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Z PRACY BURMISTRZA

W dniu 2 maja 2014r. (piątek) Urząd Miejski w Oża-
rowie Mazowieckim będzie nieczynny. W tym dniu 
w godzinach 800 – 1600 będzie pełniony dyżur wyłącz-

INFORMACJA
nie w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodo-
wych komisji wyborczych na wybory do Parlamentu 
Europejskiego. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA

1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: RAD-MAR z siedzibą w Domaniew-

ku na równanie i utwardzenie dróg gminnych nieutwar-
dzonych wraz z dostawą tłucznia kamiennego

za cenę ofertową brutto: 326.475,00 zł
� z wykonawcą: Urządzanie i Utrzymywanie Zieleń-

ców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich 
z siedzibą w Milanówku na wykonanie prac pielę-

gnacyjnych w zakresie utrzymania zieleni na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 96.968,00 zł
� z wykonawcą: RAD-MAR z siedzibą w Domaniew-

ku na remont dróg gminnych – wykonanie remontów 
cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych

za cenę ofertową brutto: 149.137,50 zł
� z wykonawcą BRUMEX Piotr Kowalczyk z siedzibą 

w Płochocinie na remont dróg gminnych – roboty kon-
serwacyjno-remontowe nawierzchni dróg i chodników 
z kostki i płyt betonowych

za cenę ofertową brutto: 67.601,41 zł
� z wykonawcą: ART GLOBAL Sp. z o.o z siedzibą 

w Warszawie na opracowanie dokumentacji projekto-
wej i budowę Szkoły Podstawowej w Duchnicach Gmi-
na Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 7.254.250,00 zł

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

� konserwację oświetlenia ulicznego i drobne pra-
ce elektryczne na terenie Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki 

� modernizację nawierzchni ulicy Szeligowskiej 
i Wieruchowskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki 

� dostawę nowego ciężkiego samochodu ratow-
niczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP 
w Ożarowie Mazowieckim 

Dom Kultury ,,Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
� 17-28 lutego Akcja „Zajęcia zimowe z Uśmie-

chem”
� 23 lutego Zabawa karnawałowa dla dzieci razem 

z klaunami Ruphertem i Rico
� 27 lutego Karnawałowe spotkanie słuchaczy Uni-

wersytetu III Wieku połączone z konkursem wypieków
� 27 lutego Spotkanie wyborcze z parlamentarzy-

stą Mariuszem Błaszczakiem
� 8 marca Z okazji dnia kobiet wystąpiła Iza Kała 

w spektaklu pt. „Kredyt zaufania”
� 13 marca Uroczystość jubileuszowa 50-lecia po-

życia małżeńskiego
� 13 marca Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 

Wieku – wykład pana starosty Jana Żychlińskiego, nt. 
Roli i zadań Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

� 16 marca Wernisaż malarstwa ukraińskiego arty-
sty - pana Walerego Sleżuka

� 20 marca Eliminacje Gminne XXXVII Konkursu 
Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

� 20 marca Sesja Rady Miejskiej
� 23 marca Koncert w wykonaniu zespołów senio-

rów z Domu Kultury „Uśmiech”: „Ożarowskie Kumosz-
ki” i  „Wesołe Wdówki”, grupy teatralnej Uniwersytetu 
III Wieku „Geriatryczny Szał” i „Sami Swoi” z Borzęci-
na Dużego

� 24 marca Walne zebranie Uniwersytetu III Wieku
� 27 marca Spotkanie autorskie z Nikodemem Pa-

łaszem 

� 27 marca  Olimpiada dla kobiet z zakresu Wiedzy 
o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, zorganizowana 
przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ożarowie Ma-
zowieckim
Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Józefowie 

� 23 luty Wernisaż wystawy uczestników zajęć foto-
grafi cznych w Filii Domu Kultury w Józefowie :

• Julia Grabkowska ,,Ruch”
• Zuzanna Karlicka ,,Słodkości”
• Agnieszka Adamczyk ,,Światło”
• Alicja Lewandowska ,,Kontrasty” 
� 24 – 28 lutego Zorganizowano zajęcia zimowe 

z „Uśmiechem”
� 2 marca Wieczorek taneczny dla seniorów
� 9 marca Z okazji Dnia Kobiet Filia Domu Kultury 

„Uśmiech” wraz z Filią Biblioteki Publicznej zorganizo-
wały ,,Babską biesiadę”   

� 16 marca Przedstawienie dla najmłodszych pt.: 
„Morska przygoda” w wykonaniu  Teatru Urwis

� 16 marca Warsztaty kosmetyczne Mary Kay 
� 23 marca Wernisaż wystawy plastycznej dzieci 

z naszej Gminy ,,Mój dom, moja rodzina”
Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Broniszach 

� 23 lutego Msza Święta dla lokalnej społeczności
� 2 marca Bal Karnawałowy dla dzieci 
� 9 marca Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano za-

jęcia dla Pań: robótki ręczne
� 16 marca Warsztaty z wyrobu biżuterii
� 23 marca Teatr Kalejdoskop wystąpił ze spekta-

klem „Wilk Gwizdała”
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OŚWIATA

� W dniach 17-28 lutego na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki prowadzona była akcja „Zima w mieście 
2014”, w której brały udział wszystkie szkoły podsta-
wowe prowadzone przez Gminę Ożarów Mazowiecki. 
W akcji uczestniczyło 215 uczniów. Dzieci brały udział 
w zajęciach sportowych, zajęciach na basenie, grach, 
zabawach i zajęciach plastycznych, które odbywały 
się na miejscu w szkołach. Dzieci wyjeżdżały do kina, 
kręgielni czy muzeum. Odbył się również wyjazd na 
Farmę Iluzji. Dzieci zwiedziły Muzeum Iluzji, Chaty 
Tajemnic, uczestniczyły w odkrywaniu tajemnicy Le-
witującego Kranu i Studni Nieskończoności. Zorgani-
zowany był wyjazd do Pałacu w Wilanowie, do Pałacu 
Kultury i Nauki na wystawę „Fascynujący świat paję-
czaków i skorpionów”. Odbył się wyjazd do Muzeum 
Puszczy Kampinoskiej w Granicy, Muzeum Geologicz-
nego w Warszawie, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 
w Łazienkach.

� 21 lutego dzieci z Przedszkola Publicznego w Jó-
zefowie brały udział w spotkaniu z panią Wandą Orze-
chowską z Biblioteki Publicznej w Józefowie. Tematem 
spotkania były baśnie i bajki z całego świata. Dzieci 
wysłuchały „Legendy o Bazyliszku”. Składały „ Bajko-
we puzzle”. Na zakończenie spotkania został przepro-
wadzony quiz dotyczący baśni i bajek.

� W dniach 3-14 marca dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim oraz dzieci 
z Przedszkola Publicznego w Józefowie brały udział 
w konkursie plastycznym „Mój dom, moja rodzina”. Or-
ganizatorem konkursu jest Dom Kultury „Uśmiech”.

� 5 - 7 marca w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie w klasach II oraz klasach III 
odbyły się dramowe warsztaty profi laktyczne pod na-
zwą „Planeta dobra”. Zajęcia miały na celu wzmoc-
nienie poczucia własnej wartości uczniów, kształtowa-
nie pozytywnej hierarchii wartości, integrację zespołu 
klasowego oraz budowanie pozytywnych relacji rówie-
śniczych (rozumianych jako gotowość do udzielania 
wsparcia i pomocy innym oraz nabycie umiejętności 
udzielania pozytywnych informacji). Klasy IV oraz kla-
sa Vb uczestniczyły w warsztacie „Lodowe miasto”. 
Obszarem pracy było kształtowanie pozytywnej hie-
rarchii wartości, integracja grupy oraz budowanie po-
zytywnych relacji rówieśniczych wyrażających się we 
wzroście gotowości do udzielania wsparcia i pomocy 
innym. Z kolei klasa Va wzięła udział w warsztacie pod 
nazwą „Miasteczko”. Zajęcia zakładały kształtowa-
nie umiejętności społecznych uczniów, poszerzenie 
świadomości grupy w obszarze problemu odrzucenia, 
otwarcie aktywnej pracy w obszarze tolerancji w gru-
pie, budowanie atmosfery wzajemnego szacunku, 
wsparcia i akceptacji w klasie, a także poprawę ko-
munikacji interpersonalnej w klasie.

� Na przełomie lutego i marca w Przedszkolu Pu-

blicznym w Józefowie we wszystkich grupach przed-
szkolnych realizowana była kolejna część programu 
edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”. Dzieci 
brały udział w różnorodnych zajęciach związanych 
z profi laktyką stomatologiczną.

� 11 marca dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 
1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w spotkaniu 
z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ruchu 
Drogowego. Inspektorzy przybliżyli dzieciom tematykę 
swojej pracy oraz przedstawili zasady bezpieczeństwa 
panujące na drodze. Dzieci na zakończenie otrzyma-
ły elementy odblaskowe poprawiające widoczność na 
drodze.

� 11 marca w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie odbył się apel pt. „Dobre rady na 
odpady”. Apel dotyczył ochrony środowiska.

� 12 marca w Gimnazjum im. K.I Gałczyńskiego 
w Płochocinie odbyło się Święto Szkoły – „Konstan-
tynki” oraz Dzień Promocji szkoły. Nauczyciele wraz 
z uczniami przygotowali liczne konkursy oraz przed-
stawienia teatralne pt. „W szponach kofeiny”, „Córka 
zegarmistrza” oraz „Walizka”.

� 13 marca dzieci z grupy V z Przedszkola Publicz-
nego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wy-
cieczce do cukierni Batida. Dzieci zwiedziły linię pro-
dukcyjną, gdzie zapoznały się ze sposobem wyrobu 
ciastek i czekoladek. Na zakończenie dzieci degusto-
wały wyroby z cukierni.

� 14 marca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 oraz 
Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim odbył się pokaz gry na 
bębnach. Występ był zatytułowany „Spotkanie z Afry-
ką” i był prowadzony przez nauczyciela z Kongo, Pana 
Richie Lion. Dzieci zapoznały się z muzyką afrykań-
ską. Na zakończenie muzykowały przy użyciu instru-
mentów afrykańskich.

� 14 marca w Szkole Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święcicach dla uczniów klasy VI 
odbyły się zajęcia profi laktyczne. Organizatorem zajęć 
było Centrum Edukacji - Stowarzyszenie Epsilon.

� 17 marca uczniowie Gimnazjum im. K.I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie zajęli III miejsce w Mię-
dzypowiatowym fi nale unihokeja chłopców w kate-
gorii szkół gimnazjalnych. Zawody sportowe odbyły 
się w Milanówku.

� 18 marca uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie zajęły I miejsce 
w Powiatowym Finale Piłki Ręcznej Dziewcząt 
w kategorii Szkół Podstawowych. Zawody odbyły 
się w Borzęcinie.

� 19 marca dzieci z grupy czterolatków z Przed-
szkola Publicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim 
brały udział w lekcji muzealnej pt. „Pory roku w malar-
stwie polskim” oraz „Zabawy z barwami w malarstwie 
polskim”. Lekcje odbyły się w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. 
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� 20 marca w Domu Kultury Uśmiech odbyły się 
Eliminacje Gminne XXXVII Konkursu Recytatorskie-
go „Warszawska Syrenka”. W Konkursie brały udział 
dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół z terenu Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki.  

� 21 marca dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim przywitały pierwszy dzień 
wiosny. W tym dniu dzieci brały udział ciekawych za-
bawach oraz licznych konkursach. 

� 21 marca dzieci z Przedszkola Publicznego w Jó-
zefowie w zgodzie ze słowiańską tradycją uczciły poże-
gnanie zimy i radośnie powitały wiosnę. Przedszkolaki 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Ożarów, Domem Kultury „Uśmiech” 

i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ogłasza

ogólnopolski konkurs 
na zaprojektowanie i wykonanie Muralu na murze ogrodzenia kotłowni na terenie Spółdzielni 

Mieszkaniowej Ożarów.

