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RODZINA 500+ W GMINIE

OŻARÓW MAZOWIECKI
1 kwietnia w naszej Gminie wystartował program ,,Rodzina 500 plus”, 

zgodnie z którym rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wyso-

kości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a jeśli spełnią 

kryterium dochodowe (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przy-

padku dzieci z niepełnosprawnościami – również na pierwsze). Na dzień 

20 kwietnia 2016 r. złożonych zostało 1.107 wniosków, z czego prawie 

50% drogą elektroniczną. Szacujemy, że z Programu na terenie Gminy 

skorzytać może ponad 1500 rodzin. Pierwsze wypłaty świadczeń planu-

jemy na koniec kwietnia br.

W gminie Ożarów Mazowiecki Pro-
gram realizowany jest przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Przyjmowanie 
wniosków odbywa się w specjalnie 
przygotowanym Punkcie Obsługi 
Programu Rodzina 500+, który znaj-
duje się na parterze budynku przy 
ul. Poznańskiej 165 (Dom Kultury Uś-
miech). W celu sprawnej obsługi Pro-
gramu uruchomione zostały 3 sta-

nowiska, które przyjmują wnioski 
oraz udzielają informacji codziennie 
(dni robocze) w godz. 8.00-18.00,
od maja 2016 r. – w godz. 8.00-16.00, 
w środy w godz. 10.00-18.00.
W piątek, 8 kwietnia 2016 r., w ra-
mach akcji promocyjnej Mazo-

wieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Gminę Ożarów Mazowiecki odwie-
dził ,,Bus500plus”, w którym każdy 
zainteresowany Mieszkaniec Gminy 
miał możliwość uzyskać wszelkie in-
formacje dot. wypełnienia wniosku
i funkcjonowania Programu.
Warunki oraz zasady nabywania pra-
wa do świadczenia wychowawczego 
określa Ustawa o pomocy państwa 

w wychowywaniu 
dzieci, opublikowana 
17 lutego 2016 r. (Dz. 
U. z 2016 r., poz.195). 
Pierwszy okres, na 
który ustalane jest 
prawo do świadcze-
nia wychowawczego, 
rozpoczyna się od
1 kwietnia 2016 roku 

i trwa do 30 września 2017 roku.
Po jego upływie konieczne będzie 
złożenie wniosku aktualizującego.
W przypadku złożenia wniosku o us-
talenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego w terminie trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 
2016 roku (włącznie), wypłata świad-
czenia będzie dokonywana z wyrów-
naniem od kwietnia 2016 r. Dla wnio-
sków złożonych po 1 lipca 2016 r.
świadczenie będzie wypłacane od 

miesiąca, w którym zostanie złożony 
wniosek z prawidłowo wypełniony-
mi dokumentami.

Informacje na temat realizacji Pro-
gramu na terenie Gminy mogą Pań-
stwo uzyskać pod bezpośrednim
numerem telefonu 22 111 34 89 
(Punkt Obsługi Programu Rodzina 
500+ w Ożarowie Mazowieckim). 
Dostepne są również na stronie in-
ternetowej Gminy www.ozarow-ma-
zowiecki.pl, Facebooku Urzedu Miej-
skiego https://www.facebook.com/
UrzadMiejskiwOzarowieMazowiec-
kim, na tablicy informacyjnej LED 
zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 
165 w Ożarowie Mazowieckim oraz 
ulotkach informacyjnych.

Dokładamy wszelkich starań, aby 
proces obsługi Programu ,,Rodzina 
500 plus” w naszej Gminie przebie-
gał sprawnie.

Bożena Wronikowska
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
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1.  Dzieci z gminnych przedszkoli brały udział w wielu 
wycieczkach m. in. 
  15 marca grupa trzylatków z Przedszkola Nr 2

w Ożarowie Mazowieckim do Teatru Niewielkiego 
w Warszawie na spektakl pt. „Hu, hu, ha”.

  16 marca grupa pięciolatków z Przedszkola Nr 2
w Ożarowie Mazowieckim do Teatru Lektur Szkol-
nych w Warszawie na baśń muzyczną pt. „O Warsie, 
Sawie i Warszawskiej Syrence”.

  16-17 marca dzieci z Przedszkola Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim  do Manufaktury Cukierków w War-
szawie i Manufaktury Czekolady. Na miejscu przed-
szkolaki poznały proces technologiczny przygoto-
wywania słodkości.  

  31 marca i 4 kwietnia dzieci z Przedszkola Nr 1
w Ożarowie Mazowieckim do studia nagrań Telewi-
zji Polskiej w Warszawie. 

  5 – 7 kwietnia dzieci z Przedszkola Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim do Centrum Nauki Kopernik i Pla-
netarium w Warszawie. Na miejscu przedszkolaki 

zwiedziły wiele dostępnych ekspozycji oraz wy-
staw, które skupiały uwagę najmłodszych.

2.  16 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim odbył się koncert w wykonaniu mu-
zyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie pt. 
„Przepis na muzykę”.

3.  17 marca 94 uczniów klas II i III Szkoły Podstawo-

wej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brało udział

w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 

pn. „Kangur Matematyczny”.

4.  21 marca przedszkolaki i uczniowie powitali wiosnę 
w: Przedszkolu w Józefowie, Przedszkolach Nr 1 i Nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim, Szkole Podstawowej
w Święcicach. Zorganizowane uroczystości miały na 
celu zapoznanie z tradycją pożegnania zimy i powitania 
wiosny (topienie marzanny), wskazanie zwiastunów 
wiosny, kształtowanie wrażliwości na piękno przyro-
dy oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko. 

5.  22 marca dzieci z Przedszkola w Józefowie odwie-
dził Zespół Ludowy „Ożarowiacy”. Celem wizyty było 

OŚWIATA

1. Podpisano umowy:

  z wykonawcą: KOMARTRANS Paweł Mońko z siedzi-
bą w Pruszkowie na usługi uzupełniające do umo-
wy Nr RZP.272.28.24.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.
dotyczące usług na dowóz jednego ucznia z Ożarowa 
Mazowieckiego ul. Poznańska do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Lesznie
za cenę ofertową brutto: 3.070,00 zł

  z wykonawcą: PHU KONTIS Ryszard Szymczak z siedzibą 
w Izabelinie  dostawę materiałów eksploatacyjnych do 
kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
za cenę ofertową brutto: 357.398,91 zł

  z wykonawcą: Konsorcjum fi rm: Lider: Tomasz Boń-
czak Sp.J., Partner: Tomasz Bończak z siedzibą w Oża-
rowie Mazowieckim na przebudowę ul. Wiśniowej
w Ożarowie Mazowieckim
za cenę ofertową brutto: 369.000,00 zł

  z wykonawcą: PHU „GAMMA” Andrzej Zakrzewski z siedzi-
bą w Warszawie na prace pielęgnacyjne w zakresie utrzy-
mania zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
za cenę ofertową brutto: 118.00,00 zł

(do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie 
tj. kwoty 245.000,00 zł)

  z wykonawcą: Firma Gutkowski Jan Gutkowski
z siedzibą w Lesznie na opracowanie dokumentacji 

projektowej i budowę fontanny w parku miejskim
w Ożarowie Mazowieckim
za cenę ofertową brutto: 360.000,00 zł

  z wykonawcą: Sport Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku 
Mazowieckim na opracowanie dokumentacji projekto-
wej i budowę boiska przy ul. Floriana w Ożarowie Ma-
zowieckim
za cenę ofertową brutto: 240.000,00 zł

  z wykonawcą: PHU HYDROMIX Sebastian Piętka z sie-
dzibą w Starej Hucie na budowę przyłączy sieci kanali-
zacji sanitarnej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
za cenę ofertową brutto: 584.213,10 zł

(do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie 
tj. kwoty 800.000,00 zł)

2. Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na:

  przebudowę ulicy Gałczyńskiego na os. Duchnice 
Gmina Ożarów Mazowiecki 
znak postępowania: RZP.271.14.2016

  dostawę wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Duch-
nicach
znak postępowania: RZP.271.15.2016

  opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę 
Szkoły Podstawowej w Umiastowie
znak postępowania: RZP.271.16.2016

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE



INFORMATOR OŻAROWSKI – 04/57 20164

Z PRACY
BURMISTRZA

przedstawienie autentycznego folkloru polskiego, 
kultywowanie polskich tradycji, zwyczajów ludo-
wych, nauki tańców, przyśpiewek, gwary ludowej, 
zabaw oraz gry na instrumentach ludowych.

6.  23 marca 54 uczniów klas II i III Szkoły Podstawo-

wej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim wzięło udział 

w Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym 

„Omnibus”.

7.  W marcu uczniowie klas I-III i oddziału przedszkolne-
go ze Szkoły Podstawowej w Święcicach uczestniczy-
li w zajęciach edukacyjno–sportowych pod hasłem 
„Zasady zdrowego odżywiania i zdrowego trybu ży-
cia”. Celem imprezy było kształtowanie świadomości 
odnośnie zdrowia, właściwych nawyków żywienio-
wych i zachęcanie dzieci do aktywności fi zycznej.

8.  1 kwietnia uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Pło-
chocinie wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „Tysiąc lat 
historii Żydów Polskich” w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN w Warszawie. 

9.  6-7 kwietnia odbyły się warsztaty profi laktyczne 
dla uczniów klas II-VI, które zostały przeprowadzo-
ne przez Centrum Edukacji Stowarzyszenie Epsilon. 
Celem warsztatów profi laktycznych w klasach II-III 
był rozwój empatii, umiejętności nazywania emocji, 
kształtowania współpracy w klasie, budowanie pozy-
tywnych relacji rówieśniczych a także sposobów ra-
dzenia sobie ze złością. W klasach IV-VI celem warsz-
tatów była diagnoza i wczesna profi laktyka zagrożeń 
w kontekście problemów agresji w szkole, zapobie-
ganie mobbingowi oraz kształtowanie pozytywnych 
relacji w klasie.

10.  7 kwietnia drużyna dziewcząt Gimnazjum im. 

K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie zajęła II miej-

sce w Powiatowym Finale Piłki Ręcznej. Zawody 
sportowe odbyły się w Łomiankach. 

11.  8 kwietnia drużyna chłopców Gimnazjum im. K.I. 

Gałczyńskiego w Płochocinie zajęła II miejsce

w Powiatowym Finale Piłki Ręcznej. Zawody spor-
towe odbyły się w Łomiankach. 

12.  9 kwietnia w Szkole Podstawowej w Święcicach odbył 
się XII Turniej „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. Głównym 
celem konkursu jest popularyzacja zabawowej formy 
uczenia się tabliczki mnożenia z wykorzystaniem kart 
matematycznych. W konkursie wzięli udział ucznio-
wie klas trzecich i czwartych z następujących szkół: 
  Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Pło-

chocinie,
  Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej 

Woli, 
  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego w Święcicach. 
Uczniowie rywalizowali w czterech konkuren-
cjach: „Olimpijczycy”, „Błyskawica”, „Sokole oko”, 
„Krzyżak”. Przyznano nagrody w kategorii indywi-
dualnej i zespołowej.

13.  9 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim odbyły się XI Mistrzostwa Szkoły Klas 
Trzecich w Tabliczce Mnożenia. 

14.  13 kwietnia drużyna chłopców Gimnazjum im. 

K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie zajęła III miej-

sce w Powiatowym Finale Piłki Nożnej Halowej. 
Zawody sportowe odbyły się w Łomiankach. 

15.  13 kwietnia dzieci z grupy pięciolatków z Przed-
szkola Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim wzięły udział 
w lekcji edukacyjnej pt. „Pory roku, pory dnia” w Mu-
zeum Narodowym w Warszawie. 

16.  14 kwietnia 168 uczniów klas III Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brało udział w Ogól-
nopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty.

17.  W kwietniu w Przedszkolu Nr 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim rozpoczęły się, dla wszystkich chętnych 
przedszkolaków, bezpłatne badania stóp i kręgosłu-
pa. Badania są przeprowadzane przez dyplomowane-
go rehabilitanta.  Potrwają do czerwca 2016 r. 

