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Z PRACY BURMISTRZA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: KOSONÓG Przedsiębiorstwo Bu-

dowlano-Montażowe Marian Kosonóg z siedzibą 
w Radomiu na budowę budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego – komunalnego z obsługą komunikacyjną 
i niezbędną infrastrukturą w Józefowie Gmina Ożarów 
Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 5.098.000,00 zł
� z wykonawcą: ”ŻAK” Michał Szymaniak z siedzi-

bą w Ożarowie Mazowieckim na dowóz dzieci z terenu 
Gminy Ożarów Mazowiecki do Szkół Podstawowych, 
Gimnazjów, na pływalnię, zawody sportowe w ramach 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i inne kon-
kursy międzyszkolne w roku szkolnym 2014/2015

za cenę ofertową brutto: 223.810,40 zł
� z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób Pa-

weł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na dowóz dzieci 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazo-
wiecki do placówek szkolno-wychowawczych w roku 
szkolnym 2014/2015

za cenę ofertową brutto: 370.776,96 zł
� z wykonawcą: Wiesław Bugajczyk ”BUD-BRUK” 

Zakład Robót Drogowych z siedzibą w Pruszkowie na 
modernizację nawierzchni ul. Krętej Gmina Ożarów 
Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 155.755,20 zł
� z wykonawcą: PPUH „OKNO-BUD” Krzysztof Bia-

łobrzeski z siedzibą w Sochaczewie na rozbudowę 
i przebudowę budynku przedszkola wraz z niezbędną 
infrastrukturą przy ul. Kasztanowej 12 w Józefowie 
Gmina Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 912.000,00 zł
� z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób Pa-

weł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na usługi uzu-
pełniające do umowy Nr RZP.272.32.31.2014 z dnia 
27.08.2014 r. dotyczące usług na dowóz dzieci do 
placówek szkolno - wychowawczych, w tym dowóz 1 
dziecka z Duchnic ul. Tuwima do Pruszkowa ul. Wa-
pienna, 1 dziecka z Płochocina ul. Dworcowa do Oża-
rowa Mazowieckiego ul. Szkolna oraz dowóz 1 dziec-
ka z Ożarowa ul. Baśniowa do Płochocina, w terminie 
od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r.

za cenę ofertową brutto: 12.541,60 zł

� z wykonawcą: NOVA – Jerzy Łebski z siedzibą w Ło-
wiczu na zagospodarowanie terenów zielonych wokół 
fi lii Domu Kultury Uśmiech w Józefowie Gmina Oża-
rów Mazowiecki w ramach działania 413 Wdrażanie 
lokalnych 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

za cenę ofertową brutto: 257.805,34 zł
� z wykonawcą: PPUH „OKNO-BUD” Krzysztof Biało-

brzeski z siedzibą w Sochaczewie na remont elewacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Po-
znańskiej 167 w Ożarowie Mazowieckim 

za cenę ofertową brutto: 198.000,00 zł
� z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób Pa-

weł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na usługi uzu-
pełniające do umowy Nr RZP.272.32.31.2014 z dnia 
27.08.2014 r. dotyczące dowozu dzieci niepełno-
sprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w celu 
realizacji obowiązku nauki: z Ożarowa Mazowieckiego 
do Warszawy (1 dziecko) oraz z Józefowa do Leszna 
(3 dzieci)

za cenę ofertową brutto: 33.449,76 zł
� z wykonawcą: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń 

Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą 
w Warszawie na ubezpieczenie majątku oraz odpo-
wiedzialności cywilnej Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową: 260.006,00 zł

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

� budowę stref rekreacyjno-sportowych w Gminie 
Ożarów Mazowiecki tj. zagospodarowanie placów re-
kreacyjnych w Macierzyszu i Święcicach oraz placu 
zabaw we wsi Wolskie w ramach działania 413 Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ra-
mach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
(postępowanie powtórzone)

� zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach admi-
nistracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie 
zimowym 2014/2015

OŚWIATA
� 17 lipca został rozstrzygnięty konkurs na stano-

wisko Dyrektora Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w 
Płochocinie. Od 1 września 2014 r. funkcję pełni Pani 
Emilia Badziak – Sudoł od wielu lat związana z Gimna-
zjum w Płochocinie.

� 1 września we wszystkich szkołach odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

- w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu Pu-
blicznym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim został utwo-
rzony nowy odział integracyjny dla dzieci trzyletnich.
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KULTURA

� z okazji 75 rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej, w dniu 13 
września poczty sztandarowe i uczniowie szkół z tere-
nu Gminy Ożarów Mazowiecki uczestniczyli w uroczy-
stości patriotycznej - „Apel poległych”. Po uroczysto-
ści wszyscy obejrzeli inscenizację Bitwy Ołtarzewskiej 
w wykonaniu grupy rekonstruktorów.

� 16 września w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się koncert fi lharmonii 
pt. „O cudownych dzieciach” – program opowiadają-
cy słowem i muzyką o cudownych dzieciach: Mozart, 
Chopin, Mendelsohn, Wieniawski, 

� 17 września w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbyło się szkolenie Rady 

Pedagogicznej, szkolenie pt. „Nowe multimedia a roz-
wój emocjonalny i intelektualny dziecka” poprowadził 
prof. Mariusz Jędrzejko, 

� 18 września dzieci z gr IV z Przedszkola Publicz-
nego Nr 1 brały udział w wycieczce do Gospodarstwa 
Agroturystycznego w Drogoszewie. Wycieczka odbyła 
się w ramach realizowanego w przedszkolu projektu 
unijnego pt. „Sprawny przedszkolak w gminie Ożarów 
Mazowiecki”

� 19 września w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim obchodzono „Dzień Przed-
szkolaka”. 

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
26 sierpnia Dyżur pracowników Powiatowego Urzę-

du Pracy w Błoniu
29 sierpnia Seans fi lmowy „Avatar“ w ramach pro-

jektu unijnego „Dobre kino w plenerze“
2, 9, 16 września Dyżur pracowników Powiatowe-

go Urzędu Pracy w Błoniu
4 września Uroczystość jubileuszowa 50-lecia po-

życia małżeńśkiego
7 września  Dożynki Gminne

9 września Szkolenie nt. przeciwdziałania narko-
manii dla służb gminnych (Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Policja, Straż Miejska, szkoły)  - udostęp-
nienie sali

10 września Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku – seans fi lmowy

14 września Wystawa pracowni plastycznej dzia-
łąjącej przy Domu Kultury „Uśmiech“ w Ożarowie Ma-
zowieckim

Rewitalizacja zabytkowego parku wraz ze skwerem 
na terenie miasta Ożarów Mazowiecki została zakoń-
czona. 

Odnowiony park przy ul. Poniatowskiego stanowi 
część południową Parku krajobrazowego z zespołu 
dworsko-parkowego z początku XIX w., wpisanego 
do rejestru zabytków. Łącznie ze skwerem przy są-
siednim osiedlu został ujednolicony krajobrazowo, 
harmonijnie z otoczeniem, podkreślono i utrzymano 
historyczny charakter zabytkowego miejsca. Teren 
przeznaczony do rekreacji i wypoczynku został wypo-
sażony w nową infrastrukturę, układ komunikacyjny, 
malownicze rośliny – drzewa, krzewy i wieloletnie byli-
ny ozdobne. Wykonano alejki spacerowe, nowe oświe-
tlenie, wygodne ławki i dyskretnie wyglądające kosze.

W parku został umieszczony pamiątkowy kamień, 
upamiętniający podpisanie zakończenia powstania 
warszawskiego, które miało miejsce w pobliskim 
dworku, w dniu 2 października 1944 r.

Na realizację zadania Gmina Ożarów Mazowiecki 
uzyskała dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Zakup i montaż części oświetlenia oraz obiektów 
małej architektury został sfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Poprawa 
atrakcyjności turystycznej gminy Ożarów Mazowiecki” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 6.2 
Turystyka. 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ożarowski park gotowy na jesienne spacery

Wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki zapraszamy na spotkanie 
otwarte dot.  konsultacji projektu „Rocznego progra-
mu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na 2015 rok”,  które odbędzie 

się w dniu 22 października 2014 r. o godz. 17.00 
w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, III piętro – sala 
konferencyjna.

Projekt programu wraz z formularzem konsulta-
cji dostępny jest na stronie internetowej Gminy oraz 
w  Urzędzie Miejskim - Wydział Spraw Społecznych, 
ul. Poznańska 165, p. 312.

Konsultacje programu współpracy  na 2015 r.
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Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) 
podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych 
wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do 
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r..

