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DZIEŃ DZIECKA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM



Koncert z okazji 70. rocznicy zakończenia
II wojny światowej

3 maja 2015 r. w Kościele NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie
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1.  Podpisano umowy:
 z wykonawcą: „BUD-BRUK” Wiesław Bugajczyk z sie-

dzibą w Pruszkowie na przebudowę ul. Wiejskiej w Oża-
rowie Maz. za cenę ofertową brutto: 489.474,00 zł
2.  Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na:

 modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Duchnickiej w miejscowości Duchnice Gmina Oża-
rów Mazowiecki

 zakup i montaż namiotu mobilnego
 modernizację placówek szkolnych na terenie 

Gminy Ożarów Mazowiecki 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 22 kwietnia w Przedszkolu Publicznym Nr 2
w Ożarowie Mazowieckim odbyły się obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Ziemi. 

 24 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbyło 
się uroczyste wręczanie nagród uczniom biorącym 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pn. 
„Bezpiecznie na wsi – Zwierzaki to nie pluszaki”. 

 24 kwietnia uczniowie klas II Gimnazjum im. 
K.I. Gałczyńskiego brali udział w wycieczce do Teatru 
Powszechnego w Łodzi. Na miejscu uczniowie obej-
rzeli spektakl pt. „Szalone nożyczki”. Na zakończe-
nie wycieczki uczniowie brali udział w warsztatach 
preorientacji zawodowej, w czasie których omawiany 
był zawód aktora. 

 25 kwietnia uczennice Szkoły Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie zajęły I miejsce 
w piłce nożnej dziewcząt i awansowały do rozgrywek 
międzypowiatowych. 

 25 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 
odbył się II etap gminnego konkursu przyrodni-
czo-profilaktycznego pt. „Świat szczęśliwych ludzi
w świecie pięknej przyrody”. W konkursie brało 
udział 72 uczniów z czterech szkół podstawowych
z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.

 27 kwietnia dzieci z grupy IV oraz VII z Przed-
szkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 
brały udział w wycieczce do Teatru Edukacji w War-
szawie. Wycieczka odbyła się w ramach projektu 
„Sprawny przedszkolak w Gminie Ożarów Mazowie-
cki” współfinasowanego przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 

 27 kwietnia harcerze z Gimnazjum im. K.I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie brali udział w spotkaniu
z Panią Wandą Traczyk-Stawską pseudonim „Pączek”. 
Spotkanie odbyło się w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego w Warszawie. Na miejscu harcerze wysłuchali 
wspomnień z okresu Powstania Warszawskiego. 

 28 kwietnia Szkoła Podstawowa im. Marszał-

ka Józefa Piłsudskiego w Święcicach otrzymała cer-
tyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Certyfikat szkole został 
przyznany za reprezentowanie właściwego poziomu 
edukacyjnego i wychowawczego oraz za zapewnienie 
swoim uczniom odpowiedniego bezpieczeństwa. 

 28 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie odbyły się obchody 10. 
rocznicy nadania szkole imienia. Obchody zostały 
połączone z koncertem pt. „Patrz w przyszłość i pa-
miętaj o przeszłości”. Koncert został wykonany przez 
laureatów Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patrio-
tycznej. Tego dnia uczniowie szkoły biorący udział
w konkursie pt. „Logo organizacji Przyrodniczej WAT” 
otrzymali nagrody Wojskowej Akademii Technicznej. 

 29 kwietnia dzieci z grupy III i IV z Przedszko-
la Publicznego w Józefowie brały udział w wycieczce 
do Pałacu pod Blachą w Warszawie na zajęcia pt. 
„Przepowiednia Księcia Józefa”. Przedszkolaki obej-
rzały spektakl opowiadający o dzieciństwie Księcia 
widzianego oczami niani. Zwiedzały piękne komnaty 
pałacu oraz przedmioty użytku codziennego. Wysłu-
chały gawęd kustosza, który opowiadał o życiu Księ-
cia Józefa, prezentował jego umundurowanie oraz 
broń, którą się posługiwał.

 30 kwietnia dzieci z grupy I i II z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie brały udział w wycieczce do 
teatru Guliwer w Warszawie. Na miejscu przedszkolaki 
obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Calineczka”.

 30 kwietnia oraz 15 maja uczniowie klas I 
Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie bra-
li udział w lekcji muzealnej pt. „Rycerze i ich świat”. 
W trakcie lekcji uczniowie poznali rycerską edukację 
(od pazia do rycerza) oraz obowiązki i przywileje ryce-
rza w średniowiecznym państwie. Lekcja odbyła się 
w Piwnicy Książęcej Zamku Królewskiego w Warsza-
wie – autentycznym gotyckim wnętrzu. 

 30 kwietnia dla uczniów klas O-III Szkoły Pod-
stawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie odbył 
się apel nt. „Jak należy postępować, aby żywność 
była bezpieczna do spożycia”. Uczniowie obejrzeli 

OŚWIATA
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film dokumentalny pt. „Pięć kluczy do bezpieczniej-
szej żywności”. Film został przygotowany przez Świa-
tową Organizację Zdrowia – WHO, który promuje klu-
czowe zasady postępowania z żywnością. 

 4 maja dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawo-
wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się 
spotkanie literackie z pisarzem Panem Tomaszem 
Trojanowskim. 

 6 maja w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się 
koncert muzyczny pt. „Pięciu wspaniałych” w wykona-
niu muzyków z Filharmonii Narodowej z Warszawy. Kon-
cert odbył się w ramach akcji „Spotkań z muzyką”.

 9 maja uczniowie i uczennice Szkoły Podsta-
wowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zajęli I 
miejsce w kategorii chłopców oraz I miejsce w ka-
tegorii dziewcząt w czwórboju lekkoatletycznym Za-
wody sportowe odbyły się na boisku sportowym przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy
w Ożarowie Mazowieckim. 

 9 maja w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odby-
ły się X Mistrzostwa Szkoły w Tabliczce Mnożenia.
W konkursie brało udział 53 uczniów klas III i IV 
Szkoły Podstawowej Nr 1. 

 11 maja w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyły się warsztaty dla rodzi-
ców zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 11 maja dla dzieci z grupy III i IV z Przedszkola 
Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odbyły się 
warsztaty nt. zdrowego odżywiania i codziennej higieny. 

 11 i 12 maja w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie odbyły się warsztaty 
profilaktyczne dla klas IV i V. Tematem warsztatów 
dla uczniów klas VI było zapobieganie sytuacji od-
rzucenia i izolacji w klasie oraz kształtowanie umie-
jętności społecznych, a dla uczniów klas V tematem 
warsztatów była diagnoza oraz wczesna profilaktyka 
zagrożeń w kontekście problemu agresji w szkole. 

 12 maja w Szkole Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbyły się obcho-
dy V rocznicy przywrócenia imienia szkole oraz nada-
nia sztandaru. 

 12, 13, 14 maja uczniowie wszystkich klas 
Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie 
brali udział w warsztatach profilaktycznych nt. „Pro-
filaktyka uzależnień od narkotyków i komputera”. 
Warsztaty zostały poprowadzone przez trenerów
z Centrum Edukacji i Profilaktyki Epsilon.

 12 maja dzieci z grupy IV z Przedszkola Publiczne-
go Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wyciecz-

ce do Puszczy Kampinoskiej. Na miejscu przedszkolaki 
zwiedziły Muzeum w Granicy. Wycieczka odbyła się w 
ramach projektu „Sprawny przedszkolak w Gminie Oża-
rów Mazowiecki”, współfinasowanego przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 12 maja w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie odbył się koncert muzyczny pt. 
„Perkusja i akordeon-odkrycia XX wieku” w wykonaniu 
muzyków z Filharmonii Narodowej z Warszawy.

 12 maja dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wycieczce 
do Nieborowa. Na miejscu przedszkolaki zwiedziły 
zespół pałacowo parkowy oraz brały udział w lekcji 
pt. „Akademia Pana Kleksa”.

 13 maja dzieci z grupy IV z Przedszkola Pub-
licznego w Józefowie brały udział w lekcji bibliotecz-
nej pt. „Jak się gasi pożar”. 

 14 maja uczniowie Gimnazjum im. K.I. Gałczyń-
skiego w Płochocinie zajęli I miejsce w powiatowym 
finale lekkoatletyki w kategorii szkół gimnazjalnych. 

 14 maja w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się 
II etap konkursu ortograficznego. W konkursie brało 
udział 36 uczniów klas II Szkoły Podstawowej Nr 1.

 16 maja uczniowie szkół podstawowych z te-
renu gminy Ożarów Mazowiecki brali udział w powia-
towym konkursie matematycznym „Mały Pitagoras”,
a uczniowie gimnazjów w konkursie „Mały Euklides”. 

 Uczniowie Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego 
w Płochocinie brali udział w Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym „Kangur 2015”

 19 i 21 maja dzieci z grupy III i VIII z Przedszko-
la Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały 
udział w wycieczce do Gospodarstwa Edukacyjno-
Agroturystycznego „Mazowiecki Zaścianek” w Grabo-
wie koło Tłuszcza. Na miejscu przedszkolaki ręcznie 
przygotowywały kwiatki z drewna dla swoich mam. 

 20 maja w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim od-
była się uroczystość wręczania nagród za udział
w gminnym konkursie przyrodniczo-profilaktycznym 
pt. „Świat szczęśliwych ludzi w świecie pięknej przy-
rody”. Patronat nad konkursem objął: Burmistrz Oża-
rowa Mazowieckiego, Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Ożarowie Mazowieckim 
oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. W klasyfikacji generalnej uczniowie Szko-
ły Podstawowej Nr 1 zdobyli pierwsze miejsce.

 22 maja dzieci z grupy I, II, IX z Przedszko-
la Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim bra-
ły udział w wycieczce do manufaktury czekolady
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Dom Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim

 26 kwietnia spotkanie autorskie z Katarzyną Gro-
cholą, którego organizatorem była Biblioteka Publiczna 
w Ożarowie Mazowieckim i Dom Kultury „Uśmiech”

 26 kwietnia udział „Wesołych Wdówek” i „Oża-
rowskich Kumoszek” w X Mazowieckim Festiwalu Ze-
społów Kabaretowych Seniorów w Sokołowie Podla-
skim

 7 maja spotkanie członków Stowarzyszenia 
Razem w Powiecie

 8 maja spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku

 10 maja koncert chóru „Ab Imo Pectore” z oka-
zji 70-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej 
(Kościół pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie)

 12 maja konkurs dla rolników współorgani-
zowany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz 
Urząd Miejski

 16 i 17 maja V Turniej GO o Puchar Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego

 17 maja Spektakl teatralny dla dzieci pt.: „W Kró-
lestwie Brudlandii”.

