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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Podpisano umowy:

� z wykonawcą: FAL-BRUK spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 
w Warszawie na modernizację nawierzchni ul. Żerom-
skiego w Ożarowie Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 258.177,00 zł

2. Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

- budowę ujęcia wody na terenie FKO Gmina Oża-
rów Mazowiecki 

 (postępowanie powtórzone)

- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowe-
go w miejscowości Kręczki Gmina Ożarów Mazowiec-
ki

- budowę gminnego punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych na terenie działki nr ew. 
20/6 położonego przy ul. Umiastowskiej w Umiasto-
wie w ramach projektu pn. Ekologiczna gospodarka 
odpadami podstawą zrównoważonego rozwoju Gminy 
Ożarów Mazowiecki, współfi nansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.2 Ochrona 
powierzchni Ziemi

- termoizolację budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. 
Poznańskiej 135 w Ożarowie Mazowieckim

- modernizację nawierzchni ul. Kwiatowej w Broni-
szach

- w ramach projektu pn. Poprawa atrakcyjności tu-
rystycznej Gminy Ożarów Mazowiecki, współfi nanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów 
naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekre-
acji, Działania 6.2 Turystyka, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-
2013

Część A) - zagospodarowanie zadrzewień śródpol-
nych – zagospodarowanie ścieżki sportowo – eduka-
cyjno -rekreacyjnej w Strzykułach,

Część B) - wykonanie miejsc postojowych przy fi lii 
Domu Kultury w Broniszach i przy Parku Ołtarzewskim 
w Ożarowie Mazowieckim,

Część C) - zakup koszy i ławek parkowych.

OŚWIATA
� 30 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie odbył się koncert laureatów 
VI Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej 
zatytułowany „Patrz w przyszłość, pamiętaj o przeszło-
ści”. Koncert odbył się z okazji obchodów IX rocznicy 
nadania Szkole Podstawowej w Płochocinie imienia 
Szarych Szeregów. 

� 8 maja uczestnicy II etapu X Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego brali udział w wycieczce do Ru-
cianego Nidy. Wycieczka była formą nagrody. Z terenu 
Gminy Ożarów Mazowiecki w wycieczce brali udział 
uczniowie: 

• Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochoci-
nie, 

• Gimnazjum im. Bohaterów Powstania War-
szawskiego w Ożarowie Mazowieckim,

• Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Oża-
rowie Mazowieckim,

� 9 maja dzieci z grupy II z Przedszkola Publiczne-
go w Józefowie odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Jó-
zefowie. Odbyła się lekcja biblioteczna pt.: „ Owady”. 
Przedszkolaki poznały owady żyjące w naturalnym 

środowisku, obejrzały prezentacje o owadach, na za-
kończenie wykonały motyle z papieru.

� 9 maja, uczennice Szkoły Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie zajęły II miejsce w Po-
wiatowym Finale Piłki Nożnej Dziewcząt w kategorii 
Szkół Podstawowych. Zawody sportowe odbyły się 
w Zielonkach 

� 7,14 i 15 maja dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wyciecz-
kach do Manufaktury czekolady w Łomiankach. 

� 6 oraz 8 maja dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w warsz-
tatach chemicznych. Warsztaty poprowadziła Pani dr 
Anna Czerwińska pracownik Uniwersytetu Warszaw-
skiego Wydziału Chemii oraz Aleksandra i Mikołaj Ma-
kowscy.

� 6 i 12 maja w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie dla klas II i III, odbył się kon-
kurs „Mistrz Ortografi i”.

� 8 maja w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się 
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fi nał gminnego konkursu przyrodniczo – profi laktycz-
nego pt. ,,Świat szczęśliwych ludzi w świecie pięknej 
przyrody”. W konkursie brało udział 66 zawodników z 
4 szkół podstawowych z terenu Gminy. Głównym ce-
lem konkursu była promocja zdrowia i bezpiecznych 
zachowań oraz rozwijanie zainteresowań przyrodni-
czych. 

� 8 maja dzieci z grupy V z Przedszkola Publicznego 
Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wyciecz-
ce do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożaro-
wie Mazowieckim. Na spotkaniu ze strażakami dzieci 
zapoznały się z pracą strażaka oraz sprzętem gaśni-
czym. 

� 8 maja uczniowie Gimnazjum im. K.I. Gałczyń-
skiego w Płochocinie brali udział w zawodach lekko-
atletycznych dziewcząt i chłopców. Uczniowie szkoły 
zajęli kolejno: 

• I miejsce w Powiatowym fi nale LA indywidu-
alnej chłopców gimnazjum (klasy III) w konkurencji: 
sztafeta 4x100

• II miejsce w Powiatowym fi nale LA indywidu-
alnej dziewcząt i chłopców gimnazjum (klasy I i II) 
w konkurencji: sztafeta 4x100

• II miejsce w Powiatowym fi nale LA indywidu-
alnej dziewcząt gimnazjum  (klasy III) w konkurencji: 
sztafeta 4x100

• II miejsce w Powiatowym fi nale LA indywidu-
alnej chłopców gimnazjum  (klasy III) w konkurencji: 
sztafeta olimpijska

Zawody sportowe odbyły się w Bieniewicach.
- Uczennice Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim, Natalia 
Fittkau i Zuzanna Kretowicz, uzyskały tytuł fi nalistek 
konkursu fi lozofi cznego „W drodze ku mądrości” pod 
patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  

� 12 maja w Szkole Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbył się uroczysty 
apel z okazji Święta Szkoły.

� 13 maja dzieci z Przedszkola Publicznego w Jó-
zefowie ze wszystkich grup przedszkolnych obejrzały 
spektakl teatralny w wykonaniu aktorów z Teatru „Ko-
liber” pt.: „Kapryśna żabka”.  

� 13 maja uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawo-
wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach 
brali udział w wycieczce do teatru Warszawa na spek-
takl teatralny w języku angielskim. 

� 15 i 16 maja w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie dla klas II i III, odbył się kon-
kurs „Wzorowy Matematyk”.

� 15 maja Jakub Bartosiński, uczeń Szkoły Pod-
stawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świę-
cicach zajął III miejsce w powiatowym konkursie 
plastycznym. Organizatorem konkursu była Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego.

� 16 maja w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się 
konkurs recytatorski pt. „Tuwim Dzieciom”, w którym 
brały udział dzieci z oddziału przedszkolnego tej szko-
ły. Celem konkursu była prezentacja i upowszechnie-
nie poezji Juliana Tuwima oraz kształtowanie wyobraź-
ni i wrażliwości dzieci. 

� 17 maja uczniowie Gimnazjum im. K.I. Gałczyń-
skiego w Płochocinie brali udział w Powiatowym Kon-
kursie Matematycznym „Mały Euklides”. Karolina Ma-
tusik zajęła II miejsce, zaś Hubert Sejnowski i Marcin 
Łapot otrzymali wyróżnienia. Konkurs odbył się w Bło-
niu. 

� 19 maja dzieci z grupy III z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie brali udział w wycieczce do Bibliote-
ki Publicznej w Józefowie. Dzieci wzięły udział w zaję-
ciach pt.: „Rodzina”. 

� 19 maja dzieci z grupy I i V z Przedszkola Publicz-
nego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wy-
cieczce do Domu Kultury „Arsus” w Ursusie. Na miej-
scu zostało zaprezentowane dzieciom przedstawienie 
teatralne pt. „Cudaczek – wyśmiewaczek”.  

� 20 maja dzieci z grupy III i IV z Przedszkola Pu-
blicznego w Józefowie były na wycieczce w Zamku 
Królewskim w Warszawie. Wzięły udział w lekcji muze-
alnej „Przepowiednie Księcia Józefa”. 

� 20 maja odbyły się w Pruszkowie zawody spor-
towe – lekkoatletyka dziewcząt i chłopców. Z terenu 
Gminy Ożarów Mazowiecki w zawodach sortowych 
brali udział uczniowie Gimnazjum im. K.I. Gałczyń-
skiego w Płochocinie. Uczniowie uzyskali awans do 
XVI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

� 22 maja uczniowie klas 0 – III Szkoły Podstawo-
wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach 
brali udział w wycieczce do teatru Baj, na spektakl te-
atralny pt. „Świat Garmana”. 

� 22 i 29 maja w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w 
Ożarowie Mazowieckim odbył się Dzień Mamy i Taty. 
Dzieci zaprezentowały program artystyczny, śpiewały 
piosenki w języku angielskim. Odbył się również pokaz 
tańca towarzyskiego. 

� 23 maja dzieci z grupy I z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie były na wycieczce w Bibliotece Pu-
blicznej w Józefowie. Zapoznały się z księgozbiorem, 
sposobem korzystania z biblioteki.

� Aleksandra Walerian, uczennica klasy II Gimna-
zjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Oża-
rowie Mazowieckim, zajęła I miejsce, a Aleksander 
Senderowski III miejsce  w konkursie fotografi cznym 
„Każdy może świętym być” organizowanym przez Ze-
spół Szkół im. M. Wańkowicza w Błoniu.

� Aleksandra Walerian oraz Jakub Wnuk, uczniowie 
Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 
w Ożarowie Mazowieckim brali udział w konkursie pla-
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stycznym pt. „Jan Paweł II – Święty”. Aleksandra zdo-
była nagrodę główną zaś Jakub zajął III miejsce. 

� Julia Pyszkowska, uczennica klasy III Gimnazjum 
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie 
Mazowieckim, zajęła II miejsce w konkursie fotogra-
fi cznym pt. „Jest Warszawa! Po prostu Jest! 70 lat 
po…”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Foto-
technicznych w Warszawie.

� Uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim zajęli I miej-
sce w powiatowym fi nale w dwuboju szkół gimnazjal-
nych w kategorii dziewcząt i chłopców.

� Adrian Zwierzyński, uczeń klasy II Gimnazjum im. 
Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim, zajął I miejsce w międzypowiatowym fi nale 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegu in-
dywidualnym na 800 m. Zawody sportowe odbyły się 
w Pruszkowie.