NUMER 
OKRĘGU GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH LICZBA 

RADNYCH

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

1

2 RSM Bloki – Floriana (nieparzyste 7), Józefa Poniatowskiego (parzyste 2), Obrońców Warszawy 
(nieparzyste od 19 do 27), Poznańska (parzyste od 290 do 294). 1

3 RSM Bloki – Floriana (nieparzyste 3-3A; parzyste 8), Obrońców Warszawy (nieparzyste od 7 do 
17), Ożarowska (parzyste od 2 do 42), Poznańska ( parzyste od 282 do 288). 1

4

Osiedle Zientarówka – Aksamitna, Daleka, Dobra, Floriana (nieparzyste od 15 do 19, parzyste 
od 16 do 20), Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Józefa Poniatowskiego (od 10 do 61), Juliu-
sza Kossaka, Jutrzenki, Krzywa, Księstwa Warszawskiego, Mała, Nadbrzeżna ( nieparzyste od 1 
do 13,parzyste od 2 do 14 C), Partyzantów (parzyste od 2 do 34), Perłowa, Polna, Prosta (od 1A 
do 14A), Robotnicza (nieparzyste od 1 do 9, parzyste od 2 do 6), Rumiana, Wiejska, Wolności, 
Zachodzącego Słońca, Zgody. 

1

5

Osiedle Zientarówka – Gen. Henryka Dąbrowskiego, Gen. Kazimierza Pułaskiego, Józefa Ponia-
towskiego (od 1 do 9A), Józefa Wybickiego, Kapucka, Kubusia Puchatka, Muzyczna, Nadbrzeżna 
(nieparzyste od 23 do 29, parzyste od 18 do 30A), Pallotyńska, Poznańska (od 296 do 328 A), 
Prosta (od 20 do 23), Robotnicza (nieparzyste od 15 do 29; parzyste od 8 do 22), Rolna, Roma-
na Dmowskiego, Szkolna, Władysława Sikorskiego, Wojciecha Korfantego, Wrzosowa. 

1

6
Osiedle Franciszków – Floriana (parzyste – 2), Kolejowa, Konotopska, Ożarowska (nieparzyste 
od 1 do 35), Poznańska (nieparzyste od 135 do 173; parzyste od 230 do 278), Strażacka (nie-
parzyste od 1 do 5).

1

7
Osiedle Franciszków – 3-go Maja, Adama Mickiewicza (nieparzyste od 1 do 13; parzyste od 2 
do 14), Cicha, Marii Konopnickiej, Nieznana, Niska, Poznańska (nieparzyste od 183 do 229), 
Spacerowa, Spokojna, Strażacka (parzyste od 4 do 6), Wincentego Majewskiego.

1

8

Osiedle Mickiewicza – 11-go Listopada, Adama Mickiewicza (nieparzyste od 17 do 51; parzyste 
od 16 do 58), Bolesława Prusa, Dobrogórska, Duchnicka, Graniczna, Janusza Kusocińskiego, 
Konwaliowa, Mikołaja Kopernika, Parkietowa, Przejazdowa, Stefana Żeromskiego, Wincentego 
Witosa, Wiśniowa, Zielna.

1

9

Osiedle Ołtarzew – 1-go Maja, Henryka Sienkiewicza, Jana Kilińskiego, Jana Zamoyskiego, Józe-
fa Hallera, Józefa Sowińskiego, Lipowa, Mazowiecka, Parkowa, Poznańska (nieparzyste od 231 
do 241; parzyste od 330 do 374), Stanisława Kierbedzia, Tadeusza Kościuszki, Umiastowska,-
Władysława Reymonta.

1

10 Ożarów Maz. – Kręta, Poznańska (nieparzyste od 89 do 121,od 125 do 125 F, od 127 do 127 
A; parzyste od 134 do 224), Strzykulska (parzyste od 18 do 24), Zatorze. 1

11

Duchnice – Aleksandry, Architektów, Asnyka, Baczyńskiego, Boczna, Broniewskiego, Brzegowa, 
Ceramiczna, Duchnicka, Gałczyńskiego, Geodetów, Imbirowa, Jadwigi Modrzejewskiej, Kocha-
nowskiego, Korczaka, Księgowych, Nadziei, Orzeszkowej, Ożarowska, Poetów, Prawników, Rozło-
gi, Tuwima, Ustronna, Wacława Szczypy, Wincentego Witosa, Zielna, Żytnia. 

1

12

Domaniewek I – Południowa;
Koprki – Jaśminowa, Macieja Rataja, Nizinna, Poznańska; 
Ołtarzew – bł.Ks. Józefa Stanka, Brzegowa, Ceramiczna, Domaniewska, Duchnicka, Gołaszew-
ska, Nizinna, Południowa, Poznańska, Stokrotki, Umiastowska, Wspólna. 

1

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
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13

Macierzysz – Mazowiecka, Podgrodzie, Poznańska, Sezamkowa, Sławęcińska, Sochaczewska, 
Szeligowska, Szkolna, Wojska Polskiego;
Piotrkówek Duży – Świerkowa;
Szeligi – Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cichy Ogród, Cyprysowa, Czeremchy, Franciszki Marii 
Witkowskiej, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa Droga, Klonowa, Sosnowa, Szeligowska, Wierzbo-
wa;
Wieruchów – Jarzębinowa, Sochaczewska, Świerkowa, Wieruchowska

1

14

Bronisze – Cisowa, Czereśniowa, Kręta, Kwiatowa, Morelowa, Nowa, Piastowska, Poznańska, 
Przyparkowa, Świerkowa;
Jawczyce – Bocznicowa, Gołąbkowska, Ogrodowa, Piastowska, Piwna, Poznańska, Przyparkowa, 
Rajdowa, Sadowa, Wąska, Wojska Polskiego, Wspólna Droga;
Konotopa – Fiołkowa, Leszowa, Mokra, Piastowska, Piwna, Przyjaźni, Rajdowa, Różana, Topolo-
wa, Uskok, Zakręt, Żytnia;
Mory – Biedronki, Krańcowa, Królowej Marysieńki, Miła, Niecała, Poznańska, Wojska Polskiego, 
Wspólna Droga.

1

15

Kaputy -  Rolna, Sochaczewska, Tęczowa, Umiastowska, Willowa Aleja, Wygodna, Zaciszna;
Kręczki – Azalii, Begonii, Chabrowa, Dziewanny, Draceny, Koniczyny, Liliowa, Lucerny, Łubino-
wa, Macierzanki, Magnolii, Niezapominajki, Pokrzywy, Polnych Maków, Sasanki, Sochaczewska, 
Storczyków, Tatarak, Tulipanów, Willowa Aleja, Zaciszna, Żyzna;
Piotrkówek Mały – Pogodna, Strzykulska;
Pogroszew – Energetyczna, Macieja Rataja, Nowowiejska;
Pogroszew Kolonia – Cichy Zakątek, Górna, Macieja Rataja, Nowowiejska, Polowa, Pruszkow-
ska;
Strzykuły – Dereniowa, Głogowa, Orzechowa, Józefa Poniatowskiego, Sochaczewska, Srebrzysta 
Aleja, Strzykulska;
Umiastów – Bolesława Chrobrego, Leszczynowa, Nowowiejska, Okrężna, Szyszkowa, Umiastow-
ska.

1

16

Myszczyn – Graniczna, Jasna, Krótka, Letnia, Majowa, Nowowiejska, Wolska, Zaborowska;
Orły – Dolna, Hipoteczna, Łaźniewska, Zaborowska;
Pilaszków – Dolna, Marszewskiego, Nowowiejska (nieparzyste od 131 do 137, od 147 do 149, 
parzyste od 136 do 150), Piękna, Szczęśliwa, Wesoła, Wolska, Zaborowska;
Święcice -  Kopytowska, Księżycowa, Łaźniewska, Michałowska, Piaskowa, Poznańska, Pozytyw-
ki, Rzeczna, Słoneczna, Stołeczna, Warszawska, Wiosenna, Zaborowska, Źródlana.

1

17

Gołaszew -  Długa, Domaniewska, Gołaszewska, Południowa, Rzeźbiarska, Wspólna;
Michałówek – Macieja Rataja, Michałowska, Poznańska;
Płochocin Wieś – Akacjowa, Długa, Gołaszewska, Michałowska, Poznańska, Stołeczna, Świę-
cicka, Szafi rowa;
Wolskie – Agrestowa, Górna, Malinowa, Michałowska, Wolska.

1

18 Józefów – Kasztanowa (parzyste od 2 do 14). 1
19 Józefów -  Fabryczna, Lipowa, Kasztanowa (1). 1

20
Osiedle Płochocin Północny -  1-go Maja, 22-go Lipca, Chopina, Dworcowa, Józefowska, Kolejo-
wa, Łąkowa, Parkowa, Rynkowa, Słowackiego, Szeroka (nieparzyste od 19 do 29; parzyste od 20 
do 36), Święcicka (od 2 do 56), Warszawska (od 2 do 40), Wiśniowa.

1

21

Osiedle Płochocin Południowy – Długa, Hetmańska, Lipowa, Mazowiecka, Mostowa, Ogrodowa, 
Partyzantów, Przemysłowa, Szeroka (nieparzyste od 1 do 17; parzyste od 2 do 18), , Władysława 
Łokietka, Włościańska, Zabytkowa (nieparzyste od 25 do 53; parzyste od 56 do 58), Zwierzy-
niecka;
Wolica – Aleja Róż, Dębowa, Jesionowa, Lipowa, Ogródkowa, Radosna, Rokicka, Za Lipami;
Płochocin – Urocza , Zabytkowa.

