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Z PRACY BURMISTRZA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: KOMARTRANS Paweł Mońko 

z siedzibą w Pruszkowie na dowóz dzieci niepełno-
sprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do 
placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 
2013/2014

za cenę ofertową brutto: 499.298,92 zł
� z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Sa-

mochodowej w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.  z siedzibą 
w Grodzisku Maz. na świadczenie usług w zakresie 
wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 328.980,00 zł
� z wykonawcą: Wiesława Bielecka Placówka Edu-

kacji Ustawicznej „EDU” z siedzibą w Tłuszczu na prze-
prowadzenie szkoleń dla Benefi cjentów Ostatecznych 
w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki  

za cenę ofertową brutto: 87.375,00 zł
� z wykonawcą: Urządzanie i Utrzymywanie Zieleń-

ców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich z siedzibą 
w Milanówku na usługi uzupełniające do umowy Nr 
RZP.272.12.13.2013 z dn. 30.04.2013 r. dotyczą-
ce wycinki, pielęgnacji, konserwacji i korekty drzew 
i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody

(zamówienie zostanie udzielone do wysokości 
środków zabezpieczonych w budżecie Gminy tj. kwoty 
100.000,00 zł)

� z wykonawcą: Urządzanie i Utrzymywanie Zieleń-
ców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich z siedzibą 
w Milanówku na renowację parku w Ożarowie Mazo-
wieckim

za cenę ofertową brutto: 45.000,00 zł
� z wykonawcą: Moje Bambino Sp. z o.o. z siedzibą 

w Łodzi na zakup pomocy dydaktycznych i wyposaże-

nia dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusociń-
skiego w Ożarowie Mazowieckim wraz z montażem

za cenę ofertową brutto: 88.921,37 zł
� z wykonawcą: KOMARTRANS Paweł Mońko z sie-

dzibą w Pruszkowie na usługi uzupełniające do Umo-
wy Nr RZP.272.36.32.2013 z dnia 14.08.2013 r. na 
dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkol-
no-wychowawczych

za cenę ofertową brutto: 18.984,24 zł
� z wykonawcą: ALSPAW Sp. z o.o z siedziba 

w Ostrowie Wielkopolskim na zakup wraz z dostawą 
dla Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowiec-
kim ul. Poznańska 165, fabrycznie nowej sceny mobil-
nej z zadaszeniem oraz przeszkolenie 4 pracowników 
Zamawiającego w zakresie montażu i demontażu

za cenę ofertową brutto: 77.121,00 zł
� z wykonawcą: KOMARTRANS Paweł Mońko z sie-

dzibą w Pruszkowie na usługi uzupełniające do umo-
wy Nr RZP.272.36.32.2013 z dnia 14.08.2013 r. na 
dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkol-
no-wychowawczych 

za cenę ofertową brutto: 17.969,04 zł

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

� świadczenie usług doradztwa podatkowego w za-
kresie odzyskiwania podatku VAT w Gminie Ożarów 
Mazowiecki 

znak postępowania: RZP.271.48.2013 
� odśnieżanie ulic w granicach administracyj-

nych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 
2013/2014

znak postępowania: RZP.271.50.2013 

OŚWIATA

� 2 września we wszystkich szkołach odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

� W nowym roku szkolnym 2013/2014 w Przed-
szkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 
został utworzony nowy oddział integracyjny dla dzieci 
trzyletnich.

� 29 sierpnia i 4 września w Szkole Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie odbyło się szko-
lenie Rady Pedagogicznej w ramach grantu Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty. Szkolenie poprowadziła 

Pani Małgorzata Górska, pracownik Mazowieckiego 
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Warszawie. 

� 17 września w Szkole Podstawowej im Szarych 
Szeregów w Płochocinie rozpoczął się projekt ekolo-
giczny pn. „Przyjaciel przyrody”, który jest realizowany 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Zbierzemy 20 tys. te-
lefonów na 20tą rocznicę Sprzątania świata”. 

� Z okazji 74 rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej, w dniu 
7 września poczty sztandarowe i uczniowie szkół z te-
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Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 12 września 2013r.

Z PRACY BURMISTRZA \ Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

KULTURA

Dom Kultury „Uśmiech” w Oźarowie Mazowieckim

27-30 sierpnia oraz 9-19 września udostępnio-
no salę dla Ośrodka Pomocy Społecznej – realizacja 
projektu systemowego: „Zmieniam swoją przyszłość 
– aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów Ma-
zowiecki” 

3 września w sali widowiskowej odbyła się debata 
społeczna z udziałem mieszkańców. Tematem spotka-
nia było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przemoc 
w rodzinie oraz bezpieczeństwo w miejscu zamieszka-
nia i w miejscach publicznych. Debata została zorga-
nizowana w związku z realizacją rządowego programu 
„Razem Bezpieczniej”, jak również policyjnego pro-
gramu zapobiegania przestępczości.  

5 - 6 września zorganizowano warsztaty zespołu 
ludowego „Ożarowiacy”

8 września odbyły się Dożynki Gminne w Płocho-
cinie

12 września zorganizowano walne zebranie Uni-
wersytetu III Wieku

12 września odbyła się sesja Rady Miejskiej

Dom Kultury ,,Uśmiech”- Filia w Józefowie

15 września promocja zajęć  proponowanych w ro-
ku kulturalnym 2013/2014

Dom Kultury ,,Uśmiech”- Filia w Broniszach 

5 września odbyło się zebranie sołeckie
15 września wynajem sali na uroczystość rodzin-

ną

renu Gminy Ożarów Mazowiecki uczestniczyli w uro-
czystościach patriotycznych - „Apel poległych”. Po 

uroczystości wszyscy obejrzeli inscenizację Bitwy Oł-
tarzewskiej w wykonaniu grupy rekonstruktorów.

1) Uchwała Nr XLI/389/13 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr XLI/390/13 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

3) Uchwała Nr XLI/391/13 w sprawie nabycia 
w drodze darowizny nieruchomości położonej w Oża-
rowie Mazowieckim.

4) Uchwała Nr XLI/392/13 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim (Ju-
liusza Kossaka).

5) Uchwała Nr XLI/393/13 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim 
(Promyka).

6) Uchwała Nr XLI/394/13 w sprawie wyraże-
nia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od 
Skarbu Państwa działki stanowiącej drogę, położoną 
w obrębie ewidencyjnym SHRO Bronisze.

7) Uchwała Nr XLI/395/13 w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru 
Macierzysz – Jawczyce – Mory część IV.

8) Uchwała Nr XLI/396/13 w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia 
z Gminą Błonie dotyczącego uruchomienia komuni-
kacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy 
Ożarów Mazowiecki z obszarem gminy Błonie.

9) Uchwała Nr XLI/397/13 w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych i dworców na tere-
nie gminy Ożarów Mazowiecki oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów.

10) Uchwała Nr XLI/398/13 w sprawie rozpa-
trzenia skargi najemców lokali komunalnych w budyn-
ku przy ul. Strażackiej 3a w Ożarowie Mazowieckim 
na p.o. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Oża-
rowie Mazowieckim Pana Marcina Kostrzewskiego.

