanych przez wychowawców, na szcze-

gólne zainteresowanie zasługuje wspólne przygotowywanie 

leczo, które gotowane było w kociołku na ognisku.

 Dzieci wraz z rodzicami kroiły składniki tj. kabaczki, papry-

kę, cebulę, pieczarki, kiełbasę, cukinię, które potrzebne były do 

przygotowania potrawy.

 Nie zabrakło też, jak co roku, wspólnych zabaw i konku-

rencji sportowych, w których to drużyny złożone z rodziców 

i dzieci wspólnie rywalizowały ze sobą.

 W trakcie pikniku wszystkim dopisywały znakomite humory, 

a wspólnie spędzony czas upłynął w znakomitej atmosferze.

 Na zakończenie wszyscy delektowaliśmy się wspaniałym 

smakiem wspólnie przygotowanego leczo, które miało wyjąt-

kowy i niepowtarzalny smak, doprawiony dobrym humorem.

 Dziękuję wszystkim dzieciom i ich rodzicom za wspólnie 

spędzony czas i znakomitą zabawę!

Kierownik świetlicy - Monika Pryba
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HARCERSKIE AKTUALNOŚCI

Uczyć historii można na wiele sposobów. 

Jej znajomość, zwłaszcza tej lokalnej, to powód do dumy. 

8 września kilkuosobową grupą harcerzy i instruktorów ze 

Szczepu „Szaniec” im. Małego Powstańca w Płochocinie mie-

liśmy okazję współtworzyć jedną z ciekawszych lekcji historii, 

a mianowicie wzięliśmy udział w przygotowaniu inscenizacji 

upamiętniającej Bitwę Ołtarzewską - jedno z wydarzeń wrze-

śnia 1939 roku.

 Wszystko zaczęło się w wakacje, gdy otrzymaliśmy propo-

zycję współpracy od pana Mariusza Szkupa – koordynatora 

całego przedsięwzięcia. Naszym zadaniem miało być odegra-

nie roli ludności cywilnej uciekającej z Poznania przed wojną, 

których niemieccy żołnierze wzięli za wojsko polskie, a także 

lokalnych roznosicieli „Kuriera Codziennego”.

 Spotkaliśmy się kilka razy, aby zapoznać się ze scenariuszem 

i przećwiczyć role. Pomimo braku doświadczenia aktorskiego, 

włożyliśmy mnóstwo zaangażowania w przygotowanie się do 

udziału w widowisku. Każdy z nas miał także za zadanie skom-

ponować odpowiedni strój, stylizowany na tamte czasy. Od-

naleźliśmy – często w szafach naszych dziadków – stare buty, 

spódnice, płaszcze, berety. 

 Przed wejściem na polanę - pole bitwy - trudno było opa-

nować tremę. Niektóre wydarzenia potoczyły się inaczej niż 

się spodziewaliśmy, dzięki czemu udało się uzyskać efekt za-

skoczenia i wszystko wyglądało bardzo naturalnie. Jedni z nas 

„ponieśli śmierć” od kul niemieckich żołnierzy, innym udało się 

uciec. Niesamowitym przeżyciem było przemieszczanie się na 

scenie w czasie wybuchu ładunków pirotechnicznych - mogli-

śmy poczuć atmosferę grozy i przerażenia towarzyszącą wojnie.

 Szczególnie pozytywnie zaskoczyło nas duże zainteresowa-

nie widowiskiem wśród mieszkańców gminy. Jesteśmy dumni, 

że mogliśmy brać udział w tak pięknej inicjatywie i przyczynić 

się do promowania lokalnej historii. 

pwd. Anna Usiądek, fot. dh Maciej Gołębiewski 

Święto Pieczonego Ziemniaka w Płochocinie
„Witam Was moi poddani! Ja, Król Pyrek XVI, 

syn Króla Pyrka XV, wnuk Króla Pyrka XIV wraz z moją 

żoną Bulwą XVI witam Was serdecznie tu zgromadzonych.”

