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Z PRACY BURMISTRZA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OŚWIATA

1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: Urządzanie i Utrzymywanie Zieleń-

ców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich
z siedzibą w Milanówku na zimowe utrzymanie 

dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Oża-
rów Mazowiecki w sezonie zimowym 2014/2015

za cenę ofertową brutto: 325.573,00 zł
� z wykonawcą: Konsorcjum fi rm:1. Lider: Przed-

siębiorstwo Robót Inżynieryjnych INSBUD – BIS Rafał 
Bystrzycki z siedzibą w Pruszkowie, 2. Partner: Sta-
nisław Bystrzycki INSBUD z siedzibą Pruszkowie na 
roboty dodatkowe do umowy Nr RZP.272.25.25.2012 
z dnia 10 lipca 2012 r. na dokończenie budowy ka-

nalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek, Wie-
ruchów, Strzykuły, Macierzysz, Szeligi Gmina Ożarów 
Mazowiecki – ETAP III

za cenę ofertową brutto: 119.310,00 zł
� z wykonawcą: Konsorcjum fi rm: 1) Lider: Kan-

celaria Radcy Prawnego Andrzej Czerniak z siedzibą 
w Oświęcimiu, 2) Partner: Radca Prawny Marcin He-
merling z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług 
zastępstwa procesowego Gminy Ożarów Mazowiecki 
w Ożarowie Mazowieckim

wynagrodzenie miesięczne brutto: 6.519,00 zł
wynagrodzenie za okres 12 m-cy brutto: 78.228,00 

zł

� Od 1 września do 31 listopada w Przedszkolu 
Publicznym w Józefowie trwa II edycja programu „Bez-
pieczna droga do przedszkola”. 

� 18 września dzieci z grupy IV z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
w wycieczce do gospodarstwa agroturystycznego 
w Drogoszewie, gdzie obchodziły święto pieczonego 
ziemniaka. Wycieczka odbyła się w ramach projektu 
„Sprawny przedszkolak w Gminie Ożarów Mazowiec-
kim”, który współfi nansowany jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

� 19 września dzieci z gr. IV z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie wzięły udział w lekcji bibliotecznej 
pt.: „Bezpieczeństwo”, poprowadzonej przez p. Wan-
dę Orzechowską w Bibliotece Publicznej w Józefowie. 
Słuchały opowiadania Grzegorza Kasdepke pt.: „Przy-
goda z telewizorem”, oglądały fi lm pt.: „Bezpieczna 
droga z radami Spongeboba”. Odbyła się rozmowa 
z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania się 
w domu oraz oglądały fi lm pt.: „Jak używamy urządzeń 
elektrycznych”. 

� 20 września w Przedszkolu Publicznym Nr 1 od-
był się Dzień Przedszkolaka. 

� 24 września w Przedszkolu Publicznym Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim dzieci obejrzały musical pt. 
„Jesienny koncert”. 

� 24 września dzieci ze wszystkich grup z Przed-
szkola Publicznego w Józefowie wzięły udział w spo-
tkaniu z przedstawicielem policji – aspirantem Dariu-
szem Dobrzyńskim. 

� 26 września dzieci z gr. III z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie wzięły udział w lekcji bibliotecznej 
pt.: „Owoce” poprowadzonej przez p. Wandę Orze-
chowską w Bibliotece Publicznej w Józefowie. 

� 29 września dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim wzięły udział w ak-
cji „Sprzątania Świata”

� Od 29 września do 21 października Przedszko-
le Publiczne w Józefowie brało udział w konkursie pn. 
„Zbiórka zużytych baterii 2014”, zorganizowanym 
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

� 30 września wszystkie dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego w Józefowie wzięły udział w Ogólnopolskim 
Programie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków. 
Nasze Przedszkole, w gronie innych placówek z całej 
Polski, ustanowiło Rekord Guinnessa w największej 
liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie. Re-
kord ustanowiliśmy 30 września 2014 roku o godz. 
12:00 - przez 2 minuty 257 500 dzieci w całej Polsce 
szczotkowało zęby. 

� 2 października uczniowie, harcerze i poczty 
sztandarowe wzięli udział w uroczystych obchodach 
siedemdziesiątej rocznicy zakończenia powstania 
warszawskiego.

� 7 października dzieci z gr. III i IV z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie odbyły wycieczkę autokaro-
wą do Muzeum Etnografi cznego im. Jana Korczaka 
w Warszawie. Wzięły udział w lekcji muzealnej pt.:

• gr. III „Zabawki naszych dziadków”
• gr. IV „Znane nieznane bajki polskie”
� 8 października w Przedszkolu Publicznym w Józe-

fowie odbył się wykład dla rodziców i nauczycieli prof. 
Mariusza Jędrzejko – eksperta uzależnień od mediów 
pt.: „Małe dzieci i multimedia – co warto wiedzieć”. 

� 10 października dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim aktywnie uczestniczyły 
w Internetowych Warsztatach Telewizyjnych, które od-
były się w Błoniu. 

� 10 października dzieci z grupy VII z Przedszko-
la Publicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim wzięły 
udział w wycieczce do fi rmy Danone. 

� 13 października w Przedszkolu Publicznym nr 2 
wszystkie przedszkolaki świętowały „Dzień Drzewa”. 
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� 13 października Pani Antonina Edyta Tymofi e-
jewicz, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum 
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożaro-
wie Maz. otrzymała nagrodę Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wycho-
wawcze i opiekuńcze. Znalazła się w gronie 50 nagro-
dzonych nauczycieli i dyrektorów z województwa ma-
zowieckiego.

� Pan Tadeusz Pytkowski, Prezes Stowarzysze-
nia Wspierania, Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich 
w Umiastowie otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej za wkład w rozwój oświaty na terenach wiejskich. 

� 14 października we wszystkich szkołach na tere-
nie Gminy Ożarów Mazowiecki odbyły się uroczystości 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączone ze ślubo-
waniem uczniów klas pierwszych. 

� 16 października w Szkole Podstawowej Nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 158 
uczniów klas drugich w ramach Europejskiego Dnia 
Przywracania Czynności Serca przystąpiło po raz dru-
gi do pobicia rekordu Guinessa w resuscytacji krąże-
niowo - oddechowej. Organizatorem akcji była Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

� 16 października uczennice Gimnazjum im. K.I. 
Gałczyńskiego w Płochocinie zajęły I miejsce w Mi-
strzostwach Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
w Piłce Nożnej. Zawody sportowe odbyły się w Starych 
Babicach.

� Dwóch nauczycieli Szkoły podstawowej Nr 2 im. 
Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim 

• Pani Danuta Jarosz – nauczyciel języka pol-
skiego

• Pani Elżbieta Kłudkiewicz – nauczyciel języka 
angielskiego

zostali odznaczeni Brązowym Medalem za Długo-
letnią Służbę..

� 10 października w Przedszkolu Publicznym Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim oraz w Przedszkolu Publicz-
nym w Józefowie odbył się pokaz gry na bębnach. Wy-
stęp był zatytułowany „Taniec afrykański” i był prowa-

dzony przez nauczyciela z Kongo, Pana Richie Lion. 
� 13-17 października na terenie Przedszkola Pu-

blicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odbyła się 
wystawa prac rodzinnych pt. „Jesienne kompozycje”. 

� 13 i 15 października dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odwiedziły 
Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim. Przed-
szkolaki uczestniczyły w lekcji bibliotecznej na temat 
profi laktyki zdrowotnej. 

� 17 października – dzieci z Przedszkola Publiczne-
go Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim wzięły udział w spo-
tkaniu z przedstawicielem policji z aspirantką Panią 
Katarzyną Surowiec, aspirantem Panem Arturem Li-
piec z Wydziału Ruchu Drogowego Sekcji Profi laktyki 
Społecznej w Warszawie oraz aspirantem Panem Da-
riuszem Dobrzyńskim z Komendy Policji w Ożarowie 
Mazowieckim. 

� 20 października dzieci z grupa II z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie wzięły udział w zajęciach bi-
bliotecznych pt.: „Jesień”, które odbyły się w Bibliote-
ce Publicznej w Józefowie. 

� 20 października w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim odbyły się dla rodziców dzie-
ci z grupy IV warsztaty nt. „Wpływ zdrowego odżywia-
nia na rozwój fi zyczny dzieci w wieku przedszkolnym”. 
Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Sprawny 
przedszkolak w Gminie Ożarów Mazowieckim”, który 
współfi nansowany jest ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego

� 20 października uczniowie klas trzecich Gimna-
zjum im. K.I. Gałczyńskiego brali udział w projekcie 
pt. „Teatr w klasie”. Teatr Powszechny im. Zygmunta 
Hubnera w Warszawie przygotował spektakl dla mło-
dzieży, który był połączony z warsztatami. Monodram 
„PROAN(N)A” poruszał problem anoreksji. 

� Od 21 października w Przedszkolu Publicznym 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim dla przedszkolaków 
rozpoczęły się cykliczne warsztaty pt. „Kuchcikowo”. 
Głównym celem warsztatów jest zapoznanie dzieci ze 
zdrową kuchnią. 