11) Uchwała Nr XLI/399/13 w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu pt. „Ze szkoły w świat”.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresa-
mi:

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

(pokój nr 108).
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Mieszkańcy Gminy wiedzą, gdzie jest Komisariat 
Policji, ale gdyby przeprowadzić uliczną sondę i za-
dać jedno pytanie; „jak nazywa się dzielnicowy rejo-
nu w którym mieszkasz?” - wyniki takiego sondażu 
wydają się być przesądzone. Nie znamy policjantów 
z imienia i nazwiska. 

Aby ułatwić mieszkańcom kontakt z tzw. poli-
cjantem pierwszego kontaktu prezentujemy imiona 
i nazwiska policjantów dzielnicowych, rejony służ-
bowe, które obsługują oraz numery telefonów służ-
bowych. 

Rejon służbowy nr 1 obejmuje południową część 
miasta Ożarów Mazowiecki - asp. Dariusz DŁUŻ-
NIEWSKI, tel. kom. 600-997-639

ULICE:
3 Maja, 11 Listopada, Adama Mickiewicza, Artu-

ra i Franciszka Radziwiłłów, Bolesława Prusa, Cicha, 
Graniczna, Janusza Kusocińskiego, Kolejowa, Kono-
topska, Konwaliowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Ko-
pernika, Nieznana, Ożarowska, Parkietowa, Poznań-
ska (od numeru 123 do numeru 235), Przejazdowa, 
Spacerowa, Spokojna, Stefana Żeromskiego, Strażac-
ka, Wincentego Majewskiego, Wincentego Witosa, Wi-
śniowa, Zielna

Rejon służbowy nr 2 obejmuje północną część 
miasta Ożarów Mazowiecki - st. sierż. Rafał ANTO-
NIAK, tel. kom. 600-997-665

ULICE:
1 Maja, Baśniowa, Daleka, Dobrogórska, Duch-

nicka, Floriana, Gen. Henryka Dąbrowskiego, Gen. 
Kazimierza Pułaskiego, Henryka Sienkiewicza, Jana 
Kilińskiego, Jana Zamoyskiego, Józefa Hallera, Józefa 
Poniatowskiego, Józefa Sowińskiego, Józefa Wybic-
kiego, Kapucka, Krzywa, Księstwa Warszawskiego, 
Lipowa, Mała, Mazowiecka, Muzyczna, Nadbrzeżna, 
Niska, Obrońców Warszawy, Ożarowska, Pallotyńska, 
Parkowa, Partyzantów, Polna, Poznańska (od nume-
ru 226 do numeru 374), Prosta, Robotnicza, Rolna, 

Romana Dmowskiego, Stanisława Kierbedzia, Strzy-
kulska, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Umiastowska 
(do numeru 41 i 46), Wiejska, Władysława Reymonta, 
Władysława Sikorskiego, Wolności, Zgody

Rejon służbowy nr 3 - asp. Artur BOGUSZ, 
tel. kom. 600-997-671

MIEJSCOWOŚCI:
Bronisze, Macierzysz, Ożarów Wieś, Piotrkówek 

Duży, Piotrkówek Mały, Strzykuły, Szeligi, Wieruchów

Rejon służbowy nr 4 - sierż. szt. Marek Warowny, 
tel. kom. 600-997-636

MIEJSCOWOŚCI:
Duchnice, Jawczyce, Konotopa, Mory

Rejon służbowy nr 5 - sierż. szt. Krzysztof RAWA, 
tel. kom. 600-997-228

MIEJSCOWOŚCI:
Józefów, Wolica

Rejon służbowy nr 6 - sierż. szt. Marcin GÓRSKI, 
tel. kom. 600-997-229

MIEJSCOWOŚCI:
Płochocin Osiedle, Płochocin Wieś

Rejon służbowy nr 7 - asp. Sebastian KAWKA, tel. 
kom. 600-997-992

MIEJSCOWOŚCI:
Michałówek, Myszczyn, Orły, Pilaszków, Pogroszew, 

Pogroszew Kolonia, Święcice, Wolskie

Rejon służbowy nr 8 - asp. Dariusz DOBRZYŃSKI, 
tel. kom. 600-997-224

MIEJSCOWOŚCI:
Domaniewek I, Gołaszew, Kaputy, Koprki, Kręczki, 

Ołtarzew, Umiastów

nadkom. Ewelina Gromek-Oćwieja
ofi cer prasowy

Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Nowa linia autobusowa nr 813 
Z dniem 23 września 2013 roku została urucho-

miona nowa linia autobusowa nr 813 relacji Józe-
fów-Warszawa przez miejscowości Święcice, Pi-
laszków, Pogroszew, Kaputy, Strzykuły, Wieruchów, 
Macierzysz, Szeligi. 

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie 
internetowej gminy Ożarów Mazowiecki  http://www.

ozarow-mazowiecki.pl/gospodarka/komunikacja-61 
oraz na stronie internetowej ZTM Warszawa http://
ztm.waw.pl/

Nowa linia „mini bus”
Z dniem 1 października 2013 roku w dni wolne od 

pracy (soboty, niedziele) została uruchomiona nowa 
linia autobusowa – „mini bus” na trasie Starostwo - 

Zmiany w komunikacji publicznej

„Poznaj swojego dzielnicowego”
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Cmentarz Ołtarzew - Cmentarz Umiastów. Początek 
trasy przy ulicy Radziwiłłów przystanek Starostwo, 
ul. Poznańska, przystanek Sanktuarium, ul. Kierbe-
dzia, ul. Parkowa, przystanek Parkowa Cmentarz, 
ul. Umiastowska Cmentarz i końcowy przystanek 
Umiastów Szkoła.

Nowa linia „mini bus” umożliwi dojazd mieszkań-
com Ożarowa Mazowieckiego i okolicznych miejsco-
wości do parafi alnych cmentarzy. Przewidzianych jest 
6 kursów dziennie w godz. od 9.30 (pierwszy odjazd 
z przystanku pod Starostwem w kierunku cmentarza) 

do godz. 15.30 (odjazd z przystanku Szkoła Umiastów 
w kierunku Ożarowa Mazowieckiego).

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie 
internetowej gminy Ożarów Mazowiecki  http://www.
ozarow-mazowiecki.pl/gospodarka/komunikacja-61 

Dodatkowo „mini bus” będzie kursował w dniach 
1 i 11 listopada 2013 r.

Zapraszamy Państwa do korzystania z nowych po-
łączeń komunikacyjnych.

