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Z PRACY BURMISTRZA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: Bank Spółdzielczy w Sochacze-

wie na usługę bankową polegającą na udzieleniu 
długoterminowego kredytu na pokrycie defi cytu 
występującego w roku 2014 oraz na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Ożarów 
Mazowiecki w kwocie – 7.114.660,50 zł 

za cenę ofertową: 1.750.359,49 zł
� z wykonawcą: Kancelaria Prawna Marian Sa-

durski z siedzibą w Warszawie na świadczenie 
usług zastępstwa procesowego Gminy Ożarów 
Mazowiecki w Ożarowie Mazowieckim 

wynagrodzenie miesięczne brutto: 8.241,00 zł
wynagrodzenie za okres 12 m-cy brutto: 

98.892,00 zł
z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Wiertni-

czych i Inżynieryjnych „HEDROeŁPOL”  Sp. z o.o 
z siedzibą w Łodzi na budowę ujęcia wody na tere-
nie FKO Gmina Ożarów Mazowiecki 

za cenę ofertową brutto: 1.177.110,00 zł
� z wykonawcą: RAD-MAR z siedzibą w Doma-

niewku na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-
sportowego w miejscowości Kręczki Gmina Ożarów 
Mazowiecki w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013

za cenę ofertową brutto: 582.000,00 zł
� z wykonawcą: RAD-MAR z siedzibą w Doma-

niewku na modernizację nawierzchni ul. Kwiatowej 
Gmina Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 169.200,00 zł
� z wykonawcą: VILLA STUDIO Marek Perkow-

ski z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na termo-
izolację budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Poznań-
skiej 135 w Ożarowie Mazowieckim 

za cenę ofertową brutto: 198.146,34 zł
� z wykonawcą: ”REKORD” P.P.H.U. mgr inż. To-

masz Wojciechowski z siedzibą w Łodzi na zakup 
koszy i ławek parkowych w ramach projektu pn. 
Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Ożarów 
Mazowiecki, współfi nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Prio-
rytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kul-
turowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 
6.2 Turystyka, Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

za cenę ofertową brutto: 26.715,60 zł
� z wykonawcą: PPUH „OKNO-BUD” Krzysztof 

Białobrzeski z siedzibą w Sochaczewie na budowę 
Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Problemo-
wych na terenie działki nr ew. 20/6 położonej przy 
ul. Umiastowskiej w Umiastowie w ramach projektu 
pn. Ekologiczna gospodarka odpadami podstawą 
zrównoważonego rozwoju Gminy Ożarów Mazo-
wiecki, współfi nansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 
IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i ener-
getyka, Działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007-2013

za cenę ofertową brutto: 1.100.000,00 zł
� z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Komunika-

cji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. 
z o.o na świadczenie usług w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Oża-
rów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy 
Ożarów Mazowiecki

za ceny ofertowe brutto: na część A – 71.400,00 
zł, na część B – 345.360,00 zł

� z wykonawcą: EURO-BRUK Kamila Żak z siedzi-
bą w Radomiu na roboty dodatkowe do umowy Nr 
RZP.272.7.12.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. na wy-
konanie rozbiórki i wywozu chodników i powierzchni 
zbudowanych z płyt chodnikowych, na które natrafi o-
no podczas wykonywania robót związanych z realiza-
cją zadania pn. „Renowacja parku i skweru w Ożaro-
wie Mazowieckim” w zakresie budowlanym – budowa 
nowych powierzchni spacerowych z kostki brukowej 
zgodnie z projektem

za cenę ofertową brutto: 11.000,00 zł
� z wykonawcą: PAPIRUS-EKOPAN Dorota Szumska, 

Marta Szumska s.c. z siedzibą w Łomiankach na ro-
boty uzupełniające do umowy Nr RZP.272.9.11.2014 
z dnia 28 kwietnia 2014 r. na wykonanie 2 sztuk przy-
domowych oczyszczalni hydroponicznych na terenie 
Gminy Ożarów Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 33.234,60 zł
� z wykonawcą: DANTOM Tomasz Jasik z siedzibą 

w Warszawie na zagospodarowanie zadrzewień śród-
polnych – zagospodarowanie ścieżki sportowo - eduka-
cyjno - rekreacyjnej w Skrzykułach w ramach projektu 
pn. Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Ożarów 
Mazowiecki, współfi nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 
VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych 
dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.2 Turysty-
ka, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007-2013

za cenę ofertową brutto: 255.600,00 zł
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� 12 czerwca w Przedszkolu Publicznym w Józe-
fowie odbyła się prezentacja modeli samochodów 
wyścigowych – miniatur oraz modeli i pucharów zdo-
bytych przez wychowanka przedszkola Bartosza Smo-
lińskiego. Dzieci wysłuchały opowiadania taty Barto-
sza o zawodach sportowych, w których bierze udział 
razem z synem.

� 17 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowiecki odbyło się  
podsumowanie XXIX Rajdu Szlakiem Naszej Historii. 
Jednym ze współorganizatorów tego przedsięwzięcia 
była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowiec-
kim. Tegoroczny rajd zarejestrował 665 przedstawicie-
li młodzieży szkolnej, rodziców, opiekunów grup i or-
ganizatorów. Była to bardzo wzruszająca uroczystość, 
na którą przybyli kombatanci ze Światowego Związku 
Żołnierzy AK oraz członkowie z grupy rekonstrukcyjnej 

Patria, którzy zawsze z wielkim zaangażowaniem po-
magają w organizacji rajdu.

� 18 czerwca wszystkie dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego w Józefowie brały udział w wycieczce do 
Gościńca „Wiecha” w Kawęczynie. Gospodarz Go-
ścińca powitał przedszkolaków chlebem i solą. Dzieci 
zwiedziły zabytkową kuźnię, szkołę, młyn, piekarnię, 
skansen oraz obejrzały narzędzia używane w gospo-
darstwie domowym i rolnictwie. Obserwowały pracę 
kowala w kuźni przy wykonywaniu monet. Uczestniczy-
ły w wyrabianiu ciasta i wypieku chleba. Przedszkolaki 
z radością poznały zwierzęta: daniele, lamę, kucyki, 
konie. Dzieci miały możliwość przejażdżki wozem kon-
nym po lesie.

� 19 czerwca w Przedszkolu Publicznym w Józe-
fowie odbyło się spotkanie z P. Wojciechem Niemyj-
skim. Gość opowiedział o szkole muzycznej, do któ-

OŚWIATA

� z wykonawcą: NOVA – Jerzy Łebski z siedzibą 
w Łowiczu na wykonanie miejsc postojowych przy Filii 
Domu Kultury w Broniszach i przy Parku Ołtarzewskim 
w Ożarowie Mazowieckim w ramach projektu pn. Po-
prawa atrakcyjności turystycznej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki, współfi nansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI. 
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla 
rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.2 Turystyka, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013

za cenę ofertową brutto: 34.751,58 zł
� z wykonawcą: RAD-MAR z siedzibą w Doma-

niewku na roboty uzupełniające do umowy Nr 
RZP.272.21.20.2014 z dnia 3 lipca 2014 r. polegają-
ce na wykonaniu parkingów oraz łącznika ul. Kwiato-
wej w Ożarowie Mazowieckim 

za cenę ofertową brutto: 68.000,00 zł

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

� budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
– komunalnego z obsługą komunikacyjną i niezbędną 
infrastrukturą w Józefowie Gmina Ożarów Mazowiec-
ki 

� rozbudowę i przebudowę budynku przedszkola 
wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Kasztanowej 
12 w Józefowie Gmina Ożarów Mazowiecki 

� modernizację nawierzchni ul. Krętej Gmina Oża-
rów Mazowiecki 

� dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiec-
ki do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, na pływalnię, 
oraz na zawody sportowe  w ramach Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej i inne konkursy międzysz-
kolne w roku szkolnym 2014/2015

� zagospodarowanie terenów zielonych wokół fi lii 
Domu Kultury Uśmiech w Józefowie Gmina Ożarów 
Mazowiecki w ramach działania 413 Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpo-
wiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

� dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno-wychowaw-
czych w roku szkolnym 2014/2015

� remont elewacji budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. Poznańskiej 167 w Ożarowie Mazo-
wieckim

3. Podpisano umowy i zlecenia (do 30 000 EURO) 
na:

� Remont budynku Domu Kultury „Uśmiech” przy 
ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie Mazowieckim z fi r-
mą „VILLA STUDIO” Marek Perkowski na kwotę brutto 
26 000,00 zł

4. Zakończono zadania:
� Przebudowa zjazdu z ul. Floriana (dojazd do 

Przedszkola Publicznego)
� Budowa przejścia dla pieszych w ul. Ożarowskiej 

w Duchnicach
� Remont dachu na budynku Gminnego Samodziel-

nego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego przy 
ul. Konopnickiej 8 w Ożarowie Mazowieckim

� Modernizację nakładki asfaltowej w ul. Żerom-
skiego

� Budowę progów zwalniających w ul. Gołąbkow-
skiej wraz z oznakowaniem

� Budowę progów zwalniających w ul. Hipotecznej 
wraz z oznakowaniem
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rej uczęszcza. Pan Wojciech zagrał dzieciom koncert 
prezentując możliwości instrumentów muzycznych 
(trąbka, wiolonczela). Dzieci zapoznały się z budową 
instrumentów.

� 21 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święciach zajęli V 
miejsce w Mistrzostwach Polski w unihokeju chłopców 
klas II – IV. Zawody sportowe odbyły się w Łochowie 
koło Siedlec. Trenerem drużyny jest Pani Lidia Bielec-
ka, nauczyciel wychowania fi zycznego. 

� 25 i 26 czerwca w Szkole Podstawowej w Święci-
cach odbył się Dzień Sportu. 

� 27 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego w szkołach podstawowych oraz w gim-
nazjach.