Tymi oto słowami, w dniu 14 września, rozpoczęło się corocz-

ne Święto Pieczonego Ziemniaka, symbolicznie otwierające 

nowy rok harcerski. Zostało ono zorganizowane przez Szczep 

„Szaniec” im. Małego Powstańca w Płochocinie.

 Gospodarzem uroczystości był wspomniany już Król Ziem-

niaczany, który razem ze swoją świtą zaprosił nas na obchody 

święta. Aby móc pełnoprawnie uczestniczyć w spotkaniu, na-

leżało oddać hołd parze królewskiej poprzez ukłon, a następnie 

zostać pasowanym na oficjalnego gościa. Święto Pieczonego 

Ziemniaka jest harcerską imprezą, na którą zawsze z przyjem-

nością przychodzą zuchy z rodzicami, harcerze oraz instrukto-

rzy, aby zjeść wyjętego prosto z ogniska pysznego ziemniaka. 

Zanim jednak ziemniaki zdążyły się upiec, każdy mógł ze swo-

imi koleżankami i kolegami uczestniczyć w zabawach z chustą 

animacyjną, sprawdzić swoją celność w rzucie ziemniakiem, 

wziąć udział w wyścigach nart, zagrać w bule, a także odbyć 

krótki mecz w piłkę nożną. 

 Święto zakończyło się około godziny 18:00. Z niecierpliwo-

ścią czekamy na przygody czekające nas w nowym roku har-

cerskim.

pwd. Marta Plichta , fot. Igor Karlicki i Robert Wiechetek

Harcerze ze Szczepu „Szaniec” wzięli udział 
w rekonstrukcji „Bitwy Ołtarzewskiej”
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Nasza biblioteka gościła dwójkę bibliotekarzy 

z Moshi w regionie Kilimandżaro w Tanzanii. 

Angela i Ali przyjechali do Polski na zaproszenie Fundacji Kul-

tury Świata. Fundacja współpracuje z Mawenzi Teachers’ Reso-

urce Center w Moshi przy realizacji projektu “Multimedialna 

biblioteka w Moshi - szansą na rozwój regionu”. Projekt polega 

na budowie i wyposażeniu biblioteki w Moshi. Wspomniana 

wizyta studyjna dwójki pracowników tej instytucji stanowi je-

den z elementów projektu i ma na celu zapoznanie bibliote-

karzy z Afryki z ciekawymi inicjatywami, promującymi rozwój 

czytelnictwa oraz wszelkimi instytucjami i akcjami wspierają-

cymi biblioteki. Ponieważ  Biblioteka w Ożarowie bierze udział 

w Programie Rozwoju Bibliotek, została wybrana do udziału 

projekcie i poproszona o przedstawienie gościom swojej dzia-

łalności. 

 Bibliotekarze ożarowscy zaprosili kolegów z Tanzanii do 

zwiedzania swojego miejsca pracy. Następnie dyrektor bi-

blioteki przedstawiła multimedialną prezentację, dzięki której 

goście poznali ofertę biblioteki, dowiedzieli się, w jakich jesz-

cze projektach uczestniczy nasza biblioteka i jakie inicjatywy 

podejmuje. Padały pytania o budżet, sposób zabezpieczania 

zbiorów, sprzętu komputerowego i baz danych, o metody 

pozyskiwania sojuszników i współpracowników. Wywiązała 

się emocjonująca dyskusja o problemach zawodowych i trud-

nościach, jakie mają do pokonania tanzańscy bibliotekarze.  

Gospodarzy wspierała swoimi językowymi umiejętnościami 

pani Magdalena Łazuka, szefowa Dziecięcej Akademii Rozwo-

ju „Creative Language Learning”, która uruchamia w bibliotece 

zajęcia z języka angielskiego dla dzieci.