1

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazowieckim jest:
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, I piętro pokój 105

Burmistrz
(-)  Paweł Kanclerz

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
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1) Uchwała Nr LVII/558/14 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr LVII/559/14 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

3) Uchwała Nr LVII/560/14 o zmianie uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej w formie do-
tacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z przeznaczeniem na dofi nansowanie budowy chodni-
ka wzdłuż ul. Rajdowej od ul. Piastowskiej w Jawczy-
cach do miejscowości Konotopa, oraz dofi nansowanie 
budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Socha-
czewskiej od ronda przy ul. Strzykulskiej do zjazdu na 
teren rekreacyjno - sportowy w miejscowości Kręczki.

4) Uchwała Nr LVII/561/14 w sprawie utworze-
nia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu 
głosowania w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pi-
laszkowie.

5) Uchwała Nr LVII/562/14 w sprawie wyraże-
nia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej 
w Płochocinie.

6) Uchwała Nr LVII/563/14 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ożarów Mazowiecki dla części wsi Jawczyce - obszar 
przy ul. Piwnej.

7) Uchwała Nr LVII/564/14 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki 
dla obszaru Macierzysz – Jawczyce – Mory.

8) Uchwała Nr LVII/565/14 w sprawie rozpa-
trzenia skargi Pani Elżbiety Chmielewskiej na Burmi-
strza Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kancle-
rza.

9) Uchwała Nr LVII/566/14 w sprawie upoważ-
nienia komisji rewizyjnej do przeprowadzenia kontro-
li.
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 (po-
kój nr 108).

Uchwały podjęte na LVII sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 30 września 2014r.

Podczas Powstania Warszawskiego w dworku Ka-
zimierza Reichera, mieścił się sztab Obergruppen-
führera Ericha von dem Bacha – dowódcy oddziałów 
tłumiących powstanie. Tam też, w nocy z 2 na 3 paź-
dziernika 1944 roku został podpisany akt zakończenia 
Powstania. Układ podpisali ofi cerowie upoważnieni 
przez Komendanta Głównego Armii Krajowej  Genera-
ła Tadeusza Komorowskiego-Bora, płk Kazimierz Ira-
nek-Osmecki oraz ppłk Zygmunt Dobrowolski. 

Aby upamiętnić to zdarzenie 2 października odby-
ły się „Ożarowskie Obchody 70 Rocznicy Powstania 
Warszawskiego” nad którymi Honorowy Patronat ob-
jął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Uroczysto-
ści rozpoczęły się przy tablicy upamiętniającej Obóz 
Przejściowy dla Powstańców Warszawy znajdującej 
się przy Starostwie Powiatu Warszawskiego. Delega-
cje, w tym Powiatu ze Starostą Janem Żychlińskim na 
czele złożyły wiązanki kwiatów. O godz. 11 w Parku 

Ożarowskie Obchody 70 Rocznicy Powstania Warszawskiego

Wybory samorządowe wymagają podjęcia decyzji 
zarówno przez wyborców jak i kandydatów. Z myślą 
o kandydatach chcących przedstawić swój program 
chcemy udostępnić łamy Informatora Ożarowskie-
go, który dociera do szerokiego grona wyborców na 
terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. 

Informator Ożarowski z prezentacjami wyborczy-
mi zostanie wydany około 7 listopada 2014 r. Dla 
każdego kandydata przewidujemy format 1/4 stro-

Informacja dla kandydatów startujących w wyborach samorządowych

ny A4 (kolor). Odpłatność takiej prezentacji – po 
kosztach druku – 70,00 zł

Materiał (opracowany grafi cznie) do zamiesz-
czenia w Informatorze należy przesłać w formacie 
PDF lub JPG, wymiary prezentacji wym. 99 mm. x 
142,5 mm. do dnia 22 października br. na e-mail: 
informator@ozarow-mazowiecki.pl

Kontakt w sprawie prezentacji wyborczych - Re-
dakcja Informatora Ożarowskiego, tel. 22 731 32 
28 lub 22 731 32 57

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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Edycja 2014 projektu  „Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja 
społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki” 

Miejskim przy ul Poniatowskiego, Burmistrz Ożaro-
wa Mazowieckiego Paweł Kanclerz i Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Blanka Jabłońska wspólnie z ministrem 
Kancelarii Prezydenta Dariuszem Młotkiewiczem oraz 
minister Bożeną Żelazowską, zastępcą Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych od-
słonili tablicę pamiątkową poświęconą miejscu za-
kończenia działań wojennych Powstania Warszaw-
skiego. Pod tablicą zaproszone delegacje złożyły 
wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetniła 
Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
z udziałem gości i mieszkańców Gminy. Po Mszy 

wręczono wyróżnienia dla uczestników Powstania 
Warszawskiego. Całość zakończył koncert patrio-
tyczny “Semper Invicta”, w którym uczestniczyły po-
łączone chóry polonijne (ok 200 osób) oraz soliści  
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. Artyści wspólnie wykonali sztandarowe pie-
śni i wiersze z okresu Powstania Warszawskiego. 

Leszek Tokarczyk
fotorelacja na stronach kolorowych

Od września realizujemy projekt współfi nansowany  
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecz-
nej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecz-
nej.  

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2014 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazo-

wieckim adresuje swoje wsparcie do grupy osób z te-
renu Gminy w wieku aktywności zawodowej, które 
są bezrobotne i korzystają z pomocy społecznej, są 
niepełnosprawne – spełniają kryteria uczestnictwa w 
projektach systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 
Wsparcie polega na szeregu działań aktywizacyjnych 
oraz szkoleniach dla uczestników projektu.

Zakres projektu oraz jego główne cele stanowią 
kontynuację projektów realizowanych w latach ubie-
głych 2008 - 2013. Celem głównym jest  integracja 
społeczna osób z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez akty-
wizację zawodową, społeczną i zdrowotną pozwalają-
cą również na poprawę sytuacji materialno-bytowej. 
Zwiększenie roli pracy socjalnej, zindywidualizowane 
podejście do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, 
podniesienie kwalifi kacji zawodowych i umiejętności 
społecznych uczestników projektu.   

W ramach projektu przewidziano różnorodne dzia-
łania skierowane do benefi cjentów ostatecznych:

– Aktywna integracja – integracja zawodowa re-
alizowana będzie poprzez umożliwienie skorzystania 

z usług doradcy zawodowego przez wszystkich uczest-
ników projektu. Aktywizacja edukacyjna realizowana 
będzie poprzez zorganizowanie kursów i szkoleń za-
wodowych mających na celu podniesienie kwalifi ka-
cji zawodowych, nabycie nowych umiejętności bądź 
uzyskanie zawodu – realizujemy  w ramach projektu 
kurs obsługi wózka widłowego oraz kucharz małej ga-
stronomii. Ponadto w ramach projektu przewidziano 
konsultacje z psychologiem oraz lekarzem. Aktywi-
zacja społeczna realizowana będzie w trakcie kursu 
z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, radzenia 
sobie ze stresem oraz dotyczące świadomości  roli ro-
dzica Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach 
kontraktów socjalnych objęci wsparciem fi nansowym 
aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowa-
nych zajęciach. Wsparcie fi nansowe będzie stanowiło 
wkład własny w projekt.

W praktyce projekt ten to cykl działań nastawionych 
na przygotowanie grupy uczestniczącej w nim do po-
nownego podjęcia zatrudnienia i integracji społecznej 
oraz dostosowujący  rolę Ośrodka Pomocy Społecznej  
do zmieniających się warunków społecznych.

Biuro projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 165
tel.  022 – 722 26 73
www.ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl
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Od wprowadzenia zmian w gospodarce odpadami 
komunalnymi w gminach minęło 14 miesięcy. Więk-
szość mieszkańców naszej gminy przyzwyczaiła się 
do obowiązujących zasad. Mimo to regularnie stara-
my się o nich przypominać, dostarczając na posesje 
ulotki, zamieszczając informacje na stronie interne-
towej czy w lokalnej prasie. Na stronie www.ozarow-
mazowiecki.doc.pl mieszkańcy mogą zapoznać się 
z obowiązującymi regulacjami w zakresie gospodarki 
odpadami na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Każ-
dy ma możliwość weryfi kowania swych wątpliwości na 
bieżąco dzięki wspomnianym wyżej środkom przeka-
zu oraz telefonicznie. Zdajemy sobie sprawę ze złożo-
ności systemu, dlatego bierzemy pod uwagę rzeczowe 
sugestie i dokładamy wszelkich starań, by usprawniać 
jego działanie w ramach obowiązującej umowy. 

Na terenie naszej Gminy pojawił się problem odpa-
dów pozostawianych przed Gminnymi Punktami Odpa-
dów Problemowych w Duchnicach oraz Wolicy. Zasady 
działania systemu są jasne i ogólnie dostępne. Punk-
ty czynne są w wyznaczonych terminach, o których 
mieszkańcy zostali poinformowani m.in. w ulotkach 
zawierających harmonogram odbioru odpadów komu-
nalnych do czerwca 2015 r.  Punkty cieszą się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców i większość docenia 
fakt, że może pozbyć się problemowych odpadów bez 
większego kłopotu. Jednak regularnie zdarzają się sy-
tuacje, kiedy odpady wyrzucane są poza wyznaczony-
mi terminami przed teren punktów. Ustalone zasady 
powinny obowiązywać wszystkich i nie powinno być 

społecznego przyzwolenia na ich łamanie, z jakich-
kolwiek pobudek, tym bardziej, że koszty sprzątania 
odpadów ponosimy wszyscy.