Celem konkursu jest promocja muralu jako alternatywnej sztuki malarstwa ściennego. Przedmiotem konkur-
su jest opracowanie projektu muralu oraz jego wykonanie na ścianie kotłowni na terenie Spółdzielni Mieszka-
niowej Ożarów, w czasie wskazanym przez Organizatora.(wymiary muru: 29 m długości i 3,30 m wysokości).
Projekt muralu powinien odnosić się do jednego lub więcej wybranych przez Uczestnika Konkursu tematów 
z zakresu: promocji zdrowego stylu życia, aktywności sportowej, mody na niepalenie, wolności od nałogów, 
tolerancji, przyjaźni, spokojnego, radosnego i  życzliwego życia w blokowisku oraz zawierać czytelny napis SM 
OŻARÓW. Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl 

KONKURS NA MURAL

W dniu 18 marca 2014 roku obyła się XXIV sesja 
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na której 
podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem 
do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie nie-
zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 li-
stopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.

Powiat Warszawski Zachodni jest pierwszym po-
wiatem, który przyjął taką uchwałę w gronie koalicji 
powiatów sprzeciwiających podatkowi „janosikowe-
mu”.

Instytucja wpłat powiatów (w tym miast na prawach 
powiatu) do budżetu państwa z przeznaczeniem na 
powiatową część równoważącą subwencji ogólnej zo-
stała wprowadzona przez ustawę z 13 listopada 2003 
r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Wpłatami obciążone są te jednostki powiatowe, któ-
rych dochody podatkowe dwa lata przed powstaniem 

obowiązku wpłaty były wyższe w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca niż 110% średniej krajowej. Na po-
ziomie powiatowym stopień obciążenia budżetów jed-
nostek samorządu terytorialnego jest najwyższy, i po 
przekroczeniu 125% średniej krajowej osiąga 98% 
„nadwyżki” dochodów (art. 30 przywołanej ustawy). 

Sprawa jest niezmiernie ważna dla budżetu powia-
tu warszawskiego zachodniego. W latach 2004-2012 
powiat wpłacił do budżetu państwa z przeznaczeniem 
na część równoważącą subwencji ogólnej ok. 102,5 
mln zł, co stanowiło 13,1% wszystkich dochodów po-
wiatu w tym czasie (ok. 780 mln zł). W ostatnich latach 
relatywna wysokość wpłat jeszcze wzrosła. W 2013 r. 
przy budżecie planowanym na niespełna 116 mln zł 
musieliśmy dokonać wpłaty w wysokości ok. 17,3 mln 
zł (14,9% ogółu dochodów według uchwały budżeto-
wej). W roku bieżącym nasza wpłata wyniesie ok. 18 
mln zł, co stanowi 14,6% planowanych dochodów.

Powiat Warszawski Zachodni

przygotowały kukłę – „Marzannę”, którą ozdobiły kolo-
rowymi wstążkami i koralikami. 

� 26 marca Dzieci z grupy II z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie uczestniczyły w lekcji bibliotecznej 
pt.: „Kosmos” poprowadzonej przez Panią Wandę 
Orzechowską. Lekcja odbyła się Bibliotece Publicznej 
w Józefowie. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania 
oraz oglądały slajdy przedstawiające kosmos. Pozna-
ły historię wybitnego, polskiego astronoma Mikołaja 
Kopernika. Na zakończenie spotkania dzieci wykonały 
z kolorowych papierowych elementów pracę plastycz-
ną.

NIE dla janosikowego
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Uchwały podjęte na XLVIII sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 20 marca 2014r.

1) Uchwała Nr XLIX/478/14 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr XLIX/479/14 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

3) Uchwała Nr XLIX/480/14 w sprawie wyraże-
nia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środ-
ków stanowiących fundusz sołecki.

4) Uchwała Nr XLIX/481/14 w sprawie przyję-
cia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Ożarowie Mazowieckim za 2013 rok.

5) Uchwała Nr XLIX/482/14 w sprawie przyję-
cia sprawozdania za 2013 rok z działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz z realizacji Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofi ar Przemocy.

6) Uchwała Nr XLIX/483/14 w sprawie przyję-
cia sprawozdania z realizacji programu wprowadzone-
go „Ożarowską Kartą Rodziny 3+”.

7) Uchwała Nr XLIX/484/14 w sprawie zatwier-
dzenia „Programu budowy przydomowych oczyszczal-
ni ścieków na terenie gminy Ożarów Mazowiecki”.

8) Uchwała Nr XLIX/485/14 w sprawie przy-
jęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki w roku 2014.

9) Uchwała Nr XLIX/486/14 w sprawie podzia-
łu Gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody głoso-
wania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych.

10) Uchwała Nr XLIX/487/14 w sprawie podzia-
łu Gminy Ożarów Mazowiecki na stałe okręgi wyborcze 
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu.

11) Uchwała Nr XLIX/488/14 w sprawie utwo-
rzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego ob-
wodu głosowania w Domu Opiekuńczo - Leczniczym 
w Pilaszkowie.

12) Uchwała Nr XLIX/489/14 w sprawie nada-
nia nazwy drodze położonej w Umiastowie.

1) Uchwała Nr XLVIII/466/14 w sprawie okre-
ślenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządo-
wego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunal-
nych” w Ożarowie Mazowieckim.

2) Uchwała Nr XLVIII/467/14 w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

3) Uchwała Nr XLVIII/468/14 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

4) Uchwała Nr XLVIII/469/14 w sprawie zacią-
gnięcia kredytu na sfi nansowanie defi cytu w roku bu-
dżetowym 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek.

5) Uchwała Nr XLVIII/470/14 w sprawie pozba-
wienia części drogi nr 410615W kategorii drogi gmin-
nej.

6) Uchwała Nr XLVIII/471/14 w sprawie pozba-
wienia drogi kategorii drogi gminnej.

7) Uchwała Nr XLVIII/472/14 w sprawie pozba-
wienia drogi kategorii drogi gminnej.

8) Uchwała Nr XLVIII/473/14 w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie bonifi katy od opłaty z ty-
tułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości.

9) Uchwała Nr XLVIII/474/14 w sprawie wyra-
żenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości, położonej w Święcicach.

10) Uchwała Nr XLVIII/475/14 w sprawie pod-
wyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie doży-
wiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania fi nansowego gmin w zakresie 
dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014 – 2020.

11) Uchwała Nr XLVIII/476/14 w sprawie usta-
nowienia wieloletniego programu osłonowego w za-
kresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywia-
nia” na lata 2014 – 2020.

12) Uchwała Nr XLVIII/477/14 w sprawie poro-
zumienia jednostek samorządu terytorialnego położo-
nych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodnie-
go, nowodworskiego i sochaczewskiego w przedmiocie 
wykonania wstępnego studium wykonalności przy-
szłej inwestycji pod nazwą: „Zintegrowana gospodar-
ka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie War-
szawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim 
i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru 
funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego”.

Uchwały podjęte na XLIX sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 26 marca 2014r.

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).
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Dnia 4 lutego 2014 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Ma-
zowieckiego na dofi nansowanie projektu pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Ożarów Mazowiec-
ki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 6.2 
Turystyka. 

Całkowita wartość Projektu - 663.840,01 zł, w tym kwota dofi nansowania 497.880,01 zł, co stanowi 
75 % wartości Projektu.

Planowany okres realizacji: do 31.12.2014 r.
Celem projektu jest rozwój i promocja oferty turystycznej Gminy Ożarów Mazowiecki bazującej na lokal-

nych walorach historycznych i rekreacyjnych.
W ramach Projektu zrealizowane zostaną m. in.:
� przygotowanie i uruchomienie portalu internetowego i bezpłatnej aplikacji w trybie offl ine, promujących 

Gminę Ożarów Mazowiecki; 
� opracowanie w 3 wersjach językowych albumu fotografi cznego i przewodnika po gminie wraz z mapą 

rozkładaną, zawierających m. in. informacje o obiektach zabytkowych, ciekawych miejscach na terenie gminy; 
� opracowanie i emisja w regionalnych mediach fi lmu promującego walory turystyczne i historyczne Gminy 

Ożarów Mazowiecki;
� wykonanie dwustronnych map gminy, pionowych znaków kierunkowych wskazujących ciekawe obiekty 

krajobrazowe oraz oznaczenie tych miejsc tabliczkami z opisem;
� utworzenie gminnego punktu obsługi turystycznej (w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w fi lii DK „Uśmiech” 

w Broniszach wraz z parkingiem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych);
� budowa infrastruktury okołoturystycznej m.in. parkingi dla samochodów, rowerów, elementy małej archi-

tektury (montaż ławek i koszy na śmieci);
� zorganizowanie cyklu spotkań/wykładów/pokazów dla dzieci i dorosłych dotyczących historii, kultury 

oraz tradycji Gminy; Dni kultury i folkloru regionalnego; Międzynarodowego festiwalu folkowego (z udziałem ze-
społów z Włoch, Macedonii, Węgier i Ukrainy);
� zagospodarowanie zabytkowego Parku Dworskiego wraz z okalającym go parkiem miejskim w Ożarowie 

Mazowieckim;
� zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Strzykuły: wykonanie i oznacze-

nie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej,  montaż elementów małej architektury: ławek, 
koszy na śmieci, stojaków na rowery.

„Ekologiczna gospodarka odpadami podstawą zrównoważonego rozwoju 
Gminy Ożarów Mazowiecki”

Dnia 8 kwietnia 2014 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego podpisał umowę z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego na dofi nansowanie projektu pn.: „Ekologiczna gospodarka odpadami podstawą zrównowa-
żonego rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi.

Celem projektu jest rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów w Ożarowie Mazowieckim.
W ramach Projektu m.in. zbudowany zostanie i wyposażony w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 

oraz niezbędne urządzenia ułatwiające obsługę Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych wraz z drogą 
dojazdową w Umiastowie. 

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 1.021.126,93 zł, w tym kwota dofi nansowania 740.112,80 zł. 
Planowany okres realizacji do 31.12.2014 r.

„Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Ożarów Mazowiecki”
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Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie 
przestrzenią w powiecie warszawskim zachodnim 
oraz powiecie nowodworskim i powiecie socha-
czewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalne-
go Kampinoskiego Parku Narodowego

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie podpisano List Intencyjny 
dotyczący wzajemnej współpracy samorządu woje-
wództwa z powiatami: warszawskim zachodnim, no-
wodworskim, sochaczewskim, gminami znajdującymi 
się na terenie tych powiatów, w tym z Gminą Ożarów 
Mazowiecki oraz z Kampinoskim Parkiem Narodo-
wym. 

Deklaracja współpracy dotyczy m.in. procesów 
urbanizacyjnych, rozwoju transportu, znaczenia Kam-
pinoskiego Parku Narodowego czy regulacji stosunków 

Zintegrowana Gospodarka Wodna 
i Zarządzanie Przestrzenią

wodnych. Porozumienie z przedstawicielami władz sa-
morządowych podpisał marszałek Adam Struzik.

W ramach planowanych prac zaproponowano reali-
zację sześciu projektów z zakresu gospodarki wodnej, 
ochrony przyrody, gospodarki przestrzennej, organi-
zacji, zarządzania oraz bezpieczeństwa. Działania te 
będą wykraczać poza granice administracyjne i będą 
skierowane do powiązanych ze sobą obszarów, tak 
aby wyznaczyć zarówno szanse, jak i problemy.

Partnerami przedsięwzięcia są Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 
oraz Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. 
Jego realizacja odbędzie się przy współpracy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Urząd Miejski

W ramach działań na rzecz zintegrowanego roz-
woju metropolii warszawskiej oraz wspólnego po-
zyskania funduszy europejskich w zakresie instru-
mentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
podpisano porozumienie określające zasady współ-
pracy między m. st. Warszawa i 37 podwarszawskimi 
gminami, wśród których znalazła się Gmina Ożarów 
Mazowiecki. Na realizację przedsięwzięć realizowa-
nych w ramach podpisanego porozumienia międzyg-
minnego została przewidziana kwo-
ta w wysokości ok. 165 mln EUR, 
której uzupełnieniem będą środki 
poszczególnych gmin stanowiące 
wkład własny w projektach.

