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27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni de-
mokratyczne wybory do rad gmin. Z tej okazji władze 
Ożarowa Mazowieckiego zorganizowały uroczyste ob-
chody Jubileuszu 25-lecia Odrodzenia Samorządu RP. 

W marcu 1990 roku tzw. Sejm kontraktowy uchwalił 
pakiet ustaw samorządowych a wśród nich najważniejszą 
ustawę o samorządzie gminnym. Przewidywała ona wpro-
wadzenie w miejsce istniejących w PRL rad narodowych 
rad gmin o znacznie większych uprawnieniach. Przez trzy 
kadencje nowo wybrane rady gmin powoływały władze 
wykonawcze czyli zarządy oraz prezydentów, burmistrzów
i wójtów, a od 2002 roku włodarze gmin wybierani są
w wyborach bezpośrednich. W myśl ustawy gminy otrzy-
mały własne źródła dochodów a także możliwość decydo-
wania o wydatkach. Te zmiany umożliwiły szybszy rozwój 

infrastruktury lokalnej. Przez minione ćwierć wieku dzięki 
pracom samorządu Ożarowa Mazowieckiego oddano do 
użytku wiele budynków użyteczności publicznej, szkoły, 
przedszkola, wybudowano i wyremontowano ulice, po-
wstały nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne. To tyl-
ko jedne z najbardziej widocznych i pozytywnych zmiany 
wprowadzenia samorządności na poziom lokalny. 

W piątek 16 października 2015 roku do hotelu Ma-
zurkas, gdzie odbyły się obchody Jubileuszu, przybyli 
radni wszystkich kadencji, burmistrzowie i ich zastępcy 
a także zasłużeni pracownicy samorządu Ożarowa Ma-
zowieckiego. Burmistrz witając gości powiedział „W mo-
jej ocenie samorząd terytorialny w Polsce jest swego 
rodzaju fenomenem. Powstał nieco przypadkiem, mało 
kto w 1989 chciał za tę ideę umierać, a jednocześnie 
bardzo szybko z brzydkiego kaczątka przekształcił się 
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w pięknego łabędzia i to nie dlatego że ustawodawca 
nadał wspólnocie z mocy prawa podmiotowość prawną. 
Wspólnota rodzi się bowiem z potrzeby serc i umysłów, 
pragnienia zmian i rozwoju, rodzi się też w ogniu gorą-
cych i twórczych dyskusji a nie w wyniku dekretu prawo-
dawcy”. Zgromadzonej widowni zaprezentowano 15 mi-
nutowy film o Gminie Ożarów zrealizowany ze środków 

unijnych w ramach programu „Poprawa atrakcyjności 
turystycznej Gminy Ożarów Mazowiecki”. Burmistrzo-
wie, radni gminni, radni powiatowi wybrani z Ożarowa, 
pracownicy z 20 letnim stażem zostali uhonorowani pa-
miątkowymi medalami wręczonymi przez Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Andrzeja Cichala oraz Burmistrza 
Pawła Kanclerza. Wieczór uświetnił występ ukraińskie-
go kwartetu Tenors Bel’Canto. Artyści obdarzeni natu-
ralnym pięknie brzmiącym głosem zaśpiewali klasyczne 
pieśni operowe i nowoczesne piosenki popkultury. 

Leszek Tokarczyk

y y

ij h h g P t k j ś i



3Informator Ożarowski 8/51 2015

Z PRACY BURMISTRZA

Szanowni mieszkańcy!
Informujemy, że Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonało moder-

nizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.
W wyniku przeprowadzonych czynności wykazano m.in. zmiany sposobu użytkowa-

nia części gruntów oraz nowe budynki i obiekty, których wcześniej nie zgłoszono do 
opodatkowania.

Uwaga! Modernizacja może mieć istotny wpływ na zmianę kwot płaconego przez Państwa podatku!

Zapraszamy do zapoznania się z obecną sytuacją Państwa nieruchomości.

Wszelkich informacji udziela
Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej, który mieści się w pokoju nr 2
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, Ożarów Mazowiecki
tel. 22 731-32-26, 22 731-32-24, 22 731-32-67

Gmina Ożarów Mazowiecki znalazła się w gro-
nie najdynamiczniej rozwijających się gmin miej-
sko-wiejskich w Polsce w tegorocznej, trzynastej 
już edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Jednostek Samorządu 
Terytorialnego.

Uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznej edycji 
rankingu odbyło się 23 października br. roku w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP. Gmina Ożarów Mazowiecki 
od 6 lat znajduje się zawsze w pierwszej dziesiątce 
najlepszych gmin a piąta wysoka lokata uzyskana 
w ostatnim rankingu potwierdza dobrą kondycję na-
szego samorządu. Należy dodać, że w tegorocznej 
edycji nagrodzono jedynie pięć najlepszych samo-
rządów.

Od kilkunastu lat na pytanie jak rozwijają się pol-
skie miasta i gminy odpowiadają naukowcy, z Wydzia-

łu Administracji i Nauk Społecznych Politechniki War-
szawskiej, którzy są autorami słynnego już Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Tery-
torialnego. Pomysłodawcą rankingu jest prof. dr hab. 
inż. Eugeniusz Sobczak. Ranking powstaje w oparciu 
o analizę szesnastu wskaźników, które obejmują trzy 
obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony 
środowiska. Są to między innymi wydatki inwestycyj-
ne, odsetek mieszkańców z dostępem do kanalizacji 
ścieków komunalnych, odsetek dochodów własnych
w budżecie. Wyniki rankingu są opracowywane na pod-
stawie niezależnych danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego i obejmują swym zakresem wszystkie jed-
nostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy 
miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach po-
wiatu.  Na przestrzeni lat jest stale rozwijany, a autorzy 
nie wykluczają w przyszłości dalszych udoskonaleń.

5. miejsce dla Gminy Ożarów Mazowiecki w tegorocznej edycji
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju

1. Podpisano umowy:
 z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.  z sie-
dzibą w Grodzisku Maz. na usługi w zakresie wyko-
nywania lokalnego transportu zbiorowego osób na 
terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częś-
ciową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 349.680,00 zł

 z wykonawcą: ETGAR Krzysztof Wójcik z sie-
dzibą w Krakowie na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej we wsi Ołtarzew Gmina Ożarów Mazo-
wiecki

za cenę ofertową brutto: 199.500,00 zł

 z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz osób 
Paweł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na usługi 
uzupełniające do umowy Nr RZP.272.28.24.2015 
z dnia 24 sierpnia 2015 r. dotyczące usług na do-
wóz jednego ucznia z Ożarowa Mazowieckiego ul. 
Poznańska do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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 18 oraz 23 września gościem Przedszkola 
Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim był sier-
żant sztabowy Pan Michał Gaweł z Sekcji Profilakty-
ki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Stołecznej Policji. Tematem spotkania było utrwale-
nie przedszkolakom przepisów ruchu drogowego, 

 We wrześniu przedszkolaki z Przedszkola Pub-
licznego Nr 1 oraz z Przedszkola Publicznego Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim obchodziły Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka. Tego dnia dzieci zostały obda-
rowane drobnymi upominkami. 

 Dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożaro-
wie Mazowieckim w dniach 6-10 października brały 
udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycz-
nej pn. „Miś Ratownik”. Ratownicy medyczni pokazali 
dzieciom akcesoria znajdujące się w apteczce ratowni-
ka medycznego i wyjaśnił ich przeznaczenie. Wspólnie 
z dziećmi przypomniały numery alarmowe, pod które 
należy dzwonić o pomoc. Przedszkolaki zdobywały wie-
dzę praktyczną dotyczącą sposobów udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Warsztaty zostały popro-
wadzone przez ratowników medycznych z firmy Labor. 

 23 września w Przedszkolu Publicznym Nr 2
w Ożarowie Mazowieckim rodzice i dzieci uczestniczy-
ły we wspólnej zabawie „Warzywne cudaki”, w czasie 
której za pomocą dotyku, smaku i węchu rozpoznawali 
warzywa. 