Urząd Miejski 
w Ożarowie Mazowieckim

wykorzystania urządzenia kontrolno-pomiarowego „Fotorapid CM 011”  nr. fabr. 019

Harmonogram pomiaru prędkości urządzeniem kontrolno-pomiarowym „Fotorapid CM 011”, pro-
wadzony na terenie Miasta i  Gminy Ożarów Mazowiecki przez Straż Miejską w Ożarowie Mazowieckim 
w miesiącu październiku 2013 r.

data miejsce czas

02.10.2013 Sochaczewska akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Zgodnie z dok.
fotografi czną

POMIAR

04.10.2013 Poniatowskiego (zgłoszenie mieszkańców)

07.10.2013 Partyzantów (zgłoszenie mieszkańców)

08.10.2013 Południowa (zgłoszenie mieszkańców)

09.10.2013 Sochaczewska (statystyki Straży Miejskiej)

10.10.2013 Poniatowskiego (zgłoszenie mieszkańców)

11.10.2013 Warszawska (zgłoszenie mieszkańców)

14.10.2013 Szeligowska (prośba radnych)

16.10.2013 Nowowiejska (statystyki Straży Miejskiej)

18.10.2013 Sochaczewska akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

21.10.2013 Poniatowskiego (zgłoszenie mieszkańców)

22.10.2013 Strzykulska (zgłoszenie mieszkańców)

23.10.2013 Partyzantów (zgłoszenie mieszkańców)

24.10.2013 Sochaczewska (statystyki Straży Miejskiej)

25.10.2013 Świerkowa (zgłoszenie mieszkańców)

28.10.2013 Nowowiejska (statystyki Straży Miejskiej)

30.10.2013 Sochaczewska akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

31.10.2013 Poznańska „Akcja znicz”

HARMONOGRAM
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Od sierpnia  realizujemy projekt współfi nansowany  
w  ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecz-
nej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji,  Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej.  

Okres realizacji projektu w 2013 r. – od 1 sierpnia 
do 31 grudnia 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowiec-
kim  adresuje swoje wsparcie do grupy osób z terenu 
Gminy w wieku aktywności zawodowej, które są długo-
trwale bezrobotne i korzystają z pomocy społecznej, 
są niepełnosprawne  - spełniają kryteria uczestnictwa 
w projektach systemowych w ramach Poddziałania 
7.1.1 .Wsparcie polega na szeregu działań aktywiza-
cyjnych oraz szkoleniach dla uczestników projektu.

Zakres projektu oraz jego główne cele stanowią 
kontynuację projektów realizowanych w latach ubie-
głych 2008 - 2012. Celem głównym jest  integracja 
społeczna osób z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 
zagrożonych  wykluczeniem społecznym poprzez ak-
tywizację zawodową , społeczną i zdrowotną pozwala-
jącą również na poprawę sytuacji materialno-bytowej. 
Zwiększenie roli pracy socjalnej, zindywidualizowane 
podejście do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, 
podniesienie kwalifi kacji zawodowych i umiejętności 
społecznych uczestników projektu.   

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

- Aktywna integracja - integracja zawodowa reali-
zowana będzie poprzez umożliwienie skorzystania 
z usług doradcy zawodowego przez wszystkich uczest-
ników projektu. Aktywizacja edukacyjna realizowana 
będzie poprzez zorganizowanie kursów i szkoleń za-

wodowych mających na celu podniesienie kwalifi kacji 
zawodowych, nabycie nowych umiejętności bądź uzy-
skanie zawodu – realizujemy  w ramach projektu kurs 
komuterowy, kurs pracownik magazynu  oraz dziecięca 
opiekunka domowa. Ponadto w ramach projektu prze-
widziano konsultacje z psychologiem oraz lekarzem. 
Aktywizacja społeczna realizowana będzie w trakcie 
kursu z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, 
radzenia sobie ze stresem oraz dotyczące świadomo-
ści  roli rodzica Wszyscy uczestnicy projektu zostaną 
w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem 
fi nansowym aby umożliwić im aktywne uczestnictwo 
w planowanych zajęciach. Wsparcie fi nansowe będzie 
stanowiło wkład własny w projekt.

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

Realizacja projektu systemowego jest prowadzoną 
od 2008 roku formą pracy z klientami pomocy spo-
łecznej, stanowi wyzwanie dla kadry Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, któremu mamy 
nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków będą 
zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników pro-
jektu i ich rodzin. Dotychczas w realizowanych projek-
tach udział wzięło 55 benefi cjentów ( 36 kobiet i 19 
mężczyzn) w 2013 roku z projektu skorzysta kolejnych 
14 benefi cjentów.

Biuro projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 165
Tel.  022 – 722 26 73

www.ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl

Realizacja projektu „Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja 
społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki” rozpoczęta …

Projekt „Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki” 
współfi nansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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„Lato w mieście” w Świetlicy socjoterapeutycznej

Podziękowania za ważny głos Mieszkańców

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiet doty-
czących Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy 
Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020. Dane po-
chodzące z analizy ankiet zostaną uwzględnione w 
opracowaniu założeń do nowej Strategii, która okre-

ślać będzie główne kierunki rozwoju Gminy Ożarów 
Mazowiecki na kolejne lata. Mam nadzieję, że dzięki 
Państwa zaangażowaniu Gmina Ożarów Mazowiecki 
będzie miejscem przyjaznym i spełniającym Państwa 
oczekiwania. 

Paweł Kanclerz 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

W dniu 7 września 2013 r. odbył się Pierwszy Bieg 
Pamięci z Ołtarzewa do Palmir zawiązany z rocznicą 
Bitwy Ołtarzewskiej. Organizatorami biegu byli: Bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz Stowarzyszenie 
Razem w Powiecie.

Przed Biegiem nastąpiło złożenie wiązanki przy ta-
blicy znajdującej się w miejscu zamieszkania wybitne-
go biegacza z naszego regionu Janusza Kusocińskie-
go.

Na zakończenie biegu, na Cmentarzu w Palmirach, 
na grobie Janusza Kusocińskiego, uczestnicy i orga-

nizatorzy Biegu złożyli symboliczny wieniec i zapalili 
znicze.

Wszyscy, którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątko-
we medale i upominki.

Zachęcamy do udziału w kolejnym Biegu Pamięci 
za rok.

Jerzy Kuczkowski

Foto: K. Szulgostowski

Bieg Pamięci

Parafi a Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowiec-
kim w ramach działalności Świetlicy Środowiskowej 
zorganizowała w dniach 01.07-19.07.2013 r. wypo-
czynek dla dzieci i młodzieży - akcja „Lato w mieście”. 
Po raz pierwszy akcja prowadzona była w dwóch 
punktach: w Ożarowie Mazowieckim na terenie Parafi i 
Miłosierdzia Bożego oraz w Józefowie w fi lii Domu Kul-
tury Uśmiech. Akcja była nagrodą dla dzieci i młodzie-
ży, która systematycznie przez cały rok uczęszczała do 
Klubu prowadzonego, w ramach projektu fi nansowa-
nego przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
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W ramach akcji jej uczestnikom zapewniona zosta-
ła całodzienna opieka w godz. 8.00 – 17.30, zajęcia 
dydaktyczne obejmujące tematykę profi laktyki uzależ-
nień i zajęcia rekreacyjne. W zajęciach uczestniczyło  
83 dzieci z rodzin pełnych – zdrowych, jak i dysfunkcyj-
nych, oraz 10 wolontariuszy, zamieszkałych na terenie 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. Dzieci objęte były 
opieką wychowawców (pedagogów, terapeuty i socjo-
terapeuty) oraz wolontariuszy.