DOM KULTURY „UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

15 marca Olimpiada dla rolników z wiedzy o gospodar-
stwie domowym, ekologii i ochronie środowiska 
15-16 marca przeprowadzono zajęcia programowe 
członków Uniwersytetu III Wieku 
17 marca Eliminacje Gminne 39. Konkursu Recytator-
skiego Warszawska Syrenka
20 marca Koncert Chóru Kameralnego „Ab Imo Pectore” 
w Kościele pw. św. W. Pallottiego przy ul. Skaryszewskiej 
12 w Warszawie
20 marca VI Ożarowski Kiermasz Wielkanocny. Zaprezen-
towano m.in. stoiska z wyrobami regionalnymi, degustację 
potraw świątecznych, przeprowadzono konkurs na ciasto 
wielkanocne, rodzinne warsztaty wielkanocne; wystąpił Ze-
spół Ludowy „Ożarowiacy”

21, 22, 23 marca zajęcia programowe członków Uni-
wersytetu III Wieku
22 marca Spotkanie Wielkanocne Kombatantów
22 marca szkolenie dla rolników (Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego)
29,30 marca zajęcia programowe członków Uniwersy-
tetu III Wieku
3 kwietnia Koncert Laureatów Eliminacji Gminnych 39. 
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
4,5,6 kwietnia zajęcia programowe członków Uniwer-
sytetu III Wieku
8 kwietnia odbyło się zebranie członków Uniwersytetu 
III Wieku
10 kwietnia Koncert muzyki fl amenco
11,12,13 kwietnia zajęcia programowe członków Uni-
wersytetu III Wieku

KULTURA
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14 kwietnia odbyły się Warsztaty międzykulturowe – 
„INDIE”

FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH” W JÓZEFOWIE

21 marca spotkanie mieszkańców z Burmistrzem
3 kwietnia wieczorek taneczny dla seniorów
10 kwietnia otwarcie wystawy fotografi i pt. „Józefów
i okolice – dawniej i dziś” 

FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH” W BRONISZACH

3 kwietnia  teatrzyk dla dzieci pt.: „Eliksir zdrowia” w wy-
konaniu Teatru Kalejdoskop
3 kwietnia spotkanie poświąteczne Związku Emerytów 
i Rencistów oraz wieczorek taneczny
10 kwietnia rodzinne warsztaty z gier planszowych
  

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

16 marca inauguracyjne spotkanie „Ożarowskiego Klu-
bu Mam”. 
17, 31 marca; 7, 14 kwietnia cykliczne zajęcia udosko-

nalające pamięć seniorów oraz rozgrywki brydżystów
18, 25 marca; 1, 8 kwietnia twórcze warsztaty dla mło-
dzieży z psychologiem
4, 11 kwietnia lekcje brydża dla początkujących
23 marca; 6 kwietnia zajęcia umuzykalniające „gordon-
ki” w ramach „Ożarowskiego Klubu Mam”
30 marca zajęcia teatralne prowadzone przez aktorkę –  Gra-
cję Niedźwiedź dla członków „Ożarowskiego Klubu Mam”
1 kwietnia wykład Ewy Misiołek z cyklu „Długowiecz-
ność – Przypadek czy świadomy wybór?”
1,  8, 11, 14 kwietnia spotkanie seniorów w ramach 
„Spotkań przy kawie”
6 kwietnia pokaz fi lmów niemych połączony z dyskusją 
z ekspertami w ramach cyklu „Nieme kino z muzyką na 
żywo” 
7 kwietnia wykład p. Marka Kowalskiego – ornitologa 
dot. ochrony ptaków na terenie Ożarowa Mazowieckiego
12 kwietnia spotkanie w ramach Ożarowskiego Klubu 
Mam (wymiana ubranek, zabawek, książek dla dzieci itp.)
13 kwietnia kreatywne zajęcia plastyczne („zmysło-
wianki”) w ramach Ożarowskiego Klubu Mam 

1.  Uchwała Nr XXII/219/16 w sprawie zmiany uchwa-
ły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ożarów Mazowiecki.

2.  Uchwała Nr XXII/220/16 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

3.  Uchwała Nr XXII/221/16 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na przystąpienie gminy Ożarów Mazowiecki do 
partnerstwa z gminą Brwinów i gminą Błonie mają-

cego na celu realizację projektu w ramach inicjaty-
wy Urban Innovative Actions (UIA).

4.  Uchwała Nr XXII/222/16 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nabycie nieruchomości.

5.  Uchwała Nr XXII/223/16 w sprawie przyjęcia Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki w 2016 roku.

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 22 marca 2015 r.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98, http://prawomiejscowe.pl/institution/18274
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

Zgłoś kandydata do FELICJI 2016
Nieprzerwanie od 2003 r. Gmina Ożarów Mazowiecki przyznaje Honorowe Nagrody 

– FELICJE. W ten sposób wyróżnia osoby prywatne, instytucje, organizacje i przed-

siębiorstwa, których osiągnięcia wnoszą znaczący wkład w rozwój naszej gminy. 

Wyróżnienia te stanowią prestiżową formę uznania za szczególne zasługi na rzecz wszech-
stronnego rozwoju gminy. 
Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miej-
skiej, grupie 5 radnych Rady Miejskiej oraz grupie 50 mieszkańców.
Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandydatur do Felicji 2016. 
Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, 
Sekretariat Burmistrza – pok. 102 w terminie do dnia 1 maja 2016 r.

Więcej informacji (wniosek oraz regulamin przyznawania nagrody) na stronie internetowej 
Gminy – www.ozarow-mazowiecki.pl  

Paweł Kanclerz,  Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Wychodząc naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom Mieszkańców Ożaro-
wa Mazowieckiego oraz biorąc pod 
uwagę perspektywiczny rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego w na-
szym mieście, pod koniec roku 2015 
zakończono budowę i oddano do 
użytkowania zbiornik wody uzdatnio-
nej o pojemności 400 m3. Do tej pory 

mieliśmy 4 zbiorniki po 100 m3 każdy, 
więc retencja dzięki nowemu zbiorni-
kowi zwiększyła się dwukrotnie.
W nocy z 19 na 20 kwietnia br.
w stacji uzdatniania wody przy ul. 
Partyzantów 37 wykonano również 
modernizację polegająca na wymia-
nie zestawu hydroforowego wraz
z automatyką na nowoczesny i o dwu-

krotnie większej wydajności niż był 
do tej pory. Dzięki temu w połączeniu
z nowym zbiornikiem dostawa wody 
do wszystkich mieszkańców Ożaro-
wa Mazowieckiego powinna prze-
biegać w sposób prawidłowy przez 
wiele lat.

mgr inż. Jacek Ordakowski
Dyrektor Energetyki Ożarów Mazowiecki

Rys. 1. Zbiornik wody uzdatnionej Rys. 2. Nowy zestaw hydroforowy

Nowy zbiornik retencyjny

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim wraz z fi liami w Józe-

fowie i Święcicach organizuje w dniach 8-15 maja cykl ciekawych wy-

darzeń pod hasłem „Biblioteka inspiruje”.

Maj jest miesiącem szczególnym dla 
bibliotekarzy. 8 maja obchodzimy 
Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek. Takie święto stwarza oka-
zją do zaprezentowania działalności 
bibliotek, ich wpływu na poprawę ja-
kości życia mieszkańców, budowanie  
poczucia bezpieczeństwa i zaufania 
do instytucji oraz umożliwianie dar-
mowego dostępu do dóbr kultury
i dziedzictwa naszej cywilizacji.
W tygodniu zawierającym dzień 8 
maja obchodzimy rokrocznie Tydzień 
Bibliotek. Impreza powstała z inicja-
tywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. Jej celem jest zainteresowa-
nie szerokich kręgów społeczeństwa 
czytelnictwem i bibliotekami jako in-
stytucjami kultury.
Biblioteka ożarowska od lat aktyw-
nie uczestniczy w życiu kulturalnym 
mieszkańców. Nie tylko wypożycza-
my zbiory, ale także służymy wiedzą 

i doświadczeniem pracowników 
oraz oferujemy spokojne i przyjazne 
miejsce spotkań, indywidualnej pra-
cy w czytelniach i możliwość korzy-
stania z internetu. Nasza placówka 
jest również miejscem prezentacji
i promocji twórczości artystów re-
gionalnych. Staramy się angażować
w życie społeczne naszych miejsco-
wości i zachęcać do twórczego spę-
dzania wolnego czasu. Organizujemy 
różne formy aktywności dla osób ze 
wszystkich grup wiekowych – przed-
szkolaków, uczniów, osób czynnych 
zawodowo i emerytów. 
Nasza biblioteka, oprócz działaności 
na terenie gminy, realizuje zadania 
biblioteki powiatowej dla powiatu 
warszawskiego zachodniego. Spra-
wujemy nadzór i opiekę merytorycz-
ną nad bibliotekami publicznymi
w powiecie, tworzymy i realizujemy 
program doskonalenia zawodowego 

bibliotekarzy, wspieramy działalność 
kulturalno-oświatową. 
Podczas  Tygodniu Bibliotek w Oża-
rowie Mazowieckim pragniemy za-
prezentować Państwu naszą pracę. 
Obchody Tygodnia Bibliotek roz-
poczniemy 9 maja Powiatowym 

Dniem Bibliotekarza, w ramach 
którego otworzymy wystawę „Bi-
bliotekarz po godzinach”. Pokażemy 
Państwu pozazawodowe zaintere-
sowania pracowników bibliotek, za-
prezentujemy też Dyskusyjne Kluby 
Książki działające w naszym powie-
cie i poczęstujemy wyrobami cukier-
niczymi własnej produkcji. Wszystkie 
łasuchy mile widziane.
W naszej fi lii w Święcicach organi-
zujemy spotkanie się z pisarką Re-

natą Piątkowską, autorką książek 
dla dzieci, laureatką Nagrody Lite-
rackiej im. Kornela Makuszyńskiego
i II nagrody im. Astrid Lindgren. Będą 
też warsztaty introligatorskie dla 
dzieci i młodzieży, podczas których 
bibliotekarki pomogą naprawić 
zniszczone pozycje z domowego 

Gminne obchody „Tygodnia Bibliotek”
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To osoba powszechnie znana w Oża-
rowie nie tylko w środowisku spor-
towym. Trener, wychowawca, nie-
strudzony organizator. W 2005 roku 
założył Ożarowską Szkołę Kickboxin-
gu. 

MISTRZOWIE Z MAŁYCH MIAST

Treningi Ożarowskiej Szkoły Kick-
boxingu odbywają się cztery razy
w tygodniu w Ożarowie Mazowiec-
kim i Błoniu. Do sekcji należy ponad 
50 osób, głównie dzieci i młodzież. 
Mistrzostwa to dla nich szansa spraw-
dzenia się z najlepszymi.
–  Sport jest moją wielką pasją i sta-
ram się, żeby moi zawodnicy mogli 
ciągle się rozwijać. Start w zawodach 
daje takie możliwości – opowiada 
„Informatorowi Ożarowskiemu” Ge-
rard Zdziarski. 

Ożarowskie zawody wyłoniły 30 mi-
strzów Polski Juniorów młodszych
i starszych. Walczyły także dziewczyny. 
Walki toczone były w duchu fair play, 
sędziowali je profesjonalni sędzio-
wie, dopisali kibice i sponsorzy. Pod 
dużym wrażeniem tego, co zobaczył
w Ożarowie Mazowieckim był An-
drzej Palacz, prezes Polskiego Związ-
ku Kickboxingu. Pytany o ożarowskie 
mistrzostwa nie szczędził pochwał
i przypominał, że od zawsze niewiel-
kie miejscowości przodują w ilości 
młodzieży, która garnie się do sportu. 
– Najwięksi polscy sportowcy wywo-
dzą się ze wsi i miasteczek. Nie zawsze 
to ludzie z tzw. dobrych domów. Żeby 
uprawiać sport, trzeba mieć silny cha-
rakter – przypomniał. Potwierdził też, 
że nie byłoby tych mistrzostw bez Ge-
rarda Zdziarskiego. 

– Gerard choć od niedawna dzia-
ła w związku kickboxingu, to radzi 
sobie w sprawach organizacyjnych 
nadspodziewanie dobrze. Mam na-
dzieję, że nie jesteśmy w Ożarowie 
Mazowieckim po raz ostatni. Już 
niedługo powstanie tu nowoczesna 
hala sportowa. Już nie tylko mistrzo-
stwa, ale może jakąś galę kickboxin-
gu tu wspólnie zrobimy – usłyszeli-
śmy od prezesa Palacza.
Walki fi nałowe oglądał i zwycięz-
ców dekorował Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego Paweł Kanclerz. Za-
bierając głos podkreślił, że zawody
z udziałem kickboxerów w Ożarowie 
to ważne punkty corocznego kalen-
darza miejskich imprez.

