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Z PRACY BURMISTRZA

1.  Podpisano umowy:
 z wykonawcą: Zakład Infrastruktury Drogowej 

„BIT-BRUK” z siedzibą w Teresinie na remont dróg 
gminnych – wykonanie remontów cząstkowych na-
wierzchni dróg asfaltowych 

za cenę ofertową brutto: 147.155,00 zł
(wartość wynagrodzenia nie może przekro-

czyć kwoty zabezpieczonej w budżecie Gminy tj. 
200.000,00 zł)

 z wykonawcą: PHU „KONTIS” Ryszard Szym-
czak z siedzibą w Izabelinie na dostawę materiałów 
eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek kom-
puterowych dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim 

za cenę ofertową brutto: 308.443,96 zł

 z wykonawcą: PPUH OKNO-BUD Krzysztof Bia-
łobrzeski z siedzibą w Sochaczewie na budowę bu-
dynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz zjazdami przy ul. Mickiewicza i ul. 
Duchnickiej w Ożarowie Mazowieckim 

za cenę ofertową brutto: 2.650.000,00 zł

 z wykonawcą: DANTOM Tomasz Jasik z siedzibą 
w Warszawie na prace pielęgnacyjne w zakresie utrzy-
mania zieleni terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 

za cenę ofertową brutto: 101.758,00 zł
(wartość wynagrodzenia nie może przekro-

czyć kwoty zabezpieczonej w budżecie Gminy tj. 
152.000,00 zł)

 z wykonawcą: POZIOM Łukasz Skotnicki z sie-
dzibą w Tchórznicy Włościańskiej na remont dróg 
gminnych – roboty konserwacyjno-remontowe na-
wierzchni dróg i chodników z kostki i płyt betono-
wych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 152.602,50 zł
(wartość wynagrodzenia nie może przekro-

czyć kwoty zabezpieczonej w budżecie Gminy
tj. 190.698,00 zł)

2.  Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:
 przebudowę ul. Wiejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim
znak postępowania: RZP.271.9.2015

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 20, 23, 25 lutego przedszkolaki z Przedszko-
la Publicznego w Józefowie brały udział w lekcji bi-
bliotecznej, która odbyła się w Bibliotece Publicznej 
w Józefowie. Zajęcia zostały poprowadzone przez 
Panią Wandę Orzechowską. 

 23 lutego w Przedszkolu Publicznym w Józe-
fowie odbyła się akcja „Rodzice czytają dzieciom”. 
Zaproszeni goście czytali dzieciom ciekawe bajki.  

 24 lutego w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się koncert muzyczny 
pt. „W labiryncie dźwięków” w wykonaniu muzyków 
z Filharmonii Narodowej z Warszawy.  

 27 lutego uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie zajęły I miejsce
w międzypowiatowym finale w unihokeju dziewcząt. 
Zawody sportowe odbyły się w Milanówku. 

 27 lutego dzieci z grupy III i IV z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie wzięły udział w XX Ogólno-
polskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym pt. 
„Moja ulubiona postać bajkowa”. 

 3 marca uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach zajęli 
III miejsce międzypowiatowych zawodach sporto-
wych w kategorii unihokej chłopców. Zawody sporto-
we odbyły się w Milanówku. 

 4 marca uczniowie klas I-III Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
Mazowieckim wysłuchali koncertu w wykonaniu 
muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie pt. 
„Dzieci i czary”.

 6 marca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyły się warsztaty muzyczne 
pt. „Cztery kontynenty”.

 9 marca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim odbył się koncert muzyczny 
skrzypcowo-gitarowy w wykonaniu muzyków z Filhar-
monii Narodowej w Warszawie. 

 12 marca w Domu Kultury Uśmiech odbyły się 
Eliminacje Gminne XXXVIII Konkursu Recytatorskie-
go „Warszawska Syrenka”. W Konkursie brały udział 
dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół z terenu 
Gminy Ożarów Mazowiecki.  

OŚWIATA
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Dom Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim

 20 lutego Dyżur pracowników Urzędu Pracy
z Błonia

 21 lutego Walne Zgromadzenie Członków Koła 
Miejsko-Gminnego Polskiego Związku Wędkarskiego 
nr 75

 22 lutego Koncert Zespołu „Cisza Jak Ta”
 26 lutego Wykład Uniwersytetu III Wieku pt.: 

„Jak zapobiegać chorobom” (Stefania Leszczyńska)
 26 lutego Sesja Rady Miejskiej
 27 lutego Dyżur pracowników Urzędu Pracy

z Błonia
 1 marca Spektakl dla dzieci pt.: „Księżniczka 

Rosa i Klimek” w wykonaniu Teatru Katarynka
 2 marca Spotkanie warsztatowe słuchaczy 

Uniwersytetu III Wieku (zajęcia z ćwiczenia pamięci)
 4 marca Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 

Wieku – seans filmowy
 4 marca Spotkanie warsztatowe słuchaczy 

Uniwersytetu III Wieku (zajęcia z ćwiczenia pamięci)
 5 marca Spotkanie członków Stowarzyszenia 

„Razem w Powiecie”
 6 marca Dyżur pracowników Urzędu Pracy z 

Błonia
 7 marca Uroczyste spotkanie słuchaczy Uni-

wersytetu III Wieku z okazji Dnia Kobiet
 8 marca Spektakl z okazji Dnia Kobiet – Kaba-

ret Inaczej
 9 marca Spotkanie warsztatowe słuchaczy 

Uniwersytetu III Wieku (zajęcia z ćwiczenia pamięci)

 10 marca Olimpiada z zakresu gospodarstwa 
domowego, przedsiębiorczości i ekologii (współorga-
nizowana przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz 
Urząd Miejski)

 11 marca Spotkanie warsztatowe słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku (zajęcia z ćwiczenia pamięci)

 12 marca Eliminacje Gminne XXXVIII Konkursu 
Recytatorskiego Warszawska Syrenka

 13 marca Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu 
III Wieku – wykład pt.: „Stosunki polityczne Polska-
USA” (prof. dr hab. Longin Pastusiak)

 15 marca Wernisaż wystawy malarstwa, grafi-
ki i rysunku pani Magdaleny Stachlewskiej

 20 marca Dyżur pracowników Urzędu Pracy
z Błonia

 16 marca Spotkanie warsztatowe słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku (zajęcia z ćwiczenia pamięci)

 17 marca Szkolenie dla rolników nt.: ochrony 
warzyw przed chorobami zorganizowane przez Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego

 18 marca Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu 
III Wieku – dyskusja z przedstawicielem Caritasu

 20 marca Dyżur pracowników Urzędu Pracy
z Błonia

 21 marca Udział Chóru „Ab Imo Pectore” w 
VII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni pasyjnej w Byd-
goszczy ( zdobycie Złotego Dyplomu)

 23 marca Spotkanie warsztatowe słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku (zajęcia z ćwiczenia pamięci)

 24 marca Walne zebranie członków Uniwersy-
tetu III Wieku

KULTURA

 13 marca dzieci 4 i 5 letnie z Przedszkola 
Publicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały 
udział w wycieczce do Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Piastowie. Na miejscu dzieci obejrzały przedsta-
wienie teatralne w wykonaniu Teatru Muzycznego 
„Duduś”

 16 marca uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie zajęły II miejsce
w powiatowym finale mini piłki ręcznej dziewcząt. 
Zawody sportowe odbyły się w Płochocinie. 

