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Wiele wydarzyło się w Mieście i Gminie tej jesieni. Jak zwykle dopisali uczestni-
cy kolejnego VI już Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka w barwach jesieni”. 

Zarówno wykonawcy jak i słuchacze stanowili wspaniałą całość.
 Chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy użyczyli gościny czterem wie-
czorom festiwalowym. Dziękuję Państwu Marii i Henrykowi Tuszkom za to, że przyjęli 
nas i wspaniale ugościli w Tuszkówce w Kaputach. Dziękuję Księdzu Proboszczowi Zbi-
gniewowi Babickiemu z parafii NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie i Księdzu Dy-
rektorowi Edwardowi Sobierajowi z Muzeum Dworu Polskiego w Pilaszkowie, a także 
Panu Prezesowi Andrzejowi Bartkowskiemu za użyczenie największej sali koncertowej 
w powiecie - w Hotelu Mazurkas.
 Nasz festiwal ma już swoją stałą i wierną publiczność, której liczba z roku na 
rok rośnie. Cieszę się, że przybywają na koncerty miłośnicy muzyki klasycznej także spo-
za gminy. „Muzyka w barwach jesieni” to spotkania wspaniałych instrumentalistów, 
którzy w specjalnie dobranym repertuarze potrafią przekazać nieprzemijające walory 
utworów sprzed wielu, wielu lat. Mamy przy tym wielką szansę poznać ciekawe instru-
menty i sposoby gry. Moderatorem, bez którego trudno byłoby sobie wyobrazić kon-
cert festiwalowy jest Pan Józef Kolinek, znakomity skrzypek i narrator przypominający 
życiorysy kompozytorów i historię powstania poszczególnych dzieł. Jestem przekonany, 
że festiwal wpisał się na stałe do jesiennego kalendarza i przez kolejne lata będzie gro-
madził miłośników Bacha, Mozarta, Boccheriniego, Vivaldiego, a także Chopina, Elsne-
ra, Kurpińskiego i innych bardziej lub mniej znanych kompozytorów. 
 Wydarzenia kulturalne są ważne, ale pamiętając o harmonijnym rozwoju 
mieszkańców należy przypomnieć równie ważne wydarzenie z życia sportowego. 
 W październiku przybyły w Ożarowie dwa wspaniałe boiska o sztucznej na-
wierzchni. Zespół boisk na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW i kryte korty 
tenisowe przy pływalni miejskiej. Dzięki inicjatywie spółdzielców przy wsparciu finan-
sowym samorządu gminy (ok. 45% kosztów) powstał zgrabny osiedlowy „stadionik”  
(3 tys. m²) mieszczący: kort tenisowy, boisko do koszykówki i siatkówki i najbardziej 
oczekiwane przez młodzież - boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej. Obiekt z pew-
nością będzie dobrze służył mieszkańcom Miasta, zwłaszcza, że został wyposażony 
w oświetlenie elektryczne, a Zarząd Spółdzielni daje gwarancje właściwego gospodaro-
wania zgodnie z ogólnie dostępnym regulaminem.
 Centrum Tenisowe Sportin Ożarów, zawdzięczamy inwestorowi i tenisiście 
Panu Jerzemu Bratosiewiczowi, który je zaprojektował i zrealizował. Obiekt nowocze-
sny, ogrzewany, może służyć przez cały rok. Dwa korty o nowoczesnej, sztucznej na-
wierzchni są do dyspozycji od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora.
 Można sobie wyobrazić radość młodych tenisistów z UKS Net, którzy nie mu-
szą szukać miejsca do zimowego treningu poza gminą. Zachęcam Państwa do korzy-
stania z tych nowoczesnych obiektów.

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na listopad:

 Człowiek wszystko może zrobić,
 wszystko zdobyć i osiągnąć, 
 byle tylko chciał, myślał i pracował.

Bolesław Prus
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z pracy Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 podpisano umowy dotyczące wykonania :

- wymiany drzwi w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie,

- wykonania systemu monitoringu wizyjnego w budowie Szkoły Podstawowej w Święcicach,

- remontu kotłów grzewczych gazowych w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych w Józefowie.

 zakończono:

- przebudowę kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Ożarowie,

- remonty bieżące dróg gminnych: ul. Bocznej w Duchnicach, ul. Henryka Sienkiewicza w Ożarowie 

Mazowieckim, ul. Brzegowej w Duchnicach, drogi łączącej ul. Stołeczną z ul. Rataja w Płochocinie, 

ul. Wąskiej w Jawczycach.

 podpisano umowy dotyczące:

- remontu dachów budynków mieszkalnych: cz. A przy ul. Fabrycznej 11 w Józefowie; cz. B przy 

ul. 11-go Listopada 1 w Ożarowie; cz. C przy ul. Poznańskiej 354 w Ożarowie z wykonawcą M. Dźwigała; 

z siedzibą w Wołominie, za cenę ofertową brutto: cz. A 142.672,49 zł  cz. B 46.891,62 zł cz. C 65.926,48 zł

- zimowego odśnieżania ulic w granicach administracyjnych Miasta i Gminy z wykonawcą: „Urządzanie 

i utrzymanie zieleńców, chirurgia drzew” P. Frejlich; z siedzibą w Milanówku za cenę ofertową brutto: 

200.000 zł

 zatwierdzono wynik postępowania w sprawie

- na wykonanie rozbiórki wolnostojących murowanych piwnic przy ul. Fabrycznej w Józefowie oraz 

komórek przy ul. Poznańskiej 167 i 167A w Ożarowie Mazowieckim z wykonawcą „TRANSTOL” S. Ka-

linowski Transport Drogowy, Wykopy Ziemne, Usługi Ogólnobudowlane; z siedzibą w Rumii za cenę 

ofertową brutto: 94.750,10 zł

 zostały złożone wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej sub-

wencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2008 z tytułu: 

• dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych 

w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 

88 Karty Nauczyciela.

• wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki w nowo wybudowanych obiektach 

szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyni-

ku modernizacji lub adaptacji.

 wnioski z programami „Rozwijamy Twoje zainteresowania i umiejętności” oraz „Zauważamy pro-

blemy każdego ucznia” w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 

i młodzieży w 2008 roku - „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządo-

wych” zostay rozpatrzone pozytywnie i została przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego dotacja 

celowa w wysokości 55 907 zł

 Ośmiu uczniów szkół podstawowych uzyskało awans do finału Mazowsza w konkurencji sporto-

wej „Indywidualne biegi przełajowe”. Są to uczniowie: 

Adrian Jabłoński – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Maciej Olęcki – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie 

Adrian Zwierzyński - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie 

Adrian Obręczarek - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie 

Klaudia Ciesielska - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie 

Paweł Feliciak – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J Kusocińskiego w Ożarowie 

Damian Madej – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J Kusocińskiego w Ożarowie 

Monika Hill – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 

 W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie został wykonany system moni-

toringu wizyjnego, w 80% finansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 W ramach programu „Wyprawka szkolna” Urząd Wojewódzki przyznał środki finansowe w wyso-

kości 7209,00 na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2008 roku pn. „Dofinansowanie 

zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę 

w klasach I – III szkoły podstawowej”

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 79 nauczycieli i 43 pracowników obsługi otrzymało nagrody 

pieniężne przyznane przez dyrektorów szkół gminnych i przedszkoli. Z tej samej okazji nagrody Bur-

mistrza otrzymało sześciu dyrektorów: Renata Król, Izabela Milde, Bożena Nasielska, Urszula Piechal, 
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Jolanta Sarzała, Halina Władyka oraz trzech nauczycieli: Jolanta Kasztelan, Jarosław Olszówka, Małgo-

rzata Szmurło.

 W dniu Edukacji Narodowej -14 października - we wszystkich szkołach odbyły się uroczyste ślubo-

wania uczniów klas pierwszych.

 Na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Pływalni Miejskiej, zostały uroczyście otwar-

te pierwsze w Ożarowie, kryte korty tenisowe (Centrum Tenisowe Sportin Ożarów). Inwestorem tej 

potrzebnej i nowoczesnej inwestycji jest Pan Jerzy Bratosiewicz. W ramach umowy z inwestorem 

10 godzin w tygodniu zarezerwowano na zajęcia WF dla uczniów szkół gminnych. 

 6 września w Galerii Domu Kultury odbył się Wernisaż Twórczości Amatorskiej J. K. Nowaka 

i P. Sadowskiego. 

 8-10 września zespół seniorów “Ożarowskie Kumoszki” przebywał na wycieczce w Zakopanem. 

Wycieczka-nagroda zorganizowana została w ramach jubileuszu 30-lecia zespołu. 

 W niedziele 21 i 28 września, a także w każdą niedzielę października odbywały się teatrzyki dla 

dzieci, w salach widowiskowych  Domu Kultury w Ożarowie i w Józefowie. Teatrzyki cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród małych mieszkańców. Wstęp na przedstawienia, tak jak w poprzednim roku 

jest bezpłatny. 

 Od września rozpoczęły działalność stare i nowe sekcje w Domu Kultury “Uśmiech” i w filii DK 

w Józefowie, m.in.: język angielski dla dzieci metodą Helen Doron, nauka tańca HIP-HOP, zajęcia ba-

letowe dla dzieci, nauka gry na instrumentach, zajęcia z rękodzieła, zajęcia plastyczne. Szczegółowe 

informacje na stronie www.dkusmiech.eu. 

 5 października w filii DK w Józefowie odbył się  pierwszy wieczorek  taneczny dla seniorów.  

 12 października została otwarta wystawa pt. „Dzień z historią” poświęcona Wojsku Polskiemu 

z okresu 1918-45. Wystawa przygotowana była przez Stowarzyszenie historyczno-rekonstrukcyjne „Pa-

tria” oraz filię Domu Kultury „Uśmiech”. W ramach wystawy odbył się konkurs plastyczno-historyczny 

w którym brały udział dzieci wraz z rodzicami.

 18 października w filii DK w Jóżefowie odbyło się spotkanie Związku Niewidomych, z udziałem 

mieszkańców gmin: Ożarów Mazowiecki, Błonie i Leszno.

 19 października w sali widowiskowej DK w Ożarowie odbyła się uroczystość Jubileuszu 30-lecia ze-

społu seniorów „Ożarowskie Kumoszki”. Jubilaci przedstawili swój najnowszy program gorąco oklaski-

wany przez widownię. Panie i Panowie z zespołu otrzymali okolicznościowe dyplomy, kwiaty i prezenty. 

