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76 lat temu pomiędzy 8 a 12 września na polach 
pod Ożarowem doszło do krwawych walk armii Łódź
z przeważającymi siłami wojsk niemieckich. Z tej 
okazji na Cmentarzu Wojennym w Ołtarzewie odbył 
się Apel Poległych, po którym na polanie wewnątrz 
Parku Ołtarzewskiego zaprezentowano Widowisko Hi-
storyczne „Bitwa Ołtarzewska 1939”.

 „Na Ołtarzewskim i Pilaszkowskim cmentarzu spo-
czywa blisko 1200 obrońców II Rzeczypospolitej. To 
więcej poległych niż na słynnym wzgórzu Monte Ca-
sino.” Tymi słowami wypowiedzianymi w czasie Ape-
lu Poległych Burmistrz Paweł Kanclerz wskazał wagę 
tych wydarzeń rozgrywających się w pierwszej połowie 
września 1939 roku. Gościem honorowym uroczysto-
ści był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Minister Maciej Jankowski oraz poseł na 
sejm Jadwiga Zakrzewska. Licznie stawiła się młodzież
z ożarowskich szkół i mieszkańcy gminy. Obchody rocz-
nicowe uświetniła obecność Kompani Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego. Po przemówieniach, modlitwie i Ape-
lu Poległych, żołnierze oddali potrójną salwę honorową. 
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce 
pod Krzyżem upamiętniającym poległych żołnierzy. 

Po apelu wewnątrz Parku Ołtarzewskiego, rozpo-
częło się widowisko historyczne „Bitwa Ołtarzewska 
1939”. Tego dnia już od samego rana  aura nie roz-
pieszczała organizatorów, toteż ostatnie przygotowa-

Obchody rocznicowe Bitwy Ołtarzewskiej

nia do rekonstrukcji toczyły się w strugach deszczu. 
Chęć zobaczenia widowiska była jednak silniejsza od 
niesprzyjającej pogody i na samo przedstawienie przy-
szło znacznie więcej osób niż oczekiwano. To sygnał, 
iż czwarta żywa lekcja historii wpisała się już na stałe 
do kalendarza gminnych uroczystości. Zaprezentowany 
epizod opowiadał o wydarzeniach z 13 września 1939 
roku, kiedy 2 batalion kpt. Edwarda Sikorskiego dotarł 
do Ołtarzewa i tam spotkał się z twardym oporem od-
działów niemieckich zdążających do Warszawy. Doszło 

wówczas do zaciętych walk, podczas których zginął mię-
dzy innymi dowódca batalionu. Na widzach olbrzymie 
wrażenie zrobiły efekty pirotechniczne, płonące domo-
stwa i użyty sprzęt wojskowy, mowa tu o niemieckich 
wozach pancernych Adler oraz SDKFZ 222. 

W inscenizacji udział wzięli aktorzy ze Stowarzyszenia 
historyczno-rekonstrukcyjnego „Patria”, Stowarzyszenia 
rekonstrukcji historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów, 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy 31 pułku 
piechoty”, Stowarzyszenia historycznego imienia 10 Puł-
ku Piechoty, Stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej
44 pułku Strzelców Legii Amerykańskiej, Grupy Rekon-
strukcji Historycznej 9 Pułku Strzelców Konnych, Grupy 
rekonstrukcji historycznej „Narew pionier batalion 42” 
oraz Hufca ZHP Błonie im. hm. Edwarda Przybysza.

Leszek Tokarczyk

óó ó
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Z PRACY BURMISTRZA

1. Podpisano umowy:
 z wykonawcą: BYŚ Wojciech Byśkiniewicz z sie-

dzibą w Warszawie na usługi uzupełniające do umo-
wy Nr RZP.272.8.13.2015 z dnia 01.06.2015 r. do-
tyczące usług na transport odpadów komunalnych 
segregowanych takich jak gruz, popiół, odpady wiel-
kogabarytowe, odpady zielone itp. od mieszkańców 
indywidualnych na terenie Gminy Ożarów Mazowie-
cki za ustalone po negocjacjach ryczałtowe ceny 
brutto w wysokości:

a)  za podstawienie 1 szt. kontenera typ KP-5 na 3 
dni oraz jego odbiór w kwocie brutto: 170,00 zł. 

b)  za jednorazowy odbiór odpadów:
- za wywóz 20 szt. worków o pojemności 60 l
w kwocie brutto: 20,00 zł 

- za wywóz 10 szt. worków o pojemności 120 l 
w kwocie brutto: 20,00 zł 

Powyższe ryczałtowe ceny brutto będą obowiązy-
wać do 31.12.2015 r.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2018 r. 
Wykonawca zaoferował ryczałtowe ceny brutto w wy-
sokości:

a)  za podstawienie 1 szt. kontenera typ KP-5 na 3 
dni oraz jego odbiór w kwocie brutto: 199,00 zł. 

b)  za jednorazowy odbiór odpadów:

- za wywóz 20 szt. worków o pojemności 60 l
w kwocie brutto: 40,00 zł 

- za wywóz 10 szt. worków o pojemności 120 l 
w kwocie brutto: 40,00 zł 

Powyższe ryczałtowe ceny brutto będą obowiązy-
wały od dnia 01.01.2016 r. do 30.06.2018 r.

(wartość brutto za całość przedmiotu zamó-
wienia nie może przekroczyć kwoty w wysokości: 
72.000,00 zł)

 z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz osób Pa-
weł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na usługi uzupeł-
niające do umowy Nr RZP.272.28.24.2015 z dnia 
24.08.2015 r. dotyczące usług na dowóz trzech ucz-
niów: jednego ucznia z Ożarowa Mazowieckiego ul. 
Obrońców Warszawy, jednego ucznia z Józefowa ul. 
Fabryczna oraz jednego ucznia z Wolskich do Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie
w terminie od 08.09.2015 r. do 24.06.2016 r.

za cenę ofertową brutto: 24.364,80 zł

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

 przebudowę ul. Konwaliowej w Ożarowie Ma-
zowieckim

znak postępowania: RZP.271.34.2015

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1 września we wszystkich szkołach odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 Od 1 wrześnie 2015 r. dla dzieci z Przedszkola 
Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim przybyło 
100 nowych miejsc w budynku przy ulicy Mickiewi-
cza 51. 

 W czasie wakacji nastąpiła rozbudowa budyn-
ku Przedszkola Publicznego w Józefowie. Przybyło 
50 nowych miejsc oraz dodatkowe gabinety. 

 W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców 
Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożaro-
wie Mazowieckim, w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie, oraz w Gimnazjum im. 
K.I Gałczyńskiego w Płochocinie, w Gimnazjum im. 

Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie 
Mazowieckim odbyły się niezbędne remonty.

 Z okazji Dożynek Gminnych, w dniu 6 wrześ-
nia poczty sztandarowe i uczniowie szkół z terenu 
Gminy Ożarów Mazowiecki uczestniczyli we Mszy 
Świętej, która została odprawiona w Parafii Rzym-
skokatolickiej NMP Królowej Apostołów w Ołtarze-
wie. 

 Z okazji 76 rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej, w dniu 
12 września poczty sztandarowe i uczniowie szkół 
z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki uczestniczyli
w uroczystości patriotycznej – „Apel poległych”. Po 
uroczystości wszyscy obejrzeli widowisko historycz-
ne – inscenizację Bitwy Ołtarzewskiej w wykonaniu 
grupy rekonstruktorów.

OŚWIATA
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Dom Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim

 14, 21, 28 sierpnia – Dyżur pracowników Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Błoniu

 24 sierpnia – Szkolenie komisji referendalnych
 24 i 26 sierpnia – warsztaty wokalne zespołu 

seniorów „Ożarowskie Kumoszki”
 4, 11, 18, 25 września – Dyżur pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu
 5 września – Narodowe czytanie (projekt współ-

organizowany z Biblioteką Publiczną)
 6 września – Dożynki Gminne
 6 września – Lokale wyborcze referendalne
 8 września – Jubileusz 50-lecia pożycia mał-

żeńskiego

 9 i 11 września – warsztaty taneczne zespołu 
ludowego „Ożarowiacy”

 12 września – widowisko historyczne Bitwa Oł-
tarzewska oraz Apel Poległych – pomoc techniczna

 13 września - Udział zespołu ludowego „Ożaro-
wiacy” w Dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych 
w Uniejowie

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie
 6 września - Lokale wyborcze referendalne

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach
 6 września – Lokale wyborcze referendalne
 13 września – Dzień otwarty – prezentacja za-

jęć na rok kulturalny 2015/2016

KULTURA

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych (na zgłoszenie)

Gminne Punkty Zbierania
Odpadów Problemowych

GPZOP Umiastów, ul. Umiastowska (pierwszy 
zjazd w lewo za cmentarzem)
Czynny codziennie od wtorku do soboty w godz.:
w okresie marzec – październik

wtorek-piątek od 11.00 do 19.00• 
sobota od 8.00 do 16.00• 

w okresie listopad – luty
wtorek – piątek od 9.00 do 17.00• 
sobota od 8.00 do 16.00• 

GPZOP Wolica, ul. Leśna 1
Czynny w drugi piątek i sobotę miesiąca: 

piątek od 9.00 do 19.00• 
sobota od 9.00 do 15.00• 

W dniu 21 października 2015 r. (środa) na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki odbędzie się 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Odpady typu:
•  stare meble, fotele, kanapy, dywany, wersal-

ki, szafki, leżanki, ławy, krzesła, łóżka, stoły, 
sofy, biurka, materace;

• rowery, 
• lampy, lustra, okna - do 10 szt., 
• drzwi - do 10 szt., 
•  opony - do 10 szt. (od samochodów osobo-

wych), 
• kartony, sztuczne choinki, 
•  armaturę sanitarną, plastikowe brodziki,  wan-

ny plastikowe, 
• sprzęt AGD i RTV

odbierane będą wyłącznie z nieruchomości za-
mieszkałych, których właściciele do 16 paździer-
nika br. (piątek) zgłoszą takie zapotrzebowanie 
do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. 