 25 września dzieci z grupy V z Przedszkola Pub-
licznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
zajęciach bibliotecznych w Bibliotece Publicznej w 
Ożarowie Mazowieckim „O co prosi Nas książka”. 
Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak 
należy obchodzić się z książką.

 28 września dzieci z grup 5-latków z Przedszko-
la Publicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim oraz
13 października dzieci z grupy III i IV z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie brały udział w wycieczce do 
fabryki cukierków „Krówka” w Milanówku. Na miejscu 
przedszkolaki poznały tradycję i historię cukierków 
„Krówka”, zwiedziły zakład produkcyjny oraz własno-
ręcznie zaprojektowały własną etykietę dla cukier-
ków. 

 28 września uczniowie oddziału przedszkolne-
go w Święcicach brali udział w wycieczce do Cen-
trum Zabaw i Sportu „Kolorado” w Warszawie. 

 29 września oraz 5 października przedszkolaki 
z Przedszkola Publicznego w Józefowie były na space-
rze, w czasie którego zapoznały się z zasadami bez-
piecznego poruszania się przy przejściu przez jezdnię 
oraz poznały znaczenie ważnych znaków drogowych 
takich jak przejście dla pieszych czy znak STOP. 

 30 września dzieci z grup 5 latków z Przedszko-
la Publicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały 
udział w zajęciach pn. „Spotkanie z rodziną królew-
ską”, które odbyły się w Pałacu w Wilanowie. Na 
miejscu przedszkolakom przybliżona została postać 
króla Jana III Sobieskiego. Na zakończenie wyciecz-
ki dzieci były na spacerze, w czasie którego zwiedzili 
Park Wilanowski. 

 9 października gościem Przedszkola Publiczne-
go Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim był Pan Robert 
Lewandowski z zawodu pszczelarz. Zaproszony gość 
bardzo ciekawie opowiadał o swojej pszczelarskiej 
pasji oraz odpowiadał na wszystkie pytania przed-
szkolaków. Na koniec spotkania każdy przedszkolak 
degustował różne gatunki miodów. 

OŚWIATA

wawczego w Lesznie w terminie od 21.09.2015 r. 
do 24.06.2015 r.

za cenę ofertową brutto: 7.516,80 zł

 z wykonawcą: PLONIX Wojciech Tokarski, Pa-
weł Koniec z siedzibą w Płońsku na przebudowę ul. 
Konwaliowej w Ożarowie Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 683.486,40 zł

z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1) Lider: GRA-
NAR Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, 2) Partner: 
INVEST AG Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie na prze-
budowę ul. Sowińskiego w Ożarowie Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 1.229.343,14 zł

 z wykonawcą: PGE Obrót S.A. Oddział z sie-
dzibą w Warszawie na dostawę energii elektrycznej 
czynnej dla grupy zakupowej pod przewodnictwem 
Gminy Ożarów Mazowiecki 

za cenę ofertową brutto: 5.558.323,14 zł (dla 
całej grupy zakupowej tj. 11 odbiorców),

w tym dla Gminy Ożarów Mazowiecki cena 
ofertowa brutto: 1.201.160,60 zł

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

 odśnieżanie ulic w granicach administracyj-
nych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 
2015/2016
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Dom Kultury „Uśmiech
w Ożarowie Mazowieckim

 16, 21, 23, 28 września odbyły się zajęcia 
Uniwersytetu III Wieku – (udostępnienie sali)

 18, 25 września dyżur pracowników Powiato-
wego Urzędu Pracy w Błoniu

 20 września wieczorek taneczny dla seniorów
 20 września odbył się piknik po zdrowie w Oża-

rowie – pomoc techniczna
 22 września spotkanie z udziałem słuchaczy 

Uniwersytetu III Wieku – spotkanie z reprezentan-
tem Polskich Linii Lotniczych (udostępnienie sali)

 22, 29 września zajęcia Uniwersytetu III Wieku 
- joga (udostępnienie sali)

 22 września szkolenie zorganizowane przez 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

i Przedszkoli (udostępnienie sali)
 27 września zaprezentowano spektakl teatral-

ny dla dzieci pt: „W miejskiej Dżungli” w wykonaniu 
Teatru Katarynka

 25 września spotkanie z udziałem słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku (udostępnienie sali)

 30 września spotkanie Gminnego Zespołu ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie (udostępnienie sali)

 2, 9, 16, 23, 30 października dyżur pracowni-
ków Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu

 3 października odbył się wernisaż prac pana 
Patryka Nyca pt.: „Jak powstaje komiks i animacja”

 4 października koncert z okazji 71 rocznicy 
zakończenia działań wojennych Powstania Warszaw-
skiego (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożaro-
wie Mazowieckim). Wystąpili: Chór Kameralny Ab 
Imo Pectore, Zespół Wokalny Ars Chori, Orkiestra 
Kameralna, Magdalena Dobrowolska – sopran.

 5, 6, 7 października odbyły się zajęcia Uniwer-
sytetu III Wieku (udostępnienie sali)

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie
 20 września zorganizowano dzień otwarty - pre-

zentacja zajęć, zwiedzanie pracowni, konsultacje z in-
struktorami. Odbyły się również zajęcia pokazowe.

 27 września odbyła się impreza plenerowa 
„Pożegnanie lata”. 

 4 października wieczorek taneczny dla senio-
rów

 11 października zorganizowano wystawę prac 
twórców haftu i rękodzieła ziemi ożarowskiej

 15 października odbyło się spotkanie z burmi-
strzem, w którym wzięli udział mieszkańcy Józefowa, 
Płochocina i okolic

 17 października zorganizowano spotkanie 
Związku Niewidomych „Biała laska“.

KULTURA

 12 października dzieci z grupy I i II z Przedszko-
la Publicznego w Józefowie brały udział w wycieczce 
do Centrum Zabaw i Sportu „Kolorado” w Warsza-
wie. Na miejscu przedszkolaki rozwijały sprawność 
fizyczną korzystając z licznych atrakcji sportowych. 

 14 października we wszystkich szkołach na te-
renie Gminy Ożarów Mazowiecki odbyły się uroczy-
stości z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączone 
ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

 15 października dzieci z grupy V i VI z Przed-
szkola Publicznego w Józefowie brały udział w wy-
cieczce do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Gra-
nicy. Na miejscu przedszkolaki podczas lekcji mu-
zealnej poznały nazwy różnych gatunków zwierząt
i roślin, które występują w Kampinoskim Parku Na-
rodowym.

 15 października w Przedszkolu Publicznym Nr 
1 w Ożarowie Mazowieckim odbyło się pasowanie 
na przedszkolaka wszystkich dzieci trzyletnich. 

 W dniach 15, 16 oraz 21 października w Przed-
szkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 

odbyły się warsztaty kulinarne. pn. „Kuchcikowo”. 
Warsztaty prowadzone były przez Panią Magdalenę 
Kacperską ze Stowarzyszenia Rozwoju Macierzysza. 
Tematem warsztatów było znaczenie witamin dla na-
szego organizmu

 16 października w Szkole Podstawowej Nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 
145 uczniów klas drugich w ramach Europejskiego 
Dnia Przywracania Czynności Serca przystąpiło po 
raz trzeci do pobicia rekordu Guinessa w resuscy-
tacji krążeniowo - oddechowej. Organizatorem akcji 
była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 16 października dzieci z grupy VI z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie uczestniczyły w lekcji biblio-
tecznej pt. „Bezpieczeństwo” poprowadzonej przez 
panią Wandę Orzechowską w Bibliotece Publicznej
w Józefowie. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania 
pt. „Franklin i kask rowerowy”, oglądały film o za-
sadach bezpieczeństwa w domu, na drodze oraz
w przedszkolu. Poznały zasady korzystania z urzą-
dzeń elektrycznych.
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Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 8 października 2015 r.

1) Uchwała Nr XIV/120/15 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr XIV/121/15 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

3) Uchwała Nr XIV/122/15 w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

4) Uchwała Nr XIV/123/15 w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu uchwały Nr LX/582/14 
z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie opłaty targo-
wej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 
2015.