Na zakończenie części oficjalnej podano  pyszny tort . Gośćmi Jubilatów był zespół ”Wólkowianka” 

z Góry Kalwarii

 20 października w Gimnazjum im. K.I.Gałczyńskiego w Płochocinie odbył się koncert wokalno-mu-

zyczny z programem profilaktyki uzależnień pt. „Jutro jest ... wtedy pochylisz się nad sobą” w wykonaniu 

Jarka Wajka przeznaczony dla uczniów. Uczniowie Gimnazjum w Ożarowie wysuchali tego samego 

koncertu w DK „Umiech”. Koncert zorganizował Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień w Oża-

rowie Mazowieckim. 

 Kazimierz Stachurski

Burmistrz Miasta i Gminy

OŚWIATA
I SPORT

KULTURA

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 

został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem.

Dodatkowe informacje pok. 212 tel. 22 722-22-07 wew. 208 lub 209.
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Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała certyfikat 

VII Edycji Konkursu „Gmina Fair Play” 

Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji  

Główną ideą konkursu jest wskazanie polskim i zagranicznym 

firmom miejsca, gdzie mogą inwestować bez obaw, gdzie in-

westorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze i mogą liczyć 

na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników urzędu, 

których etyka jest  niekwestionowana. Pragniemy wspomóc 

rozwój kontaktów pomiędzy gminami, które nie konkurując 

ze sobą mogą wymieniać informacje i sprawdzone sposoby 

np. na temat efektywnych metod promocji inwestycji. Chce-

my również zainicjować, a następnie wzmocnić kontakt po-

między gminami i firmami, które będąc potencjalnymi inwe-

storami są zainteresowane najlepszymi lokalizacjami terenów 

pod inwestycje, jak również współpracą z równorzędnym, 

wiarygodnym, rzetelnym i otwartym na ich potrzeby partne-

rem, jakim powinien być samorząd lokalny.

 „Obok tych wszystkich zalet inwestycyjnych równie istot-

ną rolę odgrywa jeszcze jeden element - tzw. „przyjazna ad-

ministracja”. Przyjazna administracja to taka, która rozumie 

potrzeby wszystkich grup społecznych i biznesowych funk-

cjonujących na jej terenie. Takie samorządy są świadome tego, 

że osiągnięcie założonych w strategiach działania celów zależy 

przede wszystkim od jakości współpracy z lokalnymi partne-

rami” - możemy przeczytać w uzasadnieniu prasowym kon-

kursu.  

 Do udziału w VII edycji konkursu zgłosiło się 159 samo-

rządów z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 

157 gmin, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozy-

tywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł 

i certyfikat. Uroczysta gala VII edycji konkursu „Gmina Fair Play” 

odbyła się 3 października 2008 roku w Pałacu Kultury i Nauki 

w Warszawie. Jednym z jej głównych elementów było uroczyste 

wręczenie certyfikatów. W imieniu Gminy Ożarów Mazowiecki 

certyfikat  odebrał  Burmistrz  Kazimierz Stachurski. 

 Gmina Ożarów Mazowiecki była oceniana w dwóch eta-

pach. W pierwszym Komisja Konkursowa pozytywnie oceni-

ła ankietę prezentującą gminę. Ocenie poddane zostały m.in. 

warunki prowadzenia działalności gospodarczej w gminie, ja-

kość obsługi inwestorów, infrastruktura biznesu oraz inwesty-

cji własnych gminy, oferta inwestycyjna miasta, proekologicz-

ny charakter inwestycji w gminie oraz dostosowanie obiektów 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także jakość i zakres 

promocji gminy. W II etapie w lipcu Urząd Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki odwiedził audytor , który przeprowadził  

zewnętrzny audyt certyfikacyjny. Celem audytu - czyli oceny 

m. in. organizacji pracy, systemów i procesów zachodzących 

w gminie - była weryfikacja danych, zamieszczonych w ankie-

cie zgłoszeniowej gminy Ożarów Mazowiecki do tegorocz-

nej, VII edycji konkursu Gmina Fair Play. Dzięki uczestnictwu 

w konkursie Gminy uzyska szereg korzyści - obiektywną we-

ryfikację Gminy, niezależną ocenę inwestorów, pozna swoją 

pozycję marketingową na tle innych gmin uczestniczących 

w konkursie, zbuduje wizerunek gminy przyjaznej dla inwesto-

rów, a także może liczyć na szczególną promocję swojej oferty 

inwestycyjnej. Dodatkowo gmina uzyska raport wskazujący 

niezbędne kierunki usprawnień wewnętrznych w gminie.

 Władze samorządowe Ożarowa Mazowieckiego są świa-

dome potencjału drzemiącego w gminie i przekonane są, 

że udział w konkursie i zdobycie tytułu, godła promocyjnego 

oraz certyfikatu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja 

Inwestycji” przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju.

Na podstawie: gmina.fairplay.pl

Ożarów - Gminą Fair Play
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Kilka słów o funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady Gminy 
Wraz z odrodzeniem się polskiego samorządu terytorialnego 

w 1990 roku, po raz pierwszy w Polsce narodziła się także idea 

powoływania w gminach młodzieżowych rad gmin. Pozycję 

młodzieżowych rad w Polsce wzmocniła w 2001 roku nowe-

lizacja ustawy o samorządzie gminnym, która umożliwiła na 

podstawie art. 5b ustawy o samorządzie gminnym powoływa-

nie młodzieżowych rad gmin. W artykule tym zostało expressis 

verbis wyrażone, że rada gminy na wniosek zainteresowanych 

środowisk może wyrazić zgodę na powołanie młodzieżowej 

rady gminy o charakterze konsultacyjnym. 

 Rada gminy, powołując młodzieżową radę, nadaje jej sta-

tut określający zasady jej wyboru oraz zasady funkcjonowania. 

Władze Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, również zaapro-

bowały pomysł utworzenia na terenie gminy młodzieżowej 

rady. Pytanie, które nasuwa się na wstępie czytelnikowi to 

czym jest taka Rada i jakie zadania powinna spełniać? 

 Młodzieżowi radni to najczęściej osoby uczące się w 

szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest to swo-

ista reprezentacja środowiska młodzieży danej gminy. Przede 

wszystkim istnienie rady daje możliwość reprezentowania 

swych rówieśników przed władzami gminy. Młodzieżowa 

Rada nie jest organizacją pozarządową, gdyż jej szczególny 

charakter określa jej pozycję w samorządzie terytorialnym.  

 Niewątpliwie ważkie wydaje się wskazanie na cele działania 

Młodzieżowej Rady Gminy oraz korzyści wynikające z jej funk-

cjonowania. Młodzi ludzie, pracując w młodzieżowej Radzie 

uczą się niewątpliwie odpowiedzialności za swoje lokalne śro-

dowisko, samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. 

 Częstokroć słyszy się czy to krytykę działania władz gmi-

ny, czy też nieprzychylne opinie, które często wynikają z nie-

wiedzy osób wypowiadających się, czy też z niezrozumienia 

problemu. Działalność Rady przyczyniłaby się niezmiernie do 

zwiększenia świadomości dotyczącej funkcjonowania władz 

lokalnych naszej gminy. Mają także możliwość wpływania na 

swoja gminę, miasto czy powiat podejmując konkretne działa-

nia w odpowiedzi na konkretne potrzeby swoich rówieśników. 

 Celem młodzieżowej rady powinno być upowszechnie-

nie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie 

aktywności młodych ludzi w danym środowisku. Powstanie 

takiej Rady na terenie naszej Gminy byłoby z korzyścią dla jej 

mieszkańców, a w szczególności dla młodzieży. Nie sposób nie 

zgodzić się z paremią rzymską ardua prima via est (początki są 
trudne), ale warto spróbować i utworzyć taką radę na terenie 

naszej gminy.

Paulina Sławińska

W gminie Ożarów Mazowiecki trwają konsultacje dotyczą-

ce zainteresowania młodzieży powołaniem Młodzieżowej 

Rady Gminy. Od początku roku szkolnego na terenie gminy 

w szkołach gimnazjalnych i ponadgmimnazjalnych trwa akcja 

informacyjna dotycząca zasad funkcjonowania Młodzieżowej 

Rady Gminy.

Dyrektorzy szkół dystrybuują ankietę przygotowaną przez 

Urząd Miasta i Gminy dotyczącą powołania Młodzieżowej 

Rady Gminy. Szczegółowych informacji dotyczących zasad 

funkcjonowania i trybu powoływania Młodzieżowej Rady 

Gminy można zasięgnąć u Sekretarza Gminy Pana Jarosława 
Szmyt tel. 722 14 82 lub e-mail sekretarz@ozarow-mazo-
wiecki.pl

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

 100-latka w Ożarowie
Pani Franciszka Wołowczyk z domu Stańczyk urodziła się 

01.10.1908 roku. Od urodzenia mieszka w Ożarowie Mazo-

wieckim, początkowo w baraku socjalnym przy ulicy Ponia-

towskiego 4. W 1972 roku dostała ze spółdzielni dwupoko-

jowe mieszkanie, w którym mieszka do dziś z córką Marią 

i jej rodziną.

 Swoje życie zawodowe związała z Hutą Szkła w Ożarowie, 

gdzie pracowała przez cały czas. Jednocześnie pomagała cór-

ce wychowywać jej synów Piotra i Pawła, z którymi do dziś 

jest związana emocjonalnie. Czytała im książki, dbała o nich. 

Zawsze była pogodnym, dobrym, uczynnym człowiekiem, 

życzliwym zarówno dla rodziny, jak i dla obcych. Pasją jej życia 

były książki. 

 Obecnie już nie może czytać, ale cały czas dąży do nieza-

leżności, porusza się samodzielnie po mieszkaniu i jest bardzo 

dzielna, mimo rozlicznych, gnębiących ją chorób.

Życzymy jej zdrowia i pogody ducha.

Jubilatka 
wraz z rodziną



8 9/163 2008

POZNAJ „DZIEJE ZIEMI OŻAROWSKIEJ”

W dniach 28 września – 25 października odbył się

 VI Festiwal Muzyki Kameralnej 

z cyklu „Muzyka w Barwach Jesieni”.

W niedzielę 28 września o godz. 18.00 w posiadłości Państwa 

Marii i Henryka Tuszko w Kaputach odbył się pierwszy kon-

cert pt. „Fandango” - gitarowa muzyka hiszpańska. Utwory 

Boccheriniego, Martina, Granadosa i Albeniza wykonali: Le-

szek Ptasiński (laureat konkursów gitarowych), Dorota Jasiń-

ska (kastaniety) oraz Kwartet Prima Vista.

 Podczas drugiego wieczoru pt. „Wirtuozi Skrzypiec” 5 paź-

dziernika o godz. 19.30 w Kościele Najświętszej Maryi Panny 

w Ołtarzewie wirtuozowskie utwory M. Paganiniego, K. Li-

pińskiego, H. Vieuxtampsa wykonali Piotr Janowski (laureat 

I nagrody Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu) oraz 

Kwartet Prima Vista. 