KULTURA
Dom Kultury ,,Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

21 września Wieczorek taneczny dla seniorów
24 września spotkanie członków Zespołu Interdy-

scyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
28 września Koncert z udziałem Chóru „Ab Imo 

Pectore” z okazji 70 rocznicy zakończenia działań wo-
jennych Powstania Warszawskiego – Requiem d-moll 
(Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)

3 października Inauguracja nowego roku akade-
mickiego  z udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku

5 października XII Festiwal Muzyki Kameralnej 
„Muzyka w Barwach Jesieni”

Koncert pt. „LUTNIOWA RODZINA” w wykonaniu:
Pani Anny Kowalskiej – lutnia, gitara barokowa
Pana Antona Birula – lutnia, teorban
Pani Alisy Birula – lutnia sopranowa
Pana Józefa Kolinka – skrzypce barokowe
8, 17 października Spotkanie słuchaczy Uniwersy-

tetu III Wieku
12 października Wieczorek taneczny dla senio-

rów



7Informator Ożarowski 8/42 2014

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

16 października Spotkanie z popularną autorką 
powieści obyczajowych Panią Marią Ulatowską  zorga-
nizowane przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Ma-
zowieckim i Dom Kultury „Uśmiech”

18 października Bezpłatny kurs udzielenia pomo-
cy w nagłych wypadkach organizowany przez fi rmę 
MEDFIRE

18, 19 października Turniej GO o puchar Burmi-
strza Ożarowa Mazowieckiego

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie

28 września Wieczorek taneczny dla seniorów
5 października Spotkanie z teatrem dla dzieci 

– spektakl pt. „Plastuś idzie do szkoły” w wykonaniu 
Teatru „Wariacja”

11 października Spotkanie integracyjne dla człon-

ków i podopiecznych Koła Polskiego Związku Niewi-
domych z okazji przypadającego Międzynarodowego 
Dnia Białej Laski

18 października  Integracyjne spotkanie zespołów 
seniorów „Ożarowskie Kumoszki” i „Wesołe Wdówki” 
działających przy Domu Kultury „Uśmiech” w Ożaro-
wie Mazowieckim i Filii w Józefowie

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Broniszach

21 września Warsztaty z wyrobu biżuterii
28 września Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Ma-

giczny sklepik” w wykonaniu Teatru „Kalejdoskop”
5 października Warsztaty z tworzenia origami i ro-

bótek ręcznych
12 października Występ Pana Teatrzyka ze spek-

taklem „Koziołek Matołek”
19 października  Wieczorek Taneczny Seniorów

1) Uchwała Nr LVIII/567/14 w sprawie przekaza-
nia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie skargi Piotra Szwarockiego oraz Łucji Staszkie-
wicz – Szwarockiej na Uchwałę nr 410/06 Rady Miejskiej 
z dnia 28.03.2006r. w przedmiocie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Uchwały podjęte na LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim w dniu 16 października 2014r.

2) Uchwała Nr LVIII/568/14 w sprawie rozpa-
trzenia skargi Pani Elżbiety Chmielewskiej na Burmi-
strza Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza.

3) Uchwała Nr LVIII/569/14 w sprawie ustale-
nia opłaty za korzystanie z publicznego szaletu miej-
skiego w Ożarowie Mazowieckim.

1) Uchwała Nr LIX/570/14 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr LIX/571/14 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

3) Uchwała Nr LIX/572/14 o zmianie uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej w formie do-
tacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z przeznaczeniem na dofi nansowanie budowy chodni-
ka wzdłuż ul. Rajdowej od ul. Piastowskiej w Jawczy-
cach do miejscowości Konotopa, oraz dofi nansowanie 
budowy ciągu pieszorowerowego wzdłuż ul. Socha-
czewskiej od ronda przy ul. Strzykulskiej do zjazdu na 
teren rekreacyjno - sportowy w miejscowości Kręczki.

4) Uchwała Nr LIX/573/14 w sprawie wyraże-
nia opinii o lokalizacji kasyna gry w Macierzyszu ul. 
Wojska Polskiego 9.

5) Uchwała Nr LIX/574/14 w sprawie odpłatne-
go nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Ma-
zowieckim.

6) Uchwała Nr LIX/575/14 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w obrębie SHR Wolica.

7) Uchwała Nr LIX/576/14 o zmianie uchwały 
w sprawie podjęcia działań zmierzających do polep-
szenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych za-
mieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

8) Uchwała Nr LIX/577/14 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2015.

9) Uchwała Nr LIX/578/14 w sprawie uchwale-
nia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2015 roku.

10) Uchwała Nr LIX/579/14 w sprawie wyraże-
nia zgody na realizację Projektu „Opracowanie Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki”.

Uchwały podjęte na LIX sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 30 października 2014r.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami: http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  ,
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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Gmina Ożarów Mazowiecki informuje o uzyskaniu 
dotacji na realizację zadania pod nazwą:  „Rewitaliza-
cja parku zabytkowego wraz ze skwerem na terenie 
miasta Ożarów Mazowiecki – etap II dofi nansowa-
na przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, 
w kwocie 128.129,00 zł”

Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie

22 października 2014 roku Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego Paweł Kanclerz podpisał umowę o 
dofi nansowanie projektu pn. „Przygotowanie doku-
mentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Gmi-
nie Ożarów Mazowiecki” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013. Projekt ten zakłada wykonanie dokumen-
tacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w 
Płochocinie, Święcicach i Ołtarzewie oraz moderniza-

W dniu 30 października 2014 r. Burmistrz Ożaro-
wa Mazowieckiego Paweł Kanclerz podpisał umowę o 
przyznanie pomocy dla operacji pn. „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości Płochocin w ul. 
Stołecznej, Gmina Ożarów Mazowiecki” w ramach 

działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość pro-
jektu wynosi 4 358 480,70 zł, z czego kwota dofi -
nansowania to 2 657 927,00 zł.

cję Stacji Uzdatniania Wody „Partyzantów” i „Święci-
ce”. Zostanie przygotowana również dokumentacja 
hydrogeologiczna, która posłuży lokalizacji terenu 
przeznaczonego pod budowę nowej Stacji Uzdatnia-
nia Wody w północno-zachodniej części Gminy. War-
tość projektu to ponad 900 000 zł, z czego blisko 
650 000 zł stanowią środki z budżetu Unii Europej-
skiej. 

Nowe godziny pracy biblioteki

Od 3 listopada wydłużamy łącznie o 10 godzin tygodniowo  ciągły czas pracy biblioteki w Ożarowie Mazowiec-
kim. Nowy harmonogram wygląda następująco:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8:30 – 18:30 10:00 – 18:00 12:00 – 16:00 10:00 – 20:00 8:30 – 18:30

Unijne środki na gospodarkę wodno-ściekową
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W latach 1960-1972 na terenach wiejskich żywio-
łowo powstawały Kółka Rolnicze. Równolegle z rozwo-
jem kółek rolniczych rozwijały się Koła Gospodyń Wiej-
skich. Pierwsze Koło Gospodyń założyła działaczka 
wiejska Filipina Płaskowicka w Janisławicach w woj. 
łódzkim w 1877 r.

50 lat temu jesienią 1964 r. ówczesna agronom 
Pani Ewa Ulanowska pod kierunkiem Inspektora Kół 
Gospodyń Wiejskich przy PZKR w Pruszkowie Emili 
Szczepańskiej założyła w Święcicach Koło Gospodyń 
Wiejskich liczące ok. 10 kobiet. Została pierwszą prze-
wodnicząca koła i jako pierwsza prowadziła na terenie 
naszej Gminy – terenową opiekę społeczną. Następną 
przewodniczącą koła została śp. Cecylia Lewandowska, 
a potem śp. Maria Jaguś oraz Gabriela Sumka i Maria 
Kępka. Od kilkunastu lat kołu przewodniczy pani Wie-
sława Fiut. W pierwszych latach funkcjonowania rola 
Koła Gospodyń różniła się od dzisiejszej działalności. 
Polegała głównie na wzajemnej pomocy, na prowadze-
niu wypożyczalni naczyń, rozprowadzaniu kurcząt, wy-
pożyczaniu magla i szatkownika do kapusty.

Pani Ewa Ulanowska zorganizowała w szkole pod-
stawowej w Święcicach pierwszy dzieciniec wiejski dla 
dzieci rolników w okresie nasilonych prac polowych. 
Dziecińce organizowane były również w domach pry-
watnych np. u państwa Fintkowskich.