5) Uchwała Nr XIV/124/15 o zmianie uchwa-
ły w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

6) Uchwała Nr XIV/125/15 w sprawie wyraże-
nia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości poło-
żonej w Płochocinie.

7) Uchwała Nr XIV/126/15 w sprawie wyraże-
nia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od 
Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa.

8) Uchwała Nr XIV/127/15 w sprawie wyra-
żenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w Ołtarzewie.

9) Uchwała Nr XIV/128/15 w sprawie ustano-
wienia służebności przesyłu na rzecz NETFALA Ma-
riusz Chmielewski.

10) Uchwała Nr XIV/129/15 w sprawie usta-
nowienia służebności przesyłu na rzecz „Stansat 
Stanisław Grzesik”.

11) Uchwała Nr XIV/130/15 w sprawie nada-
nia nazwy drodze położonej w miejscowości Wol-
skie.

12) Uchwała Nr XIV/131/15 w sprawie nada-
nia nazwy drodze położonej w miejscowości Wol-
skie.

13) Uchwała Nr XIV/132/15 w sprawie rozpa-
trzenia skargi Państwa Teresy i Jana Szajkowskich 
na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

14) Uchwała Nr XIV/133/15 w sprawie o zmia-
nie uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych 
warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli 
oraz utworzenia specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli.

15) Uchwała Nr XIV/134/15 o zmianie 
uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających 
do polepszenia warunków życiowych rodzin wielo-
dzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

16) Uchwała Nr XIV/135/15 o zmianie uchwa-
ły w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy 
Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2015 roku.

17) Uchwała Nr XIV/136/15 w sprawie wybo-
ru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie.

18) Uchwała Nr XIV/137/15 w sprawie wy-
boru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie
w sprawach z zakresu prawa pracy.

19) Uchwała Nr XIV/138/15 w sprawie wybo-
ru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żo-
liborza w Warszawie w sprawach z zakresu prawa 
pracy.

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).

 18 października zaprezentowano spektakl dla dzie-
ci pt.”Bezpieczny świat” w wykonaniu Teatru URWIS.

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach
 15 września odbyło się zebranie sołectwa z 

Bronisz
 4 października zaprezentowano spektakl tea-

tralny dla dzieci pt.: „Złote jajko” w wykonaniu Tea-
tru Igraszka

 11 października odbył się wieczorek taneczny 
dla seniorów

 18 października odbył się koncert: „Dolce 
far niente … czyli słodkie lenistwo” w wykona-
niu KWARTETU PRIMA VISTA
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Gmina Ożarów Mazowiecki zrealizowała projekt pn. „Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki poprzez rozbudowę obiektów instytucji Kultury” współfinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI. – Wykorzy-
stanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1 Kultura.

W ramach Projektu zrealizowane zostały m.in.: 
  budowa sceny widowiskowej na terenie Parku Ołta-
rzewskiego;

  zakup i montaż namiotu mobilnego o wymiarach 20 
m. x 30 m., umożliwiającego organizację imprez ple-
nerowych niezależnie od warunków atmosferycznych;

  remont obiektu przeznaczonego na działalność kul-
turalną przy ul. Poznańskiej 292 – Centrum Inicjatyw 
Społecznych;

  nowy portal internetowy zawierający ofertę kulturalną gminy Ożarów Mazowiecki i aplikacja mobilna.
Całkowita wartość Projektu – 854.136,60 zł, w tym kwota dofinansowania 722.461,41 zł, co 

stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W zarządzonych na dzień 25 października 
2015 r. wyborach do Sejmu i Senatu RP w Gminie 
Ożarów Mazowiecki spośród 17697 uprawnionych 
do głosowania w wyborach wzięło udział 10437 
osób, 9 osób głosowało korespondencyjnie.

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU
w gminie Ożarów Mazowiecki

Wyniki wyborów do Sejmu RP 

Nazwa komitetu Wyniki

KW Prawo i Sprawiedliwość 4028 głosów; 39,39%

KE Platforma Obywatelska RP 2644 głosów; 25,86%

KW Razem 423 głosów; 4,14%

KW KORWIN 528 głosów; 5,16%

Komitet Wyborczy PSL 269 głosów; 2,63%

KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 457 głosów; 4,47%

KWW „Kukiz”15” 811 głosów; 7,93%

KKW Nowoczesna Ryszarda Petru 970 głosów; 9,49%

KWW Zbigniewa Stonogi 95 głosów; 0,93%

Wyniki wyborów do Senatu RP

Imię i nazwisko Wyniki

Jan Krzysztof Żaryn KW Prawo i Sprawiedliwość 5173 głosów; 52,23%

Anna Teresa Aksamit KW Platforma Obywatelska RP 4731 głosów; 47,77%

Frekwencja wyborcza wyniosła 58,98%.

W głosowaniu na posłów oddano 10225 
głosów ważnych, nieważnych – 214.

W głosowaniu na senatorów oddano 9904 
głosów ważnych, nieważnych – 539.
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Oszczędność wynikająca z podłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej

 

statystyczna 
ilość ścieków 
wytwarzana 
przez 4 os. 
rodzinę [m3]

zbiornik bezodpływowy kanalizacja sanitarna

oszczędnośćcena jednost-
kowa brutto 

[1m3]

koszt 
wywozu 
ścieków

cena jednost-
kowa brutto 

[1m3]

koszt
odprowadzanych 

ścieków

Płochocin, Wolica – I strefa

miesięcznie 12
17,00 zł 

    204 zł
           7,60 zł 

                    91,20 zł    112,80 zł

rocznie 144 2 448 zł                1 094,40 zł 1 353,60 zł

Bronisze, Duchnice, Konotopa, Strzykuły, Wieruchów – II strefa

miesięcznie 12                       
18,00 zł 

216 zł
            7,60 zł 

                   91,20 zł    124,80 zł

rocznie 144 2 592 zł               1 094,40 zł 1 497,60 zł

Szeligi, Macierzysz – III strefa

miesięcznie 12
19,00 zł 

228 zł
          7,60 zł 

                   91,20 zł    136,80 zł

rocznie 144 2 736 zł               1 094,40 zł 1 641,60 zł

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Szanowni Państwo, 
Gmina Ożarów Mazowiecki od lat inwestuje

w rozwój sieci kanalizacji sanitarnej w celu popra-
wienia jakości życia mieszkańców, a także w trosce 
o czystość otaczającego nas środowiska. Tym sa-
mym realizuje wymogi Unii Europejskiej oraz przepi-
sy prawa polskiego w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. Dlatego też, niezwykle istotne jest pod-
łączenie posesji będących w zasięgu kanalizacji. 

Dlatego też przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 roku poz. 1399 ze zm.) właściciele nie-
ruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania 
czystości poprzez przyłączenie nieruchomości do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie w przy-
domową oczyszczalnie ścieków. 

Nieprzyłączenie nieruchomości do sieci kanaliza-
cyjnej w przypadku istnienia takiego obowiązku sta-
nowi wykroczenie, określone w art. 10 ust. 2 w/w 
ustawy, zagrożone karą grzywny. Posiadanie zbior-
nika bezodpływowego nie zwalnia właścicieli posesji 
z obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacji sa-

nitarnej. Natomiast wprowadzanie nieoczyszczonych 
ścieków do gleby powoduje skażenie wód grunto-
wych i degradację środowiska naturalnego, przez co 
jest niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców.

Należy podkreślić, że przyłączenie do sieci kana-
lizacji sanitarnej to oprócz wygody i dbałości o eko-
logię, również wymierna korzyść ekonomiczna dla 
użytkowników. Przy aktualnie obowiązujących staw-
kach za odbiór ścieków z gospodarstw domowych, 
koszty z tego tytułu zmniejszą się o co najmniej 50% 
w skali miesiąca.

