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INWESTYCJE I REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: RAD - MAR z siedzibą w Domaniew-

ku na budowę dwóch punktów selektywnego zbiera-
nia odpadów na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 

za cenę ofertową brutto: 168.000,00 zł
� z wykonawcą: ENERGA – OBRÓT SA z siedzibą 

w Gdańsku na zakup energii elektrycznej do obiektów 
Gminy Ożarów Mazowiecki 

za cenę ofertową brutto: 794.529,02 zł
� z wykonawcą: KOMARTRANS Paweł Mońko z sie-

dzibą w Pruszkowie na usługi uzupełniające do umo-
wy Nr RZP.272.48.37.2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r. 
dotyczące usług na dowóz dzieci niepełnosprawnych 
do placówek szkolno - wychowawczych

za cenę ofertową brutto: 2.851,20 zł
� z wykonawcą: Konsorcjum fi rm: 1) Lider: „KON-

CEPT” Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, 
2) Partner: ORTI Byliński Sp.k. z siedzibą 

w Lub linie na dostawę komputerów oraz urządzeń 
wielofunkcyjnych wraz z zainstalowanym opro-
gramowaniem – jako zadanie pn. Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy 
Ożarów Mazowiecki, realizowane w ramach pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 
– zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działa-
nie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– eInclusion

za cenę ofertową brutto: 1.632,545,79 zł
� z wykonawcą: Bank Polska Kasa Opieki S.A. V 

Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie 
z siedziba w Warszawie na usługę bankową pole-
gającą na udzieleniu długoterminowego kredytu na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki w kwocie 7.772.196,00 zł 

za cenę ofertową: 2.259.346,52 zł

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

� utrwalenie nawierzchni ulicy Lipowej w Wolicy 
Gmina Ożarów Mazowiecki 

� wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Górnej 
w Pogroszewie Gmina Ożarów Mazowiecki

� remont nakładki asfaltowej na ul. Granicznej 
w Ożarowie Mazowieckim 

� roboty uzupełniające do umowy Nr 
RZP.272.1.2.2013 z dnia 15 lutego 2013 r. doty-
czące przebudowy ul. Kierbedzia w Ożarowie Ma-
zowieckim 

� wykonanie prac remontowych w obiekcie pły-
walni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oża-
rowie Mazowieckim 

� wykonanie monitoringu oraz zakup i instalacja 
urządzenia zmiękczającego wodę w miejscowości 
Gołaszew Gmina Ożarów Mazowiecki 

OŚWIATA

� Sprostowanie: W numerze 5/2013 Informatora 
Ożarowskiego w sprawozdaniu z pracy Burmistrza 
w części dotyczącej oświaty błędnie wpisano nazwi-
sko ucznia Gimnazjum w Płochocinie. Prawidłowo na-
zwisko ucznia powinno brzmieć Cezary Kowalski. Za 
pomyłkę przepraszamy.  

� 22 maja trzech uczniów Gimnazjum w Płochoci-
nie wzięło udział w uroczystym zakończeniu Konkursu 
Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskie-
go w latach 1887 – 1922, którego organizatorem był 
Mazowiecki Kurator Oświaty. Tytuł laureata konkursu 
uzyskał Cezary Kowalski. Bartosz Kajewski i Jakub 
Jednacz.

� 23 maja w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Ożaro-
wie odbyły się uroczystości z okazji dnia Matki. 

� 21 – 23 maja w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
w Ożarowie we wszystkich grupach odbyły się uroczy-
stości z okazji Dnia Mamy i Taty..

� 24 maja z okazji Dnia Mamy uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Płochocinie przygotowali wraz z wy-
chowawcami grup występy artystyczne dla swoich ro-
dziców pod hasłem „Święto rodziny”.

� 28 maja w Szkole Podstawowej w Płochocinie od-
był się koncert. Muzycy z Filharmonii Narodowej przy-
bliżyli dzieciom „świat piosenki” prezentując spektakl 
„Śladami trubadurów”.

� 28 maja dzieci z grupy I i II z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
w wycieczce do Domu Kultury „Arsus” w Warszawie, 
gdzie obejrzały przedstawienie teatralne pt. ”Wiersze 
Tuwima” 

� 28 maja dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 
w Ożarowie Maz. Wzięły udział w wycieczce do Gospo-
darstwa Agroturystycznego w Kawęczynie. 

� 29 maja dzieci z grupy IV z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie wzięły udział w zajęciach bibliotecz-
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nych, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Józe-
fowie. 

� 29 maja uczniowie klasy 1B i 1C Gimnazjum im. 
K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie wzięli udział w Aka-
demii Filmowej w Kinie Muranów w Warszawie w ra-
mach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 
– Kino współczesne. 

� 3 czerwca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim odbył się Dzień Dziecka. Dzieci 
obejrzały premierowe przedstawienie pt. „W podwod-
nym Królestwie” w wykonaniu Teatru Rodziców. Na 
zakończenie wszystkie dzieci zostały obdarowane 
prezentami. 

� 3 czerwca dzieci z grupy I, II, III i IV z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie wzięły udział w uroczystym 
balu zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka. 

� 4 czerwca 19 uczniów Gimnazjum im. K.I Gał-
czyńskiego w Płochocinie brało udział w warsztatach 
w języku angielskim, które odbyły się w Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji w Warszawie ul. Polna 7.

� 3 – 4.06 w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Ożaro-
wie Mazowieckim odbył się Dzień Dziecka. 

� 4 – 7 czerwca uczniowie klasy 1A Gimnazjum 
w Płochocinie brali udział w wycieczce do miejscowo-
ści Krzyczki Szumne w ramach „Zielonej Szkoły”. 

� 4 czerwca Damian Sobczyński, uczeń klasy 3B 
Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie wziął 
udział w fi nale Mazowieckich Igrzysk w lekkoatletyce, 
które odbyły się w Płocku.

� 6 czerwca uczniowie klasy 1B i 1C Gimnazjum 
w Płochocinie wzięli udział wycieczce do Muzeum 
Wojska Polskiego oraz do Multikina Złote Tarasy 
w Warszawie. 

� 06 czerwca w Przedszkolu Publicznym w Józefo-
wie odbyła się Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. 

� 6 czerwca dzieci z grupy III z Przedszkola Publicz-
nego Nr 2 w Ożarowie wzięły udział w lekcji bibliotecz-
nej, która odbyła się w  Bibliotece Publicznej w Oża-
rowie Mazowieckim. Tematem lekcji było „Spotkanie 
z twórczością Tuwima”. 

� 7 czerwca uczniowie klasy 3A Gimnazjum im. K. I. 
Gałczyńskiego w Płochocinie wzięli udział w wycieczce 
do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. 

� 7 czerwca uczniowie klasy 1B i 1C Gimnazjum 
im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie wzięli udział 
w Akademii Filmowej w Kinie Muranów w Warszawie 
w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmo-
wej – Kino współczesne. Odbyła się projekcja fi lmu 
„Strasznie głośno, niesamowicie blisko”.

� 7 czerwca dzieci z grupy II z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie wzięli udział w lekcji bibliotecznej 
pt.:” Afryka i jej dzień” w Bibliotece Publicznej w Jó-
zefowie. 

� 10 czerwca uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie zajęli I miejsce w ramach 
międzypowiatowych zawodów sportowych w ringo. Za-
wody sportowe odbyły się w Płochocinie.

� 11 czerwca w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie, w ramach kontynuacji szkol-
nego projektu „Rok edukacji poprzez sport” uczniowie 
z kl. Va przygotowali dla uczniów całej szkoły prezenta-
cję o zasadach fair play w sporcie.

� 11 czerwca uczniowie klasy IA Szkoły Podstawo-
wej w Płochocinie, z pomocą wychowawcy p. B. Mą-
czyńskiej, zaprezentowały inscenizację słowno-mu-
zyczną pt. „Dzień Rodziny”. Na spotkanie zaproszeni 
byli rodzice uczniów..

� 13 czerwca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 
w Ożarowie odbył się Piknik Rodzinny

� 13 czerwca wszystkie dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego w Józefowie wzięły udział w wycieczce do 
„Rancha Bena” w Stanisławowie, w gminie Nieporęt. 

� 17 czerwca w Przedszkolu Publicznym w Józefo-
wie odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkol-
nego połączone z Dniem Mamy i Taty dla dzieci z gru-
py II i III. 

� 18 czerwca odbył się wyjazd integracyjny dla 
wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie biorących udział w zajęciach 
świetlicowych do Pepelandu - miasteczka rekreacji 
położonego w miejscowości Dziekanów Nowy..

� 18-28 czerwca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
w Oża rowie Mazowieckim trwają uroczyste zakończe-
nia Roku Szkolnego. 

- 18 czerwca dzieci z grupy I z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie przygotowały przedstawienie z oka-
zji „Dnia Mamy i Taty

� 18 czerwca dzieci z grupy IV z Przedszkola Pu-
blicznego w Józefowie uroczyście zakończyły rok szkol-
ny przedstawieniem pt.: „My – Dzieci”. 

� 19 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Pło-
chocinie  uczestniczący w zajęciach, w ramach pro-
jektu unijnego POKL „Poznaję świat”, udali się na 
wycieczkę do Muzeum Etnografi cznego w Warszawie. 
Tam brali udział w zajęciach fakultatywnych w części 
Muzeum im. J. Korczaka, poznawali kulturę narodów 
całego świata, mogli również przebierać się w różne 
stroje ludowe, przymierzać maski afrykańskie i zapo-
znać się z ciekawostkami różnych obyczajów.

� 20 czerwca 5-cio osobowa socjoterapeutyczna 
grupa uczniów Gimnazjum w Płochocinie brała udział 
w wycieczce do Kinoteki w Warszawie. 