Wernisaż prac dzieci uczęszczających na zajęcia 
plastyczne w Domu Kultury „Uśmiech” i wspólna za-
bawa na zakończenie roku kulturalnego

 17 maja udział zespołu ludowego „Ożarowia-
cy” w Kasztelańskich Spotkaniach Folklorystycznych 
w Sierpcu (III nagroda w kategorii młodzieżowych
i dorosłych zespołów ludowych)

 18 maja Msza Święta i Koncert Papieski
z okazji 95-tej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, 
pt.: „Nieście wysoko płomień wiary i nadziei” w wy-
konaniu zespołu „Moja Rodzina” (Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego)

 21 maja koncert w wykonaniu uczniów Szkoły 
Muzyki Rozrywkowej „Fabryka Dźwięków”

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie
 3 maja VII Majówka w Józefowie – impreza 

plenerowa

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach
 26 kwietnia Koncert: „Z piosenką po Warszawie” 

w wykonaniu artystów z Agencji Artystycznej Dur-Moll”
 17 maja wieczorek taneczny seniorów

KULTURA

w Łomiankach. Na miejscu przedszkolaki przygoto-
wały tabliczki z czekolady. 

 26 maja w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Oża-

rowie Mazowieckim odbył się Dzień Mamy. W tym 
dniu odbyło się m.in. konkursy w którym brały udział 
mamy przedszkolaków. 

Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r.
czteroletniej kadencji ławników sądowych, Prezes 
Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się do Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z prośbą o doko-
nanie naboru kandydatów na ławników:
•  do Sądu Okręgowego w Warszawie w liczbie 3 osób,
•  do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawach z 

zakresu prawa pracy w liczbie 1 osoby, 
•  do Sądu Rejonowego w Pruszkowie w liczbie 1 osoby, 
•  do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza

w Warszawie w sprawach z zakresu prawa pracy
w liczbie 1 osoby. 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: 

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne or-
ganizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na 
podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii po-
litycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli 

mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących 
stale na danym terenie.

Wymagane dokumenty – kartę zgłoszenia wraz z 
załącznikami – należy złożyć najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2015 r. do godz. 16.00 w Biurze Podaw-
czym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. 

Druki dokumentów można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Ożarowie Mazowieckim: w Biurze Podawczym 
(parter) i w Biurze Rady Miejskiej (I p., pokój nr 108) 
oraz pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego 
www.ozarow-mazowiecki.pl lub ze strony Ministerstwa 
Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

Szczegółowe informacje na stronie internetowej 
Gminy Ożarów Mazowiecki www.ozarow-mazowiecki.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cichal
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Uchwały podjęte na X sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 20 maja 2015 r.

1) Uchwała Nr X/68/15 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

2) Uchwała Nr X/69/15 w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

3) Uchwała Nr X/70/15 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznacze-
niem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 
dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie.

4) Uchwała Nr X/71/15 w sprawie zaciągnię-
cia kredytu na sfinansowanie deficytu w roku budże-
towym 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów, pożyczek i obligacji.

5) Uchwała Nr X/72/15 w sprawie wysokości
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, klu-
by dziecięce lub zatrudniających dziennych opieku-
nów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

6) Uchwała Nr X/73/15 w sprawie przyznania 
nagrody honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

7) Uchwała Nr X/74/15 w sprawie ustalenia 
zasad usytuowania na terenie gminy Ożarów Mazo-
wiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alko-
holowych.

8) Uchwała Nr X/75/15 w sprawie wniesienia 
odpowiedzi na wezwanie Pana Andrzeja Wójcika do 

usunięcia naruszenia prawa dotyczące Uchwały Nr 
410/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 28 marca 2006 r.

9) Uchwała Nr X/76/15 w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części wsi Strzykuły po 
północnej stronie ul. Sochaczewskiej.

10) Uchwała Nr X/77/15 w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki 
dla części wsi Święcice - w rejonie ul. Księżycowej
i ul. Zaborowskiej.

11) Uchwała Nr X/78/15 w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki 
dla części wsi Umiastów - obszar przy ul. Okrężnej.

12) Uchwała Nr X/79/15 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi 
Ołtarzew – część III.

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 (po-
kój nr 108).

Wychodząc naprzeciw obopólnym interesom 
mieszkańców naszej gminy i Energetyki Ożarów 
Mazowiecki, ponownie informujemy o możliwości 
uregulowania formalności związanych z przyłącze-
niem do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej.
W szczególności działania nasze chcemy skierować 
do tej grupy odbiorców, która dotychczas nie zawar-
ła umów na korzystanie z w/w mediów. 

Informujemy, że wobec odbiorców, którzy w wy-
znaczonym terminie uregulują ewentualne nieprawid-
łowości nie będą wyciągane konsekwencje prawne. 
Celem zawarcia umowy na dostawę wody i odprowa-
dzanie ścieków należy zgłosić się do Biura Obsługi 

Klienta Energetyki Ożarów Mazowiecki przy ul. Party-
zantów 37 w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy 
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Po upły-
wie tego terminu Energetyka Ożarów Mazowiecki po-
dejmie działania zmierzające do egzekwowania kar. 

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 
22 722 41 70. Wykaz niezbędnych dokumentów 
znajduje się na stronie internetowej www.energety-
ka-ozarow.pl

Energetyka Ożarów Mazowiecki na podstawie 
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym za-

Ogłoszenie gminnych wodociągów i kanalizacji
„Energetyka Ożarów Mazowiecki ”
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opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków (Dz. U. 2015.139) prowadzi wzmożone kon-
trole gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy, na 
których zostały oddane do użytkowania nowe sieci 
kanalizacyjne. Kontroli podlegać będą umowy na 
dostawę wody i odbiór ścieków, przyłącza wodocią-
gowe i kanalizacyjne oraz wodomierze, a także nie-
legalne podłączenia wód deszczowych i gruntowych 
do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 28 powyżej powołanej ustawy:
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której 

mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wo-
dociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, 
kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszka-
dza plomby umieszczone na wodomierzach, urzą-
dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, 
a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę 
właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania 
czynności określonych w art. 7.

Ponadto sąd skazując za wykroczenie, o którym 
mowa w ust. 1 w/w ustawy, może orzec nawiązkę 
na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyj-
nego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w któ-
rym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urzą-
dzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa 
w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Ko-
deksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Należy podkreślić, że bezumowne korzystanie
z kanalizacji sanitarnej powoduje wzrost opłat za 
ścieki dla wszystkich mieszkańców gminy, ponieważ 
taryfy za ścieki i wodę opracowuje się na podstawie 
rzeczywistych kosztów poniesionych przez przedsię-
biorstwo wodno-kanalizacyjne w roku poprzednim. 

Z poważaniem,
Jacek Ordakowski 

Dyrektor Energetyki 

Od 1 lipca 2015 r. na terenie naszej gminy obo-
wiązywać zaczną nowe zasady funkcjonowania sy-
stemu odbioru i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych z nieruchomości zamieszkałych. 

30 czerwca br. kończymy dwuletnią współpracę 
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z firmą Miejski Zakład Oczyszczania 
Sp. z o.o. w Pruszkowie. 

Nowym wykonawcą, wyłonionym w wyniku postę-
powania prowadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego, będzie firma „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz 
z siedzibą w Warszawie. 

Zmiana wykonawcy wiązać się będzie z reorgani-
zacją systemu odbioru odpadów komunalnych. 

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW 
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

nie ulegnie zmianie. Obowiązująca w naszej gminie 
stawka to 11 zł za osobę w przypadku segregowania 
odpadów oraz 22 zł za osobę w przypadku braku 
segregacji.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
Zmianie ulegnie częstotliwość odbioru odpadów 

komunalnych, szczególnie z nieruchomości jedno-
rodzinnych. Zniesiony zostanie podział gminy na 4 
rejony odbioru odpadów segregowanych.

Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, a tak-
że wymogi znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (ustawa z dnia 28 lis-
topada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U.2015.87) odpady zmieszane, odpady 
segregowane suche, szkło opakowaniowe oraz od-
pady zielone od 1 lipca br. będą odbierane z da-
nej nieruchomości co dwa tygodnie, tego samego 
dnia.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komu-
nalnych zostaną dostarczone mieszkańcom po 15 
czerwca, zamieszczone będą też na stronie interne-
towej urzędu oraz stronie Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa (www.ozarow-mazowiecki.doc.pl).

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie gminy Ożarów Mazowiecki od 1 lipca 2015 r.
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POJEMNIKI/WORKI DO ZBIERANIA ODPADÓW
Zmiana wykonawcy wiązać się będzie z wymianą 

wszystkich pojemników na odpady komunalne zmie-
szane. Dotychczas użytkowane pojemniki zostaną w 
czerwcu odebrane przez firmę MZO, natomiast nowy 
wykonawca w tym czasie dostarczy swoje pojemni-
ki. W czerwcu mieszkańcy nieruchomości jednorodzin-
nych otrzymają również pakiet worków do segregacji 
odpadów komunalnych. Worki do segregacji odpadów 
pozostają takie same, tj. czerwone na odpady segre-
gowane suche (papier i tekturę, tworzywa sztuczne, 
metale) oraz zielone na szkło opakowaniowe. Od 1 lip-
ca br. mieszkańcy będą otrzymywać, w ramach opła-
ty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, worki na 
odpady zielone w kolorze brązowym. Pakiet startowy 
obejmie 6 worków brązowych, przy kolejnych odbio-
rach wydawanych będzie maksymalnie 6 szt. takich 
worków. W przypadku worków czerwonych i zielonych 
wciąż obowiązywać będzie zasada 1:1, czyli za każdy 
worek wystawiony wykonawca zostawi worek pusty. 

Pojemniki na odpady komunalne zostaną również 
wymienione w zabudowie wielorodzinnej. Na terenach 
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zlikwidowane 
zostaną pojemniki typu dzwon na papier, tworzywa 
sztuczne oraz metale. Wstawione zostaną pojemniki 
na odpady komunalne zmieszane, odpady segrego-
wane suche oraz pojemniki na szkło opakowaniowe.