 17 marca 95 uczniów klas I-III Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
Mazowieckim brało udział w Ogólnopolskim Konkur-
sie Nauk Przyrodniczych pt. „Świetlik”. Głównym ce-
lem konkursu jest popularyzowanie nauk przyrodni-
czych wśród uczniów szkół podstawowych. 

 17 marca dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wycieczce 
do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. 

Ośrodek Edukacji „AKORD” z siedzibą w Warsza-
wie przygotował w Szkole Podstawowej im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Święciach cykl spotkań – 
koncertów muzycznych. 12 marca odbył się koncert 
muzyczny pt. „Zagrajmy razem”. 

 18 marca w Szkole Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbył się „Dzień 
otwarty” dla rodziców oraz przyszłych uczniów.

 19 marca w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie został przeprowadzony mię-
dzynarodowy konkurs matematyczny pn. „Kangur 
Matematyczny”. 
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Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie
 22 lutego Wernisaż fotografii pana Roberta 

Wiechetka oraz „Spotkanie z poezją Jonasza Kof-
ty” współorganizowane z Filią Biblioteki Publicznej 
w Józefowie

 8 marca Teatrzyk dla dzieci pt.: „Milutka w ma-
lachitowym borze” w wykonaniu Teatru TAK

 15 marca Koncert pt.: „Baby, ach te baby”
w wykonaniu artystów scen krakowskich: Janusz Ba-
ran, Justyna Baran i Janusz Blecharz

 21 marca Polski Związek Niewidomych – spot-
kanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet oraz Świąt 
Wielkanocnych

 22 marca Warsztaty świąteczne (koszyczki, 
palmy)

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach
 22 lutego Warsztaty z wyrobu biżuterii
 1 marca Warsztaty z orgiami dla dzieci
 8 marca Warsztaty z wyrobu biżuterii z okazji 

Dnia Kobiet
 8 marca Wieczorek taneczny dla seniorów
 15 marca Spektakl teatralny dla dzieci pt.:

„O rozbójniku Rumcajsie, Haneczce i Cypisku”
 22 marca Rodzinne warsztaty z wyrobu ozdób 

świątecznych

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 26 lutego 2015 r.

1) Uchwała Nr VII/30/15 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr VII/31/15 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

3) Uchwała Nr VII/32/15 w sprawie współ-
działania z Gminami Łomianki, Stare Babice, oraz 
Powiatem Warszawskim Zachodnim w zakresie or-
ganizacji transportu międzygminnego lokalnej linii 
uzupełniającej L-7.

4) Uchwała Nr VII/33/15 w sprawie wyborów 
do organów samorządowych w jednostkach pomoc-
niczych Gminy.

5) Uchwała Nr VII/34/15 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXI/209/12 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ożaro-
wa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew, 
zmienionej uchwałą Nr LXI/587/14 Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 listopada 2014 r.

6) Uchwała Nr VII/35/15 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi 
Ołtarzew – część I.

7) Uchwała Nr VII/36/15 w sprawie ustano-
wienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybu-
cja SPÓŁKA AKCYJNA.

8) Uchwała Nr VII/37/15 w sprawie zaliczenia 
dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich prze-
biegu.

9) Uchwała Nr VII/38/15 w sprawie określe-
nia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim eta-
pie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki.

10) Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie wyraże-
nia zgody na użycie herbu Gminy Ożarów Mazowie-
cki.

11) Uchwała Nr VII/40/15 w sprawie przyjęcia 
raportu z realizacji Programu usuwania wyrobów za-
wierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki na lata 2009 – 2032.

12) Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie zatwierdze-
nia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2015 rok.

13) Uchwała Nr VII/42/15 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji Obywatelskiej na 2015 
rok.

14) Uchwała Nr VII/43/15 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji Społeczno-Technicznej 
na 2015 rok.

15) Uchwała Nr VII/44/15 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2015 rok.

16) Uchwała Nr VII/45/15 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
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Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 24 marca 2015 r.

Informacja o wyborach do organów samorządowych
w jednostkach pomocniczych Gminy Ożarów Mazowiecki

Uchwała Nr VIII/46/15 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

Uchwała Nr VIII/47/15 w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Uchwała Nr VIII/48/15 w sprawie zaciągnięcia 
kredytu na sfinansowanie deficytu w roku budżeto-
wym 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kre-
dytów, pożyczek i obligacji.

Uchwała Nr VIII/49/15 w sprawie wniesienia 
odpowiedzi na wezwanie Państwa Grażyny i Jerze-
go Mass do usunięcia naruszenia prawa dotyczące 
Uchwały Nr 410/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim z dnia 28 marca 2006 r.

Uchwała Nr VIII/50/15 w sprawie rozpatrzenia 
skargi Państwa Marii i Roberta Leśniak na Burmi-
strza Ożarowa Mazowieckiego.

Uchwała Nr VIII/51/15 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji programu wprowadzonego 
„Ożarowską Kartą Rodziny 3+”.

Uchwała Nr VIII/52/15 w sprawie przyjęcia Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

Uchwała Nr VIII/53/15 w sprawie utworzenia
w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu 
głosowania w Domu Opiekuńczo-Leczniczym w Pi-
laszkowie.

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).

W kwietniu i maju 2015 r. zostaną przeprowa-
dzone wybory do organów samorządu mieszkańców 
sołectw, w tym sołtysów oraz organów samorządu 
mieszkańców osiedli. 

Wybory zostały wprowadzone Zarządzeniem Bur-
mistrza Nr B.0050.51.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sa-
morządowych w jednostkach pomocniczych Gminy.

Sołectwa

Lp. Data
I termin 
godz. 

II termin 
godz. 