Lata 70-te i 80-te to dalszy bardzo dynamiczny 
okres działania KGW połączony ze ścisłą współpracą 
z Ochotniczą Strażą Pożarną, szkołą, Urzędem Gmi-
ny. Doszły takie formy działalności jak organizowanie 
wyjazdów autokarowych do dużych miast (Warszawa, 
Poznań, Wrocław, Gdańsk), sanktuariów oraz do pla-
cówek Kultury (teatr, kino, muzea). Wyjeżdżaliśmy nad 
morze, w góry i na Mazury. Były wyjazdy 2-3 dniowe 
i jednodniowe wycieczki do Płocka, Pułtuska, Niebo-
rowa i Żelazowej Woli, Kazimierza Dolnego, Sierpca, 
Opinogóry. Odwiedzaliśmy sanktuaria Maryjne – Czę-
stochowę, Licheń, Świętą Lipkę. Wyjazdy były nie tylko 
odskocznią od spraw codziennych w gospodarstwie, 
ale stwarzały możliwość poznania innych części kra-
ju! Nasze Panie z Koła Gospodyń korzystały również 
z wyjazdów szkoleniowych na Międzynarodowe Targi 
Polagra w Poznaniu, w Skierniewicach ,,Święto owo-
ców, warzyw i kwiatów,  targi szkółkarskie w Warsza-
wie ,,Zieleń to życie”.

W latach 80-tych i 90-tych systematycznie organi-
zowane były pokazy żywieniowe i szkolenia. Kobiety 
brały udział w olimpiadach wiedzy z zakresu gospo-
darstwa domowego i przedsiębiorczości. Odbywały się 
pokazy i szkolenia z zakresu racjonalnego żywienia ro-
dziny, pieczenia ciast, dekorowania potraw i przetwór-

stwa. Spotkania takie kończyły się degustacją i wspól-
nym biesiadowaniem.

W latach 90-tych i na początku 2000 roku orga-
nizowane były dla dzieci rolników i członkiń Koła Go-
spodyń wyjazdy na kolonie letnie i zimowiska. Wyjazdy 
były dofi nansowywane przez KRUS.

Najbardziej znaną działalnością KGW w Święci-
cach było organizowanie słynnych sylwestrów. Już od 
początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku – ko-
biety corocznie urządzały bale sylwestrowe. Pomimo 
skromnych warunków (brak ogrzewania) – na środku 
sali stał wielki piec – wszyscy i tak doskonale się ba-
wili. Słynęliśmy z dobrej kuchni i świetnych orkiestr. 
Zabawy były przednie do białego rana.

Program działalności jest stale dostosowywany do 
zmieniających się warunków zewnętrznych i wzboga-
cany o nowe formy działania. Do stałego kalendarza 
imprez, które odbywają się z udziałem pań z Koła 
Gospodyń należą organizacja ,,Dnia Babci i Dziadka” 
i ,,Wigilii dla Rolników”, udział w obchodach ,,Dni Oża-
rowa Mazowieckiego” oraz ,,Gminnych Dożynkach”, 
na które szykujemy degustację tradycyjnych potraw 
oraz kiermasz wielkanocny organizowany przez Dom 
Kultury ,,Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim.

Przez dwa ostatnie lata Koło Gospodyń Wiejskich 
w Święcicach uczestniczy w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Folkloru organizowanym w czasie wakacji. 
Pomysłodawca tego wydarzenia Pan Burmistrz Paweł 
Kanclerz – zaproponował, aby uczestników festiwalu 
przybyłych z różnych krajów Europy i nie tylko, często-
wać tradycyjnymi potrawami kuchni polskiej. I my to 
z radością czynimy.

To, że nasze Koło Gospodyń przetrwało 50 lat 
nieprzerwanej działalności wiąże się w dużej mierze 
z posiadaniem własnego lokalu w siedzibie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Święcicach. Mamy nadzieję, 
że współpraca ze strażą zawsze będzie pomyślna 
i udana, dla wspólnego dobra. Wielkie podziękowa-
nia należą się Urzędowi Miejskiego reprezentowanym 
przez Pana Burmistrza Pawła Kanclerza, który bardzo 
wspiera naszą działalność. W latach, kiedy nie było 
funduszu sołeckiego, każda prośba o wsparcie fi nan-
sowe była realizowana od ręki . 

Wyrazy wdzięczności należą się wszystkim paniom, 
które kiedyś pracowały z oddaniem, a które z różnych 
powodów przestały się udzielać oraz tym wszystkim, 
które teraz są na każde zawołanie pełne zapału i ener-
gii. Na dalsze lata naszej działalności pragniemy, aby 
współpraca z Urzędem Miejskim, Domem Kultury 
„Uśmiech”, Strażą Pożarną w Święcicach oraz innymi 
instytucjami, które są nam przychylne – układała się 

50 – lecie Koła Gospodyń Wiejskich
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pomyślnie. My ze swej strony jesteśmy otwarte na każ-
de wyzwanie i współpracę.

P.S. Z okazji Jubileuszu 50-lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich 11.10.2014 r. odbyła się uroczystość, którą 

rozpoczęła msza święta odprawioną w Łaźniewie. Dal-
sze uroczystości odbywały się na sali budynku Straży 
Pożarnej w Święcicach. 

Fotorelacja na kolorowych stronach
Przewodnicząca KGW

Wiesława Fiut

16 sierpnia dzieci rolników z gminy Ożarów Mazo-
wiecki wyjechały na dwutygodniowe wakacje letnie 
nad morze do Grzybowa niedaleko Kołobrzegu, już 
siódmy raz organizowane przez sołtysa Piotrkówka 
Małego Marię Dominiak. Dużo atrakcji i świetna at-
mosfera sprawiły, że nasze dzieciaki wróciły bardzo 
zadowolone. Rodzice bardzo dziękują pani Marii za 
udane wakacje oraz życzą dużo energii i wytrwałości 
w organizowaniu następnych kolonii letnich i zimo-
wisk.

Elżbieta Bucholc 

Udane wakacje w Grzybowie

Najstarsze członkinie koła gospodyń.

1. Maria Walkiewicz
2. Ewa Ulanowska
3. Adela Majewska
4. Marianna Kosińska
5. Alicja Piskalska
6. Maria Kępka
7. Ewa Raczkowska
8. Elżbieta Stawicka
9. Barbara Gołębiewska

Byłe członkinie koła gospodyń

1. Gabriela Sumka
2. Anna Karolak
3. Marianna Kępka
4. Wiesława Gołębiewska
5. Anna Fedoryk
6. Anna Buźniak
7. Teresa Bielecka

8. Urszula Kępka
9. Alina Wrzosek

Członkinie obecnie działające

1. Bogumiła Bieńkowska
2. Wiesława Fiut
3. Barbara Kosiorek
4. Lidia Balcerzak
5. Alicja Łupińska
6. Mariola Czyż
7. Kazimiera Chyłek
8. Dorota Jaworska
9. Małgorzata Gąsińska
10. Małgorzata Szastak
11. Janina Pióro
12. Marzena Markiewicz
13. Anna Świderska
14. Malwina Kosiorek
15. Elżbieta Olejniczak

W dniu 26 września 2014 roku w Szkole Podsta-
wowej obchodziliśmy 75 rocznicę powstania Szarych 
Szeregów. Apel poświęcony był patronowi szkoły. 
Wspominano sylwetki Alka, Rudego i Zośki. Przybli-
żono historię Szarych Szeregów, które zostały powo-
łane 27 września 1939 r. w Warszawie przez grono 
członków Naczelnej Rady Harcerskiej. Przypomniano 
o strukturze organizacyjnej oraz o podziale młodzieży 
z punktu widzenia programowego i metodycznego na 
3 grupy: Zawiszaków- 12-14 lat, Bojowe Szkoły – 15-
17 lat, Grupy Szturmowe – powyżej 18 lat.

Uroczystość zakończył apel poległych oraz złoże-
nie kwiatów pod tablicą pamiątkową znajdującą się 
w głównym korytarzu.

Anna Jędrzejczyk – nauczycielka historii 
w SP w Płochocinie

75 rocznica powstania Szarych Szeregów
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19 października 2014 r. o godz. 19.00 w Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 
miał miejsce wyjątkowy koncert, dedykowany błogo-
sławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce. Przed licznie 
zgromadzonymi słuchaczami wystąpił Chór Filharmo-
nii Narodowej pod dyrekcją jednego z najwybitniej-
szych chórmistrzów, prof. Henryka Wojnarowskiego. 
Aby upamiętnić 30. rocznicę uprowadzenia i śmierci 
kapłana z Żoliborza, artyści wykonali słynne Requiem 
d-moll KV 626 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Partie 
solowe zaśpiewali utalentowani soliści: Inga Pođkutë 
(sopran), Anna Fijałkowska (alt), Mariusz Cyciura (te-
nor) oraz Przemysław Żywczok (bas). Chórowi akom-
paniował znakomity organista, prof. Andrzej Białko. 
Koncert poprowadził ceniony konferansjer Tomasz 
Szuran. W zajmujący i merytoryczny sposób przybliżył 
on publiczności historyczne okoliczności powstania 
ostatniego dzieła Mozarta, które szybko obrosło żywą 
do dziś legendą. Niemilknące oklaski skłoniły arty-
stów do powtórnego wykonania słynnej Lacrimosy, 
której dźwięki wzruszają melomanów na całym świe-
cie, a które w kontekście smutnej rocznicy związanej 
z księdzem Jerzym Popiełuszką zyskały nowy, przej-
mujący wymiar. 