Zgłoszone do odbioru odpady należy wystawić 
przed teren posesji w dniu odbioru przed godzi-
ną 6 rano bądź poprzedniego dnia. Przypominamy 

jednocześnie, że w ramach tej zbiórki nie będą od-
bierane: zmieszane odpady komunalne, azbest, 
papa, eternit, odpady zielone oraz pobudowlane.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod 
nr tel.: 22 731 32 63, 731 32 64, e-mailowo: 
odpady@ozarow-mazowiecki.pl bądź osobiście
w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejo-
wej 2 w Ożarowie Mazowieckim.

INFORMACJA BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 2 został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz sprzedaży. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 22 731 32 58.
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 10 września 2015 r.

1) Uchwała Nr XIII/104/15 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr XIII/105/15 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

3) Uchwała Nr XIII/106/15 o zmianie uchwały 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

4) Uchwała Nr XIII/107/15 o zmianie uchwa-
ły w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uisz-
czoną przez właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

5) Uchwała Nr XIII/108/15 w sprawie przyję-
cia Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych 
wśród dzieci między 24 a 35 miesiącem życia w opar-
ciu o szczepienia przeciwko pneumokokom szcze-
pionką trzynastowalentną w Ożarowie Mazowieckim.

6) Uchwała Nr XIII/109/15 w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nierucho-
mości położonej w obrębie SHR Płochocin na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy.

7) Uchwała Nr XIII/110/15 w sprawie nadania 
nazwy drogom położonym w Strzykułach.

8) Uchwała Nr XIII/111/15 w sprawie ustano-
wienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybu-
cja Spółka Akcyjna.

9) Uchwała Nr XIII/112/15 w sprawie wyraże-
nia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości poło-
żonej w Myszczynie.

10) Uchwała Nr XIII/113/15 w sprawie wyra-
żenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
od Agencji Nieruchomości Rolnych.

11) Uchwała Nr XIII/114/15 w sprawie wyra-
żenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
od Agencji Nieruchomości Rolnych.

12) Uchwała Nr XIII/115/15 w sprawie wyra-
żenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.

13) Uchwała Nr XIII/116/15 w sprawie wy-
rażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 
Ożarów Mazowiecki urządzeń instalacji wodociągo-
wych i urządzeń instalacji kanalizacyjnych w obrębie 
ewidencyjnym nr 06 w Ożarowie Mazowieckim.

14) Uchwała Nr XIII/117/15 w sprawie przyję-
cia Statutu Związku Międzygminnego „UTRATA”.

15) Uchwała Nr XIII/118/15 w sprawie utwo-
rzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego ob-
wodu głosowania w Domu Opiekuńczo-Leczniczym
w Pilaszkowie.

16) Uchwała Nr XIII/119/15 w sprawie po-
działu Gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych.

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).

Szanowni Państwo, 
Gmina Ożarów Mazowiecki od lat inwestuje

w rozwój sieci kanalizacji sanitarnej w celu popra-
wienia jakości życia mieszkańców, a także w trosce
o czystość otaczającego nas środowiska. Tym samym 
realizuje wymogi Unii Europejskiej oraz przepisy pra-
wa polskiego w zakresie ochrony środowiska natural-
nego. Dlatego też, niezwykle istotne jest podłączenie 
posesji będących w zasięgu kanalizacji. 

Dlatego też przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 roku poz. 1399 ze zm.) właściciele nie-
ruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzyma-
nia czystości poprzez przyłączenie nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie 
w przydomową oczyszczalnie ścieków. 

Nieprzyłączenie nieruchomości do sieci kanaliza-
cyjnej w przypadku istnienia takiego obowiązku sta-
nowi wykroczenie, określone w art. 10 ust. 2 w/w 
ustawy, zagrożone karą grzywny. Posiadanie zbior-
nika bezodpływowego nie zwalnia właścicieli posesji 

Podłącz posesję do kanalizacji
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KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Oszczędność wynikająca z podłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej

 

statystyczna 
ilość ścieków 
wytwarzana 
przez 4 os. 
rodzinę [m3]

zbiornik bezodpływowy kanalizacja sanitarna

oszczędnośćcena jednost-
kowa brutto 

[1m3]

koszt 
wywozu 
ścieków

cena jednost-
kowa brutto 

[1m3]

koszt
odprowadzanych 

ścieków

Płochocin, Wolica – I strefa

miesięcznie 12
17,00 zł 

    204 zł
           7,60 zł 

                    91,20 zł    112,80 zł

rocznie 144 2 448 zł                1 094,40 zł 1 353,60 zł

Bronisze, Duchnice, Konotopa, Strzykuły, Wieruchów – II strefa

miesięcznie 12                       
18,00 zł 

216 zł
            7,60 zł 

                   91,20 zł    124,80 zł

rocznie 144 2 592 zł               1 094,40 zł 1 497,60 zł

Szeligi, Macierzysz – III strefa

miesięcznie 12
19,00 zł 

228 zł
          7,60 zł 

                   91,20 zł    136,80 zł

rocznie 144 2 736 zł               1 094,40 zł 1 641,60 zł

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

z obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacji sa-
nitarnej. Natomiast wprowadzanie nieoczyszczonych 
ścieków do gleby powoduje skażenie wód grunto-
wych i degradację środowiska naturalnego, przez co 
jest niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców.

Należy podkreślić, że przyłączenie do sieci kanali-
zacji sanitarnej to oprócz wygody i dbałości o ekologię, 
również wymierna korzyść ekonomiczna dla użytkowni-
ków. Przy aktualnie obowiązujących stawkach za odbiór 
ścieków z gospodarstw domowych, koszty z tego tytułu 
zmniejszą się o co najmniej 50% w skali miesiąca.

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanali-

zacyjnej należy złożyć do Energetyki Ożarów Mazowiecki 
wniosek o wydanie warunków technicznych, a następ-
nie postępować zgodnie z procedurą przyłączenia. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
z Energetyką Ożarów Mazowiecki telefonicznie pod nu-
merem 22 722 25 49 bądź osobiście poprzez Biuro 
Podawcze przy ul. Partyzantów 37 w Ożarowie Mazo-
wieckim (czynne w godzinach pn. 7.00-17.00, wt.-pt. 
07.00-15.00).

Wszelkie formularze oraz informacje jak podłączyć 
się do sieci znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.energetyka-ozarow.pl

Dotacje na sport

1 ml złotych - to kwota jaką rocznie kluby spor-
towe z naszej Gminy otrzymują w formie dotacji na  
realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Środki z budżetu stanowią w wielu 
przypadkach około 95% wszystkich funduszy klubu.  

Największe środki kluby sportowe przeznaczają na 
wynagrodzenia trenerów prowadzących systematycz-
ne zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą oraz zakup 
sprzętu i strojów sportowych, w większości finansowa-
ne z dotacji. Inne ważne pozycje w kosztorysach każ-
dego z klubów to organizacja obozów, zgrupowań przy-
gotowawczych i ogólnodostępnych imprez sportowych, 
transport, zakwaterowanie i uczestnictwo w zawodach 
sportowych. Kluby przeznaczają dotację również na po-
krycie kosztów eksploatacji i utrzymania obiektów we-

dług zaplanowanych indywidualnych potrzeb, finansują 
koszty związane z zapewnieniem niezbędnej obsługi 
technicznej (konserwatorzy, utrzymanie boisk, wynajem 
obiektów sportowych). Dotacja z budżetu Gminy gwa-
rantuje również środki na pokrycie kosztów delegacji 
sędziowskich, opłat związkowych, licencyjnych, badań 
lekarskich oraz opieki medycznej dla zawodników po-
szczególnych klubów. Inne koszty uwzględniane w kosz-
torysach w zależności od klubu i specyfiki organizacji to  
polisy ubezpieczeniowe, koszty księgowości i koordyna-
cji realizowanych zadań. Środki dotacji przeznaczane są 
również na systematyczne naprawy i remonty i przeglądy 
obiektów niezbędnych do realizacji zadań.  

Każdy klub stosowanie do dyscypliny i potrzeb 
kształtuje rodzaje kosztów, na które przeznacza otrzy-
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Łukasz Golec: Dożynki w Milówce zaczynają się  
uroczystą  mszą  ś wię tą  w koś ciele. Potem koloro-
wym orszakiem uczestnicy, w strojach góralskich, 
przemieszczają się  na miejsce dalszych celebra-
cji. Zwykle uroczystość ta odbywa się  przy dźwię-
kach orkiestry dę tej, chó ru oraz kapel góralskich. 
I oczywiście nie wyobrażam sobie tej uroczystości 
bez Koła Gospodyń. W tym milowieckim udziela się 
nasza mama, która jest także staroś ciną  tegorocz-
nych doż ynek. Jako gawę dziarka gó ralska zna wiele 
wierszy, przyś piewek, wię c udaje jej się  to prowadzić  
sprawnie. (ś miech)

Paweł Golec: Dzisiaj udało nam się podpatrzeć 
też Wasze obchody dożynkowe. Myślę, że takie uro-
czystości wyglądają podobnie w całej Polsce, ale
z pewnością różnią się oprawą muzyczną i strojami, 
które są charakterystyczne dla danego regionu. 

Ł: Przyglądałem się pięknie ustrojonym wień com
z ró ż nego kalibru zbó ż , kwiató w i roślin. U nas organi-
zowany jest konkurs na najciekawszy, najlepiej wyko-
nany. Liczy się pomysł, kunszt wykonania i estetyka.

