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Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 Podpisano umowy:

• z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą w Do-

maniewku na odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych 

Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2012/2013, 

za cenę ofertową brutto: 167.500 zł

• z wykonawcą: Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany 

R. Zwierzchowski z siedzibą w Mysiadle na wykonanie odwod-

nienia w miejscowości Kaputy - Gmina Ożarów Mazowiecki, 

za cenę ofertową brutto: 68.630,97 zł

• z wykonawcą: FHU DIAMENT Dorota Bukalska z siedzibą 

w Częstochowie na zakup pomocy dydaktycznych do realiza-

cji programów nauczania z wykorzystaniem technologii infor-

macyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu 

„Cyfrowa szkoła”, za cenę ofertową brutto: 144.794,37 zł

• z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą w Do-

maniewku na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyj-

nego w Wolicy, za cenę ofertową brutto: 186.868,40 zł.

 Ogłoszono/wszczęto postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego na:

• budowę sali dydaktyczno-rekreacyjnej przy budynku przed-

szkola w Józefowie - Gmina Ożarów Mazowiecki, znak postę-

powania: RZP.271.64.2012 

• wykonanie druku miesięcznika „Informator Ożarowski” w ro-

ku 2013, znak postępowania: RZP.271.65.2012 (postępowanie 

powtórzone)

• zarządzanie projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki”, znak 

postępowania: RZP.271.66.2012 

• rozbudowę budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Poznań-

skiej 135 w Ożarowie Mazowieckim, znak postępowania 

RZP.271.67.2012 

• zakup energii elektrycznej dla Gminy Ożarów Mazowiecki, 

znak postępowania: RZP.271.68.2012.

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA
 Dom Kultury „Uśmiech”

• W dniach 22, 23 i 24 października odbyło się szkolenie w ra-

mach projektu „Zmieniam swoja przyszłość - aktywna integra-

cja społeczna w gminie Ożarów Mazowiecki”. Szkolenie orga-

nizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

• 21 października odbył się spektakl teatralny dla młodych wi-

dzów pt. „Koziołek nie Matołek”.

• 25 października miało miejsce uroczyste otwarcie roku aka-

demickiego 2012/2013 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uro-

czystości wzięli udział: Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa 

Mazowieckiego oraz Komitet założycielski Ożarowskiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny „Z dziejów 

Ożarowa w kontekście polskich powstań narodowych” wy-

głosił dr nauk historycznych - Stefan Lewandowski Kronikarz 

Gminny.

• 27 października odbyła się uroczystość jubileuszowa 10-lecia 

Zespołu Ludowego OŻAROWIACY. Występ zespołu obejrzeli 

przedstawiciele gminy, starostwa oraz zaproszeni goście.

• 28 października seniorzy spotkali się na wieczorku tanecz-

nym.

• 4 listopada odbył się X Jubileuszowy Festiwal Muzyki Kame-

ralnej „Muzyka w barwach jesieni”. Koncert zaduszkowy „Me-

lancholia” wykonał Kwartet Prima Vista.

• 8 listopada odbyła się sesja Rady Miejskiej.

• 10 listopada chór „Ab Imo Pectore” uczestniczył w VIII Mię-

dzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. W ka-

tegorii Chórów Mieszanych Kameralnych, chór, pod dyrekcją 

pana Mariusza Latka, uhonorowany został Srebrnym Dyplo-

mem.

• 10 listopada „Ożarowskie Kumoszki” wystąpiły podczas XV 

Przeglądu Działalności Artystycznej Seniorów w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Pruszkowie i zdobyły wyróżnienie.

• 11 listopada, w rocznicę odzyskania niepodległości w Sanktu-

arium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim odpra-

wiono uroczystą Mszę Świętą połączoną z koncertem patrio-

tycznym w wykonaniu chóru „Ab Imo Pectore” pod dyrekcją 

pana Mariusza Latka.

• 18 listopada zespół wokalny „Ożarowskie Kumoszki” wziął 

udział w X Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczo-

ści Artystycznej Seniorów organizowanym przez Dom Kultury 

„Włochy” w Warszawie. Zespół wystąpił z programem pt. „Aby 

do wesela” i zajął II miejsce w kategorii „Kabaret”. 

• 18 listopada odbył się spektakl teatralny dla młodych widzów 

pt. „Zając Wiercipięta”.

• W okresie od 12 do 21 listopada, w salach Domu Kultury 

„Uśmiech”, Ośrodek Pomocy Społecznej realizował szkolenie 

w ramach programu „Zmieniam swoją przyszłość - aktywna 

integracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki”. 

 Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie

• 21 października w kościele pw. Świętego Wojciecha w Pło-

chocinie po Mszy Św. o godz. 12:00 odbył się koncert Kapeli 

Folkowej ,,Hora” w rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę 

Piotrową .

• 28 października najmłodsi widzowie obejrzeli spektakl teatral-

ny pt.”Mój przyjaciel Necio” w wykonaniu Teatru „Czarodziej”.

• 10 listopada zespół wokalny „Wesołe Wdówki” wziął udział 

w XV Przeglądzie Działalności Artystycznej Seniorów w Miej-

skim Ośrodku Kultury w Pruszkowie.

• 11 listopada, z okazji Święta Niepodległości, młodzi widzowie 

obejrzeli teatrzyk pt. ,,Odzyskana wolność” w wykonaniu Te-

atru „Wariacja”. 

• 18 listopada odbył się X Jubileuszowy Festiwal Muzyki Kame-

ralnej „Muzyka w barwach jesieni”. Koncert pt. „Żart w muzy-

ce, czyli lepszy wróbel w garści niż...” wykonał Kwartet Prima 

Vista. Po koncercie wszyscy goście zostali zaproszeni na werni-

saż malarstwa pana Antoniego Filipowicza.

• 18 listopada zespół wokalny „Wesołe Wdówki” uczestniczył 

w X Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Ar-

tystycznej Seniorów „Teraz my” w Domu Kultury „Włochy” 

w Warszawie.
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 18 października dzieci z grupy III i IV z Przedszkola Pu-

blicznego w Józefowie wzięły udział w wycieczce do Muzeum 

Narodowego w Warszawie. Dla dzieci starszych - z grupy IV 

odbyła się lekcja muzealna o tematyce „Zabawy z barwami”, 

zaś dla dzieci z grupy III odbyła się lekcja pt. „Ptaki, robaki i inne 

zwierzaki”. Głównym celem wycieczki było rozwijanie zainte-

resowań dzieci światem barw, poszerzanie wiedzy dotyczącej 

życia zwierząt oraz integracja grup przedszkolnych. Z Muzeum 

Narodowego dzieci pojechały do Ogrodu Saskiego, gdzie po-

dziwiały piękno jesiennego krajobrazu oraz fontannę. Na za-

kończenie dzieci oddały hołd poległym w obronie Ojczyzny 

przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

 19 października w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożaro-

wie Mazowieckim odbyło się pasowanie na przedszkolaka. 

 20 października harcerze z Gimnazjum im. K. I. Gałczyń-

skiego w Płochocinie wzięli udział w 52. Centralnym Zlocie 

Młodzieży - Palmiry 2012. Harcerze wędrowali trasą przyrodni-

czą z Truskawia przez Palmiry do Polany Pociecha. Zapalili zni-

cze na mogiłach poległych żołnierzy. Na zakończenie zobaczyli 

wystawę przedstawiającą historię Zlotów Młodzieży.

 23 października uczennice Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskie-

go w Płochocinie zajęły IV miejsce w zawodach międzypowia-

towych w kategorii piłki nożnej dziewcząt. Zawody sportowe 

odbyły się w Raszynie. 

 24 października w Szkole Podstawowej w Święcicach, dla 

uczniów klas 0-III, odbył się konkurs wiedzy i test sprawnościowy. 

Tematem konkursu było „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”.

 25 października uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gałczyń-

skiego wzięli udział w Akademii Filmowej w Kinie Muranów 

w Warszawie. Wraz z początkiem roku szkolnego 2012/2013, 

13 uczniów z pierwszych klas włączyło się do edukacji filmowej 

w Kinie Muranów. Raz w miesiącu od października do czerwca 

2013 roku, uczniowie będą brali udział w projekcji filmu i dys-

kusji. Tytuł comiesięcznego cyklu - to „Kino współczesne”.

 26 października dzieci z grupy IV z Przedszkola Publicznego 

w Józefowie brały udział w lekcji bibliotecznej pt. „Bądź ostroż-

ny na drodze”. Dzieci wysłuchały wierszy różnych autorów 

dotyczących bezpieczeństwa na drodze oraz oglądały prezen-

tację multimedialną dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu dro-

gowym.

 27 października, w ramach projektu „Dziecięca Akademia 

Przyszłości”, uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Świę-

cicach, wzięli udział w wycieczce do Cinema City na interak-

tywny pokaz multimedialny pod tytułem „Cztery żywioły”.

 28 października odbyła się harcerska akcja „Znicz”, w której 

brali udział harcerze ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szere-

gów w Płochocinie wraz ze swoimi wychowawcami. Tegorocz-

na akcja „Znicz” polegała na sprzedaży zniczy przed kościołem 

oraz na cmentarzu w Dniu Wszystkich Świętych. 

 30 października dzieci z Przedszkola Publicznego w Józe-

fowie, uczęszczające na zajęcia z języka angielskiego, poznały 

tradycje świętowania Halloween m.in. zwyczaj przebierania się, 

odwiedzania domów sąsiadów, obdarowywania dzieci słody-

czami oraz wykonywania lampionów z dyni.

 30 października w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożaro-

wie Mazowieckim gościł warszawski kataryniarz - pan Piotr 

Bot. Opowiadał o historii kataryniarstwa w Polsce oraz wygry-

wał na swojej katarynce melodie znane dzieciom, zachęcając 

dzieci do wspólnego śpiewu. 

 W dniach 31 października i 13 listopada uczniowie Szko-

ły Podstawowej w Święcicach odwiedzili groby na cmentarzu 

w Pilaszkowie.

 5 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Sze-

regów w Płochocinie, w ramach Mazowieckich Igrzysk Mło-

dzieży Szkolnej, zajęli I miejsce w Powiatowym Finale Mini Piłki 

Koszykowej Chłopców. Zawody sportowe odbyły się w Starych 

Babicach. 

 Przedszkole Publiczne nr 2 w Ożarowie Mazowieckim 

przystąpiło w październiku, do różnych konkursów organizo-

wanych przez „Akademia Aquafresh” oraz „Kubusiowy Przy-

jaciel Natury”. Konkursy mają na celu promowanie zdrowego 

stylu życia oraz wpajanie dzieciom szacunku wobec otacza-

jącej przyrody. Za udział w konkursach przedszkole otrzyma 

certyfikaty.