� 23 maja dzieci z grupy IV z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie odwiedziły Bibliotekę Publiczną 
w Józefowie. Wzięły udział w zajęciach bibliotecznych 
pt.: „Łąka”. Dzieci wysłuchały utworów literackich 
związanych z tematem. Obejrzały prezentację multi-
medialną. Na zakończenie wykonały pracę plastyczną 
„Łąka i jej mieszkańcy”.

� W roku szkolnym 2013 / 2014 Gimnazjum im. 
K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie włączyło się do Ogól-
nopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. 
„Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku 
Szkoły w Ruchu. Organizatorem akcji jest Minister-
stwo Edukacji Narodowej. 26 maja Minister Edukacji 
Narodowej przyznał szkole tytuł „Szkoła w Ruchu”, za 
działania na rzecz aktywności fi zycznej.  

� 26-28 maja w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim odbył się Piknik Rodzinny 
połączony ze świętem Dnia Mamy. W tych dniach do 
przedszkola zawitał Cyrk Warszawa.  

� 27 maja w Szkole Podstawowej w Płochocinie roz-
poczęło się badanie realizowane przez Instytut Badań 
Edukacyjnych. Przedsięwzięcie współfi nansowane 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu 
systemowego pn. Badanie jakości i efektywności edu-
kacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. 
Badanie będzie trwało do końca roku szkolnego. Jego 
głównym celem jest sprawdzenie oprogramowania 
stosowanego podczas obserwacji procesu dydaktycz-
nego w klasach V szkoły podstawowej. Do projektu 
wylosowano tylko sześć szkół podstawowych. Szkoła 
Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie, 
jako jedna z pierwszych w kraju, będzie miała okazję 
wziąć udział w opracowaniu nowatorskiej metody ob-
serwacji zajęć. W każdej placówce obserwacji podda-
ne zostaną cztery godziny lekcji czterech nauczycieli: 
języka polskiego, matematyki, przyrody oraz historii 
i społeczeństwa. Przedmiotem obserwacji jest proces 
dydaktyczny.

� 27 maja w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie odbył się koncert pt. „Od Chopi-
na do Lutosławskiego”, w wykonaniu muzyków z Fil-
harmonii Narodowej w Warszawie.

� 29 maja dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych 
z Przedszkola Publicznego w Józefowie wzięły udział 
w imprezie z okazji Dnia Dziecka pt. „Kontrolowane 
szaleństwo dla dzieci”. Przedszkolakom towarzyszyli 
aktorzy z teatru „Koliber”. 

� 30 maja dzieci z grupy I i II z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie pojechały na wycieczkę do Ogrodu 
Zoologicznego w Warszawie. 

� 30 maja rodzice dzieci z grupy IV z Przedszko-
la Publicznego w Józefowie zaprezentowali bajkę pt.: 
„Nowa przygoda Sindbada Żeglarza”. Była to niespo-
dzianka z okazji Dnia Dziecka. 

Organizatorzy wyścigu na rolkach II ROLLER CUP 
Baccara Ożarów Mazowiecki informują, że 13 lipca 
w godzinach od 10.30 do 17.00 wystąpi całkowite 
wstrzymanie ruchu wszelkich pojazdów na całej ulicy 
Poniatowskiego, na ulicy Obrońców Warszawy na 
odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Floriana, na uli-
cy Floriana od ul. Obrońców Warszawy do ul. Prostej, 
na całej ulicy Partyzantów, na ulicy Strzykulskiej od 
ulicy Partyzantów do ronda w Strzykułach, na ulicy 
Sochaczewskiej od ronda w Strzykułach do skrzyżo-
wania z ul. Poznańską. W tym czasie nie będzie też 

możliwe przejeżdżanie przez te ulice z ulic do nich 
prostopadłych.

Równocześnie prosimy mieszkańców o nie po-
zostawianie pojazdów mechanicznych na jezdniach 
ulic, po których będą poruszać się zawodnicy biorący 
udział w zawodach.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy, a mieszkań-
ców Gminy prosimy o gorący doping dla zawodników, 
którzy będą 7-krotnie pokonywać trasę wyścigu na dy-
stansie maratońskim. 

Utrudnienia w ruchu na ulicach Ożarowa Mazowieckiego 13.07.2014 r.
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Dom Kultury ,,Uśmiech”w Ożarowie Mazowieckim
� 30 kwietnia spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 

Wieku
� 7 maja spotkanie kierowników ośrodków pomocy 

społecznej z powiatu warszawskiego zachodniego
� 9 maja spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III Wie-

ku
� 11 maja wieczorek taneczny dla seniorów
� 15 maja sesja Rady Miejskiej
� 17-18 maja  Turniej GO o Puchar Burmistrza Oża-

rowa Mazowieckiego
� 18 maja Spotkanie o tematyce misyjnej połączo-

ne z projekcją fi lmu „Kibeho” w reż. Agnieszki Dzie-
duszyckiej-Manikowskiej prowadzone przez Fundację 
SALVATTI

� 18 maja Rajd Rowerowy im. Janusza Kusociń-
skiego - organizowany przez Stowarzyszenie „Razem 
w Powiecie” – pomoc techniczna (scena i nagłośnie-
nie)

� 21 maja spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku

� 25 maja Lokal wyborczy – Wybory do Parlamentu 
Europejskiego

� 31 maja Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka 
– plac przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Oża-
rowie Mazowieckim

� 5 czerwca spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku (wykład: „Marsz po zdrowie”)

� 7 czerwca konkurs Mural „Chodź pomaluj z nami” 
oraz impreza plenerowa towarzysząca konkursowi

� 8 czerwca wernisaż prac pani Elżbiety Bzdak 
i Ewy Zembali

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Józefowie
� 3 maja Odbyła się impreza plenerowa,,Majów-

ka Józefowska”.W programie artystycznym wystąpiły 
dzieci uczęszczające na zajęcia taneczne i wokalne 
z naszego Domu Kultury.

Zaprezentowały się również ,,Wesołe Wdówki”.
Dużą dawkę humoru zaserwował mieszkańcom Jó-
zefowa kabaret ,,Weźrzesz”. Odbył się także konkurs 
plastyczny ,,Nasze barwy narodowe”.Majówka trady-
cyjnie została zakończona pieczeniem kiełbasek na 
ognisku przy wspaniałej muzyce biesiadnej.

� 6 maja Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” we współ-
pracy z Filią  Biblioteki Publicznej zorganizowała spo-
tkanie młodzieży gimnazjalnej z pisarką Agnieszką 
Tyszką.

� 11 maja Teatr Urwis wystąpił ze spektaklem dla 
najmłodszych pt,,Pory roku”.

� 18 maja Odbył się wieczorek taneczny dla Senio-
rów.

� 25 maja Lokal wyborczy – Wybory do Parlamentu 
Europejskiego

� 26 maja Koncert z okazji Dnia Matki ,,Dzieci Ma-
mom” w wykonaniu dzieci  uczęszczających na zaję-
cia instrumentalne, wokalne i taneczne w Domu Kul-
tury ,,Uśmiech” w Józefowie. Wystąpiły także dzieci ze 
Świetlicy Środowiskowej oraz dzieci z teatru ,,Bajka” 
działającego przy Filii Biblioteki Publicznej w Józefo-
wie.

� 1 czerwca Z okazji Dnia Dziecka na boisku FC 
Płochocin odbył się festyn.

Dla dzieci i rodziców przygotowaliśmy mnóstwo 
wspaniałych konkursów i zabaw.

Można było się cudownie zabawić w wesołym mia-
steczku, były balony, popcorn, wata cukrowa, stoiska 
grillowe, stoiska z zabawkami, czyli wszystko to co 
uwielbiają dzieci.

Na scenie wystąpiły dzieci z Filii Domu Kultu-
ry ,,Uśmiech” w Józefowie, mali ,,Ożarowiacy”, oraz 
bajkowe postacie z „Czerwonego Kapturka”, w które 
wcielili się aktorzy z Agencji Artystycznej „Fanfara”.

Dzień Dziecka zakończył występ zespołu muzycz-
nego ,,Magic Stars”.

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Broniszach
� 17 maja odbyła się „Majówka dla małych i du-

żych”
� 25 maja Lokal wyborczy – Wybory do Parlamentu 

Europejskiego
� 31 maja spotkanie: Walne Zgromadzenie Człon-

ków Koła Łowieckiego „Jeleń”
� 8 czerwca Wieczorek Taneczny Seniorów przy 

współpracy z Kołem Emerytów, Inwalidów i Rencistów 
nr 8

KULTURA

Gratulacje
dla
Pana Karola Rudnickiego 
z Kaput

za zajęcie II miejsca w Konkursie „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”, etap regionalny, organizo-
wanego przez KRUS, Ministra Rolnictwa oraz Pań-
stwową Inspekcję Pracy, pod honorowym patrona-
tem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Paweł Kanclerz
Burmistrz

Ożarowa Mazowieckiego
Ożarów Mazowiecki, dnia 23 czerwca 2014 roku
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1) Uchwała Nr LII/505/14 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr LII/506/14 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

3) Uchwała Nr LI/507/14 w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie do Konkursu zamkniętego nr 
12/POIiŚ/1.1/04/2014 ogłoszonego przez Ministra 
Środowiska i złożenie wniosku o dofi nansowanie ze 
środków UE przedsięwzięcia pn. “Przygotowanie do-
kumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Gmi-
nie Ożarów Mazowiecki” w ramach Priorytetu I Go-
spodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

4) Uchwała Nr LI/508/14 w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie do Konkursu zamkniętego nr 
13/POIiŚ/1.1/04/2014 ogłoszonego przez Ministra 
Środowiska i złożenie wniosku o dofi nansowanie ze 
środków UE przedsięwzięcia pn. “Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki” 
w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

5) Uchwała Nr LI/509/14 w sprawie aktualno-
ści Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki 
i planów miejscowych.

6) Uchwała Nr LI/510/14 w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ożarów Mazowiecki.

7) Uchwała Nr LI/511/14 w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla 
części wsi Umiastów - teren przy ul. Umiastowskiej.

8) Uchwała Nr LI/512/14 w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla 
części obrębu PGR Szeligi - teren przy ul. Sosnowej.

9) Uchwała Nr LI/513/14 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki 
dla części obrębu SHR Wolica i części obrębu SHR 
Płochocin - teren przy ul. Leśnej.