Nazwa sołectwa Miejsce

1 14.04 17.00 17.30 Ołtarzew Szkoła Podstawowa w Ołtarzewie

2 11.04 18.00 18.30 Gołaszew Dom Sołtysa

3 14.04 17.30 18.00 Mory Filia DK Uśmiech w Broniszach 

4 15.04 19.00 19.30 Jawczyce Filia DK Uśmiech w Broniszach 

5 15.04 17.30 18.00 Orły Dom Sołtysa

6 15.04 18.00 18.30 Macierzysz Dom Bankietowy Avilla, ul. Szeligowska 5

7 16.04 18.00 18.30 Bronisze Filia DK Uśmiech w Broniszach 

8 16.04 17.30 18.00 Myszczyn Dom Sołtysa

9 16.04 18.30 19.00 Piotrkówek Mały i Strzykuły Dom Sołtysa

10 20.04 17.00 17.30 Umiastów Szkoła Podstawowa w Umiastowie

11 20.04 17.30 18.00 Płochocin Wieś Straż Pożarna w Święcicach

12 20.04 18.00 18.30 Duchnice Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim 

Szczegółowy harmonogram wyborów do organów samorządowych w jednostkach pomocniczych Gminy Oża-
rów Mazowiecki.
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13 27.04 17.00 17.30 Wolskie Wolskie (świetlica)

14 27.04 18.00 18.30 Kaputy- Kręczki Dom Sołtysa

15 27.04 17.30 18.00 Domaniewek Dom Sołtysa

16 27.04 17.00 17.30 Piotrkówek Duży Przedszkole Niepubliczne w Macierzyszu

17 28.04 19.00 19.30 Pogroszew Kolonia Dom Sołtysa

18 28.04 17.00 17.30 Wieruchów Dom Sołtysa

19 29.04 18.00 18.30 Ożarów Wieś KS “Ożarowianka”

20 29.04 17.00 17.30 Konotopa Dom Sołtysa

21 29.04 17.30 18.00 Święcice Straż Pożarna w Święcicach

22 30.04 17.30 18.00 Michałówek Dom Sołtysa

23 30.04 18.00 18.30 Pilaszków Dom Sołtysa

24 30.04 17.30 18.00 Pogroszew Dom Sołtysa

25 30.04 17.00 17.30 Koprki Dom Sołtysa

Osiedla

Lp. Data
I termin
godz. 

II termin 
godz. 

Nazwa osiedla Miejsce

1 11.05 17.30 18.00 Osiedle Płochocin Płd. Szkoła Płochocin

2 11.05 17.00 17.30 Osiedle Ołtarzew Szkoła w Ołtarzewie

3 11.05 18.00 18.30 Osiedle Kabel KS “Ożarowianka”

4 12.05 17.30 18.00 Osiedle RSM Bloki Szkoła Podstawowa Nr 1

5 12.05 17.30 18.00 Osiedle Płochocin Płn. Szkoła w Płochocinie 

6 12.05 17.30 18.00 Osiedle Zientarówka Szkoła Podstawowa Nr 1

7 13.05 17.30 18.00 Osiedle Mickiewicza Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim 

8 13.05 18.00 18.30 Osiedle Franciszków Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim 

9 13.05 17.30 18.00 Osiedle Józefów Szkoła w Płochocinie 

10 14.05 18.00 18.30 Osiedle Szeligi Przedszkole Niepubliczne w Macierzyszu

11 14.05 17.00 17.30 Osiedle Wolica Szkoła w Płochocinie 

Zachęcam i zapraszam wszystkich Mieszkańców do czynnego udziału w wyborach.

Paweł Kanclerz 
Burmistrz

W dniu 2 marca 
2015 r. Gmina Oża-
rów Mazowiecki otrzy-
mała informację o do-
finansowaniu projektu pn. „Poprawa atrakcyjności 
oferty kulturalnej Gminy Ożarów Mazowiecki poprzez 
rozbudowę obiektów instytucji kultury” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI. – Wy-
korzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla 
rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1 Kultura.

W ramach Projektu zbudowana zostanie m.in. 
scena widowiskowa wraz z zadaszeniem, nagłoś-
nieniem i oświetleniem na terenie Parku Ołtarzew-
skiego o łącznej powierzchni ponad 100 m². 

Wartość projektu to ponad 800 000 zł, z czego 
ponad 700 000 zł stanowią środki z budżetu Unii 
Europejskiej.  
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Zgłoś kandydata do Felicji 2015

Nieprzerwanie od 2003 r. Gmina Ożarów Ma-
zowiecki przyznaje Honorowe Nagrody – FELICJE. 
W ten sposób wyróżnia osoby prywatne, instytu-
cje, organizacje i przedsiębiorstwa, których osiąg-
nięcia wnoszą nieoceniony wkład w rozwój naszej 
gminy.

Wyróżnienia te stanowią prestiżową formę uzna-
nia za szczególne zasługi na rzecz wszechstronnego 
rozwoju gminy.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmi-
strzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 

Konkurs recytatorski w Gimnazjum
im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

W sobotę 7 lutego 2015 roku 
w gimnazjum w Płochocinie odbyła 
się już XI edycja Konkursu Recyta-
torskiego im. Konstantego Ilde-
fonsa Gałczyńskiego. Ta tradycja 
rozpowszechniania poezji nasze-

go patrona, jak co roku zgromadziła wielu miłośni-
ków jego twórczości. W tym szczególnym wydarzeniu 
wzięło udział 39 gimnazjalistów z powiatu warszaw-
skiego- zachodniego, którzy wystąpili w trzech kate-
goriach: recytacja, poezja śpiewana oraz małe formy 
teatralne. Gościliśmy uczniów i nauczycieli ze szkół 
w Ożarowie Mazowieckim, Kampinosie oraz Lesz-
nie. Przygotowaniem tego spotkania zajęły się Panie 
polonistki z naszego gimnazjum. Nad przebiegiem 
konkursu i skrupulatnym ocenianiem czuwało jury, 
w skład którego wchodzili: Państwo Zofia i Zbigniew 
Wójcikowie oraz Pan Jakub Nowakowski, absolwent 
naszej szkoły. 

Zgodnie z przewidywaniami nie zabrakło emocji 
wzbudzonych imponującymi wystąpieniami. Jury po 
wysłuchaniu wszystkich recytacji wyróżniło następują-
ce osoby: Aleksandrę Kowalewską z Gimnazjum im. 
K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie, Milana Aleksandra 
Wróblewskiego i Paulinę Żaroffe z Gimnazjum im. 
Bohaterów Powstanie Warszawskiego w Ożarowie 
Mazowieckim oraz Gabrielę Chudzik z Gimnazjum im. 
Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim. 
Trzecie miejsce zajęli Michał Ryszka z Gimnazjum im. 
K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie oraz Piotr Karpiński 
z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. F. Cho-
pina w Kampinosie, drugie Wiktor Bargieł z Gimna-
zjum w Lesznie, Patryk Malec Nagadowski z Gim-
nazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Ma-
zowieckim oraz Hanna Wąsowska z Gimnazjum im. 
K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie, a pierwsze jedno-
głośnie przypadło Gabrieli Jabłońskiej z Gimnazjum 
im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie. Podziwialiśmy 

5 radnych Rady Miejskiej oraz 
grupie 50 mieszkańców.

Zachęcam Państwa do 
zgłaszania swoich kandydatur 
do Felicji 2015.