 8 listopada dzieci pięcioletnie z Przedszkola Publicznego 

nr 2 w Ożarowie Mazowieckim wzięły udział w lekcji przyrod-

niczej pt. „Jesienny las”. Lekcja odbyła się w Bibliotece Publicz-

nej w Ożarowie Mazowieckim.

 W dniach 8 i 15 listopada dzieci z grupy I i II z Przedszko-

la Publicznego nr 2 w Ożarowie Mazowieckim wzięły udział 

w „Pasowaniu na przedszkolaka”. Podczas tego spotkania pani 

Jolanta Sarzała - Dyrektor przedszkola - nadała grupom nazwy. 

Uroczystości zakończyły się odśpiewaniem hymnu przedszko-

la przez najstarsze dzieci. 

 9 listopada dzieci z grupy III z Przedszkola Publicznego 

w Józefowie wzięły udział w wycieczce do Biblioteki Publicznej 

w Józefowie. Na miejscu dzieci spotkały się z panem Stevem 

Sambali z Tanzanii i wysłuchały bajki tanzańskiej pt. „Wąż” przy 

akompaniamencie afrykańskiego bębna. Wysłuchały opowia-

dania o faunie i florze Afryki, poznały kilka słów w języku suahi-

li. Dzieci wykonały książeczki z instrukcjami do bajki opowie-

dzianej przez pana Stevena.

 9 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kuso-

cińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się Ogólnopolski 

Konkurs Matematyczny „Oxford matematyka Plus”.

 9 listopada w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie 

Mazowieckim odbyło się zakończenie i podsumowanie realiza-

cji programu edukacyjno-zdrowotnego „Akademia Aquafresh”.  

Za uczestnictwo w programie dzieci otrzymały pamiątkowe 

dyplomy. 

 9 listopada w Szkole Podstawowej w Święciach odbył się uro-

czysty apel z okazji 94. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 12 listopada delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej 

w Święcicach uczestniczyła we mszy polowej na cmentarzu 

w Pilaszkowie zorganizowanej przez Gimnazjum im. Wincen-

tego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim. 

 12 listopada w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie obył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodle-

głości.

 12 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie, uczestniczący w projekcie unijnym 

„Poznaję świat”, zwiedzili wystawę „Miasto Niewidomych”. 

OŚWIATA
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Celem wystawy było przybliżenie postrzegania otaczającego 

świata przez niewidomych. Uczniowie mogli zapoznać się z 

różnymi pomocami i przyrządami wspomagającymi życie osób 

niepełnosprawnych. Pod opieką niewidomych przewodników 

dzieci pokonywały trudności życia codziennego w specjalnych, 

zaciemnionych pomieszczeniach, co bardzo przybliżyło im 

problem integracji społecznej.

 14 listopada w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Pło-

chocinie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodle-

głości. Apel został przygotowany przez uczniów klasy IIa i IIb 

w ramach projektu edukacyjnego pt. „Wolność dana i zadana”.

 15 listopada w Szkole Podstawowej w Święcicach, w ra-

mach „Dnia bez papierosa”, odbyły się działania profilaktyczne 

uświadamiające uczniów o konsekwencjach palenia papiero-

sów. Wszyscy uczniowie obejrzeli filmy pt. „Nikotyna - legalny 

narkotyk”.

 16 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Ku-

socińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się szkolny etap 

Gminnego Konkursu Matematycznego pt. „Mały Pitagoras”. 

 17 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Święcicach 

zajęli I miejsce w gminnych zawodach unihokeja w kategorii 

chłopców. Zawody sportowe odbyły się w Szkole Podstawo-

wej w Płochocinie 

 19 listopada uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskie-

go w Płochocinie zajęli I miejsce w zawodach powiatowych 

w koszykówce chłopców. Uczniowie wywalczyli awans do 

zawodów międzypowiatowych. Zawody sportowe odbyły się 

w Płochocinie. 

 19 listopada w Szkole Podstawowej w Święcicach, wśród 

uczniów szkoły, odbyły się badania przesiewowe wzroku. Ba-

danie zostało przeprowadzone przez Ogólnopolskie Centrum 

Specjalistyczne Badań Przesiewowych AUGEN-MED.

 20 listopada uczennice Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskie-

go w Płochocinie zajęły II miejsce w zawodach powiatowych 

w koszykówce dziewcząt. Uczennice wywalczyły awans do 

zawodów międzypowiatowych. Zawody sportowe odbyły się 

w Płochocinie. 

 Od początku listopada dzieci z Przedszkola Publicznego 

nr 2 w Ożarowie Mazowieckim biorą udział w akcji charyta-

tywnej „Korek dla Stasia”. Akcja polega na zbiórce nakrętek od 

butelek z przeznaczeniem na zakup protez.

 W listopadzie dzieci pięcioletnie z Przedszkola Publicznego 

nr 2 w Ożarowie Mazowieckim oraz z Przedszkola Publicznego 

w Józefowie wzięły udział w konkursie pt. „Mój projekt ożarow-

skiej karty świątecznej”. Wszystkie wykonane karty świąteczne 

zostały przekazane do Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 

Mazowieckim. 

 W ramach kontynuacji szkolnego projektu „Szare Szeregi 

- nasz patron” oraz „Rok edukacji poprzez sport”, uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie wraz 

z wychowawcami przygotowują prezentacje, które cyklicznie 

są przedstawiane na apelach szkolnych. 6 listopada klasa IIIc 

zaprezentowała w sposób interaktywny temat „Szare Szeregi 

czasy, w których powstały - założenia i cele”. Wszyscy uczest-

nicy apelu mogli czynnie brać udział w utrwalaniu wiadomości 

o patronie szkoły w Płochocinie. Krótki film pt. „Szare Szeregi” 

o walczącej młodzieży podczas II Wojny Światowej ukazał mo-

ralny aspekt podejmowania trudnych, ważnych w życiu każ-

dego człowieka decyzji. Klasa VIa przygotowała prezentację 

o polskich sportowcach na Igrzyskach Paraolimpijskich w Lon-

dynie. Informacje o zdobytych medalach Polaków przybliżyła 

uczniom problem pokonywania wielu trudności przez osoby 

niepełnosprawne.

 W listopadzie w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie rozpoczęła się realizacja programu „Cyfrowa 

szkoła”. Odbyły się pierwsze szkolenia dla dyrektora szkoły 

i koordynatora projektu. Trwają prace, mające na celu odpo-

wiednie przygotowanie klasopracowni.

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała nr XXVIII/252/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżetowym 2012 na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Poniatowskiego 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie”.

Uchwała nr XXVIII/253/12 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr XXVIII/254/12 w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Uchwała nr XXVIII/255/12 w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa - 

Agencji Nieruchomości Rolnych - działek stanowiących drogi, 

położonych w obrębie ewidencyjnym PGR Strzykuły.

Uchwała nr XXVIII/256/12 w sprawie ustanowienia służeb-

ności przesyłu na rzecz STANSAT STANISŁAW GRZESIK.

Uchwała nr XXVIII/257/12 w sprawie nadania nazwy drodze 

położonej w Konotopie (Przyjaźni).

Uchwała nr XXVIII/258/12 w sprawie sprostowania oczywi-

stych omyłek pisarskich w statutach sołectw.

Uchwała nr XXVIII/259/12 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów 

Mazowiecki.

Uchwała nr XXVIII/260/12 w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013.

Uchwała nr XXVIII/261/12 w sprawie ustalenia wzorów for-

mularzy podatkowych. 

Uchwała nr XXVIII/262/12 w sprawie opłaty targowej na te-

renie gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr XXVIII/263/12 w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami po-

zarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-

ność pożytku publicznego w 2013 roku.

Uchwała nr XXVIII/264/12 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazo-

wiecki na rok 2013.

Uchwała nr XXVIII/265/12 w sprawie zmiany uchwały 

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 8 listopada 2012 r.
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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).

nr 333/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

3 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu prze-

prowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

Uchwała nr XXVIII/266/12 w sprawie ustalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

Z przykrością zawiadamiamy, że 19 listopada 2012 r. zmarła

Śp. Maria Skornia-Roszij
Radna Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w latach 2006-2012

Rodzinie - wyrazy głębokiego współczucia składają:

Rada Miejska, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

Maria Skornia- Roszij - (ur. 16.09.1947 r. w Strzelnie, woj. 

kujawsko-pomorskie).

 Pogrążeni w smutku wspominamy dziś Śp. panią Marię 

Skornię-Roszij, której śmierć jest dla nas wszystkich bolesnym 

doświadczeniem. Jest nam niezwykle ciężko rozstać się z czło-

wiekiem, którego życie i działalność tak wiele wniosły w naszą 

codzienność. 

 Pani Maria odeszła za wcześnie, w trakcie prac nad różnymi 

pomysłami. Odeszła pochylona nad problemami mieszkań-

ców, znanych jej i nieznanych, po prostu zwykłych ludzi. 

 Była ważną postacią ożarowskiego samorządu - Radną, 

Przewodniczącą Komisji Obywatelskiej. Nie tylko dlatego, że 

od 2006 roku mieszkańcy obdarzali ją zaufaniem, ale także 

dlatego, że potrafiła wsłuchiwać się w ich głosy. Była wspa-

niałą radną, oddaną gminie Ożarów Mazowiecki, ale przede 

wszystkim dobrym człowiekiem. Będzie nam jej brakować na 

sesji Rady Miejskiej, gdzie dzieliła się swoim doświadczeniami 

i spostrzeżeniami.  

 Chwila, jaką jest ostatnie pożegnanie, skłania do zadumy 

i refleksji. Wspominamy najważniejsze fakty z życia Śp. Ma-

rii. Od młodych lat związała swoje życie z gminą Ożarów 

Mazowiecki, gdzie 12.10.1971 r. rozpoczęła pracę jako nauczy-

ciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim, następnie od 8.05.1972 r. praco-

wała w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Macierzyszu, 

gdzie w latach 1981-2000 pełniła funkcję dyrektora szkoły. 

W 2000 r. otrzymała stopień  nauczyciela mianowanego. Prze-

chodząc na emeryturę nie zakończyła swojej aktywności za-

wodowej i podjęła pracę jako wychowawca świetlicy (½ etatu). 

Od 2005 r.  pełniła funkcję kierownika Filii Biblioteki w Święci-

cach.

 Była mieszkanką Macierzysza, bardzo związaną z życiem 

lokalnej społeczności, brała czynny udział w działalności Ko-

mitetu Telefonizacji Wsi oraz założeniu w 2002 roku, a potem 

działalności Stowarzyszenia Rozwoju Macierzysza. Była jedną 

z inicjatorek powstania Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. My, Jej przyjaciele i współpracownicy, będziemy przede 

wszystkim wspominać Ją jako wspaniałego, pełnego pomysłów 

człowieka, z którym spędziliśmy wiele cudownych chwil - za-

równo na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. 