� 20 czerwca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim dla grup IV i V odbyło się 
uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

� 21 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej w Pło-
chocinie odbyło się podsumowanie roku harcerskie-
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go. Drużyny i gromady zuchowe prezentowały insceni-
zacje przypominające ciekawe i zabawne zdarzenia, 
które miały miejsce podczas kończącego się roku 
szkolnego

� 22 czerwca w Szkole Podstawowej w Płochocinie 
w ramach zakończenia roku szkolnego, na świetlicy 
odbył się piknik integracyjny dla uczniów uczęszczają-
cych na świetlicę. 

KULTURA

Dom Kultury „Uśmiech” 

w Ożarowie Mazowieckim

21 maja i 22 maja udział zespołów działających 
przy Domu Kultury „Uśmiech” („Ożarowskie Ku-
moszki, „Wesołe Wdówki” i „Ożarowiacy”) w XXXIII 
Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych 

22 i 24 maja oraz 18 czerwca udostępniono salę 
na pokaz kolektorów słonecznych

23 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej
26 maja nagłośnienie Rajdu Rowerowego im. Ja-

nusza Kusocińskiego 
1 czerwca odbył się Gminno-Parafi alny Festyn 

z okazji Dnia Dziecka-współorganizacja z Parafi ą Mi-
łosierdzia Bożego.

2 czerwca w sali widowiskowej Domu Kultury 
„Uśmiech” odbył się wieczorek taneczny dla seniorów

6 czerwca wynajęto salę na walne zebranie człon-
ków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”

9 czerwca odbył się wernisaż prac artystycznych 
pani Katarzyny Cyniak-Górneckiej

12 czerwca odbyło się spotkanie Zespołu Interdy-
scyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie.

13 czerwca spotkanie z podróżnikiem Panem Bo-
gumiłem Rzucidło -prelekcja nt. Korei Południowej

14 czerwca w Hotelu Lamberton odbyła się uro-
czystość wręczenia Nagrody Honorowej Ożarowa Ma-
zowieckiego-„Felicje 2013”

16 czerwca na terenie Boiska UKS Ołtarzew w Oł-
tarzewie odbyły się XI Dni Ożarowa Mazowieckiego 

19 czerwca odbyło się spotkanie Rady Programo-
wej Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

20 czerwca zorganizowano uroczystość jubile-
uszową 50-lecia pożycia małżeńskiego

21 i 22 czerwca udostępniono salę Fundacji Mi-
sericordia z Ożarowa Mazowieckiego na warsztaty dla 
Ojców

24 czerwca udostępniono salę na posiedzenie 
Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Domu Kultury ,,Uśmiech” – Filia w Józefowie 

20 maja z okazji Dnia Matki na scenie przed Filią 
Domu Kultury w Józefowie zaprezentowały program 
artystyczny dzieci uczęszczające na zajęcia w Filii 
w Józefowie i Domu Kultury ,,Uśmiech” w Ożarowie 
Maz. 2 czerwca na boisku FC Płochocin z okazji Dnia 
Dziecka odbył się piknik rekreacyjny w ramach Projek-
tu “Wesołe Wakacje”. Organizatorami byli Dom Kultu-
ry ,,Uśmiech’’ i Amatorski Klub Sportowy FC Płochocin 
pod patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 
Pawła Kanclerza i Przewodniczącej Rady Miejskiej 
Blanki Jabłońskiej.

8 czerwca Polski Związek Niewidomych – Okręg 
Mazowiecki zorganizował spotkanie dla członków, 
podopiecznych i zaproszonych gości z okazji Dnia 
Matki i Dziecka.

Sprawozdanie z działalności fi lii Domu Kultury 
„Uśmiech” w Broniszach  

26 maja odbyła się „Majówka w Broniszach” 
9 czerwca zorganizowano Wieczorek Taneczny 

Seniorów (przy współpracy z Kołem Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów nr 8)
 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych podaje do 
publicznej wiadomości, że następujący lokal stano-
wiący własność Gminy Ożarów Mazowiecki został 
przeznaczony do oddania w najem :

1) lokal jest położony w Ożarowie Maz. przy ul. 
Konotopskiej 6 na parterze

- powierzchnia lokalu wynosi 320,40m˛
- lokal przeznaczony jest do remontu
- termin wynajmu  – czas nieokreślony
- miesięczny czynsz najmu wynosi  1105  zł + VAT 

płatne z góry w terminie 14 dni od wystawienia fak-
tury

- opłaty eksploatacyjne wynikające z korzystania 
z pomieszczeń , tj. wodę, ścieki, energię elektryczną, 
centralne ogrzewanie i wywóz śmieci w następują-
cych wysokościach:

a) energię elektryczną- wg taryfy Z-du Energ 
i wskazań licznika     

b) wodę –  wg taryfy Przedsiębiorstwa  Wodocią-
gowo-Kanalizacyjnego

Ogłoszenia o przeznaczeniu lokalu użytkowego do oddania w najem.
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Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim w dniu 23 maja 2013r.

1) Uchwała Nr XXXVII/356/13 w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

2) Uchwała Nr XXXVII/357/13 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

3) Uchwała Nr XXXVII/358/13 w sprawie zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 
2013 na sfi nansowanie defi cytu z przeznaczeniem na 
zadanie inwestycyjne pn. : "Budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Piotrkówek - Wieruchów - Strzy-
kuły - Macierzysz - Szeligi".

4) Uchwała Nr XXXVII/359/13 w sprawie za-
ciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budże-
towym 2013 na sfi nansowanie defi cytu z przeznacze-
niem na zadanie inwestycyjne pn. : "Projekt i budowa 
budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim".

5) Uchwała Nr XXXVII/360/13 w sprawie za-
ciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budże-
towym 2013 na sfi nansowanie defi cytu z przezna-
czeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa 
Przedszkola Nr 2 w Ożarowie Maz.".

c) ścieki-  wg taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągo-
wo-Kanalizacyjnego

d) centralne ogrzewanie 3.85 zł  netto +VAT/m˛ 
wynajmowanej powierzchni lokalu

e) wywóz śmieci – wg  stawki UMiG w Ożarowie 
Mazowieckim

- na fasadzie frontowej istnieje możliwość umiesz-
czenia logo fi rmy.

2) lokal jest położony w Ożarowie Maz. przy ul. 
Poznanskiej 354 na parterze

- powierzchnia lokalu wynosi 43m˛
- lokal przeznaczony jest do remontu
- termin wynajmu  – czas nieokreślony
 -miesięczny czynsz najmu wynosi  430  zł + VAT 

płatne z góry w terminie 14 dni od wystawienia fak-
tury

- opłaty eksploatacyjne wynikające z korzystania 
z pomieszczeń , tj. wodę, ścieki, energię elektryczną, 
centralne ogrzewanie i wywóz śmieci w następują-
cych wysokościach:

a) energię elektryczną- wg taryfy Z-du Energ 
i wskazań licznika     

b) wodę –  wg taryfy Przedsiębiorstwa  Wodocią-
gowo-Kanalizacyjnego

c) ścieki-  wg taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągo-
wo-Kanalizacyjnego

d) wywóz śmieci – wg  stawki UMiG w Ożarowie 
Mazowieckim

- na fasadzie frontowej istnieje możliwość umiesz-
czenia logo fi rmy.

3) lokal jest położony w Jozefowie przy ul. Fa-
brycznej 11 na parterze

- powierzchnia lokalu wynosi  85,30m˛
- lokal przeznaczony jest do remontu
- termin wynajmu  – czas nieokreślony
- miesięczny czynsz najmu wynosi  620  zł + VAT 

płatne z góry w terminie 14 dni od wystawienia fak-
tury

- opłaty eksploatacyjne wynikające z korzystania 
z pomieszczeń , tj. wodę, ścieki, energię elektryczną, 
centralne ogrzewanie i wywóz śmieci w następują-
cych wysokościach:

a) energię elektryczną- wg taryfy Z-du  Energ 
i wskazań licznika     

b) wodę –  wg taryfy Przedsiębiorstwa  Wodocią-
gowo-Kanalizacyjnego

c) ścieki-  wg taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągo-
wo-Kanalizacyjnego

d) centralne ogrzewanie 3.56 zů  netto +VAT/m˛ 
wynajmowanej powierzchni lokalu

e) wywóz śmieci – wg  stawki UMiG w Ożarowie 
Mazowieckim

- na fasadzie frontowej istnieje możliwość umiesz-
czenia logo fi rmy.

Dyrektor
Zakładu Usług Komunalnych

6) Uchwała Nr XXXVII/361/13 w sprawie 
przyjęcia “Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki 
na lata 2013 – 2017”.

7) Uchwała Nr XXXVII/362/13 w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki.

8) Uchwała Nr XXXVII/363/13 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Płochocin Gmina Oża-
rów Mazowiecki wraz z dokumentacją planistyczną 
(tom 1 i 2).

9) Uchwała Nr XXXVII/364/13 w sprawie wyra-
żenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej 
w Duchnicach.

10) Uchwała Nr XXXVII/365/13 o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy 
Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego w 2013 roku.

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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11) Uchwała Nr XXXVII/366/13 w sprawie roz-
patrzenia skargi Pana Mariusza Bytnera na Kierowni-
ka Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Bożenę Wroni-
kowską.

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).

Zainicjowane przez Ożarowską Bibliotekę Publicz-
ną Partnerstwo Lokalne na rzecz podniesienia kom-
petencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ zaowocowało 
realizacją szkoleń informatycznych, które prowadzone 
są w czytelni internetowej w siedzibie głównej Biblio-
teki w Ożarowie, w fi lii w Józefowie oraz w świetlicy 
komputerowej w fi lii DK”Uśmiech” w Broniszach, przy 

ul. Przyparkowej. 
Uczestnicy poznają podstawy obsługi komputera - 

uczą się tworzenia plików i folderów,  pisania tekstów 
w Wordzie, wstawiania obrazów i fotografi i, obsługi 
poczty elektronicznej, a przede wszystkim oswajają 
się z Internetem. Wraz z upływem czasu i nabywaniem 
nowych umiejętności coraz śmielej surfują w sieci  do-
ceniając Internet jako świetne narzędzie poszukiwa-

nia potrzebnych informacji, załatwiania koresponden-
cji, zakupów i kontaktowania się ze znajomymi.