Koncert dedykowany błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce

Za pomoc w zorganizowaniu koncertu serdecz-
nie podziękowania należą się Burmistrzowi Ożarowa 
Mazowieckiego Pawłowi Kanclerzowi, który – wraz 
z Filharmonią Narodową – był organizatorem tego 
niezwykłego wydarzenia. Projekt ten mógł zostać zre-
alizowany w gościnnych murach ożarowskiego Sank-
tuarium dzięki gospodarzowi tego miejsca, księdzu 
Stanisławowi Zarosie. 

Współpraca między Gminą Ożarów Mazowiecki 
a czołową instytucją kultury, jaką jest Filharmonia 
Narodowa, będzie kontynuowana w bieżącym sezo-
nie artystycznym. Już teraz zapraszamy wszystkich 
mieszkających w okolicach Ożarowa melomanów na 
koncert z okazji Święta Bożego Miłosierdzia, który od-
będzie się w Sanktuarium w dn. 12 kwietnia 2015 r. 
o godz. 19.00. W tym szczególnym dniu prowadzony 
przez prof. Henryka Wojnarowskiego Chór Filharmonii 
Narodowej wykona Mszę D-dur op. 86 Antonína Dvo-
řáka. 

Fotorelacja na kolorowych stronach

Mariusz Latek

28 września 2014 r. w Archidiecezjalnym Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowiec-
kim miało miejsce niezwykłe wydarzenie kulturalne 
– koncert z okazji zakończenia działań wojennych Po-
wstania Warszawskiego. Orkiestra Sinfonia Viva, chór 
kameralny Ab Imo Pectore i zespół wokalny Ars Chori 
to niepodważalnie gwiazdy wieczoru, które zgotowały 
prawdziwą ucztę muzyczną na najwyższym poziomie 
artystycznym. Dyrygent, Mariusz Latek, ożywił, wraz 
z występującymi muzykami tysiące współbrzmiących 
dzwięków, układających się w Requiem d-moll Op. 48 
Gabriela Fauré. Świątynia wypełniona po brzegi miło-
śnikami pięknej muzyki, a równocześnie pragnącymi 
oddać cześć Powstańcom Warszawskim wdzięczny-
mi mieszkańcami Ożarowa i okolic nagrodziła arty-
stów niekończącymi się brawami i owacją na stojąco. 
W tym miejscu należą się ogromne podziekowania or-
ganizatorom i mecenasom tego przedsięwzięcia: Bur-

mistrzowi Ożarowa Mazowieckiego p. Pawłowi Kancle-
rzowi, Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
p. Janowi Żychlińskiemu i Kustoszowi Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego ks. Stanisławowi Zarosie SAC 
oraz sponsorowi, którym był Związek Artystów Wyko-
nawców „STOART”. Nie do przecenienia jest również 
wkład p. Mariusz Latka, głównego „architekta” tego 
spektakularnego koncertu, który z niezwykłą precyzją 
dyrygenta prowadził muzyków, ale i z pieczołowitością 
czuwał nad organizacją tego swoistego salonu mu-
zycznego w ożarowskim Sanktuarium.

Fotorelacja na kolorowych stronach

/Laurentius/

Koncert z okazji zakończenia działań wojennych 
Powstania Warszawskiego
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PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. KEN w WARSZAWIE - FILIA w BŁONIU

ul. Jana Pawła II 1 B (Centrum Kultury II piętro)
tel. (22) 725 36 91

SERDECZNIE ZAPRASZA nauczycieli, pedagogów, studentów oraz wszystkich chętnych do korzystania z bo-
gatego, fachowego i na bieżąco uzupełnianego księgozbioru, codziennie w godzinach:

 od 9.00 do 18.00
w środy i soboty od 9.00 do 15.00

BIBLIOTEKA  jest placówką oświatową. Gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory z różnych dziedzin wie-
dzy. Priorytetem jest pedagogika i nauki pokrewne. Wiemy jednak, że dużo osób z naszego terenu studiuje 
takie kierunki jak: transport, logistyka, hotelarstwo, turystyka, zarządzanie. Informujemy zainteresowanych, 
że mamy duży wybór najnowszej literatury na te tematy. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Zaso-
by księgozbioru można przeglądać, zamawiać i rezerwować poprzez katalog on-line. Więcej informacji na 
naszej stronie Internetowej  www.pbw.waw.pl w zakładce fi lia Błonie. Tam też można znaleźć zestawienia 
bibliografi czne nowości wydawniczych.

XII Jesienne Spotkania z Książką 
w Bibliotece Pedagogicznej

Tradycyjnie już, kiedy przyroda maluje otaczający 
nas świat najpiękniejszą paletą jesiennych barw, Bi-
blioteka Pedagogiczna w Błoniu organizuje kolejne Je-
sienne Spotkania z Książką. W tym roku odbyły się po 
raz dwunasty. Naszym gościem niezmiennie od lat jest 
Mariola Pryzwan, z wykształcenia humanistka, z za-
wodu bibliotekarka, z zamiłowania autorka kilkunastu 
wspaniałych książek biografi cznych o ludziach pióra, 

fi lmu i estrady polskiej. Każde takie spotkanie jest dla 
nas ważnym, kulturalnym wydarzeniem i głębokim, 
duchowym przeżyciem. Spotkanie odbyło się ósmego 
października 2014 r. w czytelni biblioteki. W pięknej, 
jesiennej scenerii pisarka oczarowała nas swoim cie-
płym głosem i niezwykłą opowieścią o życiu i pracy 
artystycznej wybitnej wokalistki polskiej estrady Anny 
Jantar. „Bursztynowa Dziewczyna” jest zbiorem wspo-

DARMOWE
PORADY PRAWNE

w Urzędzie Miejskim w  Ożarowie Mazowieckim
� w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-12.00;
� po uzgodnieniu terminu i godz. spotkania – tel.(22) 652 31 15;
� ul. Poznańska 165, III p., pok. nr 311;
� wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw karnych i o wykroczenia.

Kancelaria Radców Prawnych Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j.
http://www.radcowie-prawni.waw.pl
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mnień rodziny, przyjaciół i znajomych Anny Szmeter-
ling, gdyż Jantar to był jej pseudonim artystyczny. 

Książka, jest próbą ocalenia pamięci o niej, przy-
bliżenia jej postaci i próbą ocalenia czasu. Autor-
ka książki pisze o niej tak „Anna Jantar była wielką 
gwiazdą polskiej estrady. Jedną z najlepszych i naj-
popularniejszych piosenkarek lat siedemdziesiątych. 
Ikoną muzyki pop. I fascynującą kobietą.” Marek Se-
wen, który wydał jej pierwszą płytę „Tyle słońca w ca-
łym mieście” nazwał ją „bursztynowa dziewczyną”. 
Znajomi mówią o niej, że była duszą towarzystwa. 
Piękna, o oryginalnej urodzie, duże, wyraziste oczy 
i wspaniałe włosy. Urodziła się po to, żeby śpiewać, 
„miała w sobie delikatność i zwiewność motyla…” Rok 
poprzedzający tragiczną datę 14 marca 1980 roku, 
to czas największych sukcesów, poszukiwań i prze-
obrażeń, czas rozkwitu jej talentu i urody. Anna Jan-
tar odeszła tragicznie, mając 29 lat. Zostawiła męża 
i trzyletnią córeczkę Natalię. Za wcześnie rozstała się 
z estradą, piosenką i życiem. Któż nie zna złowróżb-
nych słów piosenki „Nic nie może przecież wiecznie 
trwać”. Przyjaciele mówią, że pozostał po Ani rodzaj 
jakiegoś nieuchwytnego smutku. Pierwszego czerwca 

2012 roku w opolskiej Alei Gwiazd córka artystki Na-
talia Kukulska odsłoniła Gwiazdę Anny Jantar. W tym 
roku mija 34 rocznica jej śmierci.

Autorka jako uzupełnienie wspomnień przygotowa-
ła ciekawą prezentację zdjęć, przedstawiających naj-
ważniejsze wydarzenia z życia artystki. Każde z nich 
uzupełniła ciekawych komentarzem. Wysłuchaliśmy 
też kilku nagrań muzycznych. Po skończonej prelek-
cji były podziękowania i kwiaty oraz wspólne zdjęcie. 
Można było kupić książkę o Annie Jantar i uzyskać 
cenny autograf z dedykacją. Na spotkaniu autorskim 
z Panią Mariolą Pryzwan gościliśmy nauczycieli biblio-
tekarzy z powiatu warszawskiego zachodniego oraz 
młodzież z kl. III a Liceum Ogólnokształcącego im. 
W. Broniewskiego pod opieką Moniki Wolskiej. Książ-
ki o Annie Jantar, Annie German, Zbyszku Cybulskim, 
Halinie Poświatowskiej i inne, autorstwa M. Pryzwan 
są do pożyczenia w naszej bibliotece. Wszystkich za-
interesowanych serdecznie zapraszamy.