 Składamy serdeczne wyrazy współczucia mężowi, całej ro-

dzinie, przyjaciołom i znajomym.

Burmistrz i Radni Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego

Tak Cię zapamiętamy Mario...

Piękna kobieta o migdałowych oczach,

zafascynowana francuską sztuką i kulturą ,

upajająca się otaczającą przyrodą.

Sumienna i pracowita radna, 

gorliwie oddana sprawom swoich mieszkańców.

Wrażliwy człowiek o niezwykłym poczuciu humoru.

Nieprzeciętna istota, 

dumnie i odważnie krocząca ścieżkami życia,

z zapałem strzegąca swoich przekonań

Żegnaj...
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INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO
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Trwa nabór do Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki” 

realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciw-

działanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi 

priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwięk-

szenie innowacyjności gospodarki” Programu Ope-

racyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Głównym celem Projektu jest zapewnienie dostępu do In-

ternetu 300 gospodarstwom domowym w gminie Ożarów 

Mazowiecki zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu 

niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej, a także 

rodzinom zastępczym. Projekt obejmuje również zakup sprzę-

tu komputerowego i zapewnienie dostępu do sieci Internet 

w 6 jednostkach podległych (szkołach podstawowych i gim-

nazjach w Ożarowie Mazowieckim, Płochocinie i Święcicach) 

w ramach działań koordynacyjnych. W jednostkach tych 

będą odbywały się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych 

Projektu.

 Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby nie posiadające 

komputera z dostępem do Internetu, spełniające co najmniej 

jedno z poniższych kryteriów:

• orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-

pełnosprawności lub orzeczenie równoważne (bez względu 

na wysokość dochodu),

• niski dochód na rodzinę, upoważniający do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub wsparcia 

w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

• uczniowie i studenci pobierający  stypendium socjalne,

• rodziny zastępcze.

 Mieszkańcy zakwalifikowani do Projektu otrzymują 

bezpłatnie: 

• komputer przenośny z oprogramowaniem,

• łącze internetowe,

• pakiet szkoleń,

• pomoc techniczną.

 Regulamin Projektu i formularz zgłoszenia do Projektu do-

stępne są na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl (w zakład-

ce Z Europą w tle/Projekty - POIG) oraz w Urzędzie Miejskim 

w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2, biuro podaw-

cze (parter).

 Wypełnione formularze należy składać w terminie do 

31.12.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim 

przy ul. Kolejowej 2 (biuro podawcze) lub przesłać pocztą (li-

czy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Wartość Projektu:  3 008 788,25 zł
Dofinansowanie:  2 557 470,01 zł - 85%
Okres realizacji:   do 30.09.2014 r.

Urząd Miejski

PROJEKT UNIJNY

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowiec-
kim, przy ul. Kolejowej 2 został wywieszony wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do obciążenia służebnością 

przesyłu i oddania w dzierżawę. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr. tel. 22/731 32 58.

Urząd Miejski

INFORMACJA BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

Z ŻYCIA GMINY

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w Ożarowie Mazowieckim

11 listopada świętowaliśmy 

94. rocznicę odzyskania niepodległości. 

Narodowe Święto Niepodległości, to jedno z najważniejszych 

świąt państwowych upamiętniające rocznicę odzyskania przez 

Naród Polski niepodległego bytu państwowego po 123-letniej 

niewoli. Tego dnia, w roku 1918 Rada Regencyjna pełniąca 

obowiązki Głowy Państwa przekazała władzę wojskową Józe-

fowi Piłsudskiemu, który został wówczas Naczelnym Dowód-

cą Wojsk Polskich. Wybór 11 listopada na święto symbolizuje 

ZAPROSZENIE
Zapraszamy słuchaczy Ożarowskiego Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku oraz wszystkich chętnych 

na wykład pt. „Zastosowanie światłoterapii 

w profilaktyce zdrowia”. Wykład poprowadzi 

p. Małgorzata Żychlińska, która zajmuje się me-

dycyną niekonwencjonalną.

6 grudnia 2012 r., godz. 17:30

Sala konferencyjna 

w Urzędzie Miejskim 

w Ożarowie Mazowieckim
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dłuższy proces dochodzenia do niepodległości rozpoczęty w 

roku 1916, a dokładnie 5 listopada, wydaniem przez władze 

niemieckie i austriackie aktu gwarantującego powstanie Kró-

lestwa Polskiego. 

 11 listopada świętują też inne kraje w rocznicę rozejmu 

w Compiegne między Ententą a Cesarstwem Niemieckim, 

zawartym właśnie tego dnia w 1918 roku. We Francji i Belgii - 

to także święto narodowe, a w krajach Wspólnoty Brytyjskiej 

- to dzień upamiętnienia poległych w I Wojnie Światowej. 

W Stanach Zjednoczonych Dzień Weteranów jest zarazem 

świętem państwowym oraz stanowym.

 Obchody Narodowego Święta Niepodległości są świa-

dectwem patriotyzmu, jak również przywiązania do historii. 

I w tym duchu świętowaliśmy w naszej gminie. W miejscach 

Pamięci Narodowej, Burmistrz - Paweł Kanclerz, przedstawi-

ciele Rady Miejskiej oraz środowiska kombatanckiego złożyli 

wiązanki kwiatów. W szkołach podstawowych i gimnazjach 

odbyły się z tej okazji uroczyste akademie. Obchody zakoń-

czyła uroczysta Msza Święta celebrowana przez Proboszcza 

i zarazem Kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - księdza 

Jana Latonia. Bezpośrednio po mszy wystąpił Chór Kameralny 

AB IMO PECTORE, wykonując 15 najbardziej znanych pieśni 

patriotycznych. Wysłuchaliśmy między innymi: „Rotę”, „Marsz, 

marsz Polonio”, „Przybyli ułani pod okienko” oraz „My, Pierw-

sza Brygada”. Relację z koncertu, a także mszy możemy zoba-

czyć na stronie internetowej Gminy Ożarów Mazowiecki oraz 

w serwisie YouTube. Chór AB IMO PECTORE wystąpił w glorii 

laureata VIII Międzynarodowego Festiwalu im. Henryka Mi-

kołaja Góreckiego „Rybnicka Jesień Chóralna”, bowiem dzień 

wcześniej, w kategorii chórów mieszanych-kameralnych, zdo-

był tam Srebrny Dyplom. Serdecznie i gorąco gratulujemy i cie-

szymy się, iż chór staje się wizytówką Ożarowa Mazowieckiego.

Leszek Tokarczyk

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI w SP w Święcicach
11 listopada 1918 roku niepodległość przesta-

ła być marzeniem Polaków, stała się rzeczywisto-

ścią. Niepodległość - oznacza wolność. Dla nas 

Polaków to wartość najważniejsza i najpiękniejsza. 

Aby uczcić pamiętny dzień odzyskania przez Polskę wolności, 

co roku obchodzimy Święto Niepodległości. 9 listopada 2012 r. 

w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Święcicach odbył się uroczysty apel z okazji 94. rocznicy 

odzyskania niepodległości. Tego dnia sala gimnastyczna przy-

brała uroczysty wygląd. Uczniowie wykonali biało-czerwone 

kotyliony, którymi udekorowano wszystkie dzieci i pracowni-

ków szkoły.

  W tym szczególnym dniu uczniowie koła teatralnego 

przygotowali dla społeczności szkolnej montaż słowno-mu-

zyczny z fragmentami inscenizacji, pełen pięknych patriotycz-

nych wierszy i pieśni. Przypomniane zostały najważniejsze daty 

oraz okoliczności upadku i podźwignięcia się państwa polskie-

go. Oddano hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskimu poprzez 

wspaniałą i wzruszającą recytację wiersza „Piłsudski” J. Lecho-

nia, w wykonaniu uczennicy klasy szóstej Hanny Wąsowskiej. 

Nie mogło zabraknąć ulubionej pieśni Marszałka „Pierwsza 

Brygada”. Program artystyczny zakończyło wspólne odśpiewa-

nie hymnu państwowego.

 W drugiej części uroczystości odbył się minikonkurs do-

tyczący znajomości wydarzeń, o których była mowa w pro-

gramie artystycznym. W ten sposób uczniowie świadomie 

i aktywnie mogli uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

 Uroczystość szkolna pomogła uczniom zrozumieć istotę 

i znaczenie Święta Niepodległości, obchodzić je z szacunkiem 

i uświadomić, czym tak naprawdę jest „wolność”.

Jolanta Kasztelan - opiekun szkolnego koła teatralnego 
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Narodowe Święto Niepodległości 
i wernisaż haftów Bogusławy Chylińskiej

W marcu br., z inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Ożarów”, otworzył swoje podwoje Klub Osiedlowy 

prowadzony przez panią Janinę Kowalczyk. 

W listopadzie przygotowano w klubie pierwszą uroczystość 

patriotyczną. To nie pierwsze spotkanie klubowe. Wcześniej 

była możliwość zapoznania się z twórczością malarską pani 

Elżbiety Bzdak, był konkurs na najlepsze ciasto ostatkowe, spo-

tkanie z okazji Dnia Kobiet, są lekcje gry w brydża dla począt-

kujących i zacięte rozgrywki dla zaawansowanych. Klub służy 

wszystkim ożarowianom. Ma w planach kolejne spotkania 

z ciekawymi mieszkańcami naszego miasta i ich pasjami.

 14 listopada przygotowano wieczornicę z okazji Narodo-

wego Święta Niepodległości. Jak napisała w wierszu pani Jani-

na Kowalczyk: „Przedstawiając nam historię i Ojczyzny dzieje, 
Budząc w nas radość, wiarę i nadzieję”. Klubowe pomieszcze-

nia nie mogły pomieścić gości tego wieczoru. Wchodzących 

dekorowała pani Wanda Bednarska własnoręcznie wykona-

nymi biało-czerwonymi różami. Wszyscy w skupieniu słuchali 

wierszy o Ojczyźnie W. Szymborskiej, E. Słońskiego, A. Asnyka, 

J. I. Kraszewskiego, podchwytywali słowa pieśni legionowych, 

słuchali historii odzyskania niepodległości po latach niewoli. 

Gość specjalny wieczornicy, 89-letnia ożarowianka, pani Zofia 

Głodkowska, przygotowała kilka swoich wierszy o czasach od-

zyskania niepodległości. Recytowała je z pamięci, wywołując 

wzruszenie wśród słuchaczy. Pani Zofia Głodkowska zdoby-

wała maturę z narażeniem życia w latach okupacji na tajnych 

kompletach u sióstr urszulanek przy ulicy Zamojskiego w Oł-

tarzewie. Była żołnierzem AK. Podjęła służbę sanitariuszki po 

upadku Powstania Warszawskiego i po wyzwoleniu Warszawy 

w styczniu 1945 roku. Przez wiele lat powojennych uczyła języ-

ka polskiego w różnych szkołach. 