MISTRZ ŚWIATA

Z OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

Gerard Zdziarski (rocznik 1970) od lat 
harmonijnie łączy życie zawodowe 

NASZE STOWARZYSZENIA

OŻAROWSKA SZKOŁA 
KICKBOXINGU
Już po raz czwarty Ożarów Mazowiecki gościł czołowych kickbokse-

rów Polski na zawodach rangi mistrzowskiej. W Sali GOSiR stanął ring, 

gdzie swoje walki w ramach Mistrzostw Polski Low Kick toczyli najlepsi 

juniorzy. Organizacji tego wydarzenia podjął się po raz kolejny prezes 

Ożarowskiej Szkoły Kickboxingu Gerard Zdziarski.  

Gerard Zdziarski to m.in. ośmiokrotny Mistrz Polski głównie w full con-
tact, mistrz świata WAKO (1997), dwukrotny Międzynarodowy Zawodo-
wy Mistrz Polski, drugi v-ce Mistrz Europy, Zawodowy Mistrz Europy kat. 
75 kg. Zawodowy Mistrz Europy kat. 78 kg, zwycięzca Igrzysk Panamery-
kańskich (Brazylia 1994). 
Trenował w Warszawskim Stowarzyszeniu Sportu Casinos Poland, wcze-
śniej AZS Politechnika Warszawska. Jako amator stoczył 164 pojedynki,
z których 7 zakończyło się jego porażką. 
W boksie zawodowym stoczył 22 pojedynki, z czego 18 wygrał w tym 
sześć przed czasem, jedną zremisował, a tylko trzy przegrał. W 2013 roku 
został wybrany do zarządu Polskiego Związku Kickboxingu.

księgozbioru. Słuchaczy Ożarowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i innych zainteresowanych zaprasza-
my na prezentację „Nie bójcie się 

audiobooków!”, o pożytkach płyną-
cych z tej formy lektury.
Tydzień Bibliotek zakończymy 13 ma-
ja hucznymi Imieninami Bibliote-

ki w Ożarowie, gdzie m.in będzie 
miało miejsce spotkanie z Burmi-
strzem Ożarowa Mazowieckiego 
Pawłem Kanclerzem „Z Burmis-

trzem o książkach” i 14 maja
w  naszej fi lii w Józefowie – dorocz-
nym Turniejem Szachowym o Pu-

char Biblioteki.

Szczegóły organizacyjne w załączo-
nym  plakacie oraz na stronie http://
biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
i na facebooku Biblioteki. Zaprasza-
my serdecznie.

Elżbieta Paderewska 
Dyrektor Biblioteki Publicznej

w Ożarowie Mazowieckim
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z uprawianiem sportu. Jako uczeń 
technikum ogrodniczego zaintereso-
wał się kickboxingiem. Akurat wtedy 
Piotr Siegoczyński został pierwszym 
Polakiem, mistrzem świata w kickbo-
xingu. Co jeszcze zadecydowało?
– Chciałem czuć się bezpiecznie, swo-
bodnie i pewnie – dlatego myślałem
o trenowaniu sportu walki. Zastana-
wiałem się nad karate, ale stwierdzi-
łem, że tam za dużo jest tej ducho-
wości, medytacji. Nie chciałem robić
z siebie na siłę Japończyka. W boksie 
zaś śmieszyły mnie te wysokie, sznu-
rowane buciki. Postawiłem na kickbo-
xing i to był strzał w dziesiątkę – stwier-
dza. Zdziarski to m.in. ośmiokrotny 
mistrz Polski głównie w formule full 
contact i mistrz świata WAKO (1997).
Jako amator stoczył 164 pojedynki,
z których zaledwie 7 przegrał. 

BYĆ JAK MICHALCZEWSKI

Kickboxing buduje charakter, ale 
pieniędzy z tego nie ma. W wieku 28 
Zdziarski dostał propozycję uprawia-
nia boksu zawodowego. – Całe życie 
walczyłem za puchary i medale. Gdy 
pojawiła się rodzina, to czułem nie-
dosyt, że do swojej sportowej pasji 
tak naprawdę dokładam, a trochę 
zdrowia stracić można. I tak pojawił 
się boks. To połączenie pasji do spor-
tu z zarabianiem pieniędzy – opowia-
da Zdziarski. Jego bilans to 22 walki 

stoczone, 3 przegrane na punkty. 
Choć już dawno pożegnał profesjo-
nalne ringi, to do dzisiaj w internecie 
można zobaczyć jego debiutancką, 
zwycięską walkę z Amerykaninem 
Donaldem Jenkinsem komento-
waną przez legendę Jerzego Kuleja
i Janusza Pinderę. Świetna technika, 
znakomite przygotowanie fi zyczne, 
przegląd sytuacji w ringu – to znaki 
rozpoznawcze Zdziarskiego. Jako 
pięściarz trenował m.in. z Tomaszem 
Adamkiem, Przemysławem Saletą, 
braćmi Skrzeczami, Krzysztofem Ko-
sedowskim. Chciałem boksować jak 
Darek Michalczewski, ale choć treno-
wałem za dwóch, to pewnych rzeczy 
przeskoczyć nie mogłem. Wraz z wie-
kiem ucieka szybkość. Skończyłem, 

bo trzeba wiedzieć kiedy ze sceny 
zejść – tłumaczy.

SPORT OTWIERA ŚWIAT

Przez Ożarowski Klub Kickboxingu 
przewijają się od lat rzesze mło-
dzieży. Twórca klubu przypomina, 
że sport to wielka przygoda. Daje 
pewność siebie, buduje pozycję
w grupie, poprawia sprawność fi -
zyczną. Do sekcji należy młodzież
z Ożarowa Mazowieckiego i okolicz-
nych miejscowości.
Na organizowane przez Zdziarskie-
go zawody przyjechało do Ożarowa 
Mazowieckiego wielu znakomitych 
gości. Był wśród nich m.in. mistrz 
olimpijski w boksie (Montreal 1976) 
Jerzy Rybicki. To jeden z wielu ce-
nionych mistrzów, których na swojej 
drodze spotkał Zdziarski. – Gdyby 
nie sport, byłbym innym człowie-
kiem – mówi Zdziarski, na co dzień 
pracownik Biura Ochrony Rządu
w stopniu majora. Pracuje głównie 
w weekendy, a od poniedziałku do 
czwartku ma czas dla klubu, na spo-
łeczną pracę z młodymi sportowca-
mi. Nie zarabia na tym. Na każdym 
kroku podkreśla, że praca nigdy nie 
przeszkadzała mu w życiu prywat-
nym i uprawianiu sportu, w innym 
wypadku musiałby ją zmienić.
– Poznałem trochę życie, sparingi 
miałem m.in. z Tomkiem Adamkiem 
– opowiada Zdziarski. – Spotkałem 
fajnych ludzi. Część z nich to legen-
dy polskiego sportu. Cały czas robię 
to, co umiem najlepiej. Czego chcieć 
więcej? – dodaje.

Tomasz Barański

Mistrzostwa Polski w Kickboxingu low kick juniorów młodszych i starszych 
odbyły się w Ożarowie Mazowieckim w dniach 2-3 kwietnia. W zawodach 
wzięło udział 230 zawodników i zawodniczek z 52 klubów z całej Polski,
w tym 6-osobowa reprezentacja Ożarowskiej Szkoły Kickboxingu. Naj-
lepiej z naszych zawodników spisał się Karol Karczmarek, mistrz Polski
w formie Full Contact sprzed dwóch lat. Zdobył swój drugi tytuł Mistrza Pol-
ski tym razem w Low Kick kat. 91 kg. 
Debiutanci w formach ringowych: Paweł Jagodziński brązowy medalista 
sprzed roku w formie Kick Light został wicemistrzem Polski w kat. 67kg,
a Julian Jasiński brązowym medalistą w kat. 54 kg.

Sukcesy klubu: Artur Stańczak trzykrotny Mistrz Polski, brązowy medalista 
Mistrzostw Europy Hiszpania 2015, Karol Karczmarek, dwukrotny Mistrz Pol-
ski i wicemistrz Świata Juniorów Rimini 2014, Jakub Szyszka czterokrotny 
medalista Mistrzostw Polski. 

Podziękowania: Organizatorzy dziękują za pomoc partnerom wydarzenia, 
m.in. Urzędowi Miejskiemu w  Ożarowie Mazowieckim, fi rmie Czesio, AT Kam-
pania Budowlana  Apartamenty Ożarowska, fi rmie Victoria Chemicals, Deli-
katesom Bogusia, Hotelowi „Bida z Nędzą” i współorganizatorowi mistrzostw 
Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.
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Ta wiadomość jest zawsze pewna.
I w tym roku 21 marca wiosna zawi-
tała do Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza w Umia-
stowie. Uczniowie klasy drugiej pod 
kierownictwem pani Beaty Trusz-
kowskiej na jej powitanie przygoto-
wali inscenizację.
Na wiosnę oczekiwały występujące 
w niej różne zwierzęta. Także wiatr 
i słońce próbowały przyspieszyć 
jej przyjście. Wezwania zwierząt
i ich wiara w nadejście nowej pory 
roku okazały się skuteczne. Piękna, 
radosna wiosna, z koszem pełnym 
kolorowych kwiatów zawitała do 
szkoły. Na jej powitanie wszyscy ze-

Wszystko zaczęło się o godzinie 8.50 
od przywitania przez Panią Dyrek-
tor Emilię Badziak-Sudoł. Następnie 
zaprezentowały się gimnazjalistki 
z układem tanecznym „Przybywaj 
wiosno”, przygotowanym przez Pa-
nią Annę Grobelną. Po omówieniu 
przebiegu obchodów Dnia Wiosny 
rozpoczęła się główna część progra-
mu - konkurencje.
Pierwsza z nich polegała nie tylko 
na zaśpiewaniu, lecz także na zatań-

brani utworzyli duże koło i śpiewa-
jąc piosenki o tematyce wiosennej, 
bawili się wesoło. Dzieci w zielonych 
strojach, podkreślających tę weso-
łą uroczystość, zostały nagrodzone 
słodyczami.
Należało jeszcze pożegnać złą Zimę, 
której symbolem była Marzanna. 
Utworzono korowód i zaniesio-
no kukłę do ogniska, by już więcej
w tym roku swoimi kaprysami nie 
psuła pogody i nie dokuczała lu-
dziom. Pełni wiary, że marzenia i pla-
ny się powiodą, brać uczniowska po-
wróciła do dalszej pracy w ławkach 
szkolnych.