Tak szybkie postępy w nauce są możliwie dzięki 
indywidualnej praktycznie nauce, którą zapewniają 
wolontariusze – pan Rajmund Oskierko, sołtys Wol-
skiego a także pani Maria Janiszewska, mieszkanka 
Michałówka. Bardzo im dziękujemy za poświęcony 
czas i energię.

Bezpłatne szkolenia komputerowe cieszą  się spo-
rym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. 
Na razie jednak nie możemy przeszkolić wszystkich 
chętnych ze względu na brak osób, które mogłyby pro-
wadzić więcej takich zajęć. Serdecznie zapraszamy do 
współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby się podzie-
lić swoją wiedzą i umiejętnościami. Uczniowie w wie-
ku pięćdziesiąt plus są bardzo pilni, zmotywowani do 
nauki i ogromnie wdzięczni za naukę. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt z Biblioteką.

Na fotografi i uczestnicy zajęć w Bibliotece w Oża-
rowie, w roli trenera kompetencji cyfrowych, pani Dy-
rektor

Na fot. uczestnicy kursu  w Broniszach. Indywidu-
alne zajęcia komputerowe w świetlicy w Broniszach 
prowadzi pani Małgorzata Sęktas.

Elżbieta Paderewska, Dyrektor Biblioteki Public-
znej w Ożarowie Mazowieckim

Trwają bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób 
z pokolenia pięćdziesiąt plus

KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

16-19 lipca
warsztaty zespółu ludowego "Ożarowiacy"

20 lipca
impreza plenerowa Polo TV Disco Truck Show-występ 

największych gwiazd Polo TV na żywo
24-28 lipca

I Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Ożarów Mazo-
wiecki 2013

w Józefowie, ul. Fabryczna 15

8-12 lipca
Akcja "Lato z Uśmiechem"

w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

15-19 lipca
Akcja "Lato z Uśmiechem"
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Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza rekrutację do 
projektu „Zmieniam swoją przyszłość – aktywna inte-
gracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osiąga-
na poprzez realizację kontraktu socjalnego aktywizu-
jącego społecznie i zawodowo.

Grupę docelową będzie tworzyło 10 osób z terenu 
Gminy Ożarów Mazowiecki, korzystających ze wspar-
cia OPS  w wieku aktywności zawodowej 18 – 65 lat. 
W pierwszej kolejności do udziału w projekcie kwa-
lifi kowane będą osoby niepełnosprawne, będące 
klientami OPS.

W ramach projektu zaplanowano:
1. Konsultacje z psychologiem
2. Konsultacje z doradcą zawodowym
3. Szkolenie z zakresu kompetencji i umiejętności 

społecznych, radzenia sobie ze stresem oraz świado-
mości roli rodzica

4. Kurs zawodowy - opiekunka dziecięca/ pracow-
nik magazynu

Weź udział w projekcie  „Zmieniam swoją przyszłość 
– aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki”

5. Inne kursy w ramach posiadanych środków po 
konsultacjach z psychologiem i doradca zawodowym

6. Szkolenie dot. równego statusu kobiet i męż-
czyzn

7. Spotkanie integracyjne
8. Badania profi laktyczne z zakresu medycyny pra-

cy
9. WSPARCIE DOCHODOWE

Przez cały okres realizacji projektu z uczestnikami 
będą współpracowali pracownicy socjalni, którzy pod-
piszą z benefi cjentami kontrakty socjalne.

•TERMIN REKRUTACJI:  DO LIPCA 2013 r.
•WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOW-

NICY SOCJALNI W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM TEL. 22 722 26 73

Udział w projekcie jest  BEZPŁATNY. Oferujemy  
atrakcyjne warunki – zwrot kosztów dojazdu i wyży-
wienie

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

W ubiegłym tygodniu po raz jedenasty obcho-
dziliśmy Dni Ożarowa Mazowieckiego. Piątkowy 
wieczór tradycyjnie już, poświęcony był laureatom 
Honorowej Nagrody Gminy Ożarów Mazowiecki 
a w nie dzielę wszyscy chętni spotkali się na Festy-
nie Rodzinnym w Parku Ołtarzewskim.

W czasie Wieczoru Galowego Honorową Nagrodę 
Gminy Ożarów Mazowiecki Felicje 2013 w kat. “Oso-
ba” otrzymała Pani Stanisława Milej-Misztal a w kat. 
“Instytucja” fi rma VIGO SYSTEM SA. Pani Stanisława 
Milej-Misztal od 41 lat pracuje jako lekarz rodzinny, 
była również radną Rady Miejskiej oraz jej przewodni-
czącą, obecnie jest radną Rady Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego. VIGO SYSTEM SA. to lider w produkcji 
nie chłodzonych, fotonowych detektorów podczerwie-
ni. O fi rmie zrobiło się o głośno, kiedy opracowany 
tam detektor, został pozyskany przez NASA i użyty do 

spektometru laserowego wykorzystanego w misji na 
Marsa. Do nagrody oprócz laureatów, nominowani byli 
również: s. Iwona Kaczmarczyk Dyrektor Niepublicz-
nego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie 
Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej 
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza. Wieczór 
uświetnił koncert znanego kompozytora, wokalisty 
i poety Grzegorza Turnau, któremu towarzyszył Jacek 
Królik.

W sobotę mogliśmy uczestniczyć w zawodach 
sportowych. Obchodziliśmy również  X lecie istnienia 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołtarzew. 

Niedzielne rodzinne świętowanie rozpoczęła uro-
czysta Msza Święta w intencji mieszkańców Gminy 
celebrowana przez proboszcza Parafi i Miłosierdzia 
Bożego księdza Jana Latonia oraz księdza Michała 

XI Dni Ożarowa Mazowieckiego
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Borowskiego. Festyn w Parku Ołtarzewskim obfi to-
wał w mnóstwo atrakcji,  z których najważniejszą był 
występ gwiazdy wieczoru Budki Sufl era. Ofi cjalnego 
otwarcia dokonał Burmistrz Paweł Kanclerz a chwilę 
później wręczył nagrody uczniom za osiągnięcia w od-
bytym kilka dni wcześniej konkursie ortografi cznym 
o „Pióro Burmistrza”. Nagrody otrzymali: w kat. klas 
szóstych - Aleksandra Kanka ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, w kat. klas piątych - 
Jakub Bielecki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim i w kat. klas czwartych - Julia Bartosiń-
ska ze Szkoły Podstawowej w Święcicach.

Na scenie wystąpił zespół ludowy Ożarowiacy, 
przedstawiając się w kilki suitach. Nie zabrakło rów-
nież Ożarowskich Kumoszek, które tym razem zaśpie-
wały disco. Grupa z Trójmiasta JULIA VIKMAN BAND 

zaprezentowała ballady i romanse rosyjskie a Kabaret 
Młodych Panów przez ponad godzinę bawił wszyst-
kich zgromadzonych swoimi najnowszymi skeczami. 
Atmosferę przed występem gwiazdy wieczoru pod-
grzał pokaz artystyczno-taneczny Rewii RISING STARS 
REVUE. Oczekiwana Budka Sufl era zaśpiewała swo-
je największe przeboje zaczynając od legendarnego 
Snu o Dolinie i kończąc na Balu Wszystkich Świętych. 
Niespodzianką był występ Izabeli Trojanowskiej oraz 
Felicjana Andrzejczaka, wokalistów, którzy w latach 
osiemdziesiątych minionego stulecia wspólnie z Bud-
ką Sufl era zaśpiewali takie przeboje jak “Wszystko 
Czego Dziś Chcę” oraz “Jolka Jolka Pamiętasz”.

Leszek Tokarczyk

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 20 czerwca bieżącego roku w Domu Kultu-
ry “Uśmiech” odbyła się uroczystość wręczenia Meda-
li za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat, są 
nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 
16.10.1992 r. specjalnym medalem przyznawanym 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on 
kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której 
z jednej strony jaśnieje napis: “ZA DŁUGOLETNIE PO-
ŻYCIE MAŁZEŃSKIE”, a z drugiej strony widnieją dwie 
srebrzyste róże. 

W dniu 20 czerwca 2013 r. Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie otrzymali Państwo: Liliana i Jerzy 
Orbach, Krystyna i Albin Sikorscy, Małgorzata i Bro-
nisław Tramś. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej odznaczenia wręczał Burmistrz Paweł Kanc-
lerz. Uroczystości Złotych Godów Małżeńskich trady-
cyjnie swoją obecnością zaszczycił ksiądz Jan Latoń, 
Proboszcz Parafi i Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Ma-
zowieckim. 

Jubilaci otrzymali od Burmistrza listy gratulacyjne, 
bukiety kwiatów oraz pamiątkowe dyplomy. Ksiądz 
Proboszcz podarował Odznaczonym różańce oraz ob-
razki przedstawiające Świętą Rodzinę.  

W Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich uczest-
niczyli najbliżsi Odznaczonych, sąsiedzi i znajomi. Był  
tort weselny i gromkie sto lat dla Jubilatów. 

Ze względu na długą procedurę zgłoszeniową, oso-
by, które mają w rodzinie, wśród swoich znajomych 
pary obchodzące 50 rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego prosimy o zgłaszanie jubilatów do Urzędu 
Stanu Cywilnego. Zgłoszenie powinno zawierać imio-
na i nazwiska jubilatów oraz odpis skrócony aktu mał-
żeństwa jeżeli związek małżeński zawierany był w in-
nej gminie.  