 Wieczornica była połączona z wernisażem obrazów malo-

wanych krzyżykami przez panią Bogumiłę Chylińską, emery-

towaną pracownicę ożarowskiej huty. Wychowywała pięcioro 

wnucząt i… wyszywała. Kwiaty, owoce, martwe natury, kopie 

obrazów znanych mistrzów - to jej ulubione motywy. Nie wy-

szywa pejzaży, gdyż - jak twierdzi - woli je oglądać każdego 

dnia „na żywo”. Haftowanie jest dla pani Bogumiły relaksem 

i uspokojeniem po pełnych zabiegania dniach. Pani Chylińska 

śpiewa też w mającym ponad trzydziestoletnia historię zespo-

le „Ożarowskie Kumoszki”. 

 Niespodzianką było odczytanie wiersza przekazanego 

przez 86-letnią mieszkankę Ożarowa, panią Irenę Mickiewicz. 

Uczyła się tego wiersza 75 lat temu. Słuchali zebrani o tych, 

którzy wolność Ojczyźnie przynieśli po 123 latach niewoli:

 „A my wojowali w głodzie, w poniewierce.
 Bośmy Polsce dali całe nasze serce,
 Żołnierskie mogiły drogę nam znaczyły,
 Bośmy Polsce dali wszystkie nasze siły”.
Wieczornica pokazała nam wszystkim, że Ojczyzna, to conti-

nuum: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, to praca, nauka, 

rozwijanie pasji, wychowywanie dzieci, pamięć o minionych 

wydarzeniach, znajomość historii, nasza codzienność, a jak po-

trzeba - walka i poświęcenie.
Grażyna Lipska-Zaremba

Nie umiera ten, kto mieszka w naszych sercach

Panu Januszowi Roszij 
WYRAZY GŁĘBOKIEGO ŻALU I WSPÓŁCZUCIA

Z powodu śmierci

Żony Marii a Naszej Drogiej Koleżanki
 składają: Dyrektor i Pracownicy Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
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Pomóż rodzinom w potrzebie
Dołącz do Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI 

i razem z nami zmieniaj świat na lepsze!

Zrób paczkę w Ożarowie Mazowieckim!

• Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybierz ro-

dzinę, dla której przygotujesz mądrą pomoc.

• Zaproś znajomych do wspólnego przygotowania paczki.

• W weekend 8-9 grudnia zawieź paczkę do magazynu 

SZLACHETNEJ PACZKI.

• Wolontariusz dostarczy Waszą paczkę do potrzebującej 

rodziny, a TY otrzymasz relację z przekazania prezentu.

Pożegnanie 

W dniu 13 listopada 2012 roku pożegnaliśmy uroczyście z wielkim bólem naszą

ukochaną Mamę Apolonię Białek

 Była jedną z najstarszych mieszkanek Ożarowa Mazowieckiego. Urodzona 11 stycznia 1919 roku, zmarła 8 

listopada 2012 roku. Msza pożegnalna odbyła się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z udziałem ks. Prałata 

Tadeusza Jaworskiego, proboszcza parafii Ołtarzew - Jacka Smyka, Proboszcza parafii Ożarów Mazowiecki - 

ks. Jana Latonia oraz księży Michała Borowskiego i Henryka Czubat. Na mszę pożegnalną przybyli licznie 

mieszkańcy Ożarowa, a przede wszystkim sąsiedzi z osiedla Mickiewicza wraz z rodzinami.

 Nasza Mama zostawiła w sercach wielu osób serdeczne wspomnienia, które usłyszeliśmy z ust księdza Jana 

Latonia, za co jesteśmy Jemu bardzo wdzięczni.

 Dziękujemy za kondolencje Burmistrzowi - panu Pawłowi Kanclerzowi oraz Staroście - panu Janowi Ży-

chlińskiemu. Podziękowania kierujemy do artystów za oprawę muzyczno-artystyczną: pani Lidii Kitlińskiej, 

panu Andrzejowi Płonczyńskiemu, panu Tadeuszowi Melonowi, panu Pawłowi Dziedziejko i panu Januszowi 

Migda. Pozostajemy w wielkim bólu po odejściu Mamy. Przekonani jesteśmy, że Mama będzie tak długo z 

nami, jak długo będziemy o niej pamiętać. Żegnamy Cię Mamo jeszcze raz, byłaś dla nas kochaną i troskliwą 

opiekunką. 

Dzieci - Ryszard, Krystyna, Piotr z Rodzinami   
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Wiele osób zapyta: A któż to jest ta pani Irena? Ale my, 

nauczycielki wychowania przedszkolnego i nauczania zin-

tegrowanego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Ku-

socińskiego w Ożarowie Mazowieckim, doskonale wiemy.

Pani Irena Schumacher, to „dobry duch” Biblioteki Publicznej 

w naszym mieście. A dokładnie, jej Działu dla Dzieci i Młodzie-

ży. Pracuje tam od lat i od lat współpracuje z nauczycielami 

klas „0” i I-III nie tylko z pobliskiej szkoły.

 A dlaczego tak niewiele osób ją zna? Bo pani Irena nie za-

biega o popularność, nie chwali się swoimi i nie swoimi sukce-

sami na łamach lokalnej prasy. Pani Irena cieszy się tym, co robi 

dla dzieci, bo je kocha i zawsze ma dla nich czas, dobre słowo, 

serdeczny uśmiech, a przede wszystkim otwarte serce, no i co 

najważniejsze - znakomicie nawiązuje z nimi kontakt. Nie uwa-

ża, że ich wizyty w bibliotece są niepotrzebne.

 Ona jest cała dla dzieci i dział, w którym pracuje też jest 

cały dla dzieci. Dlatego chętnie je zaprasza na lekcje bibliotecz-

ne, które są niestandardowe. To znaczy, nie polegają wyłącznie 

na poinformowaniu, jak należy zachowywać się w bibliotece 

i co zrobić, żeby wypożyczyć książkę. Pani Irena przygotowuje 

wspaniałe dekoracje i - odpowiednio do możliwości percepcyj-

nych dzieci - dobiera teksty literackie. Tematyka przygotowy-

wanych przez nią spotkań doskonale koreluje z tematyką zajęć 

prowadzonych w szkole.

 Mali czytelnicy mogą swobodnie „pobuszować” w książ-

kach, czasami zaśpiewać, a nawet zatańczyć. Ich możliwości 

koncentracji uwagi i siedzenia w bezruchu są bardzo ograni-

czone, dlatego tego typu przerywniki są bardzo potrzebne.

 To dzięki zaangażowaniu i kreatywności pani Ireny, nasze 

dzieci wspaniale przeżyły Światowy Dzień Pluszowego Misia, 

dowiedziały się, jakie były zwyczaje rycerzy i dam dworu na 

zajęciu „Damy i rycerze”, poznały mieszkańców lasu, ich życie 

i zwyczaje na spotkaniu „Zaczarowany las”. Doskonale bawiły 

się w Dniu Dziecka. Były tańce, piosenki, filmy i mnóstwo sło-

dyczy ufundowanych przez panią Irenę za jej własne pieniądze. 

To prawda, że czasami bywa głośno, ale takie już jest to młode 

pokolenie. Głośne, ruchliwe, trudne do zdyscyplinowania, ale 

też chłonne wiedzy i wdzięczne za okazane zainteresowanie 

i serce.

 Takich spotkań było wiele. Ile? Łatwo to sprawdzić zaglą-

dając do księgi, w której my, nauczycielki, zapisujemy swo-

je podziękowania i spostrzeżenia. Nie zdarzyło się, by któreś 

dziecko nudziło się, czy było niezadowolone. My też chętnie 

przychodzimy na te spotkania. Nie po to, by odpocząć, bo na 

pierwszym miejscu stawiamy realizację programu, a do biblio-

teki przychodzimy wtedy, gdy wygospodarujemy trochę czasu. 

Przychodzimy, bo tak jak pani Irenie, zależy nam, by dać naszym 

uczniom możliwość kontaktu z dobrą książką. By zachęcić do 

szukania w nich wzorców postępowania, a nie w grach kom-

puterowych, telewizji czy innych mediach. By ukształtować 

w nich potrzebę czerpania wiedzy z dobrych książek, a nie tyl-

ko z Internetu.

 Biblioteka, to nie tylko książki, to przede wszystkim czy-

telnicy. Gdy ich zabraknie, biblioteki będą niepotrzebne. Do-

skonale rozumie to pani Irena i dlatego tak bardzo się stara, by 

dział, w którym pracuje był ciągle żywy i żeby dzieci chętnie 

tu przychodziły. I jak na razie znakomicie się jej to udaje. A my 

jesteśmy wdzięczne za jej trud i ogromne zaangażowanie.

 I życzymy, aby jeszcze przez długie lata mogła realizować 

swoją pasję.

Nauczycielki wychowania przedszkolnego 
i nauczania zinegrowanego ze Szkoły Podstawowej nr 1

Pani Irena

Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Michałówek
8 września 2012 roku, w ramach funduszu sołeckiego na 

rok 2012, w Hotelu „Lamberton” w Ołtarzewie, odbyło się 

spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Michałówek.

O godzinie 18-tej przybyli mieszkańcy wsi oraz zaproszeni go-

ście, w tym Burmistrz - Paweł Kanclerz i Radna Rady Miejskiej 

- Halina Smolińska.

 Korzystając z obecności władz gminy odbyło się zebranie 

wiejskie, na którym omówiono sprawy dotyczące mieszkań-

ców.

 Pragniemy podziękować przybyłym gościom oraz Hotelo-

wi „Lamberton” za uroczystą kolację, przy której mile spędzili-

śmy ten wieczór.

Sołtys wsi Michałówek - Barbara Majewska
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12 października br. w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. 

W tym dniu, na uroczystym apelu w sali gimnastycznej szkoły, 

odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych gimnazjum. 

Na ten wyjątkowy moment pierwszoklasiści czekali z niecier-

pliwością, gdyż oznacza on oficjalne przyjęcie do społeczności 

szkolnej. Uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni 

goście: Zastępca Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki - 

Waldemar Roszkiewicz, Radny Rady Miejskiej - Dariusz Galant, 

Proboszcz parafii św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Pło-

chocinie - ks. Andrzej Otyszecki, Przewodnicząca Rady Rodzi-

ców - Małgorzata Tederska oraz dyrektor, grono pedagogiczne 

i pracownicy szkoły. 