1) Uchwała Nr LIII/514/14 w sprawie przyjęcia 
zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki za rok 2013.

2) Uchwała Nr LIII/515/14 w sprawie przyzna-
nia nagrody honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

3) Uchwała Nr LIII/516/14 w sprawie przyjęcia 
raportu z realizacji Programu usuwania wyrobów za-
wierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki na lata 2009 – 2032.

4) Uchwała Nr LIII/517/14 w sprawie wyraże-
nia zgody na przystąpienie do Konkursu zamkniętego 
nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 ogłoszonego przez Mini-
stra Środowiska i złożenie wniosku o dofi nansowanie 
ze środków UE przedsięwzięcia pn. “Uporządkowanie 
gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Ożarów Ma-
zowiecki - część II” w ramach Priorytetu I Gospodarka 
wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko.

5) Uchwała Nr LIII/518/14 w sprawie udziele-
nia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckie-
go.

6) Uchwała Nr LIII/519/14 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.

7) Uchwała Nr LIII/520/14 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Płochocinie.

8) Uchwała Nr LIII/521/14 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresa-
mi:

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  ,
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 

(pokój nr 108).

Uchwały podjęte na LII sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 15 maja 2014r.

Uchwały podjęte na LIII sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 03 czerwca 2014r.

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie 
Mazowieckim: 

1. Uchwały Nr LII/511/14 z dnia 15 maja 2014 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ożarów Mazowiecki dla części wsi Umiastów – teren 
przy ul. Umiastowskiej;

2. Uchwały Nr LII/512/14 z dnia 15 maja 2014 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Ożarów Mazowiecki dla części obrębu PGR Szeligi 
– teren przy ul. Sosnowej;

3. Uchwały Nr LII/513/14 z dnia 15 maja 
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu SHR 
Wolica i części Obrębu SHR Płochocin – teren przy ul. 
Leśnej.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1-5 w związku z art. 
46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)  
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania pro-
gnoz oddziaływania na środowisko do projektów po-
wyższych planów.

Obszary objęte powyższymi planami przedstawio-
ne są na załącznikach grafi cznych do uchwał o przy-
stąpieniu do sporządzenia planów miejscowych. Z do-
kumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim 
w Ożarowie Mazowieckim w pokoju 211, II piętro, 
w godzinach: poniedziałki: 9.00 – 17.00; wtorki, śro-
dy, czwartki, piątki: 8.00 – 16.00.

Zainteresowani mogą składać wnioski do powyż-
szych dokumentów. Wnioski należy składać w formie 
pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na 
adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 
ustnie do protokołu w Wydziale Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzen-
nego, pokój 211, II piętro lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres: m.tlak@ozarow-
mazowiecki.pl, g.grzywacz@ozarow-mazowiecki.pl 
lub  m.matczak@ozarow-mazowiecki.pl.

Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub na-
zwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, 
której wniosek dotyczy.

Termin składania wniosków upływa dnia 15 sierp-
nia 2014 r.

Wnioski do planu oraz wnioski w postępowaniu 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są roz-
patrywane przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
Paweł Kanclerz

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Oża-
rowie Mazowieckim Uchwały Nr LII/510/14 z dnia 15 
maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki. 

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1-5 w związku z art. 
46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiada-
miam o przystąpieniu do sporządzania prognozy od-
działywania na środowisko do projektu powyższego 
Studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące 
Studium do Kancelarii Urzędu Miejskiego w formie 
pisemnej w godzinach: poniedziałki: 9.00 – 17.00;  
wtorki, środy, czwartki, piątki: 8.00 – 16.00. Wnioski 
można składać również pocztą na adres: 05-850 Oża-
rów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, ustnie do protokołu 
w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 211, 
II piętro lub za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej na adres: m.tlak@ozarow-mazowiecki.pl, 
g.grzywacz@ozarow-mazowiecki.pl lub m.matczak@
ozarow-mazowiecki.pl.

Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub na-
zwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, 
której wniosek dotyczy.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO



9Informator Ożarowski 5/39 2014

PAGINAKOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Termin składania wniosków upływa dnia 15 sierp-
nia 2014 r.

Wnioski dotyczące Studium oraz wnioski w postę-
powaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowi-

sko są rozpatrywane przez Burmistrza Ożarowa Mazo-
wieckiego.  

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
Paweł Kanclerz

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ożarów Ma-
zowiecki,

W związku z rozpoczęciem się sezonu letniego 
Energetyka Ożarów Mazowiecki zwraca się z uprzej-
mą prośbą o oszczędne korzystanie z wody w gospo-
darstwach domowych oraz ograniczenie zużycia wody 
używanej do podlewania ogrodów, zwłaszcza w go-
dzinach wieczornych. Za ewentualne niedogodności 
związane z możliwymi wystąpieniami niedoborów 
wody bardzo Państwa przepraszamy. Jednocześnie 
pragniemy poinformować, iż dołożymy wszelkich sta-
rań do ograniczenia, czy wręcz wyeliminowania takich 
przypadków.

Korzystając z okazji, przypominamy o planowanym 
przeniesieniu Biura Podawczego do nowej, dogodniej-
szej lokalizacji. Z dniem 1 lipca 2014r. zapraszamy 
Państwa do Biura Podawczego zlokalizowanego 
w samym centrum Ożarowa Mazowieckiego w bu-

dynku Energetyki przy ul. Partyzantów 37, w którym 
to będą Państwo mogli załatwić wszelkie sprawy zwią-
zane z umowami na dostarczenie wody oraz odbiór 
ścieków. Biuro  czynne będzie w godzinach: ponie-
działek 7.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 
7.00-15.00., tel.: (22) 722-25-49.

Do Państwa dyspozycji dostępny jest również ca-
łodobowo telefon alarmowy (22) 722-13-74, pod któ-
rym należy zgłaszać wszelkie awarie. 

Przypominamy również o możliwości przesyłania 
sugestii dotyczących naszych usług na adres mailowy: 
sekretariat@energetyka-ozarow.pl. Za wszelkie uwagi, 
które pomogą poprawić jakość obsługi mieszkańców 
naszej Gminy będziemy bardzo wdzięczni.

Z wyrazami szacunku, 
mgr inż. Mariusz Malinowski

Dyrektor Energetyki Ożarów Mazowiecki

KOMUNIKAT ENERGETYKI OŻARÓW MAZOWIECKI

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 
U. z 2013r. poz. 1457 ze zm.) żłobkiem lub klubem 
dziecięcym jest każda placówka, która niezależnie od 
nazwy, wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy, 
t.j. w szczególności:

• zapewnienie dziecku opieki w warunkach by-
towych zbliżonych do warunków domowych;

• zagwarantowanie dziecku właściwej opieki 
pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie 
zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględ-
nieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

• prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowaw-
czych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psy-
chomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dzie-
cięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 
ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego.

Burmistrz dokonuje wpisu do rejestru na podsta-
wie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożone-
go przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub 
klub dziecięcy (art. 28 ustawy).

Dotyczy to instytucji, które:
1. istniały przed 4 kwietnia 2011r., miały czas na 

dostosowanie standardów do warunków ustawy i do-
konanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecię-
cych do 4 kwietnia 2014r.;

2. istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dosto-
sowały standardów do warunków ustawy – mają obo-
wiązek zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 
kwietnia 2014r.;

3. rozpoczęły (lub rozpoczną) działalność opie-
kuńczą po 4 kwietnia 2011r. – dotyczy ich obowiązek 
wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

4 kwietnia 2014r. upłynął termin, do którego pla-
cówki opieki nad dziećmi do lat 3 mogły prowadzić 
działalność na podstawie dotychczasowych przepi-
sów.

Informacja dotycząca rejestracji żłobków i klubów dziecięcych 
działających na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
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Jeśli nie spełniły wymagań ustawy o opiece nad 
dziećmi do lat 3 i nie zostały wpisane do gminnego 
rejestru żłobków i klubów dziecięcych powinny za-

przestać działalności w zakresie opieki nad dziećmi 
do lat 3. 

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)

Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl, w któ-
rym w kolejnych wydaniach Informatora Ożarowskiego 
będziemy odpowiadać na Państwa pytania dotyczące 
systemu gospodarowania odpadami w naszej Gminie. 
Jednocześnie chcemy poinformować, że zagadnienia 
te będą pojawiać się również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, poświę-
conej tej tematyce: ozarow-mazowiecki.doc.pl. 

Pytanie 1: Czy w ramach opłaty za odbiór odpa-
dów komunalnych gmina może odbierać od rolni-
ków odpady z działalności rolniczej?

W odpowiedzi zamieszczamy stanowisko Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

„Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach 
przez odpady komunalne rozumie się odpady powsta-
jące w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem po-
jazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie 
zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na 
swój charakter lub skład są podobne do odpadów po-
wstających w gospodarstwach domowych; zmieszane 
odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami 
komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności 
przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób 
znaczący ich właściwości. 

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami 
komunalnymi.

Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust. 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jedno-
znacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej systemu.
Natomiast z art. 6r ust. 2a przedmiotowej ustawy 

wynika dodatkowo, że z pobranych opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć 
koszty wyposażenia nieruchomości pojemniki lub 
worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty 
utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sa-
nitarnym, porządkowym i technicznym.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmi-
na nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i 
zagospodarowania odpadów działalności rolniczej.  
Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania 
po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, 
opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolni-
czych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z 
upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolni-
czej powinny zostać przekazane w ramach indywidu-
alnych umów z podmiotami, które zajmują się ich za-
gospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

Pytanie 2: Jakie odpady można dostarczać do 
gminnych punktów zbiórki odpadów problemowych 
(GPZOP)?