Jednocześnie informujemy, że dzięki wprowadze-
niu Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Problemo-
wych efektywnie wzrosła ilość selektywnie zbieranych 
surowców. Poniższa tabela przestawia rodzaje i ilości 
odpadów odebranych w GPZOP w ciągu pierwszego 
roku działania systemu:

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w przypadku 
braku GPZOP większość z tych odpadów trafi łaby do 
strumienia odpadów komunalnych zmieszanych.

Mając na uwadze, że wprowadzenie zmian dotyczą-
cych gospodarki odpadami, a co za tym idzie potrzeby 
segregacji, budziło i budzi nadal tematy do dyskusji to 
jednak należy podkreślić, że efekty wdrożenia nowych 
zasad są coraz lepsze i jako społeczeństwo uczymy 
się segregacji, coraz skutecznie wprowadzając ją w ży-
cie codzienne. 

Informujemy również, że aktualnie Gmina budu-
je Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych 
w Umiastowie, który będzie czynny codziennie. Mamy 
nadzieję, że możliwość częstszego oddawania odpa-
dów zakończy proceder podrzucania ich pod bramy 
GPZOP-ów. O szczegółach poinformujemy w kolejnych 
wydaniach Informatora Ożarowskiego.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Rodzaj odpadu Ilość (tona) Rodzaj odpadu Ilość (tona)
popiół 4 szkło 58 

odpady niebezpieczne 2 odzież, tekstylia 2,5 

opony 5 elektrosprzęt 10 

odpady remontowe 340 tworzywa sztuczne 15 

papier i tektura 26 metale 16 

odpady zielone 130 gabaryty 85 

Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Problemowych (GPZOP)
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Wzorem lat ubiegłych w 2014 roku uczniowie 
gminnych placówek oświatowych również wzięli udział 
w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

ZTU to jedyna taka kampania profi laktyczna w Pol-
sce – nagradzane są zaangażowanie i własna inicja-
tywa uczniów, równocześnie edukując poprzez ulotki, 
plakaty oraz wspierając pracę nauczycieli poprzez 
scenariusze zajęć.

Tegoroczna kampania odbywała się pod hasłem 
Teraz Twój Czas!, zapraszała wszystkich do wartościo-
wego spędzania wolnych 
chwil.

Ta edycja koncentrowa-
ła się na zagospodarowa-
niu wolnego czasu dzieci 
i młodzieży tak, by poprzez 
konkretne zadania młodzi 
ludzie uczyli się przeżywać 
radość, dokonując właści-
wych wyborów i budując 
zdrowe relacje z rówieśni-
kami. Niezwykle istotne 
jest także zacieśnianie 
więzi z rodzicami, a tak-
że kształtowanie postaw 
otwartości i życzliwości wo-
bec swojego otoczenia.

Cele kampanii ZTU 
2014 to:

• Budowanie po-
zytywnych relacji uczeń 
– nauczyciel poprze obu-
stronne poznawanie zain-
teresowań, oczekiwań i ra-
dosnych chwil;

• Wzmacnianie wię-
zi z rodzicami poprzez bliż-
sze poznanie ich zaintere-
sowań, marzeń czy sposobów rozwiązywania trudnych 
spraw;

• Dzielenie się własnymi doświadczeniami, pa-
sjami, zainteresowaniami w gronie rówieśników, od-
najdywanie pokrewnych dusz, budowanie wartościo-
wych środowisk rówieśniczych,

• Promowanie wartościowych przedsięwzięć 
zdrowotnych i sportu;

• Dostarczanie rzetelnej wiedzy o negatywnym 
wpływie używek na młody organizm, ze szczególnym 
uwzględnieniem alkoholu i narkotyków.

W ramach tegorocznej kampanii odbyło się pięć 
konkursów indywidualnych– dwa dla uczniów szkół 

podstawowych i trzy dla gimnazjalistów. W konkur-
sach plastyczno-literackich uczniowie mieli za zadanie 
namalować lub opisać w jaki sposób spędzają wolny 
czas, w konkursie ulotkowym odpowiedzieć na pięć 
pytań dotyczących narciarstwa. Gimnazjaliści zmagali 
się także z zadaniami przez internet, szukając odpo-
wiedzi na pięć podchwytliwych pytań o medalistów 
sportów zimowych oraz prezentując swoje sylwetki 
w konkursie „Szukamy Młodych Mistrzów - Bezkonku-
rencyjni”. 

Lista osób nagrodzo-
nych w ogólnopolskiej kam-
panii ZACHOWAJ TRZEŹWY 
UMYSŁ 2014

W ramach pierwszego 
etapu kampanii (1 kwiet-
nia-30 czerwca) odbyło się 
5 konkursów indywidual-
nych:

- Hop na narty (dla 
uczniów szkół podstawo-
wych)

- Zimowi medaliści (dla 
gimnazjalistów)

- Mój czas (dla uczniów 
szkoły podstawowej)

- Nasz czas (dla gimna-
zjalistów)

- Szukamy Młodych Mi-
strzów - Bezkonkurencyjni 
(dla gimnazjalistów)

Do biura kampanii 
napłynęły tysiące prac. 
Wśród laureatów znaleźli 
się przedstawiciele Gminy 
Ożarów Mazowiecki:

1) Karolina Ci-
cha, SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, nagroda 
w konkursie ulotkowym HOP NA NARTY

2) Aleksandra Lipska, Gimnazjum im. K. I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie, nagroda w konkursie pla-
styczno-literackim NASZ CZAS

3) Olga Rowicka, Gimnazjum im. K. I. Gałczyń-
skiego w Płochocinie, nagroda w konkursie plastycz-
no-literackim NASZ CZAS

4) Marta Łapińska, Gimnazjum im. K. I. Gałczyń-
skiego w Płochocinie, nagroda w konkursie plastycz-
no-literackim NASZ CZAS

5) Bartłomiej Gołda, SP w Święcicach, nagroda 
w konkursie plastyczno-literackim MÓJ CZAS

Laureaci kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014
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Wciągnięciem fl agi na maszt przy dźwiękach ,,Ma-
zurka Dąbrowskiego”, 1 września 2014 roku, rozpo-
czął się nowy rok szkolny w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie. 

Pani dyrektor Grażyna Pytkowska powitała go-
ścia, pana Pawła Kanclerza - burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego, prezesa Stowarzyszenia Wspierania 
Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich - pana Tadeusza 
Pytkowskiego, wiceprezesa - panią Bogumiłę Karlic-
ką, grono pedagogiczne, rodziców i przede wszystkim 
dzieci. Przedstawiła w zarysie plan organizacyjny pracy 
na najbliższy tydzień, kadrę i przydział wychowawstw 
w poszczególnych klasach.

Podziękowała panu Burmistrzowi za życzliwy, 
przyjazny stosunek do zadań podejmowanych przez 
szkołę, wspieranie działań placówki i poprosiła o za-
branie głosu. Życzenia złożone przez pana Burmistrza 
przyjęto dziękując brawami. Słowa przemawiającego, 
mówiące o rozbudowie szkoły w ciągu trzech lat, to 
spełnienie marzeń, dzieci, rodziców i uwieńczenie 
sukcesem wieloletnich starań SWRiEDW podejmo-
wanych w tym kierunku. Ta decyzja świadczy o tym, 
że uczniowie będący w oddziale przedszkolnym mają 
szansę na ukończenie szkoły podstawowej w Umiasto-
wie. Cieszą takie plany tym bardziej, że szkoła tętni 
życiem, rozwija się i unowocześnia.

W czasie minionych wakacji, w szkole odnowiono 
salę rekreacyjną i  jedną z sal lekcyjnych, wycyklinowa-
no  i polakierowano w nich podłogi, ułożono kostkę na 
drodze prowadzącej do budynku i wokół niego, obudo-
wano altankę, w której w czasie ciepłych, pogodnych 
dni można prowadzić zajęcia lekcyjne. Nawet przyroda 
w tym roku nagrodziła starania Stowarzyszenia o lep-
sze warunki do nauki dla uczniów uczęszczających do 

Witamy nowy rok szkolny

naszej szkoły. Pod brzozą, obok placu zabaw, wyrosła 
kolonia jadalnych grzybów.

Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny 2014/2015  
przyniesie sukcesy naszym uczniom, a nauka będzie 
sprawiała im radość.