 Jadwiga Bieńkowska

Powitanie wiosny

Dzień Wiosny w Gałczyńskim
23 marca 2016 r. w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie 

odbył się Dzień Wiosny. Impreza zorganizowana była nie tylko dla gim-

nazjalistów. Wzięli w niej także udział zaproszeni goście – szóstoklasiści 

z Płochocina, Ołtarzewa i Święcic. Uczniowie rywalizowali w zespołach 

klasowych w kategorii „gimnazjum” oraz „podstawówka”.

czeniu refrenu piosenki Skaldów pt. 
„Wiosna”. Kolejne zadanie „Warkocze 
Wiosny”, miało charakter artystycz-
ny. Należało zrobić jak najpiękniej-
szy warkocz na drabinkach sali gim-
nastycznej, a następnie ozdobić go 
własnoręcznie wykonanymi z krepi-
ny kwiatami. Na ocenę jury wpływała 
m.in. pomysłowość, wykorzystanie 
materiałów, wrażenie estetyczne. 
Nie mogło oczywiście zabraknąć 
sprawnościowych zmagań. „Wiosen-

ny wyścig sportowców” sprawdzał 
szybkość i dokładność. Brało w nim 
udział 2 chłopców, 2 dziewczynki
i wychowawca klasy. Uczeń dobiegał 
do materaca, zakładał strój koszykar-
ski, chwytał kwiatek, biegł slalomem 
do doniczki, sadził kwiatek, wracał 
do materaca, zdejmował strój, do-
biegał do następnego zawodnika. 
Konkurencja wzbudziła wiele śmie-
chu i pozytywnych emocji. Czwar-
tym wyzwaniem było „Odgadywa-
nie przysłów”, gdzie trzeba było 
się popisać nie lada sprawnością 
językową. Najzabawniejszą jednak 
konkurencją okazali się „Kulturyści”.  
Z każdej klasy wybrano 3 uczniów. 
Na sygnał reszta klasy pompowa-
ła balony, które jedna z 3 wyzna-
czonych osób zanosiła na środek.
W tym czasie druga osoba zakła-
dała dres, a trzecia „budował masę” 
kolegi/koleżanki. Po zakończeniu 
czasu „Kulturyści” paradowali przed 
widownią i jury. Pomysłowością wy-
korzystania materiałów musieli się 
wykazać ochotnicy biorący udział
w „Marzannie”. Do jej zrobienia każ-
dy zespół otrzymał makulaturę, ki-
jek oraz krepinę i kolorową włóczkę.
Z kolei w „Odgadnij, kto śpiewa” 
przydałby się ornitolog. Do tej kon-
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9 marca o poranku do naszej szko-
ły zawitało wielu dostojnych gości. 
Bardzo ucieszyła nas obecność Bur-
mistrza Ożarowa Mazowieckiego, 
Pana Pawła Kanclerza, który mimo 
wielu obowiązków znalazł czas, by 
spotkać się z młodzieżą, gronem 
pedagogicznym i dyrekcją płocho-
cińskiego gimnazjum. Byli z nami 
również: proboszcz parafi i Świętego 
Wojciecha w Płochocinie, ksiądz An-
drzej Otyszecki, Pani Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie Magdalena Szkup, 
kustosz Muzeum im. A. i J. Iwaszkie-
wicza  w Stawisku, pani Ewa Cieślak. 
O naszym święcie pamiętały też pa-
nie: Renata Król, poprzedni dyrektor 
gimnazjum i Alina Dominiak – eme-
rytowana nauczycielka języka pol-
skiego, które przygotowały szkołę 
do nadania imienia.
Konstantynki to dzień, kiedy mo-
żemy docenić młodych artystów
z naszego powiatu. Nie tylko gim-
nazjaliści znają wiersze Gałczyń-
skiego. W bieżącym roku szkolnym 
pani bibliotekarka Agnieszka No-

wicka zorganizowała I Międzyszkol-
ny Konkurs Plastyczny „Malowany 
Gałczyński”, którego przedmiotem 
była plastyczna interpretacja do-
wolnie wybranego wiersza naszego 
patrona. Rywalizacja przebiegała
w dwóch kategoriach: klasy I–III
i IV-VI szkoły podstawowej. Konkurs 
cieszył się dużym zainteresowaniem, 
nadesłano 25 prac.

Jury po obejrzeniu prac postanowi-
ło przyznać nagrody i wyróżnienia, 
które otrzymują:

  W kategorii klas I – III:

Miejsce 1
Wiktoria Golenko ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Obrońców Warszawy 

w Ożarowie Mazowieckim. Opiekun 
pracy - pani Małgorzata Szmurło. Ty-
tuł wiersza: „Raj” 
Miejsce 2
Adrianna Twardowska ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Obrońców 
Warszawy w Ożarowie Mazowiec-
kim. Opiekun pracy - pani Ewa Koło-
dziej. Tytuł wiersza: „Strasna zaba”

Miejsce 3
Pola Kordula ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Obrońców Warszawy
w Ożarowie Mazowieckim. Opiekun 
pracy – pani Elżbieta Sawczuk. Tytuł 
wiersza: „Prośba o wyspy szczęśliwe”
Wyróżnienia
Natalia Chorąziak ze Szkoły Podsta-
wowej im. Szarych Szeregów w Pło-
chocinie. Opiekun pracy – pani Graży-
na Szymaniak. Tytuł wiersza: „Jesień”
Emilia Michalczyk ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Obrońców War-
szawy w Ożarowie Mazowieckim. 
Opiekun pracy – pani Ewa Kołodziej. 
Tytuł wiersza: „Strasna zaba”
Kamila Stankowska ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Obrońców War-
szawy w Ożarowie Mazowieckim. 
Opiekun pracy – pani Ewa Kołodziej. 
Tytuł wiersza: „Siódme niebo”

  W kategorii klas IV – VI:

Miejsce 1 ex aequo:
Julia Suchecka ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim. Opiekun 
pracy – pani Mariola Przybylińska. 
Tytuł wiersza: „Sanie”
Zuzanna Kępczyńska ze Szkoły 
Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie. Opiekun pracy – pani 
Violetta Wojda. Tytuł wiersza: „Wier-
szyk o wronach”
Miejsce 2
Alicja Włodarczyk ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Janusza Kusociń-

„KONSTANTYNKI 2016”
Gimnazjum w Płochocinie obchodzi swoje święto od dziesięciu lat. 

Ówczesna dyrektor, pani Renata Król oraz przewodnicząca zespołu 

nauczycieli humanistów, pani Alina Dominiak ustanowiły coroczną 

uroczystość upamiętniającą przyjęcie przez naszą placówkę imie-

nia K. I. Gałczyńskiego. Kolejne roczniki poznają twórczość patrona, 

uczestniczą w zabawach i konkursach.

kurencji potrzebna była zupełna ci-
sza, a za podpowiedzi otrzymywało 
się karne punkty. Celność była na 
wagę złota w „Rzucie do koszyka”. 
Owym koszykiem nazywano ob-
ręcz, a rzucało się do niego worecz-
kiem wypełnionym grochem. Trójka 
ochotników z każdej klasy miała po 
sześć prób. Dziewiąte zadanie „Jaki 
to wiosenny kwiat?”, adresowane 
było również do znawcy przyrody. 
Tym razem na podstawie obrazka 
w jak najkrótszym czasie należało 
zapisać nazwy kwiatów. W ostatniej 
konkurencji jury obliczało procent 

uczniów obecnych i przebranych
w wiosenne stroje oraz wyłoniło naj-
ładniejszą ozdobę głowy.
Dzień wiosny zakończył się tańcem z 
pomponami ułożonym przez panią 
Katarzynę Proch oraz wyłonieniem 
zwycięzców i rozdaniem nagród.
Nagrody były niezwykle hojne, a to 
dzięki wsparciu sponsorów, bez któ-
rych organizacja tego dnia z pewno-
ścią byłaby trudniejsza. Atrakcyjność 
imprezy to także zasługa fi rm: Peri, 
Graco, Bene, Narodowego Instytutu 
Fryderyka Chopina, MCC Mazurkas 
Conference Centre & Hotel. 

 Kontynuacją promocji szkoły był 
dzień otwarty (1.04.2016 r.), na któ-
ry przybyli przede wszystkim rodzi-
ce uczniów klas szóstych. Mieli oni 
okazję poznać szkołę, jej zaplecze 
edukacyjne, grono pedagogiczne, 
a także dać się ponieść przygotowa-
nej przez uczniów gimnazjum przy-
godzie. Atrakcjami wieczoru były 
m.in. scenka z Teatrzyku Zielona Gęś 
„Żywcem zapeklowana”, taniec ba-
warski, oraz taniec z pomponami. 

Marta Dąbrowska
– uczennica klasy 3b

„A w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie”
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Dnia 13.04.2016 r. o godz. 13.00
w Szkole Podstawowej w Płochoci-
nie odbyła się Obietnica Zuchowa. 
VIII Drużyna Harcerska „Zawiszacy” 
przyjmowała w swoje szeregi pierw-
szoklasistów z gromad „Pomocne 
dłonie”, „Koniczynki”, „Wesołe Skrza-
ty”. Świadkami obietnicy byli harce-
rze i zuchy. Gromady po wykazaniu 
się świetną znajomością Prawa Zu-

cha, złożyły obietnicę wypowiada-
jąc uroczyście słowa:
,,Obiecuję być dobrym Zuchem, za-
wsze przestrzegać Prawa Zucha”. 
Uroczystość tę poprowadziła Druh-
na Monika Psujek  – Komendantka 
Szczepu. 
Akt złożenia obietnicy poprzedził 
obrzęd siedmiu prób, które przygo-
towali harcerze z VIII Drużyny Har-

cerskiej „Zawiszacy”, oto niektóre
z nich:
  Próba smaku – zjedzenie produk-

tów z zamkniętymi oczami (czo-
snek, cytryna)

  Próba ognia – zgaszenie palcami 
płomienia świecy, 

  Próba odwagi – odwiedziny ciem-
nego miejsca!

Wszystkie zuchy, choć często z drżą-
cym sercem, przeszły je dzielnie i za-
liczyły wszystkie próby. Po złożeniu 
Obietnicy zuchy stały się pełnopraw-
nymi członkami Związku Harcerstwa 
Polskiego, a wraz ze znaczkami zu-
cha i chustami otrzymały od druży-
nowych i komendantki wiele życzeń. 
Drużynowe, zuchy, harcerze zawią-
zali się w „Braterskim Krągu” oraz 
odśpiewali pieśń pożegnalną „Sło-

neczka już dogasa złoty blask”. Na 
zakończenie uroczystości „Iskierka 

Przyjaźni” puszczona w krąg po-
łączyła wszystkich w braterskim
uścisku.

Drużynowe
Sylwia Noga i Barbara Mączyńska 

Obietnica Zuchowa

skiego w Ożarowie Mazowieckim. 
Opiekun pracy – pani Mariola Przy-
bylińska. Tytuł wiersza: „Sanie”
Miejsce 3
Sandra Obiudo ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim. Opiekun 
pracy – pani Mariola Przybylińska. 
Tytuł wiersza: „Sanie”
Wyróżnienia
Bartosz Pasternak ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Janusza Kusociń-
skiego w Ożarowie Mazowieckim. 
Opiekun pracy – pani Mariola Przy-
bylińska. Tytuł wiersza: „Sanie”
Amelia Kobusińska ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Obrońców War-
szawy w Ożarowie Mazowieckim. 
Opiekun pracy – pani Danuta Jarosz. 
Tytuł wiersza: „Raj” 
Szymon Fedoryk ze Szkoły Pod-
stawowej im. Szarych Szeregów
w Płochocinie. Opiekun pracy – pani 
Violetta Wojda. Tytuł wiersza: „Pieśń 
o fl adze”

Pan Burmistrz Paweł Kanclerz wrę-
czył nagrody laureatom XII Konkur-
su Recytatorskiego im. K. I. Gałczyń-
skiego.
Podziękowania należą się wszystkim 
uczestnikom oraz nauczycielom za 
merytoryczną opiekę nad pracami. 
Nagrody książkowe i pomoce pla-
styczne udało się pozyskać dzięki 
życzliwości sponsorów: Wydawnic-

twu Muza, Wydawnictwu Szkol-

nemu PWN oraz Rady Rodziców 

przy Gimnazjum im. K. I. Gałczyń-

skiego w Płochocinie. 

Jeszcze raz dziękujemy sponsorom: 
Burmistrzowi Ożarowa Mazowiec-

kiego Panu Pawłowi Kanclerzowi 

oraz Staroście Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego Panu Janowi 

Żychlińskiemu.
Odwiedziła nas również pani Ewa 
Cieślak kustosz Muzeum im. A. i J. 
Iwaszkiewiczów w Stawisku. Nie 
tylko pogratulowała uczestnikom, 
ale także zachęciła recytatorów do 

udziału w organizowanym przez 
Muzeum w Stawisku konkursie recy-
tatorskim. Temat tegorocznej edy-
cji brzmi: „Gdyby Sienkiewicz pisał 
wiersze…”. 
Na zakończenie dnia pełnego wra-
żeń odbyły się dwa konkursy we-
wnątrzszkolne – Wiedzy Mitolo-
gicznej organizowany przez pana 
Grzegorza Chyziaka oraz na wystrój 
sali inspirowany wierszami Gałczyń-
skiego.
Mamy nadzieję, że Mistrz Konstan-
ty byłby zadowolony ze swojego 
święta. Serdecznie dziękujemy go-
ściom za przybycie, Pani Dyrektor 
Emilii Badziak-Sudoł za doskonałą 
organizację, naszym gimnazjalistom 
i ich wychowawcom za wkład pra-
cy, świetne pomysły na dekoracje
i dobrą zabawę. Już zaczynamy snuć 
plany na następny rok. 