 Koncert trzeci pt. „Jazzowe Cztery Pory Roku” odbył się 

12 października o godz. 18.00 w Hotelu Mazurkas w Ożarowie 

Mazowieckim. Wojciech Mrozek na klarnecie, Kwartet jazzo-

wy tj. (fortepian, kontrabas, perkusja, wibrafon) oraz Kwartet 

Prima Vista prezentowali jazzową wersję „Czterech pór roku” 

A. Vivaldiego w opracowaniu Wojtka Mrozka.

 „Chopin - Jego nauczyciele i przyjaciele” to tytuł czwartego 

i ostatniego z koncertów tegorocznego Festiwalu, który odbył 

się 25 października o godz. 18.00 w Muzeum Dworu Polskiego 

w Pilaszkowie. W programie posłuchać można było utworów 

J. Elsnera, K. Kurpińskiego, F. Chopina, A. Orłowskiego, F. I. Do-

brzyńskiego w wykonaniu Elżbiety Karaś-Kasztel (fortepian) 

oraz Józefa Kolinka (skrzypce).

 Szczególne podziękowania dla sponsorów VI Festiwalu 

Muzyki Kameralnej „Muzyka w Barwach Jesieni”: firmy „Bako-

ma” i Mercedes-Benz.

Fotoreportaż na okładce „Informatora”

„Muzyka w Barwach Jesieni”

Minął już rok od ukazania się regionalnej monografii histo-

rycznej pod tytułem „Dzieje Ziemi Ożarowskiej na tle histo-

rii Mazowsza i Warszawy” wydanej przez Burmistrza i Radę 

Miasta i Gminy.

 Jako mieszkaniec gminy Ożarów Mazowiecki, interesujący 

się historią regionu z niecierpliwością czekałem na tę publi-

kację. Po lekturze książki mogę powiedzieć, że nie doznałem 

zawodu.

 Monografię opracował historyk dr Stefan Lewandowski. 

Autor podjął się niezwykle trudnego zadania, przedstawił 

bowiem historię regionu od czasów prehistorycznych do 

współczesnych. Z tego powodu publikacja jest spójna i dobra 

w odbiorze. Każdy kto sięga po tę książkę znajdzie w niej coś 

dla siebie i przekona się jak interesująca i bogata jest historia 

naszego regionu.

 Publikacja ta składa się z czterech zasadniczych części.

Pierwsza to dzieje Ożarowa i okolicznych miejscowości na tle 

rozwoju Mazowsza i Polski od pradziejów po wiek osiemnasty. 

Opracowana została na podstawie przekazów archeologicz-

nych, dokumentów archiwalnych i obszernej literatury. Znaj-

dziemy tu szereg informacji, które nie były dotąd publikowa-

ne, a także interesujące hipotezy i konstatacje autora.

 Druga część to kronika chronologiczna dokumentująca 

najistotniejsze wydarzenia od X do XXI wieku. Moją uwagę 

przyciągnęły zwłaszcza wiadomości dotyczące przekształceń 

własnościowych w regionie na przełomie XVIII i XIX wieku. 

 Trzecia część to przede wszystkim biogramy rodzin i osób, 

których losy splotły się z regionem. Znajdziemy tu mnóstwo 

danych z życia osób szczególnie zasłużonych.

 Dla przykładu wymienię tylko Kazimierza Kamińskiego - 

budowniczego Huty Szkła w Ożarowie i Franciszka Radziwiłła 

- budowniczego Fabryki Kabli. Inwestycje te, w swoim czasie 

miały ogromny wpływ na rozwój Ożarowa. Zapewniały także 

byt dla setek rodzin z Ożarowa i okolic.

 W czwartej części autor zamieścił aneksy źródłowe, mię-

dzy innymi trzy wykazy elektorów Ziemi Warszawskiej, którzy 

wybierali królów Rzeczpospolitej, czy też wyciągi z ksiąg hipo-

tecznych. 

 Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na obszerną bibliografię 

z podaniem szczegółowych informacji o dokumentach źró-

dłowych dotyczących poszczególnych miejscowości czy osób. 

W tak obszernej pracy nie sposób ustrzec się pewnych nieści-

słości. 

 Trudno także powiedzieć, że praca ta w całości wyczerpuje 

temat. Szkoda, że autor nie zajął się szerzej wiekiem dziewięt-

nastym. Zabrakło mi opisu działań wojskowych w czasie zry-

wów powstańczych i informacji o jakże ważnej kwestii, jaką 

było uwłaszczenie chłopów.

 Myślę, że znajdą się kontynuatorzy dzieła dr Lewandowskie-

go, a może on sam nadal będzie odkrywał nieznane nam fakty 

z dziejów, które przedstawi w kolejnej książce. Już teraz spełni-

ło się życzenie wydawców albumu, autor zaczął publikować 

w „Informatorze Ożarowskim” biogramy kolejnych rodzin.

 Na koniec chciałbym bardzo podziękować autorowi za 

ogrom pracy, a także władzom gminy za wydanie albumu.

 Uważam, że warto mieć tę pozycję w swojej biblioteczce. 

Z tego co wiem książkę można jeszcze nabyć w kasie Urzędu 

Miasta i Gminy.

Zachęcam do zajmującej lektury.

Grzegorz Poręcki

Dzieje Ziemi Ożarowskiej
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ŻYCIE KULTURALNE

Biblioteka dla wielu osób jest miejscem wyjątkowym, można 

by rzec magicznym. Kornel Makuszyński napisał przed wielu 

laty maksymę, która jest ponadczasowa „Gdzie nie ma książki, 

tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wy-

pełnić nie można [...]. Człowiek więdnie bez dobrej książki i bez 

słonecznej jej iluzji, bez przeczystej jej poezji i bez śpiewu jej 

serca, jak więdnie kwiat bez słońca”. Wiedzą o tym czytelnicy, 

jak również ci, którzy wśród książek pracują, czyli my bibliote-

karze.

 Pedagogiczna Biblioteka w Błoniu oprócz priorytetowych 

zadań jakimi są: gromadzenie, opracowanie i udostępnia-

nie zbiorów, prowadzi działalność kulturalno-oświatową, do 

której należą m.in. spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi. 

Jesienne spotkania z książką - to cykl spotkań z Mariolą Pry-

zwan, która zdobyła nasze serca i od kilku lat opowiada nam 

o swoich kolejno wydawanych książkach.  Pani Mariola z wy-

kształcenia polonistka, z zawodu bibliotekarka nie lubi okre-

ślenia pisarka czy poetka. Mówi o sobie, że jest bibliotekarką, 

a jej pasją życiową jest pisanie książek - wspomnień poświę-

conych ludziom pióra, filmu i estrady. W tym roku takie spo-

tkanie, zorganizowane dla nauczycieli-bibliotekarzy z powiatu 

warszawskiego zachodniego, odbyło się ósmego października 

w dworku Poniatówka - w miejscu, które tętni życiem kultu-

ralnym i artystycznym naszego regionu. Tematem był warsztat 

literacki naszego gościa. Rzadko możemy doświadczyć trudu 

poetyckiego tworzenia. Biorąc książkę do ręki, zwłaszcza bio-

graficzną, nie zdajemy sobie sprawy, ile trzeba było poczynić 

zabiegów, z iloma ludźmi się spotkać, ile przeprowadzić roz-

mów, aby z tej rozsypanki jaką są zebrane materiały, ułożyć 

chronologiczną, sensowną i interesującą całość. Kolejnym 

krokiem, kiedy wszystko już jest skompletowane i gotowe do 

druku, jest znalezienie wydawcy, co nie jest rzeczą łatwą. 

 Że książki Pani Marioli są niezwykłe wiedzą ci, którzy ze-

tknęli się chociaż z jedną z nich. Swoją literacką pasję nasz gość 

rozpoczął od wspomnień o poetce Halinie Poświatowskiej, 

młodej, pięknej i zdolnej, ale bardzo chorej na serce. Kolejna 

książka to wspomnienia o tragicznie zmarłej, utalentowanej 

piosenkarce Annie Jantar. Następna, to opowieść o wybitnym 

aktorze okresu powojennego Zbyszku Cybulskim, który dla 

wielu pozostał niedoścignionym wzorcem. Pozostałe to wspo-

mnienia o piosenkarce śpiewającej anielskim głosem - Annie 

German, poecie Władysławie Broniewskim, poetce Marii Paw-

likowskiej Jasnorzewskiej, przyjaciółce od serca, bydgoskiej po-

etce Małgorzacie Szułczyńskiej oraz pisarce Marii Dąbrowskiej. 

Pani Mariola ma w swoim dorobku literackim również zbiorek 

własnych, bardzo osobistych wierszy zatytułowany „To tylko 

życie”. Na prośbę zebranych autorka przeczytała kilka z nich. 

W przygotowaniu jest już kolejna książka, tym razem poświę-

cona autorce książki dziecięcej m.in.: „Plastusiowego pamięt-

nika” i „Rogusia z Doliny Roztoki” Marii Kownackiej. Mamy 

nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie, aby posłuchać 

opowieści o nowej książce  poświęconej tej pisarce. 

Anna Buźniak 

O książkach nigdy dosyć
VII jesienne spotkania z książką 

w Bibliotece Pedagogicznej  

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim podjął 

inicjatywę utworzenia Klubu Literackiego, skupiającego osoby 

uprawiające sztukę pisania we wszystkich jego formach. 

 Zasadniczym celem klubu jest skromna chęć ułatwienia 

twórcom pisanego słowa styczności z odbiorcami, kontaktów 

z krytykami, spotkań z uznanymi twórcami z kręgów literac-

kich. Chodzi nam o ułatwienie twórcom-amatorom z naszej 

gminy spotkań wzajemnych i ściśle warsztatowych dyskusji. 