Akcja „Lato w mieście”, jak co roku realizowana 
jest zgodnie z kanonem profi laktycznym. Sama akcja 
jest działaniem mającym na celu pokazanie i zorga-
nizowanie czasu wolnego, w sposób alternatywny do 
zabaw na podwórkach osiedlowych, gdzie niestety 
często pokazywane są zachowania destruktywne. Na-
szym celem oprócz dobrej zabawy, bezpieczeństwa 
i pokazania miejsc bezpiecznego alternatywnego spę-
dzania czasu wolnego, było także wprowadzenie pro-
gramów profi laktycznych. W tym roku staraliśmy się 
dostosować działania do programu gminnego „Oża-
rowska rodzina”. 

Profi laktyka obejmowała działania zmierzające 
do ochrony podopiecznych przed wpływem czynni-
ków destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój 
oraz zmierzała do pokazywania sposobów udzielania 
wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Wszelkie 

działania profi laktyczne prowadziły do ograniczenia 
i eliminowania zachowań ryzykownych młodzieży oraz 
wzmocnienia czynników chroniących przed zagroże-
niami. Program profi laktyki dostosowany został do 
potrzeb rozwojowych naszych podopiecznych oraz po-
trzeb środowiska wychowawczego. Adresatami działań 
byli uczestnicy akcji „Lato w mieście”, oraz ich rodzice 
i opiekunowie. Działaniami objęliśmy także młodzież, 
która współpracowała z nami w ramach wolontariatu.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane i świa-
domość uczestników została podniesiona zgodnie 
z założeniami. Sprawdziliśmy poziom wiedzy uczest-
ników na spotkaniu kończącym, gdzie w obecności 
rodziców został przeprowadzony konkurs. Na koniec 
uczestnicy otrzymali upominki w postaci koszulek, 
broszurek i znaczków promujących „Ożarowską rodzi-
nę”.

W ciągu trwania akcji uczestnicy nie mogli narze-
kać na nudę i brak zajęć. Codzienne zajęcia sportowe, 
plastyczne oraz profi laktyczne sprzyjały zawiązywaniu 
nowych przyjaźni. Plan został ubogacony wycieczka-
mi do kina, parku linowego, na basen, jazdą konną 
oraz kolorado. Wyjątkowym i pełnym atrakcji okazał 
się wyjazd na gokarty, który skupił szerokie grono fa-
scynatów sportu. Akcja „Lato w mieście” została zor-
ganizowana dzięki dofi nansowaniu Urzędu Miejskiego 
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Zgodnie z tradycją nowy rok szkolny w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza rozpo-
czął się od wciągnięcia fl agi na maszt, przy dźwiękach 
,,Mazurka Dąbrowskiego”.

Potem spotkanie z rodzicami, informacje dotyczą-
ce pracy szkoły, planu zajęć lekcyjnych i kalendarza 
pracy w nowym roku szkolnym i przedstawienia kadry 
dokonała pani dyrektor Grażyna Pytkowska.

Przyjęcie dzieci z klasy pierwszej do grona uczniów 
naszej szkoły, odbyło się 13 września. Dla nich to była 
szczęśliwa, piątkowa data. Przejęci, zdenerwowani, 
od początku zajęć lekcyjnych rozmawiali tylko o cze-
kającym ich wydarzeniu.

Nie było łatwo dostać się do grona uczniowskiej 
braci. Trzeba było najpierw zaśpiewać piosenkę, 
przejść wszystkie etapy ,,egzaminu”, który przygoto-
wali uczniowie klasy drugiej pod kierunkiem pani Be-
aty Truszkowskiej, odpowiedzieć na zagadki koleżanki 
z klasy trzeciej.

Dopiero po tych trudach można było uroczyście 
i z pełną odpowiedzialnością złożyć ślubowanie. Pani 
dyrektor pasowała każde dziecko na ucznia klasy 
pierwszej i wręczała akt pasowania oraz tarczę szkol-
ną – marzenie każdego pierwszaka. Nie mogło się 
obyć bez tradycji posmarowania palca atramentem 
czerpanym z kałamarza i humoru, gdy jeden z uczniów 

Witamy rok szkolny 2013/2014 w Umiastowie

rozpaczał, że tak pomazanym palcem pobrudzi mysz-
kę komputerową.

Wręczeniem upominków przydatnych do zajęć 
w tak ważnej klasie pierwszej, zakończyła się część 
ofi cjalna. Na pewno to ślubowanie na stałe zagości 
we wspomnieniach i późniejszych opowieściach dzi-
siejszych bohaterów wydarzenia.

Potem, już odprężeni, ofi cjalni uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Umia-
stowie, udali się na poczęstunek, przygotowany przez 
ich mamy dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Jadwiga Bieńkowska

w Ożarowie Mazowieckim. Na podziękowanie zasłu-
guje praca Wolontariuszy, którzy wraz z wychowawca-
mi, z wyjątkowym oddaniem opiekowali się tak zróż-
nicowaną wiekowo grupą dzieci. Po tym chyba każdy 
przyzna rację, że najlepsze są świetlicowe wakacje? 
Dziękujemy i zapraszamy za rok!

Strona www.swietlica-ozarow.pl
http://www.facebook.com/pages/Świet l i -

ca-Środowiskowa-przy-Parafii-Miłosierdzia-Boże-
go/261386290584753
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie 
Mazowieckim, po przerwie technologicznej, zaprasza 
do korzystania z naszych obiektów:

- Basenu sportowego o długości 25 m i głębokości 
od 1,35 m do 1,80 m (dostępność torów na stronie 
http://www.plywalnia.ozarow.maz.pl),

- Basenu do nauki pływania zapewniającego bez-

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza

pieczne przebywanie w wodzie osobom mniej zaawan-
sowanym w pływaniu. Basen o długości 12,5 m i głę-
bokości od 0,7 m do 1,30 m połączony jest z częścią 
rekreacyjną zawierającą m.in. sztuczną rzekę, parasol 
wodny oraz stanowiska z masażami wodnymi, 

- Jacuzzi – basen „whirpool” z temperaturą wody 
36oC

W niedzielę 29 września br. o godz. 16.00, w Sali 
Koncertowej Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 
odbył się koncert: „Viva la chitarra” z udziałem świa-
towej sławy gitarzysty, Fabio Montomoli z Włoch oraz 
Pana  Józefa  Kolinka wybitnego  skrzypka  a  zarazem 
Dyrektora Artystycznego  Festiwalu. Przybyłych gości 
powitali: Pan Paweł Kanclerz –Burmistrz Ożarowa Ma-
zowieckiego  oraz  Pani Blanka Jabłońska – Przewod-
nicząca Rady Miejskiej. W imieniu organizatorów tego 
wspaniałego przedsięwzięcia gości  przywitała  Pani 

Małgorzata Wojciechowska, Kierownik Filii Domu Kul-
tury „Uśmiech” w Józefowie. W programie koncertu 
znalazły się utwory M. Giulianiego, E. Granadosa, J. 
Albeniza, i N. Paganiniego. Wydarzenie artystyczne 
zainaugurowało projekt: „Muzyka w barwach jesieni” 
- XI Festiwal Muzyki Kameralnej. 

instruktor Viola Wściseł
Dom Kultury „Uśmiech”

Koncert Fabio Montomoli



12 Informator Ożarowski 8/32 2013

WYDARZENIA KULTURALNE

sportowy z odzieżą i sprzętem do pływania oraz ba-
rek.