Wnioski wraz z pisemnym 
uzasadnieniem należy składać 
w Urzędzie Miejskim, ul. Kole-
jowa 2, Sekretariat Burmistrza 
– pok. 102 w terminie do dnia
1 maja 2015 r.
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także wspaniałe głosy gimnazjalistów, którzy prezen-
towali się w kategorii poezja śpiewana. Wszyscy w na-
pięciu czekaliśmy na kolejny występ i na wrażenia ar-
tystyczne. Wyróżnienie otrzymała Weronika Szymań-
ska z Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożaro-
wie Mazowieckim, która zaśpiewała „Co nam w duszy 
gra”. Trzecie miejsce przypadło Natalii Stankiewicz
z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. F. Cho-
pina w Kampinosie oraz Marii Zielińskiej z Gimnazjum 
im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie. Drugie miejsce 
zajął Stanisław Sender z Zespołu Szkół Publicznych 
Gimnazjum w Lesznie. Ale najbardziej wzruszył nas 
fenomenalny występ Darii Wiśniewskiej w piosence 

„Boję się” z musicalu „Romeo i Julia”, która wyśpie-
wała pierwszą nagrodę w tej kategorii. Na scenie nie 
zabrakło także odrobiny sarkastycznego dowcipu, 
który wnieśli aktorzy przedstawiający scenki z Tea-
trzyku Zielona Gęś. Nagrodzeni w tej kategorii zostali 
uczniowie ze szkoły w Płochocinie. 

Serdecznie dziękujemy za przybycie oraz gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów wszystkim ar-
tystom.

Michał Ryszka 
uczeń Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego

 w Płochocinie

Nowoczesne iPady w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Nasza gminna i powiatowa biblioteka została 
laureatem konkursu „Tablety w Twojej bibliotece”, 
realizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego. Celem tego projektu było dostarczenie biblio-
tekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji nie-
zbędnych do wprowadzenia usług mobilnych, które 
wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi 
użytkownikami Internetu oraz promowanie wizerunku 
bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych, 
podążających za najnowszymi globalnymi trendami. 

Komisja doceniła naszą bibliotekę jako instytu-
cję wspierającą podnoszenie kompetencji cyfrowych 
oraz upowszechniającą nowoczesne technologie in-
formatyczne wśród swoich użytkowników. Na decy-
zję Komisji wpłynął również fakt, że bibliotekarki ko-
rzystają z dostępnych technologii i systematycznie 
uzupełniają swoją wiedzę na ich temat w codziennej 
pracy. Dlatego trafiło do nas sześć tabletów firmy 
Apple z pełnym oprogramowaniem i pakietami edu-
kacyjnymi. Każdy z nich wyposażony jest w poręczny 
stojak, słuchawki stereofoniczne z mikrofonem i ry-
sik. Dzięki temu nasza instytucja będzie jeszcze bar-
dziej nowoczesna i lepiej przystosowana do potrzeb 
swoich czytelników. 

W ostatnich latach tablety stały się na świe-
cie bardzo popularne. Także Polacy coraz bardziej 
przekonują się do tych urządzeń. Tablety są łatwe 
w użyciu, dają natychmiastowy dostęp do wszyst-
kich swoich funkcji i zainstalowanych programów, 
pozwalają na wygodne czytanie obszernych treści,
a nawet całych książek. Na tablecie można nagry-
wać, montować i udostępniać dźwięk i obraz, robić 

zdjęcia czy tworzyć mu-
zykę. Zawierają także 
rozmaite aplikacje edu-
kacyjne, na przykład do 
nauki języków obcych, 
rysowania czy projek-
towania. Osoby nawy-
kłe do samodzielnego 
uczenia się – zaintere-
sowane bliższym po-
znaniem się z tym urzą-
dzeniem – odsyłamy do 
podręcznika użytkow-
nika zamieszczonego 
w sieci pod adresem https://manuals.info.apple.
com/MANUALS/1000/MA1595/pl_PL/ipad_pod-
recznik_uzytkownika.pdf.

Wszystkich innych chętnych poznać możliwości 
tabletu Apple zapraszamy na szkolenie z ich obsłu-
gi. Swoje zgłoszenia prosimy kierować na adres ma-
ilowy Biblioteki – biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl.
Szkolenia będą odbywały w godzinach pracy Biblio-
teki w Ożarowie, w grupach 5-osobowych, tak aby 
każdy uczestnik w trakcie szkolenia miał dostęp 
do tabletu. Przewidujemy, że podstawowy instruk-
taż będzie trwał około dwóch godzin. Zajęcia popro-
wadzi pani Urszula Hoczyk – instruktor biblioteki 
powiatowej, która w konkursie „Tablety w Twojej Bi-
bliotece” otrzymała tytuł Tablet Mastera. Serdecz-
nie zapraszamy.

Elżbieta Paderewska 
Dyrektor BP w Ożarowie Mazowieckim



Otwarcie II linii metra i nowe perspektywy komunikacyjne
dla mieszkańców Ożarowa

8 marca 2015 został uruchomiony 6-kilometro-
wy fragment II linii metra z Dworca Wileńskiego 
do Ronda Daszyńskiego. Obecnie czekamy na roz-
strzygnięcie przetargu na dalszą rozbudowę tej nit-
ki. Początkowo zakładano, że dalszy rozwój II linii 
metra nastąpi tylko w kierunku zachodnim (tzn.
w kierunku Bemowa i Mor). Jednakże wygrał wa-
riant rozbudowy metra po trzy stacje w każdym 
kierunku (zarówno wschodnim, jak i zachodnim). 
W związku z tym metro dotrze do granic naszej 
gminy Ożarów Mazowiecki (Karolin–Mory) po 
2020 r. – prawdopodobnie w optymistycznej wer-
sji, najwcześniej za 10 lat (tzn. w 2025 r.). 

Nie trzeba argumentować, jaki wpływ na codzien-
ne podróże dojeżdżających do Warszawy mieszkań-
ców gminy Ożarów Mazowiecki będzie mieć bliskość 
metra. Jak wiadomo, metro jest najszybszym i naj-
bardziej punktualnym środkiem transportu w zatło-
czonej stolicy. Obecna sytuacja na drogach dojazdo-
wych do Warszawy, pomimo powstających dróg szyb-
kiego ruchu i autostrad, jest coraz trudniejsza. Nie 
zanosi się na poprawę tej sytuacji, gdyż np. jeszcze 
w tym roku zostanie otwarta ulica Nowolazurowa, 
która na razie będzie kończyła bieg na skrzyżowaniu 
z ulicą Połczyńską. W związku z tym można spodzie-
wać się jeszcze większego zagęszczenia ruchu na 
ulicy Połczyńskiej przez nagromadzenie aut jadących 
z Ursusa i Włoch. 

Kolejnym czynnikiem, wpływającym na sytuację 
dojazdową do Warszawy, jest dający się zauważyć 
exodus mieszkańców stolicy, którzy wyprowadzają 
się np. do wymarzonego domu z ogrodem za mia-
stem. Wzrasta również liczba mieszkańców naszej 
gminy, poszukujących tutaj tańszego lokum niż w War-
szawie. Można w związku z tym przewidywać, że 
korki nie tylko na ulicy Poznańskiej w Ożarowie, ale 
również na całej długości drogi dojazdowej z Oża-

rowa do Warszawy będą coraz bardziej dokuczliwe. 
Warto przypomnieć, że jeszcze 20 lat temu autobus 
713 pokonywał trasę z przystanku Cmentarz Wolski 
do Ożarowa w 15 minut. Dziś, z powodu natężenia 
ruchu, nowo powstających skrzyżowań i dodatko-
wych świateł, czas przejazdu na tej trasie wydłu-
żył się według rozkładu do 25 minut. W przypadku 
korków ten czas wzrasta do co najmniej 30 minut,
a czasami także dłużej. 