P: To piękna polska uroczystość, której trady-
cja sięga odległych czasów. Święto plonów doty-
czy przede wszystkim rolnikó w, ale także zwykłych 
mieszkańców. Przypomina, że nasze życie nie zależy 

Wywiad z zespołem Golec uOrkiestra

Zespó ł Golec uOrkiestra był gwiazdą  wieczoru 
tegorocznych Doż ynek w Oż arowie Mazowieckim. 
Zapytaliś my czym dla nich jest to ś wię to i jaki 
stosunek mają  do tradycji regionalnych. Z Pawłem 
i Łukaszem Golcami, liderami zespołu rozmawia
Agnieszka Witkowska i Łukasz Wiś niewski.

Nawią zują c do nadanego Pań stwu tytułu „Be-
skidzkich Gó rali XXI wieku” chcieliś my podzię kować  
w imieniu gminy Oż aró w Mazowiecki za przybycie na 
dzisiejsze ś wię to plonó w i zapytać  jak w Pań stwa 
rejonach obchodzony jest ten dzień ?

mane środki dotacyjne. Kluby, aby przyciągnąć do 
siebie zawodników planują w kosztorysach składa-
nych ofert zapewnienie im jak najlepszych warunków, 
poprzez kadrę trenerską, wyposażenie w sprzęt i nie-
zbędne stroje, opiekę medyczną oraz zorganizowa-
nie transportu i opieki podczas startów w zawodach
i udziału w meczach.

Zbliża się termin ogłoszenia kolejnego konkur-
su na 2016 r. Organizacje pozarządowe propagują-
ce sport w gminie Ożarów Mazowiecki mogą wziąć 
udział w otwartym konkursie ofert i otrzymać  dofinan-
sowanie na realizację zadań publicznych z zakresu 
upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Dotacje 
przyznawane są przez Burmistrza Ożarowa Mazowie-
ckiego, po ocenie przedstawionych przez kluby ofert
i kosztorysów. Wybierane są oferty spełniające 
wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jak 
najlepiej służące realizacji zadań konkursowych.

Cały proces jest transparentny a wyniki konkursu 
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl 

W 2015 roku Gmina wspierała rozwój sekcji piłki 
nożnej, pływania, sztuk walki, wędkarstwa, unihoke-
ja, szachów, siatkówki, tenisa ziemnego i stołowego 
oraz szkółki RC. 

Organizacje pozarządowe otrzymują dość wyso-
kie dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu 
sportu: Klub Sportowy „Ożarowianka” – 385 000 
zł;  Klub Sportowy „1” – 165 000 zł; UKS NET – 
75 000 zł; AKS FC Płochocin 170 500 zł; Polski 
Związek Wędkarski, Koło w Ożarowie Mazowie-
ckim – 4 000 zł; UKS Ołtarzew – 192 500 zł; UKS 
OSKB – 18 000 zł.

Na terenie gminy działa 7 klubów sportowych, 
w ramach których funkcjonuje 14 sekcji, w których 
rozwija swoje pasje sportowe ponad siedmiuset 
mieszkańców naszej gminy, pod okiem ponad 30 
trenerów.

Sukcesy zawodników w rywalizacji krajowej i za-
granicznej, doceniane są każdego roku poprzez przy-
znawane przez Burmistrza stypendia sportowe, na 
które Gmina przeznacza 10 000 zł rocznie.
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nać różnicę poziomów, są umieszczane na wózkach 
i przeciągane po torowisku za pomocą stalowych lin, 
które porusza koło wodne.

Wspaniałych przeżyć dostarczyło płynięcie przez 
jezioro Drużno. Podziwialiśmy tam malownicze rozle-
wiska z połaciami wodnej roślinności. Szczególnych 
wrażeń dostarczały nam niezapomniane widoki ro-
jów ptactwa wodnego z majestatycznymi żurawiami 
i łabędziami. 

Następnego dnia rankiem udaliśmy się na zwie-
dzanie zabytków Elbląga. Po drugiej wojnie światowej 
miasto zostało zniszczone w 65 procentach, nato-
miast Stare Miasto – prawie w całości. Staraniem 

miejscowego społeczeństwa Stare 
Miasto zostało pieczołowicie odre-
staurowane do stanu historycznego. 
Zwiedziliśmy Stare Miasto z Domem 
Królewskim, odrestaurowanymi ka-
mieniczkami na szlaku kościelnym
i XIV wieczną Bramą Targową. Szcze-
gólne wrażenie wywarła XIV wieczna 
katedra gotycka pw. Świętego Miko-
łaja w której znajduje się brązowa 
chrzcielnica pochodząca z 1387 
roku. Katedra należy do najwyższych 
obiektów sakralnych w Polsce.

Wycieczka do Elbląga i Malborka

tylko od dóbr materialnych, ale od tego, co Matka 
Ziemia urodzi... A jakie urodzaje w tym roku były, to 
dopiero zobaczymy.

Nasza gmina rozwija się  dzię ki ś rodkom z Unii 
Europejskiej. Czy moż e jadą c coś  Pań stwa zasko-
czyło, zaciekawiło?

Ł: Znamy ten rejon bardziej zza szyb busa, bo 
jeszcze gdy nie było trasy A2 to tędy wiodła nasza 
trasa na Poznań. Ale faktycznie dużo się zmieniło. Po 
lewej i po prawej stronie widać  wyraź nie rozwijają ce 
się  firmy. Myś lę , ż e to zasługa dobrej strefy eko-
nomicznej i komunikacyjnej. W najbliższej okolicy, 
bo w Starych Babicach nagrywaliśmy kilka lat temu 
„Koncert Kolę d” dla telewizji Polsat oraz koncerto-
waliśmy w Błoniu. W Oż arowie Mazowieckim dzisiaj 
zadebiutujemy.

Nawią zują c do dzisiejszego koncertu. Czy 
Pań stwo nas czymś  zaskoczą ? Jaki to bę dzie re-
pertuar?

Ł: Nie będziemy zdradzać szczegółów, ale za-
pewniam, że nie zabraknie prawdziwej ognistej gó-
ralskiej energii. Gwarantujemy dobrą zabawę zarów-
no dla tych małych jak i dużych. Każdy koncert jest 
wyjątkowy. Z naszego repertuaru, który zawiera po-
nad 120 piosenek wybraliśmy dla Ożarowian kilka 
znanych i mniej znanych, ale równie energetycznych. 
Wszystko z towarzyszeniem efektów wizualno-świet-
lnych oraz oryginalnych instrumentów góralskich. 
Serdecznie zapraszamy!

W dniach 18-19.08.2015 r. grupa słuchaczy 
Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udała 
się na dwudniową wycieczkę do Elbląga i Malborka. 
W programie wycieczki był rejs statkiem Kanałem 
Elbląskim, zwiedzenie zabytków Elbląga oraz Zamku 
Krzyżackiego w Malborku.

Po przybyciu do miejscowości Buczyniec wsied-
liśmy na statek Kormoran i udaliśmy się w pięcio-
godzinny rejs Kanałem Elbląskim. Kanał Elbląski 
zbudowany w latach 1844-81 jest unikatowym
w skali świata zabytkiem hydrotechniki, dzięki 
czynnemu systemowi pięciu zabytkowych pochylni
z tzw. suchym grzbietem. Statki i jachty, żeby poko-
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Po zwiedzeniu Zabytków Elbląga udaliśmy się do 
Malborka na zwiedzenie Zamku Krzyżackiego. Zamek 
w Malborku jest budowlą gotycką, budowany przez 
zakon krzyżacki od II połowy XIII wieku aż do połowy 
wieku XV. Do tej pory jest to największy, w skali świa-
towej, ceglany, warowny, otoczony fosą obiekt, będący 
siedzibą wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego oraz 
władz Prus Zakonnych. W latach 1457–1772 zamek 
był rezydencją królów Polski, a od 1466 siedzibą władz 
Prus Królewskich. W roku 1772 został zajęty przez ad-
ministrację Królestwa Prus i zdewastowany w latach 
1773–1804. W I połowie XIX wieku został rekonstruo-
wany. Zamek został znacznie zniszczony w 1945 roku. 
Odbudowę jego rozpoczęto w 1947 r. W roku 1949 wpi-
sany został do rejestru zabytków, a w 1994 r. uznany 
został za pomnik historii. W roku 1997 został wpisany 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od 1961 r. 
jest siedzibą Muzeum Zamkowego w Malborku.

Zwiedzanie Zamku zajęło nam prawie trzy godzi-
ny. Zwiedziliśmy przedzamcze, z Zamkiem Niskim,

w którym znajdowało się całe zaplecze gospodarcze. 
Następnie przeszliśmy na Zamek Wysoki z wysoką 
wieżą główną i kościołem wystającym poza główna 
linię murów oraz skrzydło wschodnie Zamku Śred-
niego mieszczące sale gościnne. Przeszliśmy przez 
Bramę Mostową z dwiema basztami (dawny wjazd) 
na Zamek Średni z bogato zdobionym Domem (Pała-
cem) Wielkich Mistrzów.

Ogrom budowli, jej monumentalność oraz dosko-
nale odrestaurowane wszystkie obiekty po wielkich 
zniszczeniach zrobiły na nas wielkie wrażenie. 

Po zwiedzeniu Zamku Krzyżackiego udaliśmy się 
do Golubia Dobrzynia, gdzie mogliśmy podziwiać 
czteroskrzydłowy konwentualny zamek krzyżacki
z przełomu XIII i XIV wieku, wzniesiony na wzgórzu 
górującym nad miastem; zachowany w stylu gotycko
-renesansowym.

Pełni wrażeń z odbytej podróży do Ożarowa Ma-
zowieckiego wróciliśmy wieczorem.