Aglomeracja warszawska aspi-
ruje do bycia silnym ośrodkiem 
społeczno-gospodarczym w Europie 
z zachowaniem perspektywy lokal-
nej. Istotnymi narzędziami niezbęd-
nymi do realizowania tego celu są 
działania na rzecz zintegrowania 
m.st. Warszawy z otoczeniem, a 
więc z gminami silnie powiązanymi 
z nim funkcjonalnie. Współpracę wynikającą z potrze-
by rozwiązywania problemów miasta i jego otoczenia 
w szerszej skali przyspieszyła zapowiedź wdrożenia 
mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w ramach nowej perspektywy fi nansowej UE 2014-
2020. Instrument ten stał się katalizatorem integra-
cji m.st. Warszawy z otaczającymi je gminami, które 
zadeklarowały chęć wspólnej realizacji działań. Głów-
nym źródłem fi nansowania przedsięwzięć inwestycyj-
nych realizowanych w zakresie podpisanego porozu-

mienia międzygminnego będą środki unijne w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego, a także środki 
własne poszczególnych gmin stanowiące wkład wła-
sny w projektach.

Porozumienie zostało podpisane przez m.st. War-
szawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Czosnów, Góra 
Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Ja-
błonna, Miasto Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstan-

cin-Jeziorna, Gmina Miejska Legio-
nowo,  Lesznowola, Łomianki, Miasto 
Marki, Michałowice, Miasto Milanó-
wek, Nadarzyn, Nieporęt, Nowy Dwór 
Mazowiecki, Miasto Otwock, Ożarów 
Mazowiecki, Piaseczno, Miasto Pia-
stów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto 
Pruszków, Radzymin, Raszyn, Stare 
Babice, Miasto Sulejówek, Wiązow-
na, Wieliszew, Wołomin, Miasto Ząb-
ki, Miasto Zielonka, Miasto Żyrardów. 
Obszar ten mimo, że zajmuje stosun-
kowo niewielką część województwa 
mazowieckiego (7,7%), koncentruje 

aż połowę mieszkańców regionu (50,1%).
Kolejnym krokiem zacieśniającym współpracę 

gmin będzie przyjęcie wspólnej strategii działania, pre-
cyzującej konkretne projekty strategiczne o charakte-
rze zintegrowanym. W przygotowanych Założeniach 
Strategii wskazano kluczowe obszary dla projektów 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do których 
należą: transport publiczny, promocja gospodarcza 
oraz e-usługi.

Urząd Miejski

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła ofertę konkurso-
wą w ramach konkursu „Maluch – 2014” ogłoszone-
go przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3.

Wartość wnioskowanej dotacji: 652.520,00 zł 

Środki z dotacji planujemy przeznaczyć na sfi nan-
sowanie kosztów budowy i wyposażenia części Przed-
szkola Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim przeznaczonej 
na działalność żłobka miejskiego, w którym opiekę 
znajdą dzieci w wieku od 18 do 36 miesięcy oraz na 
budowę placu zabaw dla tych dzieci.

Urząd Miejski

 Konkurs „Maluch-2014”

W dniu 7 marca 2014 r. , o godzinie 10.00, w sie-
dzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach odby-
ło się szkolenie dla Rolników, Sołtysów z terenu Gminy 
Ożarów Mazowiecki dotyczące bezpieczeństwa, higie-
ny pracy i ekologii w rolnictwie. 

Szkolenie prowadziły: pracownik KRUS o. Błonie 
– Teresa Młynarczyk  oraz  pracownik Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa – Katarzyna Rykowska-Ki-
tlińska.

W trakcie szkolenia omawiane były tematy zwią-
zane z bezpieczeństwem w gospodarstwie rolnym, 
świadczeniami dla Rolników wynikającymi z nieszczę-
śliwych wypadków w rolnictwie, możliwością ubie-
gania się o sanatorium, wyjazdy kolonijne dla dzieci 
rolników. Prowadzone były także zajęcia związane 
z edukacją ekologiczną.

Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy roz-
wiązali test konkursowy, którego tematyka związana 
była z zagadnieniami omawianymi podczas szkole-
nia.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się ogrom-
ną wiedzą z zakresu szkolenia.

Punktacja była bardzo wyrównana. Test składał się 
z 15 pytań, w dwóch grupach. Należało zaznaczyć jed-
ną prawidłową odpowiedź.

Największą liczbę punktów zdobyły PANIE - GRATU-
LUJEMY:

Pani Małgorzata Gąsińska z Pilaszkowa – 13 punk-
tów na 15 możliwych; Pani Sołtys Maria Dominiak 
z Piotrkówka Małego – 12/15 pkt.; Pani Agnieszka 
Janusz z Pogroszewa Kolonii – 12/15 pkt.; Pani Sołtys 
Małgorzata Szastak ze  Święcic – 12/15 pkt.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
ufundowane przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckie-
go, KRUS Warszawa o. Błonie oraz p. Dyrektor Mazo-
wieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Zofi ę Rut-
kowską. Serdecznie dziękujemy.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy i zapra-
szamy do wzięcia udziału w innych szkoleniach i kon-
kursach w ramach edukacji ekologicznej. 

Teresa Młynarczyk KRUS o.Błonie
Katarzyna Rykowska-Kitlińska

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Konkurs „Bezpieczeństwo pracy, 
higiena i ekologia w gospodarstwie rolnym”

Nieprzerwanie od 2003 r. Gmina Ożarów 
Mazowiecki przyznaje Honorowe Nagrody - FE-
LICJE. W ten sposób wyróżnia osoby prywatne, 
instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, któ-
rych osiągnięcia wnoszą nieoceniony 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.

Zgłoś kandydata do FELICJI 2014 ….

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich 
kandydatur do Felicji 2014. 

Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem 
należy składać w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejo-
wa 2, Sekretariat Burmistrza – pok. 102 w ter-
minie do 1 maja 2014 r.

Wniosek oraz regulamin przyznawania na-
gród do pobrania na stronie www.ozarow-ma-
zowiecki.pl

Paweł Kanclerz 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej

dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego 

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

Data wykonania czynności
wyborczych*) Treść czynności wyborczych

1 2

do dnia 5 kwietnia 2014 r. 

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wybor-
czego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 7 kwietnia 2014 r. - powołanie okręgowych komisji wyborczych,
- powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 15 kwietnia 2014 r. 
do godz. 2400 - zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 20 kwietnia 2014 r.
- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy spo-
łecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich 
i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 25 kwietnia 2014 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo-
dów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o sie-
dzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespon-
dencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na 
polskich statkach morskich 

do dnia 2 maja 2014 r. - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomoc-
ników komitetów wyborczych 

do dnia 4 maja 2014 r.

- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komi-
sji wyborczych,
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo-
dów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych 
dla głosowania korespondencyjnego,
- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców nie-
pełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 4 maja 2014 r.
do dnia 11 maja 2014 r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę woj-
skową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodo-
wych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników 
odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem 
stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjona-
riuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków 
o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miej-
scowości, w której odbywają służbę

od dnia 10 maja 2014 r. 
do dnia 23 maja 2014 r. 
do godz. 2400

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicz-
nych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wy-
borcze

do dnia 10 maja 2014 r. - zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyj-
nego za granicą
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do dnia 11 maja 2014 r.

- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do 
spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gmi-
ny właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców nie-
pełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek 
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 15 maja 2014 r.

- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informa-
cji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europej-
skiego,
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do dnia 20 maja 2014 r. - składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze 
gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do dnia 22 maja 2014 r.

- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie 
do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich 
wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych 
na tych statkach

w dniu 23 maja 2014 r. 
o godz. 2400 - zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 25 maja 2014 r. 
godz. 700-2100 - głosowanie

_______________________
*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym  przy-

pada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy 
nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz 
konsulatów.

W Sali Widowiskowej Domu Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 13 października 
2014 r. odbyła się uroczystość Złotych Godów Małżeń-
skich.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Me-
dalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 3 pary, Pań-
stwa: Teresę i Jerzego Lewandowskich, Natalię i Tade-
usza Pytkowskich, Władysławę i Ksawerego Rengel.

W imieniu Prezydenta Medale wręczał Burmistrz 
Paweł Kanclerz. Medale dla Państwa Władysławy i Ksa-
werego Rengel odebrała córka Dorota wraz z mężem. 
Uroczystości Złotych Godów Małżeńskich zaszczycili 
także swoją obecnością: Ksiądz Jan Latoń Proboszcz 
Parafi i Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 
oraz Pan Dariusz Galant Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

Jubilaci otrzymali od Burmistrza listy gratulacyjne, 
bukiety kwiatów oraz pamiątkowe dyplomy a od księ-
dza Proboszcza różańce i obrazki. 

W Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich uczest-
niczyli najbliżsi Odznaczonych, sąsiedzi i znajomi. Był  
tort weselny i gromkie sto lat dla Jubilatów. 

Osoby, które mają w rodzinie, wśród swoich znajo-
mych pary obchodzące 50 rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego prosimy o zgłaszanie jubilatów do Urzę-
du Stanu Cywilnego. Zgłoszenie powinno zawierać 
imiona i nazwiska jubilatów oraz odpis skrócony aktu 
małżeństwa, jeżeli związek małżeński zawierany był 
w innej gminie.  

Jolanta Dragan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Ożarowie Mazowieckim

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
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 OBWODY GŁOSOWANIA

26 marca br. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim podjęła Uchwałę Nr XLIX/486/14 w sprawie podziału 
Gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych

W 2012 roku Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim podjęła Uchwałę nr XXVI/240/12 w sprawie podziału  
Gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. Jednakże na przestrzeni ostatnich miesięcy nadano nazwy kolejnych ulic, które należało 
wprowadzić do poszczególnych obwodów głosowania, a dodatkowo ze względu na sytuację  PNOS-u w Ożarowie 
Mazowieckim zmianie uległa siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 11. Z uwagi na zarządzone na dzień 
25 maja br. wybory do Parlamentu Europejskiego konieczne było t wprowadzenie poniższych zmian.  

NUMER
OBWODU GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

1 

RSM Bloki  - Obrońców Warszawy (nieparzyste od 1 do 
5; parzyste od 6 do 14), Baśniowa, Rajska, Legendy, Po-
znańska (nr 226, 228), Strzykulska (nieparzyste od 1 do 
23), Partyzantów (nieparzyste od 1 do 41), Floriana (12, 
12A), Zamkowa 

Przedszkole nr 1 
Ożarowie Mazowieckim
ul. Ożarowska 34

2 
RSM Bloki  - Poznańska ( nr 290, 294), J. Poniatowskie-
go (nr 2), Obrońców Warszawy (nieparzyste od 19 do 
27), Floriana (nr 7)

Gimnazjum 
w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Szkolna 2

3 
RSM Bloki  - Poznańska (parzyste od 282 do 288), Flo-
riana (nr 3, 3A, 8), Obrońców Warszawy (nieparzyste od 
7 do 17), Ożarowska (parzyste od 2 do 42)

Przedszkole Nr 1
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Ożarowska 34

4 

Osiedle Zientarówka  - J. Poniatowskiego (od 10 do 61), 
Floriana (parzyste od 16 do 20, nieparzyste od 15 do 
19), Krzywa, Mała, Partyzantów (od 2 do 34), Polna, 
Prosta (od 1A do 14A), Wiejska, Wolności, Zgody, Do-
bra, Jutrzenki, Daleka, Robotnicza (parzyste od 2 do 6, 
nieparzyste od 1 do 9), Nadbrzeżna (parzyste od 2 do 
18A, nieparzyste od 1 do 13), Księstwa Warszawskiego, 
Aksamitna, Perłowa, Rumiana, Zachodzącego Słońca, J. 
Kossaka 

Szkoła Podstawowa nr 1
w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Szkolna 2

5 

Osiedle Zientarówka  - R. Dmowskiego, Szkolna, W. Si-
korskiego, Kapucka, Pallotyńska, Muzyczna, W. Korfan-
tego, Wrzosowa, J. Wybickiego, Poznańska (od 296 do 
328A), gen K. Pułaskiego, gen. H. Dąbrowskiego, J. Po-
niatowskiego (od 1 do 9A), Prosta (od 20 do 23), Nad-
brzeżna (parzyste od 20 do 30A, nieparzyste od 23 do 
29), Robotnicza (parzyste od 8 do 22, nieparzyste od 
15 do 29), Rolna, Kubusia Puchatka 