� Zakończenie roku dla uczniów klas III gimnazjum 
odbyło się w dniu 26 czerwca 

Podczas uroczystości wręczono nagrody „Perełki 
Ożarowa”, które otrzymali:

• Maciej Sawczuk – uczeń Gimnazjum im. Bo-
haterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim, w kategorii matematyczno - przyrodniczej,

• Marcin Łapot - uczeń Gimnazjum im. K.I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie, w kategorii artystycznej,

• Karolina Matusik– uczennica Gimnazjum im. 
K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie, w kategorii sporto-
wej,

� W dwóch szkołach podstawowych, tj.:
• Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim, w okresie 30 czerwca do 
11 lipca,

• Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie, w okresie 14-25 lipca, zorganizowano 
akcję „Lato w mieście” oraz „Lato na wsi”. W akcji 
uczestniczyło 245 uczniów. Dzieci brały udział w za-
jęciach sportowych, zajęciach na basenie, grach, za-
bawach i zajęciach plastycznych, które odbywały się 
na miejscu w szkołach. Dzieci wyjeżdżały do kina, krę-
gielni i muzeum. Odbył się również wyjazd na Farmę 
Iluzji, połączony ze zwiedzaniem Muzeum Iluzji. Zorga-
nizowany był wyjazd do Żelazowej Woli, do Warszawy 
na rejs statkiem i zwiedzanie ogrodów BUW, do Go-
spodarstwa agroturystycznego „Cztery pory roku”, do 
Gospodarstwa agroturystycznego „Ranczo Bena”, do 
miasteczka Westernowego, do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz do Twierdzy Modlin. 

� 26 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył 
się dzień otwarty, na który zostały zaproszone dzieci 
pięcioletnie z przedszkoli znajdujących się na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki. Dzieci zwiedzały szkołę, 
klasy oraz podziwiały występy artystyczne przygotowa-
ne przez uczniów szkoły. 

� 17-25 czerwca we wszystkich Przedszkolach 
z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki odbyły się uro-
czyste zakończenia roku szkolnego. Wszystkie grupy 
przygotowały przedstawienia.

� W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warsza-
wy w Ożarowie Mazowieckim, w Szkole Podstawowej 
Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowiec-
kim oraz w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie odbyły się niezbędne remonty.

Dom Kultury ,,Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
11 i 17 czerwca spotkanie robocze - Ośrodek Po-

mocy Społecznej (Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych)

12 czerwca  spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku  - warsztaty „Żyj zdrowo”

13 czerwca Honorowe Nagrody Gminy Ożarów Ma-
zowiecki FELICJE 2014 (Hotel Lamberton)

15 czerwca XII Dni Ożarowa Mazowieckiego. Bo-
isko UKS Ołtarzew przy ul. Parkowej

18 czerwca spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku – seans fi lmowy „Markiza Andżelika”

24 czerwca koncert z okazji zakończenia roku 
szkolnego  (Szkoła Językowa „Lingostar”)

26 czerwca Sesja Rady Miejskiej
27 czerwca udostępnienie sali na szkolenie orga-

nizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa i Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy

2 lipca spotkanie robocze - Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych)

4 lipca Kino letnie – pierwszy z czterech seansów 
fi lmowych „Adwokat” (Boisko przy Klubie Sportowym 
„Ożarowianka”)

7-8 lipca warsztaty taneczne zespołu ludowego 
„Ożarowiacy”

9 lipca spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku 
– seans fi lmowy

10 lipca spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III Wie-
ku – warsztaty „Żyj zdrowo”

19 lipca Ożarowski Letni Koncert z Gwiazdą (Kręcz-
ki - Kaputy)

23 i 30 lipca  spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku – seans fi lmowy

25 lipca Kino letnie – drugi z czterech seansów fi l-
mowych „Prometeusz” (Boisko przy Klubie Sportowym 
„Ożarowianka”)

KULTURA
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30 i 31 lipca warsztaty taneczne zespołu „Ożaro-
wiacy”

2-3 sierpnia II Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
– Ożarów Mazowiecki 2014

8 sierpnia Kino letnie – trzeci z czterech seansów 
fi lmowych „Uprowadzona” (Boisko na os. Floriana)

13 sierpnia  spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku – seans fi lmowy

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Józefowie
7 i 8 lipca warsztaty taneczne zespołu „Ożarowia-

cy”
21-25 lipca zajęcia letnie z „Uśmiechem”

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Broniszach 
30 czerwca – 11 lipca zajęcia letnie z „Uśmie-

chem”

1) Uchwała Nr LIV/522/14 w sprawie wyraże-
nia zgody na realizację projektu „Rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Oża-
rów Mazowiecki - Etap I”.

2) Uchwała Nr LIV/523/14 w sprawie wyraże-
nia zgody na zmianę granic „Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej EUROPARK-WISŁOSAN” w Ożaro-
wie Mazowieckim.

3) Uchwała Nr LIV/524/14 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

4) Uchwała Nr LIV/525/14 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

5) Uchwała Nr LIV/526/14 w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr LIII/518/14 z dnia 3 czerwca 2014 r.

6) Uchwała Nr LIV/527/14 w sprawie udziele-
nia pomocy fi nansowej w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznacze-
niem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 
dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie.

7) Uchwała Nr LIV/528/14 w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr LI/501/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

8) Uchwała Nr LIV/529/14 o zmianie uchwa-
ły w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w roku budżetowym 2014 na realizację zadania inwe-
stycyjnego pod nazwą „ Budowa ujęcia wody na tere-
nie FKO”.

9) Uchwała Nr LIV/530/14 w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przed-

szkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 
prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 
przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

10) Uchwała Nr LIV/531/14 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Umiastowie.

11) Uchwała Nr LIV/532/14 w sprawie wyraże-
nia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 
nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.

12) Uchwała Nr LIV/533/14 w sprawie wyraże-
nia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości poło-
żonej w Ożarowie Mazowieckim.

13) Uchwała Nr LIV/534/14 w sprawie ustano-
wienia nieodpłatnej służebności gruntowej na nieru-
chomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 8/25 z obrębu PGR Strzykuły.

14) Uchwała Nr LIV/535/14 w sprawie rozpa-
trzenia i zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Ożarów Mazowiecki za 2013 rok.

15) Uchwała Nr LIV/536/14 w sprawie absoluto-
rium dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego za 2013 
rok.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresa-
mi:

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

(pokój nr 108).

Uchwały podjęte na LIV sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 26 czerwca 2014 r.

1) Uchwała Nr LV/537/14 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr LV/538/14 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

3) Uchwała Nr LV/539/14 w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr LI/500/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

4) Uchwała Nr LV/540/14 w sprawie udzielenia 
pomocy fi nansowej w formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Raj-

dowej od ul. Piastowskiej w Jawczycach do miejscowo-
ści Konotopa, oraz dofi nansowanie budowy ciągu pie-
szo-rowerowego wzdłuż ul. Sochaczewskiej od ronda 
przy ul. Strzykulskiej do zjazdu na teren rekreacyjno 
- sportowy w miejscowości Kręczki.

5) Uchwała Nr LV/541/14 w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieru-
chomości położonej w Strzykułach.

6) Uchwała Nr LV/542/14 w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieru-
chomości położonej w Duchnicach.

Uchwały podjęte na LV sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 17 lipca 2014r.

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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1) Uchwała Nr LVI/543/14 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr LVI/544/14 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

3) Uchwała Nr LVI/545/14 w sprawie opłaty za 
świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

4) Uchwała Nr LVI/546/14 w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmi-
nę Ożarów Mazowiecki.

5) Uchwała Nr LVI/547/14 o zmianie uchwały 
w sprawie wysokości i szczegółowych warunków wy-
płacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia spe-
cjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

6) Uchwała Nr LVI/548/14 w sprawie rozpatrze-
nia skargi Pani Anny Pietrzak na Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza.

7) Uchwała Nr LVI/549/14 w sprawie nabycia 
w drodze umowy darowizny nieruchomości położo-
nych w obrębie SHR Płochocin.

8) Uchwała Nr LVI/550/14 w sprawie nabycia 
w drodze umowy darowizny działki położonej w obrę-
bie SHR Wolica.

Uchwały podjęte na LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 20 sierpnia 2014r.

9) Uchwała Nr LVI/551/14 w sprawie zalicze-
nia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 
przebiegu.

10) Uchwała Nr LVI/552/14 w sprawie zalicze-
nia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 
przebiegu.

11) Uchwała Nr LVI/553/14 w sprawie pozba-
wienia drogi kategorii drogi gminnej.

12) Uchwała Nr LVI/554/14 w sprawie pozba-
wienia drogi kategorii drogi gminnej.

13) Uchwała Nr LVI/555/14 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 479/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim z dnia 21 czerwca 2010 roku.

14) Uchwała Nr LVI/556/14 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 108/11 z dnia 27 października 2011 roku 
w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Połu-
dnie.

15) Uchwała Nr LVI/557/14 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 131/11 z dnia 27 października 2011 roku 
w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płochocin Wieś.

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).

Przypominamy, że 30 września 2014 r. upływa 
ustawowy termin do wniesienia przez przedsiębior-
ców III raty opłaty za korzystanie w 2014 r. z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warun-
kiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do 
kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przy-
wróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzy-
mania.

Komunikat dla Przedsiębiorców
W przypadku niedokonania opłaty w nieprzekra-

czalnym terminie do dnia 30 września 2014 r. zezwo-
lenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe 
zezwolenie po 6 miesiącach.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.

Katarzyna Kozłowska
Ewidencja Działalności Gospodarczej

W dniu 21 sierpnia 2014 r. Prezes Rady Mini-
strów podpisał rozporządzenie w sprawie zarządze-
nia wyborów samorządowych, które ma się ukazać 
w Dzienniku Ustaw w dniu 27 sierpnia 2014 r. Z tym 
dniem formalnie rozpocznie się kampania wyborcza 
(art. 104 Kodeksu wyborczego).

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborcze-
go można składać od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o za-
rządzeniu wyborów tj. od 27 sierpnia 2014 r. do 8 
września 2014 r. w godz. urzędowania od 8.15 do 
16.15 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborcze-
go Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 (gmach Urzędu 
Wojewódzkiego) wejście „B” parter.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO
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II Międzynarodowy Festiwal Folkloru 2014-Ożarów Mazowiecki

Zapraszamy fi rmy i instytucje do udziału w Pro-
gramie Ożarowska Karta Rodziny 3+, która została 
wprowadzona przez samorząd Ożarowa Mazowieckie-
go z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych i kształto-
waniu ich pozytywnego wizerunku.

Program ma charakter otwarty tzn. wszyscy, którzy 
chcą zostać jego Partnerami, mogą to uczynić na każ-
dym etapie działania Programu.