Odpowiedź: Do gminnych punktów zbiórki odpa-
dów problemowych można dostarczać następujące 

Najczęściej zadawane pytania z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi
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pomiaru prędkości urządzeniem kontrolno-pomiarowym „Fotorapid CM 011” prowadzony na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki przez Straż Miejską w miesiącu Lipcu 2014 r.

data miejsce czas

07.07.2014 SOCHACZEWSKA; ŚWIERKOWA 

Zgodnie z dok.
fotografi czną

POMIAR

08.07.2014 NOWOWIEJSKA; ŚWIERKOWA

09.07.2014 POZNAŃSKA

10.07.2014 OŻAROWSKA; ŚWIERKOWA

29.07.2014 WARSZAWSKA; ŚWIERKOWA 

30.07.2014 POŁUDNIOWA; ŚWIERKOWA 

31.07.2014 SOCHACZEWSKA; ŚWIERKOWA

Harmonogram

Karta Dużej Rodziny

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, 
muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet 
wakacje – na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzię-
ki Karcie Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR) to system 
zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca 
każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzyma-
niu może złożyć wniosek o wydanie karty. Pierwsze 
z nich będą wydawane już w lipcu.

- Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom 
wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kul-
tury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wy-
datki na życie. Szacujemy, że ze zniżek będzie mogło 
skorzystać nawet 3,4 mln osób, w tym ponad 2 mln 

rodzaje odpadów komunalnych, pochodzących z go-
spodarstw domowych:

⇒ odpady surowcowe tj. papier i tektura, two-
rzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 
(tetra-paki), szkło,

⇒ styropian,
⇒ odpady biodegradowalne: trawę, pocięte czę-

ści większych roślin (drzew i krzewów), liście,
⇒ odpady wielkogabarytowe: stare meble, dywa-

ny etc.
⇒ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
⇒ zużyte baterie i akumulatory,
⇒ zużyte świetlówki i inne odpady zawierające 

rtęć (np. termometry),
⇒ chemikalia (resztki farb, lakierów, zużyte ole-

je, środki ochrony roślin i opakowania po nich etc.)

⇒ zużyte opony samochodowe, rowerowe,
⇒ odpady remontowe: gruz, okna, drzwi, wanny, 

odpady ceramiczne, płyty gipsowe etc.
⇒ Popiół.

Pytanie 3: W jakich workach należy wystawiać 
odpady zielone?

Odpowiedź: Odpady zielone należy wystawiać w do-
wolnych workach własnych. Nie należy używać do tego 
celu worków czerwonych i zielonych przeznaczonych 
na odpady surowcowe.

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
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W dniu 7 czerwca 2014r. po raz pierwszy na tere-
nie placu zabaw w Strzykułach z inicjatywy Pani Sołtys 
Marii Dominiak odbyła się impreza integracyjna połą-
czona z Dniem Dziecka i Dniem Matki. 

Organizacja imprezy możliwa była dzięki przyzna-
nemu funduszowi sołeckiemu, sponsorom: Firmie 
Amargo, Aldom oraz Panu Romualdowi Oreńczuk…… 
Podczas imprezy dzieci wzięły udział w licznych za-
bawach i konkursach zorganizowanych przez dwóch, 
specjalnie na tę okazję zaproszonych klaunów, w któ-
rych zdobyły mnóstwo nagród. Radości, śmiechom i 
zabawie nie było końca.

Piknikowe stoły uginały się od różnorodnych ciast- 

upieczonych na tę okazję przez miejscowe KOŁO GO-
SPODYŃ WIEJSKICH, mieszkańcy dostarczyli również 
świeże owoce i słodycze. W czasie biesiadowania 
odwiedził nas Burmistrz Paweł Kanclerz wraz z mał-
żonką, Starosta Jan Żychliński i przewodnicząca Rady 
Miejskiej Blanka Jabłońska i dołączyli do wspólnego 
grillowania. Serdecznie dziękujemy.

Jeszcze raz pragniemy gorąco podziękować oso-
bom i instytucjom bezpośrednio zaangażowanym 
w organizację imprezy i do zobaczenia …

Mieszkańcy  Piotrkówka Małego i Strzykuł

Integracja Piotrkówka Małego i Strzykuł

dzieci - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister 
pracy i polityki społecznej.

Liczba instytucji i fi rm, które oferują zniżki rodzi-
nom systematycznie się powiększa. Pełną listę moż-
na znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie 
miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu ho-
norujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu 
członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i ro-
dzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana 
jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat 
w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełno-
sprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bez-
płatnie i bez względu na dochód.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnie-
niem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim 
mieszkańcom.

W Gminie Ożarów Mazowiecki wnioski należy skła-
dać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Kole-
jowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Odbiór KDR odbywał się będzie w Wydziale Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego, ul. Poznańska 165, 
III piętro, pok. 312.

Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Fedoryk, tel. 22 731 32 57, e-mail: a.fedo-

ryk@ozarow-mazowiecki.pl
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik, tel. 22 731 32 57, e-

mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl
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W dniu 11 czerwca 2014 r. w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury w Błoniu odbył się XIII Powiatowy Konkurs 
Czytelniczy Wydajemy własną książkę, organizowany 
przez Bibliotekę Pedagogiczną oraz CK w Błoniu. Ideą 
konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz rozbu-
dzanie zainteresowań literackich, plastycznych i edy-
torskich dzieci i młodzieży. Jest do doskonała forma 
wyrażania uczuć  i emocji oraz drzemiących w każdym 
dziecku zdolności. Nieodgadnionym fenomenem jest 
to, że mimo upływu lat, nie maleje zainteresowanie 
tą twórczą zabawą. Mamy takich uczestników, którzy 
piszą książki od I klasy szkoły podstawowej, poprzez 
wszystkie kolejne, aż do gimnazjum. Uważamy to za 
nasz wielki sukces, zwłaszcza, że z roku na rok, prace 
są dojrzalsze, ciekawsze i staranniej wykonane. 
W tegorocznej XIII edycji wzięło udział 178 uczestni-
ków z 11 szkół Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
Wszyscy razem wykonali  163 prace. 

Komisja Konkursowa, zgodnie z Regulaminem oce-
niała prace w trzech kategoriach: literackiej, plastycz-
nej i edytorskiej. Najciekawsze i najbardziej oryginal-
ne otrzymały tytuł Złotej i Srebrnej Książki.  W tym 
roku przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: 

10 tytułów ZŁOTEJ  KSIĄŻKI otrzymali: Agata Mi-
łońska ze SP Nr 1 w Błoniu oraz Aleksandra Kłobu-
kowska i Julia Twardowska ze SP Nr 2 w Błoniu, Klau-
dia Grzywińska z SP w  Kampinosie, Zosia Kowalska 
i Aleksandra Dziewulska z SP w Zaborowie, Patrycja 
Łada, Sonia Włóka, Zosia Wiśniewska i Olga Adam-
czyk ze SP Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. 

23 tytuły SREBRNEJ KSIĄŻKI otrzymali: Oliwia Ko-
walewska i Katarzyna Piszcz ze SP Nr 1 w Błoniu, Karo-

lina Siedlecka, Dominika Wałęka i Laura Lukiewicz ze 
SP Nr 2 w Błoniu, Imisława Kober, Gabriela Kapusta i 
Aleksandra Skonieczna ze SP w Bieniewicach, Oliwia 
Grędzik, Julia Rączka i Ola Koteras ze SP w Lesznie, 
Aleksander Miszczak, Karina Leus i Weronika Kisiel 
ze SP w Zaborowie, Anna Lutak, Antonina Kozubal, 
Zuzanna Miller, Magda i Wiktoria Smaga oraz Zu-
zia Paziewska ze SP Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, 
Kalina Soduł ze SP Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, 
Zuzanna Kępczyńska i Gabriela Michalak ze SP w 
Płochocinie. 

3 Nagrody Specjale w kategorii Literackiej otrzy-
mali:  Milena Kwiatkowska, Ewa Kaczmarczyk i Adrian 
Berent z Gimnazjum w Bieniewicach.

9  Dyplomów Młodego Literata otrzymali: Natalia 
Baran, Natalia Fittkau, Zuzanna Kresowicz i Zuzan-
na Tabaka z Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim, 
Jan Ilnicki ze SP w Płochocinie, Michał Ferenc, Oksa-
na Stępień, Weronika Szymańska i Jagoda Krzeszow-
ska ze SP w Bieniewicach.

Ponadto przyznano :

• 67  wyróżnień w II kategoriach, 
• 50  wyróżnień w I kategorii, 
• 7 Dyplomów Zerówkowicza
• oraz 14 dyplomów za udział

Wydajemy własną książkę  to konkurs, w którym 
nie ma  przegranych i bez względu na ilość uczest-
ników, każdy coś otrzymuje,  jeżeli nie książkę, to 

XIII  Powiatowy  Konkurs Czytelniczy
„Wydajemy własną książkę”  
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chociaż drobny upominek. Taką możliwość zapew-
niają nam od lat nasi wspaniali i hojni sponsorzy. Im 
zawdzięczamy radość i zadowolenie dzieci, a należą 
do nich: Pan Jan Żychliński Starosta Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, Zenon Reszka Burmistrz 
Gminy Błonie, Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego, Andrzej Cieślak Wójt Gminy Lesz-
no i Tomasz Tymoftyjewicz Wójt Gminy Kampinos. 

Po części ofi cjalnej nastąpiło rozdanie nagród. Do-
datkowym wyróżnieniem dla uczestników było to, że 
nagrody odbierali z rąk honorowych gości. W tym roku 
byli nimi: Paweł Białecki zastępca starosty Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, Paweł Kanclerz Bur-
mistrz Gminy Ożarowa Mazowieckiego,  Ewa Felczak 
dyrektor SP Nr 1 w Ożarowie Maz., Magdalena Rak 
dyrektor SP Nr 1 w Błoniu, Magdalena Szkup dyrektor 
SP w Płochocinie, Agnieszka Sokołowska, kierownik 
Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Dworze Maz.. Lilla 
Kołodziejczyk z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej w Warszawie i Elżbieta Tryniszewska  radna Gmi-
ny Błonie.

Podziękowania i statuetkę upamiętniającą XIII edy-
cję konkursu otrzymali przedstawiciele samorządów 
lokalnych,  dyrektorzy szkół i przyjaciele biblioteki. 
Były podziękowania dla nauczycieli i opiekunów, którzy 
wspierali swoich podopiecznych w ich  twórczej pracy. 
Miłe słowa i podziękowanie za organizację konkursu 

otrzymała Anna Buźniak, kierownik Biblioteki Peda-
gogicznej. Po zakończeniu była chwila dla fotorepor-
tera. Każda szkoła zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Widać, że nagrody książkowe  przypadły dzieciom do 
gustu, bo były czytane z dużym zainteresowaniem od 
razu po otrzymaniu.