Jolanta Dragan 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Ożarowie Mazowieckim 
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 Młodzież z mniejszych miejscowości często wybie-
ra szkoły w dużych miastach, sadząc, że zdobędą wy-
kształcenie z tzw. górnej półki. Tymczasem edukacja 
w dużym mieście może być  zagrożeniem dla młodych 
ludzi. W małych szkołach żyje się jak w rodzinie, pro-
blemy wszystkich uczniów są możliwe do rozpoznania- 
w molochach żyje się anonimowo. Młodzież często  
pada ofi arą wymuszeń , kradzieży a nawet rozbojów. 
Anonimowość nie sprzyja integracji młodych ludzi, bu-
dzi lęk, powoduje izolację od środoswiska, prowadzi 
do fl ustracji.

  Młodzi sfl ustrowani ludzie częściej sięgają po nar-
kotyki czy alkohol. Łatwiej w dużym miescie pójść na 
wagary, bo pojawia się wiecej pokus.

Małe kameralne szkoły dbają o indywidualne po-
trzeby ucznia. Nie istnieje tu problem agresji, przemo-
cy czy uzależnień. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że aż 30% uczniów pochodzących z mniejszych miej-
scowości nie kończy wybranej szkoły, 20% pada ofi arą 
uzależnień, a  przynajmniej 40% było ofi arą kradzieży 
lub rozboju. 

   Alternatywą dla uniknięcia tych problemów jest 
edukacja w mniejszej placówce. Sukcesy wychowaw-
cze małych szkół są doceniane przez przyszłych pra-
codawców.

Plusy i minusy nauki w wielkim mieście

Miarą sukcesu naszej szkoły są osiągnięcia zawo-
dowe absolwentów- praca w renomowanych obiektach 
hotelarskich. Naszym uczniom organizujemy praktyki 
w najlepszych hotelach. Nasi uczniowie osiągają suk-
cesy w sporcie, dobrze zdają egzaminy maturalne 
i zawodowe, mają możliwość korzystania z darmo-
wych kursów unijnych kończących się certyfi katami. 
W szkole organizowane są atrakcyjne wyjścia do kina, 
teatru czy muzeów.

My nie kształcimy przyszłych bezrobotnych, uczy-
my samodzielnego myślenia i przedsiębiorczości. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich chętnych do kontynu-
owania nauki w naszej placówce. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. Tony 
Halika w Ożarowie Mazowieckim przygotował boga-
tą ofertę edukacyjną dla absolwentów gimnazjum.

Kształcimy w zawodzie:
- technik hotelarstwa
- technik organizacji usług gastronomicznych
-technik organizacji reklamy
-technik ochrony środowiska
-technik informatyk
-Liceum ogólnokształcące- klasa z rozszerzonym 

programem wychowania fi zycznego
 

Informacja o I ROLLER CUP

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – Paweł Kanc-
lerz i starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
– Jan Żychliński zapraszają wszystkich , umiejących 
jeździć na rolkach, do udziału w jeździe szybkiej na 
rolkach , które pod nazwą I ROLLER CUP Ożarowa 
Mazowieckiego i Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego odbędą się 14 lipca w Ożarowie Mazowieckim 
. W ramach tych zawodów odbędą  się wyścigi na na-
stępujących dystansach :
• Dzieci i młodzież - 500 m dla najmłodszych i 950 
 metrów dla młodzieży pozostałej
• Wszyscy chętni - 12280 metrów
• Dorośli (ukończone 18 lat) -30700 metrów

Zapisy do wyścigu do wszystkich wyścigów przyj-
mowane są internetowo na stronie : www.bikermania-
,pl/rollercup , a w dniu zawodów w godzinach 9.00 
– 11.00 , w biurze zawodów które będzie zlokalizowa-

ne w pobliżu  skrzyżowania ulic Dmowskiego i Ponia-
towskiego. Przy zgłoszeniu do zawodów obowiązuje 
następujące wpisowe :
• Wyścig na 30700 m - 60 zł przy zgłoszeniu interne-

towym , a 80 zł przy zapisie dokonanym w dniu za-
wodów. Emeryci i renciści  wnoszą opłatę startową 
pomniejszoną o 50 %.

• Wyścig fi tness na 12280 m – 30 zł przy zgłosze-
niu internetowym, a 40 zł przy zapisie dokonanym 
w dniu zawodów. Emeryci i renciści  wnoszą opłatę 
startową pomniejszoną o 50 %.

• Przy  zgłoszeniach dla dzieci i młodzieży nie obowią-
zuje opłata startowa.

• Mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki zwolnieni są 
z opłaty startowej
Zawody rozpocznie przejazd ( wyścig ) fi tness, do 

którego zapraszamy wszystkich amatorów jazdy na 
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rolkach, którzy pragną pokonać w miłej atmosferze  
dystans 12280  metrów w czasie nie dłuższym niż 1 
godzina. Przejazd ten rozpocznie się o godzinie 11.00. 
Po tym przejeździe, o godzinie 12.00, wystartują do 
rywalizacji dorośli na dystansie 30700 metrów, a oko-
ło godziny 14 , po zakończeniu wyścigu dla dorosłych, 
odbędą się wyścigi dla dzieci i młodzieży.

Szczegóły dotyczące zawodów (regulamin, tra-
sa, noclegi) dostępne na stronach: www.rollercup.
pl, www.ozarow.maz.pl, www.ozarow-mazowiecki-pl, 
www.bikermania.pl/rollercup.

W dniu 15 czerwca 2013r. odbyły się: Jubileuszowy 
XXV Bieg Ożarowski im. Janusza Kusocińskiego na dy-
stansie 10 km, VII Bieg Trzeźwości im. Błogosławione-
go Ks. Józefa Jankowskiego na dystansie 2,5 km, bie-
gi towarzyszące dla dzieci i młodzieży na dystansach: 

200 m dla dzieci do 7 lat, 
600 m dla dzieci 8-10 lat,
1000 m dla dzieci 11-13 lat,
1500 m dla młodzieży 14-16 lat,
a także wspólny wymarsz grupy Nordic Walking 

z Ożarowa Mazowieckiego oraz zawody sportowo - 
sprawnościowe dla całych rodzin z turniejem tenisa 
ziemnego.

Organizatorami zawodów był Urząd Miejski w Oża-
rowie Mazowieckim, Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Ożarowie Mazowieckim, Stowarzyszenie QUO 
VADIS, Klub Sportowy „1”, fi rma Sportin Bis oraz 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Komentatorem biegu był redaktor Janusz Kali-
nowski z PAP. 

Patronat honorowy nad organizacją biegów stano-
wił Pan Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa Mazowiec-
kiego.

Dystans 200 m dziewczynek najszybciej pokona-
ła Julia Jasińska z Sochaczewa uzyskując czas 40 
sekund , wśród chłopców na tym dystansie wygrał 
Aleksander Chmielewski z Ożarowa Mazowieckiego. 
Wygrana na dystansie 600 m należała do Martyny 
Burdzyńskiej z Płochocina oraz Mateusza Małeckie-
go. Najszybciej odległość 1 km pokonała podobnie 
jak w roku poprzednim Julia Dragańska z Sochacze-
wa oraz Szymon Dąbrowski wśród chłopców. Dystans 
1500 najszybciej pokonała Maja Dyoniziak z czasem 
6,41”, wśród chłopców wygrał Filip Raczkowski. 

W biegach dla dzieci uczestniczyło ponad 80 dzieci 
i młodzieży a w towarzyszących zawodach sportowo 

– sprawnościowych ponad 50 dzieci wraz z rodzinami. 
Część sportową zakończył turniej tenisa ziemnego ro-
zegrany w dwóch kategoriach wiekowych.

W VII Biegu Trzeźwości im. Błogosławionego Ks. 
Józefa Jankowskiego nie liczyła się klasyfi kacja lecz 
idea przyświecająca biegowi hasło – Zachowaj trzeź-
wy umysł. O godzinie  12.00 Burmistrz Ożarowa Ma-
zowieckiego Pan Paweł Kanclerz, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim 
oraz przedstawiciele biegaczy złożyli kwiaty pod po-
mnikiem Janusza Kusocińskiego.  

Bieg główny rozpoczął się o godzinie 12.15, ukoń-
czyło go 88 zawodników, najlepszym okazał się Pavel 
VERETSKIY z Ukrainy pobijając rekord dotychczaso-
wych biegów ożarowskich – czas 30,20, kolejno na 
mecie byli: Valdymir Iurchyk także z Ukrainy i Bogu-
sław Andrzejuk z Klubu Pędziwiatr. Wśród Pań najlep-
szą okazała się Ewa Chreścionko z Wyszkowa i kolej-
no Alina Karnatsevich z Ukrainy.

Najlepszymi zawodnikami z Ożarowa Mazowieckie-
go był podobnie jak w poprzednim roku Bartosz Kwiat-
kowski oraz Rafał Foremnik. 

Dzieci korzystały z malowania swoich buzi i przygo-
towanych zabaw. Ze wszystkich uczestników biegów 
rozlosowano nagrody i upominki oraz wszyscy zawod-
nicy otrzymali medale za udział w zawodach. 

Tym, którzy przyczynili się do organizacji zawodów 
oraz fundatorom nagród składamy serdecznie podzię-
kowania.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie 
Mazowieckim.