Wszyscy Partnerzy Programu otrzymują specjalne 
ulotki lub naklejki promujące Kartę, które zamiesz-
czają jako informację o swoim udziale w Programie, 
w miejscach świadczenia swoich usług. Logo lub na-
zwa Partnera zostają zamieszczone na stronie inter-
netowej Gminy Ożarów Mazowiecki www.ozarow-ma-
zowiecki.pl w zakładce Karta Rodziny 3+.

Dlaczego warto zostać Partnerem Programu 
Ożarowska Karta Rodziny 3+

• Firma lub instytucja przystępująca do Pro-
gramu buduje zaufanie i kreuje pozytywny wizerunek 
wśród mieszkańców poprzez współpracę z Urzędem 
Miejskim w Ożarowie Mazowieckim,

• Partner akcji staje się rozpoznawalny dla ro-
dzin korzystających z Karty oraz zainteresowanych 
osób, poprzez umieszczenie logo i danych teleadreso-
wych na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl w zakład-
ce Karta Rodziny 3+,

• Udział w Programie stwarza możliwość pozy-
skiwania nowych klientów i poszerzania liczby stałych 
klientów,

• Partner zostaje oznaczony ulotką lub naklejką 
promującą Program Ożarowska Karta Rodziny 3+.

Wydział Spraw Społecznych
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

OŻAROWSKA KARTA RODZINY 3+

Tegoroczny festiwal trwał od 2 do 6 sierpnia. Mnó-
stwo przygotowań, pracy a tak szybko minął. Pozosta-
ły jednak cudowne, radosne wspomnienia. Jeszcze 
muzyka i śpiew gdzieś w pamięci się kołaczą wywo-
łując uśmiech na twarzy. Na zdjęciach odnajdujemy 
roześmiane twarze naszych nowych przyjaciół, którzy 
przyjechali do naszego Ożarowa z różnych stron świa-
ta, prezentując swoją kulturę.

W tym roku na naszym festiwalu gościliśmy  grupy 
taneczne z Turcji (Bogazici Folk Dance Group), Sycylii 
(Compagnia Folklorica Rosa Balistreri), Kraju Basków 
(Gero Axular Dantza Taldea), Brazylii (The Pioneiros 
do Centro Oeste), a gospodarzem był nasz Zespół Lu-
dowy „Ożarowiacy”. Wspaniała plejada różnorodnych 
kultur, dzięki czemu na scenie jak w kalejdoskopie 
zmieniała się muzyka, śpiew, wspaniałe kostiumy oraz 
porywające tańce.

W sobotę 2 sierpnia w sali widowiskowej Domu 
Kultury „Uśmiech” w godzinach popołudniowych spo-
tkały się delegacje zespołów przybyłych na nasz festi-
wal z władzami gminy i powiatu: Panem Pawłem Kanc-
lerzem Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego, Panią 
Blanką Jabłońską Przewodniczącą Rady Miejskiej 
Ożarowa Mazowieckiego, Panem Dariuszem Skarżyń-
skim Zastępcą Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 
oraz Panem Pawłem Białeckim v-ce Starostą Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. W imieniu organizato-
rów festiwalu naszych wspaniałych gości przywitała 
Pani Alina Holk Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, 
nie zabrakło wspólnych zabaw integracyjnych, pamiąt-
kowych zdjęć. Pan Burmistrz, pomysłodawca tego 
wspaniałego wydarzenia jakim jest festiwal w swojej 
wypowiedzi stwierdził, iż w życiu każdego człowieka, 

22 czerwca podczas imprezy plenerowej pod tytu-
łem „Cyrk na kółkach” zorganizowanej  na terenie kom-
pleksu cyrkowego w Julinku , „Szkółka RC Płochocin” 
miała możliwość zaprezentowania szerszej publicz-
ności swojej działalności. Dodatkowo dla wszystkich 
dzieci przygotowane zostały modele, którymi mogły 
pojeździć po wcześniej przygotowanym torze. Emocji 
nie brakowało gdyż do zabawy niejednokrotnie włą-
czali się rodzice. Modele dzielnie pokonywały proste 

i zakręty toru pod okiem opiekunów.  Następnie odbył 
się pokaz jazdy profesjonalnymi modelami samocho-
dów z napędem  spalinowym ,które przyciągnęły dużą 
rzeszę widzów. Zainteresowanie było ogromne, dlate-
go zapraszamy wszystkich chętnych do sekcji Szkół-
ki RC w klubie FC Płochocin w nowym roku szkolnym 
2014/2015.

FC Płochocin

Piknik rodzinny „Cyrk Na Kółkach” oraz zaproszenie 
na zajęcia w nowym roku szkolnym
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kultura powinna odgrywać ważną rolę, ponieważ jej 
wpływ na rozwój i kształtowanie osobowości człowie-
ka jest wielki i nieoceniony. Ważnym jest, aby pielę-
gnować i promować polską kulturę ludową już od naj-
młodszych lat i takim przykładem jest Zespół Ludowy 
„Ożarowiacy”, skupiający  w swych szeregach dzieci i 
młodzież z całej gminy  oraz gmin sąsiadujących.

W godzinach popołudniowych barwna, roztańczo-
na, przepełniona różnorodną muzyką, parada uczest-
ników festiwalu przeszła ulicami naszego Ożarowa 
Mazowieckiego.

Pierwszy inauguracyjny koncert rozpoczął się 
o godz. 18.00. Nasi mieszkańcy mogli podziwiać 
wspaniałą mieszankę kultur różnych narodów, od-
mienną  muzykę, inne tańce, inne kostiumy, a jednak 
w tym wszystkim jest coś, co łączy te wszystkie kultu-
ry, tym czymś jest człowiek i jego życie, które zapisane 
jest w tańcu, śpiewie i muzyce.

3 sierpnia- w niedzielny poranek wszystkie gru-
py festiwalowe spotkały się na mszy ekumenicznej             
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Ma-
zowieckim. Mszę świętą celebrował Proboszcz Parafi i 
ks. Jan Latoń. Było to niezwykłe duchowe przeżycie, 
a stało się to także za sprawą naszych „Ożarowiaków”, 
którzy wspaniale przygotowali się do tego wydarzenia. 
Ubrani w nasze polskie narodowe stroje w ujmujący 
sposób wykonali psalmy, pieśni  przy akompaniamen-
cie muzycznym wykonanym przez muzyków z grup fe-
stiwalowych.

W niedzielne popołudnie Ożarów ponownie roz-
brzmiewał muzyką, tańcem i śpiewem. Taniec jest 
językiem ciała, więc zarówno tancerze, jak i publicz-
ność wspaniale się rozumieli i cudownie bawili two-

rząc barwne korowody taneczne. Nasi goście festiwa-
lowi uczyli mieszkańców Ożarowa swoich narodowych 
tańców, było radośnie i tańcom nie było końca. Wie-
czorem wszystkie zespoły spotkały się w Julinku na 
spotkaniu integracyjnym, było ognisko z kiełbaskami, 
pyszne potrawy grillowe, wspólne tańce, dużo radości, 
a także mnóstwo nowo zawartych przyjaźni.

6 sierpnia - na placu przy Domu Kultury w Józefo-
wie, wspaniałym koncertem trwającym ponad 2 godzi-
ny zakończyliśmy festiwal. Wszystkie zespoły otrzymały 
pamiątkowe statuetki festiwalowe, dyplomy oraz pa-
miątki, które wręczyli: Pan Paweł Kanclerz Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego, Pani Blanka Jabłońska oraz 
Pani Alina Holk. Słowa podziękowania Pan Burmistrz 
skierował do wspaniałej Publiczności, która entuzja-
stycznie przyjmowała każdy zespół. Uczestnikom fe-
stiwalu, dziękował za wspaniałe barwne koncerty i za 
radość jaką dają wszystkim ludziom poprzez swoją 
muzykę, taniec i śpiew. Gratulacje popłynęły także dla 
Organizatora Festiwalu – Domu Kultury „Uśmiech”, 
współorganizatorów: Gminy Kampinos, Centrum Kul-
tury w Błoniu oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Ożaro-
wie Mazowieckim.

Stwierdzam z wielką dumą, iż nasza gmina sta-
ła się wspaniałą kolebką renesansu polskiej kultury 
ludowej. Mam nadzieję, że w następnym roku nasi 
mieszkańcy będą również mogli uczestniczyć w tak 
wspaniałym wydarzeniu, jakim jest Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru.

Małgorzata Wojciechowska
Instruktor prowadzący

Zespół Ludowy „Ożarowiacy”
Fotoreportaż na kolorowych stronach

Na wiosnę 2013 r. w rodzinie Państwa Matuszew-
skich urodził się trzeci syn. Już przed jego przyjściem 
na świat rodzice wiedzieli, że chłopiec ma bardzo po-
ważną wadę serca (m.in. atrezja płucna, ubytek prze-
grody międzykomorowej, przerośnięta dwuujściowa 
prawa komora). Badania, konsultacje, wiele drama-
tycznych chwil, szukanie pomocy w kraju i zagranicą, 
wiele nieprzespanych nocy, poważna operacja serca 
– to wszystko wydarzyło się zanim Adaś skończył ro-
czek. W Ożarowie powstało kilka niezależnych inicja-

tyw, mających na celu pomoc fi nansową, ale także 
logistyczną, psychiczną  i duchową rodzinie malucha. 
Skrzykiwali się rodzice z przedszkola Sióstr Urszula-
nek, Strażacy-Ochotnicy, znajomi rodziny… 

Niemal rok po urodzeniu chorego chłopca sześć 
mieszkanek Ożarowa powołało Komitet Charytatyw-
ny ADAŚ CITY. Część z nich znała rodziców malucha, 
część zaangażowała się wiedząc tylko, że członek lo-
kalnej społeczności potrzebuje wsparcia. Do momen-
tu założenia komitetu panie zorganizowały zbiórki po 

Chory malec integruje mieszkańców

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Bur-
mistrzem Ożarowa Mazowieckiego a Kalinowski Woj-
ciński Korzybski Kancelarią Radców Prawnych sp.j., 
mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki mogą ko-
rzystać z bezpłatnych porad prawnych prowadzo-
nych przez prawników Kancelarii w ramach projektu 
„Prawnik Pierwszego Kontaktu”.

Pracownicy Kancelarii przyjmują w budynku przy 
ul. Poznańskiej 165, III piętro, pokój 311, w każdy 
poniedziałek, w godzinach 10 – 12.