Tadeusz Kuźma

„A w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie”
„Zasada numer trzy po nocach mi się śni”

Uczniowie i nauczyciele Gimna-
zjum im. K. I. Gałczyńskiego w Pło-
chocinie nietypowo rozpoczęli nowy 
rok szkolny. Pierwszoklasiści zosta-
li zaopatrzeni w darmowy komplet 

podręczników i wybranych ćwiczeń. Dzięki zapobie-
gliwości Dyrekcji odbyło się to bez żadnych opóź-
nień. Jednak, aby nie stresować nowych uczniów 
naszej szkoły, pani dyrektor Emilia Badziak-Sudoł 
ogłosiła 2 i 3 września dniami bez podręczników.

Oczywiście nie były to dni luzu, wręcz przeciwnie 
– gimnazjaliści ciężko pracowali pod opieką wycho-
wawców, specjalistów i nauczycieli przedmiotowych. 
Zapoznawali się z regulaminami: biblioteki szkolnej, 
pracowni komputerowej, hali sportowej, stołówki 
szkolnej. Opiekunowie poszczególnych pracowni 
zaproponowali uczniom zabawową formę przekazu
w myśl oświeceniowego hasła „Z zabawy nauka”. 
Regulaminy stały się inspiracją do stworzenia sce-
nek dramowych. Uczniowie dowiedzieli się również, 
którędy przebiega droga ewakuacji i jakiego typu 
alarmy mogą usłyszeć w związku z różnymi zagro-
żeniami.

Kolejnym ważnym elementem pracy młodzieży 
było stworzenie pięciu zasad, którymi powinni kie-

rować się gimnazjaliści. Nie brakło interesujących 
pomysłów, a jeszcze ciekawsze okazało się ich 
przedstawienie. Na przykład uczniowie klasy II b 
pod opieką pań: Renaty Soprych i Beaty Zajączkow-
skiej stworzyli rymowaną wersję zasad zachowania.
Z kolei klasa III a z wychowawczyniami: Beatą Kłos 
i Katarzyną Drzewską – Wieczorek zaprezentowała 
rebusy i układ taneczny. 

Dzień 3 września poświęcony był na czytanie 
Statutu szkoły. Każda klasa miała do przygotowa-
nia fragment, w który wplecione zostały wyrazy po-
chodzące z najnowszej książki Jerzego Bralczyka pt. 
„500 zdań polskich”. Żartobliwe scenki opracowane 
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Witamy w szkole

„Było pięknie, będzie piękniej” – takim hasłem 
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Umiastowie po wysłuchaniu hym-
nu i wciągnięciu flagi na maszt rozpoczęli nowy rok 
szkolny. 

Pani dyrektor Grażyna Pytkowska powitała goś-
cia – zastępcę burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 
Pana Dariusza Skarżyńskiego, zarząd SWRiEDW- 
prezesa Pana Tadeusza Pytkowskiego, zastępcę 
prezesa Panią Bogumiłę Karlicką, nauczycieli, ro-
dziców, a szczególnie ciepło i serdecznie uczniów 
naszej szkoły.

Życzenia pomyślności wszystkim zebranym zło-
żył zastępca burmistrza Pan Dariusz Skarżyński.

Po informacjach dotyczących organizacji nowego 
roku szkolnego, uczniowie spotkali się w klasach ze 
swoimi wychowawcami. Można było przywitać się
z kolegami, opowiedzieć o wakacyjnych przeżyciach, 

ustalić najbliższe zadania dotyczące pracy szkoły
i klasy.

Z zapałem, chęcią do pracy i nowo podjętymi po-
stanowieniami dotyczącymi nauki w nadchodzącym 
roku szkolnym, jeszcze bez książek i plecaków po-
wędrowali do domu.

 Jadwiga Bieńkowska

Spotkania z terapeutą w Płochocinie

Od października w każdy poniedziałek i czwartek zapraszamy na spotkania z Panem Krzysztofem Psu-
lą – certyfikowanym instruktorem psychoterapii uzależnień z wieloletnim stażem, pracującym zawodowo
w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie (Tworki).

Serdecznie zapraszamy na spotkania do sali przy kościele p.w. Św. Wojciecha BM ul. Łąkowa 7
w godzinach:

 Czwartki – 17:00-21:00
•  17:00-18:00 Konsultacje indywidualne
•  18:00-19:30 Grupa wsparcia dla osób z zabu-

rzeniami odżywiania (prowadzących zdrowy tryb 
życia)

•  19:30-21:00 Grupa pracy nad 12 krokami
(alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet)

BEZPŁATNIE, ANONIMOWO I DYSKRETNIE!

przez gimnazjalistów stanowiły ilustrację do zdań. 
Nie sposób zapomnieć uczniów klasy II a, którzy
w formie pantomimy przedstawili przysłowie „Baba
z wozu, koniom lżej”. W rolę baby brawurowo wcieliła 
się Julia Skwarek, zaś role męskie i „końskie” ode-
grali: Maks Rusin, Karol Czerwiński i Daniel Kopeć. 
Daniel zagrał dodatkowo kózkę z przysłowia „Gdyby 
kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała”. 

Dziękujemy pani Annie Łęczek, która była koor-
dynatorką projektu „Dni bez podręcznika”. Nietypowy 

początek roku szkolnego służył przede wszystkim za-
poznaniu uczniów ze Statutem szkoły i regulaminami. 
Dobra zabawa towarzysząca czytaniu trudnego i waż-
nego tekstu pozwoliła na integrację grupy oraz oswo-
jenie się z rzeczywistością szkolną po wakacjach. 
„Zasada numer pięć do pracy budzi chęć” zatem „Do 
roboty”. Niech zapału starczy na cały rok, zarówno 
uczniom, jak i wszystkim pracownikom szkoły.

Beata Zajączkowska

 Poniedziałki – 17:00-21:00
• 17:00-18:00 Konsultacje indywidualne
•  18:00-19:30 Grupa pracy nad 12 krokami

(alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet)
•  19:30-21:00 Grupa wsparcia dla osób uzależ-

nionych (alkohol, narkotyki, leki, hazard, inter-
net)



Kto nie był niech żałuje, 
bo atrakcji było moc (poka-

zy mistrzów kulinarnych, konkursy i warsztaty dla 
dzieci, atrakcyjne pokazy w wykonaniu sportowców
i strażaków, licytacja ciekawych przedmiotów i cen-
nych voucherów). A do tego szczytny cel i mnóstwo 
ciekawych gości. Akcja „Po zdrowie w Ożarowie” tym 
razem odbyła się na terenie należącym do Hotelu 
LAMBERETON w Ołtarzewie, który ochoczoprzyłączył 
się do zbierania środków na rzecz fundacji „Akogo?” 
pani Ewy Błaszczyk.

W niedzielę 20 września – mówi Piotr Dudkiewicz, 
pomysłodawca akcji – po raz kolejny chcieliśmy pod-
czas fajnej imprezy plenerowej pokazać działania Fun-
dacji walczącej o powrót do zdrowia dzieci po ciężkich 
urazach mózgu. I znów mogliśmy liczyć na pomoc władz 
Gminy Ożarów Mazowiecki. Burmistrz Paweł Kanclerz 
oraz wielu radnych odwiedziło naszą imprezę.

Ponieważ od naszej diety zależy nasze zdrowie, tym 
razem tematem była kuchnia w wykonaniu mistrzów 
znanych z programów „MasterChef”, „TopChef”, Hell’s 
Kitchen”. Grupa wspaniałych kucharzy po raz kolejny 
włącza się w pomoc na rzecz potrzebujących i z radoś-
cią nie tylko przyjęli zaproszenie do Ołtarzewa, ale też 
przywieżli na licytację cenne przedmioty. Ich kulinarne 
warsztaty dla dzieci cieszyły się ogromną popularnoś-
cią. Było więc co jeść smacznie i zdrowo zdrowo!

Grupa DYNAMIC przypomniała najbardziej znane 
światowe przeboje, a NORBI nie tylko zaśpiewał, ale 
też pomógł w licytacji.

Dzięki wspólnej inicjatywie grupy wolontariuszy – 
mieszkańców naszej gminy, ale też gminy ościennej 

(do pracy włączyła się Agnieszka Stanicka, znana
z działań społecznych na terenach gmin Leszno i Bło-
nie), władz gminnych, partnerów społecznych (Powiat 
Warszawski Zachodni, Kampinowski Park Narodowy) 
i firm komercyjnych, po raz kolejny udało się zapropo-
nować mieszkańcom ciekawą i pożyteczną imprezę.
Kolejną organizatorzy planują na początek marca lub 
kwietnia 2016 r.

PIKNIK „PO ZDROWIE W OŻAROWIE”



Dożynki
Gminne
Jeden z najpiękniejszych dni w roku dla 
rolnika to ten, kiedy odbywają się dożynki. 
To dzień radości i dziękczynienia za zebra-
ne plony. 
Tegoroczne Dożynki Gminne 2015 rozpo-
częła Msza Święta celebrowana przez Ks. 
Rektora Waldemara Pawlika oraz probosz-
czy z parafii w Ołtarzewie i Płochocinie.
W tym roku Starostami Dożynek zostali Pani 
Małgorzata Kamińska oraz Pan Marek Ja-
nusz. Podczas ceremonii otwarcia Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego przyjmując z ich 
rąk bochen chleba podziękował rolnikom za 
ciężką codzienną pracę, za wysiłek włożony 
w zbiór plonów. Na zakończenie dodał, iż ich 
wielki trud w tym roku nabrał jeszcze więk-
szego znaczenia z uwagi na długotrwałą su-
szę. Podobnie jak w roku ubiegłym wręczono 
nagrody za udział w zawodach wędkarskich 
spławikowych o Puchar Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego. Czynne były stoiska ze sta-
ropolskimi potrawami a dla dzieci czekało 
bogato wyposażone wesołe miasteczko. Im-
prezą towarzyszącą był Ekopiknik w trakcie, 
którego zainteresowani mogli się dowiedzieć 
jak podłączyć posesję do sieci kanalizacji sa-
nitarnej i zostać EKO, oszczędzając tym sa-
mym pieniądze, zyskując wygodę. Na scenie 
zaprezentowali się rodzimi artyści z Domu 
Kultury Uśmiech oraz zaproszeni goście: 
Grzegorz Halama, Kapela z Czerniakowskiej 
oraz włoski zespół folkowy Musicisti Basso 
Lazio. Na zakończenie wystąpiła gwiazda 
wieczoru Golec Uorkiestra. 