Relacja foto na wkładce

Sportowy czerwiec w Ożarowie Mazowieckim
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22 czerwca odbył się festyn rodzinny Wianki 
w Parku Ołtarzewskim zorganizowany przez Towarzy-
stwo Miłośników Ołtarzewa. Honorowy patronat nad 
imprezą przyjął Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
Paweł Kanclerz.  Festyn odbył się pod hasłem “Park 
Ołtarzewski nasz zielony sąsiad”, które promowało 
park jako miejsce relaksu i wypoczynku niedaleko od 
centrum Miasta. Impreza obfi towała wieloma konkur-
sami z bardzo atrakcyjnymi nagrodami a uczestnicy 
nie byli ograniczani wiekiem., każdy więc, dorosły czy 
dziecko mógł w nich uczestniczyć. Bardzo fascynu-
jący był najważniejszy z nich, konkurs wiedzy o Par-
ku Ołtarzewskim. Można się było z niego dowiedzieć 
szczegółów nie tylko o fl orze i faunie parku ale tak-
że o jego historii. Główną nagrodę, rower turystyczny 
odebrała Lidia Kukier, uczennica szóstej klasy Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego. Dobrą 
lekturą dla uczestników tego konkursu był przygoto-
wany folder zawierający najważniejsze informacje 

Festyn rodzinny Wianki w Parku Ołtarzewskim

o parku, osiedlu oraz Towarzystwie Miłośników Ołta-
rzewa. Zainteresowani mogą się z nim zapoznać pod 
adresem pdfstudio.com.pl/tmo.pdf Pozostałe konkur-
sy cieszyły się również dużym powodzeniem a szcze-
gólnie plastyczny oraz na najładniejszy wianek. Festyn 
uświetnił pokaz iluzjonisty JUST EDI SHOW, który za-
chwycił publiczność oryginalnymi gagami i świetnym 
humorem. W trakcie trwania festynu dzieci mogły sko-
rzystać z mini wesołego miasteczka, przeistoczyć się 
w kogoś innego za sprawą artystycznego malowania 
twarzy a wszyscy uczestnicy mogli chwilkę odpocząć 
przy ognisku piekąc przygotowane przez organizato-
rów kiełbaski. Festyn Wianki w Parku Ołtarzewskim 
był współfi nansowany przez Gminę Ożarów Mazowiec-
ki w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych. 

Leszek Tokarczyk
Relacja foto na wkładce

W październiku 2012 roku w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, za zgodą Dyrektora 
placówki, zostało reaktywowane Szkolne Koło Krajo-
znawczo Turystyczne pod patronatem Oddziału PTTK 
„Mazowsze”. Dziś w jego skład wchodzi 34 uczniów, 
cztery nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i en-
tuzjastycznie nastawieni rodzice. Nasze Koło nosi 
wszystko mówiącą nazwę „Wędrowcy Ożarowcy” i raz 
w miesiącu, zazwyczaj pod wodzą zaprzyjaźnionego 
leśnika, wyrusza na eksplorację mniej nam znanych 
zakątków Puszczy Kampinoskiej, odkrywając na nowo 
jej wyjątkowe uroki i, jak do tej pory, wciąż mając ape-
tyt na więcej.

Ot, na świeżo wspominając, 18 maja wyruszyliśmy 
na podbój północnej części Puszczy Kampinoskiej. 
Plany naszej wyprawy obejmowały wizytę w rezerwacie 
„Karpinek” w Lesznie, a szczególnie obejrzenie pozo-
stałości po Lesznowskiej Topoli Białej, gigancie, który 
nie miał sobie równych w Polsce. Jej obwód w pierśni-
cy wynosił aż 15 metrów!

Następnie nasze kroki skierowaliśmy do Fortu 
VII w Cybulicach,  jednego z najciekawszych obiek-
tów Twierdzy Modlin, powstałego w latach 1883-88
w ramach budowy pierwszego pierścienia fortów wo-
kół Modlina. Tam, z latarkami w dłoniach, ciemnymi 
korytarzami i wąskimi przejściami, w nagłym towa-
rzystwie nietoperza, przedzieraliśmy się z niemałym 
trudem ku upragnionemu słońcu... Ale pomimo otarć 

na nogach, sadzy na dłoniach i twarzach – naprawdę 
było warto!

Odpoczywaliśmy zasłużenie w pełnym słońcu na 
rozległej Pustyni w Puszczy, zwanej „Grochalskimi 
piachami”, ostatniej z istniejących jeszcze po wojnie 
kilkunastu kampinoskich „pustyń”, gdzie do tej pory 
ćwiczy wojsko i detonuje na niej niewypały… A my 
ćwiczyliśmy komendę „padnij” i jak się okazało, były 
wśród nas „strusie”…

Na koniec, gdy wytrzepaliśmy już piasek z głów 
i butów, chcieliśmy obejrzeć dziki brzeg Wisły, ale nie-
stety, rozległe tereny podmokłe wokół rzeki skutecznie 
nam to uniemożliwiły. Jednak zupełnie nas to nie roz-
czarowało, bo ogrom wrażeń, jakie każdy z nas wiózł 
ze sobą do domu, na długo zachowa się w naszej pa-
mięci.  

Przed nami kolejne wyprawy, dalsze i bliższe, 
dłuższe i krótsze, szalone i spokojniejsze. Ale każda 
z nich będzie nas uczyć wzajemnej troski, życzliwości 
i współpracy w grupie. A w takiej grupie wspaniale 
będzie nam wszystkim poznawać przyrodę, uczyć się 
dbać o nią, kochać ją i szanować nie tylko na pokaz. 

Z zielonym pozdrowieniem 
Darz Bór!

„Wędrowcy Ożarowcy”

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne
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PAGINAKOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Podaję aktualną  informację o godzinach otwarcia 
dla czytelników placówek bibliotecznych w okresie wa-
kacji.

Do poprzedniego numeru podałam informację 
o godzinach pracy placówek nie uwzględniając rozkła-
du godzin otwarcia Biblioteki dla czytelników. 

OŻARÓW MAZOWIECKI FILIE

DZIEŃ TYGODNIA
WYPOŻYCZALNIA 
DLA DOROSŁYCH

ODDZIAŁ DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY

 JÓZEFÓW ŚWIĘCICE

PONIEDZIAŁEK 10:30 - 18:30 10:00 - 17:00 10:00 - 18:00 12:00 - 18:00

WTOREK 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 18:00 10:00 - 17:00

ŚRODA 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 8:00 - 16:00 12:00 - 18:00

CZWARTEK 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 18:00 10:00 - 17:00

PIĄTEK 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 18:00
URLOP:
29.07 - 17.08

Biblioteki w wakacje

PLACÓWKI BLIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM  W OKRESIE WAKACYJNYM ( LIPIEC- SIER-
PIEŃ) BĘDĄ CZYNNE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

Bardzo przepraszam za to niedopatrzenie i wynikłe 
z tego zamieszanie.

Elżbieta Paderewska 
Dyrektor Biblioteki

 XI TURNIEJ „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA” ROZSTRZYGNIĘTY

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Święcicach po raz dziewiąty gościła w swych 
progach uczestników Turnieju „Mistrz Tabliczki Mno-
żenia”. Turniej odbył się w sobotę 15 czerwca 2013 r. 
z udziałem reprezentantów następujących szkół:

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusociń-
skiego w Ożarowie Mazowieckim

• Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Bo-
żej Woli 

• Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Święcicach 

O tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia rywalizowali 
uczniowie z klas drugich, trzecich i czwartych. W ka-
tegorii zespołowej I miejsce przypadło Szkole Pod-
stawowej nr 1 z Ożarowa, II miejsce zajęła szkoła ze 
Święcic, na trzecim miejscu uplasował się Zespół 
Szkół z Bożej Woli.

Wyniki klasyfi kacji indywidualnej:

Klasa II
1. Bilski Wiktor - SP Święcice
2. Mirowska Natalia - SP Święcice

3. Mielcarz Damian - SP nr1 Ożarów 

Klasa III
1. Obiudo Sandra - SP nr1 Ożarów
2. Ptaszek Maria - SP Święcice
3. Alikowska Weronika - SP nr1 Ożarów

Klasa IV
1. Julia Bartosińska - SP Święcice
2. Bagiński Hubert - SP  nr1 Ożarów
3. Krasiński Jakub – Boża Wola 

Zdecydowana większość uczestników konkur-
su wykonała swoje zadania bezbłędnie, zatem 
o kolejności decydowały jeszcze inne czynniki, takie 
jak sprawność manualna, spostrzegawczość, koncen-
tracja uwagi, zręczność i szybkość.  

Składamy gratulacje zwycięzcom oraz pozostałym 
uczestnikom konkursu. Organizatorzy dziękują na-
uczycielom za przygotowanie uczniów do turnieju oraz 
pomoc w jego przeprowadzeniu.

Jolanta Kasztelan
przewodnicząca zespołu edukacji wczesnoszkolnej
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Taki tytuł i w tym roku nosił piknik rodzinny, który 
odbył się 8 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Umiastowie. Jest to dzień 
służący integracji w rodzinie i wśród rodziców uczniów 
naszej szkoły. Staramy się, by w każdym roku przebie-
gał inaczej, miał nową oprawę i atrakcje.

Stałym, niezmiennym punktem są występy dzie-
ci. Bardzo chętnie i z entuzjazmem nasi mali aktorzy 
przygotowują się do nich dużo wcześniej. Wiedzą, że 
na widowni zasiądą mamy i tatusiowie, których tak 
bardzo kochają. Występ dla rodziców rozpoczęły dzie-
ci z oddziału przedszkolnego, potem swój program 
przedstawiła klasa pierwsza ,druga i trzecia. Nie za-
brakło wierszy, piosenek, tańca i scenek. Występ każ-
dej grupy nagradzany był gromkimi brawami i uśmie-
chami szczęścia rodziców występujących aktualnie 
pociech. Dzieci zaprezentowały się świetnie. Swoją 
miłość udokumentowały wręczając rodzicom własno-

A teraz my – ,,Mama ,Tata i Ja”

ręcznie wykonane upominki. Ci, chociaż ,,twardzi” i do-
rośli mieli oczy dziwnie mokre i ukradkiem sięgali po 
chusteczki.

Następnym punktem programu była prezentacja 
talentów. Tu mieli możliwość wykazać swoje możli-
wości, umiejętności i realizowane pasje rodzice i ich 
dziecko. Okazało się, że te występy zachwyciły wi-
downię. Krótkie opowiadania i pokazy o łucznictwie, 
powożeniu końmi, budowaniu tężyzny fi zycznej przez 
podnoszenie ciężarków, kajakarstwie, o zwierzętach 
naszej planety, którym grozi wyginięcie bardzo zainte-
resowały zebranych. Wspieranie dziecka przy nauce 
gry na gitarze, udział dziewcząt w grupach tanecz-
nych, hodowla i pielęgnacja królika, pokaz kapeluszy 
i różnych  nakryć głowy wzbudziły ogromne zaintereso-
wanie. Brawa dla rodziców.