Przedszkole/ modułowe / 
w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Szkolna 3

6 

Osiedle Franciszków  - Poznańska (parzyste od 230 do 
278, nieparzyste od 135 do 173), Konotopska, Strażac-
ka (nieparzyste od 1 do 5), Kolejowa, Ożarowska (niepa-
rzyste od 1 do 35), Floriana (nr 2)

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowiec-
kim
ul. Poznańska 165

7 

Osiedle Franciszków  - Poznańska (nieparzyste od 
183 do 229), Strażacka (parzyste od 4 do 6), 3-go Maja, 
Niska, Cicha, M. Konopnickiej, A. Mickiewicza (nieparzy-
ste od 1 do 13, parzyste od 2 do 14), W. Majewskiego, 
Nieznana, Spacerowa, Spokojna 

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowiec-
kim 
ul. Poznańska 165

8 Osiedle Mickiewicza PNOS w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Żeromskiego 3 

9 Osiedle Ołtarzew 
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Lipowa 11 
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10 

Ożarów Mazowiecki – Zatorze, Kręta, Strzykulska 
(parzyste 18, 20, 24), Poznańska (nieparzyste od 
89 do 121, parzyste od 134 do 224), Osiedle Kabel 

Starostwo Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego 
ul. Poznańska 129/133

11 Duchnice Duchnice 
ul. Ożarowska 28/30 

12 Domaniewek I, Ołtarzew, Koprki 
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Lipowa 11

13 Szeligi, Macierzysz, Piotrkówek Duży, Wieruchów Przedszkole Niepubliczne 
Macierzysz 
ul. Sochaczewska 89

14 Bronisze, Mory, Jawczyce, Konotopa Filia D.K. Uśmiech Bronisze 
ul. Przyparkowa 15

15 Strzykuły, Piotrkówek Mały, Kaputy - Kręczki, Umiastów, 
Pogroszew, Pogroszew Kolonia 

Szkoła Podstawowa w Umiastowie
ul. Umiastowska 74

16 Święcice, Orły, Pilaszków, Myszczyn Szkoła Podstawowa w Święcicach 
ul. Poznańska 541

17 Wolskie, Michałówek, Gołaszew, Płochocin Wieś Szkoła Podstawowa w Święcicach, ul. Poznań-
ska 541

18 Józefów - Kasztanowa (od 2 do 14) Dom Kultury „Uśmiech” Filia Józefów 
ul. Fabryczna 15

19 Józefów - Fabryczna, Lipowa, Kasztanowa 1 Dom Kultury „Uśmiech” Filia Józefów 
ul. Fabryczna 15

20 Płochocin Północny  – 1-go  Maja, 22 Lipca, F. Chopina, 
Dworcowa, Józefowska, Kolejowa, Parkowa, Rynkowa, 
Szeroka (parzyste od 20 do 36, nieparzyste od 19 do 
29), J. Słowackiego, Warszawska (od 2 do 40), Wiśnio-
wa, Święcicka (od 2 do 56), Łąkowa 

Szkoła Podstawowa w Płochocinie 
ul. Lipowa 3

21 Płochocin Południowy  - Długa, Lipowa, Mazowiecka, 
Mostowa, Ogrodowa, Partyzantów, Przemysłowa, Szero-
ka (nieparzyste od 1 do 17, parzyste od 2 do 18), Za-
bytkowa (nieparzyste od 25 do 53, parzyste 56 i 58), 
Zwierzyniecka, Łokietka, Wolica 

Szkoła Podstawowa w Płochocinie 
ul. Lipowa 3

W tym stuleciu wiosna, zdaniem wielu osób, naj-
piękniejsza pora roku, zaczęła się dzień wcześniej, 
czyli 20 marca, a od 2044 roku zdarzy się, że zawita 
nawet i 19-tego tego miesiąca. Te terminy będą obo-
wiązywały aż do 2102 roku i dlatego warto się do nich 
przyzwyczaić, bo ostatnie przyjście wiosny z datą 21 
marca miało miejsce w 2011 roku. Zmiany w kalen-
darzu są spowodowane ruchem precesyjnym Ziemi 
i tym, że rok nie składa się z pełnej liczby dni, a dzień 
z pełnej liczby godzin.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mic-
kiewicza w Umiastowie powitanie wiosny odbyło się 
jeszcze według dawnej daty - 21 marca. Uczniowie 
klasy drugiej pod kierownictwem pani Beaty Truszkow-
skiej zaprezentowali inscenizację pod tytułem ,,Witaj 
wiosno”. Dzieci z zainteresowaniem obserwowały 

Wiosno, ach to ty…

pożegnanie Marzanny, jako symbolu złej zimy i powi-
tanie  radosnej, wesołej i kolorowej wiosny. Brawami 
nagrodziły występ artystów i wspólnie z nimi zatańczy-
ły wiosenny taniec. Nagrodzono także uczniów, którzy 
w tym dniu mieli najwięcej ubrań koloru zielonego. 
Dzieci wykazały się dużą pomysłowością, wygląda-
ły ciekawie i wesoło. Następnie uformowanym koro-
wodem, niosąc kukłę Marzanny udały się na boisko 
szkolne, gdzie  Marzanna została spalona. Udział w tej 
uroczystości dzieci zawsze witają z zadowoleniem, ra-
dością i chętnie biorą w niej udział, dochowując w ten 
sposób wielowiekowej tradycji, sięgającej korzeniami 
jeszcze pogańskich obrzędów ofi arnych.

Jadwiga Bieńkowska
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„Zapytajcie każdego daję słowo: nie kłamię.
W Płochocinie jest miejsce, które wydaje się być zaczarowane.
Kto zna ten wie, że dorożkę zaczarować to może nic takiego,
lecz zaczarować szkołę jest jak dokonać niemożliwego”

Tymi słowami pani Dyrektor Gimnazjum w Płochoci-
nie (Renata Król) przywitała wszystkich zebranych go-
ści przybyłych na Święto szkoły - „Konstantynki”, które 
odbyło  się 12 marca 2014r. Wśród zaproszonych gości 
pojawili się pani Małgorzata Piotrowska, skarbnik Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki, a także pan Zbigniew Rybak, 
dyrektor Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli 
oraz Radni gminy. Ten dzień  połączony  był  z promo-
cją szkoły, dlatego w spotkaniu uczestniczyli również 
szóstoklasiści ze Szkół Podstawowych z Płochocina 
i Ołtarzewa wraz ze swoimi wychowawcami.

Tradycja Konstantynek rozpoczęła się w styczniu 
2005 roku, kiedy nastąpiło uroczyste nadanie Gimna-
zjum  imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 
Od tego czasu rokrocznie uczniowie wraz gronem pe-
dagogicznym obchodzą dzień swojego patrona. W tym 
roku społeczność szkolna przygotowała wyjątkowe wi-
dowisko teatralne zatytułowane „Zaczarowane Gim-
nazjum” (W wiosennych oparach miłości), na którym 
przedstawiono wybrane scenki „Teatrzyku Zielona 
Gęś”. 

Uroczystość rozpoczęli nauczyciele gimnazjum, 
którzy zainscenizowali sztukę „Żywcem zapeklowana”. 
I choć to „krwawy dramat w trzech aktach z octem”, to 
zamiast chwil grozy czy rozlewu krwi widowni dostar-
czono sporej dawki śmiechu. Następnie w ramach te-
atralnego konkursu prezentowały się wszystkie klasy, 
które w różnych konwencjach przedstawiały utwory za-
czerpnięte z „Zielonej Gęsi”. Także uczniowie klas szó-
stych bardzo chętnie włączyli się do wspólnej zabawy, 
wystawiając  swoje ulubione teatrzyki. Publiczność za-
chwyciły barwne dekoracje, świetna gra aktorska oraz 
muzyka, która była nieodłącznym elementem każdej 
prezentacji. Po obejrzeniu części artystycznej widow-
nia wybrała swój ulubiony spektakl, którym okazało 
się przedstawienie „W szponach kofeiny” w konwen-
cji romansu wystawione przez uczniów jednej z klas 
trzecich.

Całemu wydarzeniu towarzyszyło moc dodatkowych 
atrakcji. W przerwach między występami na wszyst-
kich gości czekał słodki poczęstunek w smacznie za-
opatrzonej kawiarni. Uczniowie klas szóstych mogli 
odwiedzić przygotowany przez nauczycieli gimnazjum 
kącik kreatywny, gdzie czekały na nich gry i zabawy 
zręcznościowe. Po zaprezentowaniu się wszystkich ar-
tystów wręczono nagrody  za najciekawszy strój posta-
ci z Teatrzyku Zielona Gęś. Rozstrzygnięto także kon-

Zaczarowane Gimnazjum w Płochocinie

KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

w Ożarowie Mazowieckim

24 kwietnia – czwartek – godz. 10.00 – Powia-
towy Festiwal Piosenki o Zdrowiu, współorganizowany 
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 

26 kwietnia – sobota – godz. 16.00 – Wernisaż 
pokonkursowy – „Jan Paweł II Święty”. 

11 maja – niedziela – godz. 16.00 – Wieczorek 
taneczny dla Seniorów. Bilety wstępu w cenie 12 zł.

15 maja – czwartek – godz. 16.00 – Sesja Rady 
Miejskiej

17-18 maja – godz. 10.00 – Turniej GO
18 maja – niedziela – godz. 16.00 – Spotkanie 

o tematyce misyjnej połączone z projekcją fi lmu „Ki-
beho” w reż. Agnieszki Dzieduszyckiej-Manikowskiej 
prowadzone przez Fundację SALVATTI. 

25 maja – niedziela – godz. 7.00-21.00 – Lokal 
wyborczy – Wybory do Europarlamentu

31 maja sobota godz. 14.00 – Festyn Rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka. Plac przy Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Ożarowie Maz. 

Filia w Broniszach

11 maj – niedziela – Wynajem sali impreza za-
mknięta

17 maj – sobota godz. 15.00 –  19.00 zaprasza-
my na Majówkę w Broniszach. W programie gry, za-
bawy konkursy dla dzieci oraz występy dzieci uczest-
niczących w zajęciach

25 maja – niedziela – godz. 7.00-21.00 – Lokal 
wyborczy – Wybory do Europarlamentu

Filia w Józefowie

3 maja - sobota - godz. 15.00 - Majówka Józefow-
ska - impreza plenerowa.

6 maja -wtorek -godz.13.30 - 15.30 - Spotkanie 
autorskie z Agnieszką Tyszką pisarką, autorką ksią-
żek dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Bi-
bliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim z okazji 
obchodów Tygodnia Bibliotek.

11 maja- niedziela - godz. 15.00 - Przedstawie-
nie teatralne dla dzieci „Pory roku” w wykonaniu Te-
atru Urwis. 

18 maja -niedziela - godz. 16.00 - Wieczorek ta-
neczny dla Seniorów, wstęp 12 zł.

25 maja – niedziela – godz. 7.00-21.00 – Lokal 
wyborczy – Wybory do Europarlamentu

26 maja - poniedziałek -godz. 18.00 – Koncert 
z okazji Dnia Matki.



IV Ożarowski 
Kiermasz Wielkanocny

13 kwietnia 2014

(Informacja wewnątrz numeru)
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W trosce o podniesienie bezpieczeństwa zdrowot-
nego oraz przyjemności kąpieli użytkowników base-
nu, pływalnia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Ożarowie Mazowieckim wraz z Urzędem Miejskim 
w Ożarowie Mazowieckim zdecydowała pod koniec 
grudnia 2013 na wdrożenie nowatorskiej optymalizacji 
dotychczas funkcjonującego standardowego systemu 
uzdatniania wody basenowej. Przy podejmowaniu de-
cyzji o wyborze optymalizacji wg WAPOTEC®SYSTEM, 
istotnym było  zapewnienie dostawcy o niezawodnie 
higienicznej wodzie basenowej jak również o oszczęd-
ności energii, wody i ścieków. Sprawdzona badaniami 
laboratoryjnymi jakość parametrów wody basenowej 
po wdrożeniu optymalizacji, odpowiada zaleceniom 
Normy DIN 19643, co jest szczególnie istotne w za-
kresie ilości chloru związanego, którego zawartość nie 
powinna przekraczać <0,2 mg/dcm3. Woda w naszym 
basenie nie wykazuje charakterystycznego „zapach 
chloru”, czyli nie zawiera w nadmiarze chloroamin. 