Następnie dzieci zostały zaproszone na słodki 
poczęstunek oraz zwiedzanie wystawy książek z te-
gorocznej edycji konkursu. Gości, po staropolsku, po-
częstowano pysznym chlebem z domowym smalcem 
oraz świeżo parzoną miętą. Były rozmowy i wymiana 
wrażeń z uroczystości, z których wynika, że XIII edycja 
mimo, że 13-ta, była udana, a dzieci były bardzo zado-
wolone z otrzymanych nagród. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczyni-
li się do prac związanych z przygotowaniem i przepro-
wadzeniem konkursu. Galeria zdjęć i artykuł dostępne 
również na stronie biblioteki www.pbw.waw.pl, na stro-
nie powiatu www.pwz.pl oraz  na Ofi cjalnym Serwisie 
Gminy Błonie www.blonie.pl i Ożarowa Mazowieckiego 
www.ozarow-mazowiecki.pl.

Wszystkie prace z XIII edycji będzie można oglądać 
na przygotowanej z tej okazji WYSTAWIE w dniach od 
17 czerwca do 11 lipca w Bibliotece Pedagogicznej, 
w godzinach pracy placówki. Serdecznie zapraszamy.

Anna Buźniak

Może przyjść każdy kto spędza wakacje w naszym 
mieście. Spotykamy się 1 raz w tygodniu, tj. w każdą 
środę, w godz 10.00-12.00. 

Zapiszcie w swoim kalendarzu następujące daty: 2 
i 9, 16 i 23 oraz 30 lipca (środa). 

W tych dniach będą odbywały się zajęcia literacko- 
plastyczne w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej 
w Ożarowie Mazowieckim.

Jakie wakacyjne niespodzianki dla Was przygoto-
waliśmy? Chcecie się dowiedzieć? Przyjdźcie do bi-
blioteki. Nie zapomnijcie zabrać uśmiechu i ochoty na 
dobrą zabawę. Do zobaczenia! 

W programie: 
2 lipca - Wyprawa do Książkolandii
9 lipca - Mama Mu sprząta, czyli Plastyka dla smyka
16 lipca -  Łobuziaki literackie, czyli o niegrzecznych 
bohaterach książek 
23 lipca - Pojazdy małe i duże. 
30 lipca - Podróże literackie: W dżungli i na sawan-
nie 

Biblioteka Publiczna zaprasza na 
Wakacje z biblioteką w Ożarowie Mazowieckim

- zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat
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XXIX RAJD SZLAKIEM NASZEJ HISTORII
im. por. hm. Jana Cierlińskiego

12 kwietnia 2014 roku w gminie Ożarów Mazo-
wiecki odbył się 

XXIX Rajd Szlakiem Naszej Historii. Jednym 
ze współorganizatorów tego przedsięwzięcia była     
Szkoła Podstawowa nr 1  im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim.

Tegoroczny rajd odbywał się pod hasłem „Polskie 
Państwo Podziemne- Jedyne takie Państwo w okre-
sie II wojny światowej” i jest on kontynuacją rajdów 
historyczno-patriotycznych, przypominających najważ-
niejsze wydarzenia XX wieku. Hasło to ma również 
związek z 75-leciem powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego.

Nowym pomysłem, który ma na celu poszerzenie 
horyzontów naszej historii  jest obchodzona w 2014 
roku 145 rocznica urodzin Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego - męża stanu.

Liczba uczestników biorących udział w Rajdzie 
Szlakiem Naszej  Historii rośnie z roku na rok. Te-
goroczny rajd zarejestrował 539 przedstawicieli mło-
dzieży szkolnej. Z roku na rok zwiększa się też udział 

rodziców i opiekunów oraz młodzieży starszej opie-
kującej się miejscami pamięci. W tą wielką imprezę 
historyczno- turystyczną w tym roku zaangażowało się 
aż 78 opiekunów i 14 rodziców oraz 34 opiekunów 
miejsc pamięci  i organizatorów. W 8 punktach pamię-
ci czuwała młodzież,  kombatanci, panowie ze Stowa-
rzyszenia Historyczno – Rekonstrukcyjnego Patria, 
którzy przekazywali swą wiedzę uczestnikom rajdu. 
Była to żywa lekcja historii, która w prosty i dostęp-
ny sposób  pokazywała poświęcenie naszego narodu 
w walce o wolność. Ożywała cała prawda historyczna, 
ożywały pomniki i ludzie, którzy poświęcili swoje życie 
za  Ojczyznę.

W ciągu ostatnich kilku lat obszar objęty rajdem 
bardzo się powiększył. W związku z tym oprócz pie-
szych patroli, których w tym roku było 90, w rajdzie 
wzięły udział 2 patrole rowerowe. Suma wszystkich 
uczestników rajdu osiągnęła 665 osób.

Udział uczniów wszystkich okolicznych szkół, star-
szej młodzieży szkolnej, opiekunów i rodziców, choć 
dobrowolny, stał się naszą wspólną tradycją. Dzięki 
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30 kwietnia obchodziliśmy IX rocznicę nadania 
Szkole Podstawowej w Płochocinie imienia Szarych 
Szeregów. Imię to zostało wybrane nieprzypadkowo, 
gdyż w historię naszej szkoły od wielu lat wpisana jest 
działalność drużyn harcerskich. Wybierając na patro-
na Szare Szeregi pragnęliśmy uświadamiać naszych 
uczniów, że tożsamość  narodu, rodziny, człowieka 
opiera się o poczucie więzi z przeszłością. Społecz-
ność naszej Szkoły stara się wcielać w życie ideały 
Szarych Szeregów: miłości do Ojczyzny, odwagi, umi-
łowania wolności, koleżeńskości i przyjaźni.

Pamiętajmy o przeszłości

 Obchody uświetnił występ laureatów Gminnego 
Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej. Konkurs odby-
wa się w naszej Szkole już od 6 lat. Uczestnikami są 
uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy. Z roku  
na rok konkurs cieszy się coraz większą popularno-
ścią a poziom występów jest coraz wyższy. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy do 
udziału w kolejnych edycjach.

Szkoła Podstawowa w Płochocinie

niej wpływamy na kształtowanie właściwej postawy 
patriotycznej. W czytelny sposób czerpiemy wiedzę hi-
storyczną i integrujemy się ze społecznością lokalną.

Współorganizatorzy Rajdu Szlakiem Naszej Histo-
rii mają nadzieją, że za rok weźmie w nim udział jesz-
cze więcej uczestników. Serdecznie zapraszamy. 

Majewska Małgorzata 
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PAGINAKOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Ożarów” serdecznie 
zaprasza do korzystania z wybudowanej wiosną siłow-
ni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie osiedla Po-
znańska, przy ul. Poznańskiej 286.

Nasza siłownia wyposażona jest w różnorod-
ne urządzenia fi tness łatwe w obsłudze i skuteczne 
w działaniu. Bez względu na płeć, wiek, poziom kondy-
cji fi zycznej  czy zaawansowania w ćwiczeniach każdy, 
bez wątpienia, znajdzie coś dla siebie. Tak jak w tra-
dycyjnej siłowni ukształtować tu można swoją sylwet-
kę, zgubić zbędne kilogramy, dodatkowo dotleniając 
organizm.

 Siłownie zewnętrzne powstają po to, aby zachęcić 
wszystkich ludzi, niezależnie od grupy wiekowej, do 
podejmowania aktywności fi zycznej. Mają za zadanie  
przekonać osoby niemające dotychczas kontaktu z te-
go typu aktywnością do treningu siłowego i wytrzyma-
łościowego w oparciu o dostępne urządzenia. To ide-
alne rozwiązanie dla zdrowia naszych mieszkańców, 
całkowicie zgodne z naturą, bezpieczne i co najważ-
niejsze - na świeżym powietrzu.   

Siłownia zewnętrzna

Dajemy Państwu możliwość poprawy kondycji, krą-
żenia, wydolności mięśni i płuc oraz kształtowania 
własnej sylwetki. Liczymy na to, że poprawa kondycji 
fi zycznej naszych mieszkańców przyniesie za sobą 
również znaczną poprawę nastroju – jednym słowem, 
wszyscy będziemy szczęśliwsi. 

Nasz plac z urządzeniami do ćwiczeń położony jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie  dużego placu zabaw 
dla dzieci. Dzięki temu Rodzice, Dziadkowie, czy też 
starsze rodzeństwo mogą mieć możliwość korzysta-
nia z urządzeń fi tness, podczas, gdy maluchy spędza-
ją czas na placu zabaw, a jednocześnie „mieć na nie 
oko”. 

Zachęcamy do korzystania z urządzeń również 
młodzież. Sprzęty usytuowane są w ten sposób, by 
jednocześnie mogło korzystać i być w pobliżu  kilka 
osób, co stwarza możliwość dbania o zdrowie i kondy-
cję w towarzystwie przyjaciół. 

Do wykonania obiektu zastosowano nowoczesne 
urządzenia fi tness wykonane z elementów stalowych, 
odpornych na działanie warunków atmosferycznych. 
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Wszystkie urządzenia zamontowane na zmodernizo-
wanym placu zabaw spełniają obowiązujące wymogi 
bezpieczeństwa (posiadają wszelkie wymagane certy-
fi katy i atesty). 

 Na inwestycję Spółdzielnia pozyskała środki z fun-
duszy Unijnych, 80 % wartości całej operacji zostanie 

zrefundowana przez Urząd Marszałkowski w ramach 
„Małych Projektów”.

 Dziękujemy  za wsparcie merytoryczne Lokalnej 
Grupie Działania LGD „Między Wisłą a Kampinosem”. 