Jadwiga Bieńkowska

6) Julia Kozdrowicka, SP nr 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim, nagroda w konkursie plastyczno-literackim 
MÓJ CZAS

7) Weronika Ordak, SP nr 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim, nagroda w konkursie plastyczno-literackim 
MÓJ CZAS

8) Marta Lewandowska, SP nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim, nagroda w konkursie plastyczno-lite-
rackim MÓJ CZAS

9) Anna Zając, SP w Święcicach, nagroda w kon-
kursie plastyczno-literackim MÓJ CZAS

10) Kinga Dmoch, SP w Święcicach, nagroda 
w konkursie plastyczno-literackim MÓJ CZAS

11) Rozalia Urbańska, SP im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie, nagroda w konkursie plastyczno-lite-
rackim MÓJ CZAS

12) Michalina Bracik, SP im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie, nagroda w konkursie plastyczno-lite-
rackim MÓJ CZAS.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i za-
praszamy wszystkich do udziału w kolejnych edycjach 
kampanii.

Wydział Spraw Społecznych
UM w Ożarowie Mazowieckim
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 4 września 2014 r. w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 
odbyła się uroczystość Złotych Godów Małżeńskich.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Me-
dalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 6 par, Pań-
stwa: Irenę i Szczepana Batory, Dorotę i Jana Dudek, 
Mariannę i Kazimierza Jezierskich, Czesławę i Euge-
niusza Michalczyków, Mariannę i Bogdana Sudakow-
skich, Halinę i Stefana Sygockich.

W imieniu Prezydenta Medale wręczał Burmistrz 
Paweł Kanclerz. Uroczystości Złotych Godów Małżeń-
skich zaszczycił swoją obecnością: Ksiądz Stanisław 
Zarosa Proboszcz Parafi i Miłosierdzia Bożego w Oża-
rowie Mazowieckim. 

Jubilaci otrzymali od Burmistrza listy gratulacyjne, 
bukiety kwiatów oraz pamiątkowe dyplomy.

W Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich licznie 
uczestniczyli najbliżsi Odznaczonych, sąsiedzi i znajo-
mi. 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

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. KEN w WARSZAWIE - FILIA w BŁONIU  

ul. Jana Pawła II 1 B (Centrum Kultury II piętro)
tel. (22) 725 36 91

SERDECZNIE ZAPRASZA nauczycieli, pedagogów, studentów oraz wszystkich chętnych do korzystania z boga-
tego fachowego i na bieżąco uzupełnianego księgozbioru codziennie w godzinach:
od  9.00  do  18.00
w środy i soboty   od   9.00  do 15.00
BIBLIOTEKA jest placówką oświatową. Gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory z różnych dziedzin wiedzy. 
Priorytetem jest pedagogika i nauki pokrewne. Wiemy jednak, że dużo osób z naszego terenu studiuje takie 
kierunki jak: transport, logistyka, hotelarstwo, turystyka, zarządzanie. Informujemy zainteresowanych, że mamy 
duży wybór najnowszej literatury na ten temat. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Zasoby księgozbioru 
można przeglądać, zamawiać i rezerwować poprzez katalog on-line. 
Więcej informacji na naszej stronie Internetowej  www.pbw.waw.pl 

Kierownik Biblioteki Anna Buźniak

„Budowa ujęcia wody na terenie FKO dofi nanso-
wana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, 
w kwocie 910.446,00 zł”.

Gmina Ożarów Mazowiecki informuje o uzyskaniu pożyczki
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„Dobrze jest nad jeziorem nawet porą deszczową”
Jak przystało na „Szkołę Mistrza Konstantego”, 

pamiętamy o miejscach związanych z poetą. Corocz-
nie organizowany jest Konkurs Recytatorski im. K. I. 
Gałczyńskiego dla uczniów z powiatu warszawskiego 
zachodniego. Z okazji X jubileuszowej edycji udało 
nam się zorganizować wycieczkę do muzeum poety 
w Praniu. Na tle malowniczego mazurskiego krajobra-
zu uczestnicy II etapu otrzymali nagrody, recytowali 
wiersze, śpiewali piosenki i odgrywali scenki Teatrzy-
ku Zielona Gęś. Nie obyło się również bez tradycyjnych 
kiełbasek własnoręcznie pieczonych przy ognisku. 
Ważnym punktem programu okazało się zwiedzanie 
muzeum pod kierunkiem kustosza -pana Bączyńskie-
go. Obejrzeliśmy m.in. fotografi e, biurko poety, słynną  
Zieloną Gęś, która, jak głosi opowieść, na początku 
była biała. Odbyliśmy również spacer ścieżką dydak-
tyczną nad Jeziorem Nidzkim w „pięknych okolicz-
nościach przyrody”. Podróż przebiegała bezpiecznie, 
w miłej atmosferze, co zawdzięczamy panu kierowcy , 
Leszkowi Gawrychowi.

Organizatorzy dziękują Burmistrzowi Ożarowa 
Mazowieckiego, Panu Pawłowi Kanclerzowi oraz 
Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
Panu Janowi Żychlińskiemu za ufundowanie wyjaz-
du do Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, a także 
nagród książkowych.

Warto przypomnieć nazwiska gimnazjalistów na-
grodzonych w X Konkursie Recytatorskim.

W kategorii:  „recytacja”
I nagroda – Joanna Zawadzka z Zespołu Szkół Pu-

blicznych  w Lesznie
II nagroda – Natalia Włodarczyk z Zespołu Szkół 

Publicznych w Lesznie
III nagroda – Hanna Wąsowska z Gimnazjum im. 

K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Wyróżnienia:
Gabriela Teodorczuk z Zespołu Szkół Publicznych  

w Lesznie
Michał Ryszka z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego  

w Płochocinie
Wiktor Bargieł z Zespołu Szkół Publicznych w Lesz-

nie
Sandra Czopek  z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskie-

go w Płochocinie
Aleksandra Turczyńska z Gimnazjum im bohaterów 

Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim
Zuzanna Tymoftyjewicz z Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi im. F. Chopina  w Kampinosie

W kategorii:  Poezja śpiewana
I nagroda - Daria Wiśniewska z Gimnazjum z Od-

działami Integracyjnymi im. F. Chopina  w Kampino-
sie

II nagroda  ex aequo – Anna Kiebler z Gimnazjum 
im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie i Natalia Stan-
kiewicz z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. 
F. Chopina w Kampinosie

W kategorii: Małe formy teatralne
I nagroda – Scenka „Kominek zgasł” w wykonaniu 

uczniów Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płocho-
cinie

II nagroda – Scenka „On nie doczekał się” w wy-
konaniu uczniów Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego 
w Płochocinie

III nagroda – Scenka „Zaznaczam, że zarządzam, 
co następuje” w wykonaniu uczniów z Koła Teatralne-
go „Szekspir” z Gimnazjum im. Wincentego Pallottie-
go w Ożarowie Mazowieckim.

Sukces uczniów nie byłby możliwy bez pomocy 
ich nauczycieli. Dziękujemy paniom polonistkom, 
które przygotowały młodzież do konkursu. Szczegól-

A w Gimnazjum w Płochocinie…
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nie wyróżniły się tu następujące nauczycielki: panie  
Renata Grabowska i Joanna Kiełbasa z Gimnazjum z 
Oddziałami Integracyjnymi im. F. Chopina w Kampino-
sie, Katarzyna Kuracka z Gimnazjum im. Wincentego 
Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim, Sylwia Walicka 
z Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie, Edyta Tymofi e-
jewicz, Danuta Jabczyńska, Emilia Bartosik i Danuta 
Załuska z Gimnazjum im Bohaterów Powstania War-
szawskiego w Ożarowie Mazowieckim.

Jurorzy podziękowali organizatorom Konkursu, 
nauczycielom przygotowującym młodzież oraz samej 
młodzieży za zaangażowanie i popularyzację pięknej 
poezji.

Wyrażamy również wdzięczność szanownym juro-
rom: państwu Zofi i i Zbigniewowi Wójcikom z Teatru 

Bronisze oraz naszemu wychowankowi Jakubowi No-
wakowskiemu za poświęcenie czasu i energii oraz 
docenienie starań początkujących artystów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI Edycji Konkur-
su Recytatorskiego. Mamy nadzieję, że szkoły zaprzy-
jaźnione z naszym gimnazjum  tradycyjnie „nie poską-
pią mozołu”, aby jak najlepiej przygotować recytacje, 
scenki i poezję śpiewaną. Marzeniem organizatorów 
na ten rok jest zorganizowanie dla fi nalistów wyjazdu 
do Krakowa w poszukiwaniu „zaczarowanej dorożki”.  
Wierzymy, że i tym razem znajdą się życzliwe osoby, 
które wspomogą utalentowaną i ambitną młodzież.

Beata Zajączkowska

Wraz z początkiem września rozpoczął się nowy se-
zon kulturalny w naszej Bibliotece Publicznej. Został 
on zainaugurowany Narodowym Czytaniem Trylogii 
Henryka Sienkiewicza, które odbyło się w pierwszą 
sobotę września br., w ożarowskim Domu Kultury 
„Uśmiech”, w sali kominkowej przy Poznańskiej 165. 