Gdy chloroaminy są w nadmiarze to: 

• zmieniają one jakość organoleptyczną wody i jej 
zapach 

• drażnią błony śluzowe oczu i drogi oddechowe 
• mogą powodować szczególnie u dzieci zmiany 

skórne i astmę 
Również dzięki optymalizacji nastąpiła w naszej 

wodziebasenowej redukcja zawartości THM (chloro-
formu) który charakteryzuje się tym że jest:
• cięższy od powietrza, unosi się tuż nad wodą i mo-

że być wdychany przez pływaka
• zabija komórki i/lub wywołuje zmiany genetyczne 
• wnikając poprzez skórę może spowodować zmiany 

rakowe 
Istotą wprowadzonej optymalizacji uzdatniania 

wody basenowej jest rozszerzenie dotychczasowej 
dezynfekcji chlorem o jednoczesny proces oksydacji 
dwutlenkiem chloru wg WAPOTEC®SYSTEM. Dwutle-
nek chloru nie wytwarza chloroamin i niszczy prekur-
sory THM!

Nowa technologia uzdatniania wody w pływalni Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim

W dniach 15-20.01.2014r. osiem uczennic z klas V 
i VI: Gabrysia, Bianka, Julia Borowiecka, Julia Jazurek, 
Patrycja, Magda, Gosia i Emilka wraz z opiekunami: 
panią Niną Gruber - koordynatorem projektu oraz Ja-
dwigą Nowakowską – nauczycielką języka polskiego, 
uczestniczyło w drugiej wymianie zagranicznej progra-
mu Comenius, która miała miejsce w Dömsöd – mie-
ście oddalonym 50 km od stolicy Węgier, Budapesz-
tu. 

W ramach zajęć „węgierskiego Comeniusa” dziew-
częta aktywnie uczestniczyły w lekcji wychowania fi -
zycznego (rozgrywki piłki ręcznej), próbowały swoich 
sił w zawodach unihokeja, oglądały lekcję o zdrowym 
żywieniu. 

Z wielkim zainteresowaniem śledziły pokaz jazdy 
konnej na ranczu Varga, a następnie z pomocą joke-
jów same dosiadały koni. 

W pamięci uczestniczek na długo zostaną wspo-
mnienia z wycieczki do Budapesztu, a szczególnie 
zwiedzenie Parlamentu Węgierskiego oraz odkrywa-
nie śladów polskości w sejmie, np. wiszące tam godło 
polski.  Zwiedziły też stare miasto – Kościół św. Ma-
cieja oraz Bastion Rybaków. Dodatkową atrakcją była 
wizyta na pobliskim jarmarku. 

Ważnym elementem programu jest mieszkanie 
uczniów u rodzin goszczących, tym razem - węgier-
skich, gdzie dziewczęta nie tylko porozumiewały się 
w języku angielskim, ale także miały możliwość po-
znania kultury i języka tego kraju. 

Z Węgier przyjechał również z nami Fiorino – ma-
skotka włoska przypominająca ośmiornicę. Jej imię 
nawiązuje do nazwy pierwszej europejskiej złotej mo-
nety wyprodukowanej we Florencji. 

Nina Gruber
koordynator projektu 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego na Comeniusie 
w Dömsöd na Węgrzech

kurs plastyczny na najlepsze karykatury bohaterów 
utworu. Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali 
piosenkę fi nałową „Dzięcioł i dziewczyna”, połączoną 
z układem  tanecznym.  

Krótką relację z wydarzenia można obejrzeć na 
stronie internetowej lokalnej telewizji TvMisericordia. 

Ewelina Skurzyńska
nauczycielka Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego

w Płochocinie
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Zakres  prac montażowo-wdrożeniowych wykonała 
Firma WAPOTEC POLSKA. Zaletą wybranej technologii 
jest to, że wszystkie prace można było wykonać 
• bez potrzeby przerwy technicznej
• bez potrzeby spuszczania wody basenowej
• bez potrzeby burzenia dotychczasowego systemu 

uzdatniania a jedynie poprzez jego zoptymalizowa-
nie i rozszerzenie

• bez potrzeby przerywania dostępu użytkowników 
do korzystania z basenu. 
Jakość zapachu powietrza na hali basenowej oraz 

jakość wody w naszym basenie sportowym i rekre-
acyjnym jest obecnie wyraźnie lepsza, co w przypadku 
kąpiących się grup dzieci i młodzieży, które dominują 
wśród osób odwiedzających Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim, ma zasadni-
cze znaczenie. Rozwój fi zyczny młodego organizmu 
przy korzystaniu z przyjemności basenu, nie jest za-
grożony  nieprzywidzianymi  skutkami z tytułu kontak-

tu z ubocznymi produktami związków reakcji chloru. 
Występujący obecnie w wodzie basenowej dwutlenek 
chloru „wyręcza znacząco” funkcję oksydacyjną chlo-
ru, zostawiając mu głównie funkcję dezynfekcyjną. 
Takie rozwiązanie przy uzdatnianiu wody basenowej  
jest optymalne, o czym świadczą rzeczywiste parame-
try wody.

Pływalnia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Ożarowie Mazowieckim postawiła zdecydowany na-
cisk na jakość wody basenowej i komfort gości base-
nowych, gdyż  łatwo można przewidzieć że w chwili 
rosnącej ilości budowanych coraz to nowych obiektów 
basenowych lub AquaParków, decydujące znaczenie 
o wyborze basenu gdzie chcielibyśmy popływać, na 
pewno będzie jakość wody basenowej.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszej 
pływalni!

Jacek Andrzejczak
Dyrektor GOSiR

Osiągnięcia pływackie Julii Jagody zwanej przez 
miejscowe media „Złotą Julią” wprowadziły na polskie 
pływalnie Klub Sportowy „1” Ożarów Mazowiecki. Jej 
pasmo zwycięstw pasjonowało pływacki „światek”. 
Mały powstający 10 lat temu klub odnosił zwycięstwa 
w kraju i w Europie w kategorii młodzieżowej. Drugą 
gwiazdą Ożarowskiego pływania jest siostra bliźniacz-
ka Weronika Jagoda. Dziś panny Julia i Weronika mają 
19 lat i intensywnie przygotowują się do matury dalej 
trenując pływanie. Po maturze mają do wyboru uczel-
nie zagraniczne, polskie z możliwością kontynuowania 
pływania lub ośrodek klubowy KS „1” Ożarów Mazo-
wiecki. Julia w swojej dotychczasowej bogatej karierze 
sportowej zdobyła w Mistrzostwach Polski 48 medali, 
w tym 21 złotych i ustanowiła 9 indywidualnych rekor-
dów Polski. W startach z reprezentacją Polski zdobyła 
21 medali, w tym 9 złotych. Największym sukcesem 
Julii było zdobycie 10 miejsca w fi nale Mistrzostw Eu-
ropy Juniorów w Helsinkach i udział w Europejskich 
Igrzyskach Młodzieży w Tampere (Finlandia). Wyniki 
Weroniki to: 20 medali w Mistrzostwach Polski, w tym 
5 złotych, 10 srebrnych oraz 5 brązowych.

Lata mijają, klub rozwija formy organizacji i szko-

lenia według najnowszych wzorów sztuki trenerskiej 
na świecie oczekując dalszych wspaniałych osiągnięć. 
I oto nadeszła radosna dla nas chwila. Młody 14-let-
ni Jakub Smoliński, wychowanek trenera Marka Wy-
rębkowskiego startując w Zimowych Mistrzostwach 
Polski 14-latków w Olsztynie w dniach 7-9.03.2014r. 
zdobywa 2 złote na dystansie 50m. i 100m. stylem 
motylkowym i 2 srebrne medale na dystansie 50m. 
i 100m. stylem dowolnym. Wchodzi po Julii i Weronice 
Jagoda do grona naszych mistrzów. Jego wyniki plasu-
ją się w czołówce europejskiego rankingu 14-latków. 
Koledzy z grupy treningowej również pływają doskona-
le uzyskując miejsca fi nałowe. Adam Waśko zajmuje 
6 miejsce na dystansie 100m. stylem motylkowym, 
a Iga Wrzosek zajęła 7 miejsce na dystansie 50m. sty-
lem motylkowym. W rocznikach 1999 i 1997 również 
padały rekordy życiowe, a szczególną uwagę zwróciła 
15-letnia Zuzanna Suchan trenowana przez trenera 
Rafała Jagodę zdobywając dwa miejsca fi nałowe, co 
rokuje walkę o medale w niedalekiej przyszłości.

W rozgrywanych w dniach 20-21.03.2014r. w Oża-
rowie Mazowieckim Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików 13-letnich potwierdził nasze ocze-

OŻYWIENIE W OŻAROWSKIM PŁYWANIU
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kiwania utalentowany Andrzej Tłomak zdobywając 1 
miejsce na 100m. stylem motylkowym i ustanawiając 
rekordy życiowe. Jest jednym z uzdolnionych zawodni-
ków tego rocznika w Polsce. Z ciekawością, zatem bę-
dziemy obserwować jego postępy pod okiem trenera 
Marka Wyrębkowskiego.

Talent Jakuba Smolińskiego rozwijał się systema-
tycznie od początku rozpoczęcia treningów. Osiągnię-
cia Jakuba i jego kolegów to efekt realizacji programu 
szkoleniowego opartego na światowych standardach, 
umiejętnie z wielką pasją wcielanych w życie przez 
młodego trenera. Sukces Kuby to również sukces 

jego trenera bezpośredniego. Życzymy im dalszych 
sukcesów na niełatwej, krętej i wyboistej drodze do 
osiągnięcia mistrzostwa sportowego. Chcielibyśmy, 
aby ten sukces zaowocował napływem nowych talen-
tów do klubu. Sport pływacki to uniwersalny sposób 
na harmonijny rozwój zdrowia połączony z radością 
rywalizacji i zwycięstw w zawodach.

Batalie Zimowych Mistrzostw Polski kończymy 
w optymistycznym nastroju z nadzieją, że Letnie Mi-
strzostwa Polski 2014r. przyniosą dalszy postęp i ra-
dosne przeżycia.

Opracował Tadeusz Staniszewski
Trener Koordynator KS „1” Ożarów Mazowiecki

Szanowni Państwo,
W związku z problemami przy odbiorze nieczystości 

stałych od niektórych mieszkańców naszej gminy przy-
pominamy, że nowa ustawa o infrastrukturze informa-
cji przestrzennej z 4 marca 2010r. nakłada obowiązek 
uporządkowania tabliczek adresowych posesji. 

Zgodnie z jej zapisami, każdy właściciel nierucho-
mości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miej-
scu, na ścianie frontowej budynku, tablicy z numerem 
porządkowym posesji. 

W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogro-
dzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porząd-
kowym, obowiązkowo umieszcza się także na ogro-
dzeniu.

Brak prawidłowego oznaczenia jest nie tylko utrud-
nieniem dla pracujących w terenie fi rm odbierających 
odpady, ale także jest także przyczyną opóźnienia do-
jazdu służb takich jak pogotowie, Policja, Straż Pożar-
na czy Straż Miejska.

Apelujemy do wszystkich właścicieli, administra-
torów, dozorców, osób posiadających nieruchomości 
w swoim zarządzie, o umieszczenie w odpowiednim 
miejscu i utrzymaniu w należytym stanie tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomości.

Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim, będzie 
prowadziła cykliczne kontrole w tym zakresie.

Straż Miejska

wykorzystania urządzenia kontrolno-pomiarowego 
„Fotorapid CM 011”  nr. fabr. 019

Harmonogram pomiaru prędkości urządzeniem 
kontrolno-pomiarowym „Fotorapid CM 011” prowa-
dzony na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez 
Straż Miejską w Ożarowie Mazowieckim w miesiącu 
Kwietniu 2014 r.