Nade wszystko jednak pragniemy pośredniczyć w budowa-

niu trwałych związków poszczególnych twórców z zapleczem 

odbiorców, czytelników i słuchaczy. Organizatorzy wierzą głę-

boko, iż każdy rodzaj sztuki literackiej prawdziwie przeżytej 

i przemyślanej posiada swych potencjalnych miłośników.

teatrolog Wanda Kuleszyna

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
sekretariat: tel./fax 022 722-14-45 lub 0502-545-525 
e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu

Zapraszamy do Klubu Literackiego
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WAŻNE DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 
w WARSZAWIE FILIA w BŁONIU, ul. Narutowicza 20, 

tel. (22) 725-36-91
www.pbw.waw.pl, e-mail: pbw.blonie@pbw.waw.pl

ZAPRASZA nauczycieli, pedagogów i innych pracowników 
oświaty oraz studentów wszystkich kierunków z powiatu 
warszawskiego-zachodniego do korzystania z bogatego, fa-
chowego i na bieżąco uzupełnianego księgozbioru codziennie 
w godzinach: od 9:00 do 18:00
   w środy - nieczynne
   w soboty od 9:00 do 15:00
BIBLIOTEKA gromadzi: książki, czasopisma, broszury oraz 
zbiory audiowizualne, które obejmują bogatą, fachową i aktu-
alną literaturę z różnych dziedzin wiedzy. Priorytetem groma-
dzonych zbiorów jest: 
 pedagogika i psychologia  oraz  szeroko pojęta oświata, 

m.in.: historia wychowania, reforma i organizacja szkolnictwa, 
dydaktyka, metodyka nauczania, scenariusze zajęć oraz litera-
tura na temat Awansu Zawodowego Nauczycieli,
 prenumeruje 35 czasopism (wykaz tytułów w załączniku 

nr 1) 
 posiada bogatą kartotekę regionalną, pomocną w realizacji 

ścieżek edukacyjnych,
 przygotowuje zestawienia bibliograficzne na wybrany te-

mat,
 posiada zbiór około 200 kaset wideo oraz płyty CD i DVD 

o ciekawych treściach edukacyjnych,
 przyjmuje od nauczycieli zdobywających kolejne stopnie 

awansu zawodowego tzw. publikacje: referaty, scenariusze za-
jęć lub inne i wydaje stosowne zaświadczenia,
 w bibliotece funkcjonuje ICIM – Internetowe Centrum In-

formacji Multimedialnej, z którego czytelnicy mogą korzystać  
nieodpłatnie,
 od września tego roku biblioteka prowadzi komputerowe 

udostępnianie zbiorów.
 W zakresie działalności pedagogicznej i instrukcyjno-me-
todycznej Biblioteka udziela porad, prowadzi indywidual-
ne konsultacje, organizuje konferencje, spotkania autorskie, 
warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy, lekcje 

biblioteczne dla uczniów na temat warsztatu informacyjnego 
placówki oraz pokazowe lekcje koleżeńskie. Ponadto prowadzi 
działalność promującą czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży 
poprzez konkursy m.in.: konkurs czytelniczy „Wydajemy wła-
sną książkę” oraz konkurs pięknego czytania „Kto czyta - nie 
błądzi. W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom” organizowane są bajkowe spotkania z przedszkolakami.

OFERTA KSZTAŁCENIA 
dla nauczycieli-bibliotekarzy na rok szkolny 2008/2009

Konferencje metodyczne:
1. Konferencja informacyjno-metodyczna na temat: 
„Różne formy aktywności nauczycieli-bibliotekarzy w do-
skonalenia zawodowym w roku szkolnym 2008/2009” 
8 października 2008 r.
Spotkanie autorskie: 
1. Mariola Pryzwan „Mój warsztat literacki” organizowane 
w cyklu „Jesienne spotkania z książką” - 8 października 2008 r.
Warsztaty:
1. Warsztaty metodyczne na temat „Samopoznanie i samo-
ocena i samorealizacja jako podstawowe formy świadomej 
aktywności nauczyciela w dążeniu do doskonalenia pracy za-
wodowej” - 10 grudnia 2008 r.
2. Warsztaty metodyczne na temat „Komputeryzacji biblioteki 
szkolnej” - 4 lutego 2009 r.
Lekcje biblioteczne:
1. Lekcje biblioteczne na temat  warsztatu informacyjnego bi-
blioteki - wg zapotrzebowań zgłaszanych przez nauczycieli.
2. Lekcje wprowadzające dla uczestników konkursu czytelni-
czego WWK.
Bajkowe spotkania:
Bajkowe spotkania dla przedszkolaków wg ustalonego harmo-
nogramu.
Wycieczki:
Wycieczka do Muzeum Literatury w dniu 5 listopada o godz. 
11.00.  
Konsultacje indywidualne:
W zależności od zgłaszanej problematyki, na miejscu i wyjaz-
dowe.

ZAPROSZENIE DO BIBLIOTEKI

Jesteś związany z organizacją pozarządową? Aktywnie 

działasz w swojej społeczności? Chcesz się wkrótce podjąć 

wielkich zadań? Czekamy na Ciebie w Szkole Liderów 

Organizacji Pozarządowych! Zgłoś się!

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do udziału w projek-

cie Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych. Jej celem jest 

wsparcie osób zaangażowanych w działania organizacji poza-

rządowych oraz pomoc w poszukiwaniu działań, które roz-

wiązują problemy lokalnych społeczności. 

Szukamy osób, które:
 są związane z organizacjami pozarządowymi,

 są zaangażowane w życie społeczne: mają doświadczenie 

w prowadzeniu projektów i inicjatyw społecznych etc.,

 chcą rozwijać się jako liderzy/liderki środowisk lokalnych,

 mają ukończone 18 lat.

Oferujemy:
 inspirujące spotkania z bohaterami życia publicznego,

 trening umiejętności liderskich, 

 pomoc w opracowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju,

Szkoła Liderów
Organizacji Pozarządowych
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KURSY JĘZYKOWE

 konsultację tutorską, pozwalającą wprowadzić w życie 

nabyte umiejętności.

Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych w tym roku to:
- trzydniowy warsztat wprowadzający 

- indywidualne konsultacje tutorskie w celu opracowania 

indywidualnego programu rozwoju

- ośmiodniowa Szkoła, podczas której odbędą się zajęcia 

warsztatowe, konwersatoria, zajęcia w grupach, wykłady 

Harmonogram:

 termin przysyłania zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy oraz 

list polecający lub inne materiały dokumentujące działalność) 

- do 27 października do godz. 24

 informacja o pierwszym etapie rekrutacji - 28 października

 rozmowy kwalifikacyjne - 4 listopada

 wyniki rekrutacji - 5 listopada

 warsztat wprowadzający i konsultacje z tutorami 13-16 li-

stopada

 szkoła liderów organizacji pozarządowych 28 listopada

-6 grudnia

 Uczestnicy pokrywają część kosztów uczestnictwa w pro-

gramie w wysokości 350 zł, natomiast reszta kosztów pokryta 

jest z dotacji FIO. Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy, 

którą podpisuje każdy uczestnik programu. Wzór umowy 

i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie - www.szko-
la-liderow.pl.
Zgłoszenia w postaci formularza zgłoszeniowego oraz listu 

polecającego lub innych materiałów dokumentujących dzia-

łalność prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres:

mjackowska@szkola-liderow.pl
lub pocztą: Stowarzyszenie Szkoła Liderów: ul. Sienkiewi-
cza 12/14, pok. 4D19, 00-010 Warszawa
Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu

www.szkola-liderow.pl

Kontakt: Marta Jackowska, mjackowska@szkola-liderow.pl 

tel. 22 556 82 61

Wahasz się? Udział w Szkole polecają jej Absolwenci:
Krzysztof Kasprzycki, Stowarzyszenie Zacisze, Olsztyn:

Szkoła przerosła moje oczekiwania, każdemu polecam taką formę 
edukacji. SLOP pozwala się sprawdzić, poznać siebie, naładować 
akumulatory, poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Narzę-
dzia i metody, które poznałem na Szkole, wykorzystuję cały czas.
Krzysztof Szczepaniuk, Związek Ochotniczych Straży Pożar-

nych, Międzyrzec Podlaski:

Nie spodziewałem się, że poznam tak ciekawych ludzi. Zajęcia 
okazały się bardzo przydatne, zmieniłem swój sposób myślenia 
i działania. Jestem bardziej otwarty, umiem lepiej rozwiązywać 
konflikty w organizacji. Spokojniej podchodzę do wielu rzeczy, 
więcej rozumiem.
Anna Czelin-Bujnicka, Świetlica Środowiskowa, Dąbroszyn:

Dużo się zmieniło w moim działaniu po ukończeniu Szkoły. Przesta-
łam się podporządkowywać woli innych i bardziej stanowczo do-
magam się poszanowania mojego, szczególnie prywatnego czasu. 
Projekt jest realizowany w ramach „Rządowego Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. 

Są jeszcze wolne miejsce na kursy SITA 

w Ożarowie Mazowieckim.

Od listopada br. 100 mieszkańców naszego masta i gminy bę-

dzie mogło skorzystać z dofinansowanych kursów językowych 

prowadzonych Metodą SITA w ramach akcji „Bliżej Europy”.

 Dzięki nowoczesnym i szybkim sposobom nauki metodą 

SITA będzie można poznać lub udoskonalić znajomość takich 

języków jak angielski, niemiecki i hiszpański. Akcją objętych zo-

stało 300 gmin i miast w całej Polsce.

 Kurs prowadzony w kameralnych grupach przez doświad-

czonych lektorów i metodyków SITA pozwoli naszym Miesz-

kańcom w krótkim czasie znacznie zwiększyć umiejętności ję-

zykowe, a jeśli będzie to nowy język już po 3 miesiącach nauki 

poradzą sobie w wielu sytuacjach życia codziennego.

Dla wszystkich. 

Propozycja ta skierowana jest zarówno do osób dorosłych jak 

i młodzieży od 15 roku życia. Są to kursy dla każdego! 

 W Ożarowie Mazowieckim utworzone zostaną małe 8-10 

osobowe grupy, które uczyć się będą języka metodą SITA.

 Dzięki patronatowi Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki oraz grupie polskich firm, każdy uczestnik kursu w Ożaro-

wie Mazowieckim zapłaci za szkolenie 429 złotych, czyli zaledwie 

50 procent wartości (normalna cena kursu to 1190-1600 zł).

 Jeden poziom nauki języka obcego metodą SITA porów-

nywalny jest z siedmiomiesięcznym kursem metodą klasycz-

ną. W tej kwocie uczestnik otrzymuje dodatkowo komplet 

6 płyt CD i podręcznik o wartości 239 zł. Zajęcia z Lektorem 

SITA oraz Opiekunem odbywać się będą przez 11-12 tygodni 

w Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, przy 

ulicy Szkolnej 2 w Ożarowie Mazowieckim.

Jak się zgłosić. 

W związku z dużym zainteresowaniem zapisy są do końca 

października a rozpoczęcie kursu nastąpi w listopadzie 2008 r.

 Warunkiem wzięcia udziału jest przysłanie formularza zgło-

szeniowego ze strony 

www.blizejeuropy.pl. 
e-mail: gbe@blize-
jeuropy.pl 
lub na adres: Ośro-
dek Językowy SITA, 
Chełmińska 7, 
87-100 Toruń, 
fax 056 475 48 38

Bliżej Europy
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Muzyka zajmuje szczególne miejsce wśród wielu czynników 

wpływających na rozwój dziecka. To właśnie podczas od-

działywania różnorodnych bodźców muzycznych rozwija się 

analizator słuchowy, uwaga, pamięć, koncentracja, logiczne 

myślenie i mowa.

 Większość dzieci, pierwszy i świadomy kontakt z muzyką 

nawiązuje w przedszkolu. Pamiętając o tym, że poprzez mu-

zykę można zrealizować wiele ważnych zadań edukacyjnych 

i rozwijać aktywność twórczą dziecka. 