Agnieszka Nowicka
Beata Zajączkowska





3 kwietnia 2016 r. w Archidiecezjalnym Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim miało 
miejsce szczególne wydarzenie kulturalne. Przed licznie 
zgromadzoną publicznością po raz pierwszy wystąpiła 
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją 
Mariusza Latka. Znakomita orkiestra wykonała przede 
wszystkim polskie utwory: Pożegnanie Ojczyzny Michała 
Kleofasa Ogińskiego (1765-1833), Menuet wirtuoza-pianisty, 
kompozytora i jednocześnie polskiego premiera Ignacego 
Jana Paderewskiego (1960-1942), Divertimento Macieja 
Radziwiłła (1749-1800). Koncert zwieńczyło Rondo A-dur 
Franciszka Schuberta (1797-1828) na skrzypce i orkiestrę 
kameralną. W trudnej i wymagającej partii solowej tego 
utworu zaprezentowała się znakomita skrzypaczka młodego 
pokolenia – Maria Machowska, mieszkanka Ożarowa 
Mazowieckiego. Ta ceniona i utytułowana artystka może 
poszczycić się wieloma osiągnięciami na arenie polskiej 
i międzynarodowej wiolinistyki. Warto przypomnieć, że 
koncertowała już w wieku 8 lat przed Janem Pawłem II,

a później jako solistka z najlepszymi orkiestrami na całym 
świecie. Obecnie Maria Machowska jest koncertmistrzem 
Orkiestry Filharmonii Narodowej.

Wysłuchanie tak oryginalnego programu stało się wielką 
atrakcją dla słuchaczy, wypełniających po brzegi gościnne 
mury Sanktuarium. Owacje na stojąco po zakończeniu 
koncertu dobitnie świadczyły o tym, że mieszkańcy 
Ożarowa Mazowieckiego oraz przybyli specjalnie z tej okazji 
do naszego miasta goście docenili kunszt występujących 
artystów. Do tak entuzjastycznego odbioru przyczyniła 
się zarówno wybitna solistka, jak również odnosząca wiele 
sukcesów Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, 
której kierownikiem artystycznym jest Jan Lewtak.

Ogromne podziękowania należą się organizatorom tego 
wyjątkowego przedsięwzięcia kulturalnego: Burmistrzowi 
Ożarowa Mazowieckiego p. Pawłowi Kanclerzowi, Dyrektor 
Domu Kultury ,,Uśmiech” p. Alinie Holk i Kustoszowi 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. Stanisławowi Zarosie 
SAC. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Związku 
Artystów i Wykonawców STOART, który dofi nansował ten 
projekt.

dr Mariusz Latek

Koncert z okazji Œwiêta Mi³osierdzia 
Bo¿ego w O¿arowskim Sanktuarium



KONCERT TAŃCA I MUZYKI 
FLAMENCO

Dnia 10 kwietnia br. w Domu Kultury „Uśmiech” mieliśmy zaszczyt gościć kolorowy i pełen pasji zespół 

„Madrugada”. Charyzmatyczni artyści tworzący zespół „Madrugada” od lat zafascynowani są rdzenną muzyką 

hiszpańskiej Andaluzji. Przesiąknięci duchem ognistego fl amenco, poprzez muzykę, śpiew i taniec przekazali 

na koncercie niesamowitą dawkę polsko-hiszpańskiej energii, przy akompaniamencie gitar, fl etu oraz palmas, 

perkusji jak i cajona. Bogaty repertuar zespołu zawierał tradycyjne formy fl amenco, a także współczesne 

wariacje na ich temat, własne kompozycje, w których można usłyszeć wpływy muzyki arabskiej i jazzu. Dzięki 

artystom „Madrugady” odwiedziliśmy zakątki hiszpańskich krain.







DZIECI OTRZYMUJĄ SZCZEPIONKĘ 13-WALENTNĄ ,  
KTÓRA DAJE W TEJ CHWILI NAJSZERSZĄ , DOSTĘPNĄ OCHRONĘ PRZED PENUMOKOKAMI 

 
SZCZEPIENIE POPRZEDZONE JEST KONSULTACJĄ Z LEKARZEM PEDIATRĄ

SZCZEPIENIA PRZEZNACZONE SĄ DLA DZIECI W WIEKU OD 24 DO 35 MIESIĄCA ŻYCIA, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE 
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI, POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PRZYJĘCIA SZCZEPIONKI PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

PLACÓWKI REALIZUJĄCE 

SZCZEPIENIA:

GSPZLO, UL. KONOPNICKIEJ 8,
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI,
INFORMACJA I REJESTRACJA:
22 722 10 38
W GODZ. 10.00 – 15.00

GSPZLO FILIA W JÓZEFOWIE,
UL. LIPOWA 28A,
05-860 PŁOCHOCIN,
INFORMACJA I REJESTRACJA:
22 722 52 00
W GODZ. 10.00 – 15.00

W imieniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza oraz Fundacji Nowatorska Edukacja 
serdecznie zapraszamy 

wszystkich Rodziców razem z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym 
do udziału w cyklicznych zajęciach 

Zmyślne ruchy, rozwijające umysł - czyli EduFrajda dla całej rodziny
Będziemy bawić się wspólnie ze swoimi pociechami, jak również zdobywać wiedzę

na temat rozwoju naszych dzieci.

WYKŁADY:
miejsce: CIS, ul. Poznańska 292, Ożarów Mazowiecki
dzień:      jeden wtorek w miesiącu

GRY I ZABAWY dla rodziców z dziećmi
Dzień:     co drugą sobotę

ZAPISY i WYKAZ TERMINÓW: tel. 575905515

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY !

www.edufrajda.edu.pl

Zadanie publiczne ,,Zmyślne ruchy, rozwijające umysł - czyli EduFrajda dla całej rodziny” jest współfi nansowane z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki
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Grand Prix dla Ab Imo Pectore

OŻAROWSKIE ULICE
Janusz Kusociński – wybitny lekkoatleta, złoty mistrz olimpijski

z Los Angeles w biegu na 10 000 m, srebrny medalista pierwszych mi-

strzostw Europy na dystansie 5 000 m. To postać dla naszego miasta

i jego mieszkańców szczególna. Od 1954 roku dla uczczenia jego pa-

mięci corocznie odbywają się międzynarodowe zawody lekkoatle-

tyczne (przez ostatnie 5 lat w Szczecinie) Memoriał im. Janusza Kuso-

cińskiego. Jego imieniem nazywane są szkoły, parki, stadiony i ulice. 

Jedną z nich  można znaleźć w centrum Ożarowa Mazowieckiego.

Dwukrotny rekordzista świata, zło-
ty medalista z Los Angeles (1932 r.)
w biegu na 10 km – to tylko część 
imponującej statystyki „Kusego”, 
który ciągle pozostaje symbolem 
sukcesów sportowych Polski mię-
dzywojennej, symbolem sportowca, 
a także Polaka, który oddaje życie 
dla Ojczyzny. 
W dzieciństwie związany z ziemią 
ożarowską. Widywano go, gdy bie-
gał w Parku Ołtarzewskim. Podob-
no gdy chciał jechać pociągiem do 
Warszawy, wychodził z domu, kiedy 
usłyszał, że pociąg rusza, wówczas 
doganiał go i wsiadał w biegu… 
Kusociński był rekordzistą świata, 
wicemistrzem Europy i wielokrot-
nym Mistrzem Polski. 
Pierwsze kroki w sporcie Kusociń-
ski stawiał w klubie „Ożarowianka”, 
w którym uprawiał piłkę nożną.
W 1924 r. zapisał się do „Sarmaty”,
a cztery lata później do „Warszawian-
ki”, z którą związany był już do końca 
swojej sportowej kariery.
Co ciekawe Kusociński został bie-
gaczem trochę przez przypadek. 
Kibicując na zawodach lekkoatle-
tycznych swojemu koledze, został 

poproszony o zastępstwo, bowiem 
okazało się, że zabrakło zawodnika. 
Stanął na starcie biegu na 800 m
i …wygrał. Po tym biegu Kusociński 
podjął decyzję o rozpoczęciu tre-
ningów.
Będąc już zawodnikiem „Warsza-
wianki” w 1928 r. Kusy osiągnął 
pierwszy, większy sukces. Został 
mistrzem Polski w biegu na 5000 m. 
poprawiając przy tym rekord Polski. 

W całej swojej karierze na dystan-
sach od 800 m do 10 km, ustano-
wił 25 rekordów kraju, zdobywając
10 tytułów mistrzowskich.
Po wybuchu wojny, w stopniu kapra-
la bronił Warszawy. Otrzymał odzna-
czenie Krzyż Walecznych. Później 
działał w konspiracji. Został aresz-

towany przez gestapo. Przeszedł 
więzienia na Mokotowie i Pawiaku. 
Rozstrzelany 21 czerwca 1940 w Pal-
mirach. 
W 2009 r. został pośmiertnie od-
znaczony Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
W Ożarowie Mazowieckim na jego 
cześć, przed pływalnią miejską po-
stawiono pomnik.
Natomiast w Ołtarzewie, gdzie kie-
dyś znajdował się dom, w którym 
Kusociński spędził dzieciństwo, po-
stawiono tablicę pamiątkową. Co 
roku, w czerwcu, ulicami miasta od-
bywa się Bieg im. Janusza Kusociń-
skiego na dystansie 10 000 m. 
Ulica Kusocińskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim – ulica w południowej 
części miasta na Osiedlu Mickiewi-

cza, jednej z najstarszych części na-
szego miasta. Kilkadziesiąt numerów, 
domy o zróżnicowanej architekturze. 
Wyróżnia się stojący na posesji pod 
numerem 16 dom drewniany oto-
czony rozłożystymi, leciwymi mo-
drzewiami. 

Tekst i foto: tom

16 kwietnia 2016 r. w Sopocie od-

był się III Ogólnopolski Festiwal 

Wielkanocnej Pieśni Chóralnej. Na 

podstawie nadesłanych nagrań 

CD z całej Polski komisja kwali-

fi kacyjna dopuściła do udziału 

w festiwalu 8 zespołów. Do So-

potu przyjechały chóry m. in. 

z Warszawy, Szczecina, Zielonej 

Góry, Redy, Gdyni.

Prezentacji zespołów przysłuchiwało 
się jury w składzie:
1. prof. Anna Fiebig (Akademia Mu-
zyczna im. Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku)
2. dr hab. Robert Kaczorowski (Aka-
demia Muzyczna im. Stanisława Mo-
niuszki w Gdańsku)
3. dr Arkadiusz Wanat (dyrektor Festi-
walu)

Reprezentujący Ożarów Mazowiecki 
Chór Kameralny Ab Imo Pectore za-
prezentował, zgodnie z wymogami 
Festiwalu, cztery utwory, w tym dwa 
o tematyce wielkanocnej:
1. Thomas Tallis – If ye love me
2. Mikołaj Zieleński – Haec dies
3. Ola Gjeilo – Ubi caritas
4. Ruben Garcia Martin – Veni Creator 
Spiritus
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Jury doceniło nasz występ i z wyni-
kiem 98 punktów zdobyliśmy złoty 
dyplom i Grand Prix Festiwalu oraz 
Puchar Rektora Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdań-
sku. Wygrana całego konkursu to 
duży sukces. Warto zaznaczyć, że za 
ożarowskim chórem uplasowały się 
tak dobre zespoły akademickie jak:
Chór Kameralny Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicz-
nego w Szczecinie czy Chór Mieszany 
Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. 
Należy także dodać, że werdyktem 
jury zostałem uznany za najlepsze-

go dyrygenta Festiwalu i zdobyłem 
Puchar Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr.
Coraz lepsze wyniki Chóru Ab Imo 
Pectore to również efekt nawiązanej 
niedawno współpracy z profesjo-
nalną korepetytorką emisji głosu,
p. Anetą Kaplą-Marszałek. Jej indywi-
dualna praca z każdym chórzystą ma 

duży wpływ na brzmienie zespołu. 
Pragnę podziękować Panu Bur-
mistrzowi Pawłowi Kanclerzowi 
oraz Pani Dyrektor Domu Kultury 
„Uśmiech” Alinie Holk, dzięki którym 
uczestnictwo Chóru Ab Imo Pectore 
w tak prestiżowym konkursie stało 
się możliwe.

dr Mariusz Latek

Po prawej dyrektor festiwalu dr Arkadiusz Wanat. Po lewej przewodniczącą komisji Prof. zw. dr 
hab. Anna Fiebig i ks. dr hab Robert Kaczorowski – oboje z Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku

W niedzielę 10 kwietnia br. odbyło się otwarcie wystawy 
fotografi i „Józefów i okolice – dawniej i dziś” przygoto-
wanej przez Filię Domu Kultury w Józefowie przy współ-
udziale naszych mieszkańców. Na wystawie zaprezento-
wane zostały stare fotografi e ilustrujące minione lata, jak 
również fotografi e przedstawiające współczesne miej-
sca oraz krajobrazy Józefowa i pobliskich miejscowości. 
Głównym celem wystawy jest możliwość zapoznania się 
mieszkańców ze swoją okolicą oraz zachęcenie zwiedza-
jących do dalszych poszukiwań i prezentacji ciekawych 
materiałów dokumentujących historię tego terenu.
Na niedzielne otwarcie przybyły zarówno osoby star-
sze, jak i młodsze, rodzice z dziećmi, pasjonaci historii. 
Odwiedzający wystawę wymienili się spostrzeżeniami, 
doświadczeniami oraz zgromadzonymi zbiorami. Miesz-
kańcy chętnie opowiadali ciekawe historie. 