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanali-
zacyjnej należy złożyć do Energetyki Ożarów Mazowiecki 
wniosek o wydanie warunków technicznych, a następ-
nie postępować zgodnie z procedurą przyłączenia. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
z Energetyką Ożarów Mazowiecki telefonicznie pod 
numerem 22 722 25 49 bądź osobiście poprzez 
Biuro Podawcze przy ul. Partyzantów 37 w Ożarowie 
Mazowieckim (czynne w godzinach pn. 7.00-17.00, 
wt.-pt. 07.00-15.00). Wszelkie formularze oraz in-
formacje jak podłączyć się do sieci znajdą Państwo 
na stronie internetowej www.energetyka-ozarow.pl

Podłącz posesję do kanalizacji
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(jak twierdzą najmłodsi w „kolorze hipopotama”).
W oddziale wymienione zostały również wszystkie 
meble – nie ma już ciemnych brązowych, są za to 
jasne i kolorowe.

Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście: 
zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – pan 
Tomasz Tymoftyjewicz, Skarbnik Gminy – pani Mał-
gorzata Piotrowska, Radny PWZ – pan Leszek Tokar-
czyk, dyrektor Domu Kultury „Uśmiech” – pani Ali-
na Holk oraz dwie grupy pięciolatków z Przedszkola 
Publicznego nr 1 „Zameczek”.

Gości serdecznie powitała pani dyrektor Elżbie-
ta Paderewska, następnie po krótkiej prezentacji 
najciekawszych książek dziecięcych zgromadzonych
w Oddziale, przygodę Elmera – słonia w kratkę – prze-
czytała pani skarbnik. Najmłodsi z ogromną uwagą 

Otwarcie oddziału Biblioteki Publicznej

Dnia 16 października 2015 roku Oddział dla 
Dzieci Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim 
został uroczyście otwarty po wielkim remoncie.

W wakacje ściany sali dla dzieci zostały odma-
lowane na ciepły żółty kolor połączony z szarością 

„Wakacyjne wspomnienia globtroterów”

Wieczór wakacyjnych wspomnień, jak sama nazwa 
wskazuje, to czas pełen wzruszeń  i zabawnych opowie-
ści z podróży.  

Takie oto wydarzenie miało miejsce w naszej szkole 
2 października o godzinie 18:00. Imprezę rozpoczęła 
Pani Dyrektor Emilia Badziak – Sudoł, a następnie prze-
kazała mikrofon Michałowi Ryszce – absolwentowi, któ-
ry wciąż chętnie zagląda w nasze mury.

Organizatorki, Panie Agnieszka Madej i Katarzyna 
Proch, zadbały o niebanalną scenerię – na podłogę 
wysypano prawdziwy piasek (czuwał nad tym Bartosz 
Bińkowski) i ustawiono leżak. W takim otoczeniu wspo-
mnieniami dzieliły się uczennice klas trzecich: Wiktoria 
Zalech, Ola Kowalewska, Julka Wrzesińska, oraz harce-
rze. Swoje przygody opowiedzieli również nauczyciele: 
Pani Monika Małachowska, Pani Anna Łęczek, Pani Bar-
bara Kołkiewicz, a także Pan Grzegorz Chyziak. Wszyst-
kie prezentacje obfitowały w zabawne zdjęcia i filmy.

Całość uświetniły tańce i piosenki w wykonaniu ucz-
niów gimnazjum. Zaskakującą aktywnością wykazali się 
chłopcy: Hubert Koms, Krzysztof Sobczak, Eryk Domini-
kowski, Bartek Węgliński (piosenka turystyczna); Karol 
Czerwiński, Daniel Kopeć, Maks Rusin (taniec podha-
lański).  Piosenka o Irlandii (Marysia Zielińska, Hania 
Wąsowska, Sebastian Kawalec, Bartosz Bińkowski, 
Wiktoria Zalech, Julka Rytka, Kuba Poligaj, Ola Kowa-
lewska, Ala Lewandowska, Gabrysia Jabłońska) również 

wywołała lawinę braw. Połączone siły klas pierwszych
i trzecich zaprezentowały znany i lubiany taniec gorącej 
Grecji – zorbę (Marysia Zielińska, Julka Rytka, Karolina 
Krupińska, Iza Grabska). Do Włoch przeniosła nas gra-
jąca na gitarze i śpiewająca Julka Rytka w towarzystwie 
śpiewu Magdy Pastuszki i Ali Urbanek. Solo wystąpiła 
Marysia Zielińska. Nie zabrakło także odrobiny poezji – 
zadbały o to Gabrysia Jabłońska i Hania Wąsowska.

Wspomnienia wakacyjne zaostrzyły wszystkim ape-
tyt. Wspaniały poczęstunek, składający się z potraw 
włoskich, portugalskich, chorwackich, greckich, zapew-
nił Hotel Święcice. Uczniowie i rodzice zadbali o deser 
– na stołach pojawiły się przepyszne ciasta. 

W takiej atmosferze przywitaliśmy weekend. 
Koło dziennikarskie
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wysłuchali interpretacji pani Małgorzaty, następnie 
nadali kolory szarym słoniom i obiecali odnowioną 
bibliotekę regularnie odwiedzać. 

Otwarciu Oddziału dla Dzieci towarzyszyła wysta-
wa zdjęć wnętrza przed i podczas remontu, którą 
można obejrzeć jeszcze do końca listopada.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie 
dziękujemy, naszych młodych czytelników zapra-
szamy do częstego odwiedzania przytulnych wnętrz 
Oddziału dla Dzieci, a rodziców do śledzenia na 
bieżąco oferty zajęć na stronie Biblioteki Publicznej
 http://biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl i Facebook’u.

Ewa Sobieraj

czar, powiedziała, że chociaż będą się uczyły, to nie 
zapamiętają zdobytych wiadomości, umiejętności i na-
dal będą przedszkolakami. Dzieci, realizując zadania,
w Krainie Śpiewu zdobyły klucz wiolinowy, w Krainie 
Pracy – pszczołę. Kraina Mądrości ofiarowała im 
sowę, a Kraina miłości – serce. Dzięki tym symbolom, 
w zdobyciu których pomagały uczennice klasy trzeciej, 

Dobra Wróżka zdjęła z dzieci 
złe zaklęcie i mogły przystąpić 
do Ślubowania. Po złożeniu 
przyrzeczenia przez piętnastkę 
wstępujących do klasy pierw-
szej, pani dyrektor Grażyna 
Pytkowska pasowała każdego 
z nich i przyjmowała w poczet 
uczniów naszej szkoły. W dy-
plomach, nowi już uczniowie, 
składali swój „podpis” palcem 
pomalowanym atramentem. 
Wręczenie tarczy szkolnej i ku-
ferka obfitości stanowiło ukoro-
nowanie trudów pierwszaków. 
Spotkanie przy pysznych cia-
stach, torcie przygotowanym 
przez mamy i wspólna zaba-
wa, zakończyły bogaty program 
tego dnia.

 Jadwiga Bieńkowska

W DNIU EDUKACJI NARODOWEJ

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mi-
ckiewicza w Umiastowie Dzień Edukacji Narodowej 
jest świętem obchodzonym uroczyście i zarazem ra-
dośnie. W tym roku klasa trzecia pod kierunkiem pani 
Jadwigi Bieńkowskiej przygotowała dla zebranych in-
scenizację pod tytułem „W szkole jak w teatrze”. 
Prezentowane w niej zachowania, wydarzenia i cha-
raktery dzieci były odzwier-
ciedleniem różnych sytuacji 
występujących w szkołach na 
co dzień. Dlatego też, przed-
stawienie mimo tego, że 
piętnowało zachowania nie-
ciekawych „typków” bardzo 
się podobało. Dużo śmiechu 
wywołały dowcipy związane 
z uczniami, ich zachowa-
niem w szkole i relacjami
z nauczycielem.