Analiza wszystkich wymienionych czynników pro-
wadzi do wniosku, że w oczekiwaniu na metro, któ-
re dotrze do granicy naszej gminy najwcześniej za 
10 lat, trzeba wykorzystać inny środek transportu, 
łączący Ożarów z Warszawą. Mam na myśli przebie-
gającą przez gminę Ożarów Mazowiecki linię kole-
jową E-20, która ma potencjał do wykorzystania jej
w ruchu aglomeracyjnym. 

Obecnie tą trasą jeżdżą, oprócz pociągów towa-
rowych, pospiesznych, przewozów regionalnych, PKP 
IC – również Koleje Mazowieckie. Jednakże liczba po-
łączeń tego ostatniego przewoźnika, zwłaszcza poza 
godzinami szczytu komunikacyjnego, nie zachęca do 
regularnego korzystania (pociągi co godzinę). Dają się 
również odczuć duże opóźnienia pociągów. Dlatego 
też istnieje realna potrzeba pojawienia się w gminie 
Ożarów Mazowiecki nowego przewoźnika, który wypeł-
niłby lukę czasową w kursowaniu pociągów Kolei Ma-
zowieckich oraz podniósł jakość oferowanych dotych-
czas pasażerom usług. Mam na myśli SKM – Szyb-
ką Kolej Miejską, która już dawno zagościła w takich 
podwarszawskich gminach, jak Piastów, Pruszków, 
Sulejówek, Otwock czy Wieliszew i Legionowo. Dla 
naszego miasta perspektywa ta jest dużą szansą na 
szybsze i bardziej komfortowe dojazdy do Warszawy – 
o tym w następnym numerze Informatora.

dr Mariusz Latek

„Prawnik Pierwszego Kontaktu”
– darmowe porady prawne

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego a Kalinowski Woj-
ciński Korzybski Kancelarią Radców Prawnych sp.j., mieszkańcy miasta mogą korzystać z bezpłatnych 
porad prawnych prowadzonych przez prawników Kancelarii w ramach projektu „Prawnik Pierwszego Kon-
taktu”, które będą się odbywały w budynku przy ul. Poznańskiej 165, III piętro, pokój 311 w każdy 
poniedziałek w godzinach 10 – 12.

W celu ustalenia godziny spotkania prosimy o kontakt telefoniczny, od poniedziałku do piątku
w godzinach 9-17 pod numerem tel.: (22) 652 31 15.

Serdecznie zapraszamy.



Z Katarzyną Łoska-Ostrowską
rozmawia pomysłodawca imprezy
Piotr Dutkiewicz, sołtys wsi Koprki

Piotr Dutkiewicz: „Pani twarz brzmi znajomo...”
Katarzyna Łoska-Ostrowska: Bardzo możliwe, 

że już widzieliśmy się gdzieś w Ożarowie. W tygodniu 
chodzę tu z córką na basen, czasem korzystam też 
tutejszych kortów tenisowych. Wiele osób kojarzy 
mnie z prowadzenia Prognozy Pogody i Studia Lot-
to w Polsacie. Obecnie pracuję w Superstacji oraz
w Wirtualnej Polsce.

PD: Od kiedy Pani mieszka w naszej gminie?
K.Ł-O: Wychowałam się na warszawskim Moko-

towie, ale zawsze marzyłam o domu z ogródkiem. 
Szukałam więc jakiegoś spokojnego, przytulnego 
miejsca. Wkrótce po urodzeniu córki, moje marze-
nie udało się w końcu zrealizować. Kiedy moi rodzi-
ce przeprowadzili się do Ożarowa stwierdziłam, że 
jest to idealna lokalizacja nie tylko do zamieszkania, 
ale także do aktywnego spędzania wolnego czasu
z rodziną. Muszę przyznać, że bardzo szybko się tu 
zaaklimatyzowałam i mimo, że mieszkam tu dopie-
ro od ok. 8 lat, to czuję się bardzo związana z tym 
miejscem.

PD: Prowadzi Pani sportowy tryb życia...
K. Ł-O: Sport towarzyszył mi praktycznie od dzie-

ciństwa. Początkowo była to gimnastyka artystycz-
na, potem pływanie, siatkówka, aż wreszcie bardziej 
na poważnie lekkoatletyka, a dokładniej bieg przez 

płotki. Teraz sport traktuję raczej rekreacyjnie. Moja 
córka regularnie chodzi na basen w Ożarowie, a syn 
gra w piłkę nożną, mąż – w tenisa tak jak i mój tata, 
a ja poszłam za przykładem ich obu. 

PD: Przyłączyła się Pani do organizacji naszej im-
prezy. Dlaczego?

K.Ł-O: Jacek Kurowski (TVP1), który poprowadzi 
tę imprezę, namówił mnie do tego. Sam brał udział 
w kilku. Fajnie bawił się z całą rodziną. A ta impreza 
też zapowiada się naprawdę ciekawie. Każdy z punk-
tów programu jest atrakcyjny; m.in. będzie marsz
z instruktorami nordic walking, dla dzieci przygotowa-
no warsztaty budowania domków dla ptaków, a tak-
że bieg strażacki z przeszkodami. Będzie dobra za-
bawa! Namawiam wszystkich do spędzenia niedzieli 
w naszym pięknym Parku. A co ważne, odbędzie się 
kwesta na rzecz Fundacji „AKOGO?”, pomagającej 
dzieciom po ciężkich udarach mózgu, więc uda się 
połączyć miłe z pożytecznym. 

PD: Dziękuję za pomoc i za rozmowę. Gdyby 
jeszcze Pani mogła ładną pogodę zamówić?

K.Ł-O: Zamówię oczywiście. Do zobaczenia na 
imprezie!

Charytatywna impreza rodzinna pod hasłem „Po zdrowie w Ożarowie”
19.04 (godz. 10-15) Park w Ołtarzewie (ul. Mazowiecka 11/13) 

Program:
  nordic walking z instruktorami dla początkują-
cych i zaawansowanych – g.10 (losowanie na-
gród dla uczestników marszu, zapisy)

  rodzinne warsztaty „Robimy teatrzyk kukiełkowy” 
– g. 10 i „Zostań ptasim developerem” g. 12

  pokazy i konkursy strażackie
  spotkanie dla osób na diecie bezglutenowej –
g. 11.30 (zapisy)

  pokaz ratownictwa dla rodziców małych dzieci – 
g.10 (zapisy)

  turniej piłkarski „O tort Sołtysowej” 
  stanowiska sponsorów i współorganizatorów
  kwesta na rzecz fundacji „AKOGO?”