Anna Buźniak
Kierownik Biblioteki

Urządzenia energetyczne na twojej nieruchomości - walcz o swoje prawa

Urządzenia energetyczne w postaci słupów beto-
nowych, linii energetycznych czy stacji transforma-
torowychstanowią dużą uciążliwość na właścicieli 
nieruchomości, na których zostały zainstalowane. 
W znacznym stopniu ograniczają one możliwość ko-
rzystania z posesji np. jej rozbudowę, powodują spa-
dek wartości nieruchomości, wiążą się z regularnym 
wchodzeniem na naszą nieruchomość przez oso-
by zajmujących się ich konserwacją. Jeśli budowa, 
eksploatacja i konserwacja takich urządzeń przez 
przedsiębiorstwo energetyczne nie znajduje oparcia 
w umowie z właścicielem nieruchomości ani pozwole-
niu administracyjnoprawnym wydanym na podstawie 

ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami lub obo-
wiązujących wcześniej aktów prawnych, właścicielowi 
gruntu przysługują na podstawie kodeksu cywilnego 
liczne roszczenia przeciwko przedsiębiorstwu energe-
tycznemu.Może on żądać w szczególnościzapłaty wy-
nagrodzenia za bezumowne korzystanie z nierucho-
mości, usunięcia urządzeń, ustanowienia służebności 
przesyłu za wynagrodzeniem czyzapłaty odszkodowa-
nia z powodu spadku wartości nieruchomości.

Właściciel nieruchomości, na której posadowio-
ne są urządzenia energetyczne, może ubiegać się 
na mocy art. 224 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 225 k.c. 
o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nie-
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ruchomości. Potwierdza to niedawna uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2014 r. (sygn. akt III 
CZP 87/13). Wysokość należnego właścicielowi wy-
nagrodzenia oblicza się na podstawie rynkowych sta-
wek czynszu, jaki właściciel mógłby pobierać za wy-
dzierżawienie zajętej nieruchomości oraz powierzchni 
pasa działki, z którego właściciel nie może korzystać 
z powodu przebiegającego przez niego urządzenia.Na 
wysokość czynszu wpływają takie czynniki jak stopień 
ograniczenia własności, przeznaczenie nieruchomo-
ści czy przewidywany okres eksploatacji urządzeń. 
Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzysta-
nie z nieruchomości przedawnia się z upływem 10 lat, 
co oznacza, że właściciel gruntu może domagać się 
zapłaty za okres do 10 lat wstecz. 

Niezależnie od powyżej opisanego roszczenia, wła-
ściciel nieruchomości może na podstawie art. 222 § 2 
k.c. wystąpić o przywrócenie stanu zgodnego z prawem 
i zakazanie dalszych naruszeń prawa własności nie-
ruchomości poprzez usunięcie urządzeń energetycz-
nych. Jako że żądanie to może nie zostać uwzględnione 
przez sąd z uwagi na zasady współżycia społecznego 
(wysokie koszy przebudowy instalacji energetycznych, 
zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii dla znacz-
nej liczby odbiorców), warto również rozważyć roszcze-
nie alternatywne o ustanowienie służebności przesyłu 
za wynagrodzeniem. Ustanowienie służebności prze-
syłu wyposażającej przedsiębiorcę energetycznego 
w prawo do korzystania w oznaczonym zakresie z cu-
dzej nieruchomości może nastąpić w drodze umowy 
między właścicielem gruntu i przedsiębiorcą. Jeśli któ-
raś ze stron odmówi jednak zawarcia takiej umowy (np. 
ze względu na brak konsensusu co do wysokości wy-
nagrodzenia), właściciel nieruchomości może zgodnie 
z art. 3052§ 2 k.c. zwrócić się ze stosownym wnioskiem 
do sądu o ustanowienie takiej służebności. Ustalenie 
wysokości wynagrodzenia należeć będzie wówczas 
do sądu, który weźmie pod uwagę takie okoliczności 
jak m.in. wartość nieruchomości, jej rodzaj, przezna-
czenie określone w dokumentach planistycznych, ro-
dzaj i parametry urządzeń energetycznych czy sposób 
i częstotliwość korzystania z nieruchomości przez 
przedsiębiorcę w pasie służebności przesyłu. 

Na podstawie art. 225 w zw. z art. 230 k.c. wła-
ściciel może żądać od przedsiębiorcy energetycznego 
pieniężnego naprawienia szkody w postaci obniże-
nia wartości nieruchomości na skutek posadowienia 
i eksploatacji na nieruchomości urządzeń służących 

do przesyłu energii elektrycznej. Odszkodowanie takie 
przysługuje jednak tylko jeśli właściciel utraci roszcze-
nie negatoryjne o usunięcie urządzeń (np. w wyniku 
uzyskania przez przedsiębiorcę służebności przesyłu) 
i jednocześnie nie uzyska świadczenia pieniężnego 
w postaci wynagrodzenia za bezumowne korzystanie 
za nieruchomości lub za ustanowienie służebności. 

Warto poruszyć tutaj kwestię, jakie znaczenia dla 
powyższych roszczeń ma dysponowanie przez przed-
siębiorcę energetycznego decyzją wydaną na pod-
stawie art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o za-
sadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, która 
zezwalała na przeprowadzenie procesu inwestycyj-
nego na cudzej nieruchomości. Sądy stoją na stano-
wisku (tak w szczególności wyrok Sądu Okręgowego 
Warszawa- Praga w Warszawie z dnia 18 września 
2014 r., który zapadł w sprawie o sygn. II C 86/14, 
prowadzonej przez Kancelarię Radców Prawnych Kali-
nowski Wojciński Korzybski Sp. j.), że z uwagi na to, iż 
taka decyzja zezwalała jedynie na budowę urządzeń 
energetycznych, nie wyłącza ona uprawnienia właści-
ciela do żądania zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezu-
mownego korzystania z nieruchomości w zakresie ko-
niecznym do użytkowania takich urządzeń. Co ważne 
dla poszkodowanych właścicieli nieruchomości, decy-
zja taka nie może również stanowić podstawy zasie-
dzenia służebności przesyłu, na które to zasiedzenie 
często powołują się przedsiębiorstwa energetyczne, 
próbujące uchylić się od konieczności zapłaty wyna-
grodzenia właścicielom gruntów. 

Podsumowując, właściciel nieruchomości, na 
której posadowione zostały urządzenia służące do 
przesyłu energii, nie jest bezbronny wobec przedsię-
biorstw energetycznych. Prawo chroni go przyznając 
mu szereg roszczeń, dzięki którym może on uzyskać 
skuteczną ochronę prawa własności w postaci odpo-
wiedniego wynagrodzenia, odszkodowania czy usu-
nięcia urządzeń energetycznych. Warto zatem z nich 
skorzystać i dochodzić swoich praw.

Autorka:
Aleksandra Kobylińska, prawnik z Kancelarii 

Radców Prawnych Kalinowski Wojciński Korzybski 
Sp. jawna. Adres: ul. Elektoralna 11 lok. 8, 00-137 
Warszawa; tel.: 22 652 31 14; e-mail: sekretariat@
radcowie-prawni.waw.pl; www.radcowie-prawni.waw.
pl 
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Po pracowitym półroczu, które przyniosło dwana-
ście medali Mistrzostw Polski i dwadzieścia trzy me-
dale Pucharu Polski, wychowankowie Gerarda Zdziar-
skiego spędzili upragnione wakacje. Ożarowska Szkoła 
Kickboxingu wybrała się na spływ kajakowy po rzece 
Krutyń, pokonując 85 km przepięknej trasy wiodącej 
przez krainę Polskich Jezior. Był  to czas na regenera-
cję i nabranie sił. Następnie u podnóża Polskich Tatr 
nasi zawodnicy szlifowali charaktery i formę, a wśród 
nich Karol Karczmarek Mistrz Polski w formule Full 
Contact, Mateusz Nitek członek kadry narodowej ubie-
głorocznych Mistrzostw Europy, Jakub Szyszka mul-
timedalista oraz dwudziesto osobowa ekipa OSKB. 
Ciężka praca poparta charakterem i umiejętnościami 
przynosi efekty. Udowodnił to Karol Karczmarek, zdo-
bywając pierwszy tak znaczący sukces jakim jest V-ce 
Mistrzostwo Świata Juniorów, które zdobył we włoskim 
Rimini, w dniach 6-12 września. Karol to  licealista: 
skromny, inteligentny, koleżeński i jak mówi o Nim tre-
ner Gerard Zdziarski „Myślący w walce i poza nią chło-
pak”. Kolejny wychowanek Mateusz Nitek to młodzie-
żowiec, a zarazem dziewiętnastoletni senior skromny 
i utalentowany, nie pozwolił długo czekać na swoje 
sukcesy. W czerwcu zdobył brązowy medal Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski Kick Light w Kiełpinie, a w paź-
dzierniku brąz na Mistrzostwach Polski Seniorów Full 
Contact w Kurzętniku. Pełen zapału prezes i trener 
OSKB podjął się kolejnego wielkiego wyzwania, jakim 
była organizacja pierwszych w Ożarowie Mazowieckim 
Mistrzostw Polski Seniorów Kick Light, Pucharu Pol-
ski Juniorów i Turnieju Masters Cup dla początkują-
cych we wszystkich kategoriach wiekowych, w dniach 
11-12 października. Dzięki zaangażowaniu i pomocy 
Pana Burmistrza Pawła Kanclerza i Polskiego Związ-
ku Kickboxingu, udało się przeprowadzić na obiekcie 
GOSiR przy ul. Szkolnej nienaganne mistrzostwa. Ser-
deczne podziękowania dla Wszystkich którzy włożyli 