Leszek Tokarczyk



Eco Piknik
6 września br. w Parku Ołtarzewskim odbył się Eko-

piknik organizowany w ramach projektu pn. „Rozbudowa 
systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Ożarów Mazowiecki – etap I”. Mimo kapryśnej aury po-
godowej, frekwencja wśród najmłodszych zdecydowanie 
dopisała. Dzieci uczestniczyły w różnych konkursach
i zabawach o tematyce ekologicznej, a całość urozma-
icały m.in. postacie z bajek, szczudlarz oraz balonowe 
show. Największą popularnością cieszył się pokaz mody 
z udziałem dzieci ubranych w stroje wykonane z Ekoma-
teriałów. Dużym zaangażowaniem i pomocą w przygoto-
waniu strojów wykazali się rodzice. Uczestnicy konkur-
sów i zabaw otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. 
Wszystkim bardzo dziękujemy za wspólną zabawę oraz 
gratulujemy dużej wiedzy na temat ekologii.

Do Państwa dyspozycji pozostawał również zespół 
pracowników Energetyki Ożarów Mazowiecki, Jednostki 
Realizującej Projekt oraz Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa, który udzielał informacji dotyczących pod-
łączenia posesji do kanalizacji sanitarnej. Dodatkowe 
informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 22 722 25 49 
(procedura podłączenia do sieci) i nr tel. 22 731 32 28 
(informacje o projekcie). Zapraszamy również do Ener-
getyki Ożarów Mazowiecki w celu dopełnienia formalno-
ści związanych z wypełnieniem obowiązku włączenia się 
do, istniejącej w zasięgu posesji, kanalizacji sanitarnej. 



O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 18 września 2015 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze. zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ożarów Mazowiecki, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w wyborach oraz o możliwości 
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 
dzień 25 października 2015 r.:

NR
OBWODU

GRANICE OBWODU
SIEDZIBA OBWODOWEJ 
KOMISJI WYBORCZEJ

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.

Przedszkole nr 1
w Ożarowie Mazowieckim,

ul. Ożarowska 34 (wejście A)

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

Gimnazjum
w Ożarowie Mazowieckim,

ul. Szkolna 2

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).

Przedszkole nr 1
 w Ożarowie Mazowieckim, 

 ul. Ożarowska 34 (wejście B)

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), Juliusza Kossa-
ka, 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. 

Szkoła Podstawowa nr 1
w  Ożarowie Mazowieckim,  

ul. Szkolna 2



5

Osiedle Zientarówka – Gen. Henryka Dąbrowskiego, Gen. Kazimierza Pułaskiego, Józefa Poniatowskiego 
(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), Robot-
nicza (nieparzyste od 15 do 29; parzyste od 8 do 22), Rolna, Romana Dmowskiego, Szkolna, Władysława 
Sikorskiego, Wojciecha Korfantego, Wrzosowa. 

Przedszkole /modułowe/              
 w Ożarowie Mazowieckim,

 ul. Szkolna 3

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 (nieparzyste od 1 do 5).

Dom Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim,

ul. Poznańska 165
(sala widowiskowa)

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

Dom Kultury „Uśmiech”                 
 w Ożarowie Mazowieckim,            

ul. Poznańska 165
(sala klubowa 109)

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.

Przedszkole Publiczne 
w Ożarowie Mazowieckim           

ul. Mickiewicza 51

9
Osiedle Ołtarzew – 1-go Maja, Henryka Sienkiewicza, Jana Kilińskiego, Jana Zamoyskiego, Józefa Hallera, 
Józefa Sowińskiego, Lipowa, Mazowiecka, Parkowa, Poznańska (nieparzyste od 231 do 241; parzyste od 
330 do 374), Stanisława Kierbedzia, Tadeusza Kościuszki, Umiastowska, Władysława Reymonta.

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim,           

ul. Lipowa 11
(sala gimnastyczna)

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. 

Starostwo Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego,

ul. Poznańska 129/133

11

Duchnice – Aleksandry, Architektów, Asnyka, Baczyńskiego, Boczna, Broniewskiego, Brzegowa, Ceramicz-
na, Duchnicka, Gałczyńskiego, Geodetów, Imbirowa, Jadwigi Modrzejewskiej, Kochanowskiego, Korczaka, 
Księgowych, Nadziei, Orzeszkowej, Ożarowska, Poetów, Prawników, Rozłogi, Tuwima, Ustronna, Wacława 
Szczypy, Wincentego Witosa, Zielna, Żytnia.

Duchnice / Kuźnia/,
ul. Ożarowska 28/30

12

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

Szkoła Podstawowa nr 2
 w Ożarowie Mazowieckim            

ul. Lipowa 11
(szkolna stołówka)

13

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

Przedszkole Niepubliczne 
Macierzysz,  

  ul. Sochaczewska 89

14

Bronisze – Cisowa, Czereśniowa, Kręta, Kwiatowa, Morelowa, Nowa, Piastowska, Poznańska, Przyparko-
wa, 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, Topolowa, Uskok, 
Zakręt, Żytnia;
Mory – Biedronki, Krańcowa, Królowej Marysieńki, Miła, Niecała, Poznańska, Wojska Polskiego, Wspólna Droga.

Filia D.K. Uśmiech Bronisze,   
  ul. Przyparkowa 15

15

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

Szkoła Podstawowa  
w Umiastowie,   

 ul. Umiastowska 74

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, Pozytywki, Rzecz-
na, Słoneczna, Stołeczna, Warszawska, Wiosenna, Zaborowska, Źródlana.

Szkoła Podstawowa  
w Święcicach,             

ul. Poznańska 541
(sala gimnastyczna)

17

Gołaszew – Długa, Domaniewska, Gołaszewska, Południowa, Rzeźbiarska, Wspólna;
Michałówek – Macieja Rataja, Michałowska, Poznańska;
Płochocin Wieś – Akacjowa, Długa, Gołaszewska, Michałowska, Poznańska, Stołeczna, Święcicka, Szafirowa;
Wolskie – Agrestowa, Górna, Malinowa, Michałowska, Wolska.

Szkoła Podstawowa
w Święcicach,             

ul. Poznańska 541 (klasa 
lekcyjna  na lewo od wejścia)

18 Józefów – Kasztanowa (parzyste od 2 do 14).
Filia D.K. Uśmiech Józefów,                      

ul. Fabryczna 15 (sala prób nr 10)



ci: Łukasz, Katarzyna i Magdalena. Zamiłowanie do 
pracy na roli decyduje o ukończeniu kursu ogrodnicze-
go w Teresinie i pracy we własnym gospodarstwie rol-
no – ogrodniczym. Ulubione zajęcia to wspólne z żoną 
wędrówki po górach, wędkowanie i grzybobranie. 

Tel. 500 689 006

2. JERZY BORATYN – ORŁY 

Tel. 693 498 707

POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA I PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA – CZ. II

1. GRZEGORZ KILEN – BRONISZE

– Urodziłem się 18.04.1953 r.
w Broniszach w rodzinie rolników. 
Szkoła podstawowa nr 2 w Oża-
rowie Maz. i matura w technikum 
budowlanym na ul. Młynarskiej
w Warszawie w roku 1976. 
Małżeństwo ze szkolną koleżanką 

Barbarą w roku 1976, którego owocem jest trójka dzie-

SOŁTYSI

Przedstawiamy drugą część  informacji o sołtysach i przewodniczących zarządów osiedli wybranych na 
nową kadencję.

1.  SEBASTIAN DYMKOWSKI
– OSIEDLE PŁOCHOCIN PÓŁNOCNY

– Mam 35 lat. Z wykształcenia je-
stem magistrem-inżynierem Wyż-
szej Szkoły Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie. Obecnie prowadzę 
własną działalność gospodarczą. 
W Płochocinie się urodziłem i tutaj 
dorastałem. Chodziłem do miej-

scowej szkoły, do której teraz chodzą moje dzieci. 
Sprawy lokalnej społeczności są mi bliskie i chcę 
mieć realny wpływ na rozwiązywanie jej problemów, 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW OSIEDLI

dlatego też w 2015 roku zostałem Przewodniczącym 
Rady Osiedla Płochocin Północny. 

Tel. 531 777 444

2. ANNA SUŁECKA – OSIEDLE JÓZEFÓW

– Mieszkam w Józefowie od 50 lat. 
Mężatka, dwoje dorosłych dzieci. 
Wykształcenie średnie. Jestem 
osobą aktywną i lubię pomagać 
innym. Cenię sobie szczerość i wy-
rozumiałość.

Tel.  606 143 446

Wyborcy niepełnosprawni 1. do dnia 12 października 2015 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania 
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 
Uprawnieni wyborcy do dnia 2. 16 października 2015 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania.
Lokale obwodowych komisji wyborczych 3. w dniu 25 października 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00-21.00.

Wnioski można składać na Biurze Podawczym na parterze urzędu w godzinach pracy lub przesłać faksem 
(22 722 18 87)). Więcej informacji pod numerem tel. 22 731 32 34 .