Zapraszamy wszystkich do oglądania wystawy do końca 
kwietnia. 

Agnieszka Kowalska
Dom Kultury „Uśmiech”

Otwarcie wystawy fotografi i
pt. „Józefów i okolice – dawniej i dziś”
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W dniu 18 marca 2016 roku w Bi-

bliotece Publicznej w Ożaro-

wie Mazowieckim miało miejsce 

szczególne wydarzenie: gościli-

śmy aktorów: Teresę Lipowską 

oraz Grzegorza Gieraka ze spek-

taklem „Za zielonymi drzwiami” 

poświęconym twórczości księdza 

Jana Twardowskiego.

Występ zawierał wspomnienia o księ-
dzu Janie, mniej znane wiersze po-
ety pisane w latach młodości, a tak-
że bardzo wzruszające utwory 
ostatnie, dyktowane na łożu śmier-
ci. Uczestnicy spotkania poznali 
księdza z zupełnie innej strony, do-
wiedzieli się o jego pracy z dziećmi 
niepełnosprawnymi, o lękach i wąt-
pliwościach całkiem zwyczajnego 
człowieka. Pani Teresa Lipowska 
podzieliła się z widzami osobistymi 
wspomnieniami i refl eksjami, opo-
wiedziała o wieloletniej przyjaźni
z niezwykłym kapłanem i poetą oraz 
o swoim ślubie udzielonym przez, 
wówczas mało znanego, księdza 
Jana Twardowskiego. To kameralne, 
niezwykle intymne spotkanie, nie 
tylko z poezją, ale też ze wzruszają-
cymi wspomnieniami o poecie wy-
wołało u widzów ogromne emocje. 
Wiersz „Śpieszmy się kochać ludzi...” 

w interpretacji aktorki spowodował, 
iż niejeden uczestnik uronił łzę.
Spektakl ten dedykowaliśmy naszej 
koleżance, pani Halinie Gąsławskiej, 
która z końcem marca po wielo-
letniej pracy w Wypożyczalni dla 
Dorosłych i Młodzieży, odeszła na 
emeryturę. Chcieliśmy w ten sposób 
uroczyście pożegnać zasłużoną bi-

bliotekarkę, wieloletnią pracownicę 
naszej Biblioteki. Ta część spotkania 
przepełniona była również ogrom-
nymi wzruszeniami i emocjami. Po 
podziękowaniu od Dyrektora Biblio-
teki oraz liście od współpracowni-
ków, odczytanym brawurowo przez 

panią Teresę Lipowską, wystąpiły 
koleżanki z zaprzyjaźnionych bi-
bliotek w powiecie z zabawnym 
wierszykiem o emeryckiej wolności 
i słodyczach życia bez marudnych 
koleżanek, okropnych obowiązków, 
itd. Czytelnicy, bibliotekarze, nie 
tylko z bibliotek publicznych w po-
wiecie, ale też z bibliotek szkolnych, 
nauczyciele i przyjaciele Biblioteki – 
każdy z nas miał okazję, aby wyrazić 
pani Halince swoją wdzięczność za 
wspólnie spędzone lata, za dzielenie 
się wiedzą i doświadczeniem, za cie-

pło i dobre serce, których nam nigdy 
nie szczędziła.
Pani Halina Gąsławska jest wiel-
bicielką twórczości księdza Jana 
Twardowskiego, a szczególnie jego 
wierszy. Opowiadała, że często –
w różnych momentach swojego ży-
cia – tych dobrych i tych trudnych, 
czyta poezję księdza Jana i zawsze 
znajduje w niej pokrzepienie i wska-
zówkę, jak sobie radzić z wyzwania-
mi, a także, jak cieszyć się najdrob-
niejszymi chwilami i urodą życia.
Mamy wielką satysfakcję, że spotka-
nie było tak wyraziste w swoim prze-
słaniu i podobało się uczestnikom.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń 
organizowanych w naszej Bibliote-
ce, o których informujemy na naszej 
stronie http://biblioteka.ozarow-
mazowiecki.pl i na fecebooku.

Elżbieta Paderewska, 
Dyrektor Biblioteki Publicznej

w Ożarowie Mazowieckim

„Za zielonymi drzwiami…”
w Bibliotece Publicznej 
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Tyle lat liczy sobie Biblioteka Pe-

dagogiczna w Błoniu, Filia Peda-

gogicznej Biblioteki Wojewódz-

kiej w Warszawie.

W wiosennej scenerii 30 marca 2016 r.
w Centrum Kultury, odbył się piękny 
jubileusz, na którym gościliśmy Mar-
szałka Województwa Mazowieckie-
go Pana Adama Struzika, Dyrektora 
Departamentu Edukacji Publicznej 
i Sportu Mirosława Krusiewicza, Sta-
rostę Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego Jana Żychlińskiego i jego 
zastępcę Pawła Białeckiego. Burmi-
strzów gmin m.in.: Zenona Reszkę
i Marka Książka z Błonia, Pawła Kanc-
lerza z Ożarowa Mazowieckiego, za-
stępcę wójta gminy Leszno Grzego-
rza Banaszkiewicza, w imieniu wójta 
Izabelina była p. Małgorzata Konop-
ka dyrektor Biblioteki Publicznej. Za-
proszenie przyjęli dyrektorzy szkół, 
gimnazjów i przedszkoli całego po-
wiatu. Byli bibliotekarze z bibliotek 
pedagogicznych, szkolnych i publicz-
nych, również dyrektor Biblioteki Wo-
jewódzkiej w Warszawie Beata Zych.
Uroczystość rozpoczęła się fi lmem
o Błoniu, o historii miasta, zabytkach, 
inicjatywach ostatnich lat, które 
trudno byłoby zliczyć. Zmieniły one 
oblicze miasta i gminy nie do pozna-
nia, więc mamy się czym pochwalić. 
Następnie była prezentacja multime-
dialna opowiadająca historię naszej 
biblioteki, 40 lat działalności w cią-
gu 20 minut. Nasza uwaga skupiona 
była na działalności poza statutowej, 
czyli konkursach czytelniczych, spo-

tkaniach autorskich, konferencjach, 
warsztatach, lekcjach bibliotecznych 
itp. Następnie kierownik biblioteki 
powitała przybyłych na uroczystość 
gości i wyraziła wdzięczność za tak 
liczne przybycie. Kolejnym punktem 
uroczystości było wystąpienie Mar-
szałka Adama Struzika, który wraz
z Dyrektorem Departamenut Edukacji 
Publicznej i Sportu Mirosławem Kru-
siewiczem uhonorował Bibliotekę Pe-
dagogiczną w Błoniu Pamiątkowym 
Medalem PRO MASOVIA „za wybitne 
zasługi oraz całokształt działalności 
na rzecz województwa mazowiec-
kiego”. To dla nas ogromny zaszczyt 
i wyróżnienie. Pracownicy biblioteki 
otrzymali z rąk Marszałka pamiątko-
we dyplomy. 
Dużo ciepłych słów o naszej działalno-
ści usłyszeliśmy od Starosty Powiatu 

Jana Żychlińskiego i Burmistrza Błonia 
Zenona Reszki. Dyrektor Beata Zych 
wyraziła podziękowanie dla władz 
samorządowych za bardzo dobrą
i owocną współpracę. Panie emerytki: 
Wiesława Pokora, Danuta Siekierska, 
Wanda Dziewulska i Halina Staciwa, 
obecne na uroczystości, otrzymały 
od burmistrza, specjalnie na tę okazję 
przygotowane, pamiątkowe medale 
i kwiaty oraz gratulacje od Marszał-
ka. Dyrektor Biblioteki Wojewódz-
kiej i kierowniczki pięciu naszych Filii 
otrzymały drobne upominki i kwiaty 
wręczone przez Pana Marszałka i Bur-
mistrza Błonia. Pamiętałyśmy również 
o dwóch koleżankach z byłych już fi lii 
w Otwocku i Wołominie. 
Po części ofi cjalnej był piękny kon-
cert Zespołu Big Band z Błonia, 
który funkcjonuje od ponad roku,

Czterdzieści lat minęło…
Jubileusz 40-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Błoniu 
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a mógłby się mierzyć z najlepszymi. 
To wszystko zasługa Jacka Potoła, 
twórcy zespołu. Po koncercie były 
życzenia, prezenty i mnóstwo pięk-
nych kwiatów. 
Kolejny punkt, to pyszny poczęstu-
nek już w Bibliotece, przygotowany 
przez Firmę DREMARK, oddział SAN-
CAFFE w Błoniu, za który serdecznie 
dziękujemy i towarzysząca uroczy-
stości wystawa „Bajki naszego dzie-

ciństwa” – książki wydane w latach 
50-90 XX wieku, która będzie czynna 
do 29 kwietnia br. w godzinach pra-
cy placówki. 
Więcej informacji o uroczystości
w krótkiej relacji fi lmowej, nagranej 
przez TV Mazowsze, za którą bardzo 
dziękujemy. Link do relacji https://
www.youtube.com/watch?v=FH4i-
vY13jAA oraz na stronie Biblioteki 
www.pbw.waw.pl w zakładce fi lia 

Błonie – wydarzenia. W artykule 
wykorzystano zdjęcia Marka Zdrzy-
łowskiego, Marcina Łady i Jadwigi 
Stelmaszczyk, za których zrobienie 
bardzo dziękujemy. Dziękujemy rów-
nież Marii Barańskiej z Radia Bogoria 
i Malwinie Szymańskiej z Radia Nie-
pokalanów za przybycie i wywiady
z naszymi gośćmi. 

Anna Buźniak

Zaczęło się zwyczajnie. Dwie mamy 
wraz ze swoimi pociechami w wóz-
kach „najechały” CIS pewnego dnia 
i zapytały: „Czemu w Ożarowie nie 
ma Klubu Mam?”. Miesiąc później 
odbyło się pierwsze inauguracyjne 
spotkanie, na którym pojawiło się 
kilkadziesiąt wyjątkowych par. Tak 
przy Centrum Inicjatyw Społecz-
nych „Przy Parku” powstał Ożarowski 
Klub Mam (OKM). Zapisać się do nie-
go może każdy (tata też) – wystarczy 
poświęcić minutę na wypełnienie 
krótkiego formularza i … korzystać!
Ożarowski Klub Mam opiera się, jak 
wszystkie inicjatywy, na współpracy 
CIS z mieszkańcami. Program zajęć 
jest więc efektem wspólnych dzia-
łań OKM i CIS. Rodzaj zajęć ustalany 
jest na bieżąco podczas wspólnych 
rozmów. Ich realizacja zależy od 

zaangażowania uczestników w ich 
przygotowanie. 
Dotychczas, a odbyło się już kilka 
spotkań, największą radość na twa-
rzach dzieciaków i ich mam wywo-
łują zajęcia umuzykalniające, tzw. 
Gordonki (prowadzą je doświadcze-
ni instruktorzy z Music Baby Art).
W najbliższym czasie wspólnie za-
planowaliśmy też teatrzyki, „Zmy-
słowianki”, czyli zajęcia plastyczne 
dla dzieci do 3 roku życia, a nawet 
wymianę ubrań czy zabawek. 
Nasz stały kontakt za pomocą Face-
booka owocuje też kolejnymi po-
mysłami, które staramy się w miarę 
możliwości realizować. Spotykamy 
się w każdą środę pomiędzy 10:00
a 13:00. 
Chcemy, aby Klub Mam był dostęp-
ny dla każdego. Zachęcamy do wstą-

pienia i tworzenia go, tak aby jego 
program był ciekawy i łączył zabawę 
ze świadomym rozwojem dzieci i ich 
rodziców. 