Prosimy o telefoniczny kontakt pod nr tel. (22) 
652 31 15  (od pn. do pt. w godz. 9-17)  w celu umó-
wienia godziny spotkania.

Bezpłatne porady prawne



10 Informator Ożarowski 6/40 2014

KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

mszach i na imprezach prywatnych, loterie i licytacje, 
które dały prawie 28 tys. zł. 

Panie rozpoczęły prace od założenia wydarzenia na 
FB (ADAŚ CITY), potem nawiązały współpracę z fi rma-
mi lokalnymi i indywidualnymi darczyńcami, władza-
mi gminy, Wspólnotami i Proboszczami obu parafi i, 
potem trochę biurokracji i poszło… Trzy festyny (pa-
rafi alny w Ołtarzewie, podczas Dni Ożarowa i z okazji 
Dnia Ojca w Parafi i w Ożarowie), które współorganizo-
wały lub organizowały, dwie loterie fantowe, dwa kier-
masze, kwesty…  - Działając już formalnie podczas 
imprez w Ożarowie w ciągu 5 miesięcy zebrałyśmy 
19467,75 zł, ale co ważne za naszym przykładem idą 
inni – podsumowuje pani Kamila.  

- Zdopingowałyśmy innych mieszkańców i np. kwe-
stowano podczas festynów UKS Ołtarzew, Osiedla 
RSM Bloki czy Sołectwa Koprki – mówi pani Agniesz-
ka. - Bez problemu namówiłyśmy do wolontariatu mło-
dzież z gimnazjum im. Pallottiego w Ożarowie. Cieszy 
fakt, że nauczyciele ze wspomnianego gimnazjum 
poprosili rodziców uczniów, aby pieniądze na kwiaty 
i prezenty na koniec roku przeznaczyli na pomoc cho-
remu chłopcu. To ważna lekcja dla młodzieży, w tym 
także mojej dwójki, która tam uczęszcza – dodaje 
pani Dorota.

Ale co ważne, wszystkie imprezy organizowane 
przez Komitet, mają walor integracyjny.

- My widzimy tu szansę na umocnienie lokalnej 
społeczności – kontynuuje pani Kasia z ADAŚ CITY. 
– Jako kobiety mamy naturalną skłonność do opieki, 
ale także do scalania grupy. Pieniądze są ważne, ale 
równie potrzebna jest społeczność, która reaguje na 
krzywdę/problem jednego z jej członków. Każda z zało-

życielek komitetu ma co najmniej dwójkę dzieci, dwie 
wychowuje trójkę, jedna nawet czwórkę, może same 
kiedyś będziemy potrzebowały pomocy… - A poza tym 
nasza działalność to wspaniały przykład dla naszych 
dzieci. Przy okazji chcemy podziękować wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób pomagają nam – dodają 
pozostałe panie z Komitetu, Laria i Ola.

Tylko jak podziękować 17-latkowi, który na licyta-
cje oddaje swoje najcenniejsze skarby zbierane la-
tami? Szóstoklasistkom, które pieką na kiermasz po 
30 muffi nek? P. Krysi, która bierze udział w każdej 
zbiórce i namawia innych? Komuś, kto przekazuje na 
loterię zabawki warte tysiąc złotych albo bezrobotne-
mu, który daje 300 zł? Ludziom, którzy modlą się za 
Adasia i jego rodziców? Albo emerytce, która drżącą 
ręką wkłada do puszki zmięte 10 zł?

Panie nadal zbierają pieniądze na rehabilitację, 
lekarstwa czy środki do prawidłowego odżywiania 
dziecka (cały czas Adaś karmiony jest przez sondę). 
Niedługo kolejne akcje… Pilnie szukają sali na ko-
lejny bal charytatywny, który chcą zrobić na jesie-
ni w Ożarowie lub okolicach. Wraz Business Centre 
Club, który objął patronatem działania Komitetu, chcą 
rozkręcić akcję związaną z licytacjami atrakcyjnych 
fantów z autografami aktorów, celebrytów, artystów, 
sportowców. Komitet szuka fi rm, które podczas swo-
jej wewnętrznej imprezy dla pracowników, chciałyby 
przeprowadzić krótką aukcję kilku cennych przedmio-
tów. Kontakt – adas.city@op.pl. Wszystkich, którzy 
chcieliby pomóc (w balu, kwestach czy aukcjach) 
lub być na bieżąco informowani zapraszamy też do 
odwiedzenia wydarzenia na FB. 

PS. Z ostatniej chwili. Do chwili zamykania numeru 
ważyły się losy Adasia. Druga operacja serca Adasia 
nie obyła się bez komplikacji przed, w trakcie i po, 
ale modlitwy wielu osób i fantastyczne umiejętności 
polskich lekarzy z Kliniki w Münster dają nadzieję, że 
skorygowano część wad serca. O dalszych losach Ada-
sia i działaniach Komitetu – w następnym numerze 
Informatora.

W imieniu Komitetu Dobroczynnego ADAŚ CITY
Katarzyna Wyszomierska

Do 20 września na fejsbukowym wydarzeniu 
ADAŚ CITY trwała będzie licytacja dwóch rocz-
nych kursów podarowanych przez Szkołę Języków 
Obcych GLOBAL SCHOOL (Ożarów Mazowiecki, 
ul. Poznańska 258). Oba kursy (zajęcia dwa razy 
w tygodniu, a w cenie - podręczniki i materiały) 
przeznaczone są dla dzieci, młodzieży lub doro-
słych. Właściciele Szkoły wylicytowaną kwotę 
przeznaczają na leczenie i rehabilitację chłopca.
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W dniu 21 czerwca 2014 roku w ramach funduszu 
sołeckiego odbyło się spotkanie integracyjne połączo-
ne z imprezą dla dzieci. 

O godz. 13.00 rozpoczęliśmy imprezę dla dzieci 
naszej wsi i nie tylko. Odbyły się konkursy, zabawy, 
malowanie buziek, był poczęstunek oraz wata cukro-
wa. Najbardziej oblężony był przez nasze dzieci 20- 
metrowy dmuchany tor przeszkód. Program dla dzieci 
poprowadziła p. Agata Bobrzyńska. W tym miejscu  
serdecznie dziękuję p. Markowi Perkowskiemu wła-
ścicielowi fi rmy VILLA STUDIO za dostarczenie nagród 
dla dzieci, które uczestniczyły w konkursach (było tego 
sporo). Po godz. 16.00 rozpoczęliśmy spotkanie  dla  
dorosłych. Czas umilał nam zespół BOMA-DANCE. Pod-
czas imprezy serwowano poczęstunek dla przybyłych 
mieszkańców, przygotowany przez naszych mieszkań-
ców oraz fi rmę „IZABELLA” z Borzęcina. W spotkaniu 

SPRAWOZDANIE  ZE SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO MIESZKAŃCÓW WSI 
OŁTARZEW POŁĄCZONEGO Z  IMPREZĄ DLA DZIECI 

POD NAZWĄ „POWITANIE WAKACJI” 

integracyjnym uczestniczył Burmistrz Ożarowa Mazo-
wieckiego Paweł Kanclerz, który poświęcił dużo cza-
su na rozmowy z mieszkańcami  mojej wsi  na temat 
problemów i perspektyw rozwoju naszej Gminy i Wsi 
Ołtarzew – dziękuje panu Burmistrzowi za poświęcony 
czas. W spotkaniu uczestniczyło około 160 mieszkań-
ców wsi Ołtarzew  oraz duża grupa dzieci. 

Dziękuję bardzo tym mieszkańcom wsi Ołtarzew, 
którzy pomogli mi  w przygotowaniu terenu i organi-
zacji imprezy, radzie sołeckiej oraz panu Bogdanowi 
Sadowskiemu za udostępnienie działki, na której od-
był się piknik naszych mieszkańców. Dziękuję wszyst-
kim  przybyłym mieszkańcom, myślę że spotkanie było 
udane  i będzie miło wspominane. 

Sołtys wsi Ołtarzew 
Tadeusz Lubański  

W tym roku w dniach od 14 do 27 lipca harcerze 
i zuchy z Hufca Błonie, tj. z gmin Ożarów Mazowiecki, 
Błonie i Kampinos odpoczywali i bawili się na obozie 
w Janowie na malowniczej Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej. W wyjeździe wzięło udział aż 120 osób, 
było nas naprawdę dużo! 

Podczas obozu harcerze przenieśli się w czasy 
okupacji niemieckiej, by oddać hołd powstańcom war-
szawskim w 70. rocznicę wybuchu powstania – stąd 
nasze stroje: niemieckie panterki oraz furażerki na 
głowach oraz biało-czerwone opaski jako oznaki od-
działów, w które zamieniły się obozowe zastępy. Zu-

chy natomiast zostały uczniami Akademii Pana Klek-
sa – spotykały się z kolorowym Panem Kleksem, za 
dobrze wykonane zadania otrzymywały kolorowe piegi 
i guziki.

Zajęcia obozowe, a wśród nich gotowanie w ple-
nerze, zajęcia z orientacji w terenie, maskowania, 
strzelania, pierwszej pomocy, bardzo ciekawe gry te-
renowe, biegi na orientację, ogniska i nauka ich roz-
palania,  zadania teatralne, zajęcia plastyczne i spor-
towe, sprawiły dzieciom mnóstwo frajdy. Były jednak 
również nauką, ale taką prowadzoną w sympatyczny 
i bezbolesny sposób. Miło było obserwować, jak harce-
rze i zuchy stają się bardziej odpowiedzialni, zaradni, 
zgrani i serdeczni wobec siebie. Stawali się po prostu 
z dnia na dzień coraz lepsi. Obóz harcerski daje wspa-
niałą możliwość uczenia dzieci w działaniu oraz wpa-
jania im bardzo ważnych, ale i trudnych umiejętności 
– bycia samodzielnym oraz zdolnym do współpracy 
z innymi. Chyba nam się to udało i naprawdę przyjem-
nie było widzieć, jak dzieci jednocześnie dobrze się 
bawią – okazało się, że dwa tygodnie bez telewizora 
i komputera to dla nich żaden problem. 