Druga część uroczystości 
została poświęcona przyję-
ciu pierwszaków w poczet 
uczniów naszej szkoły. Stre-
mowana, ale uśmiechnięta 
piętnastka zaprezentowała 
program przygotowany pod 
kierunkiem pani Beaty Trusz-
kowskiej. Zła wróżka rzucając 



li postępów w nauce. Rodzice wzbogacają bazę szkoły 
poprzez zakupy różnych urządzeń służących zwiększeniu 
atrakcyjności procesu nauczania. Chętnie dzielą się 
swoim doświadczeniem. Uczniowie zaś korzystają w peł-
ni z tego co im przygotowali wymienieni wyżej partnerzy. 
Osiągają wysokie wyniki w nauczaniu i sporcie.

Kapituła nagrody Primus 2015 przyznając ten za-
szczytny tytuł wzięła pod uwagę inwestycje w bazę lo-
kalową (wybudowane trzy przedszkola w Ożarowie Ma-
zowieckim, rozbudowa przedszkoli w Broniszach i Jó-
zefowie, budowa szkoły podstawowej w Duchnicach), 
uczestnictwo w różnych programach finansowanych ze 
środków unijnych, ciągłe wzbogacanie bazy pomocy 
dydaktycznych (inwestycje w nowoczesne technologie 
cyfrowe, wprowadzenie e-dzienników), pozyskiwanie 
środków zewnętrznych, wysoki poziom wykształcenia 
nauczycieli, uczestnictwo w europejskich programach 
wymiany dzieci i młodzieży, współpracę z dwoma sto-
warzyszeniami prowadzącymi placówki oświatowe 
(Umiastów i Macierzysz).

Korzystając z okazji chciałbym pogratulować wy-
różnień oraz złożyć wszystkim pracownikom oświaty 
serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 
cierpliwości, wytrwałości, szczęścia oraz sukcesów
w życiu osobistym i zawodowym. 

Andrzej Cichal
nauczyciel SP nr 1 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim

12 października 2015 roku w zabytkowej Auli Le-
opoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się 
uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego 
Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Województw 
„Samorządowy Lider Edukacji”.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowa-
ny jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Roz-
woju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję 
Kreatywną PRC. Jego cele to identyfikowanie i promo-
wanie jednostek samorządu terytorialnego podejmują-
cych wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edu-
kacji i systemu oświaty, promowanie gmin, powiatów
i samorządowych województw, które posiadają szczegól-
ne osiągnięcia w obszarze lokalnej i regionalnej polityki 
edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań sa-
morządów w sferze oświatowej. Program ma charakter 
akredytacji (certyfikacji) środowiskowej, której dokonują 
przedstawiciele świata nauki – profesorowie pracujący 
na najlepszych polskich uczelniach, specjalizujący się
w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości kształce-
nia, polityki samorządowej i marketingu edukacyjnego.

Nasza gmina już po raz czwarty z rzędu uzyskała 
ten zaszczytny tytuł otrzymując jednocześnie srebrny 
certyfikat.

Ale największą niespodzianką było przyznanie na-
grody specjalnej Primus 2015. Jest to szczególne wy-
różnienie dla gmin, które uzyskały maksymalną liczbę 
punktów w ocenie kapituły.

To bardzo wyraźny znak, że po kilku latach ciężkiej 
pracy udało nam się w naszej gminnej oświacie wy-
pracować najwyższe standardy współpracy które teraz 
owocują. Edukację tworzy pięć równorzędnych partne-
rów: organ prowadzący którym jest burmistrz, dyrekto-
rzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Burmistrz dba o bazę lokalową, wspiera pomysły
i działania służące rozwojowi naszych uczniów, zapewnia 
środki materialne na wynagrodzenia. Dyrektorzy placó-
wek oświatowych efektywnie nimi zarządzają, zapewnia-
ją wysokie standardy nauczania oraz bezpieczeństwa. 
Nauczyciele zarażają swoją pasją, przekazują w odpo-
wiedni sposób wiedzę, systematycznie dokonują kontro-

SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI

p ę, y y ją

li postępów w nauce Rodzice wzbogacają bazę szkoły



4 października 2015 roku w Archidiecezjalnym 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazo-
wieckim miało miejsce szczególne wydarzenie kul-
turalne – koncert z okazji 71. rocznicy zakończenia 
działań wojennych Powstania Warszawskiego. Przed 
licznie zgromadzoną publicznością wystąpił chór ka-
meralny Ab Imo Pectore z Ożarowa Mazowieckiego, 

zespół wokalny Ars Chori z Warszawy i orkiestra ka-
meralna pod dyrekcją Mariusza Latka. W partii so-
lowej zaprezentowała się znakomita sopranistka 
Magdalena Dobrowolska. Artyści, obok pieśni pa-
triotycznych, wykonali niezwykle ciekawą kompozycję 
współczesnego brytyjskiego kompozytora Johna Rut-
tera – Requiem. Oprócz godnego upamiętnienia war-
szawskiego zrywu powstańczego, dodatkową okazją 
do wykonania tego właśnie utworu stało się, przypa-
dające w październiku tego roku, 30-lecie premiery 
Requiem Ruttera. 

Wysłuchanie tak oryginalnego dzieła stało się 
niewątpliwą atrakcją dla słuchaczy, wypełniających 
po brzegi gościnne mury Sanktuarium. Owacje na 
stojąco po zakończeniu koncertu dobitnie świadczyły 
o tym, że mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego oraz 
przybyli specjalnie z tej okazji do naszego miasta go-
ście docenili zarówno współczesną kompozycję, jak
i kunszt wykonujących ją artystów. Do tak entuzjastycz-
nego odbioru dzieła przyczyniła się zarówno śpiewa-
jąca pięknie brzmiącym sopranem solistka Magdale-
na Dobrowolska, jak również profesjonalna orkiestra
kameralna, składająca się z muzyków Polskiej Orkie-
stry Radiowej. Warto w tym miejscu wymienić pięk-
ne solo wiolonczelowe Tomasza Słowikowskiego czy 
obojowe Krzysztofa Kita. 

Ogromne podziękowania należą się organizatorom 
tego wyjątkowego przedsięwzięcia kulturalnego: Bur-

mistrzowi Ożarowa Mazowieckiego p. Pawłowi Kancle-
rzowi, Dyrektor Domu Kultury ,,Uśmiech” p. Alinie Holk 
i Kustoszowi Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. 
Stanisławowi Zarosie SAC. Szczególne podziękowania 
kierujemy w stronę Związku Artystów i Wykonawców 
STOART, który dofinansował tak wspaniały koncert.

dr Mariusz Latek

KONCERT
Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA DZIAŁAŃ WOJENNYCH 

POWSTANIA WARSZAWSKIEGO



Po raz pierwszy Ogólnopolska Studen-
cka Akcja Wytnij Hołubca zawitała do 
Ożarowa Mazowieckiego! Wszystko 
z okazji obchodów Dnia Tańca Ludo-
wego. 11 października 2015 r. tance-
rze Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” 
zachęcali mieszkańców do wspólnej 
zabawy i nauki wycinania hołubców. 
Naszym celem było ukazanie miesz-
kańcom piękna POLSKIEJ KULTURY 
LUDOWEJ oraz, że można wspaniale 
bawić się tego typu tańcem. O go-
dzinie 16.00 na placu przed Domem 
Kultury „Uśmiech” mieszkańcy oraz 
członkowie Zespołu Ludowego „Oża-
rowiacy” zebrali się, aby dołączyć się 
do ogólnopolskiego bicia rekordu wyci-
nania hołubca. Jednocześnie wycięło 
hołubca ponad 100 osób.
Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszej 
gminy zapamiętają ten dzień jako dzień 
radości płynącej z tańca ludowego.
Do zobaczenia za rok !!!

Małgorzata Wojciechowska

Hołubiec w Ożarowie



Wystawa haftu i rękodzieła
W niedzielne popołudnie 11 października 2015 r. 

w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie nastąpiło 
otwarcie niezwykłej wystawy twórców haftu i rękodzieła 
ziemi ożarowskiej.