ODPADY ZIELONE
Korzystną zmianą dla mieszkańców nieruchomości 

jednorodzinnych będzie zwiększenie częstotliwości od-
bioru odpadów zielonych. Do tej pory odpady zielone 
odbierane były sprzed posesji co dwa miesiące w okre-
sie kwiecień-październik, poza tym można było odda-
wać je do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Prob-
lemowych. Od 1 lipca br. odpady zielone odbierane 
będą wraz z pozostałymi rodzajami odpadów, co dwa 
tygodnie, w wyznaczony w harmonogramie dzień (w ok-
resie kwiecień-październik). Co ważne, do wydzielenia 
odpadów zielonych ze strumienia odpadów komunal-
nych zobowiązani będą wszyscy mieszkańcy w zabu-
dowie jednorodzinnej, nawet ci, którzy pozostałych 
odpadów nie segregują (odpadów zielonych nie można 
wrzucać do pojemników na odpady zmieszane).

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH
ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE
I INNE NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowią-
zek objęcia systemem odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe oraz inne nierucho-
mości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. 
Właściciele tych nieruchomości zobowiązani będą 
do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wnosząc 
na rzecz systemu roczną ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach 
tej opłaty gmina zapewni odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych, tj. zmieszanych odpadów ko-
munalnych, odpadów segregowanych suchych, szkła 
opakowaniowego oraz odpadów zielonych, nierucho-
mości zostaną też wyposażone w pojemniki/worki do 
gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. 

Szczegóły dotyczące odbioru odpadów z nieru-
chomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym 
zostaną zawarte w harmonogramach dostarczonych 
właścicielom.

GMINNE PUNKTY ZBIERANIA
ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Od 1 lipca br. działalność rozpocznie nowy Gmin-
ny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych przy ul. 
Umiastowskiej w Umiastowie (jadąc od strony Oża-
rowa, po lewej stronie za cmentarzem).

 Punkt w Umiastowie czynny będzie od wtor-
ku do soboty (z wyłączeniem poniedziałku):
w okresie marzec – październik:
wtorek – piątek 11.00–19.00, sobota 8.00–16.00
w okresie listopad – luty:
wtorek – piątek 9.00–17.00, sobota 8.00–16.00.

 Gminny Punkt Zbierania Odpadów Proble-
mowych w Duchnicach kończy działalność z dniem 
20 czerwca br. Ostatnim terminem otwarcia punktu 
będzie 19–20 czerwca. 

 Gminny Punkt Zbierania Odpadów Proble-
mowych w Wolicy, do 1 lipca czynny w każdy drugi
i czwarty piątek i sobotę miesiąca, po 1 lipca czyn-
ny będzie tylko w jednym terminie w miesiącu,
w drugi piątek i sobotę miesiąca. Godziny otwarcia 
nie ulegają zmianie, tj. w piątki od 9.00 do 19.00,
w soboty od 9.00 do 15.00.
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Terminy otwarcia GPZOP Wolica
w okresie lipiec-grudzień 2015 

rok miesiąc termin

2015

lipiec 10-11

sierpień 7-8
wrzesień 11-12
październik 9-10
listopad 13-14
grudzień 11-12

Przed nami okres przejściowy związany ze zmia-
ną wykonawcy odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych oraz reorganizacją systemu, mamy 
jednak nadzieję, że mieszkańcy okażą zrozumienie 
i docenią korzystne zmiany, które wejdą w życie
z dniem 1 lipca 2015 r.

Wszelkich informacji i wyjaśnień w powyższym 
zakresie udzielą pracownicy Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie 
Maz., tel. 22 731 32 63; 22 731 32 64.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW OSIEDLI

SOŁTYSI

Wybory do organów samorządowych w jednostkach pomocniczych 
Gminy Ożarów Mazowiecki

Lp. OSIEDLE NAZWISKO I IMIĘ

1 RSM Bloki Szymankiewicz Grażyna

2 Franciszków Ciarka Teresa

3 Józefów Sułecka Anna

4 Kabel Wronikowska Bożena

5 Mickiewicza Kiljański Bartosz

Lp. SOŁECTWO NAZWISKO I IMIĘ

1 Bronisze Kilen Grzegorz

2 Domaniewek Falkiewicz Małgorzata

3 Duchnice Rutkowska Małgorzata

4 Gołaszew Radziejewska Marzena

5 Jawczyce Banaśkiewicz Janusz

6 Kaputy-Kręczki
Pintara-Kozłowska
Agnieszka

7 Konotopa Goch Zofia

8 Koprki Dudkiewicz Piotr

9 Macierzysz Zalewski Zdzisław

10 Michałówek Majewska Barbara

11 Mory Pawłowski Ryszard

12 Myszczyn Wdowiarek Włodzimierz

13 Ołtarzew Lubański Tadeusz

14 Orły Boratyn Jerzy

15 Ożarów Wieś Wrzodak Ireneusz

16 Pilaszków Gąsińska Małgorzata

17 Piotrkówek Duży Leszczyńska Ewa

18
Piotrkówek Mały
i Strzykuły

Dominiak Maria

19 Płochocin Wieś Nałęcz Joanna

20 Pogroszew Włodarczyk Marek

21 Pogroszew Kolonia Karlicka Bogumiła

22 Święcice Szastak Małgorzata

23 Umiastów Chmielewska Małgorzata

24 Wieruchów Foremnik Edward

25 Wolskie Oskierko Rajmund

6 Ołtarzew Wichert Agnieszka

7 Płochocin Północny Dymkowski Sebastian

8 Płochocin Południowy Maj Ryszard

9 Szeligi Kędzierska Katarzyna

10 Zientarówka Szulc Michał Wojciech

11 Wolica Kramek Przemysław

W dniach od 11 kwietnia do 14 maja 2015 r. 
zostały przeprowadzone wybory do organów samo-

rządu mieszkańców sołectw, w tym sołtysów oraz 
organów samorządu mieszkańców osiedli.
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Wyniki wyborów na Prezydenta RP w gminie Ożarów Mazowiecki

Frekwencja w gminieZbiorcze statystyki głosowania

Dziesiąta rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Płochocinie

23 kwietnia 2005 r. Szkoła Pod-
stawowa w Płochocinie przyjęła imię 
Szarych Szeregów. Stało się to w 
setną rocznicę powstania szkoły w 
Józefowie przeniesionej w 1994 r. do 

nowego budynku przy ul. Lipowej 3. Imię to wybrano 
nieprzypadkowo. Miało ono nawiązywać do tradycji 
szkoły, której stałym elementem obecnym w wycho-
waniu młodego pokolenia były i są harcerski ideały. 
We wpisie do kroniki szkolnej z 2005 roku czytamy: 
…„Członkowie Szarych Szeregów kształtowali przeko-
nanie, że koleżeństwo, przyjaźń, patriotyzm, gotowość 
do oddania życia za Ojczyznę to istotne wartości w 
życiu człowieka. Ci młodzi ludzie wzbogacali własną 
osobowość poprzez pracę nad sobą i świadome wyra-
bianie cech charakteru, tj. opanowanie, wytrzymałość, 
odwaga oraz zdyscyplinowanie. W krótkim, bo zale-
dwie dwudziestoletnim życiu, wcielali ideały męstwa, 
braterstwa, honoru, dzielności, wytrwałości, służby – 
pojmowanej jak idei, rzetelnej nauki, ambicji.

Dziś nie musimy podejmować heroicznych czy-
nów, jakie były udziałem bohaterskich członków Sza-
rych Szeregów. Obowiązkiem każdego z nas jest wal-
ka ze swoimi wadami. Powinniśmy zdobywać cechy 
dobrego ucznia, pilność, sumienność, dociekliwość, 
punktualność oraz wykształcać umiejętność porozu-
miewania się z innymi bez negatywnych uczuć… aby 
dziś być dobrymi uczniami i kolegami a w przyszłości 
stać się pełnowartościowymi, szanowanymi obywa-
telami. Do tego zobowiązuje nas dumne imię naszej 
szkoły – imię Szarych Szeregów.” 

Słowa te w ciągu dziesięciu lat nie straciły swoje-
go znaczenia. Wychowawcy, nauczyciele, instrukto-
rzy ZHP starają się kształtować te cechy w naszych 
uczniach. I tak jak przed laty podejmujemy działania 

mające na celu przybliżenie im tematu drugiej wojny 
światowej czy – dokładniej – Powstania Warszawskie-
go. Ponieważ tematyka ta jest dość trudna podejmu-
jemy starania by przekaz tej wiedzy odbywał się w jak 
najbardziej przystępny i atrakcyjny sposób. W tym roku 
uczniowie klas IV-VI mogli na przykład spróbować sił
w terenowej grze konspiracyjnej „Jest Nadzieja!” 
Gra rozpoczęła się w momencie spotkania z łączni-
kiem, który przekazał uczniom odpowiednie instruk-
cje. Wszystko musiało być zachowane w klimacie z 
czasów konspiracji. Następnie przez ponad tydzień 
w różnych miejscach szkoły rozwieszane były kartki 
z pytaniami dotyczącymi Szarych Szeregów. Zada-
niem uczniów było odgadywanie zagadek, przy któ-
rych na kartce znajdował się znak Polski Walczącej. 
Gra miała charakter międzyklasowy. 

Jak co roku nasi uczniowie próbowali swych sił
w teście wiadomości o Szarych Szeregach. I jak co 
roku z ogromnym zaangażowaniem brali udział w kon-
kursie Poezji i Pieśni Patriotycznej. Konkurs wciąż 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem również 
wśród uczniów z innych szkół z naszej gminy. Nie-
zmiennie też wydarzenie to cieszy, wzrusza, czasem 
wyciska z oka łzę. Koncert laureatów uświetnił w tym 
roku dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia. 

Renata Cybulska

Andrzej Sebastian Duda
5918 głosów
54%
 
Bronisław Maria Komorowski
5108 głosów
46%
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Msza św. i koncert papieski

18 maja br. w rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, 
o godz. 18.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Ożarowie Mazowieckim odbyła się dziękczynna 
Msza Święta  i koncert pt.: „ Nieście wysoko płomień 
wiary i nadziei”. Koncert poświęcony św. Janowi Pa-
włowi II, który pełnił „niezmordowana służbę Kościo-
łowi i światu”, w wykonaniu zespołu „Moja Rodzina” 
zgromadził liczne grono wiernych. Poniedziałkowe 
spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem 

„Barki” – ulubionej pieśni św. Jana Pawła II, przed 
jego pomnikiem.

„Zespół Moja Rodzina od 2009 roku gra koncer-
ty ewangelizacyjne ze świadectwem, bierze udział 
w Festiwalach Muzyki Chrześcijańskiej, projektach 
edukacyjnych, rekolekcjach i warsztatach dla mu-
zyków. Posługuje podczas niedzielnych Eucharystii, 
Wieczorach Wielbienia, spotkaniach modlitewnych.