Tekst Wioleta Włodarczyk
Foto Krystian Lewandowski

6 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim, odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród w Gminnym Konkursie Przyrodniczo-
Profi laktycznym ,,Świat szczęśliwych ludzi w świecie 
pięknej przyrody”. Na uroczystość przybył Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz, który 
objął honorowy patronat nad konkursem. Wśród za-
proszonych gości byli również przedstawiciele insty-
tucji, które sponsorowały nagrody dla uczestników 
zmagań konkursowych. Gościliśmy więc Pana Ro-
berta Głazowskiego - Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, Panią Katarzynę Rykowską-
Kitlińską - Inspektora ds. Ochrony Środowiska, Panią 
Annę Bartoszewicz - Przewodniczącą Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pana Jacka 
Rosłona – Przewodniczącego Rady Rodziców, dyrek-
torów szkół, nauczycieli i oczywiście naszych uczestni-
ków, uczniów z klas II, III i IV.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. I etap od-
był się 26 listopada 2013 roku, a drugi 8 maja 2014 
roku. Głównym celem konkursu była promocja zdro-
wia i bezpiecznych zachowań oraz rozwijanie zainte-
resowań przyrodniczych. Poziom wiedzy i umiejętno-
ści uczestników konkursu był niewiarygodnie wysoki. 
Pytania, które przygotowywały szkoły, były znane dla 
ich reprezentantów i wymagały one znajomości ich 
odpowiedzi, co przyczyniło się do pogłębiania wiedzy. 

Z drugiej strony, świetnie przygotowane reprezenta-
cje, odpowiadały czasami na bardzo trudne pytania 
z innych szkół. Przy okazji wszyscy uczyliśmy się i zdo-
bywaliśmy nowe wiadomości.

Finał konkursu miał wynagrodzić dzieciom i na-
uczycielom całoroczne przygotowywania i zmagania 
podczas poszczególnych etapów rywalizacji. Po przy-
witaniu gości, dzieci z klas integracyjnych, uczestni-
czących w zajęciach koła teatralnego, zaprezentowały 
krótkie, humorystyczne przedstawienie pt. „W świe-
cie zwierząt”. Po nim nastąpił długo oczekiwany mo-
ment rozdania nagród.

Dzięki pozyskanym środkom fi nansowym z Wydzia-
łu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Radzie 
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1, wspaniałe na-
grody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Łącznie 
było to 66 osób. Zgodnie z tematyką, nagrody związa-
ne były z treściami przyrodniczymi oraz profi laktyką. 
Oprócz nagród rzeczowych dla dzieci, przygotowano 
także medale. Ale nie tylko dzieci zostały nagrodzone. 
Każda z 4 szkół biorąca udział w naszym konkursie 
otrzymała pamiątkowy puchar oraz zestaw gier i ksią-
żek o tematyce przyrodniczo-profi laktycznej.

W szranki zmagań konkursowych stanęli również 
nauczyciele, którzy rywalizowali o tytuł „Autora naj-
ciekawszego pytania”. O wyłonienie zwycięzców po-

Finał Gminnego Konkursu
Przyrodniczo-Profi laktycznego
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Dzień dziecka na sportowo

W dniu 31 maja 2014r. odbyły się wyścigi na rol-
kach, rowerach i hulajnogach dla dzieci do lat 15 pod 
hasłem „Kocham Swój Dom” zorganizowane w ramach 
obchodów Dnia Dziecka 2014r. Organizatorami zawo-

dów byli: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożaro-
wie Mazowieckim, Zarząd Osiedla Mickiewicza, Dom 
Kultury „Uśmiech”, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Parafi a Miłosierdzia 

prosiliśmy instytucje, które fi nansowały zakup nagród, 
aby wytypowały swoich faworytów. Przedstawiciele 
tych instytucji wybrali następujących autorów pytań:

Pani Małgorzata Ziółkowska ze Szkoły Podsta-
wowej w Święcicach

Pani Alina Kupis ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim

Pani Teresa Borek ze Szkoły Podstawowej w Pło-
chocinie

Nagrodzone panie otrzymały kosze ze słodyczami.
I edycja konkursu zakończyła się, ale dziś już wie-

my, że konkurs będzie kontynuowany w nowym roku 

szkolnym. Nasi sponsorzy zaś obiecali, że również 
w przyszłym roku będą patronowali rywalizacji uczniów 
i sfi nansują zakup nagród.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Życzymy wspaniałych wakacji, pełnych niezwykłych 

przygód i wędrówek po naszym wspaniałym kraju 
i abyśmy wszyscy wypoczęci i zdrowi wrócili do zma-
gań konkursowych w nowym roku szkolnym.

Organizatorzy
Małgorzata Polańska i Joanna Zwierzchowska

Dnia 1.06.2014 w klubie FC Płochocin ofi cjalnie 
powstała sekcja piłki nożnej dziewcząt.

Była to odpowiedź na duże zainteresowanie wła-
śnie ze strony dziewcząt w dyscyplinie ,która do tej 
pory była głównie męską domeną.

Przez wiele miesięcy grały i ćwiczyły same na tere-
nie klubu więc naturalną koleją rzeczy było zawiązanie 
takiej sekcji aby tej pasji nadać szlify pod okiem wy-
kwalifi kowanego trenera. Tak, więc trener przekazuje 
podstawową wiedzę z zakresu techniki oraz pomaga 
w treningach ogólnorozwojowych. Jak na razie cała 
sekcja to ok.16 dziewcząt, które nie tylko zaczynają 
dorównywać swoim kolegom, ale także wzbudzają 
niemałe zainteresowanie, jako płeć piękna. Nieba-
wem sekcja otrzyma nowy sprzęt jak np. jednolite 
stroje piłkarskie.

Nowa sekcja piłki nożnej dziewcząt

Mamy nadzieję, że już niebawem dziewczyny będą 
regularnie rozgrywać mecze pośród innych podobnych 
żeńskich drużyn piłkarskich. 
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Wydaje się, iż wszyscy wiemy, że aktywność fi zycz-
na to skuteczny sposób zapobiegania chorobom cywi-
lizacyjnym  nadciśnieniu, cukrzycy czy otyłości . Mimo 
to z rosnącym  niepokojem  obserwujemy u młodzieży  
ograniczanie aktywności fi zycznej na rzecz  spędza-
nia wolnego czasu przed telewizorem czy kompute-
rem. Mamy obowiązek pokazywać dzieciom korzyści 
z uprawiania sportu  takie jak rozwój fi zyczny, wolicjo-
nalny i umysłowy.  „Eksperci z warszawskiej AWF prze-
strzegają, że bez aktywności fi zycznej ciało człowieka 
rozwija się wolniej. Wystarczy 10 minut  ćwiczeń i 
mózg zaczyna łatwiej przyswajać wiedzę”. W ostatnich 
latach  poziom  sprawności  fi zycznej  dzieci i  mło-
dzieży znacznie się  obniżył. „Dzisiejsze siedmiolatki 
biegają nieporównanie wolniej od swoich rówieśników 
sprzed 20 lat- pokazuje ogólnopolskie badanie kondy-
cji fi zycznej dzieci. W  1989 roku siedmioletni chłopiec 
potrafi ł wisieć na drążku na ugiętych ramionach przez 
17 sekund. Dziś jego rówieśnik wytrzymuje  w tej po-

zycji zaledwie 7 sekund. Biega też  wolniej - na 600 
metrach traci 40 sekund. Takie wyniki pokazuje dia-
gnoza kondycji fi zycznej dzieci prowadzona w Polsce 
co 10 lat  od 1979 roku.”

Sprawność fi zyczną można określić jako aktualną 
możliwość wykonywania wszelkich czynności rucho-
wych oraz wyrobienia cech motorycznych takich jak: 
siła, szybkość, zręczność i inne uzdolnia motoryczne. 
Sprawność ruchowa to umiejętność władania swoim 
aparatem ruchu, dzięki opanowaniu podstawowych 
nawyków ruchowych i zależy od:

• genetycznych właściwości człowieka
• wieku  ( z wiekiem maleje sprawność fi zyczna, 

około 25 roku życia zawodnik uzyskuje maksymalne 
poziom przygotowania wydolności fi zycznej )

• płci ( kobiety ze względu na wyższy od męż-
czyzn poziom tkanki tłuszczowej i mniejszą ilość tkan-
ki mięśniowej w organizmie charakteryzują się mniej-
szą wydolnością fi zyczną )

Gimnazjum w Płochocinie 
„Szkołą w ruchu”

Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Burmistrz Ożaro-
wa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz objął imprezę 
sportową patronatem. 

W zawodach udział wzięło prawie 130 dzieci. Naj-
lepszymi zawodnikami w poszczególnych kategoriach 
wiekowych okazali się: Zuzanna Olesińska, Julia Pie-
trzak, Wiktoria Malarowska, Wiktoria Stawicka, Zuzia 
Korkiewicz, Zosia Perkowska, Mateusz Potrzebowski, 
Nina Chmurska, Kacper Sobiecki, Paweł Wdowiak 
i Krystian Ossowski. Niezależnie od zajętego miejsca 
wszyscy zawodnicy otrzymali z rąk Pana Burmistrza 
i Państwa Radnych Rady Miejskiej medal za uczest-
nictwo w zawodach a chętni skorzystali z okazji po-
malowania swoich buziek. Fotorelacja z imprezy we-
wnątrz numeru.   

Urząd Miejski
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• stanu zdrowia ( choroby, sposób odżywiania )
• nabytych umiejętności i doświadczeń osobi-

stych.
 Wysoka  sprawność fi zyczna potrzebna jest  w  

pracy zawodowej , poprawia jakość życia codzienne-
go , wpływa na stan zdrowia psychofi zycznego (łago-
dzi stres, usprawnia pracę np. układu pokarmowe-
go, krwionośnego), ułatwia naukę nowych dyscyplin 
(narciarstwo, windsurfi ng, wspinaczka, tenis ziemny, 
taniec). 

Przed nami – dorosłymi ważne wyzwania.
Drodzy gospodarze gminy stwarzajcie dobre wa-

runki potrzebne do realizacji zadań kultury fi zycznej  
(boiska i sprzęt sportowy, małe, kilkunastoosobowe 
grupy ćwiczebne itp.)

Drodzy dyrektorzy, zapewniajcie dobrą organizację 
pracy sprzyjającą  uprawianiu sportu uwzględniając róż-
nice potrzeb ruchowych dziewcząt i chłopców, wspieraj-
cie  nauczycieli, którzy są oddani swojej pracy.  