 Rok szkolny 2008/2009, w naszym przedszkolu jest rokiem 

MUZYKI, RUCHU I TAŃCA. W ramach tego zadania będą 

prowadzone między innymi: cykle zajęć muzycznych, pod 

kierunkiem absolwentki Łódzkiej Akademii Muzycznej, na-

wiązana została współpraca z D.K. „Uśmiech” i Pruszkowskim 

Towarzystwem Muzycznym. Muzycy z Towarzystwa im. I. Pa-

derewskiego poprowadzą cykl koncertów „Cztery pory roku” 

podczas, których dzieci poznają budowę i technikę gry na 

wybranych instrumentach: klarnet, flet, akordeon, saksofon, 

puzon, wiolonczela, obój, fagot, gitara. Ponadto każda grupa 

wiekowa zostanie wyposażona w różnorodne instrumenty 

muzyczne. Planujemy także udział w Powiatowym Konkursie 

Piosenki o Zdrowiu oraz zorganizowanie wewnątrzprzedsz-

kolnego konkursu muzyczno-tanecznego, a także wyjazdy do 

Filharmonii Narodowej.

 Miłym akcentem obchodzonego w naszym przedszkolu 

1 października Dnia Muzyki, był występ Chóru Młodzieżo-

wego ze Szkoły Muzycznej w Sochaczewie pod kierunkiem 

p. Iwony Niemyjskiej.

 Prowadząc różnorodne działania muzyczne jesteśmy 

przekonane, iż muzyka, ruch i taniec wprowadzą nasze dzieci 

w świat estetycznych doznań.

Jolanta Szychowska, Bożena Nasielska

MUZYKA, RUCH I TANIEC 
w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

19 października w sali koncertowej Domu Kultury 

„Uśmiech” w Ożarowie odbył się koncert jubileuszowy 

z okazji 30-lecia powstania zespołu seniorów 

„Ożarowskie Kumoszki”. 

 Naszą uroczystość uświetniła obecność Burmistrza Kazimie-

rza Stachurskiego i jego z małżonki Pani Marii Stachurskiej. 

 Impreza rozpoczęła się koncertem zaprzyjaźnionego ze-

społu ludowego „Wólkowianka” z Góry Kalwarii. Nasi jubilaci 

zaprezentowali się w programie słowno-muzycznym przygo-

towanym przez obecnego instruktora Waldemara Dąbrow-

skiego, który od 5 lat prowadzi zespół. 

 W dalszej części uroczystości Pan Burmistrz wręczył człon-

kom zespołu pamiątkowe dyplomy, kwiaty i upominki. Był 

wspaniały tort z fajerwerkami i 100 lat dla jubilatów, tańce oraz 

wspomnienia przy filiżance herbaty.

 Amatorski zespół artystyczny „Ożarowskie Kumoszki” po-

wstał w 1978 roku w październiku przy Związku Emerytów 

i Rencistów. Założycielami tego zespołu byli panowie Pałucha 

i Kucharski. Zespół liczył 14 osób - 8 kobiet i 6-ciu mężczyzn. 

Śpiewali a’capella, a ich opiekunką została Pani Zofia Więcław-

ska, która czuwała nad repertuarem artystycznym.  

 W latach późniejszych  zespołem zaopiekował się Ośro-

dek Kultury „Uśmiech”, a pierwszym muzykiem prowadzącym  

został Antoni Kwiek. Przygotowywał zespół do licznych wy-

stępów i przeglądów, które odbywały się na terenie powiatu 

pruszkowskiego, a także i w  samej stolicy. Wiele dyplomów 

i pucharów, które przez lata zdobywał zespół zdobi ściany w 

Sali Klubowej Domu Kultury „Uśmiech”. Do sukcesów zespołu 

przyczynili się również pozostali  instruktorzy, a mianowicie: 

Wanda Kulesza, Zofia Wójcik, Jacek Kuropatwa, Wojciech 

Siennicki, Roman Machaj, Beata Frejnik, Małgorzata Brykała. 

 Należy również wspomnieć o jednym z członków zespołu, 

Tadeuszu Żychlińskim, który był duszą zespołu i twórcą tek-

stów dla „Ożarowskich Kumoszek”. Wiele utworów, które Pan 

Tadeusz napisał, do dnia dzisiejszego zespół prezentuje w swo-

ich programach. 

 Najdłuższy staż w zespole ma Pani Ala Skibińska, która jest 

jego członkiem od początku powstania do dziś.

Jubileusz zespołu „Ożarowskie Kumoszki”
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NOWE BOISKA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Tegoroczny, V bieg ,,Pożegnanie wakacji’’ odbył się 18 paź-
dziernika, a więc w terminie o ponad miesiąc późniejszym niż 
cztery dotychczasowe biegi. Powodem tego było opóźnienie 
przy budowie boiska sportowego Spółdzielni Mieszkaniowej  
OŻARÓW, które zostało wybudowane staraniem Spółdzielni 
Mieszkaniowej, głównie z jej środków remontowych przy po-
mocy finansowej udzielonej przez Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ożarowa Mazowieckiego, przy współpracy z Radą Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki. Tym razem bieg został poprze-
dzony uroczystością oddania do użytku wielofunkcyjnego 
boiska sportowego, rozpoczętą krótkim koncertem Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki 
z Suchowoli, która na początek zagrała w pobliżu pomnika 
Papieża Jana Pawła II między innymi BARKĘ, ulubiony utwór 
Papieża, który często pojawiał się na turystycznych szlakach 
białostocczyzny.
 Po koncercie pod Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, or-
kiestra wraz ze zgromadzonymi widzami przemaszerowała 
ulicami Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW na teren boiska, 
wykonując po drodze utwory marszowe.
 Po przybyciu na boisko Pan Eugeniusz Zawadzki - Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW przywitał zaproszonych 
gości: Pana Kazimierza Stachurskiego - Burmistrza Miasta i 
Gminy Ożarów Mazowiecki, Pana Romana Jasińskiego -  Prze-
wodniczącego Rady Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, 
Pana Jana Żychlińskiego - Starostę Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, Pana Leszka Tokarczyka - Wicestarostę Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego, ks. doktora Pawła Szczupaka 
- Dyrektora Gimnazjum i Liceum im. Wincentego Palloniego, 
sponsorów biegu oraz zgromadzonych na imprezie zawodni-
ków i widzów.
 W swoim wystąpieniu podkreślił istotny wkład władz sa-
morządowych w realizacji budowy tego, najpiękniejszego 
w Ożarowie Mazowieckim obiektu sportowego, który będzie 
dobrze służyć mieszkańcom Spółdzielni, którzy ponieśli spory 
finansowy koszt jego realizacji. Ponadto głos zabrali: Pan Ka-
zimierz Stachurski - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki , Pan Roman Jasiński - Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki, a następnie Starostowie Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego - Panowie Jan Żychliński oraz 
Leszek Tokarczyk, którzy podarowali gospodarzowi obiektu 
komplet piłek.
 Po uroczystym przecięciu wstęgi, okolicznościowa modli-
twę odmówił ks. dr Paweł Szczupak, który następnie dokonał 
uroczystego poświecenia boiska.
 Punktem kulminacyjnym stał się występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej, która przybyła specjalnie na tę uroczystość 
z Suchowoli, miasteczka leżącego przy trasie Białystok-Augu-

stów. Orkiestra ta, reprezentująca wysoki poziom artystyczny,  
współpracuje na stałe z zespołami tanecznym oraz tambur-
majorek i działa przy Zespole Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki, 
który jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Su-
chowoli, nazwanego obecnie jego imieniem. Orkiestra oraz 
towarzyszące jej zespoły taneczny oraz tamburmajorek zapre-
zentowały bardzo atrakcyjny program na bardzo wysokim po-
ziomie artystycznym, potwierdzając tym samym, że słusznie 
należały się im zdobyte dotychczas liczne nagrody zdobyte 
na konkursach krajowych i zagranicznych. Występ orkiestry 
został nagrodzony gromkimi brawami przez zebraną publicz-
ność, która mogła na własne oczy podziwiać tę znaną w całej 
Polsce i Europie orkiestrę. Orkiestra w przyszłym roku będzie 
obchodzić pięćdziesięciolecie istnienia.
 Koncert orkiestry na eleganckim podeście, wykonanym fa-
chowo przez firmę PERI, wspomagającą od 5 lat Spółdzielnię 
Mieszkaniową OŻARÓW przy organizacji imprez sportowych, 
był możliwy dzięki hojności firmy JUNGHEINRICH, która sfi-
nansowała jej przyjazd i występ.
 Po części artystycznej przystąpiono do rozegrania biegów 
w ramach V biegu ,,Pożegnanie Wakacji‘’. Młodzi uczestnicy 
pokonywali dystanse 200 i 400 m na bezpiecznej nawierzchni 
boiska, a starsi biegali uliczkami osiedlowymi, finiszując w każ-
dym przypadku na boisku. Rywalizacja jak zawsze była zacięta, 
lecz odbywała się w miłej, sportowej atmosferze. 
 Po zakończeniu ostatniego biegu odbył się pierwszy trój-
bój sportowy o okazały puchar, ufundowany przez Burmi-
strza - Pana Kazimierza Stachurskiego. Po rozegraniu trzech 
konkurencji: rzutów piłką do kosza, rzutów lotkami do tarczy 
oraz slalomu piłkarskiego, zakończonego strzałem na bramkę, 
bronioną przez bramkarza - syna Pana Leszka Toruszewskiego, 
okazało się, że zwycięzcą został Pan Adam Dmowski - Prezes 
firmy poligraficznej KOMOGRAF, która od 5 lat wykonuje 
gratis plakaty i dyplomy do wszystkich imprez sportowych  
organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową OŻARÓW. 
Drugie miejsce zajął Pan Krzysztof Dykrzak reprezentujący 
prezesa firmy JUNGHEINRICH - Pana Jarosława Cisaka, a trze-
cie Pan Robert Szpila startujący w imieniu Dyrektora General-
nego firmy PERI - Pana Wiktora Piwkowskiego. Około godziny 
15 rozpoczęła się ceremonia wręczenia nagród i dyplomów 
zwycięzcom wszystkich 14 biegów, którzy z rak Starosty Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego - Pana Leszka Tokarczy-
ka, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej OZARÓW - Pana Eu-
geniusza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej – Pana Tadeusza Złotowskiego 
otrzymali cenne nagrody ufundowane przez sponsorów bie-
gu, którymi były następujące firmy: Apteka mgr farm. Iwony 
Jabłońskiej, Baccara, Bricoman, Warszawski Rolno-Spożyw-

Relacja z V biegu ,,Pożegnanie Wakacji ‘’

 Członkowie zespołu mają satysfakcję, że swoimi występa-

mi mogą dać trochę radości ludziom i mają nadzieję, że zespół  

przetrwa jeszcze następnych 30 lat.