Viola Wściseł

Koncert z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej

W niedzielny wieczór 10 maja 2015 roku w koś-
ciele NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie miał 
miejsce szczególny koncert. Z okazji 70. rocznicy za-
kończenia II wojny światowej zostały wykonane dwa 
utwory Simona Ferdinanda Lechleitnera, nieznanego 
austriackiego kompozytora, działającego w Polsce
w pierwszej połowie XVIII w. na dworze wojewody sando-
mierskiego Jerzego Aleksandra Lubomirskiego. Utwo-
ry odnalazł w klasztorze na terenie dzisiejszej Słowacji
i zrekonstruował ks. dr Dariusz Smolarek SAC. 

Pierwsza z zaprezentowanych kompozycji to Lita-
niae De Corde Jesu – Litania do Serca Pana Jezusa 
z 1734 r., którą wykonał zespół Collegium Musicum 
Varsoviensis. Partie solowe zaśpiewali: Katarzyna 
Bienias – sopran, Joanna Gontarz – alt, Adam Sławiń-
ski – tenor, Krzysztof Chalimoniuk – bas. W drugiej 
części koncertu do grona wykonawców dołączył oża-
rowski Chór Kameralny Ab Imo Pectore. Zabrzmiała 
wówczas Missa Solemnis In Honorem Sancti Cajeta-
ni z 1741 r. (Msza Uroczysta ku czci św. Kajetana). 
Całością projektu zadyrygował Mariusz Latek. 

Szczególną atrakcją artystyczną stało się wykona-
nie całego koncertu na instrumentach dawnych. Uwagę 

licznie zgromadzonych słuchaczy zwracały zwłaszcza 
barokowe trąbki bezwentylowe – tzw. clarini – o cha-
rakterystycznym, delikatnym, ciepłym i jasnym brzmie-
niu. Gra na tego typu instrumencie wymaga dużego 
profesjonalizmu i umiejętności technicznych. 

Wielkie podziękowania należą się księdzu dr Da-
riuszowi Smolarkowi, który nie tylko zrekonstruował 
oba utwory Lechleitnera, ale także wygłosił przed 
koncertem interesujący miniwykład, wprowadzając 
słuchaczy w historię powstania kompozycji oraz kli-
mat XVIII-wiecznej epoki. Bardzo dziękujemy również 
Panu Burmistrzowi Pawłowi Kanclerzowi za wsparcie 
finansowe tego oryginalnego przedsięwzięcia. Cały 
koncert został utrwalony na nagraniu CD. Mamy 
nadzieję, że ta profesjonalna dokumentacja dźwię-
kowa pozwoli w przyszłości pozyskać środki finan-
sowe na wydanie płyty, a także umożliwi realizację 
następnych pionierskich projektów artystycznych – 
zwłaszcza prawykonań odnalezionych i zrekonstru-
owanych utworów polskich kompozytorów przełomu 
XVII i XVIII stulecia.

dr Mariusz Latek 

Fotorelacja wewnątrz numeru.
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Rajd Rowerowy im. Janusza Kusocińskiego

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Stowarzysze-
nie „Razem w Powiecie” oraz Ożarowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zorganizowali w dniu 31.05.2015 r.
XV Rajd Rowerowy im. Janusza Kusocińskiego na 
trasie: Ołtarzew – Palmiry – Ołtarzew. 

Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, Urząd Miejski w Ożarowie 
Mazowieckim, Gmina Stare Babice, Rynek Hurtowy 

Bronisze, RSP Duchnice oraz Stowarzyszenie Razem 
w Powiecie.

Na starcie zgłosiło się ponad 380 uczestników, 
wśród których była zorganizowana grupa młodzieży z 
Gimnazjum Nr 1 w Błoniu, z Gimnazjum w Ożarowie 
Mazowieckim oraz z Zespołu Szkół w Bożej Woli. Naj-
młodszym uczestnikiem rajdu był 7-letni Marcel Mły-
narz, natomiast najstarszym – Wiesław Nowaczyński.

Przed rozpoczęciem rajdu delegacja uczestni-
ków rajdu złożyła wiązankę kwiatów pod obeliskiem
w miejscu, gdzie stał dom, w którym  urodził się 
Janusz Kusociński.

Po przyjechaniu do Palmir delegacja uczestników 
udała się na cmentarz wojenny, gdzie złożyła wią-
zankę kwiatów pod pomnikiem Janusz Kusocińskie-
go. Po półgodzinnym odpoczynku rajd ruszył w drogę 
powrotną.

Po przybyciu na metę każdy uczestnik rajdu mógł 
posilić się smaczną grochówką.

Końcowym akcentem rajdu było rozlosowanie 
wielu nagród, wśród których najcenniejszymi były ro-
wery turystyczne. 

W zgodnej opinii uczestników XV Rajd Rowerowy 
im. Janusza Kusocińskiego był imprezą bardzo uda-
ną. Zarówno organizatorzy jak i wolontariusze doło-
żyli wszelkich starań, aby każdy z uczestników raj-
du mógł doświadczyć wielu wrażeń oraz przejechać 
bezpiecznie całą trasę. Uczestnikom rajdu sprzyjała 
także piękna pogoda.

Tadeusz Kuźma

Warsztaty biblioteczne dla młodzieży

Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim 
regularnie odwiedzają uczniowie pobliskich szkół 
po to, żeby pożyczyć książkę, skorzystać z tabletów 
albo wziąć udział w interesującym spotkaniu, które 
proponujemy w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

Poprzez nasze spotkania staramy się zasygna-
lizować młodym ludziom ważne wydarzenia, akcje 
społeczne oraz sprawy, które są istotne na poszcze-
gólnych etapach rozwoju i edukacji. Ich znajomość 
pomoże w dalszej nauce i życiu.

W bieżącym roku obchodziliśmy, nie pierwszy raz, 
Dzień Bezpiecznego Internetu – święto obecne już 
w całej Europie, mające zwrócić uwagę na kwestię 
bezpiecznego dostępu młodych ludzi do zasobów 

internetowych. W lutym i marcu w naszej Bibliote-
ce przeprowadzony został cykl zajęć warsztatowych 
dla klas I Gimnazjum im. Bohaterów Powstania War-
szawskiego w Ożarowie Mazowieckim.

W przyjaznej i wesołej atmosferze rozmawia-
liśmy z młodzieżą o sprawach ważnych i poważ-
nych: o zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy 
światem internetowym i realnym, o obiegu plotki w 
sieci oraz o tym, jak mało dyskretny jest profil na 
Facebook’u. Przeczytaliśmy też fragment opowiada-
nia Anny Onichimowskiej „Aki. Za ścianą”, po lektu-
rze którego uczestnicy wcielili się w role bohaterów 
i mogli zmienić bieg wydarzeń w tekście. Wszystkie 
grupy zgodnie stwierdziły, iż warto rozsądnie swój 





31 maja br. na boisku przy ul. Szkolnej 3 w Ożarowie 
Mazowieckim odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. 
Patronat nad imprezą sprawowali Burmistrz Ożaro-
wa Mazowieckiego oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej, natomiast organizatorami byli Dom Kultury 
"-”Uśmiech" i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Na dzieci czekało mnóstwo, wspaniałych atrakcji. 
Na scenie podziwialiśmy występy dzieci i młodzieży
z Domu Kultury "Uśmiech" w Ożarowie Mazowie-
ckim oraz z Filii w Broniszach. Rozdano również dy-
plomy w konkursie plastycznym: „Bądź bohaterem, 
zrób komuś coś miłego”, zainaugurowano XIV Ogól-
nopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W tematycznie 
przygotowanych namiotach można było poznać m.in. 
tajniki sztuki kulinarnej, ułożyć niezwykłe, drewniane 
konstrukcje. Na scenie i placu „szalał” wraz z dzieć-
mi Klaun Leon oraz jego pomocnice. Dzieci miały 
również okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
z żywą maskotką – m.in. z Myszką Micky, Kubusiem 
Puchatkiem. Na koniec wystąpiły zespoły: „Na ostat-
nią chwilę" i „Telepatia". Dzieci i ich rodzice mogli 
się również posilić smacznymi kiełbaskami, zupą ja-
rzynową serwowaną przez Burmistrza, a także łako-
ciami: watą cukrową, lodami i goframi. Wszyscy mali 
i duzi bawili się fantastycznie.

Viola Wściseł





CZERWONY WOREK
odpady segregowane suche

Co wrzucać:
 –  papier i tektura (gazety i czasopisma, katalogi i pros--

pekty, papier szkolny i biurowy, książki, zeszyty, to--
rebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe 
i tekturowe, tekturę, ścinki drukarskie),

 –  tworzywa sztuczne (puste butelki po napojach (PET, 
PE), opakowania, folie i torebki z tworzyw sztucznych, 
pojemniki po produktach spożywczych),

 –  metale (puszki po napojach, pudełka, folie, drobny 
złom żelazny metali kolorowych),

 –  opakowania wielomateriałowe – tetra pak (opako-
wania po mleku, napojach, sokach).

–  drobne produkty z tworzywa sztucznego typu zabaw-
ki, szczoteczki do zębów, artykuły wykonane z połą-
czenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami

Nie wrzucać: odpadów higienicznych np. pieluch 
jednorazowych; opakowań mocno zanieczyszczo-
nych np. butelek po oleju, opakowań metalowych 
pod ciśnieniem, opakowań metalowych po substan-
cjach niebezpiecznych, rozpuszczalnikach, kwa-
sach; tworzyw piankowych

GMINNY PUNKT ZBIÓRKI
ODPADÓW PROBLEMOWYCH 

(GPZOP)

W GPZOP Mieszkańcy mogą oddać następujące ro-
dzaje odpadów komunalnych:
–  papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, sty-

ropian
–  opakowania wielomateriałowe (tetra pak), szkło,
–  odpady biodegradowalne,
–  odpady wielkogabarytowe,
–  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
–  zużyte baterie i akumulatory,
–  zużyte świetlówki i inne odpady zawierające 

rtęć,
–  chemikalia (resztki farb, lakierów, zużyte oleje, 
środki ochrony roślin i opakowania po nich itp.),

–  zużyte opony, 
–  odpady remontowe, 
–  popioły.

Terminy otwarcia GPZOP
Wolica, ul. Leśna 1 

- drugi piątek i sobota m-ca
piątek 9.00-19.00, sobota 9.00-15.00

Umiastów, ul. Umiastowska

w okresie marzec-październik

- wtorek - piątek 11.00 - 19.00, 
- sobota 8.00 -16.00

w okresie listopad-luty

- wtorek – piątek - 9.00 – 17.00
- sobota 8.00 - 16.00

ZIELONY WOREK
szkło opakowaniowe

Co wrzucać:
–  butelki po napojach bez korków i zakrętek, 
–  czyste słoiki po żywności bez zakrętek

Nie wrzucać: szkła stołowego, fajansu, porcelany 
i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, lamp ne-
onowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szkła żarood-
pornego, izolatorów, reflektorów itp.