  *) termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego
 lokale przystosowane dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  lokale właściwe do głosowania korespondencyjnego

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
(-)  Paweł  Kanclerz

19 Józefów – Fabryczna, Lipowa, Kasztanowa (1).
Filia D.K. Uśmiech Józefów,                      

ul. Fabryczna 15 (sala taneczno- 
widowiskowa nr 12)

20
Osiedle Płochocin Północny – 1-go Maja, 22-go Lipca, Chopina, Dworcowa, Józefowska, 
Kolejowa, 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.

Szkoła Podstawowa w  Płochocinie,                  
 ul. Lipowa 3

(od wejścia na lewo - szeroki korytarz)

21

Osiedle Płochocin Południowy – Długa, Hetmańska, Lipowa, Mazowiecka, Mostowa, Ogro-
dowa, 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), Zwierzyniecka;
Wolica – Aleja Róż, Dębowa, Jesionowa, Lipowa, Ogródkowa, Radosna, Rokicka, Za Lipami;
Płochocin – Urocza, Zabytkowa.

Szkoła Podstawowa w Płochocinie,                  
 ul. Lipowa 3

(od wejścia na wprost - duży korytarz)

22
Obwód odrębny 
Dom Opiekuńczo-Leczniczy w Pilaszkowie

Dom Opiekuńczo-Leczniczy                   
w Pilaszkowie,             

 ul. Nowowiejska 137
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KONCERT PROFILAKTYCZNY

Na początku każdego roku szkolnego Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
chce zwrócić uwagę młodzieży z gminnych szkół 
na problem uzależnień, które zniewalają człowieka, 
pokazując jednocześnie drogę ku życiu w wolności, 
zgodnie z naturą i wartościami. Dlatego zaprasza-
my w tym celu zespoły muzyczne i artystów, którzy 
poprzez swoją muzykę i przesłanie słowne próbują 
pokazywać, często na przykładzie własnego życia

i doświadczeń, że warto żyć w wolności i być w pełni 
człowiekiem. 

W tym roku piknik przypadał w dzień po wyjątko-
wo deszczowych Dożynkach i miał odbyć się na tej 
samej scenie, na której odbywały się występy do-
żynkowe. Niestety aura deszczowa zmusiła nas do 
przeniesienia koncertu do hali sportowej przy SP 1
w Ożarowie Mazowieckim. Koncert odbył się w dwóch 
turach i bez wątpienia przeniesienie go pod dach 

    

 

 

 

PARTNERZY PROGRAMU: 

  

 

 

 

 

             SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY  
             JULIA 

 

 

 

 
 

Zapraszamy firmy i instytucje do 
udziału w Programie Ożarowska Kar-
ta Rodziny 3+, która została wpro-
wadzona przez samorząd Ożarowa 
Mazowieckiego z myślą o wsparciu 
rodzin wielodzietnych i kształtowa-
niu 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 na-
klejki promujące Kartę, które za-
mieszczają jako informację o swoim 
udziale w Programie, w miejscach 
świadczenia swoich usług. Logo lub 
nazwa Partnera zostają zamieszczo-
ne na stronie internetowej Gminy 
Ożarów Mazowiecki www.ozarow-
mazowiecki.pl w zakładce Karta Ro-
dziny 3+.
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okazało się trafionym pomysłem, gdyż młodzież mo-
gła skupić się na koncercie i jego przesłaniu w su-
chym, ciepłym pomieszczeniu.

W tym roku dla młodzieży grał zespół FULL PO-
WER SPIRIT, który w trakcie swojej działalności sce-
nicznej stał się jednym z najprężniej działających
i koncertujących zespołów polskiej sceny CCM. Ce-
chuje go olbrzymia energia towarzysząca występom 
na żywo oraz bardzo dobry kontakt z publicznością. 
Ten dobry kontakt z publicznością towarzyszył też 
naszemu koncertowi. Zarówno styl grania jak też 
słowa, które padały z ust lidera zespołu, Mirka Kir-
czuka, sprawiły, że nie był to zwykły koncert, ale 

w pewnym sensie dialog o tym, co zrobić, by być 
szczęśliwym w życiu. 

Po koncercie nie zabrało również poczęstunku, 
który miał mieć miejsce w plenerze, a przeniósł się 
wraz z koncertem pod dach hali sportowej

Dziękujemy wszystkim, bez których pomocy nie 
odbyłby się ten koncert, a w szczególności Wydzia-
łowi Spraw Społecznych, za organizację i determina-
cję przy zmianie miejsca imprezy w tzw. „ostatniej 
chwili”.

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 10 września 2015 r. w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 
odbyła się uroczystość Złotych Godów Małżeńskich.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył 
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 3 pary - 
Państwa: Longinę i Zdzisława Kajak, Wiesławę i Sta-
nisława Orłowskich, Joannę i Stanisława Wójcik.

W imieniu Prezydenta Medale wręczał Burmistrz 
Paweł Kanclerz. Uroczystości Złotych Godów Mał-
żeńskich zaszczycili swoją obecnością: Andrzej Ci-
chal - Przewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowiecki oraz Bożena Żurek - Zastępca Naczelni-
ka Wydziału Administracji i Kadr. 

Jubilaci otrzymali od Burmistrza listy gratulacyj-
ne, 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 zna-
jomych pary obchodzące 50 rocznicę zawarcia związ-

ku małżeńskiego prosimy o zgłaszanie jubilatów do 
Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenie powinno zawie-
rać imiona i nazwiska jubilatów oraz datę i miejsce 
zawarcia związku małżeńskiego. 

Jolanta Dragan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Ożarowie Mazowieckim

Narodowe czytanie w Ożarowie

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim we 
współpracy z Domem Kultury „Uśmiech” zorganizowa-
ła akcję Narodowego Czytania, która – już tradycyjnie 
w pierwszą sobotę września – gromadzi miłośników 
dobrej literatury na wspólnym głośnym czytaniu.

Akcja, zainicjowana przez byłego Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskie-
go, obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. W tym 

roku poświęcona była „Lalce” Bolesława Prusa, nie-
zwykłej, wciąż aktualnej powieści społeczno-obycza-
jowej z końca XIX wieku.

Ożarowskie Narodowe Czytanie odbyło się w Sali 
kominkowej Domu Kultury „Uśmiech”, przy ul. Po-
znańskiej w Ożarowie. Gości przybyłych na to spot-
kanie przywitali pracownicy Biblioteki, którzy wystą-
pili w strojach z epoki.
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Wśród przeczytanych fragmentów książki znala-
zły się m.in. opis sklepu J. Mincel i S. Wokulski, 
fragmenty Pamiętnika Starego Subiekta, opis sytu-
acji finansowej rodziny Łęckich, relacja z procesu 
sądowego w sprawie lalki, opis próby samobójczej 
Wokulskiego oraz zakończenie powieści.

Głośne czytanie wzbogacone zostało prezenta-
cją multimedialną z ciekawostkami dotyczącymi nie 
tylko powieści, ale i jej przeniesienia na deski teatru 
i ekranizacji. Każdy uczestnik mógł w swojej książce 
otrzymać stempel okolicznościowy pieczęcią przy-
słaną z Kancelarii Prezydenta.

Fragmenty książki czytali mieszkańcy naszej gmi-
ny: państwo Guziołek, Zientała, Kisiela, Chudzik i ucz-
niowie klas pani Ewy Gruber, gimnazjaliści pod kierun-
kiem pań Danuty Załuskiej oraz Edyty Tymofiejewicz. 
Podziękowania za wspólne czytanie składamy również 
pani Joannie Sobczak, słuchaczce OUTW, panu Grze-
gorzowi Pietrzakowi Radnemu Ożarowa Mazowieckie-
go oraz panu Leszkowi Tokarczykowi Radnemu PWZ.

Narodowe święto czytania wzbogacił akcent, wy-
wołujący dużo radości wśród uczestników – wyjąt-
kowa, niepowtarzalna foto-ścianka wykonana przez 
panią Magdalenę Stachlewską.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne 
czytanie. 

Równocześnie zapraszamy do korzystania z bo-
gatej oferty programowej naszej biblioteki.

 SPOTKANIA AUTORSKIE
Zapraszamy na spotkanie ze Sławomirem Koprem, 

autorem książek historycznych. Napisał m.in. „Wpły-
wowe kobiety II Rzeczpospolitej”, „Miłość w Powstaniu 
Warszawskim”, „Życie prywatne elit II Rzeczpospoli-
tej”. „Życie artystek w PRL”, „Kobiety władzy w PRL”

W swoich książkach przedstawia historię głównie 
poprzez fakty mało znane, zapomniane lub pomijane 
w „oficjalnych” monografiach. Prezentuje ważne i zna-
ne, ale także nieco już zapomniane postacie w kon-

tekście życia prywatnego i codziennego oraz obycza-
jowości charakterystycznej dla danej epoki. Wychodzi 
z założenia, „że życie prywatne, z jego wszystkimi 
składnikami jest istotną częścią biografii każdego 
człowieka. A polityk czy artysta ukazany w szlafroku
i kapciach zyskuje tylko na autentyczności”.

Spotkanie odbędzie się dnia 11 października 
(niedziela) o godz, 17.00 w Sali kominkowej Domu 
Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. WSTĘP 
WOLNY.

  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – w uzgodnie-
niu z wychowawcami klas
Grupa wiekowa: przedszkolaki oraz uczniowie 

szkoły podstawowej.
Głośno czytając wspomagamy rozwój najmłod-

szych, dbamy o to, aby następne pokolenia znały 
literaturę, miały wyobraźnię, bogate słownictwo. Aby 
książka nie kojarzyła się dzieciom tylko ze szkołą
i by była ważna w ich życiu.

  CZYTANIE NA DYWANIE – Oddział dla Dzieci; 
czwartek, godz. 17.00-18.00.
Grupa wiekowa: 4-6 lat.
Regularne spotkania, podczas których czytamy, 

bawimy się, wykonujemy prace plastyczne. Zajęcia 
realizowane między innymi z wykorzystaniem ksią-
żek ze Złotej Listy, polecanych przez Fundację „AB-
CXXI Cała Polska czyta Dzieciom”. 

  DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI dla Dzieci i Mło-
dzieży
– Oddział dla Dzieci; pierwsza środa miesiąca, 

godz. 16.00-17.00; spotkania dla klas w uzgodnie-
niu z nauczycielami polonistami.

Grupa wiekowa: chętni uczniowie szkoły podsta-
wowej.

DKK to dobre miejsce dla tych, którzy czytają 
książki i lubią o nich rozmawiać. Na spotkaniach po-
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znajemy literaturę polską i obcą, nowych autorów, 
trendy w literaturze i kulturze, miło spędzamy czas w 
gronie ludzi mających podobne zainteresowania.

  KLUB „PLANSZOMANIA” – Oddział dla Dzieci; 
poniedziałek, godz. 15.00-17.00.
Grupa wiekowa: 6+.
Zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie Ma-

MaMi, skierowane do dzieci i młodzieży lubiących 
gry planszowe (logiczne, strategiczne, edukacyjne 
etc.). Są alternatywą dla gier komputerowych i te-
lewizji – pokazują w jaki sposób, równie atrakcyjnie, 
można spędzać wolny czas.

  KURS PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA DLA SE-
NIORÓW – Wypożyczalnia dla Dorosłych, Filia nr 1;
terminy w uzgodnieniu z uczestnikami.
Grupa wiekowa: 50+.
Warsztaty komputerowe prowadzone przez bi-

bliotekarzy raz w tygodniu, w małych 2-3 osobowych 
grupach. W programie m.in.: formatowanie tekstu
w edytorze tekstowym, wyszukiwanie informacji w sie-
ci, komunikacja przez Internet, przeglądanie prasy on
-line, etc.

  PROJEKCJE FILMOWE – Oddział dla Dzieci; ter-
miny w uzgodnieniu z wychowawcami grup.
Grupa wiekowa: 3+.
Pokazy filmów pochodzących ze zbiorów biblioteki.

  ZAJĘCIA WARSZTATOWE – Oddział dla Dzie-
ci; terminy w uzgodnieniu z nauczycielami
(z uwzględnieniem wiedzy i potrzeb klasy).
Grupa wiekowa: uczniowie gimnazjum i liceum.
Uczymy poruszania się po bibliotekach i ich ka-

talogach, pomagamy sporządzić bibliografię przed-
miotową i podmiotową, plan pracy, indeksy i przy-
pisy. Pokazujemy jak wyszukać i właściwie ocenić 
informację.

  LEKCJE BIBLIOTECZNE – Oddział dla Dzieci, Fi-
lia nr 1 i 2; terminy w uzgodnieniu z wychowaw-
cami grup. 
Grupa wiekowa: 3+.
Prowadzimy lekcje na każdy temat. Cykl spotkań 

zaczynamy od zaznajomienia z biblioteką i książką. 
Stosujemy metody aktywizujące, pracujemy m.in.
z muzyką, filmem i chustą animacyjną.

Elżbieta Paderewska

PORADY PRAWNE
Zasiedzenie

Mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego i okolicz-
nych miejscowości wielokrotnie napotykają na prob-
lemy związane z nieuregulowanym stanem prawnym 
do nieruchomości, które od wielu lat posiadają,
a często posiadali je wcześniej także ich rodzice lub 
inne osoby, od których te nieruchomości otrzymali.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być przede 
wszystkim instytucja zasiedzenia nieruchomości.

Sytuacje, w których osoby czujące się właści-
cielami nieruchomości nie są w stanie wykazać, że 
prawo własności im przysługuje mają różne przyczy-
ny. Szczególnie przed zmianą ustroju politycznego
w Polsce, tj. przed 1989r. wielokrotnie sprzedawano 
i kupowano działki ziemi na podstawie zwykłej umowy 
pisemnej a nie aktu notarialnego, co powodowało, że 
w świetle prawa kupujący nie stali się ich właścicie-
lami. Innym częstym powodem takiego stanu rzeczy 
może być brak księgi wieczystej (bo w ogóle nie zo-
stała założona lub uległa zniszczeniu) oraz jednoczes-

ny brak dokumentów w postaci np. aktu notarialnego,
z których wynika, że jest się właścicielem. Kolejną przy-
czyną może być niewłaściwe opisanie nieruchomości 
lub inne błędy proceduralne w wydanym niegdyś ak-
cie własności ziemi lub innej decyzji administracyjnej 
czy też wyroku sądowym, na mocy których miało być 
przyznane prawo własności nieruchomości. Może się 
też wreszcie zdarzyć, że ktoś po prostu wszedł w po-
siadanie cudzej działki i zaczął ją traktować jak swoją 
własność pomimo, że nigdy formalnie jej nie nabył.

Bez względu na to, z jakim przypadkiem mamy 
do czynienia, w celu zasiedzenia nieruchomości na-
leży spełnić następujące warunki:

Trzeba być tzw. posiadaczem samoistnym, tzn. 
takim posiadaczem, który zachowuje się tak, jakby 
był właścicielem a nie działał za zgodą właściciela, 
np. na podstawie umowy najmu;

Wspomniane posiadanie samoistne musi trwać 
co najmniej 20 lat, jeśli jest to posiadanie w tzw. do-

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
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Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego a Kancela-
rią Radców Prawnych Kalinowski Wojciński Korzyb-
ski sp.j., mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki 
mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych 
prowadzonych przez prawników Kancelarii w ra-
mach projektu „Prawnik Pierwszego Kontaktu”.

Pracownicy Kancelarii przyjmują w budynku 
przy ul. Poznańskiej 165, III piętro, pokój 314, 
w każdy piątek w godzinach 14.00-16.00.

Prosimy o telefoniczny kontakt pod nr te-
lefonu (22) 652 31 15 w celu umówienia go-
dziny spotkania.

brej wierze lub co najmniej 30 lat, jeśli jest to posia-
danie w tzw. złej wierze (między 1 stycznia 1965 r.
a 30 września 1990 r. terminy zasiedzenia były krót-
sze i wynosiły odpowiednio 10 i 20 lat). Z dobrą wiarą 
mamy do czynienia wtedy, kiedy posiadacz z uspra-
wiedliwionych powodów był przez cały wymagany 
do zasiedzenia okres błędnie przekonany, że prawo 
własności mu przysługuje (np. nabył nieruchomość 
na podstawie aktu notarialnego i dopiero po jakimś 
czasie okazało się, że w dokumentacji nieruchomo-
ści był błąd, w wyniku którego nie doszło ostatecznie 
do przeniesienia jej własności). Ze złą wiarą mamy 
natomiast do czynienia wówczas, gdy posiadacz zda-
je sobie sprawę, że formalnie nie jest właścicielem 
(np. w przypadku objęcia cudzej działki w posiadanie 
bez jakichkolwiek podstaw lub kupienia nieruchomo-
ści na podstawie zwykłej umowy pisemnej a nie aktu 
notarialnego). Co istotne, jeśli posiadacz samoistny 
przeniesie swoje posiadanie na inną osobę zanim 
upłynie okres wymagany do zasiedzenia, to ta inna 
osoba (następca) może doliczyć do swojego okresu 
posiadania okres posiadania poprzednika.

Należy wspomnieć, że można zasiedzieć także 
udział we współwłasności oraz jedynie część nieru-
chomości.

W celu uzyskania prawa własności nieruchomo-
ści na skutek zasiedzenia należy wystąpić do sądu 
z odpowiednim wnioskiem w postępowaniu niepro-
cesowym. Wniosek taki wiąże się z opłatą sądową 
w wysokości 2.000,-zł, jednak można się starać
o zwolnienie z tej opłaty ze względu na niskie docho-

dy. W postępowaniu sądowym należy udowodnić, że 
zaszły przesłanki konieczne do zasiedzenia.

Prawidłowe przygotowanie się do postępowania 
sądowego jest niezmiernie ważne, bowiem jeśli po-
pełnimy jakiś błąd i sąd oddali nasz wniosek, straci-
my możliwość zasiedzenia nieruchomości, chyba że 
dopiero po zakończeniu postępowania wyjdą na jaw 
nowe okoliczności.

Marcin Wojciński,
radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych

Kalinowski, Wojciński Korzybski Sp. j. 

PALLOTYŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH 2015

Tradycją lokalną stało się to, że końcówka waka-
cji to czas Pallotyńskiego Spotkania Młodych organi-
zowanego dla młodzieży przez Parafię w Ołtarzewie. 
Tak też było w tym roku i w dniach 24-29 sierpnia na 
terenie Ożarowa i Ołtarzewa odbywały się spotkania, 
warsztaty i koncerty dla młodzieży pod hasłem prze-
wodnim spotkania – „Miłość ale jak?”. Organizatorzy 
przygotowali dla młodzieży z terenu gminy atrakcyjne 
warsztaty, z których największą popularnością cie-
szyły się warsztaty muzyczne i medialne. Coraz więk-
szym zainteresowaniem cieszą się także warsztaty 
dotyczące komunikacji interpersonalnej, a także od-
krywania autorytetów i wartości. Był to też czas, gdzie 
młodzież mogła poznawać się w grupach rówieśni-
czych, dzielić się swoim patrzeniem na rzeczywistość, 

swoimi pasjami, a także wspólnie poszukiwać odpo-
wiedzi na pytania, które zadają na progu dorosłości.
Tegoroczne spotkanie młodych wpisało się także 
w cykl przygotowań do Światowych Dni Młodzieży
w 2016 roku. Nasze spotkanie nie byłoby możliwe 
bez pomocy i serdecznej życzliwości wielu osób
i instytucji samorządowych. Dziękujemy Burmistrzo-
wi Ożarowa Mazowieckiego za współfinansowanie 
imprezy i życzliwość przy jej przygotowaniu, Domowi 
Kultury „Uśmiech” za wypożyczenie sceny na czas 
występów zaproszonych gości i zespołów, Straży 
Miejskiej i Policji za zapewnienie bezpieczeństwa 
podczas trwania imprezy.  