 Spotkanie przebiegało w przyjaznej i pełnej zrozumienia 

atmosferze. Na pamiątkę wizyty goście otrzymali egzemplarze 

„Dziejów ziemi ożarowskiej”, które wzbogacą zbiory multime-

dialnej biblioteki w Moshi i wniosą część wiedzy o Bibliotece 

Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, naszej gminie, powiecie 

i regionie do miasta Moshi, regionu Kilimandżaro i państwa 

Tanzanii.
Elżbieta Paderewska 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Goście z Tanzanii w Bibliotece Publicznej w Ożarowie 

WYDARZENIA KULTURALNE

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

7 października - niedziela - godz. 13:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Zuzia w krainie czarów”. Wstęp wolny.

11 października - czwartek - godz. 17:00 
Spotkanie Uniwersytetu III Wieku.

14 października - niedziela - godz. 17:00
Wernisaż połączony ze spotkaniem poetyckim

pani Joanny Iwanickiej. Wstep wolny.

21 października - niedziela - godz. 13:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Koziołek nie Matołek”. Wstęp wolny.

27 października - sobota
Jubileusz 10-lecia Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”.

28 października - niedziela - godz. 16:00
Wieczorek taneczny dla seniorów. Bilety w cenie 10 zł.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

6 października - niedziela - godz. 16:00
Wieczorek taneczny dla seniorów. Bilety w cenie 10 zł.

13 października - sobota - godz. 8:00-13:30
Spotkanie integracyjne dla członków Koła Polskiego 

Związku Niewidomych z okazji ,,Dnia Białej Laski ‘’.

14 października - niedziela - godz. 15:00
Teatrzyk dla dzieci pt. ,,Kopciuszek‘’ 

w wykonaniu Teatru ,,Wariacja’’.

21 października - niedziela
Po Mszy Świętej o godz. 13:00 odbędzie się Kon-

cert Kapeli Folkowej HORA ku czci bł. Jana Paw-

ła II w rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową. 

Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha w Płochocinie 

28 października - niedziela - godz. 15:00
Teatrzyk dla dzieci pt. ,,Mój przyjaciel Necio’’ 

w wykonaniu Teatru ,,Czarodziej’’.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
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Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Uprzejmie informujemy o posiedzeniach komisji na naj-
bliższe miesiące: 4 i 18 października, 8 i 22 listopada, 
6 i 13 grudnia. 
 Posiedzenia odbywają się o godz. 16:00 w Punkcie Kon-

sultacyjno-Informacyjnym Uzależnień - ul. Poznańska 167A 

w Ożarowie Mazowieckim. Wszelkie zmiany dotyczące ter-

minów posiedzeń GKRPA będą zamieszczane na bieżąco na 

stronie www.ozarow-mazowiecki.pl

Zakres działań GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PRO-

BLEMÓW ALKOHOLOWYCH: 

• motywowanie do leczenia osób zgłoszonych na posiedzenia; 

• zawiadamianie policji lub prokuratora o podejrzeniu popeł-

nienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków 

rodziny; 

• podejmowanie czynności prowadzących do orzeczenia o za-

stosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania 

się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego tzn.: zgodnie 

z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi, przedstawione postępowanie dotyczy 

osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu: powodują 

rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla-

ją się od pracy, systematycznie zakłócają spokój lub porządek 

publiczny. 

 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych w Ożarowie Mazowieckim podejmuje wobec osób 

nadużywających alkoholu (zgodnie z wyżej wymienionymi 

przesłankami art. 24) działania, mające na celu zobowiązanie 

do leczenia odwykowego na wniosek każdego zgłaszającego.

 Po zarejestrowaniu wniosku osoba nadużywająca alkoholu 

otrzyma wezwanie na posiedzenie komisji. W przypadku dwu-

krotnego niestawienia się na wezwania Gminnej Komisji spra-

wa zostanie rozpoznana, a następnie może być skierowana do 

Sądu Rejonowego w Pruszkowie. 

Punkt Konsultacyjno–Informacyjny Uzależnień w Ożarowie 

Mazowieckim oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych dla rodzin oraz osób z problemem uza-

leżnień i przemocą domową. 