 
Zapisy – pozdrowiewozarowie@interia.pl 
Więcej informacji na FB (wydarzenie „Po zdrowie 
w Ożarowie”)

Organizatorzy: Gmina Ożarów Mazowiecki, Sołectwo Wsi Koprki, Komitet Charytatywny ADAŚ CITY
Wsparcia udzielają: 

Gminna Komisja
Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych



Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Ożarów Mazowiecki
w ramach LGD „Między Wisłą a Kampinosem”

W 2014 r. zrealizowany został Projekt pn. Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Ożarów Ma-
zowiecki, którego celem było stworzenie mieszkańcom wsi: Macierzysz, Wolskie i Święcice warunków 
do spędzania wolnego czasu oraz udostępnienie nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

W ramach projektu powstały i zostały wyposażone w odpowiednie urządzenia:

plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Macierzyszu, 
plac zabaw w Wolskich, 
siłownia zewnętrzna w Święcicach. 

Na realizację Projektu Gmina Ożarów uzyskała wsparcie finansowe ze środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013 w wysokości blisko 120.000,00 zł. 

Plac zabaw w Wolskich

Siłownia zewnętrzna w Święcicach

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Macierzyszu



Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego  
zaprasza Mieszkańców 

do udziału w konsultacjach 
 

na temat  
potrzeby funkcjonowania i ewentualnej  lokalizacji na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

do 1000 m² i sklepów wielkopowierzchniowych 
 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 
od 25 marca 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. 

 
Zapoznajcie się Państwo z pytaniami i odpowiedzcie na nie, 

Pomóżcie wspólnie tworzyć przestrzeń publiczną w naszej Gminie. 
 

Wrzuć wypełnioną ankietę do urny w Urzędzie Miejskim lub gminnych 
jednostkach organizacyjnych. 
Ankietę należy wypełnić osobiście. Dopuszcza się możliwość przekazania 
wypełnionej ankiety innej osobie celem umieszczenia jej w urnie. 

 
 
 

Jednostka odpowiedzialna za 
przeprowadzenie konsultacji:  
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim 
 
Wyjaśnienia dot. przedmiotu konsultacji 
udziela: 

 Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
tel. 22 731 32 30, 22 731 32 08,  
22 731 32 04. 

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach 
są mieszkańcy stale zamieszkali na terenie 
Gminy posiadający w dniu ich 
przeprowadzenia ukończone 18 lat. 

 

Ankiety można pobrać od: 
 sołtysów, 
 członków zarządów osiedli, 
 Radnych Rady Miejskiej 

 

Ankiety konsultacyjne dostępne są:  
 w Urzędzie Miejskim  
 na stronach internetowych: 

www.ozarow-mazowiecki.pl 
i www.bip.ozarow-mazowiecki.pl,  

 w siedzibach gminnych jednostek 
organizacyjnych 



Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego  
zaprasza Mieszkańców 

do udziału w konsultacjach 
 

na temat  
zagospodarowania przestrzennego terenów  

Sołectwa Ożarów Wieś i Osiedla Kabel 
 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 
od 25 marca 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. 

 

Zapoznajcie się Państwo z pytaniami i wskażcie, które z kierunków 
zabudowy są najważniejsze i zaproponujcie swoją wizję 

zagospodarowania tego terenu. 
 

Wrzuć wypełnioną ankietę do urny w Urzędzie Miejskim lub gminnych 
jednostkach organizacyjnych. 
Ankietę należy wypełnić osobiście. Dopuszcza się możliwość przekazania 
wypełnionej ankiety innej osobie celem umieszczenia jej w urnie. 
 
 
 

Jednostka odpowiedzialna za 
przeprowadzenie konsultacji:  
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim 
 
Wyjaśnienia dot. przedmiotu konsultacji 
udziela: 

 Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
tel. 22 731 32 30, 22 731 32 08, 
22 731 32 04 

 

Ankiety można pobrać od: 
 sołtysów, 
 członków zarządów osiedli, 
 Radnych Rady Miejskiej 

Konsultacjami obejmuje się obszar obrębu 
0011 miasta Ożarów Mazowiecki obejmujący 
Sołectwo Ożarów Wieś i Osiedle Kabel. 

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach 
są mieszkańcy stale zamieszkali na terenie 
Sołectwa Ożarów Wieś i Osiedla Kabel, 
posiadający w dniu ich przeprowadzenia 
ukończone 18 lat. 

 

Ankiety konsultacyjne dostępne są:  
 w Urzędzie Miejskim  
 na stronach internetowych: 

www.ozarow-mazowiecki.pl 
i www.bip.ozarow-mazowiecki.pl,  

 w siedzibach gminnych jednostek 
organizacyjnych 





www.filharmonia.pl    
Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców  

Koncert z okazji Święta Miłosierdzia Bożego
Organizacja: Gmina Ożarów Mazowiecki, Fundacja Filharmonii Warszawskiej

Patronat honorowy: Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – Paweł Kanclerz

CHÓR
FILHARMONII NARODOWEJ 

HENRYK
WOJNAROWSKI

 dyrygent, dyrektor chóru

ANDRZEJ BIAŁKO 
organy

TOMASZ SZURAN 
prowadzenie koncertu

Antonín DVOŘÁK – Msza D-dur op. 86

Organizacja: Gmina Ożarów Mazowiecki

Niedziela, 12 kwietnia 2015, godz. 19.00
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 183

WSTĘP WOLNY Patronat medialny



OŻAR
OWIANKA

KS

Terminarz
2014/2015

 KSO

 KSO

 KSO

 KSO – Energia Kozienice

 KSO

 KSO

 KSO

16:00

16:00

16:00

17:00

17:30

17:00

17:00

03.04.2015

18.04.2015

25.04.2015

09.05.2015

20.05.2015

30.05.2015

07.06.2015

1

2

3

4

5

6

7

Lp. Mecz
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Wędrowcy Ożarowcy „szarżują” w Puszczy

Dnia 21 lutego, dzięki wsparciu mieszkańców 
sołectwa Ołtarzew i Koprki, za które bardzo dzię-
kujemy, klub turystyczny „Wędrowcy Ożarowcy” ze 
Szkoły Podstawowej nr 2, ruszył na swoją kolejną 
wyprawę. Tym razem my, młodzi wiekiem i duchem 
turyści, wybraliśmy się na historyczno-przyrodniczą 
wędrówkę do Roztoki koło Leszna.

Dzięki temu, że pogoda wybitnie nas rozpieściła, mo-
gliśmy podziwiać Puszczę Kampinoską u progu przed-
wiośnia. Głębokie oddechy, połączone z gimnastyką 
pomiędzy sosnami i świerkami, ciche, choć jednocześ-
nie pełne emocji, skradanie się po leśnym gąszczu, aby 
podejrzeć młode łosie w czasie posiłku i odpoczynku 
(a widzieliśmy ich około siedmiu, choć z daleka), uczy-
ło nas szacunku do przyrody, której częścią jesteśmy
oraz odpowiedzialnego zachowania w lesie. 