Z wyrazami wdzięczności 
Organizatorzy PSM 2015
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Harmonogram wykorzystania urządzenia kontrolno-pomiarowego
„Fotorapid CM” nr fabr. 019

Harmonogram pomiaru prędkości urządzeniem kontrolno-pomiarowym „Fotorapid CM” prowadzony na terenie 
Miasta i  Gminy Ożarów Mazowiecki przez Straż Miejską w Ożarowie Mazowieckim w październiku 2015 r.

data miejsce
06.10.2015 NOWOWIEJSKA (POGROSZEW)

07.10.2015 PIASTOWSKA

08.10.2015 ŚWIERKOWA

09.10.2015 SOCHACZEWSKA 89 (MACIERZYSZ)

13.10.2015 NOWOWIEJSKA (PILASZKÓW)

14.10.2015 NOWOWIEJSKA (POGROSZEW)

15.10.2015 NOWOWIEJSKA (UMIASTÓW)

16.10.2015 SOCHACZEWSKA (KAPUTY)

data miejsce
20.10.015 ZABOROWSKA

21.10.2015 STRZYKULSKA

22.10.2015 PONIATOWSKIEGO

23.10.2015 OŻAROWSKA

27.10.2015 SOCHACZEWSKA 107 (MACIERZYSZ)

28.10.2015 SOCHACZEWSKA 89 (MACIERZYSZ)

29.10.2015 POŁUDNIOWA

30.10.2015 SZELIGOWSKA

Podczas prelekcji specjalista ds. żywienia opo-
wie o konsekwencjach wynikających z nieprawidło-
wej diety oraz wskaże, jak komponować pełnowar-
tościowy jadłospis dla całej rodziny.

Nie zwlekaj! Już dziś zadbaj o swoje zdrowie
i szczupłą sylwetkę. Umów się na bezpłatną kon-
sultację z dietetykiem lub zaproś specjalistę do 
swojej szkoły i miejsca pracy! 

Centrum Dietetyczne Naturhouse
ul. Kolejowa 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. 733-070-733
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, Środa, Czwartek: 12:00-20:00
Wtorek: 8:00-16:00, Piątek: 8:00-15:00
Przyłącz się do akcji!
Więcej informacji: www.uwaganadwaga.com

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
Uwaga! Nadwaga!

Nadwaga to coraz częś-
ciej spotykany problem. Sta-
tystyki z roku na rok poka-
zują, że waga przeciętnego 
Polaka ciągle wzrasta – i nie 
chodzi tylko o dorosłych, lecz 
również dzieci i młodzież.

Z raportu Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO) wy-
nika, że w ciągu ostatnich 
20 lat w Polsce trzykrotnie wzrosła liczba dzieci 
z nadwagą. Zbyt dużą masę ciała ma również już 
52% Polaków powyżej 18 roku życia. 

Doskonałą okazją do spotkania z dietetykiem 
jest trwająca od 14 września do 30 listopada kam-
pania Uwaga Nadwaga organizowana przez Centra 
Dietetyczne Naturhouse. W ramach akcji możesz 
skorzystać z bezpłatnej konsultacji z dietetykiem
w Centrum Dietetycznym Naturhouse w Ożarowie 
Mazowieckim. Specjalista po wykonaniu niezbęd-
nych badań i przeprowadzeniu wywiadu pozna przy-
czynę Twoich problemów z wagą i zaproponuje sku-
teczne i trwałe ich rozwiązanie. 

Oprócz darmowych konsultacji można również 
zaprosić dietetyka na spotkanie informacyjne z ro-
dzicami oraz pogadanki dla uczniów. Istnieje także 
możliwość przeprowadzenia konsultacji lub warszta-
tów dietetycznych w zakładach pracy.
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KALENDARIUM DOMU KULTURY UŚMIECH – PAŹDZIERNIK 2015

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

2, 9, 16, 23, 30 października – Dyżur pra-
cowników Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu

3 października – niedziela – godz. 17.00 – 
Wystawa prac pana Patryka Nyca pt.: „Jak po-
wstaje komiks i animacja”

4 października – niedziela – godz. 16.15 – 
Koncert z okazji 71 rocznicy zakończenia działań 
wojennych Powstania Warszawskiego (Sanktua-
rium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowie-
ckim). Wystąpią: Chór Kameralny Ab Imo Pectore, 
Zespół Wokalny Ars Chori, Orkiestra Kameralna, 
Magdalena Dobrowolska – sopran. W programie: 
John Rutter – „Requiem”

11 października – niedziela – godz. 17.00 
– Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem 
współorganizowane z Biblioteką Publiczną w Oża-
rowie Mazowieckim

11 października – niedziela – Akcja WYTNIJ 
HOŁUBCA w ramach współdziałania zespołów 
tańca ludowego z całej Polski O godzinie 16.00 
na placu przed Domem Kultury „Uśmiech” przy 
ul. Poznańskiej 165 odbędzie się jedno z głów-
nych wydarzeń akcji: Próba Bicia Rekordu Ilości 
Osób Jednocześnie Wycinających Hołubca! Reje-
stracja uczestników od 14.30.

17 października – niedziela – godz. 18.00 – 
Koncert jazzowy w wykonaniu Iwona Kmiecik Trio
(w składzie: Iwona Kmiecik-śpiew, piano; Sebastian 
Kuchczyński – perkusja; Michał Kapczuk – kontra-
bas) współorganizowany z „Fabryką dźwięków”

18 października – niedziela – 16.00 – Wie-
czorek taneczny dla seniorów (muzyka na żywo). 
Bilety wstępu: 15 zł/os.

25 października – niedziela – Wybory parla-
mentarne – lokal wyborczy.

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

4 października – niedziela – godz. 16.00 – 
Wieczorek taneczny dla seniorów (muzyka me-
chaniczna). Wstęp wolny!!!

11 października – niedziela – godz. 18.00 
– Wystawa prac twórców ludowych Ziemi Ożarow-
skiej. Koncert Kapeli z Uśmiechem. Wstęp wol-
ny!!!

18 października – niedziela – godz.16.00 – 
Spektakl teatralny dla dzieci. Przedstawienie pt.: 
„Bezpieczny świat” w wykonaniu Teatru URWIS. 
Wstęp wolny!!!

25 października – niedziela – Wybory parla-
mentarne – lokal wyborczy.

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15                                                                                                                                               

4 października – niedziela – godz. 15.00 – 
Spektakl teatralny dla dzieci „Złote jajo” w wyko-
naniu Teatru Igraszka. Wstęp wolny!!!

11 października – niedziela – godz. 16.00 
– Wieczorek taneczny dla seniorów (muzyka me-
chaniczna). Wstęp wolny!!!

18 października – niedziela – godzina 17.00 
– Koncert: „Dolce far niente… czyli słodkie le-
nistwo” w wykonaniu KWARTETU PRIMA VISTA. 
W programie utwory W.A. Mozarta, F. Schuberta, 
J. Straussa, G. Gershwina, S. Joplina i wiele in-
nych. Wstęp wolny!!!

25 października – niedziela – Wybory parla-
mentarne – lokal wyborczy.

Informujemy, że archiwalne 
numery Miesięcznika Miasta
i Gminy INFORMATOR OŻAROW-
SKI mogą Państwo znaleźć
na stronie internetowej Gminy
http://www.ozarow-mazo-
wiecki.pl/media- lokalne/
informator-ozarowski-120

Od redakcji
Masz pasję i chcesz nią zarazić innych?
Jesteś animatorem w swoim środowisku?
Potrafisz zebrać grupę ludzi i zainspirować ich do wspólnego działania?
Chcesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem?
Masz głowę pełną pomysłów?
 
Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
to jest miejsce dla Ciebie. Sprawdź:
facebook.com/cisozarowmaz
(22) 292 61 61, cis@ozarow-mazowiecki.pl
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KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH
niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Sekretarz Redakcji
SKŁAD TEKSTU I DRUK: Drukarnia TONOBIS, ul. Brzozowa 75, Laski, Izabelin

KOREKTA TEKSTU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”

tel.: 22 731 32 00,  731 32 28, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

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

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

2.  Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa czy zostało odłowione takie zwierzę. Je-
śli nie, to zgłosić zaginięcie pod numer telefonu, 
który jest podany w kąciku adopcyjnym Informator 
oraz Straży Miejskiej 22721 26 50

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. Więcej informacji pod telefonami wolontariu-
szy. 507 415 468, 602 655 645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka, 
a chcesz pomóc finansowo. 

Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch
na Rzecz Zwierząt – Viva

z dopiskiem „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

Kącik adopcyjny – prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

Informujemy o bezpłatnym chipowaniu psów
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Chip to małe urządzenie elektroniczne wielkości 
ziarnka ryżu, umieszczane pod skórą zwierzęcia 
na grzbiecie bądź karku poprzez zastrzyk. Za po-
mocą czytnika jaki posiadają m.in. lekarze wetery-
narii i straże miejskie, można odczytać informacje 
o właścicielu zwierzęcia i zawiadomić go o znale-
zieniu psa.

Informujemy, że chipowanie przysługuje wyłącz-
nie mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki.

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

Gabinety weterynaryjne, w których można chi-
pować psy w ramach akcji:
ul. Strażacka 1B, tel. 22 353 69 99
ul. Kierbedzia 1, tel. 22 722 12 48
ul. Ożarowska 27 lok 2, tel. 660 198 483
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KiwiKiwi
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