 Na początku przemówienie wygłosiła Dyrektor - Renata 

Król, która złożyła życzenia i podziękowania nauczycielom 

za ich trud włożony w edukację i wychowanie uczniów. Na-

stępnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy skierowali wiele 

ciepłych słów do uczniów i pracowników szkoły. Nagrodę Ma-

zowieckiego Kuratora Oświaty otrzymała pani Anna Grobelna. 

Panią Beatę Zajączkowską uhonorowano Nagrodą Burmistrza 

Ożarowa Mazowieckiego. Kilku pedagogów nagrodzono na-

grodami dyrektora szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-

-wychowawczej.  

 W końcu nadszedł czas na uroczystą przysięgę. Uczniowie 

podnieśli prawe ręce, ślubując na sztandar naszej szkoły godnie 

reprezentować jej imię. Po części oficjalnej rozpoczęła się część 

artystyczna przygotowana przez pierwszoklasistów, pod opie-

ką pani Marii Egermeier. Klasy przedstawiły krótki program  

artystyczny pt. „Cudowne dzieci” występując w rolach wybi-

tych naukowców, odkrywców i artystów. Samorząd szkolny, 

pod opieką pani Katarzyny Urbańskiej, wcielił się w postacie 

greckich bogów i przygotował szereg konkurencji sportowo-

-artystycznych dla nowo pasowanych gimnazjalistów. Rywali-

zacja międzyklasowa wywołała wiele emocji i radości wśród 

uczestników i widowni. Uroczystość zakończyła pani Dyrektor,  

która podziękowała zgromadzonym za obecność i przygoto-

wanie uroczystości.

Grzegorz Chyziak

„Cudowne dzieci” - Dzień Edukacji Narodowej

Kolejny udany sportowy rok
W naszym gimnazjum sport zawsze zajmuje 

ważne miejsce, tak w umysłach, jak i czynach 

wychowanków oraz nauczycieli szkoły. 

Ciężka, systematyczna praca uczniów, poparta zaangażowa-

niem nauczycieli, czującej sportowego ducha dyrekcji oraz 

życzliwością całego szkolnego środowiska przynosi wymierne 

sportowe efekty. 

 W ostatnich latach dwukrotnie zwyciężyliśmy oraz wielo-

krotnie stawaliśmy na podium w klasyfikacji sportowej szkół 

gimnazjalnych powiatu warszawskiego zachodniego, na co 

złożyły się liczne medale naszych reprezentantów w mistrzo-

stwach powiatowych i międzypowiatowych w grach zespoło-

wych takich jak: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka 

siatkowa, unihokej oraz sportach indywidualnych tj. lekko-

atletyka, tenis stołowy i biegi przełajowe. Warto wspomnieć 

o największych osiągnięciach, do których niewątpliwie należy 

dwukrotne zwycięstwo dziewcząt prowadzonych przez panią 

Annę Grobelną w Finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w unihokeju (2010, 2011), drugie miejsce w 2012 r. oraz 

niemal coroczny udział w tych finałach drużyny ringo. Nie sku-

piamy się wyłącznie na rywalizacji w wykonaniu tych najzdol-

niejszych. Posiadamy nowoczesną i dobrze wyposażoną bazę 

sportową składającą się z pełnowymiarowej hali sportowej 

i dwóch mniejszych sal gimnastycznych, dwóch boisk ze 

sztuczną nawierzchnią oraz bieżnią lekkoatletyczną, które za-

spokoją potrzeby wszystkich uczniów ceniących aktywność fi-

zyczną. Dodatkową wspaniałą atrakcją oraz okazją do poprawy 

sprawności i tężyzny fizycznej są zajęcia na Pływalni Miejskiej 

w Ożarowie Maz., realizowane w ramach czwartej godziny lek-

cyjnej. Warto podkreślić, że młodzież bardzo chętnie korzysta 

z tej formy aktywności, o czym świadczy wysoka frekwencja 

na zajęciach. Podczas tych lekcji doskonalimy techniki pływa-

nia znanymi stylami oraz pracujemy nad poprawą wydolności 

fizycznej uczniów, co niewątpliwie korzystnie wpływa na pra-

widłowy rozwój młodych organizmów.

 W gimnazjum w Płochocinie wychowanie fizyczne było 

i jest jedną z najważniejszych dziedzin szkolnego życia, co rów-

nież z optymizmem pozwala patrzeć na sportową przyszłość 

naszej szkoły.
nauczyciele Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie
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Szczep „Szaniec” działa pod obecnym imieniem od sied-

miu lat, ale kontynuuje wieloletnią harcerską tradycję.

Dokładnie 10 listopada 1967 roku rozkazem L. 6/67 został po-

wołany szczep harcerski przy szkole w Józefowie, a jego pierw-

szą komendantką była druhna Anna Berne. Później kolejno tę 

funkcję pełniły phm. Janina Broszczak, pwd. Teresa Borek, hm. 

Marianna Żakowska, pwd. Anna Radomska, hm. Anna Sakow-

ska, która bardzo przyczyniła się do największych osiągnięć 

naszego środowiska, oraz phm. Katarzyna Cackowska. Obec-

nie komendantką szczepu, od września 2012 roku, jest phm. 

Monika Psujek. 

 Dziś w szczepie działają trzy drużyny młodszoharcerskie: 

VI DH im. Grup Szturmowych, VIII DH im. Zawiszaków, IX DH 

im. Alka oraz jedna drużyna wielopoziomowa - XI DSHiW Zie-

lonoczarni im. Szarych Szeregów, siedem gromad zuchowych: 

Czerwone tulipany, Leśne duszki, Słoneczne promyki, Złote 

orły, Koniczynki, Orlątka, Zielone żabki. Obecnie szczep liczy 

około 130 zuchów i harcerzy oraz 14 instruktorów, którzy spo-

tykają się w harcówce urządzonej z własnych środków i według 

własnych pomysłów, która znajduje się w Szkole Podstawowej 

w Płochocinie.

 Harcerze z Płochocina od wielu lat reprezentują naszą miej-

scowość i naszą gminę na rozmaitych imprezach o różnym za-

sięgu, także ogólnopolskich, oraz organizują różnego rodzaju 

wydarzenia, projekty, spotkania dla lokalnego środowiska, nie 

tylko harcerskiego. 

 Od ponad dwudziestu lat reprezentują nasze środowisko 

w ogólnopolskim, dużym i znanym Rajdzie „Arsenał”, który 

upamiętnia bohaterów Szarych Szeregów i co roku gromadzi 

w Warszawie ponad tysiąc harcerzy z całej Polski. Harcerze 

z naszego szczepu odnosili w tym rajdzie również sukcesy, 

zdobywali pierwsze miejsca. Od wielu lat biorą udział w Raj-

dzie Palmiry, w lokalnych rajdach „Szlakiem naszej historii” 

i Rajdzie im. Janusza Kusocińskiego oraz warszawskim Rajdzie 

„Konspiracja”. W 2009 roku wędrownicy z 11. Drużyny Harcer-

skiej wzięli udział w organizowanym przez IPN rajdzie szlakiem 

Obrony Cywilnej Warszawy i zwyciężyli w nim.  

 W 2000 i w 2010 roku harcerze ze Szczepu „Szaniec” repre-

zentowali Płochocin w wielkich ogólnopolskich zlotach har-

cerstwa w Gnieźnie (z okazji millenium) i w Krakowie (z okazji 

100-lecia harcerstwa). Były to naprawdę duże, spektakularne 

imprezy, odwiedzane przez wielu znakomitych gości, w któ-

rych mieliśmy swój ważny udział. 

 Właściwie co roku organizowana jest przez nasz szczep ak-

cja letnia, czyli obóz. Takie dwutygodniowe wyjazdy miały już 

miejsce w różnych zakątkach Polski - na Mazurach, w Bieszcza-

dach, Beskidach, na Roztoczu i w Borach Tucholskich. W 2008 

roku byliśmy na biwaku w Wilnie.

 Harcerze i instruktorzy szczepu organizowali i wciąż orga-

nizują wiele wydarzeń także dla środowiska lokalnego. Współ-

pracują oczywiście ze szkołą, ale także z Biblioteką Publicz-

ną, parafią św. Wojciecha w Płochocinie i Domem Kultury 

„Uśmiech”. Od lat popularyzowali wiedzę o Szarych Szeregach. 

Ta ścisła współpraca ze szkołą zaowocowała tym, że przyjęła 

ona imię Szarych Szeregów.

 Co roku szczep organizuje dla mieszkańców naszej miej-

scowości jesienne spotkanie - Święto Pieczonego Ziemniaka, 

od wielu lat organizujemy również zajęcia dla dzieci w ferie.  

Pod nadzorem szczepu odbyło się także kilka kursów pierw-

szej pomocy dla harcerzy i nie tylko oraz zawody ratownicze. 

Współpraca z biblioteką polega na organizowaniu tam projek-

cji filmów i zajęć dla dzieci, a z Domem Kultury „Uśmiech” - na 

włączaniu się w festyny z okazji świąt majowych i Dnia Matki. 

 Dziś świętujemy nasz jubileusz i dziękujemy wszystkim na-

szym przyjaciołom i sojusznikom za dotychczasowe wsparcie, 

a zuchom, harcerzom i instruktorom życzymy wielu przygód 

oraz kolejnych lat wspaniałej harcerskiej pracy!

phm. Katarzyna Cackowska

45 lat Szczepu „Szaniec” im. Małego Powstańca

ZAPROSZENIE 
Hufiec ZHP „Błonie”, działający obecnie na terenie czterech 

gmin: Błonie, Ożarów Mazowiecki, Leszno i Kapinos, już od 

80 lat służy lokalnej wspólnocie, wspiera dzieci i młodzież 

w wielostronnym rozwoju, zapewnia wspaniałe możliwości 

spędzania wolnego czasu, daje uśmiech, sposobność przeży-

cia niezwykłych przygód oraz stawia wyzwania, a przez cały 

rok 2012 przygotowuje się do pełnego przeżycia uroczystości 

Jubileuszu 80-lecia. 

 Z tej okazji instruktorzy, wędrownicy, harcerze i zuchy Huf-

ca ZHP „Błonie” mają zaszczyt i przyjemność zaprosić wszyst-

kich przyjaciół harcerstwa na uroczystość nadania hufcowi 

nowego sztandaru, będącą ukoronowaniem rocznych przygo-

towań do obchodów Jubileuszu 80-lecia. 

 Uroczystość odbędzie się 8 grudnia 2012 r. o godzinie 11:30 

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szere-

gów w Płochocinie przy ulicy Lipowej 3. 

 Poprzedzi ją, o godzinie 10:00, uroczysta Msza Święta 

w kościele pw. św. Wojciecha BM w Płochocinie. 