Dalsza część atrakcji odbywała się na dworze. 
Można było pojeździć na kucyku, koniu i w bryczce, 
nauczyć się robienia ozdób z bibuły u pani prowadzą-
cej warsztaty, stanąć do zawodów w strzelaniu z łuku, 
czy mieć pięknie ozdobioną twarz przez mamy kole-
gów, bawić się nowymi zabawkami na placu zabaw. 
Bardzo smakowały lody zakupione przez jednego z ro-
dziców dla wszystkich dzieci, a pizza na zakończenie 
pikniku miała niepowtarzalne walory smakowe. Przy 
takich zajęciach czas minął niepostrzeżenie szybko.
To wspólne, rodzinne święto i tym razem przyniosło 
dużo radości i satysfakcji wszystkim  zebranym.

Jadwiga Bieńkowska.

W sobotę 08.06.2013 r. uczniowie, rodzice i na-
uczyciele oddziału przedszkolnego i klas I -  III ze Szko-
ły Podstawowej w Święcicach  spotkali się na Pikniku 

Rodzinnym w  gospodarstwie agroturystycznym Staj-
nia Mandra, położonym na skraju Puszczy Kampino-
skiej.  Gościliśmy tam na zaproszenie właścicieli, Pań-
stwa Chłystowskich, których dzieci są uczniami naszej 
szkoły.

Z dużą niecierpliwością oczekiwaliśmy na tę im-
prezę. Ale warto było. Zarówno najmłodsi, jak i Ci 
nieco starsi, mieli w tym dniu wiele okazji do zaba-
wy. Piknik rozpoczęła zabawa integracyjna „Wszy-
scy są”. Potem były zawody sportowe, które do-
starczyły wszystkim dużo radości. Wielką atrakcją 
była przeprawa po moście linowym, przebiegają-
ca pod czujnym okiem pana Łukasza Sapijaszko. 
Ogromnym powodzeniem cieszyła się jazda na ko-
niach, zabawy na trampolinie czy strzelanie z łuku.
W czasie pikniku można było pomalować sobie buzię. 

Radosne spotkanie w „Stajni Mandra”
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Pani Ula wykonała wszystkim chętnym artystyczne ta-
tuaże. Po dużym wysiłku fi zycznym każdy mógł skosz-
tować pysznego jedzenia – były kiełbaski i ziemniaki 

z grilla, zdrowe sałatki, owoce, ciasta oraz kawa i her-
bata.

W tym dniu nie zabrakło słońca, było więc niezwy-
kle radośnie. 

Piknik zaowocował nawiązaniem serdecznych wię-
zi między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za wielkie zaan-
gażowanie w przygotowanie imprezy, za odważne po-
mysły i otwartość. Szczególne podziękowania kieruje-
my pod adresem goszczących nas Państwa Marzeny 
i Bartłomieja Chłystowskich. 

Jolanta Kasztelan 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

W dn. 08.06.2013 Chór Kameralny Ab Imo Pectore 
z Ożarowa Mazowieckiego uczestniczył w VIII Festiwa-
lu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae w Ząbkach 
koło Warszawy. Konkurs, który odbywa się co rok, pa-
tronatem objęli:

Metropolita Warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz,
Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. abp 

Henryk Hoser SAC,
Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 

Struzik.
Do konkursu zakwalifi kowało się 25 chórów. Naj-

liczniej reprezentowane było województwo mazowiec-
kie (12 zespołów). Przyjechały również chóry z takich 
miast, jak: Białystok, Łomża, Częstochowa, Poznań, 
Ciechanów, Starachowice, Krasnystaw, Iława, Ponia-
towa i in.

Chóry zaprezentowały się w dwóch kategoriach: 
A – dla zespołów dziecięco-młodzieżowych (7 chórów) 
oraz B – dla zespołów dorosłych (18 chórów). Zasady 
punktacji były takie same dla obu kategorii.

Nasz chór Ab Imo Pectore zaśpiewał, zgodnie z wy-
mogami konkursu, 4 utwory, w tym jeden o tematyce 
maryjnej:

1. Giovanni Pierluigi da Palestrina – O Domine 
Jesu Christe

2. Ola Gjeilo – Ubi caritas
3. Ruben Garcia Martin – Veni Creator Spiritus
4. Andrzej Koszewski – Zdrowaś Królewno Wybor-

na

Występom wszystkich chórów przysłuchiwało się 
jury w składzie:

� prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska (Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

� dr Dariusz Zimnicki (Uniwersytet Muzyczny Fryde-
ryka Chopina w Warszawie)

� Zbigniew Szabelski (Akademia Muzyczna w Bia-
łymstoku)

Chór Kameralny Ab Imo Pectore
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SPOTKANIE INTEGRACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŚWIĘCICACH

Z okazji Święta sportu w Szkole Podstawowej 
w Święcicach 08.06.2013 odbyło się integracyjne 
spotkanie uczniów szkoły ich rodziców i absolwentów. 
Absolwenci bardzo licznie przybyli na to spotkanie.

Z tej okazji został rozegrany turniej w piłkę nożną 
i ko szykówkę w której prym wiedli absolwenci zajmu-
jąc I miejsce.

Koronną dyscypliną, którą rozegrano był unihokej. 
Do rozgrywek zgłosiło się 4 drużyny w różnych kate-
goriach wiekowych. Wszystkie drużyny reprezentowały 
wysoki poziom. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
drużyna chłopców Szkoły Podstawowej w Święcicach, 
która zaprezentowała wysoki poziom gry i uplasowała 
się na czołowym miejscu. 

Świętu Sportu towarzyszyły inne atrakcje: karaoke, 
miniplayback, w przygotowaniu których pomogli ab-

solwenci szkoły a najbardziej jak zwykle gimnazjalista 
Marcin Łapot. Nasi uczniowie wspólnie z absolwenta-
mi z wielką radością prezentowali swoje zdolności wo-
kalne. Uczniowie wykonywali samodzielnie biżuterię. 
Na koniec imprezy, wszyscy spotkali się przy wspól-
nym poczęstunku degustując domowe ciasto i kiełba-
ski z grila. 

Humor, dobra zabawa, rywalizacja sportowa i po-
goda ducha dopisywały wszystkim.

Nauczyciel wf
Lucyna Bielecka

Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim po raz kolejny wzięła udział 
w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 
W ramach tego projektu odbyły się działania:

• indywidualny konkurs „Mały odkrywca” - na 
godzinach wychowawczych uczniowie rozmawiali 
o atrakcjach turystycznych w Polsce, miejscach, które 
zwiedzali podczas wycieczek szkolnych, a następnie 
odpowiadali na pytania konkursowe

• indywidualny konkurs plastyczno-literacki  „Na 
tropie piękna”, w którym wzięło udział 50 uczniów. 

• w szkole wywieszono plakaty propagujące te-
goroczną akcję; na godzinach wychowawczych ucznio-
wie zapoznawali się z ulotkami “Piękno otwiera na 
świat”,  “Nasza piękna okolica” oraz “Zdrowo na spor-
towo”;

• odbyła się akcja  wręczania ulotek rodzicom, 
którzy przybyli na zebrania 23 maja 2013 r.; ulotki  
wręczali uczniowie 

• 15 czerwca 2013 podczas XXV Ożarowskie-
go Biegu im. Janusza Kusocińskiego z inicjatywy 
Stowarzyszenia Abstynenckiego “Quo Vadis” odbył się 
VII Ożarowski Bieg Trzeźwości im. Bł. Księdza Józefa 
Jankowskiego. Celem biegu  było promowanie zdrowe-
go i aktywnego stylu życia oraz postaw abstynenckich 
wobec alkoholu i narkotyków oraz uczczenie patrona 
gminy – księdza Jankowskiego. Bieg na dystansie 
2500 m przeznaczony był dla osób pragnących propa-
gować zachowania abstynenckie, zdrowy styl życia 

i trzeźwość. Biegi odbywały się na terenie naszej 
szkoły. Podczas biegu rozdawane były ulotki profi lak-
tyczne. Uczniowie uczestniczyli w organizacji biegu, 
m.in. zapisywali zawodników, pomagali przy rozdawa-
niu nagród.

pedagodzy szkolni
Joanna Koll i Beata Wydrych

Zachowaj trzeźwy umysł 2013

Chór Ab Imo Pectore z wynikiem 94 pkt. wygrał 
konkurs i zdobył Złoty Dyplom – I miejsce w kategorii 
chórów dorosłych. Nasz zespół zwyciężył bezapelacyj-
nie; kolejny pod względem punktacji chór w naszej ka-
tegorii  otrzymał 87,3 pkt.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim 
chórzystom za ich cierpliwość, poświęcony czas i za-
angażowanie oraz wytrwałość. To dzięki Wam Chór 

Kameralny Ab Imo Pectore może pochwalić się tak 
dużym sukcesem!

Mamy nadzieję, że następne konkursy będą dla 
nas równie owocne i przyniosą radość zarówno nam, 
jak i naszemu miastu.

Mariusz Latek
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Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca, to święta, 
które połączyło jedno spotkanie „W rodzinnym kręgu” 
w Klubie Osiedlowym przy Obrońców Warszawy 14. 