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 

SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313

OFERTA PUNKTU KONSULTACYJNO–INFORMACYJNEGO 

UZALEŻNIEŃ 

Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia

PONIEDZIAŁEK: 

17:00-18:00 - konsultacje indywidualne z terapeutą

18:00-20:00 - grupa wsparcia dla początkujących - zajęcia z te-

rapeutą; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależ-

nień, ul. Poznańska 167A

WTOREK:

16:30-20:30 - spotkania z terapeutą dla osób z długim stażem 

abstynenckim; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

UZALEŻNIEŃ, ul. Poznańska 167A

ŚRODA

16:00-20:00 - konsultacje indywidualne oraz grupa edukacyj-

no-pomocowa dla ofiar przemocy i osób współuzależnio-

nych; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień, 

ul. Poznańska 167A

CZWARTEK

18:00-20:00 - grupa wsparcia dla osób z długim stażem absty-

nenckim; miejsce: Klub Quo Vadis, ul. Strażacka 3A

PIĄTEK

15:00-16:30 - zajęcia dla młodzieży - grupa I

16:30-19:00 - zajęcia dla młodzieży - grupa II

miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień, ul. Po-

znańska 167A.

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie

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 

Masz problem z alkoholem? 
Chcesz przestać pić?

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ
• WTORKI - 18:00-20:00 

mityng AA grupa „Dzwon”, miejsce: Stowarzyszenie „Quo 

Vadis” - ul. Strażacka 3A, Ożarów Mazowiecki

• ŚRODY - 18:00-20:00

mityng AA grupa „Jedynka”, miejsce: DK Uśmiech, Filia 

w Józefowie ul. Fabryczna 15

• SOBOTY - 17:00-19:00

mityng AA grupa „Trzeźwość”, miejsce: Punkt Konsultacyj-

no-Informacyjny Uzależnień, ul. Poznańska 167A, Ożarów 

Mazowiecki

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!
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Termin załatwienia sprawy: do 6 miesięcy (dwukrotne we-

zwania, sporządzenie wywiadu środowiskowego i policyjnego, 

skierowanie na badanie do biegłego psychologa i psychiatry, 

sporządzenie i skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego). 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982 roku 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). 

Ponadto GKRPA zajmuje się również:

• realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

Przemocy Domowej dla Ożarowa Mazowieckiego na dany 

rok; 

• opiniowaniem wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych; 

• kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod 

względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z ze-

zwoleń.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
gkrpa-ozarow@o2.pl

STRAŻ MIEJSKA

Reakcja błyskawiczna!
Miesiąc wrzesień zaowocował współpracą 

Straży Miejskiej z Wydziałem Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa oraz przedstawicielem lokalnej społeczności 

z terenu Płochocina - panem Ryszardem Majem.

Pod lupę zostały wzięte zaniedbane działki porośnięte chwa-

stami, na których lokalizowano również wysypiska śmieci. 

W tym miejscu należy przypomnieć o zapisach nowelizacji 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w czę-

ści dotyczącej obowiązków właściciela nieruchomości, o czym 

stanowi: art. 5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzy-

manie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbie-

rania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych po-

jemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyj-

nej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest tech-

nicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieru-

chomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 

w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające 

wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie 

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, 

jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczysz-

czalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepi-

sach odrębnych;

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regula-

minie;

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezod-

pływowych;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpa-

dów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgod-

ny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za 

taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, słu-

żącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany 

do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny 

postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

5) realizację innych obowiązków określonych w uchwale rady 

gminy.

 W trakcie kontroli, rozpytywano sąsiadów niezabudowa-

nych działek o ewentualny kontakt do ich właścicieli. Jeżeli 

było to tylko możliwe, nawiązywano bezzwłocznie rozmowę,  

która miała na celu zobligowanie właściciela do pilnego upo-

rządkowania terenu.