BRĄZOWY WOREK
odpady zielone

Co wrzucać:
–  trawę, liście, pocięte gałęzie ipt.

Nie wrzucać: odpadów zielonych z dużą ilością 
ziemi

ZMIESZANE
ODPADY KOMUNALNE

Odbiór z nieruchomości tylko w pojemnikach

Co wrzucać:
 –  pozostałe odpady komunalne, które nie są odbie--

rane w sposób selektywny.

Nie wrzucać: odpadów zielonych, gruzu, odpa-
dów niebezpiecznych typu baterie, świetlówki, ter-
mometry.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH





LAKIERNIA PROSZKOWA
OGRODZENIA – BALUSTRADY – BRAMY – KONSTRUKCJE 

USŁUGI SPAWALNICZE
Tel. 510 707 255 Mateusz Siarkiewicz

Macierzysz, ul. Sochaczewska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki
e-mail: slusarstwo.m-siarkiewicz@wp.pl
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Rodzinny turniej sportowy

W dniu 22 maja, w Szkole Podstawowej nr 1
w Ożarowie Mazowieckim, uczniowie i rodzice klasy 
Id uczestniczyli w Sportowym Turnieju Rodzinnym. 
Był on zorganizowany z okazji Dnia Rodziny.

Wszyscy przybyli po południu na salę gimnastycz-
ną brali udział w konkurencjach sportowych. Uczniowie 
zostali podzieleni na 3 zespoły – żółty, niebieski i zie-
lony, w każdym po 6-osób. Do każdego zespołu dzieci, 
dołączyli ich rodzice. Wszyscy wykonywali te same za-
dania i zdobywali punkty dla swoich drużyn. Po każdej 
konkurencji, kapitanowie drużyn, wrzucali do odpo-
wiednich, przezroczystych pojemników, szyszki. Ilość 
wrzucanych szyszek zależała od zajętego miejsca. Na 
koniec zmagań sportowych, szyszki zostały policzone 
na oczach wszystkich zawodników. Wówczas okazało 
się, że dwie drużyny zdobyły dokładnie taką samą licz-
bę punktów i zajęły drugie miejsce.

Konkurencje sportowe wymagały sprawności, 
szybkości, dokładności ale przede wszystkim współ-
działania. Mimo zabawowego podejścia do impre-
zy, to emocje związane z rywalizacją były widoczne
u wszystkich uczestników, zarówno dużych i małych. 

Były to jednak emocje pozytywne. Zawody przebiega-
ły w atmosferze śmiechu i zabawy. 

Na zakończenie turnieju zostały wręczone dyplo-
my przygotowane przez klasową 

Radę Rodziców. Po tej uroczystości, wszyscy 
zmęczeni przystąpili do przygotowanego wcześniej 
poczęstunku. Był to czas, na rozmowy między rodzi-
cami i zabawę dzieci.

Spotkanie to na pewno przyczyniło się do jeszcze 
lepszej integracji dzieci ale także rodziców. Była to 
okazja do wspólnej zabawy i przekonania, że szkoła 
to miejsce, w którym oprócz nauki można znaleźć 
także i zabawę nie tylko dla dzieci.

Na zakończenie chciałam wszystkim serdecznie 
podziękować za pomoc w zorganizowaniu turnieju. 
Rodzicom, dziękuję za aktywny udział w naszym 
spotkaniu oraz przygotowanie poczęstunku. Oddziel-
ne podziękowania kieruję do Pani Ewy Szmyd, która 
bardzo mi pomogła w przeprowadzeniu turnieju.

Wychowawca klasy Id
Małgorzata Polańska

wolny czas dzielić między Internet i inne aktywności.
Kolejną propozycją warsztatową dla młodzieży były 
spotkania, podczas których zmierzyliśmy się z infor-
macją. Z jej wyszukiwaniem i przekazywaniem dalej 
oraz - co sprawiło największe trudności – z oceną jej 
wiarygodności. Poznaliśmy najbardziej i najmniej do-
stępne źródła wiedzy i informacji, poprzez ćwiczenia 
udowodniliśmy, jak ważne jest baczne i cierpliwe wy-
słuchanie drugiej osoby, a także, jak łatwo wprowa-

dzić kogoś w błąd podając informacje nieprawdziwe. 
Uważamy, że zajęcia w postaci warsztatów, 

wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi, są 
dobrą formą pracy z młodymi ludźmi. W kolejnym 
roku szkolnym planujemy wzbogacenie naszej ofer-
ty, o czym powiadomimy już po wakacjach. 

Ewa Sobieraj
Kierownik Działu Gromadzenia i Udostępniania 

Spotkanie integracyjne

W ostatni majowy weekend mieszkańcy Wieru-
chowa spotkali się na integracji kulturalno-rozrywko-
wej. Na spotkaniu w miejscowym Domu Weselnym 
bawiła się niemalże cała wieś. Chciałbym z tej okazji 
podziękować władzom Gminy za pomoc przy organi-
zacji naszego festynu. Dziękuję również wszystkim 
przybyłym mieszkańcom Wieruchowa i zespołowi mu-
zycznemu, który umilał czas uczestnikom zabawy. 

Sołtys wsi Wieruchów
Edward Foremnik
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WIELKI DZIEŃ W ŚWIĘCICKIEJ SZKOLE – LEKCJA PATRIOTYZMU

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, 
które zapadają na stałe w jego świadomość.

Takim doniosłym wydarzeniem dla dzieci, rodziców, 
grona pedagogicznego i pracowników naszej szkoły 
było świętowanie piątej rocznicy nadania imienia.

Miało to miejsce 12 maja br.
„Było to zaledwie kilka lat temu, a wydaje się 

jakby wczoraj. Czas tak szybko mija...” – właśnie 
od takich słów rozpoczęła swoje przemówienie Pani 
Dyrektor – Zdzisława Lesińska.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia po-
cztu sztandarowego i odśpiewania hymnu szkoły, po 
czym Pani Dyrektor bardzo serdecznie powitała sza-
nownych gości, a wśród nich: Pana Burmistrza Pa-
wła Kanclerza, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
Pana Tadeusza Szmigiel i Lecha Toruszewskiego, 
radnych z naszego terenu, Dyrektora Zespołu Eko-
nomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli – 
Pana Zbigniewa Rybaka, byłych dyrektorów naszej 
szkoły i nauczycieli, dyrektorów zaprzyjaźnionych 
szkół gminnych i SP nr 1 w Pruszkowie, proboszcza 
parafii Łaźniew, innych przybyłych gości i całą spo-
łeczność szkolną.

Podkreśliła fakt, że bardzo się cieszymy, iż po-
nownie możemy się spotkać i wspólnie przeżyć te 
radosne chwile. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła 
może nosić zaszczytne i godne imię Wielkiego Po-
laka i wybitnego przywódcy – Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Przez pięć minionych lat z honorem pre-
zentowaliśmy sztandar z jego wizerunkiem. Postać 
Patrona stała się bliska naszym sercom, a jego idee 
przyświecały nam w codziennej pracy.

W krótkiej prezentacji multimedialnej uczniowie 
pokazali jak wartości wyznawane przez Naszego Pa-
trona – prawda, piękno, waleczność, przyjaźń, mi-
łowanie kraju, poszanowanie godności człowieka 
– wcielane były w życie podczas zajęć lekcyjnych, 
akademii czy wycieczek. Uczniowie mówili też, jak 
oni postrzegają Swojego Patrona. Wyrażali się o nim 
z niezwykłą sympatią np. „Podziwiam Józefa Piłsud-
skiego – Naszego Patrona za to, że tak bardzo ko-
chał swój kraj i robił wszystko, aby był wolny, a my 
teraz możemy żyć w wolnej ojczyźnie” albo 

„Swoją niezłomnością i cierpliwością pokazuje 
mi, że należy wytrwale dążyć do celu i nie podda-
wać się, a tym celem są dobre wyniki w nauce”, 
„Wzrusza mnie, że był tak zżyty ze swoim koniem
o imieniu Kasztanka”

Bardzo poruszające były wystąpienia gości, którzy 
z ogromną życzliwością i ciepłem wypowiadali się. 

Przytoczę tu słowa Pana Burmistrza: „Szkoła
w Święcicach to szkoła tak familijna, tak miła, w któ-
rej panuje wyjątkowy klimat”, 

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruszkowie 
powiedziała: „Jest tu cudowna atmosfera. Ucznio-
wie z mojej szkoły bardzo lubią tu przyjeżdżać, grać 
w piłkę i bawić się”.

Kółko teatralne w formie montażu słowno-mu-
zycznego zaprezentowało program nawiązujący do 
wydarzeń z życia Marszałka i II Rzeczypospolitej. 
Mali aktorzy z wielkim przejęciem recytowali patrio-
tyczne wiersze, prześlicznie śpiewał zespół śpiewa-
ków piosenkę „Rozkwitły pąki białych róż” , ale ser-
ca widowni podbił uczeń klasy V Jakub Bartosiński, 
który przecudnie nucił o dziewczynie rozpaczającej 
po poległym na wojnie Jasieńku.

Wszystko odbywało się w atmosferze wielkiej po-
wagi i skupienia.

Na koniec Pani Dyrektor przypomniała o zna-
miennych słowach wyszytych na sztandarze „Bóg, 
Honor, Ojczyzna, Praca”, które są fundamentem 
naszej pracy. Gorąco podziękowała za przybycie, 
prezenty, pamiątki, które są bardzo miłe i zaprosiła 
na słodki poczęstunek, sałatki i grilla.

Był to piękny, słoneczny i pełen wrażeń dzień, któ-
ry nie tylko scalił całą społeczność szkolną, ale i był 
też wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Wartości 
Komendanta wdrażane w naszej pracy motywują do 
jeszcze większego wspólnego wysiłku, by w szkole 
było lepiej, mądrzej, ciekawiej i bardziej przyjaźnie.

Wiktoria Dziuda,
nauczyciel historii
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XXX Rajd Szlakiem Naszej Historii im. por. hm. Jana Cierlińskiego

18 kwietnia 2015 roku (sobota w godz. 10.00-
15.30) w gminie Ożarów Mazowiecki odbył się XXX 
Rajd Szlakiem Naszej Historii. Jednym ze współor-
ganizatorów tego przedsięwzięcia była Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożaro-
wie Mazowieckim.