Podczas obozu korzystaliśmy również z uroków kra-
iny, w której się znaleźliśmy – urządziliśmy wędrówkę, 
wyjechaliśmy na wycieczkę do pięknego Ojcowskiego 
Parku Narodowego (zrobił on na wielu osobach wraże-

HARCERSKIE LATO - WSPOMNIENIA
OBÓZ W JANOWIE...
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nie, trudno się temu dziwić, świeża zieleń lasu, błękit 
nieba i szemrzącego Prądnika oraz biel wyglądających 
zza lasu skał, a także chłód i mrok licznych jaskiń są 
naprawdę zachwycające), a zuchy odwiedziły też Ja-
sną Górę. 

Na zakończenie jeszcze raz trzeba powiedzieć, że 
obóz był bardzo udany. Uśmiechy dzieci na wszystkich 
zdjęciach to potwierdzają. Na pewno zobaczymy się 
za rok, bo przecież, jak głosi hasło naszych obozowych 
koszulek: „życie bez przygód byłoby strasznie głupie”, 
a na obozie jest ich bez liku. Do zobaczenia za rok! 

Więcej zdjęć można zobaczyć na fanpage’u Hufca 
ZHP Błonie na Facebooku. Zapraszamy!

Już w kilka dni po zakończeniu obozu, 31 lipca, 
dwa patrole (15 osób) złożone z najstarszych harcerzy 
w Hufcu wyjechały do Warszawy na zlot naszej chorą-
gwi z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania warszaw-
skiego. Było to niezapomniane spotkanie harcerzy 
z naszej chorągwi oraz z całej Polski, a także z innych 
organizacji harcerskich działających w Polsce, bo zlot 
w tym samym czasie zorganizowały różnież ZHR, Sto-
warzyszenie Harcerskie oraz „Zawisza”. Rzeczywiście 
okazja była niezwykła.

Wyjazd dostarczył nam wielu niezapomnianych 
wspomnień. Wzięliśmy udział w dwóch grach opar-
tych na technologiach mobilnych, w tym jednej noc-
nej, która polegała na przygotowaniu miasta na 1 
sierpnia i ozdobieniu go (patrol z 11DHSiW „Zielono-
Czarni” z Płochocina zwyciężył w tej grze i wygrał pon-
ton). Uczestniczyliśmy w ofi cjalnych uroczystościach 1 
sierpnia pod Pomnikiem Państwa Podziemnego, na 
placu Piłsudskiego oraz na Kopcu Powstania. To były 
bardzo piękne chwile, zwłaszcza, że brali w nich udział 
kombatanci, byli powstańcy, którzy zachwycają swoją 
postawą do dziś. Znaleźliśmy się na placu Zamkowym 
o 17.00, gdzie ze wszystkimi zatrzymaliśmy się. Byli-
śmy na wspólnym śpiewaniu piosenek powstańczych, 
wystąpiliśmy w Pierwszym Programie Polskiego Radia 
oraz w harcerskiej telewizji ZHP360. Zaliczyliśmy też 
koncert zespołu Wszyscy Byliśmy Harcerzami w na-
szej bazie i wreszcie uczestniczyliśmy we wspólnej dla 
wszystkich orgnizacji harcerskich mszy świętej i defi -
ladzie przez Stare Miasto w niedzielę 3 sierpnia. To 
był ostatni dzień zlotu i bardzo żałowaliśmy, że ten tak 
intensywny czas tak szybko się skończył.

Do domów wróciliśmy bardzo zmęczeni, ale i szczę-
śliwi oraz pełni wspomnień z pięknej Warszawy, wspa-
niale udekorowanej, słonecznej i przygotowanej do 
tych obchodów oraz pełnej ludzi, którzy chcieli świę-
tować tę rocznicę, a także turystów zauroczonych na-
szym widokiem. Z pewnością warto było na zlot poje-
chać, żeby to wszystko przeżyć. 

phm. Katarzyna Cackowska
Zapraszamy na Facebookowy fanpage Zielono-

Czarni po więcej zdjęć. :)

... ZLOT CHORĄGWI STOŁECZNEJ w 70. rcznicę wybuchu 
powstania warszawskiego





9-15 lipca 2014 r.

Występ Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”
na XI Międzynarodowym Festiwalu
w Mórahalom na Węgrzech

9-15 lipca 2014 r.

Występ Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”
na XI Międzynarodowym Festiwalu
w Mórahalom na Węgrzech

Informacja wewnątrz numeru



II Międzynarodowy Festiwal Folkloru 2014 – Ożarów MazowieckiII Międzynarodowy Festiwal Folkloru 2014 – Ożarów Mazowiecki

Relacja wewnątrz numeru

Foto: Marzena Kałużna, Paweł Krupa
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W dniach 17-20 lipca została rozegrana XX Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich 
w łucznictwie w Nowej Rudzie.

Jest to najważniejsze wydarzenie sportowe dla 
Młodzieży w skali Kraju, w którym o możliwości startu 
decyduje wcześniejsza klasyfi kacja.

Ożarów Mazowiecki reprezentował Adam Krawczyk 
i Szymon Skowroński którzy po pierwszych dwóch 
dniach rywalizacji sportowej zostali sklasyfi kowani na

6 i 27 miejscu. Adam strzelał wyśmienicie i usta-
nowił swój kolejny rekord życiowy 1257 ptk na 1440 
możliwych.

Ostatniego dnia zawodów Nasi zawodnicy musieli 
stanąć do pojedynków.

Adam pokonał trzech przeciwników, w tym swoje-
go klubowego kolegę Szymona i uległ dopiero w poje-
dynku o wejście do ścisłego fi nału z zawodnikiem ze 
Zgierza.

Ostatecznie Adam zajął miejsce Piąte zaś Szymon 
Siedemnaste.

Jest to jeden z najlepszych startów naszych zawod-
ników w zawodach krajowych.

Dziękujemy za wkład w szkolenie zawodników Klu-
bowi Ożarowianka, Miastu za zapewnienie nam miej-
sca oraz funduszy, a przede wszystkim Trenerom:  

Grzegorzowi Targońskiemu i Michałowi Patrzałko-
wi, bez których ten sukces nie był by możliwy.

Liczymy, że kolejne starty naszych zawodników 
przyniosą tak oczekiwane miejsca medalowe.

Michał Patrzałek
Trener w KSO

XX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich w łucznictwie 
w Nowej Rudzie

Rozgrywane w dniach 4-6.07.2014r. w Dębicy Mi-
strzostwa Polski 14 latków w pływaniu przyniosły wielki 
sukces zawodnikowi KS „1” Ożarów Mazowiecki Jaku-
bowi Smolińskiemu. Na 5 dozwolonych startów Kuba 
zdobył 5 złotych medali okraszonych Rekordem Polski 
na 50m, stylem dowolnym z czasem 0;24,76sek.

W punktacji medalowej KS „1” Ożarów Mazowiec-
ki zdobył 1 miejsce pokonując wszystkie utytuowa-
ne kluby oparte w większości na Szkole Mistrzostwa 
Sportowego. 

Jakub Smoliński to zawodnik zrodzoony z naszego 
systemu szkolenia prowdzony przez młodego trenera 
Marka Wyrębkowskiego.

Pozostali nasi zawodnicy uzyskiwali rekordy życio-
we, a najlepszą zawodniczką po Jakubie Smolińskim 
była Iga Wrzosek zajmując 5 miejsce na 50m. stylem 
motylkowym z czasem 0;30,64sek. Bilsko fi nałów był 

Jakub Smoliński rekordzistą 
i pięciokrotnym Mistrzem Polski 14 latków w pływaniu

również Adam Waśko zajmując 12 miejsce na 100m. 
stylem motylkowym, 14 miejsce na 200m. stylem mo-
tylkowym i 16 miejsce na 50m. stylem dowolnym. 

Mamy nadzieję, że wyniki Jakuba Smolińskiego są 
początkiem jego kariery wiodącej na szczyt sportu pły-
wackiego. Znalezienie talentu sportowego w małym 
mieście to wielki sukces. Natomiast z wielkiego talen-
tu zrobienie mistrza to wielka sztuka trenerska.

Życzymy zatem młodemu trenerowi, aby spełniły 
się marzenia jego, nasze i ożarowskich miłośników 
sportu pływackiego.

wyniki zawodów na stronie http://megatiming.pl/
zawody/mistrzostwa-polski-juniorow-14-letnich-w-ply-
waniu

Trener Koordynator 
Tadeusz Staniszewski
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23 czerwca to data, której w roku 2014 nie zazna-
czono w kalendarzu na czerwono. Dla Gimnazjum im. 
K.I. Gałczyńskiego Płochocinie okazała się   jednak 
bardzo znacząca.  A to za sprawą niezwykłych ludzi, 
których szkoła miała zaszczyt gościć. Gimnazjum oraz 
Fundacja Akademia Integracji dzięki wsparciu fi nan-
sowemu, rzeczowemu i osobowemu zorganizowała 
dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki imprezę 
pod hasłem „W słabości siła -czyli Dzień z mistrzami 
paraolimpijskimi”. Było to możliwe dzięki  życzliwości 
wielu fi rm i instytucji takich jak: Reda Polska, Merce-
des Benz, Bakoma, Targban, Fresh World i Gminie 
Ożarów Mazowiecki. Spotkanie z paraolimpijczykami 
odbyło się w konwencji rozgrywek sportowych. Każdy 
mógł  popróbować swych sił w potyczkach paraolim-
pijskich takich jak koszykówka i slalom na wózkach 
czy w  szermierce.  Wszyscy bardzo entuzjastycznie 
odnieśli się do zaproponowanych aktywności.  By uzy-
skać tytuł  mistrza należało wziąć udział we wszyst-
kich możliwych konkurencjach. A było ich aż dziewięć.  
Czas pomiędzy poszczególnymi rozgrywkami umilały 
nauczycielki z gimnazjum, robiąc soki ze świeżych 
owoców, które trafi ły do szkoły dzięki uprzejmości fi rmy 
Fresh World i Targban.  Każdy z uczestników częstował 
się też jogurtami i serkami fi rmy Bakoma.  O dwuna-

stej na boisku szkolnym pojawiła się grupa Karabela 
z pokazem szermierki historycznej  rodem z Pana Wo-
łodyjowskiego. Dla najmłodszych Akademia Integracji 
przygotowała pokazy edukacyjno -sportowe w zakre-
sie szermierki.  Dzieci z zachwytem bawiły się z pania-
mi Martą Makowską i Renatą Burdon, które w swej 
karierze zdobyły wiele medali na Igrzyskach Paraolim-
pijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy 
i różnorodnych innych zawodach. Ważnym elementem 
oprócz dobrej zabawy był także przekaz takich war-
tości jak empatia, uczciwość, patriotyzm. Przybyli Pa-
raolmpijczycy stali się dla młodych ludzi wzorem do 
naśladowania.