Obecny skład zespołu: Alina Skibińska, Maria Pawlak, Alina 

Grabkowska, Marianna Langa, Halina Kondej, Teodozja Ku-

rek, Zofia Brzozowska, Marianna Zdanowska, Ewa Krajewska, 

Krystyna Grześkowiak, Barbara Szalkowska, Bożena Sobczak, 

Jolanta Witkowska, Wanda Bednarska, Józef Hoffman, Antoni 

Adamski, Liliana Adamska, Jan Pliszka 

Alina Holk
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Wystawa Koła Plastycznego działającego 
przy Gimnazjum w Płochocinie

Tegoroczne święto plonów było okazją do zaprezentowania 

wyników pracy koła plastycznego, działającego prężnie przy 

Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie. Z inicjaty-

wy uczniów zgromadzone zostały prace wykonane w tech-

nikach akwareli, olejnej i akrylowej. Oprócz prac malarskich 

przyciągały oczy przedmioty użytkowe odnowione techniką 

decoupage’u. 

 Uczniowie już w czasie wakacji pracowali nad przygoto-

waniem wystawy. Przeszukiwali domy i strychy w poszuki-

waniu ciekawych przedmiotów do ozdabiania. Sami organi-

zowali plenery w okolicach Płochocina. Poszukiwali inspiracji 

do własnej twórczości.

 Gościem honorowym wystawy były prace malarskie Pani 

Joanny Michrowskiej Kamińskiej. Pani Joanna jest wielkim 

sympatykiem koła i wspiera jego pacę jako artystka i jako Prze-

wodnicząca Rady Rodziców.

 Prace malarskie zostały przygotowane: zaopatrzone w pas 

partu, oprawione w antyramy i wyeksponowane na sztalu-

gach. Sztalugi są nowym nabytkiem koła, zakupionym po au-

kcji prac plastycznych w kwietniu. Gros prac zostało sprzeda-

nych co pozwoli na zakup materiałów do dalszej twórczości.

 Z wielką przyjemnością obserwujemy tak pozytywny 

przejaw aktywności młodzieży.
Anna Łęczek

Stoisko koła plastycznego Gimnazjum w Płochocinie

czy Rynek Hurtowy Bronisze, EUROBANK, Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, GORENJE, 
HIPO, JUNGHEINRICH, KOMOGRAF, PEKAES, PERI, Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna Duchnie, SELGROS , Starosta Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego, Sklep Truskaweczka, STAN-
SAT, TRO-INSTAL, Veneziana (ORPOL). Pozostali uczestnicy 
otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz wylosowane upo-
minki. Organizatorzy tą droga dziękują serdecznie wszystkim 
sponsorom za okazaną życzliwość i udzielenie wsparcia ma-
terialnego, licząc, że współpraca przy organizacji następnych 

imprez będzie kontynuowana, także poprzez czynny udział w 
imprezach przedstawicieli firm, jak to czyni obecnie tylko  fir-
ma JUNGHEINRICH.
 Po zakończeniu uroczystości dekoracji , zgodnie z zapo-
wiedziami, na deskach idealnego podestu przygotowanego 
przez firme PERI , rozpoczęła się dyskoteka dla młodzieży, a 
później zabawa dla dorosłych przy dobrej muzyce lat 70-tych 
i 80-tych, trwająca do godziny 21. 

Henryk Koszczuk

Decopage na deskach do krojenia  ... 
... i starym zegarze 
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ŚWIĘTO DRZEWA W GIMNAZJUM IM.K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W PŁOCHOCINIE

Święto Drzewa jest to międzynarodowa akcja sadzenia drzew 

oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Dzień 

Drzewa obchodzony jest co roku 10  października.

 Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważo-

nego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa 

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi.

 Nasza szkoła włączyła się w akcję sadzenia drzew, lecz ze 

względu na trwające i planowane na terenie placówki inwesty-

cje, uczniowie posadzili symboliczne 2 drzewka.

 Oczywiście „Święto Drzewa” to nie tylko sadzenie drzew, 

ale również różnego rodzaju działania edukacyjne i artystycz-

ne dostosowane do możliwości dzieci.

 Obchody Święta Drzewa w Gimnazjum im. K. I. Gałczyń-

skiego rozpoczęły się od tematycznych pogadanek w klasach 

oraz ogłoszenia konkursów o tematyce związanej z drzewami 

i ich roli w przyrodzie.

  Zorganizowane zostały między innymi konkursy fotogra-

ficzny i literacki pt. „Moje Drzewo”, plastyczny „Drzewo w 4 

porach roku” oraz konkurs na wykonanie makiety lasu. Wśród 

ogromnej różnorodności zaplanowanych zadań uczniowie z 

łatwością mogli odnaleźć te, które im najbardziej odpowiadają 

i wykonać prace na zadany temat, a tym samym zaprezento-

wać swoje uzdolnienia artystyczne. 

 Dodatkową atrakcją akcji był Plener Fotograficzny w ze-

spole parkowo-pałacowym w Nieborowie przeprowadzony 

w dniu 18.10.2008 r. Grupa uczniów szczególnie zaintereso-

wanych ekologią oraz fotografią wraz opiekunem w czasie 

wycieczki wykonała zdjęcia szczególnie pięknych i warto-

ściowych przyrodniczo drzew. Po powrocie przygotowano 

reportaż z pleneru oraz wystawę zrealizowanych zdjęć wraz 

z krótkim opisem przedstawionych gatunków, którą również 

zamieszczono na stronie internetowej szkoły. 

 W ramach obchodów Święta Drzewa uczestniczyliśmy 

również już po raz drugi w projekcie „Nawigacja w Plecaku” or-

ganizowanym przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/

GRID-Warszawa, który powstał w celu prezentacji młodzieży 

pięknych i interesujących zielonych zakątków Warszawy, en-

klaw cennej przyrody, obfitujących także w wiele śladów bo-

gatej historii, nierozerwalnie związanej z dziejami miasta. 

 Punktem kulminacyjnym całej akcji był „Wieczorek Ekolo-

giczny” zorganizowany w naszym gimnazjum. 

 W dniu 23.10. 2008 roku o godz. 17 odbyło się spotkanie, 

na które zostaną zaproszeni Goście, Uczniowie i ich Rodzice. 

W trakcie imprezy zorganizowane zostały wystawy prac kon-

kursowych oraz nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonych wcze-

śniej konkursów, wręczenie dyplomów i nagród. I miejsce w 

konkursie literackim zajęła Anita Ścieglińska - uczennica 

klasy IIa, autorka wiersza pt. „Potwór”. Konkurs plastyczny 

wygrała Izabela Bućko również uczennica klasy IIa. Najwięcej 

trudności jury miało przy wyborze najlepszych prac w konkur-

sie fotograficznym ze względu na ogromną ilość zgłoszonych 

zdjęć. Ostatecznie Pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy 

IIb - Monika Górniak.

 Zaproszeni goście mogli obejrzeć program artystyczny 

z okazji „Święta Drzewa” oraz przyjrzeć się zmaganiom repre-

zentacji klas w trakcie konkursu wiedzy o lesie. Pierwsze miej-

sce zdobyła klasa IIIb, drugie klasa IIc, a na trzecim premiowa-

nym miejscu uplasowali się uczniowie klasy IIa.

 „Święto Drzewa” zostało zorganizowane w naszej szkole 

na tak szeroką skalę po raz pierwszy, ale zapewne będziemy 

te działania powtarzać cyklicznie co roku. Ogromne zaanga-

żowanie pani Dyrektor, Rady Pedagogicznej oraz oczywiście 

uczniów w przygotowanie i przeprowadzenie programu ob-

chodów „Święta Drzewa” świadczy o tym, że dla społeczności 

Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego postawy proekologiczne                         

nie są obce i będziemy je stale rozwijać.

Beata Kłos - nauczyciel biologii
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Z ŻYCIA HARCERZY

Dzień Polskiej Harcerki na Litwie 
Przedruk na podstawie Kuriera Wileńskiego. Biwak orga-

nizowała nasza przyjaciółka, harcerka, którą poznaliśmy 

podczas pobytu harcerzy z Płochocina w Wilnie – Julia 

Darjina, z którą do tej pory korespondujemy. 

Na Dzień Polskiej Harcerki biwak „Cisowy Dworek”
Pierwsza niedziela października jest wielkim świętem dla nas 

– jest to Dzień Polskiej Harcerki. Otóż, aby uczcić ten dzień, 

harcerki ZHPnL wybrały się 3 października na biwak „Cisowy 

Dworek”. 

 „Cisowy Dworek” - dawniej, za czasów druhny Olgi Mał-

kowskiej, tak była nazywana szkoła pracy harcerskiej, gdzie 

harcerstwo trwało 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu. 

6 drużyn dziewczęcych zebrało się owego piątkowego wieczo-

ru w szkole w Niemieżu. Podczas biwaku czuło się rywalizację, 

ponieważ na zakończenie miały być ogłaszane miana drużyn 

(czyli ocenianie całorocznej pracy drużyny). W punktację miał 

wchodzić też biwak, więc wszystkie drużyny chciały wykazać 

się jak najlepiej.

 Wreszcie zaczyna się ten nasz długo oczekiwany biwak OH 

(Organizacji Harcerek). Na początku zapoznałyśmy się z miej-

scem zamieszkania, później oczywiście nastąpił sprawdzian 

naszych prac domowych. Każda drużyna w jakiś sposób po-

winna była zaprezentować swój materiał na temat dzieciństwa 

dh Olgi Małkowskiej, działalności druhny lub historii „Cisowe-

go Dworku”. Formy były najprzeróżniejsze: drużyny przedsta-

wiły ciekawe prezentacje, były nawet zgaduj zgadule z dźwię-

kami pękających balonów, nie brakowało też ułożonych przez 

druhny piosenek. 

 Każda drużyna wykazała się, jak mogła najlepiej, i to było 

najważniejsze. Następnie czekał nas kominek, który pomógł 

na chwilę oderwać się od rzeczywistości i mile się zabawić. 

Druhny były tak rozbawione, że nasze śpiewo-granie trochę 

się przedłużyło… Ale było warto! Podziękowanie dla naszych 

aniołków za piękny dzień i... do śpiworków! 

 Noc wydała się tak krótka. Miało się wrażenie, że po za-

mknięciu oczu od razu nastąpiła pobudka. To był dzień jak 

nigdy! Odkrywałyśmy coś nowego, czego nigdy robiłyśmy do-

tąd. Zaczęło się od „Odkrywania służby”. Każda drużyna mu-

siała dotrzeć do miejsca, gdzie zaofiaruje swą pomoc i zrobi 

coś pożytecznego. Harcerki szły do domu sióstr zakonnych 

z pomocną dłonią do porządkowania, sprzątały cmentarz na 

Rossie, pomagały w wycinaniu dekoracji dla ks. Jacka Paszendy 

w kościele Św. Jana Bosko z okazji 15.lecia kościoła. Jedna dru-

żyna pojechała do Domu Opieki w Antaviliai i bawiła starusz-

ków piosenkami i opowiadaniami o przeżyciach harcerskich. 