Biblioteka w swojej jesiennej ofercie edukacyjno – 
kulturalnej przygotowała bogatą ofertę zajęć i imprez 
edukacyjno - kulturalnych.  Dzieci, które lubią czytać 
oraz rozwijać swoje talenty plastyczne zapraszamy na 
zajęcia literacko – plastyczne. Zajęcia mają na celu 
zachęcenie dzieci do czytania książek i korzystania 
z usług biblioteki, rozwijanie dziecięcej wrażliwości 
i wyobraźni, ukazanie biblioteki jako przyjaznego 
miejsca, w którym dziecko może przyjemnie spędzić 
czas. W trakcie spotkania dzieci wysłuchują fragmen-
tu książki lub opowiadania. Po lekturze wspólnie dzie-
limy się swoimi uwagami i przemyśleniami na temat 
tekstu. Następnie zapraszamy do wspólnej zabawy 
plastycznej. 

Pierwsze zajęcia z cyklu odbędą się 10 październi-
ka br. w dniu Światowego Dnia Drzewa. 

W programie:
15.00 - 16.00 wspólne wykonywanie drzewa lite-

rackiego
16.00 - 17.00 rysowanie ulubionego drzewa
17.00 - 18.30 projekcja fi lmu „Magiczne Drzewo”
Biblioteka realizuje również projekt obchodów 

Roku Kolberga, w związku z przypadającą w  2014 r. 
200 rocznicą urodzin Oskara Kolberga - kompozytora, 
folklorysty i etnografa. Obchody Roku Kolberga zain-
spirowały panią Małgorzatę Wojciechowską, kierow-
nika Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie oraz 
panią Wandę Orzechowską, kierownika Filii Biblioteki 
Publicznej w Józefowie do wspólnego zorganizowania 
„Żywych lekcji ludowości”. W trakcie lekcji, których 
odbiorcami byli uczniowie klas III  Szkoły Podstawo-
wej im. Szarych Szeregów w Płochocinie,  dzięki pre-
zentacjom multimedialnym dotyczącym 200 rocznicy 
urodzin Oskara Kolberga uczniowie w prosty sposób 
przyswoili sobie niezbędne informacje na temat życia 
i działalności Kolberga. Zaś wystawa strojów ludowych 
zorganizowana przez panią Małgosię Wojciechowską, 
kierownika Filii DK „Uśmiech”, zainspirowała dzieci 

Nowy sezon edukacyjno - kulturalny 
w Bibliotece Publicznej już rozpoczęty

Gmina Ożarów Mazowiecki informuje, że zadanie 
pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie 
województwa mazowieckiego dofi nansowano przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, w formie dotacji, w kwocie 13.500,00 zł”.

Informacja o dofi nansowaniu z  WFOŚIGW oraz z  NFOŚIGW
dla Gminy Ożarów Mazowiecki
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Dwa spektakularne wydarzenia w ostatnim okre-
sie to zapewne ujawnienie 2 poletek konopi indyjskiej 
oraz schwytanie wolno biegającego aligatora z wyglą-
du przypominającego odmianę karłowatego.

Pola konopi zostały zniszczone a krokodyl trafi ł do 
„ZOO”, gdzie okazało się że jest to jedyny taki okaz 
w Polsce.

Państwo pytacie, my odpowiadamy. 
Kilka razy padło pytanie ze strony mieszkańców 

zgłaszających interwencję związaną z podejrzeniem 
poruszania się kierującego po drodze publicznej, któ-
rego stan wskazywał na znaczne spożycie alkoholu, 
co można zrobić w takiej sytuacji..

Otóż, polskie prawo daje każdemu z nas możliwość 
ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku.

O tak zwanym zatrzymaniu obywatelskim mówi art. 
243 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „każdy ma 
prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa 

lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu 
przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej 
osoby lub nie można ustalić jej tożsamości”.

W § 2 doprecyzowano, że osobę ujętą należy nie-
zwłocznie oddać w ręce Policji.

Przykładem okoliczności, w których możemy ująć 
sprawcę przestępstwa, jest sytuacja, gdy widzimy kie-
rowcę pod wyraźnym wpływem alkoholu. Prowadze-
nie samochodu w stanie nietrzeźwości jest bowiem 
przestępstwem podlegającym karze na podstawie 
art. 178a kodeksu karnego. Możemy ująć pijanego 
kierowcę i jak najszybciej oddać go w ręce Policji, ko-
rzystając z prawa do zatrzymania obywatelskiego.

Nie jest to prawny obowiązek, ale uprawnienie, 
które posiada każdy obywatel.

Po pierwsze należy zadzwonić pod numer 112 
i poinformować Policję o uzasadnionym podejrzeniu, 
że ktoś jedzie pod wpływem alkoholu, np. jedzie „wę-
żykiem”.

Gdy czujemy, że mamy fi zyczną przewagę nad pija-
nym kierowcą i nie zagraża on naszemu bezpieczeń-
stwu, możemy podjąć interwencję. Przykładem takiej 
interwencji jest wykorzystanie momentu, gdy samo-
chód z pijanym kierowcą zatrzymuje się na światłach.

Można wówczas spróbować wyciągnąć kluczyki ze 
stacyjki, uniemożliwiając nietrzeźwemu dalszą jazdę. 
Od razu należy zadzwonić na Policję. Jednak zawsze, 
powinniśmy mieć na uwadze własne bezpieczeństwo.

Straż Miejska.

Nie każdą gminę stać na swojego krokodyla.

do dalszych poszukiwań informacji o swoim regio-
nie. Opiekunów i nauczycieli dzieci zainteresowanych 
udziałem w zorganizowanych lekcjach bibliotecznych 
połączonych z pokazem multimedialnym dotyczącym 
tego ważnego wydarzenia zapraszamy serdecznie do 
zapisywania się. Zgłoszenia prosimy kierować na

e-mail u.hoczyk@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl 
lub telefonicznie 22 722 12 65 w. 22 w godz. 8.00 
– 15.00.

W jesiennej ofercie naszej Biblioteki kontynuowa-
ne są również projekty już istniejące. Serdecznie za-
praszamy do zapoznania się z repertuarem projektu 
„Kulturalne czwartki”, realizowanego w Filii BP w Jó-
zefowie. W każdy czwartek o godz. 10.30, odbywa się 
projekcja fi lmu  wg wcześnie ustalonego repertuaru 
http://biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/kulturalne-czwart-
ki. Od września do grudnia zapraszamy na spotkania 
z fi lmem. Na pokazy fi lmowe zapraszamy również 

dzieci do Kina na Fabrycznej, w Filii BP w Józefowie. 
Aktualny repertuar można znaleźć na naszej stronie 
www  http://biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/kino-na-fa-
brycznej

Wszystkich naszych czytelników zapraszamy na 
spotkanie autorskie z Marią Ulatowską, polską pisar-
ką specjalizująca się głównie w literaturze z gatunku 
powieść obyczajowa.  Na swoim koncie ma już pięć 
bestsellerowych powieści: „Sosnowe dziedzictwo”, 
„Pensjonat Sosnówka”, „Domek nad morzem”, „Przy-
padki pani Eustaszyny” i „Kamienica przy Kruczej”. 
Spotkanie odbędzie się 16 października godz. 19.00 
w Domu Kultury „Uśmiech” przy ul. Poznańskiej 165 
w Ożarowie Mazowiecki.

Urszula Hoczyk
instruktor biblioteki powiatowej



17

WYDARZENIA KULTURALNE

Informator Ożarowski 7/41 2014

Piknik Rodzinny w Koprkach

W dniu 24.08.2014 r. w godz. 15.00 – 20.00 odbył 
się Piknik Rodzinny dla mieszkańców sołectwa Kopr-
ki. Naszymi gośćmi byli: Radna pani Halina Smolińska 
i radny do powiatu pan Leszek Tokarczyk.

Celem imprezy była integracja mieszkańców na-
szego sołectwa.

Pomimo deszczu na piknik przybyło wielu miesz-
kańców.

Uczestnicy pikniku mogli kosztować dań z gril-
la, dzieci mogły zajadać się watą cukrową, zjeżdżać 
z dmuchanej zjeżdżalni, lepić fi gurki i naczynia z gliny, 
pomalować sobie buzie, wsiąść do radiowozu i przez 
chwilę poczuć się jak policjant oraz pojeździć sobie 
na koniku

O godzinie 18.00 odbyła się aukcja z której dochód 
przekazany został Komitetowi Dobroczynnemu Adaś 
– City.

Na aukcji tej można było wylicytować m.in. Voucher 
na kolację dla dwóch osób, ufundowany przez hotel 
Lamberton***, voucher dla dwóch osób na prze-
jażdżkę super szybkim samochodem, słoiczek ogór-
ków „sołtysowej” i inne fanty.

Po aukcji dzieci mogły wziąć udział w konkursie 
z nagrodami. Nie było przegranych ani wygranych. 
Wszystkie dzieci otrzymały nagrody.

Punktem kulminacyjnym było losowanie zwycięz-
cy wśród gospodyń, które przyniosły na piknik ciasto 
własnej roboty. Nagrodę w postaci grilla elektrycznego 
wylosowała pani Bożena Kożlicka.

Piknik sfi nansowany został prawie w całości z Fun-
duszu Sołeckiego. Wsparcie otrzymaliśmy również ze 
strony fi rmy BZK GROUP w Koprkach.

Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim 
przybyłym  na piknik, oraz tym którzy pomagali przy 
jego organizacji:

BZK GROUP za ufundowanie dmuchanej zjeżdżal-
ni

Tomaszowi Jędrzejewskiemu za przejażdżki kon-
ne.

Pani Bożenie Kożlickiej za pomoc w realizacji 
przedsięwzięcia i wielu innym osobom

Dziękuję!!
Piotr Dudkiewicz
sołtys wsi Koprki

Słuchacze Stowarzyszenia Ożarowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku  w okresie wakacyjnym nie zwal-
niali tempa realizując szereg interesujących przedsię-
wzięć, mających na celu zarówno rozwój intelektualny, 
jak i podtrzymywanie i podnoszenie ich sprawności 
fi zycznej.

Wysłuchaliśmy wykładów o tematyce zdrowotnej 
oraz zachowania się podczas różnego rodzaju pre-
zentacji wyrobów gospodarstwa domowego, ochrony 
zdrowia, itp. Obejrzeliśmy również kilka ciekawych fi l-
mów.

Członkowie Stowarzyszenia systematycznie uczest-
niczyli w imprezach o charakterze sportowo-rekreacyj-
nych, w tym m.in. rajdach rowerowych, marszach „nor-
dic walking”, zajęć aqua aerobic na basenie. Ciekawą 
wycieczką była przejażdżka kolejką piaseczyńsko-gró-
jecką  i zwiedzanie uzdrowiska Konstancin.

Szczególnym zainteresowaniem członków Stowa-
rzyszenia cieszyły się wycieczki do miejsc o szczegól-
nym charakterze zabytkowo-historycznym oraz posia-
dających walory turystyczne. Odwiedziliśmy Zamek 
Królewski, Pałac w Wilanowie, zabytkowe obiekty 
w Węgrowie, Muzeum Motoryzacji w Otrębusach.

Bardzo interesującą była trzydniowa wycieczka 
w Bieszczady, podczas której zwiedziliśmy zamek 

w Łańcucie, farę i zamek Kmitów w Lesku, Muzeum 
w Sanoku z kolekcją średniowiecznych ikon. Prze-
jeżdżając Wielką i Małą Obwodnicą Bieszczadzką, 
oprócz podziwiania wspaniałych widoków, mieliśmy 
również możliwość zwiedzenia przydrożnych cerkwi 
i kościołów oraz zapory w Solinie. Zielone wzgórza 
nad Soliną podziwialiśmy z pokładu statku podczas 
rejsu po Jeziorze Solińskim. Odwiedziliśmy również 
kilka miejsc związanych z bolesnymi wydarzeniami 
okresu lat 1944-1947.

Z życia Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Punkt Konsultacyjno-Informacyjny „Uzależnień”  
przy ul. Poznańskiej 167A 

w Ożarowie Mazowieckim 
zaprasza wszystkie osoby do 18 roku życia, któ-

re chcą spędzić czas w towarzystwie młodych ludzi 
pełnych energii, poczucia humoru, zapału do pracy. 
W grupie tej znajdziesz również wsparcie psychologa, 
interwenta kryzysowego. W naszej grupie gwarantuje-
my Ci miłą i przyjazną atmosferę oraz pełną dyskrecje. 
U nas dowiesz się:
� jak wyrażać emocje oraz jak radzić sobie z ni-

mi w sposób konstruktywny;

� jakie masz moce strony i jak możesz je wyko-
rzystać w przyszłości;
� jak poznawać i rozwijać swoje zainteresowa-

nia;
� jak komunikować się z innymi nie obrażając 

drugiej osoby, wyrażając przy tym własne potrzeby; 
� pomożemy Ci w nauce;
� wysłuchamy Cię i postaramy się rozwiązać 

Twoje trudności;
� pomożemy Ci planować czas wolny;
Pamiętaj, że nie jesteś sam/a – czekamy właśnie 

na Ciebie w każdy piątek w godzinach od 16:00 do 
20:00.

ZAPROSZENIE dla dzieci i młodzieży

KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

12 październik – niedziela – godz. 16.00- wieczo-
rek taneczny dla seniorów – muzyka na żywo.  

Wstęp 15 zł/osoba.

16 październik – czwartek – godz. 18.30 – spo-
tkanie z popularną autorką powieści obyczajowych Pa-
nią Marią Ulatowską – zaprasza Biblioteka Publiczna 
w Ożarowie Mazowieckim i Dom Kultury „Uśmiech“.

26 październik – niedziela – godz. 12.00 – spek-
takl teatralny dla dzieci pt. „Magiczny miód“ w wyko-
naniu Teatru Igraszka. Wstęp wolny!!!

 Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

11 październik - sobota - godz. 8.00 – 14.00- Spo-
tkanie integracyjne dla członków i podopiecznych Koła 
Polskiego Związku Niewidomych,  z okazji przypadają-
cego Międzynarodowego Dnia Białej Laski.

18 październik - sobota - godz. 15.00- Integra-
cyjne spotkanie zespołów seniorów „Ożarowskie 
Kumoszki” i „Wesołe Wdówki” działających przy 

Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Maz. i Filii 
w Józefowie.

26 październik - niedziela - godz.16.00 - wernisaż 
malarstwa Marka Kamińskiego oraz spotkanie z po-
ezją „Jesienne strofy” – współorganizacja z  Filią Bi-
blioteki Publicznej w Józefowie. Wstęp wolny!!!

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

12 październik – niedziela godz. 15.00 – występ 
Pana Teatrzyka ze spektaklem „Koziołek Matołek”. 
Wstęp wolny!!!

19 październik – niedziela godz. 16.00 – 20.00 
zapraszamy na Wieczorek Taneczny Seniorów. Wstęp 
wolny!

26 październik – niedziela godz. 17.00 -  XII Festi-
wal Muzyki Kameralnej „Muzyka w Barwach Jesieni”. 
Koncert pt.: „FANDANGO” w wykonaniu:

Fabio Montomoli  -  gitara  ( Włochy ) oraz Kwartet 
Prima Vista. 

W programie: „Fandango” L. Boccheriniego oraz 
światowe prawykonanie nowego utworu włoskiego. 
Wstęp wolny!!!

14 września w Sali widowiskowej Domu Kultury 
„Uśmiech” odbyło się otwarcie wystawy pracowni pla-
stycznej i fotografi cznej prowadzonej przez artystki pa-
nią Marzenę Kałużną i Katarzynę Cyniak-Górnecką.

Prezentowane prace zostały wykonane przez dzie-
ci i młodzież uczęszczającą na zajęcia z fotografi i, 
animacji fi lmowej, plastykę oraz warsztaty twórcze 
w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 
w roku kulturalnym 2013/2014. Wernisaż był oka-

zją do podsumowania całego roku intensywnej pracy 
małych artystów oraz do miłego spotkania, w czasie 
którego wyświetlane były animacje fi lmowe wykonane 
w pracowni. Wernisaż uświetnił mały koncert w wyko-
naniu Piotra Piwowarskiego lat 16.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy do końca paź-
dziernika.

Instruktor Marzena Kałużna
Instruktor Katarzyna Cyniak-Górnecka

Mali artyści w Uśmiechu
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Widowisko historyczne oraz Apel Poległych w so-
botę 13 września przypomniało mieszkańcom na-
szej Gminy o 75 rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej, jed-
nej z większych potyczek Kampanii Wrześniowej. 

W 1939 roku pomiędzy 8 a 13 września na polach 
Ożarowa, Ołtarzewa i ościennych miejscowości doszło 
do ostrych walk armii Łódź z przeważającymi siłami 
niemieckimi. Zginęło wówczas ponad 1200 polskich 
żołnierzy. Z tej okazji na Cmentarzu Wojennym w Ołta-
rzewie odbył się uroczysty Apel Poległych z udziałem 
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Licznie 
przybyli mieszkańcy oraz uczniowie gminnych szkół. 
Gościem honorowym uroczystości był Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Minister Ma-
ciej Jankowski. W swoim wystąpieniu Burmistrz Paweł 
Kanclerz nawiązując do tamtych dramatycznych wy-
darzeń powiedział, iż kultywując pamięć o ludziach, 
nie zapominamy o historii. „Bo z pamięci rodzi się 
tożsamość i buduje wizja przyszłości. To dlatego dzi-
siaj tu jesteśmy – ci którzy pamiętają gorący Wrzesień 
1939 r. i ci którzy za kilka czy kilkanaście lat będą 
kształtować losy naszej ojczyzny a dzisiaj pod troskli-
wym okiem rodziców i nauczycieli poznają znaczenie 
trzech słów, które naszemu narodowi towarzyszą od 
wieków – BÓG, HONOR, OJCZYZNA.”Chwilę po tym 
żołnierze oddali potrójną salwę honorową poprzedzo-
ną modlitwą oraz apelem poległych,. Na zakończenie 
uroczystości delegacje złożyły wieńce pod Krzyżem 
upamiętniającym poległych żołnierzy. 