HARMONOGRAM

data miejsce czas

15.04.2014 STRZYKULSKA Zgodnie 
z dok.
fotografi czną

POMIAR

17.04.2014 ŚWIERKOWA

22.04.2014 POZNAŃSKA 

23.04.2014 ŚWIERKOWA 

24.04.2014 OŻAROWSKA

25.04.2014 ŚWIERKOWA

28.04.2014 SZELIGOWSKA

30.04.2014 ŚWIERKOWA

Obowiązkowe tabliczki adresowe posesji

Zimowe Mistrzostwa Polski 14 latków w pływaniu 
rozgrywane w Olsztynie 7-9.03.2014r. przyniosły wiel-
ki sukces naszemu zawodnikowi. Jakub zdobył dwa 
złote medale wygrywając na 50m. i 100m. stylem mo-
tylkowym. Wspaniałe wyniki Jakuba klasyfi kują zawod-
nika w czołówce rankingu europejskiego 14-latków. 

Sukces Jakuba podbudowany miejscami fi nałowymi 
jego kolegów jest również sukcesem młodego trenera 
bezpośredniego Marka Wyrębkowskiego. Adam Waśko 
zajął 6 miejsce na 100m. stylem motylkowym, a Iga 
Wrzosek zajęła 7m. na 50m. stylem motylkowym.

Jakub Smoliński powiększył listę Mistrzów Polski 
Klubu Sportowego „1” Ożarów Mazowiecki i razem 
z Julią i Weroniką Jagoda stanowią wielką trójkę Oża-
rowskiego pływania.

Chcielibyśmy, aby sukces Jakuba zaowocował na-
pływem nowych talentów do naszego klubu. Sport 
pływacki to uniwersalny sposób na harmonijny rozwój 
zdrowia połączony z radością rywalizacji i zwycięstw 
w zawodach.

...czytaj wiecej na www.jedynka-ozarow.pl

Tadeusz Staniszewski

Jakub Smoliński dwukrotnym mistrzem Polski w pływaniu
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Dzień Dawcy Szpiku
6 kwietnia 2014r. odbyła się w Ożarowie Mazo-

wieckim akcja „Dzień Dawcy Szpiku w Ożarowie”. 
W ciągu 6 godzin zarejestrowało się 121 osób.

W imieniu swoim, Burmistrza Ożarowa Mazowiec-
kiego Pana Pawła Kanclerza, fundacji DKMS oraz Klu-
bu Honorowych Dawców Krwi Donum Vitae chciałbym 
serdecznie podziękować Wszystkim Osobom, które 
odpowiedziały na nasz apel, przełamały swoje obawy 
i podjęły decyzję zgodną z własnymi przekonaniami, 
że oddając w przyszłości cząstkę siebie mogą urato-
wać komuś życie…

Chciałbym także złożyć najserdeczniejsze podzię-
kowania tym, bez których akcja „Dzień Dawcy Szpiku 
w Ożarowie Mazowieckim” nie odbyłaby się: 

Dziękuję serdecznie Panu Tomaszowi, który zareje-
strował się podczas naszej akcji dwa lata temu i oddał 
już komórki macierzyste, za udostępnienie swojego 
wizerunku do plakatów i ulotek oraz przekazanie swo-
jego świadectwa.

Dziękuję serdecznie Wszystkim Wolontariuszom, 
którzy uczestniczyli w szkoleniach i rejestrowali Poten-
cjalnych Dawców 6 kwietnia.

Dziękuję Panom Starostom Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego, Pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim, Pracownikom Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ożarów”, Księżom Proboszczom z pa-
rafi i w Ożarowie Mazowieckim i Ołtarzewie, Radnym, 
Przewodniczącym Rady Osiedli i Sołtysom Gminy Oża-
rów Mazowieckiem, telewizji Misericordia, fi rmie Stan-
sat, Pani Jagodzie oraz moim kolegom z OSP Ożarów 
Mazowiecki za rozpropagowanie informacji o naszej 
akcji.

Dziękuję bardzo Pani Dyrektor Domu Kultury 
Uśmiech za udostępnienie Sali do rejestracji wraz 
z obsługą oraz Panu Dyrektorowi MCC Mazurkas Con-
ference Centre & Hotel Sp. z o. o. za wsparcie nas 
gastronomicznie.

Dziękuję także kolegom z fi rmy MEDFIRE za in-
struktaże udzielania pierwszej pomocy podczas akcji 
„Dzień Dawcy Szpiku w Ożarowie”.

Z wyrazami szacunku
Jacek Andrzejczak

IV Ożarowski Kiermasz Wielkanocny
W niedzielę Palmową 13 kwietnia odbył się 

IV Ożarowski Kiermasz Wielkanocny. Tradycją Kier-
maszu jest konkurs na ciasto wielkanocny. W tym 
roku zgłoszonych zostało siedem ciast. Jury zdecydo-
wało że pierwsze miejsce zdobyła Pani Wiesława Fiut 
za Mazurka „Pychotkę”, drugie miejsce Pani Krysty-

na Dominiak za „Roladę Kakaową”, trzecie miejsce 
Pani Wiesława Skowrońska za sernik gotowany. Po-
zostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. 

Fotorelacja na okładce
Dom Kultury „Uśmiech”
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„Czy Pan Kucharz to czarodziej?
Po co Mu ta wielka czapka?
A czy trudno jest gotować?
Czy jadalna jest sałatka?
A czy można pognieść ciasto?
Ile jest witamin w soku?
Jest ktoś, kto nam to wyjaśni
I pokaże krok po kroku.”

W dniu 28 marca 2014 roku Przedszkole Publicz-
ne nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odwiedził pan Karol 
Okrasa – polski kucharz, autor książki „Gotuj z Okra-
są”, prezenter telewizyjnych programów o tematyce 
kulinarnej - „Okrasa łamie przepisy”, „Smaki czasu 
z Karolem Okrasą”, oraz jeden z bohaterów kampanii 
reklamowej sieci sklepów Lidl.

Pan Karol przyjechał do naszego przedszkola, aby 
zachęcić wszystkich do zdrowego odżywiania. Na 
wstępie ustalił z dziećmi, które produkty są zdrowe, 
a których powinny się wystrzegać. 

– Czy hamburgery są zdrowe?- zapytał nasz gość
– Nieeeeeeeeeeeeee!- odpowiedziały chórem dzie-

ci.
– A czy je lubicie?
– Taaaaaaaaaaaaaak!
I tak rozpoczęliśmy rozmowę o witaminach, które 

znajdują się w owocach i warzywach. 
Co tak naprawdę jest w kartonie? Czy tylko sam 

sok, czy coś jeszcze? Takie podchwytliwe pytania za-
dawał dzieciom pan Karol. Dzieci były zaskoczone, że 

w kartonie oprócz soku znajduje się także cukier oraz 
barwniki spożywcze, które bardziej szkodzą niż służą 
ich zdrowiu. 

Okazało się jednak, że pan Karol zna sposób na 
przyrządzenie zdrowego soku. Na stole stanęła soko-
wirówka, misy z owocami i warzywami ( jabłka, mar-
chewki, buraki, ogórki, limonki i „prezent od Shreka”- 
liście bazylii). Asystenci naszego gościa- pan Piotr 
Kosmala oraz jeden z naszych przedszkolaków podjęli 
się wyzwania przygotowania pysznych naturalnych so-
ków dla wszystkich dzieci. Ochotnicy mogli spróbować 
wybranych smaków a ich reakcje były podobne- moż-
na bez cukru przygotować dobry, słodki sok.

Gdy po spotkaniu wszyscy rozeszli się do sal, nasi 
goście przygotowywali w tajemnicy niespodziankę. Po 
krótkim czasie każdą grupę odwiedził pan Karol i pan 

Karol Okrasa w Przedszkolu nr 1
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Piotr z wielkim dzbankiem pysznego, pełnego witamin 
soku, którym dzieci delektowały się podczas drugiego 
śniadania.

Z tradycją w przyszłość

Serdecznie dziękujemy:
Panu Karolowi Okrasie za przybycie.
Panu Piotrowi Kosmali z fi rmy STALGAST za obsłu-

gę sokowirówki fi rmy Robot- Coupe.
Katarzyna Milewska

Katarzyna Michrowska

Młodzież z mniejszych miejscowości często wybie-
ra szkoły w dużych miastach, sądząc, że zdobędą wy-
kształcenie z tzw. górnej półki. Tymczasem edukacja 
w dużym mieście może być zagrożeniem dla młodych 
ludzi. W małych szkołach żyje się jak w rodzinie, pro-
blemy wszystkich uczniów są możliwe do rozpoznania 
- w molochach żyje się anonimowo. Młodzież często 
pada ofi arą wymuszeń, kradzieży, a nawet rozbojów. 
Anonimowość nie sprzyja integracji młodych ludzi, bu-
dzi lęk, powoduje izolację od środowiska, prowadzi do 
frustracji.

Łatwiej w dużym mieście pójść na wagary, bo po-
jawia się więcej pokus, ale konsekwencją tego może 
być brak promocji do następnej klasy.

Małe kameralne szkoły dbają o indywidualne po-
trzeby ucznia. Nie istnieje tu problem agresji, prze-
mocy czy uzależnień. Alternatywą dla uniknięcia tych 
problemów, jest edukacja w mniejszej placówce. Suk-
cesy wychowawcze małych szkół są doceniane przez 
przyszłych pracodawców.

Miarą sukcesu naszej szkoły, są osiągnięcia zawo-
dowe absolwentów - praca w renomowanych obiektach 
hotelarskich i gastronomicznych. Naszym uczniom 
organizujemy praktyki w najlepszych hotelach. Nasi 
uczniowie osiągają sukcesy w sporcie, dobrze zdają 
egzaminy maturalne i zawodowe. Mają możliwość ko-
rzystania z darmowych kursów unijnych kończących 
się certyfi katami np. barman, kelner, fl orysta, cate-
ring, personel pokładowy, obsługa wózków widłowych, 
fryzjer, wizażysta i grafi k komputerowy. Szkoła reali-
zuje również projekty unijne połączone z praktykami 
zagranicznymi: Leonardo Da Vinci – praktyka zawodo-
wa w Berlinie, Comenius – Partnerskie projekty szkół 
– Hiszpania, Włochy, Litwa, Turcja. W ramach uczest-

nictwa w kulturze organizowane są atrakcyjne wyjścia 
na różnego rodzaju imprezy kulturalne.

My nie kształcimy przyszłych bezrobotnych, uczy-
my samodzielnego myślenia i przedsiębiorczości. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich chętnych do konty-
nuowania nauki w naszej placówce. Dajemy młodym 
ludziom szansę zdobycia tytułu technika, który może 
być pierwszym krokiem do zdobycia tytułu inżyniera 
na wyższych uczelniach. Współczesny rynek pracy wy-
maga konkretnych kwalifi kacji, fachowości i znajomo-
ści branży. Tylko wykształcenie techniczne zwiększa 
szansę młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, 
na stabilizację zawodową.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony 
Halika w Ożarowie Mazowieckim przygotował boga-
tą ofertę edukacyjną dla absolwentów gimnazjum.

Kształcimy w zawodzie:
Technikum:
- technik hotelarstwa
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik organizacji reklamy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
- kucharz
- cukiernik
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Serdecznie zapraszamy na Dzień otwarty 16 i 30 
kwietnia 2014 r., godz. 17:00. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim.
 

Pierwszy krok technik - drugi dyplom inżyniera….

„Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś” pisał w „Ham-
lecie” William Szekspir. W Ożarowie Mazowieckim 
formuje się Oddział Związku Strzeleckiego, który jest 
organizacją społeczno - wychowawczą z bogatą trady-
cją historyczną skupiającą wokół siebie pasjonatów 
militariów, ludzi chcących związać swą przyszłość ze 

służbami mundurowymi, a także czynnych funkcjona-
riuszy.