I taka była dopiero pierwsza połowa dnia! 

 Po obfitym obiedzie i wypoczynku, który nie był wprawdzie 

wypoczynkiem, tylko chwilką wymiany wrażeń, czekało nas 

trochę rozrywek, takich - jak nauka tańców ludowych, origami, 

„zwinne ręce”- czyli wyplatanie bransoletek, no i coś zadziwiają-

cego – rysowanie światłem - a więc do wyboru, do koloru!

 Współczesny sprzęt techniczny wiele potrafi. Przekonałyśmy 

się o tym dzięki aparatom cyfrowym, które miała każda druży-

na. Projektor wyświetlił zdjęcia z pracowitej i owocnej pierwszej 

połowy dnia. Nie obeszło się też bez wieczornego apelu i hucz-

nego kominka, na którym druhny dały popis pląsów!

Potwór

Taka beztroska zabawa ;

Przed nami cały ten świat!

Na kocu ciastko, biała kawa,

Świeci nam słońce i szumi wiatr.

Ono stoi same z boku

I rumieni całe się.

Na czerwono, żółto, złoto,

Miejscami nawet brązowe jest...

Ono takie silne, duże!

I wyraźne mięśnie widać też.

A jakby się przyjrzeć trochę dłużej

Dostrzec można strumień łez.

Bo nadchodzi już ta pora

By zgubić liście tak, jak lnieje pies.

Znowu zamienić się w potwora,

Być nie tym, kim być się chce.

I w pewnym momencie czas się zatrzymał.

Spadający liść w powietrzu wisi.

Na czubku głowy pojawiła się łysina, 

A wokół jakby trochę ciszej...

Przestrzeń stoi nieruchomo

A ono jest w środku tego.

Ja też stoję, kiwam smętnie głową

I tak bardzo żal mi jego...

Autor: Anita Ścieglińska – zdobywczyni I miejsca w Konkursie Literackim
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DOTACJE UNIJNE

W październiku Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła pierwsze 

wnioski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Ma-

zowieckiego na lata 2007-2013, Działanie 3.1 - Infrastruktura 

drogowa. Aplikacja dotyczy dwóch projektów polegających 

na przebudowie dróg gminnych.

 Pierwszy wniosek dotyczy przebudowy ul. Mickiewicza 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie Mazowieckim 

na odcinku od ul. Duchnickiej do ul. Przejazdowej. Projekt 

obejmuje generalną przebudowę nawierzchni jezdni i chodni-

ków, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz montaż progów 

zwalniających i ujednolicenie geometrii skrzyżowań z ulicami 

poprzecznymi co poprawi przejezdność oraz bezpieczeństwo 

ruchu pojazdów i pieszych. Na całej długości wprowadzona 

zostanie jedna szerokość jezdni. Wartość całkowita projektu 

to prawie 4,7 mln zł, z czego planowane dofinansowanie unij-

ne wynosi 85%.

 Przedmiotem drugiego wniosku jest przebudowa ul. Kasz-

tanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Józefowie. Pla-

nowana do realizacji inwestycja polega na generalnej prze-

budowie południowego odcinka ul. Kasztanowej, usunięciu 

urządzeń kolidujących z przebiegiem drogi, realizacji instalacji 

oświetlenia ulicy oraz budowie kanalizacji deszczowej. Propo-

nowany zakres modernizacji zakłada korektę w usytuowaniu  

przebiegu przebudowywanego fragmentu ulicy. Całkowita 

wartość projektu wynosi ponad 2,1 mln zł, z czego planowane 

dofinansowanie 85%.

 Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć pozwoli na po-

prawę płynności jazdy, poprawę warunków bezpieczeństwa 

i komfortu użytkowników, zarówno pieszych jak i kierowców, 

obniżenie kosztów użytkowników drogi dotyczących zużycia 

paliwa i  eksploatacji pojazdów, zmniejszenie poziomu hałasu 

i emisji spalin. Projekty wpływa również na  poprawę ogólnej 

estetyki miasta i gminy.

 Projekty ubiegające się o dofinansowanie stanowią jeden 

z elementów porządkowania i poprawy systemu komunika-

cyjnego gminy. Stan dróg ma istotne znaczenie dla lokalnej 

gospodarki i przyciągnięcia nowych inwestorów. Dobra infra-

struktura drogowa w gminie może mieć wpływ na wybór lo-

kalizacji przez potencjalnych inwestorów, którzy kierować się 

będą nie tylko bliskością stolicy.

 Projekty będące przedmiotem wniosków aplikacyjnych 

wpisują się w dokumenty strategiczne szczebla regionalnego 

tj. strategia Rozwoju województwa Mazowieckiego do roku 

2020, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego i lokalnego czyli Strategią Rozwoju Gminy 

Ożarów Mazowiecki na lata 2005-2013.

 Niestety, środków unijnych nie jest zbyt wiele. Sporo sa-

morządów złożyło wnioski o dofinansowanie swoich projek-

tów. Konkurencja jest więc bardzo duża i zapowiada się ostra 

rywalizacja o pieniądze. Prawdopodobnie o tym, który pro-

jekt zostanie dofinansowany, wiadomo będzie dopiero za pół 

roku.

 W pozyskiwaniu środków unijnych nie wszystko zależy od 

gminy. Zwykle  kilkakrotnie więcej jest złożonych wniosków 

niż zarezerwowanych środków  zwłaszcza na projekty inwe-

stycyjne. Fundusze na projekty twarde są bowiem ograniczo-

ne, aczkolwiek jesteśmy dobrej myśli i przygotowujemy kolej-

ne projekty, które będą ubiegały się o unijne pieniądze.

Jolanta Kołodyńska - Kierownik Referatu 

Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Z  EUROPĄ  W  TLE 
Starania Gminy Ożarów o unijne pieniądze ...

 Niedziela. Msza św. i wreszcie ta chwila... Chwila, kiedy 

to druhna naczelniczka ogłasza miana drużyn. Chwila, której 

wszyscy  oczekiwali z napięciem, słowem, ważny moment dla 

wszystkich. 

 Miano „Koniczynki w pączku” przyznano drużynom: 

1 SzDH „Burza”, 5 WDH „Stopa”.

 Miano „Srebrnej Koniczynki” otrzymały drużyny: 13WDH 

„Czarna Trzynastka”, 9 WDH „Viator”, 22 NDH „Lilijki”, 1 WDH 

„Wilia Błękitna Jedynka”. 

 Zostały też przyznane „Złote Koniczynki”, co było niespo-

dzianką, ponieważ dawno już nikt nie otrzymał takiego mia-

na. Na taką nagrodę zasłużyły drużyny 28 WDH „Szare Wilki” 

i 19 WDH „Pasieka”.

 A wszystkim bez wątpienia drużynom należą się najser-

deczniejsze gratulacje i życzenia wielkiej wytrwałości, powo-

dzenia i owocnej pracy w nowym roku harcerskim. Ogromne 

podziękowania zostały złożone dla osób prowadzących zaję-

cia: dh Basi Z., dh Julii B., dh Krzysiowi S., dh Olkowi D., Bożeny 

i Aistė. Nie zapomniano o naszej kochanej komendzie (za tyle 

poświęcenia, nieprzespane noce i zorganizowanie takiego su-

per biwaku): dh Julii Darjinej, dh Alinie Mindziul i dh Renacie 

Kołoszewskiej.

 Biwak pozostał już tylko w pamięci, tak jak wiele innych wy-

jazdów…. Lecz ten miał w sobie coś nadzwyczajnego. „Liczy się 

każda myśl, Każdy uśmiech, Każde słowo, Każda wyciągnięta 

dłoń, Każdy człowiek”- motto naszego biwaku. Słowa Olgi Mał-

kowskiej są dla nas wspaniałym wzorcem i źródłem inspiracji.

Ewa Szuksztul „Radosna tęcza” - drużynowa 19 WDH „Pasieka”
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DO SERCA PRZYTUL PSA

Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

działający na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

Jak postępować w przypadku zaginięcia psa
 Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące 

zaginięcia, (datę, opis psa) oraz swoje dane.

 Zgłosić zaginięcie psa pod numer telefonu, który jest podany 

w kąciku adopcyjnym, „Informatora Ożarowskiego” oraz szu-

kać w pobliskich schroniskach.

Do serca przytul psa...

Adoptując mnie, ratujesz mi życie.

W wielu schroniskach w całej Polsce na lepsze życie, na lepszy 

los, czekają setki tysięcy bezimiennych, bezdomnych zwierząt.  

Tylko od Ciebie zależy czy ich los stanie się lepszy.

To piekło - życie w schronisku 
zgotowaliśmy im my – ludzie!

Czy wiesz, że w większości schronisk ponad 60% 
zwierząt, które tam trafiają są usypiane? 

To nie jest 10, 100 czy 300 psów czy kotów, liczby to tysiące. 

Zwierzęta, które w życiu od losu i ludzi doświadczyły tyle złego, 

potrafią docenić dar dobroci prawdziwego Człowieka. Nowy 

opiekun jest obdarowywany bezgraniczną miłością, wierno-

ścią i przywiązaniem do końca ich życia. Nie zmienimy losu 

wszystkich,  ale możemy uratować bardzo wiele z nich. Obecnie 

do schronisk przybywa tysiące szczeniąt oraz starszych psów 

i kotów. To my ludzie rozmnażamy nasze koty i psy, a później, 

kiedy nie możemy im znaleźć domu, skazujemy je na koszmar, 

jakim jest schronisko. W związku z tym polskie schroniska są 

przepełnione, warunki w wielu z nich tragiczne, co powoduje, 

że maluchy jak i staruszki nie mają szansy pożyć w nich długo 

- umierają z powodu stresu, chorób i zagryzień. Niestety dużo 

osób ma zdanie, że psu w schronisku jest dobrze bo ma budę 

i jedzenie. Postaw się na ich miejscu, czy Ty chciałbyś całe życie 

spędzić w wiezieniu? Co to za życie uwiązany przy budzie lub 

w boksie 3x3. Niepewny jutra. Bez spacerów, głaskania oraz 

okazania uczucia.

 Długo się zastanawiałam co napisać w „kąciku adopcyjny”, 

czy jak dotąd przedstawić kilka ogłoszeń z paroma zdjęciami 

jaki to pies czy kot szuka domu? W tym wydaniu postanowiłam 

odstąpić od indywidualnych ogłoszeń.