Wieczór rozpoczęła Karolinka Kossak słowami 
wiersza przeznaczonego specjalnie dla mamy: 

„Wybuduję śliczny domek, z czekolady ściany, ko-
min z cukru, dach z poziomek, dym z bitej śmietany”. 
Ubrana w łowicki strój ludowy, z konwaliami, które 
dostała od prowadzącej Klub pani Janiny Kowalczyk 
od razu wzruszyła licznie zebranych ożarowian. Kibi-
cowali jej rodzice i babcia a goście wieczoru nagro-
dzili brawami i dyplomem. Kolejni artyści przygotowali 
piosenkę Natalii Kukulskiej „Dłoń”. Córka z tatą – Jo-
asia i Stanisław Borkowscy akompaniowali sobie na 
gitarach a Joasia, studentka psychologii zaśpiewała 
dla swojej mamy i taty, którzy byli obecni, ale i dla 
nas wszystkich: „Niewidzialna dłoń, Ochroni mnie, Od 
złego w czarny dzień, Niewidzialna dłoń Osłoni mnie, 
To jedno zawsze wiem”. Przypomnieli nam też oboje 
turystyczną piosenkę „Gonić marzenia”. Kolejny raz 
prezentowała swoje talenty Jagoda Wujciuk, recytu-
jąc wiersze i śpiewając piosenkę. Tym razem melo-
dia nagrana była w komórce, a Jagoda rytm wybijała 
tamburynem. Zebrani mogli też wysłuchać słów koły-
sanki zapisanej w 1835 roku przez naszego wieszcza 
Zygmunta Krasińskiego w „Nie-boskiej Komedii” za-
kończonej pięknymi słowami: „By ojciec Twój, O synku 
mój, Kochał Ciebie”.  Kolejno czytane kołysanki były 
przeplatane piosenkami dla mam i dla dzieci. Przypo-
mnieliśmy sobie pełną radości piosenkę zespołu Dwa 
Plus Jeden „Wyspa dzieci” i liryczne kołysanki w wyko-
naniu Seweryna Krajewskiego (Kołysanka dla okrusz-
ka), Zbigniewa Hołdysa (Kołysanka dla Tytusa) czy 

Krzysztofa Krawczyka (Kołysanka dla syna). Wszyscy 
chcieli śpiewać wraz z Marylą Rodowicz bardzo sta-
rą kołysankę o tragicznym losie królewskiej rodzinki 
z piernika, marcepana i cukru. Niektórzy nucili: „króla 
zjadł pies, pazia zjadł kot, królewnę myszka zjadła”. 

Utwory dla dzieci i o dzieciach przeplatały się 
z utworami dla mam. Anna German kryształowym gło-
sem zaśpiewała „Dziękuję mamo” a Bernard Ładysz 
basem też wyśpiewał podziękowania mamie za jej 
trud. Wszyscy zebrani z rozrzewnieniem przypomina-
li sobie swoje rodziny. Wcześniej niektórzy przynieśli 
zdjęcia swoich dzieci, rodzin, wnuków. Mogliśmy je 
oglądać na ekranie kina domowego i słuchać pięk-
nych piosenek. Organizatorzy przygotowali też krótkie 
nagranie rozmowy z dziećmi, które odpowiadały na 
pytanie: Co to jest pesymizm. Odpowiedzi dzieci roz-
bawiły wszystkich do łez.

Nie zabrakło słodkich smakołyków. Na stole królo-
wał specjalny „rodzinny tort” wykonany i przywieziony 
przez klubową fankę panią Danutę Pająk. Tradycją 
stało się przynoszenie ciast i słodyczy przez gości wie-
czoru. Robią to chętnie, bo pomału wszyscy zaczynają 
się czuć jak w rodzinie.

 

Każde spotkanie w Klubie ma piękną oprawę pla-
styczną. To dzięki naszym ożarowskim artystom, któ-
rych zaprasza do wystawiania swoich prac w Klubie 
pani Janina Kowalczyk. Tym razem rodzinnemu spo-
tkaniu towarzyszyła wystawa gobelinów wyszywanych 
wełną na kanwie przez panią Janinę Jaworską. Pani 
Jaworska pochodzi z Gołaszewa, jej mąż z Michałów-
ka. Na ojcowiźnie pani Janiny powstaje piękny dom 
dla niej i rodziny jej syna. Zebranych zachwyciły szcze-
gólnie trzy prace: przepełniony słońcem gobelin „Sia-
nokosy”, inspirowana obrazem Alfreda Wierusza- Ko-
walskiego „Przeprawa przez rzekę” oraz duża praca 
o trochę baśniowym klimacie przedstawiająca damę 
w otoczeniu lwa i jednorożca, wkładającą do szkatu-
ły naszyjnik. Jednorożec w średniowieczu i renesan-
sie przedstawiał czystość i niewinność, rozpoznawał 
dziewicę i tylko jej pozwalał się ujarzmić. Niewiasta 
z jednorożcem niejednokrotnie symbolizowała Jezusa 
i Najświętszą Pannę Maryję. Pani Jaworska zachwyci-
ła się sześcioma tapiseriami wystawionymi w specjal-
nej rotundzie w Paryżu pochodzącymi z ok. 1500 roku 
i przedstawiającymi 5 zmysłów człowieka a jednocze-
śnie 5 cech charakteru: smaku(szczerość), słuchu 
(radość), wzroku (próżność), węchu (uroda) i dotyku 
(obfi tość) oraz szóstą obrazującą mądrość, miłość, 
szczodrość, jako sublimację pozostałych zmysłów. Wy-
haftowała tę ostatnią i ona była ozdobą kolekcji. 

Z sukcesu pani Janiny Jaworskiej zadowoleni byli 
jej bliscy: mąż, syn z synową i wnuki. Pani Janina 
wyznała, że całe lata jej dni wyglądały podobnie: po-

W rodzinnym kręgu
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budka o 5:30, poranna kawa i 2 godziny haftowania 
a potem dzień pełen pracy i różnych zajęć. Autorka 
sama rozrysowuje obrazy na kanwie z benedyktyńską 
wprost cierpliwością. Dobiera wełny, które gromadzi 
z różnych źródeł: z prutych sweterków z ciuchlandu, 
starych czapek i szalików. Efekty mogli podziwiać ze-
brani a inni mogą to zrobić odwiedzając Klub w godzi-
nach otwarcia gdyż wystawa pozostała w sali Klubu.

Goście wieczoru oglądali kronikę Klubu pięknie pro-
wadzoną przez panią Lilę Połocką. Rodzinny wieczór 
zakończyło wspólne śpiewanie piosenek turystycz-
nych – jako wyraz tęsknoty za słońcem, wędrówkami 
i urlopami. Śpiewało się lekko przy akompaniamencie 
gitary pana Stanisława Borkowskiego. 

Grażyna Lipska-Zaremba

Dnia 14 kwietnia 2013r. pojechałem wraz z kole-
gami i koleżankami z Gimnazjum im. Bohaterów Po-
wstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim na 
wycieczką do Sochaczewa. Mieliśmy odbyć zajęcia 
w SZKOLE NAUKI  JAZDY STACH(L)EWSKI przygotowu-
jące nas do prowadzenia samochodu w przyszłości.

Po dojechaniu pociągiem na stację, pieszo udali-
śmy się do docelowego punktu, zwiedzając przy tym 
miasto. Gdy dotarliśmy na miejsce, niezwłocznie zo-
staliśmy serdecznie przywitani przez Pana Darka Sta-
chlewskiego  i Panią Kasię, którzy oświadczyli, iż zaj-
mą się naszą edukacją drogową.

Było nas dość sporo, więc by wszystko szło spraw-
nie, zostaliśmy podzieleni na grupy. Pierwsza grupa 
została w sali na wykład, druga - uczyła się zasad jaz-
dy na symulatorze, a trzecia , ta bardziej zaawansowa-
na, od razu udała się na troleje (samochody mające 
zamiast tylnych kół koła od wózka), czyli symulator 
poślizgu. Mnie przypadł wykład. Prawdę mówiąc, są-
dziłem, że będzie to godzina nudy polegająca na słu-
chaniu o znakach drogowych. Nic bardziej mylnego. 
Obejrzeliśmy fi lm, który na licznych przykładach po-
kazał nam, jak niebezpieczna może być jazda po al-
koholu oraz innych używkach. Poza tym chodziliśmy 
między słupkami w goglach alkoholowych i mogliśmy 
na własnej skórze (właściwie na obitych o krzesła 
i ściany nogach) przekonać się, jak bardzo utrudnia 
to orientację w terenie i koncentrację. Później nastą-
piła rotacja grup. Jako, że moja jazda samochodem 
ograniczała się do tej pory do spania na siedzeniu pa-
sażera i pytań: „Czy daleko jeszcze?”, postanowiłem 
przećwiczyć swoje umiejętności jazdy na symulatorze. 
Pod okiem Pani Kasi uczyliśmy się podstaw jazdy, od 
włączania silnika do unikania spadających kamieni 
na krętej drodze. Pędziliśmy po ulicach wirtualnego 
miasta pomiędzy biednymi komputerowymi kierowca-
mi, którzy wiele razy mogli doznać uszczerbku na he-
althpointach po wypadkach spowodowanych naszym 
rozkojarzeniem czy nieuwagą. Wszystko wyglądało jak 
w grze wyścigowej, tylko było odrobinę trudniejsze :) 
Po ćwiczeniach teoretycznych nadszedł czas na okieł-
znanie bestii na czterech kołach. Trochę się stresowa-
łem, lecz strach szybko ustąpił. Jeździliśmy oczywiście 
pod opieką instruktora, gdyż każda jazda samocho-

dem niewłaściwie prowadzonym zagraża życiu i zdro-
wiu. Opiekunowie- instruktorzy dawali nam jednak 
dużo swobody i korygowali ewentualne błędy, pilnując 
jednocześnie naszego bezpieczeństwa. Początkowo 
nieśmiała i spokojna jazda przerodziła się w szaleń-
cze wywijanie kierownicą przy głośnej muzyce pomię-
dzy latarniami, słupami, garażem, który wyglądał jak 
hangar dla myśliwców, starą szopą, gołębiami i psem, 
który akurat tamtędy przechodził. Było to wspaniałe 
uczucie. Tylko ty, droga i... trolej. Jednak wszystko, co 
dobre, kiedyś się kończy. Podziękowaliśmy za miłe 
przyjęcie, wspaniałą lekcję i doskonałą zabawę Panu 
Darkowi i Pani Kasi. Kto wie, może kiedyś jeszcze się 
spotkamy na „fajnym kursie” w OŚRODKU SZKOLENIA  
KIEROWCÓW STACH(L)EWSKI, tym razem podczas 
przygotowań do egzaminu na prawo jazdy.