O szczegółach można dowiedzieć 
się ze strony klubmam.cisprzypar-

ku.pl lub kontaktując się bezpo-
średnio z:
Centrum Inicjatyw Społecznych 
„Przy Parku”, ul. Poznańska 292, Oża-
rów Mazowiecki
Tel: 22 292 61 61
cis@ozarow-mazowiecki.pl
www.cisprzyparku.pl

Ożarowski Klub Mam w Centrum

Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

W marcu zaprezentowaliśmy fi lmy
z początków epoki kina niemego: 
„Napad na pociąg”, „Podróż na księ-
życ”, „Dream of Rarebit Friend” ilu-
strowane muzyką graną na żywo 
przez zawodowych muzyków i po-
przedzone krótką prelekcją fi lmo-
znawcy, wprowadzającą widzów w 
kontekst historyczny fi lmów.

W kwietniu tematem był „Sherlock Jr.” 
Bustera Keatona, a dodatkową nie-
spodzianką – poza akompaniamen-
tem muzycznym na żywo i wpro-
wadzeniem merytorycznym – był 
występ aktora, który na żywo inter-
pretował napisy fi lmu.
Majowe spotkanie będzie hołdem 
dla legendy kina niemego – Charlie-

go Chaplina. Zaprezentujemy jego 
słynny fi lm „Brzdąc”. Jak zwykle nie 
zabraknie muzyki, porcji wiedzy 
oraz dodatkowych atrakcji. 

Bądźcie z nami 11 maja 2016 r.! 
Fundacja otokultura.org

Nieme kino i muzyka na żywo w CIS 
Serdecznie zapraszamy już 11 maja 2016 r. do Centrum Inicjatyw Spo-

łecznych w Ożarowie Mazowieckim na spotkanie z kinem niemym i mu-

zyką na żywo. Będzie to już trzecie z cyklu comiesięcznych spotkań. 



INFORMATOR OŻAROWSKI – 04/57 2016 17

PORADY
DLA MIESZKAŃCÓW

Pozytywne nastawienie stanowi is-
totny element w drodze do sukcesu. 
Dziecko buduje wyobrażenie o sobie 
na podstawie sukcesów, jakie osiąga. 
Naszymi myślami kreujemy samych 
siebie.
Poczucie własnej wartości dziecka 
w znacznej mierze zależy od trzech 
współdziałających elementów. Nale-
żą do nich:
1.  Poczucie dziecka, że jest bezwa-

runkowo kochane za to, kim jest, 
a nie za to, co osiągnęło.

2.  Osiągnięcie celu, który dziecko 
samo sobie wyznaczyło. Poczucie, 
że robi postępy.

3.  Pozytywne zachęty – szczególnie, 
gdy do dalszej pracy zachęcają ro-
dzice.

Zdecydowanie zbyt często dzieci 
spełniają oczekiwania innych osób. 
Gdy codziennie dziecko odbiera ne-
gatywne oczekiwania (w podejściu 
do dziecka, słowach, atmosferze, 
przez język ciała), wówczas oczekiwa-
nia te wyłącznie ograniczają dziecko. 
Co czulibyśmy, gdybyśmy codziennie 
słyszeli: „Nie masz racji”, „Źle postępu-
jesz” albo „Nie rób tego!” Na poczucie 
własnej wartości dziecka składają się 
wszystkie jego przekonania i opinie 
na własny temat. Jego obraz siebie 
warunkuje odnoszenie sukcesów
i ponoszenie konsekwencji. Poniższe 
wskazówki pomogą wypracować w 
dziecku wiarę we własne siły. Dziecko
i jego postępowanie to nie to samo.
Krytykujcie postępowanie dziecka,
a nie dziecko. Kształtujcie pozytywne 
podejście. Większość zadań, jakie na-
potykamy w życiu, można rozpatry-
wać w kategorii problemów lub moż-
liwości. Nikt nie lubi niepowodzeń, ale 
sposób, w jaki się do nich podchodzi, 
ma znaczący wpływ na dziecko. Po-
zwólcie dziecku samemu sprawdzić, 
że potrafi  rozwiązać rożne zadania. Nie 
ratujcie dziecka natychmiast z opresji, 
w jaka wpadło, pod warunkiem że sy-
tuacja nie jest niebezpieczna. Zachę-
cajmy dziecko do niezależności. Sta-

5 sposobów budowania własnej wartości
u małego dziecka – podstawowym warunkiem 
bycia szczęśliwym

rajcie się nie narzucać dziecku celów 
do osiągnięcia i nie krytykować, jeżeli 
nie osiągnie tego, czego od niego 
oczekujecie. Oczekujcie od dziecka 
posłuszeństwa, a będzie Was słucha-
ło. Dzieci zwykle robią to, czego się od 
nich oczekuje. Jeżeli nie spodziewa-
cie się, że dziecko posprząta zabawki 
– to z pewnością nie posprząta. Przy 
każdej nadarzającej się okazji chwal-
my prawidłowe zachowanie, zamiast 
krytykować zachowanie niewłaściwe. 
Przez całe dzieciństwo dziecko po-
winno słyszeć nieskończenie wiele 
pochwał – jest to niezmiernie istotne. 
Jeżeli musicie ukierunkować dziecko, 
powiedzcie mu, jak ma postępować, 
zamiast mówić, czego ma nie robić.
Aby dziecko mogło wypracować 
poczucie swojej wartości, musi znać 
wartości prawdziwe. Również praw-
dziwe wartości potrzebne są do osią-
gnięcia szczęścia. Podstawowe pyta-
nie brzmi: „Jakie wartości?”.
Podczas pracy z dziećmi podstawo-
wa zasada to prostota. Proponujemy 
więc skupienie się na pięciu podsta-
wowych wartościach:
  Odpowiedzialność – za dom i za 

siebie.
  Samokontrola – kontrola zachowa-

nia, ilości i jakości spożywanych po-
siłków, czasu spędzonego na oglą-
daniu telewizji, kontrola przy pracy.

  Szacunek – uprzejmość, troska
i umiejętność dzielenia się.

  Uczciwość – mówienie prawdy, 
przestrzeganie zasad (oszukiwanie 
i kradzież są zabronione).

  Odwaga – wybieranie właściwego 
postępowania, nawet jeżeli jest to 
trudne.

Oto sposób, by przybliżyć dziecku 

abstrakcyjne wartości:

  Czytajcie dzieciom (lub opowiadaj-
cie) historie przedstawiające war-
tości.

  Mówcie o wartościach prostym 
językiem i rozmawiajcie o tym, dla-
czego są ważne.

  Wymyślajcie sentencje podsumo-
wujące Wasze rozważania.

  Szukajcie przykładów w codzien-
nym życiu.

  Chwalcie natychmiast.
  Koncentrujcie się na jednej warto-

ści. Każda wartość powinna stać się 
„tematem miesiąca”.

  Chwalcie i nagradzajcie zamiast 
krytykować.

  Wyjaśnijcie, dlaczego każda z war-
tości jest istotna.

Ważne jest, by dzieci postępowały 
zgodnie z wartościami, a nie zgodnie 
z Waszymi wymaganiami. Dziecko 
uczy się w większości od dorosłych. 
Nie tego, co mówią, ale tego, jak 
postępują. Rodzice i nauczyciele są 
najważniejszym wzorcem dla dzie-
ci i rozbieżność między głoszonymi 
przez nich wartościami a postępo-
waniem na co dzień może zasiać za-
męt w głowie dziecka i spowodować 
nieprzewidzianą reakcję. Z drugiej 
strony – nikt nie jest doskonały. Ale 
przecież zawsze można przeprosić. 
Gdy dorosły wypowiada słowo „prze-
praszam”, daje dziecku dobry wzo-
rzec. Jak najczęściej należy mówić
o wartości, której uczymy. Mówmy 
też jednak o przeciwieństwach war-
tości, aby różnica była widoczna.

A oto zabawy, które ułatwią Pań-
stwu wdrażanie w życie powyż-
szych zasad:

Urodzony optymista

Co należy zrobić?
Dobrze jest w pozytywny sposób 
przekazywać swoje oczekiwania do-
tyczące zachowania w rodzinie. Za-
miast mówić: „Nie trzaskaj drzwiami”, 
lepiej powiedzieć: „Proszę, zamykaj 
drzwi delikatnie”. Zamiast mówić: 
„Nie waż się spóźnić do przedszkola!”, 
można powiedzieć: „Zobaczymy, czy 
umiesz szybko się ubrać i uczesać. Za 
pięć minut wychodzimy”. Gdy dziec-
ko popełni błąd, zawsze pytaj: „Czego 
możemy się nauczyć z tego błędu?”.
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Jak to pomaga dziecku w uczeniu?
Osoby z pozytywnym nastawieniem 
łatwiej nawiązują kontakt z innymi 
ludźmi. Na swojej drodze życiowej 
dziecko na pewno będzie napotykać 
problemy, ale zawsze trzeba pozy-
tywnie do nich podchodzić i szukać 
sposobów na ich rozwiązanie. Śred-
nio, dziecko słyszy około 50 nega-
tywnych uwag dziennie – „nie rób”, 
„nie wolno”, „zostaw”, a tylko 5 pozy-
tywnych. Staraj się budować w dziec-
ku pozytywne nastawienie.
Wskazówka:
Podstawowa zasada: zawsze mów, 
czego oczekujesz. Małym dzieciom 
trudniej jest zrozumieć uwagi nega-
tywne.
I jeszcze jedno!
Nie pytaj dziecka: „Co się dzisiaj wy-
darzyło?”, ale „Co dobrego się dzisiaj 

wydarzyło?” Wypracuj pozytywne 
podejście do życia.

Odwaga

Co należy zrobić?
Opowiedz dziecku bajkę, która opo-
wiada o odwadze. Jest wiele tra-
dycyjnych bajek, które opowiadają
o ważności odwagi, ale należy także 
podkreślać, że prawdziwa odwaga 
polega także na umiejętności podej-
mowania nowych wyzwań i na od-
mawianiu, jeżeli jesteśmy namawiani 
do złego lub niewłaściwego czynu.
Rozmawiajcie o tym, czym jest odwa-
ga w życiu rodzinnym – na przykład: 
robienie tego, co jest słuszne (choćby 
było trudne); odmawianie, gdy ktoś na-
mawia nas do zrobienia rzeczy złej lub 
niewłaściwej; podejmowanie wyzwań, 
nawet jeśli łączy się to z opanowaniem 

tremy lub wstydu; nawiązywanie no-
wych znajomości; wytrwałość (po-
nowna próba opanowania jazdy na 
rowerze nawet po upadku).
Chwal każdy akt odwagi dziecka. Pod-
stawowym elementem sprzyjającym 
osiągnięciu sukcesu jest odwaga pole-
gająca na wytrwałości i postępowaniu 
według własnych norm moralnych.
I jeszcze jedno!
Pokaż dziecku, że wytrwale dążysz do 
tego, by postępować w życiu w spo-
sób prawy. Dziecko uczy się wartości 
w znacznej mierze od rodziców!