Na ścianach zawisły prawdziwe arcydzieła. Tkane, 
dziergane, haftowane serwety, obrusy, poduszki, bieżni-
ki, firanki itp. Każda z prac godna podziwu, zachwyca 
niezwykłym kunsztem wykonania, fantazją artysty. Mimo 
zimnej aury za oknem, zrobiło się od razu ciepło, przytul-
nie jak za dawnych czasów w domu z dzieciństwa. Klima-

tu nadały także narzędzia gospo-
darcze, które wyszły już z użytku. 
Okazało się, że w naszych domach 
są jeszcze tary, lampy naftowe, 
sierpy, samowary, wagi szalko-
we z odważnikami. To wszystko 
sprawiło, że znaleźliśmy się ni-
czym w środku dawnej, wiejskiej 
chaty. W takiej „chacie” nie mo-
gło zatem zabraknąć swojskiego 
jadła. Na stole pojawił się więc 
smalec, ogórki kwaszone, kiełba-
sa, kaszanka i ciasto drożdżowe. 
Przybyłych gości witała ożarow-
ska „Kapela z Uśmiechem” oraz 

młodzież z Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”.
Serdecznie dziękujemy: Katarzynie Szpanowskiej, 

Bogumile Bieńkowskiej, Krystynie Dominiak, Annie 
Leszczyńskiej, Teresie Kacperskiej, Danucie Marciniak, 
Marii Obręczarek, Wandzie Szyma, Elżbiecie Sikorze
i Grażynie Supeł za udostępnienie swoich prac na wy-
stawę oraz za wielkie zaangażowanie w jej tworzeniu.

Wystawę można oglądać codziennie w godzinach: 
12.30 - 20.30 do 17 listopada 2015 r.

Małgorzata Wojciechowska





„Kolor Szlachetności”, „Ready for love” 
„RoSe” to tylko niektóre z wyśmienitych 
kompozycji, które można było usłyszeć pod-
czas kolejnego koncertu zorganizowanego 
przy współpracy Domu Kultury „Uśmiech”
i Szkoły Muzyki Rozrywkowej „Fabryka Dźwię-
ków”. Autorska twórczość artystki Iwony 
Kmiecik potrafiła zachwycić nawet najbar-
dziej wybrednego słuchacza, a akustyczne 
brzmienie kontrabasu i perkusji dodało tylko 
kolorytu zgrabnie skonstruowanym i przemy-
ślanym kompozycjom.

Wśród utworów, które pojawiły się w trak-
cie występu, można było także doszukać się 
wspaniale zaaranżowanych „coverów” muzy-
ki POP jak np. Little Wing - Jimi Hendrix’a.

Koncert Iwona Kmiecik Trio odbył się 17 
października 2015 r. i był kontynuacją cyklu 
koncertów jazzowych, które odbywają się na 
terenie miasta Ożarów Mazowiecki od jesie-
ni 2014 roku. 

Łukasz Banaszkiewicz

Koncert Iwona Kmiecik Trio w O¿arowie…

Festiwal Słoików Świata

W dniach od 25 do 27 września 2015 roku w Muze-
um Techniki odbyła się druga edycja Festiwalu Słoików 
Świata. Na tę wystawę zostali zaproszeni wystawcy
z całego świata oraz z Polski. Podczas festiwalu moż-
na było spróbować wspaniałych przetworów zawartych
w słoikach. W festiwalu wzięły udział Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Piotrkówka Małego i Strzykuł. Jako 
jedyne z całej Polski reprezentowały Koła Gospodyń 
Wiejskich. Podczas festiwalu duży nacisk położono na 
wartości edukacyjne pokazując na czym polega zdrowa 
żywność i jak można dbać o własne zdrowie. 

Maria Dominiak





Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
oraz Andrzej Cichal, przewodniczący Rady 
 Miejskiej.  

Pierwszy kawałek tortu z rąk prezydenta Lecha 
Wałęsy otrzymała Premier Ewa Kopacz,  
a następnymi Prezydent karmił chórzystki.

Kulminacyjny punkt programu części oficjalnej 
urodzin Prezydenta – tort gigant przygotowany 
przez Mazurkas Catering 360°. 

Prezydent Lech Wałęsa, Premier Ewa Kopacz  
oraz prof.  Henryk Wojnarowski i Chór Filharmonii 
Narodowej.

Jan Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego.

Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz, prezesi  
Grupy Mazurkas – jako gospodarze wieczoru  
otwierają uroczystość.

Prezydent Lech Wałęsa przyjmuje życzenia  
od Premier Ewy Kopacz i Mieczysława  
Wachowskiego na scenie sali Zeus.

Laudacja i wiersz C. K. Norwida w wykonaniu  
Daniela Olbrychskiego.

Wernisaż malarstwa i karykatury w hallu   
MCC Mazurkas.

Prezydent Lech Wałęsa i Premier Ewa Kopacz  
na XVIII Forum Humanum Mazurkas
  W ramach wydania specjalnego 
XVIII Forum Humanum Mazur-
kas, które odbyło się 27 września br.  
w MCC Mazurkas miała miejsce 
niecodzienna uroczystość - 72. Urodzi-
ny Prezydenta Lecha Wałęsy.  Ponad 400 
przybyłych gości miało okazję złożyć 
osobiście życzenia Panu Prezydentowi, 
któremu towarzyszyła żona, Pani Danuta 
Wałęsa.  Gościem honorowym na uro-
czystości była Pani Premier Ewa Kopacz, 
która oprócz indywidualnych życzeń  
we foyer, wystąpiła na scenie, wygłasza-
jąc ciepłe i przyjazne przemówienie. 
Chciałam Panu podziękować, że zawsze, 
kiedy Pan jest za granicą, potrafi Pan  
z wielką dumą mówić o naszej ojczyźnie. 
Dziękuje za te wszystkie lata, które 
poświęcił Pan pracy dla Polski – mówiła 
Pani Premier. Na scenie życzenia Ju- 

bilatowi złożyli: były ambasador Izraela 
w Polsce - Szewach Weiss, Burmistrz  
Ożarowa Mazowieckiego - Paweł Kan- 
clerz, Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego - Jan Żychliński. Z kolei 
Prezes Instytutu Lecha Wałęsy - Mie-
czysław Wachowski, Daniel Olbrychski, 
Emilian Kamiński oraz Marek Majewski 
życzenia złożyli w niecodzienny poetycki 
i muzyczny sposób. W roli Gospodarzy 
wystąpili Prezesi Grupy Mazurkas An-
drzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz. 
Prezes Andrzej Bartkowski tradycyjnie 
już jako prowadzący galę, odczytał Ju-
bilatowi, specjalnie napisany na tę okazję 
wiersz pod tytułem „Wałęsa”. Punktem 
kulminacyjnym wieczoru było wystą- 
pienie samego Jubilata, który jak zawsze 
emanował dużym poczuciem humoru 
i dowcipem. Zwieńczeniem części ofic-

jalnej był koncert Chóru Filharmonii 
Narodowej pod dyrekcją prof. Henryka 
Wojnarowskiego z najbardziej znanymi 
„Arcydziełami Sztuki Chóralnej” oraz 
wspólnie odśpiewane z widownią 
„100 LAT”. Po części oficjalnej goście 
zaproszeni zostali na tort, a następnie na 
urodzinowy bankiet.

Forum Humanum Mazurkas jest inicja- 
tywą obywatelską w dziedzinie kultury, 
której inauguracja miała miejsce w 2012 
roku. Od tego czasu w centrum konfe- 
rencyjnym hotelu MCC Mazurkas Con-
ference Centre & Hotel kilka razy w roku 
odbywają się spotkania prezentujące 
muzycznych wirtuozów, orkiestry sym-
foniczne, małe zespoły oraz uznanych 
malarzy i rzeźbiarzy. Projekt realizowany 
jest w całości „pro publico bono”.
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lenia stawów, to spowodowało bardzo poważne prob-
lemy z sercem. Całe swoje krótkie życie borykała się 
z tą chorobą. W wieku 19 lat zakochała się i wbrew 
najbliższym wyszła za mąż za Adolfa Poświatowskie-
go. Poznała go w sanatorium, gdzie też leczył się na 
serce. Dwa lata po ślubie zmarł. Młoda wdowa bardzo 
to przeżyła, ale z nikim nie chciała o tym rozmawiać. 
„Halina była człowiekiem niezwykłym. Nie skarżyła 
się na swoje dolegliwości… Targowała się ze śmier-
cią”. Po bardzo trudnej operacji na otwartym sercu 
w Hahnemann Hospital w Filadelfii wytargowała aż, 
albo tylko, 9 lat życia. Przeżyła je bardzo świadomie, 
intensywnie i twórczo. Zmarła 11 października 1967 
mając zaledwie 32 lata, gdyby żyła, obchodziłaby
80 urodziny. 