Wsłuchaliśmy się też w opis Bitwy pod Grabiną, 
rozegranej dnia 17 września 1939 roku pomiędzy 
Wielkopolską Brygadą Kawalerii pod dowództwem 
gen. Romana Abrahama (a dokładnie jedną z jej ko-
lumn kierującą się przez Famułki Brochowskie, Bie-
liny na Grabinę, Łubiec i Roztokę), a zgrupowaniem 
zmotoryzowanej, wspartej czołgami piechoty niemie-
ckiej. Zwycięska dla naszych wojsk Bitwa pod Grabi-
ną jest jednym z przykładów chwały oręża polskiego. 
Szczególnie zasłużył się w niej 9. Pułk Ułanów Mało-
polskich z Podolskiej Brygady Kawalerii, który znisz-

czył w natarciu osiem niemieckich czołgów, a zdobył 
jeden. Podczas tego starcia ułani przejęli także dużą 
ilość niemieckiej broni maszynowej i motocykli. 

Na pobliskiej wydmie wspólnie spróbowaliśmy 
zrekonstruować przebieg opisanej bitwy. Pozwoliło 
nam to poczuć się częścią historii, która w Puszczy 
Kampinoskiej wciąż tak silnie żyje. 

Wróciliśmy bogatsi o nowe, ciekawe doświadcze-
nia i już szykujemy się na kolejną wyprawę do Pusz-
czy, która nadal jest dla nas powoli odkrywanym wy-
zwaniem zarówno przyrodniczym, jak i historycznym.

Z turystycznym pozdrowieniem
Joanna Łuczkiewicz

Opiekun SKKT PTTK „Wędrowcy Ożarowcy” 

Powitanie wiosny

Wiosna zawitała do Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie.

20 marca uczniowie klasy drugiej występem 
pod tytułem „Spóźnione bociany” powitali tę ra-
dosną i kolorową porę roku. Zima bardzo zadowo-
lona ze swojego panowania, niechętnie oddawała 
królestwo następnej porze roku. Bociany próbowa-
ły ją przechytrzyć, ale zła władczyni rozpoznawała 
ich sztuczki i pozostawała nadal. Piosenki o tema-
tyce wiosennej także nie miały wpływu na zmianę 
jej decyzji. Pojawianie się głodnego niedźwiedzia, 
początkowo potraktowała jako następne przebra-
nie bociana, ale gdy rozsierdzony misio zagroził, że 
ją zje, zrezygnowała ze swojego pobytu i opuściła 
„pole walki”. Swoje panowanie nad światem ogło-
siła Wiosna. Aby definitywnie zakończyć panowanie 
Zimy, dzieci trzymając Marzannę utworzyły korowód 

i udały się z tym symbolem minionej pory roku do 
ogniska. Wrzucona w płomienie kukła spłonęła
i pozwoliła Wiośnie na objęcie władzy i jej radosne 
sprawowanie.
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Za przygotowanie inscenizacji pani dyrektor Gra-
żyna Pytkowska podziękowała uczniom klasy drugiej 
i pani Jadwidze Bieńkowskiej organizatorce tej szkol-
nej uroczystości. W tym dniu, aby uczcić nadejście 
wiosny, dzieci założyły ubrania w kolorze zielonym. 

W konkursie na największą ilość części garderoby 
w tym kolorze, wyłoniono jako zwycięzców po jednej 
osobie z klasy pierwszej, trzeciej i oddziału przed-
szkolnego.

Jadwiga Bieńkowska

Złoto dla chóru Ab Imo Pectore

Ab Imo Pectore, startujący w kategorii 
chórów kameralnych, okazał się najlepszym 
zespołem na VII Ogólnopolskim Konkursie 
Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy. Odbywający 
się co dwa lata konkurs pasyjny w Bydgosz-
czy objęli patronatem JE Ks. bp. Jan Tyra-
wa – ordynariusz bydgoski oraz Narodowe 
Centrum Kultury w Warszawie. Zakwalifiko-
wano 32 chóry z całej Polski, w tym z ta-
kich miast, jak: Bydgoszcz, Gdańsk, Płock, 
Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław Szczecin, 
Włocławek i in. Województwo mazowieckie 
reprezentowane było przez 4 zespoły, w tym 
nasz z Ożarowa Mazowieckiego.

Zgodnie z wymogami konkursu, chór Ab 
Imo Pectore zaśpiewał 4 utwory, w tym dwa 
o tematyce pasyjnej:
1. Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-

1594) – O Domine Jesu Christe
2. Vic Nees (1936-2013) – De profundis
3. Piotr Jańczak (ur. 1972) – Libera me
4. Gyorgy Deak- Bardos (1905-1991) – Cru-

cifigatur

Prezentacji każdego chóru przysłuchiwa-
ło się jury w składzie:
•  Prof. dr hab Jolanta Szybalska-Matczak – 

Akademia Muzyczna Wrocław
•  ks. dr hab. Kazimierz Dąbrowski – Aka-

demia Muzyczna Bydgoszcz
•  dr hab. Tomasz Dzięcioł – Akademia Mu-

zyczna Poznań

Chór Kameralny Ab Imo Pectore zdobył 94 pkt. 
(złoty dyplom) i został najlepszym chórem kameral-
nym w konkursie. Otrzymał również nagrodę specjal-
ną Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta 
Bydgoszcz. Jest to nasz najlepszy wynik w dotych-
czasowych zmaganiach konkursowych. 

Za nami uplasowały się uznane chóry, takie 
jak: Chór Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa, 

Chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgosz-
czy, Chór Męski Wydziału Dyrygentury Chóralnej
z Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także Poznań-
ski Chór Kameralny Fermata czy Kameralny Chór 
Męski z Wrocławia.

Dziękuję wszystkim chórzystom za ich ciężką 
pracę i zaangażowanie podczas prób. 

dr Mariusz Latek
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KALENDARIUM DOMU KULTURY UŚMIECH

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

9 kwietnia – czwartek – godz. 17.00 Jubile-
usz 50-lecia pożycia par małżeńskich

11 kwietnia – sobota – godz. 19.00 Koncert 
jazzowy – Krzysztof Napiórkowski Quartet. Goś-
cinnie wystąpi Łukasz Banaszkiewicz.

16 kwietnia – czwartek – godz. 10.00 Po-
wiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

19 kwietnia – niedziela – godz. 16.00 Wie-
czorek taneczny dla seniorów – muzyka na żywo 
– wstęp 15 zł/os

26 kwietnia – niedziela – godzina 18.00 
Spotkanie autorskie z Katarzyną Grocholą – za-
prasza Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowie-
ckim oraz Dom Kultury „Uśmiech”. Po spotkaniu 
będzie można nabyć książki autorki wraz z auto-
grafem. Wstęp wolny!