To niezwykłe spotkanie zakończyło się uroczystym 
wręczeniem nagród za konkurencje sportowe oraz lo-
sowaniem, w którym każdy miał szansę na zdobycie 
atrakcyjnych prezentów.   Impreza wspaniale wpisa-
ła się w priorytety bliskie Gimnazjum w Płochocinie, 
które od kilku lat stara się tworzyć pozytywny klimat 
dla osób niepełnosprawnych. Fundacja Akademia In-
tegracji wspiera szkołę w tych działaniach już po raz 
kolejny i mamy nadzieję, że nie ostatni. 

Katarzyna Konopka-Gęba

Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 2

W słoneczną sobotę 7 czerwca 2014 roku w SP nr 
2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim 
odbył się Piknik Rodzinny. Hasłem przewodnim tego-
rocznej imprezy było zdanie zaczerpnięte ze znanego 
szlagieru: „Warszawę da się lubić, a szkołą można się 
chlubić.” Tematyka edukacyjna pikniku była wypad-
kową działań szkoły realizowanych w ciągu całego 

roku szkolnego, w którym dużo miejsca poświęciliśmy 
patronowi szkoły, czyli Obrońcom Warszawy i samej 
Warszawie. Rodzice i kadra pedagogiczna jak co roku 
stanęli na wysokości zadania i zorganizowali impre-
zę plenerową w przystępny i  profesjonalny sposób. 
Tradycyjnie też na piknik rodzinny zaprosiliśmy absol-
wentów szkoły i dawnego jej pracownika. W tym roku 

Dzień z mistrzami paraolimpijskimi
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gościem honorowym była pani Petronela Rzeszewska, 
wieloletni nauczyciel techniki. Po ofi cjalnym rozpoczę-
ciu imprezy na specjalnie na tę okazję ustawionej sce-
nie występowali uczniowie naszej szkoły, prezentując 
swoje liczne talenty. Najwięcej wrażeń artystycznych 
dostarczyli słuchaczom: Zosia Święciaszek, Staś Gon-
tarczyk, Łukasz Witak, Tosia Kozarzewska, Ula Pie-
trzak, Jakub Kościan, Kacper Bozik, Kacper Fiszlak, 
Karol Czerwiński, Krzyś Gałka, Mateusz Łuczkiewicz, 
laureaci I, II i III miejsca Gminnego Konkursu Pieśni 
Patriotycznych, którzy wraz  z innymi uczniami pod kie-
runkiem p. M. Osińskiej prezentowali  pieśni o Warsza-
wie. Później nie mniej wzruszający był krótki występ 
absolwentów szkoły, tj. Łukasza Brzeziny (akordeon) i 
Marysi  Malinowskiej (taniec nowoczesny). Dzięki do-
brej współpracy szkoły z różnymi sekcjami taneczny-
mi możliwy był też widowiskowy popis tańców dwóch 
grup tanecznych działających przy szkole oraz grupy 
wokalnej prezentującej muzykę gospel. Wszyscy, któ-
rzy przybyli na piknik, mogli wziąć udział w licznych 
konkursach. Dużą popularnością cieszyły się konku-
rencje sportowe, konkursy kulinarne: „Ugotowani- 
bis”, „Etykieta przy stole,” a także konkurs plastyczny, 
fotografi czny, szachowy i recytatorski. Natomiast sto-
isko PTTK zgromadziło wokół siebie wielu miłośników 
turystyki, zarówno młodszych, jak i starszych. Wiele 
niespodzianek dla uczniów przygotowała „Gliniarnia,” 
szkoła „Lingo-Star” i „Mała Lingua”. Na zwycięzców 
konkursów czekały nagrody w postaci  paczek z owo-
cami, ufundowanymi przez Firmę „AGMAR.” Jak co 
roku najdłuższa kolejka ustawiła się do loterii fanto-
wej, z której dochody zasiliły fundusz Rady Rodziców. 
Dla spragnionych i głodnych Rada Rodziców  przygoto-
wała kawiarenkę z domowym ciastem, wodą, herbatą 
i kawą. Tradycyjnie też był grill z kiełbaskami, kaszan-
ką i  surówkami. Niezapomnianych wrażeń kulinar-
nych dostarczały też wszystkim  panie kucharki, które 
przygotowały pyszną „wojskową” grochówkę. Niełatwy 

temat pikniku, w którym oprócz zabawy, przekazali-
śmy treści  związane z patriotyzmem, kształtowaniem 
szacunku do bohaterów narodowych,  obrońców oj-
czyzny, chyba udało się nam „sprzedać” w atrakcyjnej 
dla wszystkich formie. Zwłaszcza, że dzieci garnęły się 
do kolorowania godła Polski i syrenki warszawskiej, 
spontanicznie włączały się do śpiewania refrenów 
piosenek. Nie były bombardowane wiedzą historycz-
ną, tylko mogły cieszyć się atrakcjami kojarzącymi 
się z wolnością i zabawą, Specjalnie z myślą o naj-
młodszych zaprosiliśmy strażaków z OSP Ożarów Ma-
zowiecki, którzy prezentowali swój wóz i nowoczesny 
sprzęt gaśniczy. Uczniowie podziwiali również modele 
zabytkowej wiśniowej Warszawy (sedan) wyproduko-
wanej w FSO na Żeraniu, kilku motocykli i starego mo-
delu ciągnika, co prawda zamiast Ursusa C330, był 
stary Zetor, ale męska część szkoły i tak z dużym za-
ciekawieniem oglądała jego mechanizm i możliwości 
techniczne. Żartowaliśmy, że Warszawa zmniejszyła 
dystans i połączyła się z Ołtarzewem. Trzeba przyznać, 
że piękna „warszawka” ze skórzanymi fotelami budzi-
ła podziw nie tylko dzieci, ale również wielu dorosłych. 
Były wspomnienia, rozmowy o Syrenie 120 i słynnym 
Fiacie 125 p i 126 p. Cieszymy się, że impreza jak co 
roku zgromadziła wiele rodzin, które mogły wspólnie 
z dziećmi pobawić się na świeżym powietrzu, skorzy-
stać z wielu atrakcji i ciekawie spędzić wolny dzień. 
Dziękując za przybycie wszystkim gościom i  sponso-
rom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie 
imprezy, m.in. Panu Burmistrzowi Ożarowa Mazowiec-
kiego Pawłowi Kanclerzowi, Prezesowi  Firmy „Peri”, 
Panu Michałowi Wrzoskowi, Hotelowi „Lamberton,” 
Prezesowi i Komendantowi i OSP Ożarów Mazowiec-
ki oraz właścicielom zabytkowych pojazdów, już teraz 
zapraszamy wszystkich na przyszły rok!

Wrażenia spisała : M. Tomaszewska, 
wicedyrektor szkoły
Zdjęcia : K. Kordula
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w Ożarowie Mazowieckim

7 września godz. 15.00 Dożynki Gminne (boisko 
UKS Ołtarzew)

14 września godz. 16.00 Wystawa pracowni pla-
stycznej i fotografi cznej (Sala Widowiskowa)

15 września początek zajęć w Domu Kultury 
„Uśmiech”

21 września godz. 16.00 Wieczorek taneczny dla 
seniorów – muzyka na żywo! – wstęp 15 zł

 

Filia w Józefowie

14 września godz. 9.00-13.00 Dzień otwarty – pre-
zentacja oferty kulturalnej Domu Kultury „Uśmiech” 
(przed kościołem w Płochocinie)

W dniach od 9 lipca 2014 r. do 15 lipca 2014 r. 
Zespół Ludowy „Ożarowiacy” gościł na XI Międzynaro-
dowym Festiwalu w Mórahalom na Węgrzech. Zostali-
śmy zaproszeni na festiwal przez Burmistrza Móraha-
lom Nógradi Zoltana oraz Zespół Ludowy „Napsugar”, 
który w ubiegłym roku był gościem naszego I Między-
narodowego Festiwalu Folklorystycznego – Ożarów 
Mazowiecki 2013. Byliśmy bardzo serdecznie i ciepło 
przyjęci przez organizatorów, którzy wspaniale nam 
wypełnili czas spędzony na ich ziemi. Korzystaliśmy 
za darmo z basenów termalnych, zwiedzaliśmy Mó-
rahalom, Szeged a w powrotnej drodze Budapeszt. 
Na spotkaniach integracyjnych uczyliśmy Węgrów 
polskich tańców ludowych, oni natomiast uczyli nas 
jak tańczyć czardasza oraz inne żywiołowe tańce wę-
gierskie. Nawiązaliśmy mnóstwo nowych znajomości 
i przyjaźni. W trakcie koncertów ukazywaliśmy węgier-
skiej publiczności nasz piękny, barwny, roztańczony 
i rozśpiewany polski folklor, publiczność nagradza-
ła nasze występy wielkimi brawami, byliśmy bardzo 
dumni, że możemy reprezentować nasz kraj i naszą 
gminę. Obiecaliśmy sobie nawzajem, że musimy się 
jeszcze spotkać, może za rok na naszym festiwalu? 
Wróciliśmy z Węgier szczęśliwi i zadowoleni, szkoda, 
że wyjazd trwał tak krótko.

Małgorzata Wojciechowska 

KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

28 września godz. 16.00-20.00  Wieczorek ta-
neczny dla seniorów – muzyka mechaniczna - 

wstęp wolny!

Filia w Broniszach 

14 września godz. 16.00 -20.00 Wieczorek ta-
neczny dla seniorów – muzyka mechaniczna - 

wstęp wolny!
21 września godz. 14.00 Warsztaty z wyrobu bi-

żuterii
28 września godz. 15.00 Spektakl teatralny dla 

dzieci pt. „Magiczny sklepik” w wykonaniu teatru „Ka-
lejdoskop” – wstęp wolny!