 Wiele razy spotkałam się z opiniami iż psy, które są w schro-

niskach to psy stare, brzydkie, zaniedbane, brudne i śmierdzące. 

Niestety co do opinii, że brudne i skołtunione - to oczywiście 

nie mogę zaprzeczyć. Ale czy jedna osoba mająca 100 lub wię-

cej psów pod opieką jest w stanie wszystkim dać jeść, posprzą-

tać boksy i jeszcze o te biedne psy zadbać na odpowiednim 

poziomie. Nie oszukujmy się - nie jest w stanie. Zawsze pada tu 

pytanie „ …przecież są wolontariusze…” Ale ilu takich wolonta-

riuszy w schronisku jest? Czy w ogóle są? 

 Nie będę się rozpisywać jakie to piękne są psy gdy się je wy-

kąpie, wyczesze, czy obetnie zbyt długie kudełki. Pragnę Pań-

stwu przedstawić kilka zdjęć ukazujących psy w schronisku oraz 

zdjęcie psa po kilku tygodniach od momentu adopcji. Mam 

nadzieję, że te zdjęcia przyczynią się przynajmniej do zastano-

wienia, czy nie lepiej adoptować psa ze schroniska pomimo, 

iż czasami brudny i skołtuniony niż kupować szczeniaczka od 

pseudo hodowcy (o tym w następnym wydaniu).

„Pomyśl czasem o cierpieniu,

którego wolisz nie widzieć”.
Albert Schweitzer

Wolontariusze czekają na telefony w sprawie adopcji 

dużych i małych psów i kotow.

Tango w schronisku ...

... i w domu

Pirant w schronisku ...

i w domu

Kącik adopcyjny



199/163 2008

ZWIERZĘTA SĄ NASZYM SUMIENIEM ...

Burek w schronisku ...

... i w domu

Kudłacz w schronisku i w domu

Biały w schronisku i w domu

Abi, Ast, Lima, Grzywek w schronisku i w domu

Ligota w schronisku i w domu

oraz adoptowana Pusia w wieku 13 lat

Zwierzaki bardzo tęsknia, są smutne, załamane.
Kto da im nowy dom???????

,,Zwierzęta są naszym sumieniem‘’

Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie podane 

w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone, a 

suczki wysterylizowane. Wszystkie psy posiadają książeczki 

zdrowia. Telefon kontaktowy: 507 415 468, Wydział Ochrony 

Środowiska (0-22) 722-22-07 wew. 236
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JESIEŃ Z „UŚMIECHEM”

LISTOPAD  -  KALENDARIUM  
IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

LISTOPAD  -  KALENDARIUM  IM-
PREZ  W  FILII  DK  „UŚMIECH”  

W JÓZEFOWIE

9 listopada - niedziela - godz. 12.30 
Spotkanie z teatrem dla dzieci.

Spektakl pt. „Akademia poetów”.

Wstęp bezpłatny !!!

8 listopada - niedziela - godz. 12.00
Udział zespołu seniorów „Ożarowskie 

Kumoszki” w XI Przeglądzie Działalności 

Artystycznej Seniorów w Miejskim Ośrodku Kultury w 

Pruszkowie.

16 listopada - niedziela - godz. 12.30 

Spotkanie z teatrem dla dzieci.

Spektakl pt. „Tadek Niejadek”.

Wstęp bezpłatny !!!

16 listopada - niedziela - godz. 16.00
Koncert piosenki francuskiej – Edith Piaf - 

w wykonaniu Pani Grażyny Skowron-Matkowskiej 

przy akompaniamencie Pana Janusza Tylmana. Po 

koncercie zapraszamy na andrzejkowy 

wieczorek taneczny.

Wstęp bezpłatny!!!

23 listopada - niedziela - godz. 18.00 

”Koncert wspomnień” - utwory Czesława Niemena 

w wykonaniu Romualda Ardanowskiego. 

Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretariacie 

DK „Uśmiech” w Ożarowie Maz.

oraz w Filii DK w Józefowie 

27 listopada - niedziela - godz. 17.00
Zabawa andrzejkowa dla dzieci ze szkół

podstawowych, w programie konkursy,

zabawy wróżby

30 listopada - niedziela - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci.

Spektakl pt. „Słowik”.

Wstęp bezpłatny !!!

9 listopada - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci.

Spektakl pt. „Akademia poetów”.

Wstęp bezpłatny !!! 

9 listopada - niedziela - godz. 16.30
Koncert gitarowy utworów Bułata Okudżawy

w wykonaniu Romana Ziemlańskiego.

Wstęp bezpłatny !!!

Po koncercie zapraszamy na wieczorek taneczny.

12 listopada - środa - godz. 17.00
Wieczór z pieśnią legionową połączony z wystawą 

historyczną „Niepodległa Polska”.

Organizatorzy: Filia DK „Uśmiech” w Józefowie oraz 

Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Patria”.

16 listopada - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci.

Spektakl pt. „Tadek Niejadek”.

Wstęp bezpłatny !!!

16 listopada - niedziela - godz. 16.00
Wystawa prac pracowni plastycznej.

 

23 listopada - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci.

Spektakl pt. „Złota rybka”.

Wstęp bezpłatny !!!

28 listopada - niedziela - godz. 16.00
Zabawa andrzejkowa dla dzieci

ze szkół podstawowych.

Wstęp bezpłatny !!!

30 listopada - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci.

Spektakl pt. „Słowik”.

Wstęp bezpłatny !!!



219/163 2008

STRAŻ MIEJSKA

Na wstepie pragnę podziękować 

serdecznie za nadesłanie pisemnych 

podziękowań od tych,

którym mogliśmy pomóc poprzez

podjęcie interwencji.

Takie listy motywują nas do jeszcze lepszej pracy.

Pragnę nadmienić, że to właśnie dzięki współpracy z Pań-

stwem udało nam się kilkakrotnie ująć na gorącym uczynku 

osoby, które przyczyniały się do zaśmiecania naszego otocze-

nia. I tak trzymać. 

Nie wstydźmy się zwracać uwagę na nieporządek, wstydźmy 

się takiej uwagi nie zwracać.

 Przedstawiamy kilka, jakże wymownych fotek z terenu na-

szej gminy. Sprawy te są aktualnie w naszym zainteresowaniu.

A także kilka innych zdjęć z podjętej interwencji, gdzie można 

śmiało powiedzieć że wyobraźnia niektórych kierowców bar-

dzo poważnie szwankuje (ślady kół na nawierzchni boiska).

STRAŻ MIEJSKA
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OSP

OSP Ożarów Mazowiecki
We wrześniu 2008 r. OSP Ożarów wyjeż-

dżała alarmowo 15 razy:

- 7 pożarów

- 8 akcji ratownictwa technicznego

4 września - Mory, ul. Poznańska 31. Pożar mieszkania w bu-

dynku mieszkalnym parterowym. Spaleniu uległy elementy 

wyposażenia mieszkania, meble. Pożar gasiły trzy zastępy stra-

żaków.

6 września - Strzykuły, ul. Sochaczewska 160. Pożar budynku 

mieszkalnego, murowanego, krytego papą. Pożar został uga-

szony dwoma prądami wody, wykorzystano aparat oddymia-

jący oraz aparaty ochrony dróg oddechowych strażaków.

8 września - Michałówek, ul. Poznańska. Wypadek drogowy 

– zderzenie ambulansu Pogotowia Ratunkowego i samocho-

du Daewoo Tico. Działania strażaków polegały na zabezpie-

czeniu miejsca zdarzenia, odłączenie akumulatorów, usunięcie 

pojazdów z jezdni.

20 wrzesnia - Ożarów Maz., ul. Poznańska/Strażacka. Zderzenie 

czołowe dwóch samochodów osobowych. Jeden z samocho-

dów po zderzeniu pozostał na dachu na chodniku. Dwoje po-

szkodowanych w wypadku zostało odwiezionych do szpitala.

9 października - Bronisze, ul. Poznańska/Sadowa. Wypadek 

drogowy z udziałem pięciu samochodów. Działania straża-

ków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu 

pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku, neutralizacji 

rozlanych płynów i olejów samochodowych oraz usunięciu 

wraków pojazdu z jezdni na pobocze.

16 października - Ożarów Maz., ul. Zamoyskiego. Pożar bu-

dynku działkowego. Pożar pięcioma prądami wody gasiło 7 

jednostek straży pożarnej.

25 października - Ożarów Maz., ul. 1-go Maja / Parkowa. Zde-

rzenie samochodu osobowego Fiat Punto oraz dostawczego 

Lublin. Działania strażaków polegały na postawieniu rozbitego 

samochodu osobowego na koła, odłączeniu akumulatorów, 

udzieleniu pomocy przedmedycznej oraz usunięciu wraku 

pojazdów z jezdni.

31 października - Macierzysz, ul. Sochaczewska. Pożar po-

mieszczenia piwnicy/kotłowni w budynku jednorodzinnym. 

Spaleniu uległo wyposażenie pomieszczenia. Działania pole-

gały na ugaszeniu pożaru, odłączeniu zaworu gazowego oraz 

wyłącznika prądu. Właściciel budynku z objawami zatrucia 

gazami pożarowymi został odwieziony do szpitala w celu ob-

serwacji.

Zebrał Jacek Andrzejczak

OSP Święcice 
We wrześniu Ochotnicza Straż Pożarna wyjeżdżała 11 razy:

- 3 pożary

- 2 wypompowania

- 6 inne zdarzenia

W dniach 2, 6, 12 września - usuwanie owadów na terenie 

Gminy Ożarów Mazowiecki

4 września - Płochocin, ul. 1-go Maja - pożar kontenera na 

śmieci

7 września - Płochocin, udział w Dożynkach Gminnych - 

Msza w kościele św. Wojciecha oraz zabezpieczenie terenu

17 września - Święcice, ul. Warszawska - awaria wodociągu, 

wypompowanie wody umożliwiające usunięcie awarii

20 września - Błonie - Zawody Powiatowe; OSP Święcice zaję-

ło 5 miejsce na 17 startujących drużyn 

29 września - Święcice, ul. Poznańska 529 - pożar budynku 

mieszkalnego, poszkodowana jedna osoba, która została za-

brana do szpitala.
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Z okazji 50. rocznicy ślubu naszych kochanych Rodziców i Dziadków

Państwa Danieli i Czesława Patrzałek
życzymy Wam drodzy Jubilaci, abyście zawsze byli szczęśliwi i dalej szli przez życie trzymając 

się za ręce. Aby zawsze świeciło Wam słońce, a Pan Bóg darzył zdrowiem i radością. 
Śpiewamy Wam wszyscy 100 lat!

Dzisiaj w Wasze święto co się zowie Złote Gody
życzymy Wam Kochani ciepła, słońca i pogody.

Syn z żoną i wnuki