Pływalnia prowadzi indywidualne zajęcia rekre-
acyjno – sportowe nauki pływania z doświadczonymi 
instruktorami pływania, a także zaprasza dzieci i mło-
dzież do organizowanych zajęć nauki i doskonalenia 
pływania realizowanych przez KS ”1”

oraz współpracujące szkółki pływackie (MK DIVE 
TEAM, KALI ACTIVE-SPORT, SASH, FUN-SPORT).

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi za-
jęcia FITTNES – GOOD FIT (poniedziałki, środy), a od 
października AEROBIC (wtorki, czwartki) AQUA AERO-
BIC do końca roku w promocyjnych cenach.

Szczegóły na stronie http://www.plywalnia.ozarow.
maz.pl oraz w recepcji pływalni. 

Jacek Andrzejczak
Dyrektor GOSiR

Filia Biblioteki Publicznej w Józefowie serdecznie 
zaprasza na „Spotkania z pasjami”. Jest to projekt 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który realizu-
jemy dzięki współpracy z Fundacją Orange. Zakłada 
on przeprowadzenie na żywo w bibliotece 12 spotkań 
online w formie wideo konferencji. Spotkania odbywa-
ją się w każdy czwartek o godzinie 11.00 od września 
do listopada. Tematem spotkań online są m.in. - profi -
laktyka zdrowotna, bieżące sprawy ekonomiczne, kul-
turalne, tradycje, rozrywka, pasje, ekologia, fi nanse, 
nowe technologie, relacje z młodszymi pokoleniami.

Naszym celem jest aktywizacja społeczna senio-
rów – sprawienie by wyszli z domów i spotkali się ze 

Spotkania z pasjami w Bibliotece Publicznej

- Rynny wodnej o długości 60 m.
- Sauny suchej o temperaturze do 110 oC.
Na terenie pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Re-

kreacji w Ożarowie Mazowieckim mieszczą się także: 
salon kosmetyczny, salon masażu, solarium, sklepik 











Inscenizacja 
Bitwy Ołtarzewskiej
Inscenizacja 
Bitwy Ołtarzewskiej

7 września 2013

Artykuł wewnątrz numeru



DYSK         TEKA
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W sobotę 7 września obchodziliśmy po raz 74 
rocznicę Bitwy Ołtarzewskiej, jednej z większych 
batalii kampanii wrześniowej. Z tej okazji na Cmen-
tarzu Wojennym w Ołtarzewie odbył się uroczysty 
Apel Poległych z udziałem Kompanii Reprezentacyj-
nej Wojska Polskiego. Po apelu, na polanie w Parku 
Ołtarzewskim, po raz drugi mieliśmy możliwość zo-
baczyć widowisko historyczne „Bitwa Ołtarzewska 
1939”. 

Apel Poległych odbył się w obecności Pocztów 
Sztandarowych, władz Ożarowa Mazowieckiego, licz-
nie zgromadzonych mieszkańców oraz uczniów gmin-
nych szkół. Z każdym rokiem ubywa świadków tamtych 
wydarzeń, niezmiernie ważne więc jest, jak powie-
dział Burmistrz Paweł Kanclerz, „zachować w sercach 
i umysłach pamięć tamtych wydarzeń, przybliżyć ich 
przebieg kolejnym pokoleniom”. Po wystąpieniu Bur-
mistrza, modlitwie oraz Apelu Poległych żołnierze od-
dali potrójną salwę honorową.

Podczas widowiska historycznego aktorzy zapre-
zentowali krótki epizod walk armii Łódź z 13 września 

roku 1939. W przedsięwzięciu wykorzystano pojazdy 
z czasów II wojny światowej, między innymi czołg pan-
cer II, wóz opancerzony adler oraz samochód cięża-
rowy opel blitz. Atmosferę tamtych czasów mogliśmy 
poczuć gdy na arenę inscenizacji wkroczyli żołnierze 
polscy i niemieccy z bronią w ręku i na wyciągnięcie 
ręki toczyli ze sobą pojedynek, a całość okraszono 
licznymi efektami pirotechnicznymi. Organizatorem 
widowiska była Gmina Ożarów Mazowiecki wspólnie 
z partnerami: Stowarzyszeniem historyczno-rekon-
strukcyjnym „Patria” oraz Towarzystwem Miłośników 
Ołtarzewa. Udział wzięły grupy rekonstrukcyjne z War-
szawy, Tomaszowa, Grajewa, a także harcerze z gim-
nazjum w Płochocinie. 

Duże zainteresowanie zaprezentowanym widowi-
skiem, świadczy, iż chcemy poznawać to co było kie-
dyś i że historia to cały czas ważny element naszej 
narodowej świadomości.

Leszek Tokarczyk

Widowisko historyczne Bitwa Ołtarzewska 1939

żują się w życie społeczności lokalnych lub realizują 
ciekawe hobby, specjaliści w danych dziedzinach

Pierwsze spotkanie odbyło się 12 września w Fili 
Biblioteki w Józefowie. Dotyczyło one zdrowego ży-
wienia. Gośćmi wideo konferencji byli Agnieszka oraz 
Marcin Kręgliccy, rodzeństwo posiadające kilka war-
szawskich restauracji etnicznych. Drugie spotkanie 
miało miejsce 19 września gościem wideo konferencji 
była Krystyna Janda. Na kolejnym spotkaniu 26 wrze-
śnia gościem była Tresa Lipowska – polska aktorka 
fi lmowa i teatralna.

Nowoczesna formuła spotkań przyciąga coraz 
większa publiczność.

Spotkanie umożliwia zadawanie pytań oraz wymie-
nianie się doświadczeniami, myślami, spostrzeżenia-
mi w trakcie trwania spotkania.

Kolejne spotkania odbędą się w dniach: 10 paź-
dziernika, 17 października, 24 października, 31 paź-
dziernika, 7 listopada, 14 listopada, 21 listopada, 28 
listopada.

Urszula Hoczyk
Instruktor Biblioteki Powiatowej

sobą w miejscu publicznym. Chcemy stworzyć przyja-
zną przestrzeń, która umożliwi im nawiązywanie no-
wych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi.