Czuwaj! Komendant Hufca „Błonie” - phm. Tomasz Kotecki 
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Jest piątkowe popołudnie. W Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Obrońców Warszawy została tylko garstka najbardziej wy-

trwałych uczniów, którzy czekają na... no właśnie, kogo? Cze-

kają na mnie - druhnę drużynową!

 Pierwszy raz od kilku lat do szkoły przychodzi ktoś w har-

cerskim mundurze. Skład ożarowskiej drużyny ciągle się waha, 

ale na zbiórkach wciąż pojawiają się nowe osoby. Plan pracy 

mamy napięty. Za nami już Harcerska Olimpiada Uśmiechu 

i Humoru oraz Harcerska Akcja ,,Znicz”. Przed nami jeszcze 

zbiórki z technik harcerskich, samarytanki czy pionierki. I naj-

ważniejsze - Przyrzeczenie Harcerskie. Pozostaje tylko mieć na-

dzieję, że uda nam się to wszystko zrealizować, i że pod koniec 

roku dzieci w dalszym ciągu będą mówić, że lubią przychodzić 

na zbiórki i dobrze się na nich czują!

 Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam - piątek, godzina 

15:20, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Lipowa. Wciąż poszukuje-

my kadry, dlatego jeżeli znacie kogoś, kto kiedyś był harcerzem 

lub sami jesteście takimi osobami i chcielibyście przypomnieć 

sobie magię zbiórek, ognisk i harcerskich obozów, a może na-

wet rozpocząć instruktorską przygodę, to także zapraszam na 

zbiórkę.

dh Ola

Nowa drużyna harcerska w Ożarowie

Wyjątkowy dzień
26 października 2012 r. - to dzień wyjątkowy w naszym 

przedszkolu. Właśnie wtedy odbyło się oficjalne otwarcie 

Przedszkola Publicznego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. 

W praktyce próg nowego przedszkola dzieci przekroczyły 30 

stycznia 2012 r. Uroczystość rozpoczęły dzieci z gr. VIII skoczną 

poleczką, wprowadzając widzów w radosny nastrój. Pani Dy-

rektor - Bożena Nasielska - powitała serdecznie gości: Burmi-

strza - Pawła Kanclerza, Proboszcza naszej parafii - księdza Jana 

Latonia, pozostałych przedstawicieli władz gminy, Inspektora 

ds. edukacji - Wiesławę Churawską, przedstawicieli ZEASiP-u, 

Prezesa firmy ZAMBET, dyrektorów szkół i przedszkoli, rad-

nych, byłych dyrektorów naszej placówki oraz inne osoby za-

przyjaźnione z przedszkolem.

 Po podziękowaniu pani Dyrektor za piękny, nowy budy-

nek, Burmistrz skierował ciepłe słowa pod adresem dzieci 

i pracowników. Pani Elżbieta Jarosławska - przewodnicząca 

Rady Rodziców - przyłączyła się do podziękowań dla wszyst-

kich zaangażowanych w budowę, wyposażenie i funkcjonowa-

nie przedszkola.

 Najważniejszym elementem spotkania było oczywiście 

uroczyste przecięcie wstęgi (i jak przystało na przedszkole, 

była to bajkowa wstęga) przez panią Dyrektor, pana Burmi-

strza, Przewodniczącą Rady Rodziców. Dzieło przecięcia wstę-

gi dokończyli najważniejsi użytkownicy przedszkola, czyli dzie-

ci. Ksiądz proboszcz poświęcił cały budynek, życząc dzieciom 

i pracownikom wszystkiego, co najlepsze.

 Pełna poczucia humoru inscenizacja J. Tuwima „Rzepka” 

rozśmieszyła gości i zadziwiła grą aktorską przedszkolaków 

z gr. VI, VII, VIII. Dzieci z najstarszych grup odśpiewały kilka 

piosenek opisujących życie przedszkolne. Część oficjalną za-

kończyło odśpiewanie hymnu przedszkola.

 Z wielkim zainteresowaniem goście zwiedzali przedszkole, 

podkreślając jego niepowtarzalny urok i klimat.

Bożena Nasielska
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W historii naszej szkoły ten miesiąc obfitował 

w miłe i ciekawe dla uczniów wydarzenia. 

12 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie 

przygotowali program artystyczny dla nauczycieli. Najmłodsi 

zaprezentowali swoje pozytywne uczucia do pań w wierszyku 

połączonym z improwizacją ruchową. 

 Klasa pierwsza swoje najlepsze życzenia przekazała w mon-

tażu słowno-muzycznym. Uczniowie klasy drugiej i trzeciej 

przygotowali inscenizację pt. ,,Lekcja z problemami”, która 

w sposób humorystyczny ukazała nie tylko współczesne pro-

blemy szkolne dzieci i młodzieży, ale także trudną i odpowie-

dzialną pracę nauczycieli. Szczere, płynące z serca życzenia, 

część artystyczna wykonana z ogromnymi emocjami, zostały 

nagrodzone brawami i uznaniem zebranych.

 13 października zawitał do naszej szkoły król Pyruś z kró-

lową Bulwiatką. Wiedzieliśmy, że odwiedził już inne szkoły 

i dlatego z niecierpliwością czekaliśmy na jego przyjście. Dzie-

ci przywoływały go czarodziejskimi okrzykami i zaklęciami. 

Bardzo się ucieszyły, gdy dostojnie wkroczył na salę wraz ze 

swoją małżonką Bulwiatką. Tradycja nakazuje, że uczestniczyć 

w Święcie Pieczonego Ziemniaka można dopiero wtedy, gdy 

się odda szacunek i uzna panowanie królewskiej pary. Każdy 

chętnie poddawał się temu obrzędowi. Klękając i wystawiając 

kolano na uderzenie piszczącego, gumowego młotka, podzi-

wiając pierścień królowej, stawał się pełnoprawnym uczestni-

kiem dalszej zabawy.

 Konkursy, tańce przy muzyce, a potem prace dzieci z ziem-

niaków będą zapamiętane na długo. Po zjedzeniu ciepłego 

posiłku przygotowanego przez mamy i ustabilizowaniu się po-

gody, na szkolnym boisku można było uczyć się strzelać z łuku 

i bawić na placu zabaw.

 Wycieczka do Centrum Nauki „Kopernik” jest zawsze 

ogromną atrakcją i chociaż niektóre z naszych dzieci były już 

na niej w czasie akcji letniej, to bez wahania 23 października 

udały się powtórnie, bo stwierdziły, że można tam przebywać 

bardzo długo, a i tak nuda nie da o sobie znaku. Są nowe, inte-

resujące ekspozycje, za każdym razem można poznawać nowe 

dziedziny nauki, samodzielnie sprawdzać i doświadczać nie-

samowitych wrażeń. Chociaż zmęczenie po takiej wycieczce  

jest ogromne, to usypiając wieczorem ma się pod powiekami 

wiele rzeczy widzianych w Centrum Nauki.

 Cieszy nas, że możemy naszym uczniom zapewnić miły, 

atrakcyjny sposób nauki, pokazać, jak ciekawie można spędzać 

czas i niekonwencjonalnie rozwijać ich osobowość.

Jadwiga Bieńkowska

Październik w Publicznej Szkole im. A. Mickiewicza w Umiastowie

RAJ DLA BIBLIOFILA
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

 organizuje kiermasz książek pozostałych 

po likwidacji Filii w Macierzyszu. 

Księgozbiór gromadzony od początku lat sześćdziesiątych do 

2010 roku zawiera wiele rzadkich już egzemplarzy z pierwszych 

wydań oraz inne ciekawe tytuły z literatury pięknej i różnych 

dziedzin nauki. Wszystkie wystawione książki będzie można 

zakupić za symboliczną złotówkę.

 Kiermasz odbędzie się 15 grudnia 2012 roku (sobota) 

w siedzibie głównej Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazo-

wieckim przy ul. Szkolnej 2 w godzinach od 10:00 do 15:00.
 Dochód ze sprzedaży  zostanie przeznaczony na zakup no-

wości wydawniczych do biblioteki.

 Przyjdź na kiermasz. Zafunduj sobie chwilę zamkniętych 

w starej książce wspomnień i przytul ją. Z książką cieplej zimą.

Elżbieta Paderewska
 Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
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11 listopada br. w Szkole Podstawowej 

im. Władysława Orkana nr 65 w Warszawie 

obyły się zawody dla dzieci i młodzików z cyklu 

Grand Prix Żoliborza, w których wzięło udział 

68 zawodników i zawodniczek z klubów z Mazowsza.

Sekcja łucznicza, działająca w Klubie Sportowym „Ożarowian-

ka”, wystawiła silną reprezentację w trzech kategoriach wieko-

wych. Wśród dzieci najlepsza okazała się Martyna Kołodziej, 

uzyskując wynik 220 punktów i III miejsce. Niepokonaną oka-

zała się w konkursie jednej strzały, trafiając w sam środek tar-

czy, dyskredytując tym samym swoje rywalki. IV miejsce zajęła 

Marta Seweryn, 208 ptk., zaś wśród chłopców miejsce VI zajął 

Mikołaj Samoraj z 227 punktami.

 Wśród dziewczynek, w kategorii „Młodzik młodszy”, 

II miejsce zajęła Natalia Łuczkiewicz uzyskując 207 punktów, 

zaś swoją rywalkę, która uzyskała taką samą ilość punktów, 

pokonała liczbą trafionych dziesiątek 13 do 9, druga zawod-

niczka, Gabrysia Rutkowska, uzyskała 190 punktów i siedem-

naste miejsce. W grupie „Młodziczek”, Weronika Bińkowska 

zajęła miejsce II, uzyskując 260 punktów, a IV miejsce Magda 

Cichal, 182 ptk., zaś w kategorii „Chłopcy” - Olaf Ruchniewicz 

był czternasty.

Michał Patrzałek

Sukcesy sekcji łuczniczej KS „Ożarowianka” 

ZBIÓRKA DARÓW I DATKÓW DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA
W dniach 8-12 października br. w Szkole Podstawowej 

nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 

Mazowieckim zorganizowano zbiórkę 

karmy i innych produktów dla zwierząt. 

Akcja zbierania darów została połączona ze Świętem Czekola-

dy. Każdy, kto wziął udział w zbiórce, dostawał kawałek ciasta 

czekoladowego upieczonego przez rodziców uczniów naszej 

szkoły. Dary z tegorocznej zbiórki przekazano dla zwierząt 

przebywających w Schronisku dla Zwierząt w Milanówku.