„Ożarowiacy” na Węgrzech

15.08.2014 w dniu święta Wojska Polskiego Kom-
batanci  z koła nr 7 Jaworzyn obwód Obroża wraz 
z vice przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem 
Szmigiel złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na 
cmentarzach wojennych w Ołtarzewie oraz w Pilasz-
kowie.

Firma Handlowo-Usługowa EXACTOR Sp. 
z o.o. Oddział w Pruszkowie przy ul. Staszica 1 

zatrudni Przedstawicieli Handlowych

w zakresie sprzedaży SYSTEMÓW ZABEZPIE-
CZEŃ ELEKTRONICZNYCH, oraz SYSTEMÓW IN-
TELIGANTEJ AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ. CV ze 
zdjęciem i dopiskiem w tytule e-mail: „Przedstawi-
ciel Handlowy” z klauzulą o ochronie danych oso-
bowych proszę przesyłać na adres e-mail: biuro@
exactor.pl . 
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Faworyci najlepsi w Ożarowie Mazowieckim. Li-
derzy polskiej kadry Bartosz Chojnacki i Aleksandra 
Goss zwyciężyli w Roller Cup Baccara - II Maratonie 
Rolkarskim Ożarowa Mazowieckiego i Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, zaliczanym do klasyfi kacji 
Długodystansowego Pucharu Polski. W wyścigach 
dorosłych, młodzieży, dzieci, a nawet przedszkolaków 
wystartowało 300 miłośników jazdy na rolkach. Rywa-
lizacja rozegrała się na rundzie liczącej 6200 metrów, 
wytyczonej ulicami Ożarowa Mazowieckiego.

Najdłuższy dystans Maraton wynosił 43,4 km (7 
rund). Po pasjonującym fi niszu najszybszy na mecie 
okazał się Bartosz Chojnacki, przed Wojciechem Bara-
nem (obaj Mapei GPS-hosting BDC), a trzecie miejsce 
zajął Paweł Ciężki (AZS AWF Silesia Racing/Team Rol-
lenshop). W rywalizacji kobiet triumfowała Aleksandra 
Goss (Jabra Roller Team). Druga była Malwina Fituch 
(UKS Orlica Duszniki Zdrój), a trzecia Kinga Zielińska 
(4Skating Team). 

Wyścig Fitness rozegrał się na trasie liczącej 12,4 
km (2 rundy). Wygrał Grzegorz Wąsek (UKS Orlica 
Duszniki Zdrój), wyprzedzając Piotra Wagnera i Marka 
Kanię (obaj UKS Zryw Słomczyn). Wśród kobiet trium-
fowała Maria Kania (UKS Zryw Słomczyn), przed Alek-

sandrą Zawiślak (I Love Rolki Warszawa) i Barbarą 
Smolińską (UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki). 

To była znakomita promocja jazdy na rolkach wśród 
najmłodszych. Swoje wyścigi miały również przedszko-
laki w wieku 2-4 i 5-6 lat oraz dzieci i młodzież w wie-
ku 7-15 lat. Na najlepszych czekały nagrody, a każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowy medal i koszul-
kę.

- Każdy mógł wystartować, wystarczyło mieć rolki 
i kask – powiedział Grzegorz Wajs, organizator i pomy-
słodawca Roller Cup, znany z organizacji m.in. kolar-
skiego cyklu LOTTO Poland Bike Marathon. – Najwięk-
sze emocje wzbudziły oczywiście wyścigi z udziałem 
zawodowców na dystansie maratonu, ale na krót-
szych dystansach również rywalizacja była niezwykle 
ciekawa.

Roller Cup Baccara - II Maraton Rolkarski Ożarowa 
Mazowieckiego i Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go został zorganizowany przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, Powiatem War-
szawskim Zachodnim, Fundacją Sport i Poland Bike.

Więcej na www.rollercup.pl i www.facebook.com/
Fundacja.Sport 

Fotorelacja na okładce

Chojnacki i Goss najlepsi w II Roller Cup w Ożarowie

Umarłych wieczność dotąd trwa
Dokąd pamięcią im się płaci

(W. Szymborska)

Z głębokim żalem żegnamy Naszego Kolegę

śp.
Zdzisława Gąsławskiego

wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim

Rodzinie i Bliskim
składamy 

wyrazy współczucia

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Naszej koleżance 
Halinie Gąsławskiej

serdeczne wyrazy współczucia 
 z powodu śmierci Męża

składają 
 Dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicznej 

w Ożarowie Mazowieckim

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o 
śmierci 

naszego serdecznego kolegi

Zdzisława Gąsławskiego

Żonie Halince i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia składa

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
i Zarząd Dróg Powiatowych 
w Ożarowie Mazowieckim
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PONIEDZIAŁEK

zajęcia rytmiczne dla dzieci 4-6 lat godz. 16.00-16.35 instr. Jo-
anna Piotrowska

HIP-HOP dla dzieci i młodzieży 11-14 lat godz. 17.00-18.00

AERO-FIT dla pań 19.15-20.15 instr. Dorota Ziarko-Skiżyńska

plastyka dla dzieci 4-6 lat 17.00-18.00 instr. Joanna Piotrow-
ska

zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży 9-15 lat godz. 18.30-
20.00 /bezpłatne/ instr. Joanna Piotrowska

zespół seniorów „Ożarowskie kumoszki”  godz. 12.30-14.00 
/bezpłatne/ instr. Waldemar Dąbrowski

nauka gry na fortepianie godz. 13.00-19.00 instr. Monika Za-
wadzka

nauka gry w szachy (nowe zajęcia) 6-10 lat godz. 16.00-16.45, 

11-15 lat godz. 17.00-17.45 instr. Jarosław Kowalewski
WTOREK

baby dance 2-3 lata godz. 15.50-16.25 instr. Zuzanna Kwiat-
kowska i instr. Karolina Stanisławska

zajęcia taneczno-rytmiczne 4-6 lat godz. 16.30-17.15  

taniec latynoamerykański i nowoczesny 6-9 lat godz. 17.20-
18.05  oraz 10-13 lat 18.05-18.50 

taniec dla pań godz. 18.50-19.40 

pary towarzyskie godz. 19.45-20.45 nowa grupa oraz 20.50-
21.50 grupa średnio zaawansowana

plastyka-maluchy 2-3 lata godz. 10.30-11.15 instr. Marzena 
Kałużna

plastyka dla dzieci 7-10 lat godz. 16.00-17.30 instr. Katarzyna 
Cyniak-Górnecka

fotografi a dla dzieci 7-10 lat godz. 18.00-19.30 instr. Katarzyna 
Cyniak-Górnecka

język angielski dla dzieci 3-5 lat godz. 17.30-18.00 oraz 6-7 lat 
godz. 18.00-18.30 instr. Andżelika Mazurek-Zacharek

chór kameralny „Ab Imo Pectore” godz. 19.15-21.15 /bezpłat-
ne/ instr. Mariusz Latek

nauka gry na gitarze godz. 13.00-20.00 instr. Sebastian Iwa-
nowicz

tworzenie gier komputerowych (nowe zajęcia) od lat 8 godz. 
16.00-17.00

PLAN ZAJĘĆ W ROKU KULTURALNYM 2014/2015
DOM KULTURY „UŚMIECH” W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

PONIEDZIAŁEK

zajęcia z tańca towarzyskiego (nowe zajęcia) godz. 16.30-17.00 
(przedszkolaki), godz. 17.00-18.00 (6-11 lat)

WTOREK

Zajęcia świetlicowe
godz. 13.00 – 15.30 / bezpłatne/ 
instr. Joanna Piotrowska

tworzenie gier komputerowych (nowe zajęcia) od lat 8 godz. 
18.30-19.30

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH” W BRONISZACH

studio piosenki/ nauka gry na keyboardzie od godz. 15.00 instr. 
Dominika Paszkowska

j. angielski od lat 8 godz. 18.30-19.15 instr. Paweł Grzeliński

ŚRODA

„Ożarowiacy” 5-6 lat  godz. 16.00-16.45, 10-14 lat 17.00-18.00 
i 7-9 lat 18.00-19.00

taneczny aerobic dla pań godz. 19.15-20.15 instr. Małgorzata 
Bandurska

zespół seniorów „Ożarowskie kumoszki” godz. 12.30-14.00 /
bezpłatne/ instr. Waldemar Dąbrowski

„Ożarowiacy” zajęcia wokalne godz. 17.15-18.00

chór kameralny „Ab Imo Pectore” godz. 19.15-21.15 /bezpłat-
ne/ instr. Mariusz Latek

CZWARTEK

plastyka dla dzieci 4-6 lat godz. 16.00-17.30 instr. Marzena Ka-
łużna

plastyka dla dorosłych godz. 18.00-20.00 instr. Marzena Ka-
łużna

język angielski dla dzieci 3-5 lat godz. 17.30-18.00 oraz 6-7 lat 
godz. 18.00-18.30 

instr. Andżelika Mazurek-Zacharek

nauka gry na fortepianie godz. 13.00-19.00 instr. Monika Za-
wadzka

nauka gry na gitarze godz. 13.00 – 17.00 instr. Michał Figat

j. angielski od lat 8 godz. 18.30-19.15 instr. Paweł Grzeliński

PIĄTEK

„Ożarowiacy” 7-9 lat taniec klasyczny godz. 15.00-15.45, 10-14 
lat godz. 16.00-18.15, grupa młodzieżowa godz. 18.30-21.30

SOBOTA

balet dla dzieci, gr. pocz. 4-6 lat godz. 10.00-10.45 oraz 10.50-
11.35 gr. zaaw. 6-8 lat

warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży 5-15 lat godz. 10.00-
12.00 /bezpłatne/ instr. Katarzyna Cyniak-Górnecka

Fotografi a i animacja dla dzieci i młodzieży 10-15 lat godz. 
12.00-14.00 instr. Katarzyna Cyniak-Górnecka

Klub GO  od lat 5 do 105 godz. 10.00-13.00
tworzenie gier intelektualnych (nowe zajęcia) od lat 8 godz. 
14.00-15.00

Zapisy:
Dom Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel./fax: 22  722 14 45, e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu 
www.dkusmiech.eu 

Rytmika dla dzieci 4- 6 lat
godz. 16.30 – 17.00
instr. Joanna Piotrowska

Zajęcia taneczne 6-9 lat
godz. 17.15 – 18.15 / bezpłatne/
instr. Joanna Piotrowska