Ważne jest także rozbudzanie w nich chęci do 
dzielenia się swoją wiedzą, pasją z innymi. Chcemy 
pokazać, jak wiele osób starszych wciąż pozostaje 
czynnymi zawodowo lub jak kreatywnie wykorzystuje 
swój czas wolny na dokształcanie się, rozwijanie pasji, 
pomoc innym.

Bohaterami spotkań są osoby znane np. z telewizji, 
które prowadzą aktywne życie i realizują swoje pasje 
oraz skończyły już 60 lat, osoby starsze, które anga-

Fotorelacja z widowiska na kolorowej wkładce In-
formatora Ożarowskiego.
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7 września 2013 r. odbyła się I impreza integra-
cyjna z wykorzystaniem środków z funduszu sołeckie-
go. Przy wspaniałej pogodzie bawiliśmy się w dwóch 
odsłonach. Pierwsza część dla maluchów odbyła się 
na placu zabaw obok siedziby Spółdzielni Mieszka-
niowej KABEL i Straży Miejskiej. Program znakomicie 
przygotowany przez grupę teatralną z Lublina trwał 3 
godziny, wszystkie dzieci wybawiły się na maxa w ani-
macjach konkursach grach i zabawach. Było też malo-
wanie buziek, popcorn i wata cukrowa. Dzieci zostały 
obdarowane zabawkami i książkami od sponsorów. 
Po wygranym 1:0 meczu OŻAROWIANKI z UKS ŁADY 
rozpoczęła się druga część imprezy na płycie bocznej 
boiska. 

Burmistrz Paweł Kanclerz wraz z Przewodniczącą 
Rady Miejskiej p. Blanką Jabłońską i naszą radną 
Anną Bartoszewicz otworzyli imprezę. Burmistrz  za-
pewniał bardzo licznie zgromadzonych mieszkańców, 
kibiców i graczy, że takie wydarzenia kulturalne będą 
się odbywać częściej. Przy muzyce zespołu EX – MOCA 
i DJ PEPI oraz cateringu z restauracji BACCARA z Jaw-

czyc bawiliśmy się do godziny 22. Impreza odbyła się 
dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu Burmistrza, 
Przewodniczącej Rady Miejskiej, Sekretarz Gminy 
Jolanty Niegrzybowskiej i naszej radnej Ani Bartosze-
wicz. Wszystkim im należą się serdeczne podziękowa-
nia, ponieważ bawiliśmy się świetnie, zarówno dzieci, 
młodzież, jak i dorośli. 

Składamy podziękowania dla sponsorów: FIRMY 
KSIĘGARSKIEJ WYDAWNICTWO OLESIEJUK za książ-
ki dla dzieci i dorosłych i dla fi rmy GODAN za maski 
i kapelusze zabawowe, baloniki i mnóstwo zabawek 
świecących dla naszych najmłodszych. 

Dziękujemy Zarządowi Osiedla Straży Miejskiej 
i Zarządowi KS OŻAROWIANKA za pomoc w organiza-
cji imprezy. 

Fotorelacja z imprezy dostępna na kolorowej 
wkładce Informatora oraz na stronie www.ozarow-ma-
zowiecki.pl

Ireneusz Wrzodak
Sołtys Wsi Ożarów

W tym roku podczas wakacji dzieci mogły sko-
rzystać z szerokiej oferty zajęć organizowanych w 
ramach akcji „Lato w Mieście” przez różne placówki 
z terenu naszej Gminy. Po raz pierwszy półkolonię 
„Lato z Przygodą” zorganizowała Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, włącza-
jąc w świetną zabawę również zajęcia profi laktycz-
ne. Dzieci odwiedziły wiele ciekawych miejsc, m.in. 
Straż Pożarną, Farmę Iluzji, Manufakturę Słodyczy, 
Muzeum Techniki, Kino oraz wesoło bawiły się pod 
okiem wykwalifi kowanej kadry. Najmłodsi szczegól-
nie byli zadowoleni z odwiedzin w gabinecie Pana 
Burmistrza Pawła Kanclerza, oraz jego udziału w 
Olimpiadzie Sportowej, która odbyła się na zakoń-
czenie akcji. Pomysłodawczyni i współorganizator-
ka „Lata z Przygodą”, Pani Katarzyna Michalska 
podkreśla, że celem akcji była integracja różnych 
środowisk, wskazanie dzieciom alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu, zapoznanie z za-
grożeniami jakie mogą spotkać na swojej drodze i 
sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
Dzieci poprzez zabawę dowiedziały się czym jest 
uzależnienie i jak trudno się od niego uwolnić oraz 
jak ważna w życiu jest rodzina i najbliżsi. Kolejnym 
celem było dotarcie do rodziców, zapoznanie ich 

z ofertą, którą proponuje Punkt Konsultacyjno-In-
formacyjny „Uzależnień” i wsparcia terapeutyczne-
go na terenie Gminy w zakresie problemów z uza-
leżnieniami, nie tylko od alkoholu i narkotyków, co 
udało się w pełni zrealizować.

Z oferty skorzystało w sumie 45 dzieci w wieku 
od 4 do 12 lat, w tym również dzieci niepełnospraw-
ne, które wspaniale zintegrowały się z grupą. Zaję-
cia odbywały się od 8.00 do 16.00 a dzieci miały 
zapewniony smaczny obiad w szkolnej stołówce.

Przewodnicząca GKRPA Pani Anna Bartosze-
wicz zapewnia, że ta inicjatywa jest początkiem 
szerszego programu profi laktycznego jaki na tere-
nie Gminy będzie realizowany w najbliższym roku 
szkolnym.

Pełna galeria z „Lata z Przygodą” dostępna na 
stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny „Uzależnień”
ul. Poznańska 167A
tel.(22) 722-20-09 e-mail gkrpa-ozarow@o2.pl 

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Ożarowie Mazowieckim

„Lato z przygodą”

DYSKOTEKA POD CHMURKĄ
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8 września w Kościele pw. św. Wojciecha w Pło-
chocinie Gminne Święto Plonów rozpoczęła Msza Św. 
dziękczynna w intencji rolników. Na terenie boiska  
Klubu Sportowego FC Płochocin o godz. 15.00 Bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz 
i Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Blanka Jabłoń-
ska uroczyście otworzyli święto plonów.  Starostowie 
Dożynek Pani Hanna Rytka i Pan Bogdan Sobczak 
przekazali na ich ręce bochen chleba z tegorocznego 
ziarna, a gość specjalny sekretarz stanu Dariusz Młot-
kiewicz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego złożył rolnikom na-
szej gminy podziękowanie za całoroczną pracę i trud.  
Święto Dożynkowe to radość i odpoczynek po ciężkiej 
pracy, dlatego też po części ofi cjalnej na uczestni-
ków festynu czekało moc atrakcji, zarówno dla dzie-
ci, jak i dorosłych. Z urządzeń wesołego miasteczka 
najmłodsi korzystali do późnych godzin wieczornych, 
natomiast dorośli odwiedzili liczne stoiska wystawo-
we, a wśród nich m. in. stoisko Fermy Drobiu RSP 

Duchnice, Szkółki Krzewów Ozdobnych Szymanowski 
z Ożarowa Mazowieckiego oraz Centrum Ogrodnicze-
go Bronisze PlantiCo.