Drodzy nauczyciele wychowania fi zycznego, niestru-
dzenie  dbajmy o  formę naszych podopiecznych. Waż-
ne jest, aby program wychowania fi zycznego  był bar-
dzo urozmaicony i wszechstronnie rozwijał uczniów. 

Drodzy opiekunowie, nie zwalniajcie pod byle pre-
tekstem  dzieci  z zajęć wychowania fi zycznego, za-
troszczcie się o wspólne, aktywnie spędzanie wolnego 
czasu ze swoimi pociechami (rajdy rowerowe, rodzin-
ne rozgrywki w ringo, badmintona itp.). Oprócz spraw-
ności fi zycznej zyskacie bliskość, zintegrujecie się, bę-
dziecie jeszcze lepszą rodziną.

W moim płochocińskim gimnazjum wychowanie fi -
zyczne i sport szkolny odgrywają ważną rolę, dlatego 
w bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do Ogólno-
polskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć 

każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły 
w Ruchu. Po zapoznaniu się z  wynikami  naszych 
działań na rzecz aktywności fi zycznej w następują-
cych obszarach: wychowanie fi zyczne – zajęcia edu-
kacyjne (obszar nr 1), wychowanie fi zyczne – alterna-
tywne formy realizacji zajęć wychowania fi zycznego  
(obszar nr 2), pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar 
nr 5) Minister Edukacji Narodowej przyznał nam tytuł 
„Szkoła w ruchu” - www.szkolawruchu.men.gov.pl. 
Pokazaliśmy  scenariusze zajęć, zdjęcia, fi lmy z lekcji 
gimnastyki i ringa dla dziewcząt, lekcji przeprowadzo-
nej metodą stacyjną i z elementami sportów walki dla 
chłopców oraz zajęć SKS z piłki nożnej dziewcząt, piłki 
ręcznej i unihokeja dziewcząt i chłopców. Opisaliśmy 
również najważniejsze dotychczasowe sukcesy spor-
towe. Cały materiał opublikowaliśmy na naszej stronie 
internetowej www.gimplochocin.pl. W bieżącym roku 
szkolnym również mamy czym się pochwalić. W  spor-
towej klasyfi kacji ogólnej Powiatu Warszawa Zachód 
zdobyliśmy II miejsce a najważniejsze sukcesy to: brą-
zowy medal w XVI Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w unihokeju dziewcząt, który wywalczyła dru-
żyna w składzie: Małgorzata Łapot, Edyta Matuszew-
ska, Kinga Rosłonek, Martyna Czyż, Wiktoria Zalech, 
Karolina Matusik, Daria Kamrowska, Patrycja Kar-
dialik; srebrny medal w Mistrzostwach Międzypowia-
towych w lekkoatletyce  Mateusza Lecha w biegu na 
200m;  brązowy medal Huberta Kacprzyka w skoku 
w dal i Anny Jędrych w pchnięciu kulą. Wymienieni 
gimnazjaliści - lekkoatleci wywalczyli prawo udziału 
w XVI Igrzyskach Młodzieży organizowanych w tym 
roku w Radomiu.

Ze sportowym pozdrowieniem 
 Anna Grobelna nauczycielka wychowania fi zycznego

W dniu 14 czerwca 2014r. odbyły się: XXVI Bieg 
Ożarowski im. Janusza Kusocińskiego na dystansie 
10 km, VIII Bieg Trzeźwości im. Błogosławionego Ks. 
Józefa Jankowskiego na dystansie 2,5 km, biegi to-
warzyszące dla dzieci i młodzieży na dystansach od 
200 do 1500 metrów, a także wspólny wymarsz grupy 
Nordic Walking z Ożarowa Mazowieckiego oraz zawo-
dy sportowo - sprawnościowe dla całych rodzin z tur-
niejem tenisa ziemnego.

Organizatorami zawodów był Urząd Miejski w Oża-
rowie Mazowieckim, Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Ożarowie Mazowieckim, Szkoła Podstawowa nr 
1 w Ożarowie Mazowieckim, Gimnazjum w Ożarowie 
Mazowieckim, Stowarzyszenie QUO VADIS, Klub Spor-
towy „1”, fi rma Sportin Bis, Rada Rodziców Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim oraz  Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Komentatorem biegu był redaktor Janusz Kalinowski 
z PAP. 

Pan Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa Mazowiec-
kiego  objął patronatem honorowym imprezę a Part-
nerem Biegu był Starosta Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego Pan Jan Żychliński.

Dystans 200 m wśród dziewczynek najmłodszych 
najszybciej pokonała Małgosia Pruszyńska a wśród 
dziewczynek starszych Ola Parzniewska uzyskując 
czas 47 sekund, wśród chłopców na tym dystansie 
wygrał Radek Braszkiewicz i Olek Chmielewski z Oża-
rowa Mazowieckiego. Wygrana na dystansie 600 m 
należała do Juli Wyrzykowskiej oraz Mateusza Michal-

XXVI Bieg Ożarowski im. Janusza Kusocińskiego oraz biegi towarzyszące
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W sobotę 7 czerwca 2014 r. na boisku przy Szko-
le Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Święcicach odbył się Piknik Rodzinny. W zorganizowa-
nie imprezy zaangażowali się bardzo aktywnie rodzi-
ce i nauczyciele klas 0 – III. Na piknik licznie przybyli 
rodzice, dziadkowie i dzieci, którzy swoją obecność 
zaznaczyli obrysowując dłoń na specjalnie przygo-
towanych tablicach. W Pikniku uczestniczyli również  
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach. 

Na wstępie dyrektor szkoły Pani Zdzisława Lesiń-
ska powitała wszystkich przybyłych gości. Potem obej-
rzeliśmy pokaz karate. Dzieci znakomicie zaprezento-
wały swoje umiejętności pod kierunkiem trenerów z 
KLUBU DO SHOTOKAN FULL SPORT KARATE:  Jacka 
Palkowskiego i Łukasza Palkowskiego. Występ bardzo 
się wszystkim podobał. Po pokazie uczestnicy Pikniku 
wzięli udział w zabawie  integracyjnej „Spacer z malo-
waniem”. Kolejnym punktem programu była prezenta-
cja wozu strażackiego z jego pełnym wyposażeniem.

W trakcie Pikniku „Kawiarenka pod chmurką” ser-
wowała ciasta, kawę, herbatę, zimne napoje, owoce 
i bogaty zestaw sałatek. Dla amatorów grilla były kieł-
baski. Dużą atrakcją dla dzieci była cukrowa wata. 

Podczas Pikniku nie mogło zabraknąć konkurencji 
sportowych, w których wszyscy chętnie brali udział. 
Mamy, tatusiowie, strażacy wspólnie z dziećmi uczest-
niczyli w biegach w workach, wyścigach stonóg, bie-
gu z obręczami, strzelaniu z łuku. Było przy tym dużo 
śmiechu i zabawy. Amatorzy śpiewania mogli  wziąć 
udział w karaoke, a sympatycy tańca w zabawie ta-
necznej. 

Piknik Rodzinny w naszej szkole okazał się sukce-
sem. Pochwałom i wyrazom zadowolenia nie było koń-
ca. Piknik był doskonałą okazją do integracji społeczno-
ści szkolnej ze środowiskiem lokalnym i cel ten w pełni 
został osiągnięty. Czekamy już na kolejną taką imprezę 
w naszej szkole. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania tak udanej imprezy: przede 
wszystkim rodzicom, którzy nie szczędzili sił i czasu 
by zorganizować tak wspaniałe przedsięwzięcie, dru-
hom strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świę-
cicach, trenerom karate i wszystkim, którzy chociażby 
dobrym słowem wsparli nasze przedsięwzięcie. 

Jolanta Kasztelan – nauczyciel SP 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

PIKNIK RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŚWIĘCICACH

skiego. Najszybciej odległość 1 km pokonała Ania 
Możdżyńska z czasem 5 min i 12 sekund oraz Jakub 
Aleksandrowicz wśród chłopców. Dystans 1500 naj-
szybciej pokonała Julia Szymkowicz, wśród chłopców 
wygrał Adrian Mikolajczyk. 

W biegach dla dzieci uczestniczyło ponad 100 
dzieci i młodzieży, a w towarzyszących zawodach 
sportowo – sprawnościowych ponad 150 dzieci wraz 
z rodzinami. Część sportową zakończył turniej tenisa 
ziemnego.

W VIII Biegu Trzeźwości im. Błogosławionego Ks. 
Józefa Jankowskiego tradycyjnie nie liczyła się klasy-
fi kacja, lecz idea przyświecająca biegowi hasło – Za-
chowaj trzeźwy umysł. O godzinie  11.30 Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz, Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie 
Mazowieckim oraz najstarszy uczestnik biegu złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Janusza Kusocińskiego.  

Bieg główny trasą atestowaną przez Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki  rozpoczął się o godzinie 11.45, 
najlepszym okazał się podobniej jak w poprzedniej 
edycji biegu PAULO VERTECKY reprezentujący LKB 

Rudnik – czas 32:33, kolejno na mecie byli: Bogusław 
Andrzejuk i Tomasz Walerowicz. Wśród Pań najlepszą 
okazała się Olga Jarocka i kolejno Katarzyna Smakow-
ska oraz Dorota Kamień.

Najlepszymi zawodnikami z Ożarowa Mazowiec-
kiego podobnie jak w poprzednim roku byli Dominik 
Kwiatkowski oraz Rafał Foremnik. W XXVI Biegu im. 
Janusza Kusocińskiego po raz pierwszych czasy za-
wodnikom mierzone były metodą elektroniczną.

Podczas imprezy sportowej dzieci korzystały z ma-
lowania swoich buzi i przygotowanych zabaw. Ze 
wszystkich uczestników biegów rozlosowano nagrody 
i upominki oraz wszyscy zawodnicy otrzymali medale 
za udział w zawodach. 

Tym, którzy przyczynili się do organizacji zawodów, 
przedstawicielom klubów sportowych, wolontariu-
szom oraz fundatorom nagród składamy serdeczne 
podziękowania.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Ożarowie Mazowieckim.
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31 maja 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach od-
był się X Gminny Turniej „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. 
Celem konkursu było utrwalenie znajomości tablicz-
ki mnożenia, usprawnienie obliczeń rachunkowych 
w pamięci, doskonalenie spostrzegania wzrokowego, 
sprawności manualnej, orientacji przestrzennej oraz 
integracja uczniów. Organizatorem turnieju był zespół 
edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel matematyki.