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

12 kwietnia – niedziela – godz. 17.00 Wer-
nisaż wystawy malarstwa Antoniego Filipowicza 

„Polskie zamki i dwory” połączony z koncertem 
poświęconym Papieżowi Janowi Pawłowi II w 10-tą
rocznicę śmierci. Wystąpi: Genady Iskhakov – 
tenor Teatru Żydowskiego w Warszawie. Słowo 
wiążące oraz recytacja wierszy – Pan Grzegorz 
Mrówczyński z Teatru Rampa.

19 kwietnia – niedziela – godz. 14.00 Kon-
kurs piosenki „Anna Jantar i jej utwory”

26 kwietnia – niedziela – godz. 16.00 Wie-
czorek taneczny dla seniorów – muzyka mecha-
niczna - wstęp wolny!

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15                                                                                                                                               

12 kwietnia – niedziela – godz. 16.00 Wie-
czorek taneczny dla seniorów – muzyka mecha-
niczna - wstęp wolny!

19 kwietnia – niedziela – godz. 15.00 Spek-
takl dla dzieci pt.: „Wesoła Corrida” w wykonaniu 
Teatru Wariacja – wstęp wolny!

26 kwietnia – niedziela – godz. 16.00 Koncert: 
„Z piosenką po Warszawie” w wykonaniu artystów 
z Agencji Artystycznej Dur-Moll” – wstęp wolny!

Data Lokalizacja Uwagi

13.04.2015 NOWOWIEJSKA
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15.04.2015 POZNAŃSKA
16.04.2015 OŻAROWSKA
17.04.2015 STRZYKULSKA
20.04.2015 PONIATOWSKIEGO
22.04.2015 SOCHACZEWSKA
23.04.2015 SZELIGOWSKA
24.04.2015 ZABOROWSKA
27.04.2015 ŚWIERKOWA
28.04.2015 PIASTOWSKA
30.04.2015 ZABOROWSKA
04.05.2015 NOWOWIEJSKA (PILASZKÓW)
05.05.2015 NOWOWIEJSKA (POGROSZEW)
06.05.2015 NOWOWIEJSKA (UMIASTÓW)
08.05.2015 PONIATOWSKIEGO

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

Harmonogram pomiarów pręd-
kości pojazdów, prowadzonych 
na terenie Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki przez Referat 
Straży Miejskiej.

Komendant Straży Miejskiej
           Stanisław Rdest
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PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
UZALEŻNIEŃ oraz
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 – 20 – 09

DYŻURY CZŁONKÓW GKRPA 
PONIEDZIAŁKI w godz. 1800 - 2000

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje można 
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 165, tel. (22) 731-32-23 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313

Pozwól sobie pomóc!!!

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1800 - 2000 1700 - 2100 1600 - 2000 1700 - 2000 1600 - 2000 1600 - 2000

Dyżury członków 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych

Spotkania 
z terapeutą 

(uzależnienie 
od alkoholu, 
narkotyków, 

hazardu i inne)

Konsultacje 
indywidualne 
i spotkania 

grupowe dla osób 
z problemem 

uzależnień i ich 
rodzin

1700 - 1800 

- konsultacje 
indywidualne 

dla rodzin osób 
z problemem 
alkoholowym

1800 - 2000 - grupa 
wsparcia dla 
uzależnionych

Spotkania 
z terapeutą 

(uzależnienie 
od alkoholu, 
narkotyków, 

hazardu i inne)

Zajęcia dla 
młodzieży

Ożarów
Mazowiecki

ul. Poznańska 167 A

Sala przy kościele
p.w. Św. Wojciecha 
BM w Płochocinie

ul. Łąkowa 7

Ożarów
Mazowiecki

ul. Poznańska 167 A

Ożarów
Mazowiecki

ul. Poznańska 167 A

Ożarów
Mazowiecki

ul. Poznańska 167 A

Ożarów
Mazowiecki

ul. Poznańska 167 A

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ 
601 939 514 – od poniedziałku do piątku

(22) 722 20 09 – każda środa w godz. 1800 - 1930

Masz problem z alkoholem?
Chcesz przestać pić?

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

WTORKI
1800 – 2000 Mityng AA grupa Dzwon
Miejsce: Stowarzyszenie Quo Vadis

ul. Strażacka 3A, Ożarów Mazowiecki

SOBOTY
1700 - 1900 Mityng AA grupa Trzeźwość

Miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
UZALEŻNIEŃ, ul. Poznańska 167A, 

Ożarów Mazowiecki

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

GRUPA AL-ANON
Grupa samopomocowa, która skupia 
krewnych i przyjaciół alkoholików.

WTORKI 17.00-19.00
Sala przy kościele p.w. Św. Wojciecha BM

w Płochocinie ul. Łąkowa 7

JEŚLI BLISKA CI OSOBA MA PROBLEM
Z ALKOHOLEM – NIE CZEKAJ – PRZYJDŹ!

CZY W TWOJEJ RODZINIE JEST PROBLEM Z ALKOHOLEM i PRZEMOCĄ?
POZWÓL SOBIE POMÓC!!! Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…
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Jak postępować w przypadku zaginięcia, znalezienia psa:
1.  Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rolni-

ctwa 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 Środowiska 
i Rolnictwa czy zostało odłowione takie zwierzę, je-
śli nie, to zgłosić zaginięcie pod numer telefonu, 
który jest podany w kąciku adopcyjnym Informatora 
Ożarowskiego oraz Straży Miejskiej 22 721 26 50

3.  Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o te-
lefony po godzinie 17.00

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. Więcej informacji pod telefonami wolontariu-
szy. 507 415 468, 602 655 645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka, 
a chcesz pomóc finansowo. 

Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt 

– Viva z dopiskiem „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

W ostatnim okresie pod naszą opiekę trafiło kilka 
psów, które były zachipowane, ale nie zostały za-
rejestrowane w żadnej bazie danych. Dlatego psy
nie trafiły do swoich opiekunów lecz do schroniska.
Samo zachipowanie psa nie jest równoznaczne

Kącik adopcyjny – prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

z tym, że jest on zgłoszony i zarejestrowany w bazie 
danych. To my – właściciele powinniśmy zatroszczyć 
się o to, by tam się znalazł. Bez sensu jest chipo-
wać psa bez jego rejestracji. To tak jakby pies chodził
z pustą adresatką.
Zwracamy się z prośbą do właścicieli zachipowanych 
psów, aby sprawdzili czy ich pies został zarejestrowany.
www.identyfikacja.pl   www.safe-animal.eu
Jeśli po wprowadzeniu nr chipa do którejś w/w baz 
danych odczytałeś, iż chip nie został zarejestrowany, 
zgłoś się do nas zrobimy to bezpłatnie.

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH
niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Sekretarz Redakcji
SKŁAD TEKSTU I DRUK: Drukarnia TONOBIS, ul. Brzozowa 75, Laski, Izabelin

KOREKTA TEKSTU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”

tel.: 22 731 32 00,  731 32 28, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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