Pierwsze szkolenie odbyło się 22 grudnia 2013 
roku w Pilaszkowie na terenie Muzeum Dworu Pol-
skiego. Zajęcia mogły się odbyć  dzięki uprzejmości 
kustosz Muzeum Pani Barbary Milanowskiej.
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Pomimo, że jesteśmy organizacją z długą i bogatą 
tradycją historyczną, nie jesteśmy skansenem. Zwią-
zek Strzelecki Oddział Ożarów Maz. to nowoczesna 
organizacja idąca z duchem czasu i śmiało stawiają-
ca czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nami współ-
czesna epoka. Zakres zajęć  obejmuje szeroką gamę 
działań: zajęcia strzeleckie; zajęcia z czarnej taktyki 
na profesjonalnych obiektach służb mundurowych; 
skoki spadochronowe; zajęcia z zielonej taktyki; szko-
ła podofi cerska; obozy zimowe i letnie; zajęcia z Woj-
skiem Polskim, Policją, Służbą Więzienną; socjotech-
nika walki informacyjnej i działań psychologicznych; 
historia wojskowości. Strzelcy są także szkoleni w ra-
mach Polskiego Systemu Walki Wręcz Haller, który do-
stosowany jest do wyzwań jakie stawia obecny rozwój 
techniczny oraz informacyjny. Ów system składa się 
z dwóch komponentów: po pierwsze z walki wręcz, 
która kładzie duży nacisk na wychowanie psychofi -
zyczne, dając osobie możliwość poradzenia sobie 
w sytuacji rodzącej duży stres bądź innych ekstremal-
nych zdarzeniach, a po drugie kładzie się nacisk na 
szkolenie z zakresu socjotechniki walki informacyjnej, 
gdzie podmiot jest traktowany jako ważna część dzia-
łań sieciowych, w której to funkcjonariusz służby mun-
durowej – wojskowej, policyjnej czy też cywil będzie 
potrafi ł wykorzystać informację jako broń. 

Związek Strzelecki powstał we Lwowie w 1910 
roku, gdzie pod zaborem austriackim działał legalnie 
na podstawie zatwierdzonego przez władze statutu. 
Członkiem Związku zostawali przedstawiciele wszyst-
kich warstw społecznych, politycy oraz studenci. 
W momencie gdy wybuchła I wojna światowa ZS liczy-
ło sobie 8 tys. członków, z czego przeważnie byli oni 
trzonem Legionów Polskich, które walczyły po stronie 
Austro-Węgierskiej. W latach międzywojennych Zwią-

zek Strzelecki zajmował się wychowywaniem mło-
dzieży, głównie pochodzącej z rodzin wiejskich lub 
rzemieślniczych w duchu patriotyzmu, w zakresie przy-
sposobienia wojskowego oraz wychowania fi zycznego. 
W czasie wojny obronnej, która miała miejsce w roku 
1939 organizacja wykonywała zadania zlecone przez 
władzę. Dopiero w 1994 roku reaktywowano działal-
ność Związku Strzeleckiego z zachowaniem wszelkich 
tradycji organizacji z przed wojny. 

Oddział ZS Ożarów Mazowiecki posiada dokument 
z 1938 roku mówiący o zarezerwowaniu Parku Ołta-
rzewskiego przez Związek Strzelecki Oddział Ożarów 
do przeprowadzenia zabawy ogrodowej co świadczy 
o historycznych korzeniach nowo powstałego Oddzia-
łu.

Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi, infor-
macje można znaleźć pod numerem 881 931 688 
lub napisz do nas na adres zs.warszawa.zachod@
gmail.com.

Opracowane przez Biuro Prasowe ZS Oddział 
Ożarów Mazowiecki
Dominik Ostrowski

Podsumowanie akcji „Zima na wsi” 2013/2014  
- Szkoła Podstawowa w Płochocinie

W tym roku szkolnym po raz pierwszy od wielu lat 
organizacja wypoczynku w naszej szkole obejmowała 
obydwa tygodnie ferii. Dzięki ogromnemu wsparciu, 
jakie otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego Ożarów Mazo-
wiecki oferta była naprawdę atrakcyjna!

Pierwszy tydzień ferii zaczęliśmy wyjazdem do Julin-
ka, gdzie Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego zaprosiło nas między innymi na kulig, jazdę na 
kucykach i warsztaty garncarskie. Z powodu braku śnie-
gu kulig zamieniono  na przejażdżkę wozami, a w przy-
padku jednej z grup na długi spacer po lesie:-)

Kolejny dzień ferii to wyjazd do Muzeum Puszczy 
Kampinoskiej w Granicy. Wysłuchaliśmy wielu opowie-
ści o fl orze i faunie Puszczy Kampinoskiej, w tym mro-

żącej krew w żyłach bajki o rosiczce. Czy ktoś wie, co 
mogłoby się stać, gdyby Śpiąca Królewna zasnęła tuż 
obok niej? Nie? A uczestnicy tej wycieczki już wiedzą! 
Po zajęciach teoretycznych tropiliśmy ślady zwierząt. 
Okazało się, że dość tłumnie odwiedzają one okolice 
Muzeum. Odkryliśmy  między innymi dowody obecno-
ści  łosia, dzika, wiewiórki i dzięcioła. Żadne z nich nie-
stety nie wyszło na spotkanie z nami.

Za to w środę w Muzeum Geologicznym spotkali-
śmy się oko w oko z dilofozaurem. Całe szczęście, że 
była to tylko rekonstrukcja wykonana przez artystę pla-
styka, gdyż nie mielibyśmy szans w starciu z tym mię-
sożernym dinozaurem. Pracownicy Muzeum mówią 
o nim czule „Dyzio”. I widzicie? Już dinozaur nie taki 
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straszny jak go malują. Oprócz Dyzia jest tu jeszcze 
szkielet mamuta włochatego nazywany- a jakże!- Ma-
niek, amonity, okazy minerałów, rekonstrukcja jaski-
ni i mnóstwo innych eksponatów, których nie sposób 
wymienić. Całości dopełniły warsztaty- wykonywanie 
tropów dinozaurów, malowanie odlewów gipsowych, 
papieroplastyka. 

Czwartek spędziliśmy w szkole, bynajmniej nie na 
słodkim leniuchowaniu. Na początek obejrzeliśmy 
fi lm o produkcji papieru z makulatury. Następnie pan 
z Ośrodka Edukacji Ekologicznej przeprowadził warsz-
taty, na których każdy miał okazję wykonać własną 
ozdobną kartkę z papieru czerpanego. 

  W piątek pojechaliśmy do kina na fi lm „Lego przy-
goda” a potem już tylko dyskoteka i musieliśmy się 
żegnać. Ten tydzień minął zdecydowanie za szybko! 
Drugi tydzień ferii również zapadnie na długo w pa-
mięci jego uczestników. Atrakcji i wesołych przeżyć 
było co niemiara. 

Pierwszego dnia tuż po zapoznaniu dzieci z wycho-
wawcami grup, pociechy czekały na wyjazd do kina. 
Specjalnie dla nas wyemitowano fi lm „ Królowa Śnie-
gu ” w 3D.

Wspaniały trójwymiarowy fi lm swoją fabułą i akcją 
przeniósł dzieci w niesamowite miejsca. 

Z zadowolonymi twarzami wracaliśmy do szkoły na 
obiad i przygodę z Eko Przyjacielem.

Drugiego dnia udaliśmy się na warsztaty „ Misja 
Alchemik”  do Warszawy. 

Podczas zajęć  odkrywaliśmy tajemnice małej che-
mii. W laboratorium mieliśmy możliwość sprawdzić  
czy da się „nabić balon w butelkę”. Własnoręcznie 
stworzyliśmy  i zaobserwowaliśmy wybuch wulkanu. 

Dla uczniów największą atrakcją było wykonanie 
masy tak zwanego „gluta” do zabawy i psikusów. 

Na zakończenie czekała wspaniała atrakcja dla 
uczniów super labirynt laserowy w scenerii dżungli 
z fi lmu Avatar.

W środę mieliśmy zaplanowane zajęcia z harcerza-
mi.

Jak co roku stanęli na wysokości zadania, harce-
rze, którzy  włączyli się w akcję „Zima na wsi”. Przygo-
towali dla dzieciaków wiele ciekawych i różnorodnych 
gier.”. Kiedy już „przyszło zmęczenie umysłu” harce-

rze zaprosili uczniów do zabawy przy użyciu chusty 
animacyjnej.  Składamy serdeczne podziękowania za 
udział i zaangażowanie wszystkim biorącym udział 
harcerzom.

W drugim tygodniu ferii mogliśmy skorzystać rów-
nież z zajęć organizowanych przez szkółkę RC Płocho-
cin. Przez 3 dni zmagaliśmy się na  torze sportowym 
Carrera. Wbrew pozorom ogromne zainteresowanie  
wzbudziły one  wśród dziewcząt. Dziesięć najlepszych 
czasów przejazdu brało udział w jazdach fi nałowych 
które odbyły się w niedzielę 02.03.2014. Zwycięzcą 
turnieju został Nikodem Dymkowski. Serdecznie dzię-
kujemy organizatorom i instruktorom.

Czwartego dnia z samego rana wyruszyliśmy na 
wycieczkę do  Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa  w Ła-
zienkach Królewskich. Głównym celem wycieczki było 
propagowanie wiedzy przyrodniczej. Mieliśmy moż-
liwość zwiedzenia wystawy trofeów egzotycznych za-
tytułowanej „Oko w oko”, gdzie zaprezentowano nam 
eksponaty 70 spreparowanych zwierząt egzotycznych. 
Składają się na nie rekordowe trofea myśliwskie i ga-
tunki niemożliwe już do pozyskania. Była to ciekawa 
lekcja dla uczniów. Zwiedziliśmy także wystawę „Pta-
ki”, która ukazała nam bogactwo i różnorodność  ga-
tunków jakie występują w Polsce. Na zakończenie zo-
staliśmy zaproszeni do zwiedzania Powozowni. Było to 
tajemnicze miejsce pełne wozów, powozów z kolekcji 
łańcuckiej (m.in. landolet, mylord, wolant, bryczka wo-
lantowa, buggi, jagdwagen i sanie) oraz kareta coupé 
i lando z kolekcji pszczyńskiej.

Po powrocie do szkoły czekał na nas słodki poczę-
stunek w postaci pączka, w końcu tradycję należy 
podtrzymywać –Tłusty czwartek.

Na zakończenie ferii odwiedziła nas pani, która po-
prowadziła dla nas Warsztaty Plastyczne – „Kampino-
skie Inspiracje” uczniowie zapoznali się z gatunkami 
fauny i fl ory chronionej należącej do dziedzictwa przy-
rodniczego Mazowsza. 

Poprzez malowanie, rysowanie i wycinanie tworzyli 
wizerunki naszych chronionych zwierząt, uświadamia-
jąc sobie  bogactwo naszego środowiska. Wychowanko-
wie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, po których 
zostały dwie prace plastyczne malowane na płótnie.

Po obiedzie czekała na nas zabawa taneczna 
w przebraniu. Każdy uczestnik miał za zadanie tego 
dnia mieć na sobie coś zielonego, bo w końcu była to 
zabawa Zielonych Ludków. 

W trakcie balu przeprowadzono kilka konkursów 
„Jedzenie kisielu na czas”, „Najlepiej tańcząca para”, 
„Zjedzenie jabłka na nitce”. Zabawa była radosna, 
pełna wrażeń i miejmy nadzieję że na długo pozosta-
nie w pamięci uczestników. 

I w końcu przyszedł czas na pożegnanie….., ale  
spokojnie za rok ponownie będą organizowane ferie 
w szkole.

Do zobaczenia 
Renata Cybulska – wicedyrektor 

Szkoły Podstawowej w Płochocinie
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Już od września w naszej szkole,
rozdzielimy trudne role.  
Gdy musical wystawimy,
wszystkich wokół zadziwimy.

Projekt ten choć był wyzwaniem,
to zrobimy go z oddaniem.
Pokażemy wszystkim w „budzie”,
że z Nas jednak będą ludzie!!!

Metoda projektu na stałe już zagościła w szkole.  
Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym dzia-
łaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie kon-
kretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych 
metod. 

Projekt edukacyjny „ Sztuka przez duże S” był  re-
alizowany w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Pło-
chocinie w roku szkolnym 2013 / 2014. Przez sześć 
miesięcy - od września do marca w ramach zajęć ar-
tystycznych uczniowie i nauczyciele zmagali się z te-
matem.

Idea wystawienia musicalu zrodziła się z inicjatywy 
uczniowskiej, z wielkiej potrzeby zrobienia w szkole 
czegoś niekonwencjonalnego, czegoś, czego jeszcze 
nie było. Pomysł ten podchwyciły nauczycielki Gim-
nazjum:  p. Katarzyna Proch, p. Katarzyna  Konopka-
Gęba, p. Beata Paplińska i p. Monika Małachowska. 
Ujęły  go one w formę projektu edukacyjnego i przygo-
towały do realizacji w trakcie zajęć artystycznych.