 W jednym przypadku - przy ul. Długiej w Płochocinie 

- w ciągu zaledwie 15 min. po naszym telefonie, zaobserwo-

waliśmy ekipę z profesjonalnym sprzętem, która przystąpiła 

do koszenia zarośniętego placu. Za taką błyskawiczną reakcję 

należy się chyba podziękowanie, a nie mandat. Liczymy na to, 

że pozostali właściciele swoich zaniedbanych działek również 

podejmą szybką reakcję na naszą interwencję. Ciekawe kto bę-

dzie następny? 

Czerwone – znaczy STÓJ !!!
Czerwone – znaczy STÓJ !!!

Dobiegła końca testowa instalacja urządzeń kontrolujących 

wjazd na czerwonym świetle na jednym z ożarowskich skrzy-

żowań. 

 W porozumieniu z Komendantem Straży Miejskiej zbada-

no skalę problemu „przejeżdżania na czerwonym świetle” 

w naszej miejscowości. Tygodniowa instalacja, wykonana po-

między 12-19.09.2012 r. przez Firmę „SYGNAŁY” z Rybnika, 

zarejestrowała ponad 500 wykroczeń tego typu. Niewielka 

kamera o wielkich możliwościach rejestrowała samochody ła-

miące przepisy na skrzyżowaniu 24 h na dobę. Dla każdego 

niedozwolonego przejazdu wykonała dokumentację w posta-

ci 3 niepodważalnych zdjęć: zbliżanie się do linii zatrzymania, 

przekroczenie jej i sam przejazd skrzyżowania - wszystko z za-

rejestrowanym światłem czerwonym w tle. Nowoczesna tech-

nologia, w jakiej zostało wykonane urządzenie, pozwala na re-

jestrację zdjęć nocnych bez użycia flesza. A mobilność kamery 

pozwala na łatwą i nieinwazyjną zmianę miejsca jej zainstalo-

wania. Co tym bardziej powinno wzbudzić respekt kierowców, 

dla których „pamiątkowe” zdjęcia mogą kosztować 500 zł i 6 

punktów karnych - w postaci mandatu za przejazd na czerwo-

nym świetle. Dodajmy, że wykroczenia tego typu są jednym 
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KLUB SQUASH KORT
We wrześniu br., w zaprzyjaźnionej gminie Stare Babice, 

rozpoczął swoją działalność KLUB SQUASH KORT. 

Warto odwiedzić to miejsce, gdyż oprócz nowoczesnych i wy-
sokiej jakości kortów do squasha, prowadzone są tu również 
zajęcia fitness oraz indoor cycling. Jest to największy obiekt 
w powiecie warszawskim zachodnim, oferujący aż 6 kortów, na 
których organizujemy „Akademię Squasha” dla osób w różnym 
wieku i zaawansowaniu gry. Pośredniczymy w znalezieniu part-
nera do gry na wszystkich poziomach umiejętności. W KLUBIE 
SQUASH KORT powstaje liga, dzięki której nasi klubowicze 
będą mogli współzawodniczyć ze sobą oraz miło i aktywnie 
spędzić czas. W klubie zapewnione są warunki sprzyjające do 
spędzenia czasu z całą rodziną, ponieważ dla dzieci zorgani-
zowany jest kącik, w którym będą mogły pobawić się w ocze-
kiwaniu na rodziców. Przy większej grupie dzieci będą miały 
możliwość uczestniczenia w prostych zabawach sportowych, 
zgłębiając pierwsze tajniki gry w squash. 

 13 października 2012 r. w klubie odbędzie sie Turniej Otwar-
cia SQUASHKORT OPEN kat. B+, który jest wpisany do kalen-