wkład w to przedsięwzięcie: dyr. GOSiR Panu Jackowi 
Andrzejczak, sklepowi „Jagodowo”, „Delikatesom Bo-
gusia”, hotelowi Święcice i wszystkim wolontariuszom 
OSKB. Dzięki ciężkiej pracy, 240 zawodników z 48 
klubów z całej Polski mogło walczyć o trofea zwycięz-
ców i kwalifi kacje na Mistrzostwa Europy w Mariborze 
(Słowenia). Mistrzostwa nie odbyłyby się bez udziału 
i sukcesów naszych zawodników. Mateusz Nitek zdo-
był brązowy medal Mistrzostw Polski, jako jedyny re-
prezentant wśród seniorów. W Pucharze Polski Junio-
rów Karol Karczmarek zdobył złoto, Dariusz Rzeźnicki 
srebro, Jakub Szyszka brąz, Aleksandra Cegielska sre-
bro, Artur Stańczak srebro. Na szczególne uznanie za-
sługuje Artur, ponieważ był to jego debiut, a w fi nale 
spotkał się z najlepszym, w tej kategorii wagowej pol-
skim kickboxerem Kacprem Frątczakiem z Zielonej 
Góry – Mistrzem Świata Full Contact i Mistrzem Polski 
we wszystkich trzech formach ringowych. Łącznie z na-
szego klubu wystartowało piętnastu zawodników. Na 
słowa pochwały zasłużyli również: Paweł Jagodziński, 
Bartosz Walo, Bartek Cegielski, Paweł Leszczyński, 
Jakub Kowalczyk, Rafał Sobczak, Krystian Cichosz, 
Adrian Makowicz, Jakub Christov i Grzegorz Rotuski 
- nasz najstarszy debiutant, wygrywający swoją pierw-
szą walkę. Były to dni pełne emocji i adrenaliny, której 
dostarczyli nam nasi zawodnicy. Trener Gerard Zdziar-
ski wspomina: „Przed kilkoma laty kiedy stanąłem na 
sali treningowej przed grupą swoich podopiecznych 
powiedziałem, że nie wszyscy zostaniecie Mistrza-
mi ale to, że tu jesteście i trenujecie jest Waszą naj-
większą wygraną. Walka z własnymi słabościami jest 
elementem poprawiającym własną samoocenę i po-
czucie wartości”. Tymi słowami pragniemy zachęcić 
wszystkich do uprawiania kickboxingu. Czekamy na 
Was!!! Więcej informacji na www.kickbox.pl

prezes i trener Gerard ZDZIARSKI

Sukcesy sportowe w kickboxingu
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W dniach 24-25.10.2014 Chór Kameralny Ab Imo 
Pectore z Ożarowa Mazowieckiego uczestniczył w VI 
Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Ars Liturgica, 
który odbywa się co dwa lata w Gnieźnie. Patrona-
tem objęli: JE Ks. Abp.  Wojciech  Polak –  Metropolita 
Gnieźnieński, Prymas Polski i Prezydent Miasta Gnie-
zna Jacek Kowalski.

Do konkursu zakwalifi kowało się 32 chóry z ca-
łej Polski. Licznie reprezentowane było województwo 
mazowieckie (5 zespołów). Przyjechały również chóry 
z takich miast, jak: Łódź, Katowice, Lublin, Gdańsk, 
Poznań, Słupsk, Włocławek, Szczecin, Bydgoszcz i in.

Nasz chór Ab Imo Pectore zaśpiewał w Archikate-
drze, zgodnie z wymogami konkursu, 4 utwory o te-
matyce sakralnej.

1. Giacomo Antonio Perti (1661-1756) – Inter ves-
tibulum

2. Wiliam Byrd (1540-1623) – Viri Galilaei
3. Vic Nees (1936-2013) – De profundis
4. Ruben Garcia Martin  (ur. 1983) – Veni Creator 

Spiritus
Prezentacji każdego chóru przysłuchiwało się jury 

w składzie;
prof. dr hab. Wiesław Delimat (Akademia Muzycz-

na w Krakowie)
prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska (Uniwersytet 

Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon  (Akademia 

Muzyczna w Katowicach)
prof. dr hab. Bernard Mendlik (Uniwersytet Kazi-

mierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr hab. Renata Szerafi n-Wójtowicz  (Akademia Mu-

zyczna w Bydgoszczy)

Chór Ab Imo Pectore, startujący w kategorii chórów 
kameralnych był najlepszym zespołem, zdobył Zło-
ty Dyplom z wynikiem 93,2 pkt, uzyskał też Nagrodę 
Specjalną Wojewody Wielkopolskiego w VI Ogólnopol-
skim Konkursie „Ars Liturgica”.

Za nami uplasowały się uznane chóry, jak m.in.: 
Chór Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa, Chór 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, 
Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego z Lublina, 
Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej 
z Warszawy, Chór Kameralny Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także 
Żeński Zespół Wokalny Sigma Wydziału Dyrygentu-
ry, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy.

Znakomity wynik Chóru Kameralnego Ab Imo Pec-
tore to przede wszystkim nagroda za regularne uczest-
nictwo na próbach. Kształcenie dobrego chóru, praca 
nad wyrównaną emisją i stopliwością brzmienia trwa 
latami, wymaga rzetelnej pracy i wytrwałości. Chciał-
bym serdecznie podziękować wszystkim chórzystom 
za ich cierpliwość, poświęcony czas i zaangażowanie. 
To dzięki temu nasz zespół może pochwalić się tak 
dużym sukcesem.

Przekazujemy podziękowania dla Pana Burmistrza 
w Ożarowie Mazowieckim, który wspomógł nasz ze-
spół.

Mamy nadzieję, że wykonując koncerty w wielu 
miejscach w Polsce i uczestnicząc w znaczących kon-
kursach chóralnych jesteśmy dobrą wizytówką nasze-
go miasta.

Serdecznie zapraszamy na nasze koncerty.
Mariusz Latek

dyrygent Chóru Kameralnego Ab Imo Pectore

Złoto dla  Chóru Ab Imo Pectore

Pani Jesień pozostawiła w sadach, w parkach 
i w ogrodach mnóstwo kolorowych skarbów. Zaprosi-
liśmy Dzieci i Rodziców z Przedszkola Publicznego Nr 
1 do pozbierania tych darów i wykonania z nich kom-
pozycji jesiennych. I tak powstały: uśmiechnięte ludzi-
ki, pietruszkowy słoń, łabędź z dyni, drewniany smok, 
owocowo - warzywne jeże oraz barwne stroiki i obraz-
ki. Wszystkie prace były przepiękne. Zachwyciły nas 
również oryginalnością i estetyką wykonania. Wszyst-
kie stworzyły w naszym przedszkolu niepowtarzalną 
wystawę przepełnioną kolorami i zapachami jesieni. 
Dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za zaangażowanie 
oraz gratulujemy pomysłowości!!!

 Dyrekcja 
 i Personel Przedszkola

Jesień w przedszkolu



17Informator Ożarowski 8/42 2014

PAGINAKOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Święto Pieczonego Ziemniaka dla dzieci z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Umiastowie jest dużym i zawsze z radością oczeki-
wanym wydarzeniem. Także w tym roku uroczystość 
rozpoczęto od przywoływania Króla Pyrusia i jego sza-
nownej małżonki królowej Bulwiatki. Po przybyciu do-
stojnej pary, wygłoszeniu mowy przez króla i spełnie-
niu jego poleceń, można było w królewskim orszaku 
udać się na dalszą część  uroczystości, objętą w tym 
roku patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 
- pana Pawła Kanclerza. Na otwartą, środowiskową 
imprezę przybyły dzieci z okolicznych domów, a na-
wet miejscowości. Atrakcji było dużo. Można było brać 
udział  w interesujących zabawach i konkursach pro-
wadzonych przez grupę animatorek, jeździć na karu-
zeli w różnych pojazdach, zdobywać zamek i zjeżdżać 
z dużą szybkością, atrakcyjnie pomalować twarz. Stra-
cone siły można było najpierw poratować watą cukro-
wą, popcornem, a potem ugasić pragnienie wodą mi-
neralną, skosztować pysznych pączków, drożdżowych 
bułek oraz smakowitych ciastek zakupionych przez 

KRÓLEWSKA WIZYTA

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzie-
ci Wiejskich. Bardzo smakowały banany i winogrona, 
podarowane dzieciom przez Prezesa Giełdy Bronisze 
- pana Mirosława Mazuruka. Dziękujemy za patronat, 
wsparcie i uświetnienie naszej wieloletniej Uroczysto-
ści. Nagrodą dla nas wszystkich niech będą uśmiech-
nięte buzie dzieci i ich wspomnienia o wydarzeniach 
tego dnia.