Poszczególne etapy realizacji projektu przynosiły co-
raz  nowe pomysły na promowanie inicjatywy w szkole. 
Uczennica klasy II b - Olga Rowicka stworzyła zamiesz-
czone powyżej logo projektu. Powstał wierszyk, który 
zachęcał młodzież do wzięcia w nim udziału. Kolejne 
wyzwanie stanowił scenariusz musicalu. Uczniowie 
wraz z opiekunami pracowali zespołowo nad tekstem. 
Powstawał on w prawdziwych bólach. W końcu jed-
nak po wielu burzliwych dyskusjach opracowano jego 
ostateczny kształt. Głównymi bohaterami sztuki jest 
para nastolatków Klaudia i Hubert. Ona - dziewczyna 
na wózku, szkolna kujonka, odstająca od klasy. On 
– sportowiec i pozer, obracający się w niewłaściwym 
towarzystwie miejscowych dealerów narkotykowych. 
Wskutek zasadzki policyjnej chłopak zostaje złapany 
przez stróży prawa. Przesłuchanie wykazuje, że Hu-
bert był tylko jednym z trybików w machinie narkoty-
kowej na terenie szkoły. Okazuje się również, że jego 
udział w nielegalnym procederze wynikał z  chęci zdo-
bycia środków na operację siostry. Dlatego dostaje on 
od władz szkoły ostatnią szansę poprawy swoich ocen 
i zachowania. W uzyskaniu promocji do następnej kla-
sy ma mu pomóc niepełnosprawna Klaudia. Pomiędzy 
nimi rodzi się uczucie. Hubert odkrywa w sobie nowe 
możliwości. Dostrzega, że w życiu nie warto iść drogą 

na skróty. Dzięki Klaudii jego życie nabiera nowej per-
spektywy. Dziewczyna także rozkwita przy najprzystoj-
niejszym chłopaku w szkole. Nabiera pewności i więk-
szego szacunku do siebie. Z Kopciuszka zmienia się 
w prawdziwą księżniczkę. 

Musical pokazuje, że warto wierzyć w siebie i nie 
rezygnować z realizacji marzeń mimo wielu przeszkód 
po drodze. Młodzież z klas drugich ciężko pracowała 
nad spektaklem. W musicalu nie zabrakło porywają-
cej muzyki, ciekawych choreografi cznie scen oraz mo-
mentów, w których można było się pośmiać – należy 
tu zaznaczyć niezapomniane kreacje ucznia klasy II 
c- Michała Ryszki czy Anny Jędrych z klasy II b.  

Sztuka spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem 
gimnazjalistów, nauczycieli i gości: Pana Pawła Kanc-
lerza – Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego i przed-
stawicieli fi rmy Provident Polska S.A. 

Provident Polska S.A w ramach programu „ Wokół 
nas” przyczynił się do nadania musicalowi profesjo-
nalnej oprawy muzycznej. „Wokół nas” to program 
ogólnopolski, skierowany do lokalnych społeczności, 
zwłaszcza tych z mniejszych miejscowościach. Cel 
programu jest prosty: chodzi o to, by żyło się lepiej 
- bezpieczniej, przyjemniej, bardziej kolorowo. Pomy-
słodawcom na pomaganiu w rozwiązywaniu lokalnych 
problemów. W tym roku koncentrują się na pomocy ro-
dzinie. Promują projekty, których celem jest przeciw-
działanie wykluczeniu społecznemu i fi nansowemu 
rodzin oraz edukacja.

Spektakl pokazał, że w płochocińskiej młodzieży 
drzemie ogromny potencjał, a wydobywanie go na 
światło dzienne daje naprawdę ogromną satysfakcję 
nauczycielom. Dowiódł również, że szkoła może być 
miejscem, w którym nauka wiąże się nie tylko z cięż-
kim wysiłkiem intelektualnym, ale z wielką przyjemno-
ścią bycia razem. 

Katarzyna Konopka- Gęba
Nauczyciel w Gimnazjum w Płochocinie

Sztuka przez duże S
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Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
w swojej codziennej pracy wspiera integrację społecz-
ną mieszkańców naszej gminy. Poznajemy się lepiej 
i lubimy się bardziej  budując partnerstwa z lokalnymi 
instytucjami i organizacjami oraz osobami prywatny-
mi, które - jako wolontariusze - angażują się w działal-
ność kulturalną. Taka partnerska współpraca przynosi 
dużo radości i satysfakcji ze wspólnie organizowanych 
imprez. 

Na przykład „Babska biesiada”, spotkanie dla 
pań z okazji Dnia Kobiet  zorganizowane w niedzie-
lą 9 marca w  Domu Kultury w Józefowie. Spotkanie 
przygotowały i z wdziękiem poprowadziły kierowniczki 
działających tam instytucji – Małgorzata Wojciechow-
ska – szefowa fi lii DK „Uśmiech” i Wanda Orzechow-
ska – szefowa naszej fi lii w Józefowie. Spotkanie przy 
herbatce i ciasteczku rozpoczęło się życzeniami dla 
wszystkich kobiet złożonymi przez obie konferan-
sjerki.. Licznie przybyłe panie wprowadzone zostały 
w wyśmienity humor przygotowanym specjalnie na tę 
okazję skeczem pt. „Sąd” zapożyczonym od Kabare-
tu Młodych Panów. Aktorzy amatorzy rozbawili gości 
do łez. Niesamowite wrażenie na wszystkich zebra-
nych wywarł też Dominik Ziółek. Umilał czas grą na 
skrzypcach, następnie - wraz z Weroniką Psujek  -  
wykonali ognisty taniec ludowy. Gościnnie wystąpił  
damski zespół amatorski, który przedstawił fragmen-
ty poematu J. Tuwima „Kwiaty polskie”. Podczas uro-
czystości można było wspólnie pośpiewać z zespołem 
„Wesołe Wdówki” przy akompaniamencie akordeonu, 
na którym przygrywał Waldemar Dąbrowski. Wszystko 
to dzięki prywatnym i zawodowym kontaktom Małgo-
si Wojciechowskiej. A dzięki kontaktom Wandy Orze-
chowskiej  każda z Pań otrzymała drobny upominek 
w postaci książki oraz kosmetyków do makijażu ufun-
dowanych przez DROGERIE NATURA.

Współpraca partnerska tym razem pomiędzy Bi-
blioteką a Stowarzyszeniem Ożarowski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku i Domem Kultury „Uśmiech” w Ożaro-
wie Mazowieckim zaowocowała udanym spotkaniem 
z Nikodemem Pałaszem, młodym autorem powieści 
kryminalnych. We czwartek 27 marca w Sali Kominko-
wej Domu Kultury ‘’Uśmiech” słuchacze i słuchaczki 
Uniwersytetu mieli okazję porozmawiać z pisarzem na 
tematy poruszane w jego książce pod tytułem „Brudna 
gra”. Jest to świeżo wydana historia kryminalna roz-
grywająca się współcześnie w środowisku tenisistów. 
Pod płaszczykiem sensacyjnej fabuły ukazuje ciemną 
stronę wielkiego sportu W dobie powszechnego do-
stępu do dopalaczy  i innych substancji wspomaga-
jących aktywność psycho-fi zyczną. „Brudna gra” jest 
pozycją literacką z ważnym społecznie przesłaniem 
szczególnie dla młodych sportowców i ich opiekunów. 
Autorowi towarzyszyła przedstawicielka wydawcy tytu-
łu, Małgorzata Burakiewicz redaktor naczelna wydaw-
nictwa „Muza”, która opowiedziała o debiucie książki 
na rynku wydawniczym. Aktualność tematu oraz cie-
kawa prezentacja głównych wątków powieści wywoła-
ła ożywioną dyskusję. 

W ramach partnerstwa pomiędzy zaprzyjaźnionymi 
osobami przygotowaliśmy w bibliotece głównej w Oża-
rowie Mazowieckim wystawę pod tytułem „Przyroda 
ożywiona w obiektywie Włodzimierza Puchalskiego”. 
Autor jest fotografem amatorem znanym mieszkań-
com Ożarowa jako kierownik Działu Eksploatacji 
w Energetyce Ożarów Mazowiecki. Z zamiłowania eko-
log podgląda przyrodę i utrwala na fotografi i ulotne 
chwile z życia zwierząt. Dla niektórych oglądających 
wystawę „złapani” w obiektywie przedstawiciele róż-
nych gatunków fauny mogą się wydawać bardzo ta-
jemniczy. Dla  osób, które prawidłowo je rozpoznają 
mamy nagrodę niespodziankę. Wystawa będzie czyn-
na do końca kwietnia. Zapraszamy.

Elźbieta Paderewska, dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Współpraca partnerska dla kultury

NABÓR DO KAPELI LUDOWEJ
Poszukuję chętnych do  stworzenia Kapeli Ludowej przygrywającej naszemu zespołowi ludowemu „Ożaro-

wiacy”. Może ktoś w rodzinie albo znajomy dawno już schował swój ukochany instrument gdzieś na strych lub 
do szafy? Może warto znów sobie o nim przypomnieć i przyjść do nas na spotkanie?! Nie musisz znać nut. 
Wystarczą dobre chęci. Fajnie poprowadzę próby, pomogę i wszystkiego nauczę. Poszukiwane instrumenty 
to skrzypce, kontrabas, klarnet, trąbka, akordeon. Zapraszam również wszystkich, którzy chcieliby rozwijać 
swoje zainteresowania muzyczne poprzez naukę gry w/w instrumentach.

Razem stworzymy naprawdę dobrą Kapelę z którą zespół Ożarowiacy będzie wyjeżdżał na zagraniczne 
festiwale, przeglądy, konkursy, koncerty na terenie Gminy i Powiatu oraz wystąpi podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru – Ożarów Mazowiecki, którego jesteśmy organizatorem.

Serdecznie zapraszam do kontaktu tel. 501 319 962 oraz 22 722 14 45. 

Waldemar Dąbrowski
Instruktor muzyk, akompaniator zespołu ludowego „Ożarowiacy”
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PAGINAKOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

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
17.00 – 18.00
Konsultacje indywidualne z terapeutą
18.00 – 20.00
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych początkują-
cych
Zajęcia z terapeutą

WTOREK
17.00 – 20.00
Konsultacje indywidualne i spotkania grupowe
dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
ŚRODA
16.00 – 20.00
Spotkania z terapeutą 
dla osób z długim stażem abstynenckim
(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

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 

SmutekSmutek ArturekArturek

FigaFiga

FoksFoks

MilaMila

BryśBryśCzarekCzarek MikiMiki

PolaPola LupoLupo Kuna i MiecioKuna i Miecio

OrzeszekOrzeszek FrugoFrugo PikulinekPikulinek BabinkaBabinka

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znalezienia 
psa:

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

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowi-
ska czy zostało odłowione takie zwierzę jeśli nie, tozgłosić 
zaginięcie pod numer telefonu, który jest podany 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 pomóc 

fi nansowo 
Będziemy wdzięczni za każda złotówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt 
– Viva

z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090
W ostatnim okresie pod naszą opiekę trafi ło  kilka 

psów ,które były zachipowane ale nie zostały zarejestro-
wane w żadnej bazie danych.Dlatego psy nie trafi ły do 
swoich opiekunów lecz do schroniska

Samo zachipowanie psa nie jest równoznaczne z tym, 
że jest on zgłoszony i zarejestrowany w bazie danych. To 
my- właściciele powinniśmy zatroszczyć się o to, by tam się 
znalazł. Bez sensu jest chipować psa bez jego rejestracji 
.To tak jakby pies chodził z pustą adresatką

Zwracamy się z prośba do właścicieli zachipowanych 
psów aby sprawdzili czy ich pies został zarejestrowany .

www.identyfi kacja.pl
www.safe-animal.eu
Jeśli po wprowadzeniu nr chipa do którejś w /w baz 

danych odczytałeś iż chip nie został zarejestrowany zgłoś 
się do nas zrobimy to bezpłatnie.





ELEKTRONICZNY 
POMIAR CZASU