Dla uczestników festynu przygotowano poczęstu-
nek z grilla. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Piotr-
kówka Małego i Święcic tak jak w roku ubiegłym przy-
gotowały degustację potraw tradycyjnych.

Z bogatym programem artystycznym wystąpiły  ze-
społy działające przy Domu Kultury „Uśmiech”: "Oża-
rowiacy", "Ożarowskie Kumoszki" i "Wesołe Wdówki".  
Na scenie wystąpili gościnie: Ania Dudek z zespołem, 
fi nalistka programu Mam Talent, zespół RED LIPS, 
który brał udział w Sopot TOPtrendy Festiwal 2013 
oraz Gwiazdy Wieczoru Kabaret Neo-Nówka i zespół 
BOYS. 

Mieszkańcy gminy bawili się do późnych godzin 
wieczornych.

Fotorelacja z Dożynek Gminnych na okładce Infor-
matora Ożarowskiego.

Urząd Miejski

Gminne Święto Plonów

Gmina Ożarów Mazowiecki ogłasza nabór wnio-
sków o przyznanie stypendiów sportowych za 2013 
rok dla młodych ożarowskich sportowców uzyskują-
cych wysokie osiągnięcia sportowe. 

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 
2013 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocz-
tą lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opi-
sanych "Wniosek o stypendium sportowe " w Kancela-
rii Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki (w przypadku przesyłek pocztowych liczy 
się data wpływu do Urzędu).

Stypendium może zostać przyznane osobie fi zycz-
nej do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgim-
nazjalnej, zamieszkałej na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki, zrzeszonej lub niezrzeszonej w klubie 
sportowym lub zamieszkałej poza terenem Gminy, 
będącej uczniem szkoły na terenie Gminy oraz zrze-
szonym w klubie działającym na terenie Gminy - pod 
warunkiem nie pobierania stypendium sportowego 
w gminie,  której jest mieszkańcem. Szczegółowe 
warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych 
określa Regulamin będący Załącznikiem Nr 1 do 
Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 
2008 roku. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego 
wystąpić może zawodnik lub klub sportowy, w któ-

rym zawodnik jest zrzeszony. Wzór wniosku stanowi 
Załącznik do Zarządzenia Nr S.0050.213.2013 Bur-
mistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 30 września 
2013 r. w sprawie naboru wniosków o przyznanie sty-
pendium sportowego.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium 
sportowego dostępny jest na stronie www.ozarow-
mazowiecki.pl oraz w Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję sty-
pendialną. Zawodnicy, którym przyznano stypendia 
sportowe zostaną poinformowani o przyznaniu sty-
pendium. Informacja ta zostanie również podana na 
stronie internetowej Gminy www.ozarow-mazowiecki.
pl

W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kon-
takt z Sekretarzem Gminy Jolantą Niegrzybowską 
- tel. 22 731 32 04 lub e-mail: sekretarz@ozarow-ma-
zowiecki.pl

Stypendia sportowe  - nabór wniosków

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 

dwupoziomowe, 126m2, zamknięte osiedle 

w Ożarowie Mazowieckim, bezpośrednio. 

tel. 602 242 105
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Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnospraw-
nych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” re-
alizowany przez Fundację Pomocy Matematykom i 
Informatykom Niesprawnym Ruchowo w partnerstwie 
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Oferujemy szerokie i profesjonalne 
wsparcie dla osób z niepełnosprawnością oraz dla 
osób z ich otoczenia, przy wykorzystaniu potencjału 
Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.

Poszukujemy osób chętnych do udziału w progra-
mie również w naszej Gminie. 

Dzięki kompleksowej i fachowej pomocy, Uczestni-
cy Projektu zyskają szansę na przezwyciężenie trudnej 
sytuacji życiowej, wykorzystując nowo nabyte umiejęt-
ności, zasoby i możliwości. Projekt będzie obejmował 
przeprowadzenie ogólnopolskich, kompleksowych 
działań aktywizujących zawodowo i społecznie osoby 
niepełnosprawne. 

Wymagane kryterium wieku dla osób biorących 
udział w projekcie to 16-59 lat dla kobiet oraz 16-
64 dla mężczyzn. 

Ponadto m.in.:
- status zawodowy : osoby nieaktywne zawodowo, 

bezrobotne lub poszukujące pracy
- posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnospraw-

ności, niezdolności do pracy lub orzeczenia równo-
ważnego,

- osoba ze sprzężoną lub rzadką niepełnosprawno-
ścią

Dla każdej osoby zakwalifi kowanej do udziału 
w projekcie zostanie stworzony Indywidualny Plan 
Działania, służący zdobyciu przez Uczestnika/-czkę 
odpowiednich umiejętności, kwalifi kacji i kompetencji 
ułatwiających aktywizację społeczną i zawodową.

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością 
będą mogły bezpłatnie skorzystać z:
� doradztwa zawodowego, prawnego oraz psy-

chologicznego,
� warsztatów umiejętności społecznych,
� indywidualnie dobranych szkoleń (np. kompu-

terowych, językowych, zawodowych),
� płatnych staży rehabilitacyjnych,
� praktyk zawodowych,
� wsparcia trenera pracy pomagającego osobie 

niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pra-
cy,
� warsztatów wyjazdowych,
� dofi nansowania na pokrycie kosztów rozpo-

częcia/kontynuacji nauki.

Średni koszt wsparcia przewidziany na jednego 
Uczestnika/czkę projektu wynosi aż 9 313,94 zł.

W razie pytań prosimy o kontakt z  Wydziałem 
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie 
Mazowieckim, ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312 
tel. 22 731 32 57; e-mail. j.kolodynska@ozarow-ma-
zowiecki.pl

Wydział Spraw Społecznych

Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiej-
skich i małomiasteczkowych”- poszukujemy chętnych do udziału …

Projekt
Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

jest współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim zaprasza 
na swoją stronę na portalu społecznościowym Face-
book.

Nasz login: „Urząd Miejski w Ożarowie Mazowiec-
kim”.

Zachęcamy do polubienia naszego profi lu, poleca-
nia i dzielenia się nim z innymi.

Urząd Miejski na Facebook`u
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KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

27 października godz. 16.00
Koncert „Pod dachami Paryża”

w ramach XI Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka 
w barwach jesieni” (Sala Widowiskowa). Podczas 
koncertu wystąpi  ARUNDO QUARTET (Tytus Woj-
nowicz (obój), Alina Mleczko (saksofon), Leszek 
Wachnik (fagot), Romuald Gołębiowski (klarnet))

w Józefowie, ul. Fabryczna 15

12 października godz. 8.00 -13.30
Spotkanie członków 

Koła Polskiego Związku Niewidomych
z okazji Dnia Białej Laski

13 października godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

Bilety wstępu 12 zł.