Autorka książki jako uzupełnienie wspomnień przy-
gotowała ciekawą prezentację zdjęć opatrując je cie-
kawym komentarzem. Przeczytała wybrane fragmenty 
listów poetki do przyjaciela. Wysłuchaliśmy również 
głosu „Haśki”, recytującej jeden ze swoich wierszy. Po 
skończonej prelekcji były podziękowania i kwiaty oraz 
wspólne zdjęcie. Można było kupić książkę o „Haśce” 
i uzyskać cenny autograf z dedykacją. Na spotkaniu 
autorskim z Panią Mariolą Pryzwan gościliśmy nauczy-
cieli bibliotekarzy z powiatu warszawskiego zachod-
niego oraz młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. M. Wań-
kowicza w Błoniu wraz z p. Katarzyną Skierską-Wójcik. 
Książki o Halinie Poświatowskiej, Annie Jantar, Annie 
German, Zbyszku Cybulskim i inne, autorstwa M. Pry-
zwan, są do pożyczenia w naszej bibliotece. Wszyst-
kich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Anna Buźniak

XIII Jesienne Spotkania z Książką w Bibliotece Pedagogicznej 

„W życiu liczy się tylko miłość”
 (Halina Poświatowska)

Złota polska jesień to piękny i malowniczy świat 
przyrody wokół nas. Cudnie przebarwione drzewa, 
kosze pełne owoców i warzyw, ogrody i balkony 
ukwiecone jesiennymi kwiatami. To wszystko spra-
wia, że chce się żyć i cieszyć każdą chwilą. Takim 
radosnym wydarzeniem, wyczekiwanym każdego 
roku, były XIII Jesienne Spotkania z Książką, orga-
nizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Błoniu. 
Naszym gościem niezmiennie od 13 lat jest Mariola 
Pryzwan. Humanistka z wykształcenia, bibliotekar-
ka z zawodu, biografistyka z zamiłowania. Napisała
i wydała kilkanaście wspaniałych książek opowiada-
jących o życiu i twórczości ludzi pióra, filmu i estrady 
polskiej. Każde takie spotkanie jest dla nas ważnym, 
kulturalnym wydarzeniem i głębokim, duchowym 
przeżyciem. W związku z tą wizytą przygotowujemy 
jesienną dekorację, która zachwyca naszych gości
i tworzy wyjątkowy klimat. Tegoroczne spotkanie od-
było się 7 października 2015 r. w czytelni biblioteki. 
Pisarka zachwyciła nas niezwykłą opowieścią o krót-
kim, ale jakże owocnym życiu młodziutkiej, zdolnej 
i pięknej poetki Haliny Poświatowskiej. Mówi się
o niej – „poetka legenda, jedno z najciekawszych zja-
wisk poezji powojennej”. Wciąż „budzi zainteresowa-
nie i emocje”. Fascynuje subtelnością, wdziękiem, 
literacką wrażliwością i pasją życia. „Jej poezja to 
przede wszystkim wiersze o miłości – zmysłowe, od-
ważne, pełne liryzmu”. Jako dziecko (ukrywając się
w piwnicy przed bombardowaniem) nabawiła się zapa-
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towarzyszyły wystąpienia uczniów, na które składały 
się wiersze znanych poetów i przemówienia patrio-
tyczne. Po zakończeniu przedstawienia delegacja 
uczniów złożyła kwiaty i znicze pod pomnikiem Ma-
łego Powstańca.

Spotkanie przebiegło w sposób kulturalny i god-
ny, ponieważ wszyscy uczniowie zdawali sobie 
sprawę z powagi sytuacji. Poczet sztandarowy do-
skonale wypełnił swoje zadanie, a reszta aktorów 
oraz chórek spisali się tak samo świetnie. Widow-
nia była wspaniała, ponieważ wszyscy w skupieniu 
i ciszy przyglądali się grze aktorskiej, po to aby po 
skończonej części artystycznej bić głośno brawo.
Z utęsknieniem czekamy na przyszły rok, kiedy zno-
wu będziemy mogli brać udział w tym ważnym dla 
naszej społeczności szkolnej wydarzeniu.

Ewelina Bartosińska
Joanna Nagat - Sekretarz Samorządu Szkolnego 

Święto naszego patrona – Szarych Szeregów

25.09.2015 r. obchodziliśmy 76 roczni-
cę powstania Szarych Szeregów – patrona na-
szej szkoły. Były one organizacją konspiracyjną, 
która została powołana 27 września 1939 r. 
w Warszawie. Oparta na Przyrzeczeniu Harcerskim 
idea walki z najeźdźcą przybierała różne formy – od 
nauki na tajnych kompletach i akcji propagando-
wych, po akcje dywersyjne i otwartą walkę w Po-
wstaniu Warszawskim. My uczniowie, staramy się 
iść godnie ich śladem wcielając w życie poczynania 
ówczesnych harcerzy.

Klasy szóste pod opieką wychowawców i przy 
współpracy z kołem muzycznym przygotowały apel, 
aby uczcić pamięć tego wydarzenia. Wszyscy ucz-
niowie chcąc podkreślić powagę sytuacji przybyli 
do szkoły w mundurach harcerskich lub ubrani na 
galowo. W trakcie uroczystości oprawie muzycznej 

Pasowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Choć słowo „pasowanie” samo w sobie 
brzmi dość groźnie, 81 uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Płochocinie przystąpiło do tej uroczy-
stości bez większego strachu. 14 października 
po wnikliwym egzaminie przeprowadzonym przez 
uczniów klas czwartych, zostali oficjalnie włącze-
ni do grona uczniów naszej Szkoły. Pierwszaki 
musiały wykazać się wiedzą dotyczącą Szkoły, 
umiejętnością tańca i śpiewania piosenek. Star-
si koledzy i koleżanki sprawdzali też znajomość 
figur geometrycznych, rozpoznawanie liter oraz 
przygotowali jesienne zagadki. Zadania, jakie 
wykonywały pierwszaki były dla nich niespodzianką. 
Mimo to poradzili sobie z nimi doskonale. Punkty 
konkursowe w postaci kolorowych listków zbierały 

do koszyczków wiewiórki. Piękna, jesienna dekora-
cja nadała całej uroczystości ciepła i uroku. 

Renata Cybulska
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Przed niespełna miesiącem, amerykańska Agencja 
Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agen-
cy) poinformowała o możliwości naruszenia ustawy 
o czystym powietrzu (Clean Air Act) przez przedsię-
biorstwo Volkswagen. Zdaniem Agencji, naruszenie 
polega na montowaniu w samochodach tej firmy 
oprogramowania pozwalającego na odróżnienie, na 
podstawie analizy warunków pracy silnika, kiedy sa-
mochód jest standardowo użytkowany, a kiedy jest 
poddawany testom. Kiedy oprogramowanie wykryło, 
że są prowadzone badania emisji spalin przełącza-
ło pracę silnika na tryb oszczędny, co umożliwiało 
spełnienie ustawowych wymogów w tym zakresie. 
Natomiast, w zwykłej sytuacji drogowej tryb był wy-
łączany, co oznaczało z jednej strony lepsze osiągi, 
ale z drugiej strony emitowało dużo większe ilości 
zanieczyszczeń, znacznie przekraczające normy 
przewidziane w ustawie o czystym powietrzu. Oczy-
wiście, w związku faktem, ze samochody koncernu 
Volkswagen cieszą się dużą popularnością także
w Europie, afera ma charakter międzynarodowy. Nie 
udzielono jeszcze odpowiedzi ilu samochodów ma 
dotyczyć ten problem, ale eksperci podają liczby się-
gające nawet 11 milionów aut. 