ŚRODA

Zajęcia komputerowe
godz.13,00-19,00  /bezpłatne/
Anna Stojanowska
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Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Józefowie
Zajęcia plastyczne   instr. Katarzyna Cyniak - Górnecka 

PONIEDZIAŁEK 

godz. 16.00 -16.45 dzieci  2-4 lata
godz. 17.00- 17.45 dzieci  5-6 lat
godz. 17.45- 19.00 dzieci  7-10 lat

CZWARTEK 

godz. 16.00- 16.45 dzieci  4- 6 lat
godz. 17.00- 18.15 dzieci  7- 10 lat

Zajęcia fotografi czne i animacja fi lmowa  instr.Katarzyna 
Cyniak -Górnecka

PONIEDZIAŁEK 

godz.19.00 -20.00

Rzeźba i malarstwo sztalugowe   instr. Katarzyna Cyniak -Gór-
necka

CZWARTEK 

godz.18.30 -20.00

Robótki ręczne dla dorosłych   instr.Elżbieta Ragus

PONIEDZIAŁEK 

godz.16.00 -18.00

Zespół wokalny ,,Wesołe Wdówki”  instr.Joanna Michrowska- 
Kamińska instr.Waldemar Dąbrowski

WTOREK 

godz.17.30 -19.30

CZWARTEK 

godz.17.00 -19.00

Świetlica komputerowa   Daniel Grabowski

WTOREK

godz.13.00 -19.00 (dzieci i młodzież)

PIĄTEK

godz.13.00 -15.00 – seniorzy
godz.15.00 -19.00 (dzieci i młodzież)

Świetlica środowiskowa   Ewelina Grzybowska

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz.15.00 -18.00

Zajęcia plastyczne 5-7 lat
godz. 16.15-17.15 
instr. Joanna Piotrowska

Taniec, pilates, relaks dla pań
godz. 18.30 – 19.30 
Dorota Ziarko-Skiżyńska

CZWARTEK

Taniec dla dzieci   instr.Magdalena Stasiowska

PONIEDZIAŁEK 

godz.15.10 -16.10 grupa I
godz.16.10 -17.10 grupa II
godz.17.10 -18.10 grupa III

Robotyka   instr. Sebastian Kowalski

ŚRODA 

godz.15.00 -17.00 grupa I
godz.17.30 -19.30 grupa II

Zajęcia baletowe   instr.Mariola Moskwiak

CZWARTEK

godz.16.00 -16.45 dzieci 3-5 lat
godz.16.45 -17.30 dzieci 6-8 lat

Nauka gry na instrumentach instr. Waldemar Dąbrowski

WTOREK

godz.12.30 13.30, 19.30-20.30 (zajęcia indywidualne)

Zespół ludowy ,,Ożarowiacy” instr.Małgorzata Wojciechowska ,  
instr.Waldemar Dąbrowski

WTOREK 

godz.15.00 -15.45 dzieci 5-6 lat
godz.16.00 -17.15 dzieci 7-10 lat

Dance-hall   instr.Patrycja Sułkowska

PIĄTEK

godz.18.00 -19.30

Klub Mam ,,Uśmiechowo”

CZWARTEK

godz.16.00 -18.00

Taneczny aerobic   instr.Małgorzata Bandurska

WTOREK 

godz.19.15- 20.15

CZWARTEK 

godz. 19.15 -20.15

Zajęcia teatralne dla dzieci 4 – 6 lat
godz. 16.15-17.00 /bezpłatne/
Joanna Piotrowska

Zajęcia teatralne od 16 lat wzwyż
godz. 17.15 – 18.45/ bezpłatne/
Joanna Piotrowska

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 2-4 lata
godz.15.00-16.00 Joanna Piotrowska

PIĄTEK

Robótki ręczne
godz.17.45-19.15 /bezpłatne/ Marta Sokół

Origami dla dzieci
godz. 16.30-17.30 /bezpłatne/ Marta Sokół

Zapisy: 
od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 16.00 
(do 12 września, a następnie w godzinach popołudniowych)
Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach, ul. Przyparkowa 15
tel.: 510 284 791, e-mail: fi liabronisze@dkusmiech.eu
www.dkusmiech.eu
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Dziecięcy zespół wokalny ,,Cedurki”  instr.Dominika Paszkow-
ska

ŚRODA

godz.17.00 -18.00 dzieci od lat 7 (nowe zajęcia)

Nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard)   instr. Domi-
nika Paszkowska

PONIEDZIAŁEK 

godz.16.00 - 20.00

ŚRODA 

godz. 16.00 -17.00
godz.18.00 -20.00
(zajęcia indywidualne)

Nauka gry na gitarze   instr.Artur Kuran

CZWARTEK 

godz.12.30 -20.00 (zajęcia indywidualne)

Kurs tańca towarzyskiego  instr. Marcin Furga

PONIEDZIAŁEK 

godz.19.30 -20.45 (nowe zajęcia)

Kurs tańca dla narzeczonych  instr.Marcin Furga

w m-cu X i XI 2014 PONIEDZIAŁEK

godz.18.15 -19.30
(nowe zajęcia)

,,Tańcz z mamą’’  instr.Klaudia Optułowicz

ŚRODA 

godz.15.00 -15.45 dzieci 2-3 lat
godz.15.50 -16.35 dzieci 4-5 lat (nowe zajęcia)

Język angielski  instr.Nina Gruber

PIĄTEK 

godz. 16.45 - 17.45 dzieci
godz. 18.00 - 19.00 dorośli

 
Zapisy:
od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 16.00 (do 12 września, a następnie w godzinach popołudniowych)
Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie, ul. Fabryczna 15, 05-860 Płochocin 
tel./fax: 22  722 50 08, e-mail: fi liajozefow@dkusmiech.eu www.dkusmiech.eu

28 czerwca 2014 roku zmarła 
w Witowie po kilku latach ciężkiej 
i nieuleczalnej choroby Anna Rak-
Kaszanits. 

Przez półwiecze była mieszkan-
ką Ożarowa Mazowieckiego. 

W 2007 roku otrzymała hono-
rowy Dyplom Uznania przyznany 

przez Kapitułę Felicji - nagrody honorowej Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Urodziła się 20 października w Warszawie, w rodzi-
nie artystów plastyków. Matka, uznana malarka zgi-
nęła w czasie okupacji pod gruzami zbombardowane-
go przez Sowietów domu w Warszawie. Ojciec grafi k 
był przed wojną wykładowcą w Warszawskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych, po wojnie profesorem w Akade-
mii Krakowskiej, której fi lię założył w Katowicach. Po 
usamodzielnieniu się tej ostatniej placówki piastował 
przez wiele lat funkcję jej dziekana.

Anna Rak ukończyła w 1962 roku Wydział Architek-
tury u prof. Wiktora Zina w Politechnice Krakowskiej. 
Jeszcze na studiach zaczęła uprawiać sztuki plastycz-
ne: grafi kę i malarstwo akwarelowe. Pracowała rów-
nież jako projektant przemysłowy. Malowała i wysta-
wiała też obrazy olejne, głównie o tematyce religijnej.

Swoje prace prezentowała na wielu wystawach 
w Polsce i za granicą: m.in. w USA, Brazylii Paryżu, 
Londynie. Drugą jej pasją stało się dziennikarstwo. 
Specjalizowała się w reportażu, ale pisała też opowia-
dania, tłumaczyła z języka węgierskiego. 

Anna Rak-Kaszanits była zasłużoną działaczką 
kultury. Dała się też poznać jako osoba niestrudze-
nie służąca potrzebującym ludziom a w szczególności 
była niezwykle oddana dzieciom. 

Pogrzeb artystki odbył się 4 lipca br. Po Mszy św. 
sprawowanej o godzinie 13:00 w kościele św. Karola 
Boromeusza na Powązkach nastąpiło złożenie pro-
chów do grobu rodzinnego. 

Pozostanie w naszej pamięci jako artysta malarz 
i piękny swoimi uczynkami człowiek.

Grażyna Lipska - Zaremba

Pożegnanie Anny Rak-Kaszanits
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ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

Niby nic…
a tak to się zaczęło…

Masz problem z alkoholem?
Chcesz przestać pić?
ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

WTORKI
18.00 – 20.00 Mityng AA grupa Dzwon
Miejsce: Stowarzyszenie Quo Vadis
ul. Strażacka 3A, Ożarów Mazowiecki

ŚRODY
18.00 – 20.00  Mityng AA grupa Jedynka
Miejsce: Dom Kultury Uśmiech
Filia w Józefowie ul. Fabryczna 15

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

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

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

DLA RODZIN ORAZ OSÓB
Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ
I PRZEMOCĄ DOMOWĄ

ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 – 20 – 09
w każdy czwartek w godz. 1800 - 2000
Dyżur pełnią członkowie GKRPA
W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Ma-
zowieckim
ul. Poznańska 165, tel. (22) 731-32-57 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 312

OFERTA 
PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO 
UZALEŻNIEŃ
PONIEDZIAŁEK
ul. Poznańska 167A
17:00 – 20:00
Grupa wsparcia i konsultacje indywidualne.
Zajęcia z terapeutą
Sala przy kościele 
p. w. Św. Wojciecha BM 
w Płochocinie, ul. Łąkowa 7
16:30 – 20:30
Spotkania z terapeutą 
(alkohol, narkotyki, hazard 
i inne)

WTOREK
16:00 – 20:00
Konsultacje indywidualne i spotkania grupowe
dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
ŚRODA
16:00 – 20:00
Spotkania z terapeutą (alkohol, narkotyki, hazard i in-
ne)
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. 1800-1930
Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…



22 Informator Ożarowski 6/40 2014

KĄCIK ADOPCYJNY

Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znalezie-
nia psa:

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

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

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

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

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

– Viva
z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

KazanKazan Coffi Coffi LenkaLenka ArisAris AurisAuris

ElzaElza HektorHektor HazanHazan PipiPipi

JulianJulian PolaPola RudaRuda SkunksSkunks MisiaMisia

LusiaLusia LupoLupo LuksikLuksik AmorAmor



13 lipca 201413 lipca 201413 lipca 2014

II Roller Cup w OżarowieII Roller Cup w OżarowieII Roller Cup w Ożarowie
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II Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru 2014
– Ożarów Mazowiecki

II Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru 2014
– Ożarów Mazowiecki

Projekt: Marzena Kałużna