Jadwiga Bieńkowska

W dniu Święta Edukacji Narodowej w Szkole Pod-
stawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie odbyła 
się uroczystość „Pasowanie na ucznia”. W przygoto-
wanie do uroczystości szczególnie zaangażowali się 
uczniowie klas pierwszych oraz przedstawiciele klas 
czwartych i piątych. Tegoroczną uroczystość uświetnili 
zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Ożarowa Ma-
zowieckiego Pan Dariusz Skarżyński, przedstawiciele 
Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawo-
wej i rodzice.

Uczestników uroczystości przywitała pani dyrektor 
Magdalena Szkup. Ślubowanie poprzedziła część ar-
tystyczna, w której najmłodsi uczniowie musieli wyka-
zać się elementarną wiedzą dotyczącą naszego kraju 
i szkoły. Następnie odbyła się ofi cjalna i podniosła 
część ślubowania z udziałem Pocztu Sztandarowego.

Kolejnym punktem uroczystości było pasowanie 
na ucznia, którego dokonała „magicznym piórem” 

Pasowanie na ucznia w Płochocinie

pani wicedyrektor Renata Cybulska. Na zakończenie 
uczniowie otrzymali „Dyplom Ucznia Klasy Pierwszej”

Wychowawcy klas pierwszych w SP w Płochocinie

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

(Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych in-
nych ustaw  (Dz. U. z 2013r., poz. 1446))

Od 1 lipca 2014r. obowiązują nowe zasady wyda-

wania kart parkingowych osobom niepełnospraw-
nym. Wydane do tego czasu karty parkingowe za-
chowują ważność do dnia określonego jako data 
ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 
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Dnia 27 września szkolne koło turystyczno – krajo-
znawcze „Wędrowcy Ożarowcy” ze SP nr 2 zainauguro-
wało nowy rok szkolny wyjazdem na Leśne Podchody 
w okolice Leszna. Również i tym razem koszty prze-
jazdu autokarowego zostały pokryte z funduszu so-
łeckiego Sołectwa Koprki. Wszystkim życzliwym nam 
mieszkańcom zadedykowaliśmy swój marsz i dla nich 

Leśne Podchody „Wędrowców Ożarowców”

2015r. Nowelizacja przepisów dotyczących kart 
parkingowych ma zapobiec m.in. patologiom zwią-
zanym z ich nieuprawnionym wykorzystywaniem 
oraz fałszowaniem.

Na „kopercie” parkuje wielkie czarne bmw. Ze środ-
ka auta wychodzi najpierw rosły młodzieniec w dro-
gim garniturze, a tuż za nim piękna blondynka. Nie 
wyglądają na osoby z niepełnosprawnością. Zafolio-
wany kawałek papieru z piktogramem wózka inwalidz-
kiego, który kierowca zostawia za szybą, to nietypowa 
pamiątka rodzinna – karta parkingowa, odziedziczo-
na po zmarłej babci. Bez skrupułów wykorzystywana 
przez pełnosprawnego potomka.  Zjawisko „parko-
wania na babcię”, czyli zajmowanie miejsc parkingo-
wych dla osób z niepełnosprawnością na podstawie 
kart zmarłych osób wciąż jest nierzadkie. W wyniku 
kontroli przeprowadzonej tylko w stolicy okazało się, 
że na 38 tys. kart aż 9 tys. należało do osób nieżyją-
cych.

(źródło:   INTEGRACJA  4/2014)
Karta parkingowa to jedyny dokument uprawnia-

jący osoby z niepełnosprawnością do parkowania na 
„kopertach”, jest wydawana osobie lub placówce 
związanej z niepełnosprawnymi. Można ją otrzymać 
tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Po-
wiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności zawierających wskazanie 
o spełnianiu przesłanek uprawniających do uzyskania 
karty. Dotychczas karty parkingowe wydawał Starosta 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub 
pobytu osoby niepełnosprawnej. Od 1 lipca organem 
właściwym jest Przewodniczący Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności. 

Nowe karty (nowy wzór blankietu) są imienne i wy-
dawane na okres ważności orzeczenia o niepełno-
sprawności, jednak nie dłużej niż na  5 lat. Placówki 
obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymują karty 
parkingowe na okres trzech lat.

Zgodnie z nowymi przepisami, kartę parkingową 
mogą otrzymać jedynie:

- osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego 
albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 

mające znacznie ograniczone możliwości samo-
dzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone 
do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą 
mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypad-
ku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczo-
nej symbolem:   04-O,  05-R  lub  10-N;  

- osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 
roku życia mające znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się.

Mieszkańcy naszego Powiatu mogą się zgłaszać 
się do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim ul. 
Daleka 11 (Szpital Zachodni, II piętro, pokój nr 7)   
Tel: 22 7240709  lub  22 7241570. 

Wszystkie karty podlegają wymianie w terminie do 
30 czerwca 2015r. Ustawodawca ustalił nową cenę 
karty parkingowej na 21 zł, co będzie stanowiło do-
chód budżetu państwa. 

W zmianach przepisów (w ustawie „o drogach pu-
blicznych” art. 12a) określona została także minimal-
na liczba miejsc postojowych zagwarantowanych dla 
pojazdów osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie miejsc 
parkingowych jest w sumie od 6 do 15, ma to być co 
najmniej jedno miejsce, od 16 do 40 - co najmniej 
dwa miejsca, od 41 do 100 - co najmniej trzy miejsca, 
a powyżej 100 miejsc postojowych - przynajmniej 4 
proc. ogólnej liczby miejsc.

W Kodeksie wykroczeń dodano nowe wykrocze-
nie - posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą 
parkingową dla osób niepełnosprawnych. Za posługi-
wanie się kartą bez związku z przewozem osoby nie-
pełnosprawnej lub kartą osoby zmarłej będzie można 
dostać grzywnę do 2 000 zł.

Od stycznia 2016 r. ma zacząć funkcjonować elek-
troniczna centralna ewidencja kart parkingowych, któ-
ra pozwoli na bardzo szybką identyfi kację kart parkin-
gowych przez właściwe służby. 

Więcej: www.niepelnosprawni.pl
Robert  Antoni Bieńko

Wydział Komunikacji SPWZ

rozwiązywaliśmy każde zadanie z wielką radością. 
Dziękujemy ☺  

A nasze leśne podchody odbywały się pod roboczym 
hasłem: „Chłopaki na dziewczyny”. Zostaliśmy więc 
podzieleni według płci, każdemu została przydzielona 
specjalna rola w naszej grze i sprytna grupa dziewcząt 
sprawnie ruszyła w puszczę zostawiając dla niecierpli-
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w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

9 listopada – niedziela – godz. 10.30-14.30  
Bezpłatny kurs udzielenia pomocy w nagłych wy-
padkach organizowany przez fi rmę MEDFIRE

9 listopada – niedziela – godz. 16.00 Wieczo-
rek Taneczny Seniorów – muzyka na żywo  - wstęp 
15 zł/osoba

11 listopada – wtorek – godz. 17.00 Koncert 
w wykonaniu Chóru Ab Imo Pectore z okazji Dnia 
Niepodległosci (siedziba Starostwa Powiatu War-
szawskiego Zachodniego)

11 listopada – wtorek – godz. 18.00 Msza 
św. w Kościele pw. Królowej Apostołów w Ołtarze-
wie – po Mszy św. koncert  w wykonaniu  Varsovia 
Brass Quintet upamiętniający rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę

16 listopada – niedziela – godz. 7.00-21.00 
Wybory samorządowe

23 listopada – niedziela – godz. 16.00 Werni-
saż wystawy prac amatorskiej twórczości - różności 
z drewna - Włodzimierza Świtalskiego, mieszkańca 
Ożarowa Mazowieckiego

30 listopada – niedziela Wybory samorządowe 
(II tura)

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

9 listopada -  niedziela - godz. 17.00 XII 
Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka w Bar-
wach Jesieni”

Koncert pt. „To idzie młodość” w wykonaniu:
Honey Street Trio
Aleksandra Statuch – fl et
Dorota Kolinek – skrzypce
Ignacy Łopuszyński – wiolonczela
Mateusz Leon Stańczak - perkusja

16 listopada – niedziela - godz. 7.00-21.00 Wy-
bory samorządowe

23  listopada – niedziela – godz. 15.00 Spek-
takl teatralny dla dzieci pt. „Foszek Czyścioczek” 
w wykonaniu Teatru Duet. Wstęp wolny!!!

30 listopada – niedziela Wybory samorządowe 
(II tura)

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

9 listopada -  niedziela - godz. 15.00 Spektakl te-
atralny dla dzieci pt. „Tuwim Julek – Para buch, Frazy 
w ruch” o niesfornym dzieciństwie Julka Tuwima w wy-
konaniu wędrownego teatru lalek Małej Mi.  Spektakl 
dla dzieci od lat 2 do 102. Wstęp wolny!!!