Tegoroczny rajd odbywał się pod hasłem „Rajd 
Szlakiem Naszej Historii – żywa lekcja historii i 
patriotyzmu” i jest on kontynuacją rajdów historycz-
no-patriotycznych, przypominających najważniejsze 
wydarzenia XX wieku. Hasło to ma również związek
z tym, że w 2015 roku obchodzimy 95 rocznicę 
„Cudu nad Wisłą”(Bitwa Warszawska 1920 r.)

Liczba uczestników biorących udział w Rajdzie 
Szlakiem Naszej Historii rośnie z roku na rok. Te-
goroczny rajd zarejestrował 644 przedstawicieli mło-
dzieży szkolnej, nauczycieli i organizatorów. Z roku na 
rok zwiększa się też udział rodziców i opiekunów oraz 
młodzieży starszej opiekującej się miejscami pamięci. 
W 10 punktach pamięci czuwała młodzież, harcerze, 
kombatanci oraz członkowie Stowarzyszenia Histo-
ryczno-Rekonstrukcyjnego „Patria” którzy przekazywa-
li swą wiedzę uczestnikom rajdu. Była to żywa lekcja 
historii, która w prosty i dostępny sposób pokazywała 
poświęcenie naszego narodu w walce 
o wolność. Ożywała cała prawda histo-
ryczna, ożywały pomniki i ludzie, którzy 
poświęcili swoje życie za Ojczyznę.

W tym roku obszar objęty rajdem 
powiększył się o dwa nowe punkty 99 
i 104. 

Punkt 99 znajduje się w Ołtarzewie 
przy ul. Kilińskiego 20. Jest to Koś-
ciół Zgromadzenia księży Pallotynów,
w którym znajduje się tablica dla 
uczczenia pamięci członków zgroma-
dzenia poległych i pomordowanych za 

działalność patriotyczną w latach 1939-1945. Punkt 
104 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 
167A to Szpital Powstańczy Służby Sanitarnej VII 
Rejonu „Jaworzyn” VII Obwodu „Obroża” Okręgu 
Warszawskiego AK – działający od sierpnia 1944 
roku do stycznia 1945 roku. Oprócz pieszych patro-
li, których w tym roku było 89, w rajdzie wziął udział 
1 patrol rowerowy. 

Udział uczniów wszystkich okolicznych szkół, 
starszej młodzieży szkolnej, opiekunów i rodziców, 
choć dobrowolny, stał się naszą wspólną tradycją.
W tym roku szczególnie zaangażowani byli harcerze 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Maz. oraz 

drużyna harcerska działająca przy 
Gimnazjum w Ożarowie Maz. Dzięki 
tej tradycji wpływamy na kształtowa-
nie właściwej postawy patriotycznej. 
W czytelny sposób czerpiemy wiedzę 
historyczną i integrujemy się ze spo-
łecznością lokalną.

Współorganizatorzy Rajdu Szla-
kiem Naszej Historii mają nadzieję, 
że za rok weźmie w nim udział jesz-
cze więcej uczestników. Serdecznie 
zapraszamy.

 Majewska Małgorzata

Finał II Edycji Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Profilaktycznego

20 maja 2015 roku, w Szkole Podstawowej nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim, odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród w II edycji Gminnego Konkursu Przy-
rodniczo-Profilaktycznego „Świat szczęśliwych ludzi 
w świecie pięknej przyrody”. Na uroczystość przy-
był Zastępca Burmistrza Pan Tomasz Tymoftyjewicz. 
Wśród zaproszonych gości byli również przedstawicie-

le Urzędu Miejskiego, Gminnej Komisji Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych oraz  Rady Rodziców przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.
Na uroczystości byli obecni także dyrektorzy szkół, 
nauczyciele i oczywiście nasi uczestnicy, uczniowie
z klas II, III i IV.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Głównym 
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Z wizytą w Wieliczce i Krakowie

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mic-
kiewicza w Umiastowie 29 kwietnia wyjechały na 
wycieczkę do Wieliczki i Krakowa. Z radością wyru-
szyły w nieznane. Długą podróż uatrakcyjnił posiłek
w Mc Donaldzie, a potem już czekała na nich Wielicz-
ka. Ponieważ do zejścia na dół, do kopalni, zostało 
jeszcze trochę czasu więc z przyjemnością spędziły 
go na szaleństwach, na placu zabaw. Zejście pod 
ziemię, po dużej ilości schodów, liczenie stopni, też 
okazało się doskonałym zajęciem.

Na początku trasy uczestnicy musieli znaleźć 
powitalny list od Skarbnika i przyłożyć rękę do wgłę-

celem konkursu była promocja  zdrowia i bezpiecz-
nych zachowań oraz rozwijanie zainteresowań przy-
rodniczych. Poziom wiedzy i umiejętności uczest-
ników konkursu był jeszcze wyższy niż w ubiegłym 
roku. Pytania, które przygotowywały szkoły, były zna-
ne dla ich reprezentantów i wymagały one znajomo-
ści ich odpowiedzi, co przyczyniło się do pogłębiania 
wiedzy. Z drugiej strony, świetnie przygotowane re-
prezentacje, odpowiadały czasami na bardzo trudne 
pytania z innych szkół. Przy okazji wszyscy uczyliśmy 
się i zdobywaliśmy nowe wiadomości.

Finał konkursu miał wynagrodzić dzieciom i na-
uczycielom całoroczne przygotowywania i zmagania 
podczas poszczególnych etapów rywalizacji. Po przy-
witaniu gości, nastąpił długo oczekiwany moment 
rozdania nagród.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1, 
wspaniałe nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy kon-
kursu. Łącznie było to 72 osoby. Zgodnie z tematyką, 
nagrody związane były z treściami przyrodniczymi oraz 
profilaktyką. Oprócz nagród rzeczowych dla dzieci, 
przygotowano także medale. Nie tylko dzieci zostały 
nagrodzone, każda z 4 szkół biorąca udział w naszym 
konkursie otrzymała pamiątkowy puchar oraz szkolną 
stację pogody i filmy DVD o tematyce przyrodniczej. 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła zdo-
była największą liczbę punktów i zajęła I miejsce
w klasyfikacji generalnej szkół z naszej gminy.

W szranki zmagań konkursowych stanęli również 
nauczyciele, którzy rywalizowali o tytuł ,,Autora najcie-
kawszego pytania”. O wyłonienie zwycięzców poprosi-

liśmy instytucje, które finansowały zakup nagród, aby 
wytypowały swoich faworytów. Przedstawiciele tych 
instytucji wybrali następujących autorów pytań:

Pani Małgorzata Ziółkowska ze Szkoły Podsta-
wowej w Święcicach Pani Małgorzata Szmurło ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim   
Pani Małgorzata Miziołek ze Szkoły Podstawowej w 
Płochocinie Nagrodzone panie otrzymały kosze ze 
słodyczami.

II edycja konkursu zakończyła się, ale dziś już 
wiemy, że konkurs będzie kontynuowany w nowym 
roku szkolnym. Nasi sponsorzy zaś obiecali, że rów-
nież w przyszłym roku będą patronowali rywalizacji 
uczniów i sfinansują zakup nagród. Wszystkim ser-
decznie gratulujemy. Życzymy wspaniałych waka-
cji, pełnych niezwykłych przygód i wędrówek po 
naszym wspaniałym kraju i abyśmy wszyscy wy-
poczęci i zdrowi wrócili do zmagań konkursowych
w nowym roku szkolnym.

Organizatorzy
Małgorzata Polańska i Joanna Zwierzchowska 

nauczyciele SP1 w Ożarowie Maz.

bienia dłoni na ścianie, zgłaszając tym samym go-
towość do dalszej wędrówki. Otrzymali także kartki
z quizem sprawdzającym ich wiadomości zapamięta-
ne z opowieści pani przewodnik.

Z zaciekawieniem oglądali eksponaty, słuchali 
opowiadania o dawnych narzędziach i niebezpiecz-
nej pracy górników. Na trasie zwiedzania, w jednej
z komór, wezwany ich okrzykami pojawił się Skarb-
nik. Powitał dzieci, podzielił je na grupy i dał do prze-
taczania bal drewna, imitujący bryłę soli. Następne 
spotkanie z duchem kopalni odbyło się w innej ko-
morze. Tam także dzieci wykonywały różne zada-
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naszego pobytu w dawnej stolicy Polski. Po obiedzie 
wyruszyliśmy w powrotną podróż .Zmęczeni ,ale za-
dowoleni i szczęśliwi dotarliśmy pod szkołę, gdzie na 
swoje pociechy czekali stęsknieni rodzice.

Jadwiga Bieńkowska

Wycieczka do Pragi

W dniach 21 – 24 maja 2015 r. grupa słuchaczy 
Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięła 
udział w wycieczce do Pragi. Bazą wypadową był za-
jazd w nadgranicznej miejscowości Niemojów, skąd 
przez przejście graniczne w Kudowie Słonem prze-
prawialiśmy się do Czech. 

Pierwszego dnia, w drodze do Niemojowa od-
wiedziliśmy kompleks klasztorny na Jasnej Górze 
w Częstochowie, gdzie mieliśmy również możliwość 
uczestniczyć we mszy św. w Kaplicy Cudownego 
Obrazu.

W drugim dniu udaliśmy się do Skalnego Miasta 
w Adrszpach w północno-zachodniej części masywu 
górskiego w Sudetach Środkowych. Są to unikalne 
bloki piaskowcowe powstałe w wyniku nierównej 
odporności skał na wpływy atmosferyczne. Obszar 
Skał Adrszpasko-Cieplickich jest objęty rezerwatem 
przyrody. Interesującym zwieńczeniem trudów zwie-
dzania była przejażdżka łodzią po jeziorku.

Po wyczerpującej wędrówce po Skalnym Mieście 
udaliśmy się do Broumov, gdzie znajduje się Klasztor 
Benedyktyński - perła europejskiego baroku. Unika-
towe wnętrza pozwalają na poznanie dziejów klasz-

toru, a także poczucie atmosfery, okoliczności jego 
powstania i życia zakonników. Podczas zwiedzania 
klasztoru zobaczyliśmy wspaniałe wnętrze kościo-
ła św. Wojciecha, bibliotekę klasztorną z unikatowy-
mi rękopisami i starodrukami a także średniowiecz-
ną kopię Całunu Turyńskiego.