 W sobotę - 27 października - pięcioro uczniów z Samorzą-

du Szkolnego i Gazetki Szkolnej „Po Dzwonku”, wraz z panią 

Małgorzatą Stanisławską - opiekunką samorządu i panem 

Bartoszewiczem - jednym z rodziców, pojechało do Milanów-

ka przekazać zebrane dary. Na miejscu mogli na własne oczy 

zobaczyć, w jakich warunkach żyją zwierzęta i dowiedzieć się, 

jakie mają potrzeby. Redaktorzy gazetki, korzystając z okazji, 

przeprowadzili wywiad z panią kierownik schroniska, która od-

powiedziała na wszystkie pytania i podziękowała za ofiarność.

 Cała akcja została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez 

uczniów, jak i ich rodziców. Zebrana ilość artykułów z trudem 

zmieściła się w bagażnikach dwóch samochodów. 

 W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim dar-

czyńcom, a zwłaszcza państwu Bartoszewiczom, którzy zaan-

gażowali się w zbiórkę. Wiemy, że uczniowie naszej szkoły i ich 

rodzice mają wielkie serca i los porzuconych zwierząt nie jest 

im obcy.

opiekun Samorządu Szkolnego - Małgorzata Stanisławska

WYDARZENIA KULTURALNE

Od kwietnia br. w MCC Mazurkas Conference 

Centre&Hotel pod nazwą FORUM HUMA-

NUM MAZURKAS odbywają się cykliczne 

spotkania przedstawicieli biznesu i sztuki. 

Misją tych wydarzeń jest przyciągnięcie i skupienie wybitnych 

przedstawicieli kultury, sztuki i biznesu oraz umożliwienie sy-

nergii tych „dwóch światów”. Dodatkowym celem spotkań jest 

pomoc artystom w upowszechnianiu i promowaniu kultury 

w czasach zdominowanych przez mass media, gdzie kultura 

jest spychana na boczny tor.  

 Formuła spotkań jest za każdym razem podobna, przed-

stawienie teatralne czy koncert przeplata się z wernisażem 

prac malarskich, a w tle słychać dyskusje będące wyrazem 

podglądów i wrażeń spotkanej twórczości.

 W MCC Mazurkas Conference Centre&Hotel odbyły się 

już cztery spotkania z cyklu. Zaproszeni goście mieli okazję 

podziwiać artystów takich jak: Olgierd Łukaszewicz, Henryk 

Spotkać sztukę i czerpać z niej… - słowem FORUM HUMANUM 
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W niedzielę - 4 listopada br. - w ożarowskim Domu Kultury

 „Uśmiech” został zainaugurowany X Jubileuszowy 

Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka w barwach jesieni”. 

Otworzył go koncert zatytułowany „Melancholia”, nawiązują-

cy swym nastrojem do klimatu Zaduszek i dający słuchaczom 

możliwość refleksji nad przemijaniem i upływem czasu. Wy-

konawcą koncertu był kwartet smyczkowy Prima Vista, a wy-

boru programu dokonał i koncert poprowadził dyrektor arty-

styczny festiwalu - Józef Kolinek. Program koncertu wypełniły 

przepiękne, refleksyjne, utrzymane w wolnych tempach części 

kwartetów smyczkowych najwybitniejszych kompozytorów 

muzyki kameralnej w dziejach tego gatunku. Kwartet smycz-

kowy, jako zespół czterech instrumentów o niezwykle wyrów-

nanej barwie i homogenicznym dźwięku, zawsze fascynował 

kompozytorów i wszyscy najwybitniejsi twórcy od epoki kla-

sycyzmu po czasy nam współczesne pozostawili prawdziwe 

arcydzieła tego gatunku.

 Koncert otworzyło Andante grazioso z ostatniego, niety-

powego - bo tylko dwuczęściowego - Kwartetu d-moll op. 103 

Józefa Haydna, który to kwartet jest podsumowaniem wspa-

niałego dorobku sędziwego już w momencie jego kompono-

wania twórcy wzorca tego gatunku muzycznego. Następnie 

wykonano piękne Adagio - pierwszą część pierwszego Kwarte-

tu G-dur KV 80 napisanego przez zaledwie 14-letniego Mozar-

ta w ciągu trzech dni pobytu w maleńkim włoskim miastecz-

ku Lodi, w trakcie podróży koncertowej po Europie. Kolejną 

pozycją koncertu było niezwykłe w swej warstwie muzycznej 

i zapowiadające już epokę romantyzmu w muzyce Adagio af-

fettuoso, druga część z pierwszego, młodzieńczego Kwartetu 

F-dur op. 18 nr 1 Ludwiga van Beethovena. 

 Po Beethovenie Kwartet Prima Vista zagrał Adagio con 

espressione, wolną część pierwszego Kwartetu d-moll genialnie 

uzdolnionego kompozytora hiszpańskiego Juana Crisostomo 

de Arriaga, napisaną przez 16-letniego młodzieńca, który zmarł 

na gruźlicę na dwa tygodnie przed swoimi dwudziestymi uro-

dzinami! Kolejną pozycją było arcydzieło muzyki kameralnej 

- druga, wariacyjna w formie, część Kwartetu „Śmierć i dziew-

czyna” Franciszka Schuberta. Koncert zakończyła wstrząsająca 

w swoim dramacie pierwsza część Kwartetu nr 8 op. 110 Dy-

mitra Szostakowicza, dzieła napisanego w 1960 roku i dedyko-

wanego „Ofiarom faszyzmu i wojny”.

 Finałowy koncert X Jubileuszowego Festiwalu Muzyki 

Kameralnej „Muzyka w barwach jesieni” miał miejsce w Filii 

X Jubileuszowy Festiwal Muzyki Kameralnej 
„Muzyka w barwach jesieni”

Talar, Maria Pomianowska, Krzysztof i Kuba Jakowicz, Justyna 

Reczeniedi, Milo Siemieński oraz wernisaże malarskie: Maria-

na Adamczyka i jego brata Michała Adamczyka, Bartłomieja 

Michałowskiego, Artura Chacieja, Bernadetty Stępień, Janusza 

Sienkiewicza i nieżyjącego już Stefana Drobota.

 W ostatnią niedzielę października na IV FORUM HUMA-

NUM MAZURKAS uczestnicy mogli spotkać na scenie nie-

codziennych gości: aktora Daniela Olbrychskiego, będącego 

legendą polskiej sceny teatralnej i filmowej, wybitnego wirtu-

oza skrzypiec prof. Krzysztofa Jakowicza oraz pianisty Roberta 

Morawskiego. A także podziwiać prace malarskie Beaty Anny 

Topolińskiej oraz Zbigniewa Chrostka. 

 Przygotowany specjalnie na ten wieczór program poetyc-

ko-muzyczny pt. „Nastroje” zawierał dzieła najwybitniejszych 

poetów i kompozytorów z różnych epok. Usłyszeliśmy między 

innymi dzieła A. Mickiewicza, J. Lechonia, J. Słowackiego, C. K. 

Norwida, Z. Herberta, J. Iwaszkiewicza czy B. Leśmiana, S. Jesie-

nina, B. Okudżawy, W. Wysockiego oraz muzykę: F. Chopina, 

H. Wieniawskiego, I. Paderewskiego czy K. Szymanowskiego 

oraz S. Rachmaninowa. Daniel Olbrychski potwierdził swój 

kunszt aktorski dostarczając widzom wzniosłych emocji i hip-

notyzując wspaniałym występem. Również muzycy poruszyli 

serca widowni doskonałym wykonaniem utworów. Melodia 

wydobywająca się ze skrzypiec i fortepianu przeplatała się 

z dziełami poetyckimi, motywując do głębszych refleksji. Wi-

dzowie podziękowali artystom za wspaniały występ gromkimi 

brawami. Po przygotowanej części artystycznej nadszedł czas 

na dyskusję z artystami, którą poprowadził Prezes MCC Ma-

zurkas Conference Centre&Hotel - Andrzej Bartkowski. Były 

wspomnienia dotyczące całej twórczości Daniela Olbrychskie-

go, jego kunsztu artystycznego i niezwykłej miłości do Polski. 

Kolejną częścią tego nasyconego artyzmem wieczoru były fil-

my stworzone przez Jana Sumikowskiego, obrazujące postaci 

oraz twórczość malarzy Beaty Anny Topilińskiej i Zbigniewa 

Chrostka - bohaterów wernisażu. 

 Tradycją każdego FORUM HUMANUM MAZURKAS jest 

umożliwienie ciekawych i twórczych dyskusji również z mala-

rzami, tak stało się także podczas tego wieczoru. Pani Janina 

Tuora - kurator wydarzenia - zaprosiła wszystkich uczestników 

do wymiany myśli i poglądów na sztukę, nawiązując cenną 

i pełną wyrazistych emocji dyskusję gości z artystami.

 Na zakończenie wieczoru Szef Kuchni MCC Mazurkas - Bar-

tłomiej Czerwiński - przygotował dla uczestników wykwintny 

koktajl oraz tradycyjnie torty, na których widniały dzieła ma-

larskie: „Mazowsze Tańczy” Beaty Anny Topolińskiej oraz „Blue 

Marine” Zbigniewa Chrostka.  

Agnieszka Zawadzka - Hotel Mazurkas
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Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie, w niedzielę, 18-go listo-

pada. Jego motywem przewodnim był żart w muzyce .

 Koncert otworzył utwór Paula Hindemitha (1895-1963) - 

Uwertura do „Latającego Holendra” z podtytułem „Jak słaba 

orkiestra kurortowa gra „a vista” przy zdroju o siódmej rano”. 

Kompozycja ta, to parodia wykonania słynnej uwertury Ryszar-

da Wagnera z zaplanowanymi nierównościami i nieczystościa-

mi w grze zespołu. Jako drugi został wykonany przez Kwartet 

Prima Vista utwór Liroya Andersona „Synkopujący zegarek” 

ukazujący wykorzystanie rytmu synkopowanego jako czyn-

nika formotwórczego. Kolejny utwór to „Scherziana” młode-

go polskiego kompozytora Piotra Wróbla napisany dla festi-

walu „Chopiniana” i mający dopiero drugie swoje wykonanie 

właśnie w Józefowie. Pomysłodawcą wykorzystania tematów 

z czterech scherz Chopina w żartobliwy sposób był Józef Koli-

nek - dyrektor artystyczny festiwalu „Muzyka w barwach jesie-

ni”. Pomysł ten zrealizowal znakomicie Piotr Wróbel, komponu-

jąc utwór na puzon basowy i kwartet smyczkowy. Wykonawcą 

partii solowej podczas koncertu był sam kompozytor, a utwór 

bardzo się publiczności podobał. Ostatnim punktem progra-

mu była miniatura „Maszyna do pisania”, w której instrumen-

tem solowym była stara, poczciwa maszyna do pisania. „Grał” 

na niej Piotr Wróbel z dużą wirtuozerią.