Tuż po Apelu, na polanie wewnątrz Parku Ołta-
rzewskiego aktorzy z grup rekonstrukcyjnych zapre-
zentowali widowisko „Bitwa Ołtarzewska 1939”. Tego 
roczna trzecia już inscenizacja rozpoczęła się od na-
lotu bombowego, który symbolizował bombardowanie 
Ożarowa i Ołtarzewa z dnia 8 września. To wówczas 

w Parku Ołtarzewskim został zniszczony dwór nale-
żący niegdyś do Państwa Kierbedziów. Dwa tygodnie 
przed rozpoczęciem wojny w kaplicy znajdującej się 
we dworze została erygowana parafi a, która dała po-
czątek dzisiejszej parafi i Miłosierdzia Bożego. Drugi 
zaprezentowany wątek rozpoczynał się od poranka 
13 września, kiedy żołnierze drugiej dywizji piechoty 
pod dowództwem pułkownika Antoniego Staicha roz-
poczęli próbę przebicia się przez niemieckie pozycje 
w kierunku oblężonej Warszawy. Olbrzymie wrażenie 
na widzach zrobiły efekty pirotechniczne i użyty sprzęt 
wojskowy, między innymi niemiecki wóz pancerny Ad-
ler. Grozy widowisku dodało zniszczenie domu przez 
czołg panzer II. 

W inscenizacji udział wzięli aktorzy ze Stowarzysze-
nia historyczno-rekonstrukcyjnego „Patria”, Stowarzy-
szenia rekonstrukcji historycznej 4 Pułku Piechoty 
Legionów, Stowarzyszenia historycznego „Cytadela”, 
Stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej 44 pułku 
Strzelców Legii Amerykańskiej, Szczepu „Szaniec” im 
Małego Powstańca z Płochocina oraz Drużyny Harcer-
skiej z Hufca ZHP Błonie im hm. Edwarda Przybysza. 

Przygotowania do widowiska rozpoczęliśmy już 
wiosną, mając świadomość, iż w roku bieżącym z uwa-
gi na okrągłą 75 rocznicę wybuchu wojny zabezpie-
czenie odpowiedniego sprzętu oraz udziału grup nie 
będzie należało do zadań łatwych. Szczególne podzię-
kowania kieruję do Panów Andrzeja i Macieja Przyby-
szewskich, Mariusza Szkupa, Mirosława Ciećwierza 
i Marcina Soduła oraz państwa Witkowskich i Majew-
skich. Ich pomoc nadała inscenizacji dużą wiarygod-
ność i pozwoliłanabrać jeszcze większego kolorytu.

Fotorelacja na kolorowych stronach
Leszek Tokarczyk

75 rocznica Bitwy Ołtarzewskiej. Wielkie widowisko historyczne 
w Ożarowie Mazowieckim.

Piknik Profi laktyczny dla Młodzieży

5 września na boisku UKS Ołtarzew w aurze pięknej 
wrześniowej pogody odbył się, po raz pierwszy na tere-
nie naszej gminy, Piknik Profi laktyczny skierowany do 
młodzieży z szóstych klas szkół podstawowych i mło-
dzieży z gimnazjów. Piknik ten był podsumowaniem 
programu profi laktycznego prowadzonego w szkołach 
w roku szkolnym 2013/2014 z gminnego funduszu  
profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 

Koncert rozpoczął się o godz. 10.00,  prowadzony 
był przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych – Panią Annę Barto-
szewicz oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej – Panią  
Blankę Jabłońską. Po powitaniu uczestników Pikniku 
przez Burmistrza Pawła Kanclerza w części przed-
południowej zagrała formacja „Na ostatnią chwilę” 
a następnie zespół „Telepathia” z charyzmatycznym 
udziałem w obydwu z nich Andrzeja Piaseckiego, który 
mówił:

– Mamy na pokładzie trochę muzyków, którzy po-
stanowili włączyć się w działalność związaną z przeciw-
działaniem alkoholowi i narkotykom. Zespół powstał 
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„Ożarowski Zakątek Jazzowy”

14 września w Restauracji „ Zakątek” w Ożarowie 
Mazowieckim odbył się wyjątkowy koncert jazzowy 
z udziałem multiinstrumentalisty, mistrza fortepianu, 
kompozycji i aranżacji - Andrzeja Jagodzińskiego. 
Wystąpił on w trio fi rmowanym własnym nazwiskiem, 
a towarzyszyli mu równie znakomici i zasłużeni dla 
polskiego jazzu: Adam Cegielski – kontrabas i Cze-
sław Bartkowski – perkusja. Na to wyjątkowe spotka-
nie z mieszkańcami Ożarowa Mazowieckiego Andrzej 
Jagodziński zaprosił do współpracy wyśmienitą woka-
listkę jazzową Agnieszkę Wilczyńską, której głos do-
skonale wpasował się w jazzowe trio. Artyści przygo-
towali specjalnie na tę okazję opracowane aranżacje 
standardów jazzowych m.in. One Note Samba – Anto-
nio Carlos Jobim’a, Lullaby Of Birdland – George She-
aring’a czy It Don’t Mean A Thing – Duke Ellington’a. 
Rarytasem stała się także doskonała aranżacja muzy-
ki Fryderyka Chopina na trio jazzowe i wokal. Gościn-
nie wystąpił z zespołem organizator tego wydarzenia 
– Łukasz Banaszkiewicz (saksofon altowy), który wraz 
z zaproszonymi artystami wykonał własną kompozy-
cję napisaną specjalnie na to spotkanie. Doskonały 
kameralny klimat pozwalał słuchaczom na wyjątkowe 
doznania akustyczne. Koncert objęty był honorowym 
patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, 
a sponsorami byli: Ożarowska Szkoła Muzyki Rozryw-
kowej „Fabryka Dźwięków” oraz fi rma „Professtax” 
Usługi Księgowe. To pierwszy, lecz z całą pewnością 
nie ostatni koncert, który inauguruje cykl spotkań 
z muzyką jazzową w Ożarowie Mazowieckim. „Ożarow-
ski Zakątek Jazzowy” to nowość na mapie wydarzeń 

kulturalnych w Ożarowie. Powstał dla tych, którzy do 
tej pory, by obcować z muzyką jazzową musieli szukać 
jej w warszawskich klubach i salach koncertowych. 
Teraz jest tutaj, w naszym mieście i z całą pewnością 
z czasem zbierze wokół siebie grono wiernych fanów 
polskiego jazzu. Zainteresowanych kolejnymi wydarze-
niami już teraz zapraszamy do regularnego odwiedza-
nia strony „Fabryki Dźwięków” www.fabrykadzwiekow.
waw.pl, na której znajdą się już wkrótce zapowiedzi 
oraz kolejne informacje na temat odbywających się 
w „Zakątku” spotkań jazzowych.

Zapraszam serdecznie
Łukasz  Banaszkiewicz

fotorelacja na kolorowych stronach

głównie po to, żeby pokazać, czym są uzależnienia 
związane z narkotykami, alkoholem i dopalaczami.

Andrzej Piasecki mówił na scenie o destrukcyjnym 
wpływie nawet niewielkich ilości alkoholu na organizm, 
obrazując słowa przez doświadczenia i eksperymenty 
wykonywane z udziałem uczniów na scenie.

W południe podczas przerwy w występach mło-
dzież mogła skosztować ciepłych zup, cukrowej waty, 
popcornu. Był czas na spotkania i integrację młodzie-
ży z różnych szkół.

W części popołudniowej zagrał zespół Maleo Reg-
gae Rockers z charyzmatycznym liderem Dariuszem 
Malejonkiem znanym artystą polskiej sceny muzycz-
nej, człowiekiem który przeszedł „wewnętrzne nawró-
cenie”, a Jego teksty dotykają mocnych egzystencjal-
nych tematów, które dają jednak przesłanie nadziei 
i tego, że dobro zawsze zwycięża.

Koncert zakończył się około godziny 14.00, 
a uczniowie z wychowawcami udali się w drogę po-
wrotną do swoich szkół.

Obserwując młodzież zebraną na Pikniku i at-
mosferę panującą na nim mam nadzieję, że jest to 
początek tradycji Pikników Profi laktycznych w naszej 
gminie, o czym wspomniał w słowie wstępu również 
Pan Burmistrz.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania i sprawnego przebiegu tej imprezy 
ze strony Urzędu Miejskiego, Domu Kultury Uśmiech, 
GKRPA, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Dyrektorom 
i nauczycielom dziękujemy za zorganizowanie mło-
dzieży i opiekę, a młodzieży za stworzoną atmosferę 
i dobrą zabawę.      

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

(fotorelacja na kolorowych stronach)
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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
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…
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KĄCIK ADOPCYJNY

Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

TolaTola LupoLupo ErniErni FoksikFoksik KarmelKarmel

KluskaKluska MambaMamba MikiMiki TeodorTeodor PiżmakPiżmak

RubinRubin SambaSamba SmutekSmutek StaśStaś MiszaMisza

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znalezie-
nia psa:

1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, podając dokładne 
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, 
to zgłosić zaginięcie pod numer telefonu, który jest 
podany w kąciku adopcyjnym Informatora oraz Straży 
Miejskiej 22-721-26-50

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają w schroni-
sku 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 każdą zło-
tówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt 
– Viva

z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090