Trzeciego dnia udaliśmy się do Pragi, jednej z naj-
piękniejszych europejskich stolic. Zwiedziliśmy tam 
Muzeum Miniatur, gdzie artysta z niezwykłą precyzją 
odtworzył w skali mikro m.in. karawanę wielbłądów
w uchu igielnym, portret Czechowa namalowany na 
połówce makowego ziarnka, modlitwę „Ojcze Nasz” 
napisaną na ludzkim włosie, czy też najmniejszą 
książkę świata (wpisana jako rekord do Księgi Gui-
nessa) o rozmiarze 0,9 x 0,9 mm 

Następnie zwiedziliśmy katedrę św. Wita, naj-
większą i najważniejszą świątynię w Pradze. Znaj-
duje się w niej krypta królów czeskich, bogato zdo-
biona kaplica św. Wacława wraz z jego relikwiami
i piękna Złota Brama. 

Po zwiedzeniu katedry udaliśmy się do średnio-
wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego. Ten wy-
jątkowy obiekt stworzono dla Albrechta von Wallen-

nia, związane z wiadomościami zdobytymi w trakcie 
wędrówki. Towarzyszyła temu radość, chęć udziału
w konkursach i zadowolenie uczestników. Trzy go-
dziny zwiedzania trasy minęły bardzo szybko. Wyjazd 
na górę górniczą windą, zabranie bagaży z autokaru 
i zjazd pod ziemię na kolację i nocleg to następny 
powód do radości. Podziału miejsc sypialnych doko-
nano szybko, na dzieci czekała sala zabaw z atrak-
cjami. Potem wieczorna toaleta, opatulenie się koł-
drą ( pod ziemią chłodno) i zasłużony sen do godziny 
7.00 następnego dnia.

30 kwietnia – pobudka, poranna toaleta, pako-
wanie bagaży, śniadanie o godzinie 8.00, a potem 
wyjazd na powierzchnię, zakup pamiątek z Wieliczki
i wyjazd do Krakowa. Zwiedzanie w Krakowie rozpo-
częło się wizytą u Smoka Wawelskiego. Potem wej-
ście na Wawel, podziwianie jego piękna i gromadze-
nie następnych wiadomości przekazywanych przez 
panią przewodnik. Zwiedzanie Katery Wawelskiej, 
przejście przez Sukiennice, wędrówka po krakowskim 
rynku, wysłuchanie legend i opowieści to następne 
atrakcje i etapy wycieczki. Sygnał z Wieży Mariackiej, 
pozdrowienia od trębacza, zakończył oficjalną część 
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steina, czeskiego wodza i polityka. Obecnie pałac 
pełni rolę siedziby Senatu Republiki Czeskiej. 

Następnie udaliśmy się na Hradczany. Jest to 
zbudowana w XIV wieku dzielnica, która określana 
jest mianem “królewskiej”. Kompleks jest bogaty 
w wiele zabytków. Najważniejszym i najokazalszym 
jest zbudowany w IX wieku Zamek Królewski. Po 
zwiedzeniu Hradczan odbyliśmy rejs statkiem po 
Wełtawie, skąd mogliśmy podziwiać wiele ciekawych 
i okazałych zabytków „Złotej Pragi”. 

Następnie przeszliśmy Mostem Karola na Rynek 
Starego Miasta, odwiedziliśmy targowisko na ul. 
Havelskiej, skąd udaliśmy się na Plac Wacława. Na 
placu tym znajduje się pomnik świętego Wacława na 
koniu oraz gmach Muzeum Narodowego. Miejsce to 
było świadkiem wielu historycznych wydarzeń, w tym 
Aksamitnej Rewolucji w 1989 roku. 

Czwartego dnia zwiedziliśmy kopalnię złota w Zło-
tym Stoku. Pierwszy zapis o prowadzonych tu ro-
botach górniczych pochodzi z 1273 r. Jest to przy-
wilej na poszukiwania górnicze nadany klasztorowi 

Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim przez księcia 
wrocławskiego i krakowskiego Henryka IV Probusa. 
Podziemną Trasę Turystyczną stanowi zwiedzanie 
„Sztolni Gertruda”, „Chodnika Śmierci”, spotkanie 
z Gnomem w „Chodniku Śmierci” oraz jedyny w Pol-
sce podziemny wodospad w „Sztolni Czarnej”.

Zmęczeni lecz pełni wrażeń późnym wieczorem 
wróciliśmy szczęśliwie do domu.

Tadeusz Kuźma

Teatr rusza z „Uśmiechem”

Dom Kultury „Uśmiech” organizuje zajęcia ar-
tystyczne związane z różnymi dziedzinami kultury: 
plastyką, muzyką, teatrem i tańcem. Dzięki udzia-
łowi w nich, zarówno dzieci jaki i dorośli mają moż-
liwość rozwijania swoich zainteresowań i realizo-
wania swoich pasji. 

I tak, podczas warsztatów teatralnych dla doro-
słych rozpoczęły się prace nad realizacją spektaklu te-
atralnego dla dzieci pt. „Bajka o dobrej czarownicy”. 
Wzięli w nim udział zarówno osoby wcześniej grające 
w podobnych przedstawieniach jak również i tacy, dla 
których była to pierwsza próba występu na scenie w roli 
aktora. Nie miało to znaczenia, bo każdy z nich stworzył 
niepowtarzalną i wspaniałą kreację podczas przedsta-
wienia dla dzieci, które odbyło się dnia 28 maja 2015 
roku na scenie ożarowskiego Domu Kultury. 

A wszystko to za sprawą dwóch psotnych czarow-
nic (Dagmara Skwira i Jolanta Kolasińska), których 
złośliwe żarty dały się we znaki sympatycznym zwie-
rzątkom: kotu, (Elżbieta Jarosławska) któremu nagle 
zniknęły wąsy, ptakom, (Joanna Stradomska i Lucyna 
Siemiątkowska) które zostały podstępnie związane 
sznurkiem i kogutkowi (Elżbieta Kijewska) który wpadł 
w rozpacz, bo został pozbawiony najładniejszych piór 
z ogona, co mogło go poważnie zdyskredytować

w oczach pięknej kury (Agnieszka Gałązka). Na szczęś-
cie pokrzywdzonym zwierzątkom pomogła dobra cza-
rownica (Magdalena Żebrowska), zwana też Hanią 
Loczek. Zresztą ona sama również boleśnie odczuła 
skutki żartów, kiedy to wystraszona uderzyła się w gło-
wę i stała się posiadaczką ogromnego guza na czole. 
Dobrze, że w porę zjawiła się mądra czarownica i za 
pomocą zaklęć uzdrowiła główną bohaterkę. 

Miarka przebrała się, kiedy psotnice stłukły szybę 
w kuchennym oknie. Kucharz (Maciej Roguski) po-
stanowił wziąć sprawy w swoje ręce i położyć kres 
takim żartom. Wraz z Hanią Loczek i zaprzyjaźnionymi 
zwierzątkami upiekli ciasteczka, których moc mia-
ła sprawić, że złośliwe czarownice staną się miłe.
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Pragniemy gorąco podziękować:
Aktorom, biorącym udział w spektaklu,
Pani Dyrektor Alinie Holk,
oraz wspaniałej Publiczności.  

 Iwona Marcinkowska 

Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby za-
interesowane udziałem w warsztatach teatral-
nych dla dorosłych, które zamierzamy kontynu-
ować od września w nowym roku kulturalnym 
2015/2016 w Domu Kultury „Uśmiech” w Oża-
rowie Mazowieckim. Nie trzeba być profesjonal-
nym aktorem. Wystarczą dobre chęci, poczucie 
humoru i odrobina wolnego czasu. 

I z pewnością psotnice schrupałyby wszystkie ciastka 
bez mrugnięcia okiem, gdyby nie interwencja… Hani 
Loczek, która wyznała, że to podstęp i że oszukiwanie 
nawet w słusznej sprawie nie jest w porządku. Taka 
uczciwość nie przekonała jednak złych czarownic, bo 
przecież upiec czarodziejskie ciastka to nie lada wy-
zwanie dla tak małej czarownicy. Dopiero kiedy po-
stali bohaterowie wyjaśnili, że mogła ona liczyć na 
ich wsparcie, bo jest miłą osóbką, amatorki kawałów
i psot zrozumiały jaką wartość ma przyjaźń i dobre 
serce. Przeprosiły wszystkich za swoje złe zachowa-
nie i obiecały solidną poprawę... I nie trzeba więcej 
pisać i tłumaczyć nazbyt wiele. Czy to bajka, czy nie 
bajka – nie ma to jak przyjaciele.

Ciekawe wydarzenia w filiach Biblioteki Publicznej

Spotkanie autorskie
z Tomaszem Trojanowskim w Święcicach

Z okazji obchodzonego w dniach 8-15 maja Ty-
godnia Bibliotek, który jest czasem szczególnej pro-
mocji czytelnictwa, Biblioteka Publiczna w Ożarowie 
Mazowieckim gościła w swojej Filii w Święcicach 
pana Tomasza Trojanowskiego – pedagoga, autora 
książek i słuchowisk dla dzieci i młodzieży, współ-
pracownika Teatru Polskiego Radia.

Pisarz spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej 
w Święcicach w sali widowiskowej w siedzibie Ochot-
niczej Straży Pożarnej przy ul.Warszawkiej. Opowia-
dał o swoich pierwszych dziecięcych lekturach, które 
przenosiły go w magiczny świat. Tam, wraz z bohate-
rami książek przeżywał niezwykłe przygody i dzielił ich 
emocje, tam zawsze chętnie powracał.

Autor zaprezentował uczestnikom spotkania nie-
które swoje książki – „Kocie historie”, „Misja Lolka 
Skarpetczaka”, „Włochacz i obca cywilizacja”. Pyta-
ny o inspiracje twórcze, powiedział, że zaczął pisać, 
aby innym dawać to, co jemu sprawiało kiedyś i te-
raz największą przyjemność.

Zachęcał młodych ludzi do czytania, gdyż, jego 
zdaniem, książki są najlepszą pożywką dla rozwija-
nia wyobraźni. Wyobraźni, która jest niezbędna do 
dobrej zabawy, ale też pozwala przewidywać konse-
kwencje naszych działań.

Uczniowie wysłuchali też fragmentów „Kocich his-
torii” w przezabawnej interpretacji autora. Na zakoń-
czenie – wszyscy chętni mogli nabyć książkę Toma-
sza Trojanowskiego z jego dedykacją i autografem.

Serdecznie dziękujemy jak zwykle niezawodnym 

strażakom z OSP w Święcicach za udostępnienie 
sali i pomoc w organizacji imprezy.