darza Polskiej Federacji Squasha. Podczas turnieju będą odby-
wać się również zajęcia fitness (m.in. ZUMBA, STEP&SHAPE, 
SCHWINN CYCLING MARATON) .
 KLUB SQUASH KORT zaprasza codziennie w godz. 6:00-
-23:00, w soboty 8:00-20:00, a w niedziele 8:00-22:00. Jedno-
cześnie zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego pod 
numerem 533-532-100 oraz do odwiedzenia strony interneto-
wej www.squashkort.com.pl, gdzie uzyskacie Państwo szereg 
informacji nt. klubu i oferowanych tam zajęć. Do dyspozy-
cji ćwiczących udostępnione są szatnie wraz z prysznicami. 
Na terenie obiektu znajduje się również bezpłatny parking.
 Squash jest dyscypliną sportową polegającą na odbijaniu 
piłki o ścianę w sposób, który w maksymalnym stopniu utrud-
ni ponowne odbicie piłki przez przeciwnika. Squash w Polsce 
pojawił się ok. 10 lat temu i szybko zyskał szerokie grono zwo-
lenników. Sport ten jest znakomitą formą relaksu, połączoną 
jednocześnie z aktywnością fizyczną, dlatego osoby lubiące 
sport i ruch powinny wybrać właśnie tę formę rekreacji. Gra 
w squasha wspaniale wpływa na samopoczucie, nie bez zna-
czenia jest również fakt, że sport ten przynosi wiele korzyści 
zdrowotnych: obniża ciśnienie, a poprzez regulację pracy mię-
śni i serca, poprawia również zdrowie wewnętrzne. Squash 
jest także doskonałą formą spalania dużej ilości kalorii na raz. 
Regularne ćwiczenia zmieniają sylwetkę na bardziej smukłą 
i wysportowaną To właśnie taka forma aktywności polecana 
jest tym osobom, które odczuwają duże stresy i napięcia oraz 
potrzebują „wyładować” gdzieś swoje emocje. Klub oferuje 
Państwu aż 6 kortów do gry, zaś dla większej wygody, oprócz 
wejściówek jednorazowych, w ofercie uwzględniono również 
możliwość wykupienia karnetów 6 i 10-cio godzinnych.
 Oprócz squasha klub oferuje również szeroki wachlarz 
usług z zakresu fitness i innych.

Beata Miros

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

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Maz., podając dokładne dane 

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

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-

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

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

opcyjnym „Informatora” oraz Straży Miejskiej.

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

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

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

konto do wpłat dla bezdomnych zwierząt: Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie  ul. Jagiełły 5 m. 19, 14-100 Ostróda 
 Numer konta: VWBank 78 2130 0004 2001 0388 0143 0001

Koniecznie z dopiskiem „Zwierzaki Kasi”. Dopisek ten wskazuje, na które psy zostaje przeznaczona pomoc. 
„Zwierzaki Kasi” - to bezdomne psy z rejonu Ożarowa Maz., Brwinowa, Pruszkowa i ościennych miejscowości.

z najniebezpieczniejszych przejawów łamania przepisów dro-

gowych. Jak udokumentowała kamera, skala tego problemu 

jest bardzo duża. Nie dzieje się tak tylko w Ożarowie. Wcze-

śniejsze instalacje w Kielcach czy Myszkowie również pokazały, 

że do takich zdarzeń dochodzi nagminnie. 

 Po analizie danych przyjdzie czas na refleksję nad zachowa-

niem kierowców i decyzję, czy kamera powinna u nas zagościć 

na dłużej. Urządzenie z całą pewnością w znaczącej mierze 

podnosi bezpieczeństwo na drogach. A wszystkim kierowcom 

przypominamy CZERWONE- znaczy STÓJ !! !

Straż Miejska
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SZCZENIAK 5 MIES.

ZOJA

KOCIĘTA

BRUNO SABAUNA

KSIĄŻĘ

KLUSIK

GUMDI - szczeniak

GROSZEK -szczeniak

TARGI PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY 
DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ZAPRASZA NA:

WARSZAWSKIE ZACHODNIE TARGI PRACY
 W programie targów: 

 • Propozycje ofert pracy.
 • Indywidualne porady doradców zawodowych.
 • Porady ekspertów: ZUS, PIP, US, WUP.

TARGI ODBĘDĄ SIĘ

10 października 2012
w godzinach 10:00-14:00

miejsce: Centrum Kultury w Izabelinie, ul. Matejki 21

WSTĘP WOLNY! ZAPRASZAMY!

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