16 listopada – niedziela - godz. 7.00-21.00 Wy-
bory samorządowe

23 listopada – godz. 16.00 Zapraszamy na Wie-
czorek Taneczny Seniorów. Wstęp wolny!

30 listopada – niedziela Wybory samorządowe 
(II tura)

KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

wej grupy chłopców co 
trochę „okruszki” – za-
dania tym trudniejsze, 
im głębiej wchodziliśmy 
w las. 

Szukaliśmy właści-
wych dróg, rozwiązy-
waliśmy trudne leśne 
zagadki, sprzątaliśmy 
pozostawione przy dro-
dze śmieci, podąża-
liśmy wzniesieniami 
wydmowymi za czer-
wonym babim latem, 

odkrywaliśmy drugie oblicze leśnych okazów przyrod-
niczych, poznawaliśmy działalność małych stworzeń, 

rozpoznawaliśmy kierunki, przeliczaliśmy kroki, wytę-
żaliśmy wzrok, nadstawialiśmy uszu… A wszystko po 
to, żeby w końcu dopaść zwycięsko zniecierpliwioną 
grupę dziewcząt tuż za szczytem Białej Góry. Radości 
i wymówkom: „Co tak długo!” nie było końca! 

W miłym nastroju wróciliśmy na teren gościnnej 
stajni, aby ze smakiem zjeść pieczone w ognisku kieł-
baski. Głód ciała zaspokoiliśmy dość szybko, ale głód 
przygód pozostał. I oby trwał do kolejnej naszej wy-
prawy!

Opiekun grupy chłopaków
z koła SKKT PTTK przy SP nr 2

„Wędrowcy Ożarowcy”
Joanna Łuczkiewicz 
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Adasiowe serce

Czytelnicy Informatora z wielu tekstów pozna-
li Adasia Matuszewskiego - chłopca o chorym sercu, 
który połączył wielu ludzi. Urodził się w kwietniu ubie-
głego roku z poważnymi wadami serca (atrezja płuc-
na, ubytek przegrody międzykomorowej, przerośnięta 
dwuujściowa prawa komora). Od początku życia był 
leczony przez polskich i niemieckich lekarzy. Szcze-
gólnie zajmowała się Nim Fundacja „Mam serce” oraz 
Klinika Uniwersytecka w Münster, gdzie w sierpniu 
przeszedł kolejną skomplikowaną operację. 

Niestety, Jego dzielne serce przestało bić 12 paź-
dziernika tego roku.

 Msza dziękczynna za Jego 17-miesięczne, ale peł-
ne owoców życie, odbyła się w Kościele w Ołtarzewie. 
Wzruszony Ks.. Proboszcz Zbigniew Smyk podkreślał 
podczas kazania, że mały chłopiec zintegrował wie-
le osób z różnych stron Polski, wiele osób, które Go 
znały, ale też, które Go nigdy nie zobaczyły. Mówił, że 
wspólnota serc, która się narodziła, pokazała jak wie-
le możemy dobrego uczynić dla bliźniego w potrzebie. 
W kościele w modlitwie towarzyszyli rodzinie także 
licznie przybyli mieszkańcy Ożarowa. Pogrzeb odbył 
się w pobliskim Umiastowie.

Gość w Świetlicy w Płochocinie

W dniu 16.10.2014 r. w świetlicy szkolnej w Szko-
le Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie 
mieliśmy gościa szczególnego, którym był Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz.

Burmistrz był pierwszym zaproszonym gościem 
w ramach realizacji programu „Szkoła Zawodowców”, 
który realizowany jest od ubiegłego roku szkolnego 
w świetlicy.

Pan Paweł Kanclerz odpowiadał na wiele ciekawych 
i trudnych pytań, które zadawały mu dzieci. Przedsta-
wił na czym polega praca urzędnika i z czym wiąże się 
funkcja Burmistrza.

Na zakończenie spotkania dzieci poprosiły o auto-
grafy, jak również o wspólne zdjęcie. 

Kierownik świetlicy szkolnej w SP w Płochocinie 
Monika Pryba

Jak Adasiu ze swoim słabym sercem zdopingowa-
łeś aktorów, dziennikarzy, sportowców, gospodynie 
domowe, matki chorych dzieci, strażaków, wszystkich, 
którzy pamiętali o Tobie organizując kwesty, aukcje, 
kiermasze i festyny i inne akcje, o których wiemy i nie 
wiemy? Jak wielkim trzeba być, aby zjednoczyć mo-
tocyklistów, uczestników biegu ulicznego , Siostry Ur-
szulanki, lekarzy polskich i niemieckich, pracowników 
fundacji, osoby znane i anonimowe? Jak trzeba być 
mocnym, żeby połączyć wspólnoty wierzących z wielu 
miast i ich pasterzy, nieznających się ludzi z portali in-
ternetowych, urzędników gmin i powiatów, Izby Celnej, 
Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa, którzy wycho-
dzili poza ramy swoich obowiązków? To nie było słabe 
serce, to było serce WIELKIE. 

Podziękowania należą się wszystkim mieszkań-
com Ożarowa i sąsiednich Babic, wszystkim, których 
nie sposób wymienić, a którzy tak wspaniale połączyli 
się w działaniach na rzecz chłopca. Adasiowe serce 
zjednoczyło wiele osób.

 

W imieniu Komitetu Dobroczynnego ADAŚ CITY 
- Katarzyna Wyszomierska
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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 Ma-
zowieckim
ul. Poznańska 165, tel. (22) 731-32-57 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 312

OFERTA 
PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO 
UZALEŻNIEŃ
PONIEDZIAŁEK
ul. Poznańska 167A
17:00 – 20:00
Grupa wsparcia i konsultacje indywidualne.
Zajęcia z terapeutą
Sala przy kościele 
p. w. Św. Wojciecha BM 
w Płochocinie, ul. Łąkowa 7
16:30 – 20:30
Spotkania z terapeutą 
(alkohol, narkotyki, hazard 
i inne)

WTOREK
16:00 – 20:00
Konsultacje indywidualne i spotkania grupowe
dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
ŚRODA
16:00 – 20:00
Spotkania z terapeutą (alkohol, narkotyki, hazard i in-
ne)
CZWARTEK
18:00 - 20:00
Dyżury członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych
PIĄTEK 
16:00 - 20:00
Zajęcia dla młodzieży

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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Jesteśmy jednym z ponad 450 Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w Polsce. Rozpoczęliśmy właśnie trzeci 
rok akademicki. Mamy 136 członków. Działamy ak-
tywnie zgodnie z zasadą „Nigdy nie jest za późno na 
naukę i poznawanie świata”. Nasi Słuchacze uczest-
niczą w wykładach historycznych na Zamku Królew-
skim w Warszawie, spotkaniach 
z podróżnikami, historykami, le-
karzami, dietetykami. Prowadzimy 
kursy języka angielskiego oraz za-
jęcia komputerowe. „W zdrowym 
ciele, zdrowy duch” - a więc  gim-
nastyka, pilates, nordic walking, 
pływanie i inne zajęcia sportowe dla 
utrzymania kondycji i dobrego samo-
poczucia. Poznajemy  kraj, byliśmy 
w Białowieży, Toruniu, Sandomierzu, 
Kazimierzu Dolnym, Janowcu, Żelazowej Woli, Niebo-
rowie, w Bieszczadach i Drohiczynie, na Świetej Gó-
rze Grabarce i w Palmirach. Odkrywamy nasze piękne 

Mazowsze. Utworzyliśmy Klub Filmowy, aby wspólnie 
obejrzeć dobry fi lm, a potem podyskutować o nim 
przy herbacie. Raz w miesiącu wyjeżdżamy do teatru. 
Mamy też swój teatr „Geriatryczny szał”. Organizuje-
my spotkania pokoleń i spotkania z okazji świąt.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą żyć aktyw-
nie. Co planujemy? - utworzenie 
sekcji tematycznych, w których 
każdy znajdzie coś dla siebie, np. 
rękodzieło, turystyka, serwis infor-
macyjno-fotografi czny i inne, gdzie 
można rozwinąć swoje pasje.

Alina Gołaszewska

Stowarzyszenie  
Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biuro OUTW Dom Kultury „Uśmiech” p.305 .  
www.ozarow-mazowiecki.pl   zakładka OUTW

Nasz  Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dam pracę

Poszukuję niani 
dla rocznej córeczki

Praca od stycznia 2015 roku 
w Ożarowie Mazowieckim,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 16.30, 
weekendy wolne
Preferowane panie po 40–tce z doświadczeniem.

Kontakt:  605  302 055

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lokal handlowy 
o powierzchni 32m2  zlokalizowany w Józefowie 
przy ul. Fabrycznej 14A. 

Dobra lokalizacja - pawilon handlowo-usługowy - 
sąsiedztwo sklepów.
Media: prąd, woda, centralne ogrzewanie. 

Tel. 792 214 168 
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