Turniej szachowy „Gram bo lubię” w Józefowie 
W ostatnią sobotę kwietnia, tj. 25.04.15 r.

w filii biblioteki w Józefowie odbył się Turniej szacho-
wy „Gram bo lubię”. W rozgrywkach zmierzyło się ze 
sobą dwanaścioro zawodników w dwóch kategoriach 

wiekowych. Był to już trzeci turniej szachowy zorga-
nizowany w bibliotece we współpracy z harcerzami 
ze Szczepu Szaniec. Dzięki uprzejmości Filii Domu 
Kultury „Uśmiech” zawody odbyły się w siedzibie Fi-
lii D.K przy ul. Fabrycznej w sali lustrzanej. Turniej 
poprowadził wolontariusz, instruktor nauki gry w sza-
chy, Przemysław Borowicz, który dwa razy w tygodniu 
w bibliotece prowadzi naukę gry. Turniej trwał cztery 
godziny, zawodnicy mocno rywalizowali ze sobą. Dla 
najmłodszych był to bardzo trudny sprawdzian sił, 
wszyscy jednak dobrnęli do końca. Zwycięzcy otrzy-
mali puchary i dyplomy, pozostali uczestnicy czeko-
lady oraz dyplomy. 
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Ogromne wyrazy podziękowania należą się panu 
Przemkowi, który poprowadził turniej, jak również 
przygotował niezbędny sprzęt szachowy. Dziękujemy 
też harcerzom Mateuszowi Orzechowskiemu i Ma-
ciejowi Gołębiewskiemu, za pomoc przy organizacji. 
Państwu Wrzoskom bardzo dziękujemy za sponsoro-
wanie słodyczy dla dzieci uczestniczących w turnie-
jowych zmaganiach. Przede wszystkim jednak prag-
niemy podziękować zawodnikom oraz ich rodzicom, 
ponieważ zachęcili swoje dzieci do odnowienia trochę 
zapomnianego sportu, który jest doskonalą gimnasty-
ką mózgu i logicznego myślenia. Życzymy wszystkim 
powodzenia w dalszej nauce i zapraszamy do uczest-
nictwa w kolejnej edycji turnieju w przyszłym roku.

Poniżej prezentujemy listę laureatów turnieju
z podziałem na kategorie wiekowe:

Do 10 lat: Od 10 lat:

1.Mateusz Kubajek
2.Kinga Borowicz
3.Łukasz Wrzosek
4.Jakub Ptasiński
5.Jerzy Garason
6 Karol Markowski
7.Bartek Pyra
8.Tomasz Pyra

1.Piotr Pawluczyk
2.Klaudia Kucharska
3.Edyta Wrzosek
4.Mateusz Miziołek

Teresa Sakowska, Urszula Hoczyk 
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

SKM, jak wspominaliśmy w poprzednich nume-
rach Informatora Ożarowskiego, jeździ już od 10 lat 
na terenie Warszawy i najbliższych miejscowości. Dla-
czego do tej pory nie kursuje jeszcze w gminie Ożarów 
Mazowiecki? Składa się na to kilka czynników.

Przede wszystkim przepustowość linii kolejowej 
E-20 (nr 3) jest bardzo ograniczona. Obecnie linia 
kolejowa przechodząca przez naszą gminę należy 
do najbardziej zatłoczonych na Mazowszu. Kursują 
po niej, oprócz pociągów podmiejskich, także pocią-

SKM (Szybka Kolej Miejska) – nowa perspektywa komunikacyjna
dla mieszkańców Ożarowa (cz. 2)

KALENDARIUM DOMU KULTURY UŚMIECH LIPIEC-SIERPIEŃ

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

12 czerwca – piątek – godz. 19.00 Uroczysta 
Gala przyznania Nagrody Honorowej Gminy Oża-
rów Mazowiecki – Felicji 2015 (Hotel Lamberton)

14 czerwca – niedziela: 15.00-22.00 Dni 
Ożarowa Mazowieckiego – Festyn rodzinny

(teren boiska sportowego UKS – Ołtarzew)
28 czerwca – niedziela – godz. 16.00 Wie-

czorek taneczny dla seniorów – muzyka na żywo 
– Bilety wstępu: 15 zł/os.

29 czerwca – 3 lipca Akcja „Lato z Uśmie-
chem“ (zajęcia plenerowe – plastyczne w Oża-
rowskim Parku oraz zajęcia filmowo-plastyczne
w plenerze i wewnątrz budynku)

29 czerwca – 10 lipca warsztaty dla dzie-
ci z nauki języka chińskiego (zajęcia płatne, 
szczegóły na stronie internetowej Domu Kultury 
„Uśmiech“: www.dkusmiech.eu)

Szczegółowe informacje na stronie interne-
towej: www.dkusmiech.eu

od 28 lipca do 3 sierpnia – III Międzynarodo-
wy Festiwal Folkloru – Ożarów Mazowiecki 2015

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

13-17 lipca Akcja „Lato z Uśmiechem” (za-
jęcia plastyczne w plenerze, rzeźba, zajęcia fo-
tograficzne, zajęcia wokalne, taneczne, zabawy 
integracyjne na świeżym powietrzu)

Szczegółowe informacje na stronie interne-
towej: www.dkusmiech.eu

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15     

6-10 lipca Akcja „Lato z Uśmiechem” (za-
jęcia teatralno-muzyczne, warsztaty twórcze, za-
jęcia z fotografii i animacji filmowej, taneczne, 
zajęcia z rzeźby i malarstwa, warsztaty z wyrobu 
biżuterii)

Szczegółowe informacje na stronie interne-
towej: www.dkusmiech.eu
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Ogłoszenie DAM PRACĘ

Agencja Pracy Tymczasowej
OKSER HR Sp. z o.o.

Zatrudnimy zdecydowane osoby do
dostarczania przesyłek listowych w jednym

z 15 rejonów Gminy Ożarów Mazowiecki.
Wymagania:

własny samochód, znajomość terenu.
Oferujemy: wynagrodzenie od 1700zł + 83zł

za każde 100 kilometrów,
umowę zlecenie do końca roku.

Tel. 533551851
warszawa@okserhr.pl

gi towarowe oraz dalekobieżne w kierunku Berlina, 
Szczecina, Poznania, Zielonej Góry, Bydgoszczy,
a nawet Kołobrzegu. W ostatnich latach ruch pocią-
gów dodatkowo się zwiększył na skutek remontu in-
nej linii kolejowej: Warszawa – Skierniewice – Łódź.
W efekcie tego na naszej linii jeżdżą dodatkowo po-
ciągi nie tylko do Łodzi, Wrocławia, ale i do Katowic. 

Wszystkie wymienione pociągi muszą zmieścić 
się na dwóch torach. Nie ma oddzielnego toru (czy 
torów) przeznaczonego tylko dla pociągów podmiej-
skich, tak jak ma to miejsce np. na linii do Legiono-
wa czy Grodziska Mazowieckiego. Co więcej, spółka 
PKP PLK w najbliższym czasie nie planuje budowy 
dodatkowego toru z Ożarowa do Warszawy (w dale-
kiej przyszłości jest on planowany, ale niestety tylko 
na trasie od Błonia do Sochaczewa). Wielka szkoda, 
bo taka inwestycja dodatkowo usprawniłaby przepu-
stowość linii, a w przyszłości pozwoliła na większą 
liczbę pociągów np. SKM. W obecnych warunkach 
trudno byłoby wprowadzić regularne pociągi SKM na 
tak zatłoczoną linię.

Jakie są zatem realne możliwości poprawy ist-
niejącej sytuacji? Pewnym wyjściem był projekt bu-
dowy tzw. protezy łowickiej, która miała wyprowadzić 

wszystkie pociągi IC jadące na Poznań poza linię 
Warszawa – Ożarów – Sochaczew – Łowicz. Niewąt-
pliwie nasza linia stałaby się wówczas bardziej prze-
pustowa i zrobiłoby się miejsce nie tylko na pociągi 
SKM, ale również na większą ilość kursów KM. Nie-
stety w zeszłym roku po proteście m.in. marszałka 
województwa łódzkiego projekt upadł. 

W związku z powyższymi czynnikami trasa linii 
SKM z Gminy Ożarów Mazowiecki będzie przebiega-
ła przez Warszawę Gołąbki i Jelonki do Warszawy 
Gdańskiej (linia nr 509). W takiej sytuacji jedynie 
odcinek do stacji Warszawa Gołąbki jest wspólny
z pociągami IC i KM, dalej trasa przebiega po linii to-
warowej, na której nie jeżdżą pociągi IC, TLK czy KM. 
Warto zaznaczyć, że taki plan trasy proponowany był 
przez spółkę SKM już 10 lat temu (w planach rozwoju 
firmy do 2027 roku). Docelowo trasa SKM ma koń-
czyć się na Pradze, a dokładnie na stacji Warszawa 
Rembertów. Co ważne, na nowej trasie powstaną 
cztery przystanki, które ułatwią np. przesiadkę do 
metra. W którym miejscu zostaną one zlokalizowane 
i kiedy można spodziewać się realizacji tych planów 
– o tym w następnym numerze Informatora.

dr Mariusz Latek

Rozmiar 
ogłoszenia

Cena

Strona A4 500 zł

1/2 strony A4 250 zł

1/4 strony A4 125 zł

1/8 strony A4 63 zł

1/16 strony A4 32 zł

CENNIK OGŁOSZEŃ
w INFOMATORZE OŻAROWSKIM
Zapraszając Państwa do prezento-
wania się na stronach Miesięcznika 
Miasta i Gminy INFORMATOR OŻA-
ROWSKI przedstawiamy cennik ogło-
szeń w nim prezentowanych. 

Redakcja Informatora Ożarowskiego
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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

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 Informator 
oraz Straży Miejskiej 22721 26 50

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

Kącik adopcyjny – prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

Informujemy o bezpłatnym chipowaniu psów
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Chip to małe urządzenie elektroniczne wielkości 
ziarnka ryżu, umieszczane pod skórą zwierzęcia 
na grzbiecie bądź karku poprzez zastrzyk. Za po-
mocą czytnika jaki posiadają m.in. lekarze wetery-
narii i straże miejskie, można odczytać informacje 
o właścicielu zwierzęcia i zawiadomić go o znale-
zieniu psa.

Informujemy, że chipowanie przysługuje wyłącz-
nie mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, tel.  
22 731 32 35, 22 731 32 37

Gabinety weterynaryjne, w których można chi-
pować psy w ramach akcji:
ul. Strażacka 1B, tel. 22 353 69 99
ul. Kierbedzia 1, tel. 22 722 12 48
ul. Ożarowska 27 lok 2, tel. 660 198 483

BlakiBlaki

MiecioMiecio MigdałMigdał MilkaMilkaKlusiorKlusior SkunksSkunks

BorysBorys BursztynBursztyn EndiEndi FraszkaFraszka