W drodze powrotnej wstąpiliśmy dodatkowo do tra-
dycyjnej włoskiej restauracji o fachowej nazwie pizze-
ria, by posilić się po zmaganiach na drodze, po czym 
wróciliśmy pociągiem do Ożarowa. Dzień uważam za 
bardzo udany. Zresztą nie tylko ja. Inni pytani o opinię 
mówili: „Co prawda jest to niedziela, ale nie żałuję, 
że tu przyjechałem. Było super”. Tak więc, pozornie 
zwyczajna wycieczka okazała się naprawdę wspaniałą 
przygodą, która wzbogaciła nas nie tylko o wartościo-
wą naukę, ale przede wszystkim zostawiła cudowne 
wspomnienia.

Jesteśmy wdzięczni  właścicielowi OŚRODKA SZKO-
LENIA KIEROWCÓW STACH(L)EWSKI - Panu Darkowi, 
Pani Kasi oraz dzielnym  instruktorom , którzy spra-
wowali pieczę nad naszymi szalonymi zmaganiami na  
trolejach, za dostarczenie nam ogromu pozytywnych 
wrażeń, adrenaliny i sprawienie, że ta „pracująca” 
niedziela stała się niepowtarzalną i wyjątkową dla 
gimnazjalistów z Ożarowa Mazowieckiego, a także ich 
nauczycielek –Pani E.Bartosik i Pani K.Grzegorczyk.  

Piotr Marczak
Uczeń III klasy Gimnazjum 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego
w Ożarowie Mazowieckim

Ale jazda!
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Ulewa 09.06.2013

W dniu 09 czerwca 2013 Gminę Ożarów Mazo-
wiecki nawiedziła ulewa powodując duże straty i dzie-
siątki zalanych domostw. Skutki podtopień w począt-
kowej fazie usuwało 18 jednostek straży z powiatu 

warszawskiego zachodniego angażując 38 zastępów 
strażaków, które tylko w ciągu 36 pierwszych godzin 
interweniowały ponad 200 razy. Akcja została zakoń-
czona wieczorem 15 czerwca 2013r. 
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Czwartoligowa Ożarowianka

Drużyna seniorów K.S. Ożarowianki od sezonu 
2013/2014 będzie występowała w IV lidze. Już na 
sześć kolejek przed końcem rozgrywek mogliśmy się 
cieszyć z awansu. Sukces jest tym większy gdyż ze-
spół złożony jest z wychowanków klubu, zawodników 
od wielu lat związanych z Ożarowem oraz piłkarzy 
pochodzących z pobliskich miejscowości. Budowana 
od kilku lat drużyna w naturalny sposób rosła w si-
łę i na dzień dzisiejszy może być dumna ze swoich 
osiągnięć. W sezonie który zakończył się 23 czerw-
ca zespół osiągnął 84 punkty na 90 możliwych do 
zdobycia, wyprzedzając drugi zespół o 17 punktów 
a trzeci 22 punkty. Co dodatkowo pokazuje jak dru-
żyna z Ożarowa zdominowała rozgrywki w lidze okrę-
gowej sezonu 2012/2013. Kibice klubu mogą być 
zadowoleni ponieważ Ożarowianka ostatni raz prze-
grała w październiku 2011, natomiast na własnym 
obiekcie jest niepokonana od maja 2011. Kolejnym 
godnym odnotowania osiągnięciem tej drużyny jest 
maksymalna liczba wygranych a zarazem maksymal-
na liczba zdobytych punktów w jednej rundzie ( runda 
wiosenna 2013 ). Jedyną z ostatnich rzeczy jakich nie 
udało się osiągnąć to liczba zdobytych bramek w jed-
nym sezonie, a brakowało naprawdę niewiele do ma-
gicznej granicy 100 bramek. Drużyna osiągnęła w ca-
łym sezonie 2012/2013 liczbę 99 bramek, co i tak 
jest fantastycznym osiągnięciem, który będzie ciężko 
poprawić. Należy również podziękować kibicom, któ-
rzy zawsze byli z drużyną i w tych gorszych jak i tych 
wspaniałych momentach. Miejmy nadzieję że kolejne 
wybitne osiągnięcia Ożarowianki będą kontynuowane 
w lidze wyżej. Do zobaczenia w sierpniu na stadionie 
przy ul. Poznańskiej.  

Skład: od lewej góry: Prezes Lech Toruszewski, 
Paweł Radzikowski, Marek Ignaciuk, Michał Ignaci-
uk, Robert Chojecki, Bartosz Piec, Michał Kłusek, 
Mateusz Lewandowski, Paweł Jabłoński, Krzysztof 
Kalbarczyk, trener Piotr Michalski. 

Od lewej dół: Paweł Kamiński, Bartłomiej Sidor-
ski, Kamil Melich, Rafał Kalbarczyk, Bartłomiej 
Pomarański, Maciej Soroka, Łukasz Jasiński, Bartosz 
Kwiatkowski, Damian Borowiec.

Oraz nieobecni: Krystian Lewandowski i Andrzej 
Paca. 

22 maja Zespół Ludowy „Ożarowiacy” wziął udział 
w Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych 
w Warszawie odnosząc  kolejny sukces, zdobywając 
I miejsce za program obrzędowy z regionu łowickie-
go pt.„Gaiczek zielony” oraz wyróżnienie za poloneza 
i mazura  z okresu Księstwa Warszawskiego. Naszym 
„Ożarowiakom” gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów w upowszechnianiu i krzewieniu polskiej kultury.

Małgorzata Wojciechowska

Jesteśmy dumni z Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”
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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
PIĄTEK
15.00 – 16.00  Zajęcia dla młodzieży - Grupa I
16.00 – 19.00  Zajęcia dla młodzieży - Grupa II

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

Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

Bruno

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
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Szczeniak
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Pierwsze dni działania systemu odbioru odpadów komunalnych z posesji 
mieszkalnych mamy już za sobą.

  zanowni Mieszkańcy, Zarządcy nieruchomości zamieszkałych
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przygotowany dla Państwa przez Gminę Ożarów Mazowiecki 

ruszył od dnia 1 lipca. Nieuniknione jest przetrwanie trudności okresu przejściowego pomiędzy dawnym systemem, a nowo 
obowiązującym sposobem pozbywania się wytwarzanych odpadów.

Typowe uciążliwości dotyczą zawirowań w dostarczaniu pojemników i worków, zalegania odpadów z poprzedniego 
miesiąca, szeregu zmian organizacyjnych związanych z odbiorem odpadów.  

Niniejszym przedstawiamy Państwu harmonogram obsługi posesji mieszkalnych w zakresie odbierania odpadów 
zgromadzonych w pojemnikach, odbierania wyselekcjonowanych surowców wtórnych w workach czerwonych i zielonych, 
odbioru odpadów zielonych, odpadów gabarytowych wraz z informacjami dotyczącymi funkcjonowania Gminnych punktów 
zbierania odpadów problemowych.  

W nawiązaniu do zgłaszanych problemów Mieszkańców niniejszym wyjaśniamy
W przypadku zaawansowanej segregacji, jeżeli zabraknie worków do segregacji, można zgłosić swoje zapotrzebowanie 

do Firmy Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – numery 
telefonów są nadrukowane na workach do segregacji, podane w harmonogramie i na końcu niniejszej Informacji.  

W przypadku reklamacji związanych z brakiem pojemnika, uszkodzeniem lub potrzebą wymiany pojemnika, konieczne 
jest zgłoszenie problemu do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Po weryfikacji przypadków związanych np. 
z dzierżawionymi dotychczas pojemnikami będą uruchamiane przyjęte rozwiązania.

Usługi dodatkowe   
Na zlecenie Mieszkańca możliwe jest wykonanie dodatkowych usług w zakresie: transportu odpadów remontowych – 

cena 20 zł brutto(do 10 worków 120 l lub do 20 worków 60l), zakup worków na odpady remontowe – cena 60 l - 0,80 zł/szt., 
120 l 0,98 zł/szt.,  transport popiołu – cena 20 zł, zakup worków na popioły – cena 60 l - 0,80 zł/szt.,  najem pojemnika KP 5 – 
cena 170 zł. brutto na okres 3 dni .  

Zlecenie wraz z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Urzędu, należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim, z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Płatności za odbiór odpadów
Potwierdzenia przyjęcia deklaracji z indywidualnymi nr kont do uiszczania opłat miesięcznych za odbieranie odpadów, 

zostały rozesłane Właścicielom lub Zarządcom obsługiwanych posesji.  Wyliczoną w deklaracji opłatę należy wpłacać do 
dnia 15 każdego miesiąca, za bieżący miesiąc. W dokumencie płatności jako odbiorcę wpisujemy: Urząd Miejski w Ożarowie 
Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w tytule wpłaty – okres rozliczeniowy.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: ozarow-mazowiecki.doc.pl gdzie publikujemy szczegółowe informacje oraz 
uchwały podjęte w sprawie działania systemu oraz przekazujemy Państwu bieżące wiadomości.

Telefony do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 
22 731 32 64, 22 731 32 61, 22 731 32 35-37.
Telefony do Firmy MZO Pruszków: 
22 758 66 08, 22 758 20 63 wew. 2, 22 758-20-67, 22 758-40-17, 22 759-45-53

W załączeniu: harmonogram obsługi posesji, ulotka określająca zasady segregacji odpadów.  

Robert Głazowski Naczelnik WOŚiR
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