20 października godz.15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci pt.: ,,Eko -Bartek” 

w wykonaniu Teatru ,,Urwis”. Wstęp wolny.

26 października godz. 16.00
Wernisaż malarstwa Bożeny Woźniak połączony 

z wieczorem poezji jesiennej 
organizowany wspólnie z fi lią Biblioteki Publicznej 

w Józefowie.

w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

6 października godz. 14.00
Spektakl pt. „Kot w wielkim mieście” 
w wykonaniu teatru „Kalejdoskop”

13 października godz. 15.00
Spotkanie z teatrem

20 października godz. 15.00-17.00
Warsztaty z wyrobu biżuterii

27 października godz. 16.00-20.00
Wieczorek taneczny seniorów

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

5 października godz. 19.00
Koncert z okazji 69 rocznicy zakończenia działań 

wojennych Powstania Warszawskiego 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Wystąpią: Bytomska Orkiestra Gorczyckiego, Ze-
spół Wokalny Ars Chori, Chór Hejnał Mazańcowice, 
Chór Kameralny Ab Imo Pectore oraz Aneta Kapla-
Marszałek – sopran, Joanna Gontarz – alt, Tomasz 

Warmijak – tenor, Przemysław Żywczok – bas

6 października godz. 18.00
Koncert „Pod dachami Moskwy”

Sala Koncertowa Hotelu Mazurkas.
Wieczór z najpiękniejszymi rosyjskimi piosenka-
mi ostatniego stulecia w wykonaniu Anny Guzik, 
Agnieszki Kudelskiej, Joanny Stefańskiej- Matra-
szek, Roberta Kudelskiego i Janusza Tylmana.

13 października (godz. 13.00) 
Spektakl teatralny dla dzieci „3xKrólewna, 

3xSmok” w wykonaniu 
Teatru pod Orzełkiem

17 października godz. 19.00
Spotkanie z podróżnikiem Bogumiłem Rzucidło 

pt.: „Podróż dookoła świata, eksponaty 
z 4 kontynentów: Azja, Ameryka Południowa, 

Oceania, Afryka.

19 października
Jubileusz 35-lecia zespołu seniorów 

„Ożarowskie Kumoszki”

20 października godz. 18.00
Wystawa ikon pt.: „Szukając” 

pani Magdaleny Marczyk
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Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zaprasza 
Mieszkańców Gminy do udziału w badaniach przesie-
wowych w zakresie Profi laktyki Raka Jelita Grubego.

Celem badania jest szerzenie wiedzy na temat no-
wotworu jelita grubego oraz zmniejszenie zachorowal-
ności poprzez zwiększenie wykrywalności tego nowo-
tworu we wczesnym stadium jego rozwoju.

Każdy Mieszkaniec, który po 28 października 2013 
r. odbierze bezpłatny test na krew utajoną w kale, zo-
bowiązany jest do udostępnienia danych osobowych 
oraz podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach oceny 
przeprowadzonej akcji profi laktycznej. Dane osobowe 

zbierane są tylko i wyłącznie do celów badawczych 
przez FHU „Szybkie Testy Diagnostyczne”.

Każdy, po otrzymaniu testu zobowiązany będzie do 
przekazania informacji o wyniku wykonanego testu, 
drogą elektroniczną lub telefonicznie, w okresie 30 
dni od otrzymania testu.

Następnie FHU „Szybkie Testy Diagnostyczne” bę-
dzie monitorowała pacjentów, którzy uzyskali pozytyw-
ny wynik testu do momentu przeprowadzenia pełnej 
diagnozy lub do zakończenia leczenia. 

Wydział Spraw Społecznych

Profi laktyka Raka Jelita Grubego

W ostatni dzień tegorocznego lata i pierwszy dzień 
kalendarzowej jesieni Klub Sportowy Ożarowianka 
zorganizował Łucznicze Zawody o Puchar Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego pod Patronatem Starosty Po-
wiatu Warszawskiego-Zachodniego. 

Przyjezdni Goście z Całej Polski chwalili doskona-
łe miejsce na tory łucznicze oraz bardzo punktualną 
organizację. Warunki do strzelania były dość wyma-
gające ze względu na chłód, bardzo silny i porywisty 

Łucznicze Zawody o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
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wygrywając z Ludwikiem Pietrusińskim ze Stowarzy-
szenia Łuczniczy Marymont. Zawodnicy Ożarowianki 
zajęli odpowiednio Weronika Bińkowska 4 miejsce, 
Katarzyna Wrzodak 9 miejsce; panowie Adam Kraw-
czyk 5 miejsce i Szymon Skowroński 6 miejsce. 

wiatr, momentami kropiący deszczyk. Były to pierwsze 
rozegrane w Ożarowie Mazowieckim Ogólnopolskie 
Zawody Łucznicze.

Wśród Pań triumfowała zawodniczka Stołecznego 
Marymontu – Paulina Tyszko pokonując tegoroczną mi-
strzynię Polski Justynę Mospinek-Kluz. Wśród Panów 
najlepiej strzelał Bydgoszczanin Tomasz Gruszczyński 
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ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

Niby nic…
a tak to się zaczęło…

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

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

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

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

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

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

DLA RODZIN ORAZ OSÓB
Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ
I PRZEMOCĄ DOMOWĄ
ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 – 20 – 09

w każdy czwartek w godz. 18.00 - 20.00
(Dyżur pełnią członkowie GKRPA)

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje 
można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 165, tel. (22) 731-32-57 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 312

OFERTA 
PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO 
UZALEŻNIEŃ

PONIEDZIAŁEK
17.00 – 18.00
Konsultacje indywidualne z terapeutą
18.00 – 20.00
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych początkują-
cych
Zajęcia z terapeutą

WTOREK
17.00 – 20.00
Konsultacje indywidualne i spotkania grupowe
dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
ŚRODA
16.00 – 20.00
Spotkania z terapeutą 
dla osób z długim stażem abstynenckim
(alkohol, narkotyki, hazard i inne)
CZWARTEK
18.00 - 20.00
Dyżury członków 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ
601 939 514 – od poniedziałku do piątku
22 722 20 09 – każda środa w godz. 18.00-19.30

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…
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Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znale-
zienia psa:

1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, 
podając dokładne dane dotyczące zaginięcia (datę, 
opis psa) oraz swoje dane, tel. (22) 731-32-37

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Śro-
dowiska czy zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, 
to zgłosić zaginięcie pod numer telefonu, który jest 
podany w kąciku adopcyjnym Informatora oraz Straży 
Miejskiej, tel. (22-721-26-50)

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy 
o telefony po godzinie 17.00

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. 

Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy.
507-415-468, 602-655-645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka a chcesz po-
móc fi nansowo 

Będziemy wdzięczni za każda złotówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwie-
rząt – Viva

z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

PikuśPikuś

Fafi kFafi k

ŚwiątekŚwiątek

BrunoBruno

FrugoFrugo

KunaKuna

BiałekBiałek piespies
kociakkociak
RudekRudek

ŁatekŁatek

CzarekCzarek SmutekSmutek