 Relację z koncertów możemy zobaczyć w galerii video na 

stronie internetowej Gminy Ożarów Mazowiecki oraz w serwi-

sie YouTube.

 Dopełnieniem koncertu był wernisaż prac Antoniego Fili-

powicza, malarza, poety i pisarza. Artysta zaprezentował ob-

razy o różnorodnej tematyce - od sakralnych, poprzez pejzaż, 

portret, po martwą naturę. Ulubioną techniką malarską Anto-

niego Filipowicza jest pastel. Swoje prace wystawiał w Muzeum 

Historycznym Miasta Stołecznego Warszawy, Galerii New City 

w Warszawie i innych galeriach. Jest wielokrotnym laureatem 

konkursów malarskich oraz literackich. 

Józef Kolinek

Zdjęcia z festiwalu znajdą Państwo na okładce „Informatora”

27 października br., w sali bankietowej w Ołtarzewie, 

odbył się jubileusz X-lecia Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”.

Na tę uroczystość przybyli: Burmistrz Ożarowa Mazowiec-

kiego - Paweł Kanclerz, Z-ca Burmistrza - Dariusz Skarżyński, 

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Jan Żychliński, 

W-ce Starosta - Paweł Białecki, Przewodnicząca Rady Miejskiej 

- Blanka Jabłońska, rodzice oraz sympatycy zespołu.

 Po barwnym, roztańczonym i rozśpiewanym koncercie, 

w stronę zespołu i prowadzących zespół popłynęły słowa po-

dziękowania za wieloletnią pracę i promowanie polskiej kultu-

ry ludowej w kraju i za granicą. 

 Jesteśmy dumni, że od 10 lat w naszej gminie istnieje Zespól 

Ludowy „Ożarowiacy”, który powstał w 2002 roku. Działa przy 

Domu Kultury ,,Uśmiech’’ w Ożarowie Mazowieckim, zrzesza 

dzieci, młodzież i dorosłych. W roku 2002/2003 zespól liczył 

6 osób. Z biegiem lat powiększał się i obecnie pracuje w czte-

rech grupach wiekowych, liczy około 80 osób. Zespołowi przy-

grywa kapela ludowa złożona z profesjonalnych muzyków. 

Celem działalności zespołu jest podtrzymywanie zanikającego 

folkloru i tradycji ludowych różnych regionów Polski. Poza tań-

cem, muzyką i śpiewem, wielu wrażeń artystycznych dostar-

cza różnorodność strojów charakterystycznych dla poszcze-

gólnych regionów. W repertuarze zespołu znajdują się polskie 

pieśni i tańce z regionu Mazowsza, Krakowa, Śląska, Lasowia-

ków i Spisza. Treścią tych programów jest zachowanie auten-

tyczności w zakresie muzyki, tańca i pieśni, upowszechnianie 

polskiej kultury ludowej oraz godne reprezentowanie Gminy 

Ożarów Mazowiecki.  Zespół aktywnie włącza się w liczne im-

prezy lokalne, które odbywają się na terenie gminy i powiatu. 

Koncertował też na wielu scenach krajowych i zagranicznych, 

zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. 

 Od momentu powstania do chwili obecnej kierownikiem 

artystycznym i choreografem zespołu jest pani Małgorzata 

Wojciechowska, muzykę dla zespołu opracowuje pan Walde-

mar Dąbrowski, który jest także kierownikiem kapeli ludowej, 

zajęcia wokalne od 2012 roku prowadzi pan Mariusz Latek.

 W czasie swojej działalności Zespół Ludowy „Ożarowiacy”, 

oprócz wielu występów na terenie kraju, odbył szereg podróży 

zagranicznych. Gościł między innymi na międzynarodowych 

festiwalach folklorystycznych na Węgrzech, w Bułgarii, Sło-

wacji, dwukrotnie we Włoszech, w roku 2006 oraz 2009 brał  

udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Dni 

Ziemi Kaszubskiej” w Brusach .

 Praca w  zespole ma również aspekt wychowawczy. Oprócz 

tańca i pieśni, dzieci i młodzież uczą się pracy, dyscypliny, od-

powiedzialności, wrażliwości oraz pomocy innym.

 Mamy nadzieję, że nadal zespół będzie się rozwijał i że 

dołączą do zespołu dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, dla 

których muzyka i taniec stanowią jedną z najprzyjemniejszych 

rzeczy w życiu. Całemu zespołowi życzymy dalszych sukcesów 

na scenach krajowych i zagranicznych.

 Pamiętajmy i bądźmy świadomi, że dziedzictwo kulturowe 

- to wielki obszar, który należy odkrywać, badać, nauczać, oca-

lać od zapomnienia. Nie wolno nam odcinać się od korzeni, 

nie wolno wyśmiewać ani wartościować, tylko należy akcep-

tować i wykorzystywać. Należy stworzyć wspólną płaszczyznę 

pomiędzy tradycją i współczesnością.

 Przekazywanie dawnych tradycji następnym pokoleniom 

jest możliwe dzięki pełniejszemu poznaniu własnej kultury 

i dziedzictwa narodowego, a także poprzez uczestnictwo i or-

ganizowanie działań przyczyniających się do poznania, odtwo-

rzenia i przypomnienia tych tradycji.

 Jeśli chcemy realizować swoje marzenia i plany, musimy pa-

trzeć w przyszłość, a tą przyszłością są nasze dzieci wychowa-

ne w polskiej kulturze. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział:  

„Kultura ludowa jest wielkim skarbem, którego nie wolno zako-
pać w ziemi, lecz trzeba z niego czerpać’’. 

Kierownik artystyczny zespołu - Małgorzata Wojciechowska

Zdjęcia z jubileuszu znajdą Państwo na wkładce do „Informatora”

Jubileusz „OŻAROWIAKÓW”
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STRAŻ MIEJSKA

Obowiązki użytkowników pasa drogowego 
Tym razem przypominamy użytkownikom pasa drogowego 

o konieczności przestrzegania przepisów, obligujących 

nas do zachowania porządku w miejscu publicznym.

Przepisy „Kodeksu wykroczeń” stanowią: 

Art. 91 Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze 

pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicz-

nościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo 

lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze 

grzywny albo karze nagany.

Art. 99§ 1 pk 2 Kto niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub 

drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia 

drogowe, podlega karze grzywny albo karze nagany

Art. 101 Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania  i usuwa-

nia z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, prze-

chodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej 

poza miastem poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu 

lub lodu, podlega karze grzywny lub karze nagany.

Art. 102 Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należy-

tym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległej nierucho-

mości, podlega karze grzywny albo karze nagany.

 Dlaczego o tym piszemy? Prezentowane zdjęcie jest do-

wodem na występowanie takiego zjawiska na naszym terenie. 

Tym razem, dzięki czujności naszych mieszkańców i sprawnym 

działaniu strażników, sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Straż Miejska

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

6 grudnia - czwartek - godz. 17:00
Rozświecenie choinki gminnej. Plac przy Starostwie Powia-

tu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133.

9 grudnia - niedziela - godz. 16:00
Wernisaż pt. ,,Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej”. 

Boże Narodzenie 2012. Wstęp wolny.

12 grudnia - środa - godz. 10:00-12:30
Zakończenie projektu pt. „Zmieniam swoją przyszłość 

- aktywna integracja społeczna w gminie Ożarów Mazo-

wiecki” organizowanego przez OPS w Ożarowie Maz.

13 grudnia - czwartek - godz. 16:00
Spotkanie opłatkowe Świetlicy Środowiskowej przy parafii  

Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Maz.

16 grudnia - niedziela - godz. 13:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl pt. „Dwa Pingwin-

ki Pink i Punk” w wykonaniu Teatru „Gargulec”. 

Wstęp wolny.

20 grudnia - czwartek - godz. 17:30
Spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

30 grudnia - niedziela - godz. 13:00
„Koncert Kolęd” w wykonaniu Niny Nowak - solistki 

Teatru Wielkiego i Filharmonii Narodowej, organy - Błażej 

Konopek. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Maz.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

9 grudnia - niedziela - godz. 15:00
Teatrzyk dla najmłodszych pt. ,,Wizyta św. Mikoła-

ja” w wykonaniu Teatru „Wariacja”. Wstęp wolny.

15 grudnia - sobota - godz. 8:00-13:30
Spotkanie integracyjne Polskiego Związku

Niewidomych dla członków i podopiecznych z okazji

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

16 grudnia - niedziela - godz. 13:00-17:00
Kiermasz świąteczny - prace wykonane przez dzieci 

i dorosłych z pracowni robótek ręcznych. Wstęp wolny.

16 grudnia - niedziela - godz. 15:00
Jasełka pt. ,,Dawno temu w Judei ‘’ w wykonaniu

dziecięcej grupy teatralnej działającej w Filii DK „Uśmiech” 

w Józefowie oraz zespołu seniorów „Wesołe Wdówki”.

Wstęp wolny.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

Koncert Noworoczny  
niedziela 6 stycznia 2013 godz.19:00 - sala bankietowa Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim

Wystąpią: Justyna Reczeniedi, Krystian Krzeszowiak i Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu pod 

dyrekcją Tadeusza Wicherka. W programie musicale wszech czasów i CO - OPERA premierowy projekt do muzyki Marcina 

Nierubca i słów Michała Zabłockiego.

Karnety wstępu w cenie 40 złotych do nabycia w Domu Kultury „Uśmiech” przy ul. Poznańskiej 165 
od 10 grudnia 2012 roku w godzinach 9:00-19:00 
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LISEK

KROPEK

LUCEK

KSIĄŻĘ

ASTRA

Zwierzęta znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe domy. Są zdrowe, zaszczepione i zachipowane. 

UNA

FAFIK

PRZECINEK

PUSIA

HEKTOR

NUTEK

Kącik adopcyjny
Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Maz., podając dokładne dane 

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

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-

nictwa, czy zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, to zgłosić 

zaginięcie pod numer telefonu, który jest podany w kąciku ad-

opcyjnym „Informatora” oraz Straży Miejskiej.

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o telefo-

ny po godzinie 16:00. Tel. kontaktowe: 507-415-468 po 16:00, 
602-655-645 po 16:00, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnic-

twa (22) 722-22-07 wew. 236, 237.

BRUNO

GROSZEK

konto do wpłat dla bezdomnych zwierząt: 
Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie, ul. Jagiełły 5 
m. 19, 14-100 Ostróda 
Numer konta: VWBank 78 2130 0004 2001 0388 
0143 0001
Koniecznie z dopiskiem „Zwierzaki Kasi”. Dopisek 
ten wskazuje, na które psy zostaje przeznaczo-
na pomoc. „Zwierzaki Kasi” - to bezdomne psy 
z rejonu Ożarowa Maz., Brwinowa, Pruszkowa i 
ościennych miejscowości.