Katarzyna Lotkowska
– współautorka programu edukacja 

Fundamentalna, 
współwłaściciel Żłobka i Przedszkola 

EDUFRAJDA

Po pierwsze art. 6 Ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych, 
wymienia szereg świadczeń, które 
przysługują poszkodowanemu pra-
cownikowi. W pierwszej kolejności 
możemy domagać się przyznania 
zasiłku chorobowego, zgodnie z Us-
tawą przysługuje on ubezpieczone-
mu, którego niezdolność do pracy 
została spowodowana wypadkiem 
przy pracy lub chorobą zawodową. 
Jeżeli poszkodowany pracownik 
w dalszym ciągu jest niezdolny do 
świadczenia pracy, lecz leczenie lub 
dalsza rehabilitacja rokują odzy-
skanie zdolności pracy, może ubie-
gać się na zasadach określonych 
ustawą o przyznanie świadczenia 

rehabilitacyjnego. Również rodzi-
na zmarłego na wskutek wypadku 
przy pracy pracownika może do-
magać się wypłaty jednorazowego
odszkodowania.
Ubezpieczonemu, który wskutek 
wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej doznał stałego lub dłu-
gotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 
przysługuje jednorazowe odszko-
dowanie. Za stały uszczerbek na 
zdrowiu uważa się takie naruszenie 
sprawności organizmu, które po-
woduje upośledzenie czynności or-
ganizmu nierokujące poprawy. Za 
długotrwały uszczerbek na zdrowiu 
uważa się takie naruszenie spraw-
ności organizmu, które powoduje 
upośledzenie czynności organizmu 

Wypadek przy pracy
Co kryje się pod tym pojęciem? Jakie działania należy 

podjąć gdy dojdzie do wypadku przy pracy? Cz. II
na okres przekraczający 6 miesięcy, 
mogące ulec poprawie. Oceny stop-
nia uszczerbku na zdrowiu oraz jego 
związku z wypadkiem przy pracy 
lub chorobą zawodową dokonuje 
się po zakończeniu leczenia i rehabi-
litacji. Jednorazowe odszkodowanie 
przysługuje w wysokości 20% prze-
ciętnego wynagrodzenia za każdy 
procent stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu. 
Świadczenia z ubezpieczenia wy-
padkowego nie przysługują ubez-
pieczonemu jeżeli wyłączną przy-
czyną wypadku było udowodnione 
naruszenie przez ubezpieczonego 
przepisów dotyczących ochrony ży-
cia i zdrowia, spowodowane przez 
niego umyślnie lub wskutek rażą-
cego niedbalstwa. Świadczenia nie 
przysługują również ubezpieczone-
mu, który będąc w stanie nietrzeź-
wym lub pod wpływem środków 
odurzających lub substancji psycho-
tropowych, przyczynił się w znacz-

W tym numerze wracamy do tematyki wypadku przy pracy, skupimy 

się jednak na świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. Skoro w poprzednim wydaniu omówiliśmy kwestię de-

fi nicji wypadku przy pracy, czas przejść do przysługujących w takim 

wypadku roszczeń. 

PARADY PRAWNE
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Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki mogą korzystać z bezpłat-

nych porad prawnych prowadzonych przez prawników Kancelarii Ka-
linowski Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach projektu „Prawnik Pierw-

szego Kontaktu” w każdy piątek w godzinach 11:00-13:00.

W celu uzyskaniu porady należy umówić się telefonicznie od ponie-
działku do piątku w godz. 9:00-17:00 pod numerem: 22 652 31 15.

nym stopniu do spowodowania 
wypadku. Regulacja ta nie dotyczy 
członków rodziny ubezpieczonego, 
którzy w takich przypadkach zacho-
wują prawo do świadczeń określo-
nych w ustawie wypadkowej. 
Osobom, które prowadzą pozarol-
niczą działalność i osobom z nimi 
współpracującym oraz duchownym 
będącym płatnikami składek na wła-
sne ubezpieczenia oraz członkom 
ich rodzin powyższe świadczenia nie 
przysługują w razie występowania
w dniu wypadku lub w dniu złożenia 
wniosku o przyznanie świadczeń z ty-
tułu choroby zawodowej, zadłużenia 
z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne na kwotę przekraczającą 
6,60 zł – do czasu spłaty całości za-
dłużenia. Prawo do zasiłku chorobo-
wego, świadczenia rehabilitacyjne-
go, jednorazowego odszkodowania
i świadczeń na pokrycie kosztów le-
czenia z zakresu stomatologii i szcze-
pień ochronnych oraz zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne przedaw-
nia się, jeżeli zadłużenie nie zostanie 
uregulowane w ciągu 6 miesięcy od 
dnia wypadku lub od dnia złożenia 
wniosku o przyznanie tych świadczeń 
z tytułu choroby zawodowej.

Zgodnie z art. 8 wyżej wspomnianej 
ustawy zasiłek chorobowy z ubez-
pieczenia wypadkowego przysłu-
guje niezależnie od okresu podle-
gania ubezpieczeniu. Taki zasiłek 
przysługuje od pierwszego dnia nie-
zdolności do pracy spowodowanej 
wypadkiem przy pracy lub choro-
bą zawodową, jednakże zasiłek nie 
przysługuje za okresy niezdolności 
do pracy w czasie których poszko-
dowany zachowuje prawo do wyna-
grodzenia, uposażenia, stypendium 
lub innego świadczenia przysługują-
cego za czas niezdolności do pracy.
Zgodnie z art. 22 Ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych, 

Zakład Pracy może w drodze decyzji 
odmówić przyznania świadczenia
w przypadku nie przedstawienia 
protokołu powypadkowego lub kar-
ty wypadku lub gdy karta lub pro-
tokół powypadkowy zawierają bez-
podstawne stwierdzenia jak również 
gdy protokole lub karcie zdarzenie 
nie zostało uznane za wypadek przy 
pracy zgodnie z treścią Ustawy.
Jak więc wynika z powyższego, w ra-
zie uznania zdarzenia powodujące-
go czasową lub trwałą niezdolność 
do świadczenia pracy za wypadek 
przy pracy, poszkodowanemu pra-
cownikowi przysługuje szereg rosz-
czeń o których przyznaniu decyduje 
Zakład Pracy.

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” MAJ 2016

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

3 maja – wtorek – godz. 10.30 Uroczysta Msza 
Święta wraz z koncertem w wykonaniu Orkiestry 
Dętej OSP z Kask w intencji Ojczyzny, Gminy Ożarów 
Mazowiecki oraz Gminnych Jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Mazowieckim).
12 maja – czwartek – zapraszamy na fascynujące, 
cykliczne zajęcia: godz.: 15.15 – 16.45 (seniorzy),
godz.: 17.00-18.30 (dzieci)
Warsztaty międzykulturowe – „EKWADOR – „Wśród 
żółwi Galapagos”. Wstęp wolny.
15 maja – niedziela – godz. 14.00 Konkurs „Pio-
senki Maryli Rodowicz”.
21 maja – sobota – godz. 13.30 Wystawa na za-
kończenie roku kulturalnego z udziałem uczestni-
ków zajęć w pracowni plastycznej.
22 maja – niedziela – godz. 14.00 Teatr Rodziców 
– spektakl pt.: „Bollywood”.
29 maja – niedziela – godz. 14.00 – 20.00 Festyn 

rodzinny z okazji Dnia Dziecka (boisko UKS Ołtarzew 
przy ul. Parkowej 16/18 w Ożarowie Mazowieckim).

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

3 maja – wtorek – godz. 15.00 - 19.00 VIII Majówka 
Józefowska – impreza plenerowa. 
15 maja – niedziela – godz. 15.00 Teatrzyk dla 
dzieci. Występ Teatru Dur-Moll w przedstawieniu pt.
„O skrzacie, Kasi i gąsce”. 
22 maja – niedziela – godz. 16.00 „Mogę ożyć – 
magia teatru lalkowego”. Wystawa lalek teatralnych 
autora i twórcy Joanny Michrowskiej-Kamińskiej. 

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15     

15 maja – niedziela – godz. 15.00 – 19.00 „Majów-
ka dla małych i dużych” – impreza plenerowa.
29 maja – niedziela – godz. 16.00 – 20.00 Wie-
czorek taneczny dla seniorów. Zabawa przy muzyce 
mechanicznej. Wstęp wolny.
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Informujemy, że archiwalne numery Miesięcznika Miasta i Gminy 
INFORMATOR OŻAROWSKI mogą Państwo znaleźć na stronie in-
ternetowej Gminy: http://www.ozarow-mazowiecki.pl/media-

lokalne/informator-ozarowski-120

OD REDAKCJI
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PRZYJACIELE
ZWIERZĄT

Adopcja psa to wielka zmiana w ży-
ciu zarówno adoptującego, jak i ad-
optowanego. Zazwyczaj bywa tak, iż 
adoptujący pragną przygarnąć pod 
swój dach słodkiego, grzeczniutkie-
go psa, najlepiej szczeniaka, który 
wykona każdą magiczną sztuczkę 
na  życzenie, zawsze przybiegnie 
na zawołanie i właściwie od razu 
stanie się częścią „ludzkiej”   rodziny. 
Właśnie do takich psiaków szczęście 
uśmiecha się szeroko i szybko znaj-
dują kochających opiekunów.
Jednak tam w tle jest cała masa tych 
nazwijmy ich – „innych”, z niewiel-
ką, albo znikomą szansą na adop-
cję. Przyczyna takiego stanu rzeczy 
leży zwykle w niezbyt atrakcyjnym 
wyglądzie, wieku, nabytych lękach
i traumach, które czynią z nich nieko-
niecznie miłe „przytulaski”, machają-
ce ogonkiem na widok człowieka. 

Mietek – malutki pies odrzucony przez wszystkich
Te psy zwykle chorują 
na ból duszy, ból po-
rzucenia i odrzucenia 
przez człowieka, a czę-
sto także przez współ-
braci z jednej schroni-
skowej celi.  
Do grupy tych „in-
nych” należy właśnie 
MIETEK. 
Jakie było życie Miet-
ka zanim został odło-
wiony w naszej gminie Ożarów 
Mazowiecki, tego nie wie nikt. Na 
pewno był to żywot pełen bólu, cier-
pienia i niezrozumienia zadanego 
przez człowieka przez co zamknął 
się w sobie. Mietek nie znosi hała-
su, energicznych ruchów i nagłego, 
nachalnego dotyku. Wszystkie te 
stresogenne czynniki powodują, że 
ucieka, chowa się przed światem.

W związku z tym najlepiej czuje się 
w towarzystwie osób bardzo spo-
kojnych, opanowanych, cierpliwych.  
W zamian oferuje wierność, oddanie 
i dozgonną psią miłość. Kiedy oswoi 
się z opiekunem i jest pewien, że nic 
złego go już nie spotka raptownie 
zmienia się. Wówczas kładzie się na 
pleckach domagając się głaskania 
po brzuszku. Miecio to także strasz-

Jak postępować w przypadku zaginięcia, znalezienia 
psa:
1.  Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, poda-
jąc dokładne dane dotyczące zaginięcia, (datę, opis 
psa) oraz swoje dane. Tel. 22 731 32 37

2.  Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa czy zostało odłowione takie zwierzę. Jeśli 
nie, to zgłosić zaginięcie pod numer telefonu, który 
jest podany w kąciku adopcyjnym Informator oraz 
Straży Miejskiej 22 721 26 50

Psy czekają na nowe domy.

Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy: 

507 415 468, 602 655 645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka, 

a chcesz pomóc fi nansowo. 

Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch

na Rzecz Zwierząt – Viva

z dopiskiem „Zwierzęta z Mazowsza”

95203000451110000002611090

KĄCIK ADOPCYJNY

– prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

Informujemy o bezpłatnym chipowaniu psów

na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Chip to małe urządzenie elektroniczne wielkości 
ziarnka ryżu, umieszczane pod skórą zwierzęcia na 
grzbiecie bądź karku poprzez zastrzyk. Za pomo-
cą czytnika jaki posiadają m.in. lekarze weterynarii
i straże miejskie, można odczytać informacje o właści-
cielu zwierzęcia i zawiadomić go o znalezieniu psa.

Informujemy, że chipowanie przysługuje wyłącz-

nie mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, tel.  
22 731 32 35, 22 731 32 37

Gabinety weterynaryjne, w których można

chipować psy w ramach akcji:

ul. Strażacka 1B, tel. 22 353 69 99
ul. Kierbedzia 1, tel. 22 722 12 48
ul. Ożarowska 27 lok 2, tel. 660 198 483
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ny łakomczuszek, smaczki to coś 
czym można go skutecznie prze-
kupić i pogłaskać. No i ten wzrok 
Mietka, głęboki, przenikliwy, mądry, 
chciałoby się rzec ludzki, świadomy 
siebie i sytuacji w jakiej się znalazł. 
Mietek jest cudownym psem, potrze-
bującym opiekuna, który podejmie 
się pracy nad jego duszą i sercem. 
Wiemy, że to cudowny psiak, który 
skutecznie odwdzięczy się za opiekę 
nad nim. Obecnie Mietek mieszka
w domu tymczasowym, gdzie prze-
bywa kilkanaście psiaków, które go 
terroryzują, a nawet czasem gryzą. 
W takich warunkach niestety nie 
uda nam się mu pomóc.
Mietek ma około 4 lat, jest wykastro-
wany i znajduje się pod regularną 
kontrolą weterynaryjną. Szukamy 
mu odpowiedzialnych i cierpliwych 

opiekunów, którzy są gotowi podjąć 
się pracy nad psiakiem. Miecio może 
zamieszkać z innymi psami lub kota-

mi, ale raczej nie mogą być to osob-
niki dominujące. Kontakt do opieku-
na 507-415-468, 602-655-645.