W turnieju wzięło udział 48 uczniów z klas drugich, 
trzecich i czwartych z następujących szkół:
� Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego z 

Bożej Woli gmina Baranów
� Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Janusza Kusociń-

skiego Ożarów Mazowiecki
� Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Pił-

sudskiego w Święcicach 
Klasy drugie rozegrały konkurencje: Olimpijczyk, 

Krzyżak, Sokole Oko.
Konkurencje rozegrane przez uczniów klas trze-

cich i czwartych: Olimpijczyk, Sokole Oko, Krzyżak, 
Błyskawica.

Uczniowie rywalizowali o nagrody indywidualne i 
zespołowe ( dla szkół) . 

WYNIKI KLASYFIKACJI X TURNIEJU „MISTRZ TA-
BLICZKI MNOŻENIA”

Klasyfi kacja indywidualna:

Klasa II
1. Szymon Pąk SP. Boża Wola           
2. Stanisław Różycki SP. Święcice
3. Jakub Bilski SP. Święcice
    Justyna Szczepańska SP. Boża Wola
Klasa III
1. Zuzanna Paziewska SP. Nr 1 Ożarów 
2. Wiktor Bilski SP. Święcice
3. Joanna Michlewicz SP. Nr 1 Ożarów     
Kamil Waszke SP. Nr 1 Ożarów 
Klasa IV
1. Ignacy Dymski SP. Święcice
2. Sandra Obiudo SP. Nr 1 Ożarów  
     
Klasyfi kacja zespołowa:
1. Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Janusza Kusociń-

skiego w Ożarowie
2. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Pił-

sudskiego w Święcicach

X GMINNY TURNIEJ „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”

W dniu 5  maja 2014 r. w Szkołach Podstawowych 
w Płochocinie, Święcicach i Umiastowie odbyło się 
wręczenie nagród dla dzieci biorących udział  w ko-
lejnej edycji konkursu plastycznego pn: „Bezpiecznie 
na wsi”. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało „Nie 
zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”.

Tak jak w latach poprzednich dzieci biorące udział 
w konkursie musiały wykonać pracę dowolną techniką 
plastyczną, która miała obrazować hasło „Nie zbliżaj 
się zuchu do maszyny w ruchu”.

W roku 2014 r.  z terenu Gminy Ożarów Mazowiec-
ki do konkursu przystąpiły dzieci z  trzech szkół pod-
stawowych: w Płochocinie, Święcicach i Umiastowie, 
w sumie ok. 60 uczestników. 

Łącznie z całej placówki terenowej KRUS w konkur-
sie wzięło udział 7 gmin. 

Na 216 uczestników z całej placówki terenowej 
KRUS dwoje Dzieci z Gminy Ożarów Mazowiecki zajęło 
czołowe miejsca w konkursie.

Są to:
� ze Szkoły Podstawowej w Umiastowie – Krysty-

na Albińska – uczennica klasy I – laureatka II miejsca 
w kategorii klas 0-3 oraz 
� ze Szkoły Podstawowej w Święciach – Jakub 

Bartosiński – uczeń klasy IV - laureat III miejsca w ka-
tegorii klas 4-6.

Nagrody dla laureatów czołowych miejsc zosta-
ły ufundowane przez KRUS Warszawa o. Błonie oraz 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Natomiast pozostali uczestnicy konkursu ze Szkół 
Podstawowych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 
otrzymali nagrody ufundowane przez fi rmy działające 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, które od kilku 
lat są sponsorami nagród w konkursie, za co serdecz-
nie dziękujemy, licząc na dalszą współpracę:

 Firma Księgarska Olesiejuk Sp. z o.o. oraz Anek 
Sp. z o.o.

Dodatkowo wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe 
podziękowanie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 
za udział w konkursie. 

Teresa Młynarczyk KRUS o.Błonie
Katarzyna Rykowska-Kitlińska

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Konkurs plastyczny KRUS dla dzieci 
„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu” 

rozstrzygnięty



24

WYDARZENIA KULTURALNE

Informator Ożarowski 5/39 2014

3. Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego z Bożej 
Woli gmina Baranów

Laureaci zostali uhonorowani dyplomami i nagro-
dami rzeczowymi. Pozostali uczestnicy turnieju otrzy-
mali dyplomy uczestnictwa. Dla szkól ufundowano 
puchary.

 Gratulujemy zwycięzcom konkursu. Słowa uzna-
nia kierujemy pod adresem uczniów biorących udział 
w turnieju. Wszyscy byli znakomicie przygotowani. To 
wynik systematycznej pracy pod kierunkiem nauczy-

cieli. Składamy serdeczne podziękowania nauczycie-
lom za przygotowanie uczniów do konkursu i pomoc 
w jego przeprowadzeniu.  

Konkurs przebiegał w życzliwej atmosferze. Uczest-
nicy konkursu wykazali się dużą dyscypliną i ogrom-
nym zaangażowaniem. Mamy nadzieję, że młodzi mi-
strzowie wywieźli z konkursu miłe wrażenia. 

Jolanta Kasztelan- nauczyciel SP im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święcicach

KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

W Ożarowie Mazowieckim

4 lipca Kino letnie o godz. 22.00 (Boisko na os. 
Floriana)

7-8 lipca Warsztaty taneczne zespołu ludowego 
„Ożarowiacy“

25 lipca Kino letnie o godz. 22.00 (Boisko na os. 
Floriana)

30-31 lipca Warsztaty taneczne zespołu ludowego 
„Ożarowiacy“

Filia w Józefowie
   
21 lipca do 25 lipca 2014 – Akcja ,,Lato z Uśmie-

chem“

W ramach akcji proponujemy następujące zajęcia:

Plastyka dla dzieci i młodzieży
Fotografi a i animacja fi lmowa
Zajęcia muzyczne i instrumentalne

Więcej informacji na stronie www.dkusmiech.eu

Filia w Broniszach

30 czerwca do 11 lipca 2014 – Akcja ,,Lato 
z Uśmiechem“

W ramach akcji proponujemy m. in.  następujące 
zajęcia:

Rzeźba i malarstwo
Zajecia teatralne
Fotografi a i animacja fi lmowa
Zajęcia taneczne

 Więcej informacji na stronie www.dkusmiech.eu

Po raz pierwszy Zespół Ludowy „Ożarowiacy” wziął 
udział w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Ar-
tystycznej Kulturomaniak 2014 w Mrozach. Przegląd 
ten promuje talenty artystyczne dzieci, młodzieży i do-
rosłych poprzez kulturalną działalność interdyscypli-
narną. 14 maja odbył się konkurs taneczny i oczywi-
ście nasi „Ożarowiacy” brawurowo zaprezentowali na 
scenie pieśni i tańce regionu łowickiego.

Za czystość elementów technicznych, energię oraz 
wykorzystanie muzyki na żywo otrzymali II miejsce.

Gratulujemy naszym „Ożarowiakom” i życzymy dal-
szych sukcesów w promowaniu polskiej kultury ludo-
wej oraz gminy Ożarów Mazowiecki.

Małgorzata Wojciechowska
 

KULTUROMANIAK
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ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

Niby nic…
a tak to się zaczęło…

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: Dom Kultury Uśmiech
Filia w Józefowie ul. Fabryczna 15

SOBOTY
17.00 - 19.00 Mityng AA grupa Trzeźwość
Miejsce: Punkt Konsultacyjno – Informacyjny
UZALEŻNIEŃ ul. Poznańska 167A, 
Ożarów Mazowiecki

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY
UZALEŻNIEŃ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
oraz
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DLA RODZIN ORAZ OSÓB
Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ
I PRZEMOCĄ DOMOWĄ
ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 – 20 – 09
w każdy czwartek w godz. 18:00 - 20:00
Dyżur pełnią członkowie GKRPA
W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Ma-
zowieckim
ul. Poznańska 165, tel. (22) 731-32-57 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 312

OFERTA 
PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO 
UZALEŻNIEŃ
PONIEDZIAŁEK
ul. Poznańska 167A
1700 – 2000
Grupa wsparcia i konsultacje indywidualne.
Zajęcia z terapeutą
Filia DK Uśmiech w Józefowie
16:30 – 20:30
Spotkania z terapeutą (alkohol, narkotyki, hazard i 
inne)
Od 07.07.2014 r. do 25.08.2014 r. spotkania odby-
wać się będą w Sali przy kościele p.w. Św. Wojciecha 
BM w Płochocinie, ul. Łąkowa 7

WTOREK
16:00 – 20:00
Konsultacje indywidualne i spotkania grupowe
dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
ŚRODA
16:00 – 20:00
Spotkania z terapeutą (alkohol, narkotyki, hazard i 
inne)
CZWARTEK
18:00 - 20:00
Dyżury członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych
PIĄTEK 
16:00 - 20:00
Zajęcia dla młodzieży
(w okresie wakacyjnym zajęcia nie odbywają się)

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ
601 939 514 – od poniedziałku do piątku
22 722 20 09 – każda środa w godz. 18:00-19:30
Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…
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KĄCIK ADOPCYJNY

Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znalezie-
nia psa:

1. Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Maz., podając dokład-
ne dane dotyczące zaginięcia,( datę, opis psa) oraz 
swoje dane. (22) 731-32-37

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Śro-
dowiska czy zostało odłowione takie zwierzę jeśli nie, 
tozgłosić zaginięcie pod numer telefonu, który jest po-
dany w kąciku adopcyjnym, Informatora, oraz, Straży 
Miejskiej 22-721-26-50

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy.

507-415-468, 602-655-645 po 17.00
Nie możesz zaadoptować zwierzaka a chcesz po-

móc fi nansowo 
Będziemy wdzięczni za każda złotówkę
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt 

– Viva
z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

LusiaLusia CezaryCezary SawaSawa KunaKuna

PolaPola PipiPipi MonaMona AmorAmor

LenkaLenka ŚwiatekŚwiatek HektorHektor SmutekSmutek

BryśBryś Fafi kFafi k AsterAster MiecioMiecio