Należy w takim razie zadać sobie pytanie
w jaki sposób można, będąc właścicielem samo-
chodu tej marki, postąpić w takiej sytuacji, a także, 
z jakimi roszczeniami możemy wystąpić do produ-
centa. 

Powyżej opisany „defekt” auta bez wątpienia ma 
charakter wady fizycznej uzasadniającej skorzysta-
nie z uprawnień z tytułu rękojmi. 

Obecnie – od dnia 25 grudnia 2014 – kwestię od-
stąpienia od umowy sprzedaży z powodu wady rzeczy 
(zarówno w przypadku umów z konsumentami, jak
i w obrocie powszechnym i profesjonalnym) reguluje 
art. 560 § 1 i 4 k.c. § 1, który stanowi, że jeżeli rzecz 
sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświad-
czenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, 
chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych 
niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadli-
wą na wolną od wad albo wadę usunie. Zgodnie zaś
z § 4 wyżej przywołanego artykułu, kupujący nie może 
odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

Z powyższego wynika, że kupujący może odstąpić 
od umowy jeśli: sprzedawca nie wymieni niezwłocz-
nie rzeczy na wolną od wad ani wady nie usunie,

a wada ma charakter istotny. W niniejszej sprawie, 
wadą jest emisja spalin (w trakcie normalnej eksplo-
atacji, a nie w warunkach testowych) w ilości więk-
szej niż wskazana w specyfikacji samochodu – jeżeli 
więc takiej wady nie da się usunąć, a Volkswagen 
nie będzie dysponował pojazdami, które spełniały-
by deklarowane przez nich w ofertach normy w za-
kresie emisji to kwestia możliwości odstąpienia od 
umowy determinowana będzie tym, czy wada ma
charakter istotny.

Zaznaczyć przy tym należy, że do umów zawar-
tych przed 25 grudnia 2014 r. stosuje się poprzed-
nie przepisy, a mianowicie ustawę o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej – w stosunku 
do umów z konsumentami oraz przepisy kodeksu 
cywilnego we wcześniejszym brzmieniu w stosunku 
do pozostałych umów. I o ile ustawa o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej również uzależ-
niała możliwość odstąpienia od umowy od istotne-
go charakteru wady, to kodeks cywilny w brzmieniu 
sprzed 25 grudnia 2014 r. stanowił następująco: 
Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od 
umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jed-
nakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli 
sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na 
rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. 
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz 
była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawia-
na, chyba że wady są nieistotne.

Dla umów niebędących umowami z konsumen-
tami, zawartych przed 25 grudnia 2014 r., nie ma 
konieczności, aby wada była istotna, aby kupujący 
mógł od umowy odstąpić. Odstąpienie jest jedynie 
uwarunkowane tym, że sprzedawca nie wymieni rze-
czy na wolną od wad niezwłocznie ani nie usunie 
wady. Dlatego też, w przypadku umów z przedsię-
biorcami zawartych w związku z ich działalnością, 
przed 25 grudnia 2014 r., odstąpienie od umowy 
w przypadku omawianej wady jest jak najbardziej 
możliwe (niezależnie od tego, czy wadę taką można 
uznać za istotną czy nieistotną).

W oparciu o orzecznictwo, a także analizę stanu 
prawnego należy więc uznać za zasadną argumen-
tację uzasadniającą, że także takie zwiększone wy-
dzielanie spalin ma charakter wady istotnej. Skoro 
mamy brać pod uwagę oczekiwania nabywcy samo-
chodu (jego subiektywny punkt widzenia) związa-

PRAWNIK RADZI...
Afera Volkswagena
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ne z jego funkcjonowaniem, który może oczekiwać 
normalnego funkcjonowania wszystkich zespołów
i elementów pozwalających na właściwą i normalną 
eksploatację samochodu zgodnie z jego przeznacze-
niem i parametrami techniczno-eksploatacyjnymi, to 
jak najbardziej takie kilkukrotnie wyższe niż deklaro-
wane wydzielanie spalin należy uznać za niezgodne
z oczekiwaniami klienta. Na podstawie umowy ma 
on przecież prawo zasadnie oczekiwać, że otrzyma 
samochód spełniający wszystkie najsurowsze normy 
europejskie w zakresie emisji spalin i przez to w mniej-
szym stopniu wpływa na zanieczyszczenie środowi-
ska. Trudno też przyjąć, że przeciętny, rozsądny kon-
sument dokonując u autoryzowanego dealera zakupu 
samochodu renomowanej światowej marki godził się 
na występowanie tego typu wady w zakresie produkcji 
spalin i wpływu na środowisko, w szczególności bio-
rąc pod uwagę wydatkowania na ten zakup, relatywnie 
wysokiej jak na warunki polskie kwoty pieniędzy. Sko-
ro zatem defekt estetyczny może być wadą istotną, to 
równie dobrze wada w zakresie wpływu na środowisko 
i produkcji zanieczyszczeń może mieć charakter istot-
ny. Można w tym miejscu podnieść także argument 
projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska, która 
przewidywała, że miasta będą mogły zabronić wjazdu 
do swoich centrów samochodom, które przekraczają
w zakresie emisji spalin ustalone przez nie standar-
dy. Teoretycznie więc, mimo że ktoś kupił najnowszy 
samochód, za wysoką cenę, o renomowanej marce, 
to może się okazać, że po badaniu technicznym nie 
będzie miał możliwości wjazdu do centrów miast, 
a gdyby samochód spełniał parametry określone

w umowie to jednak nie musiał by się o to martwić. 
Taka wada mogłaby realnie wpływać na eksploatację 
samochodu i w sposób realny negatywnie oddziały-
wać na interesy nabywcy. 

Reasumując, należy podkreślić, że przesłan-
ka wady istotnej ma charakter bardzo ocenny, 
a sądy podchodzą do niej dość liberalnie. Nie ulega 
jednak wątpliwości, czego dowodem jest niniejszy 
artykuł, że można z łatwością podnosić argumenty 
przemawiające za taką tezą. Afera Volkswagena nie 
bez przyczyny budzi takie emocje. W dzisiejszym 
świecie, wielu konsumentom zależy na tym, aby ich 
auto spełniało najwyższe wymagane kryteria, w tym 
te dotyczące ochrony środowiska. Poza tym, nie-
zależnie od nastawienia do ekologii, nikt z nas nie 
chce czuć się oszukany.

Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki 
mogą korzystać z bezpłatnych porad praw-
nych prowadzonych przez prawników Kancelarii 
Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach 
projektu „Prawnik Pierwszego Kontaktu”
w każdy piątek w godzinach 14:00 – 16:00.

W celu uzyskaniu porady należy umówić się 
telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00-17:00 pod numerem: 22 652 31 15.

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

Harmonogram pomiaru prędkości urządzeniem kontrolno-pomiarowym „Fotorapid CM” prowadzony na terenie 
Miasta i  Gminy Ożarów Mazowiecki przez Straż Miejską w Ożarowie Mazowieckim w listopadzie 2015 r.

data miejsce
02.11.2015 ZABOROWSKA

03.11.2015 ŚWIERKOWA

04.11.2015 NOWOWIEJSKA

05.11.2015 STRZYKULSKA

06.11.2015 PIASTOWSKA

09.11.2015 SOCHACZEWSKA (KAPUTY)

10.11.2015 POŁUDNIOWA

12.11.2015 SOCHACZEWSKA 89 (MACIERZYSZ)

13.11.015 UMIASTOWSKA

16.11.2015 SOCHACZEWSKA

data miejsce
17.11.2015 WARSZAWSKA

18.11.2015 PONIATOWSKIEGO

19.11.2015 OŻAROWSKA

20.11.2015 ŚWIERKOWA

23.11.2015 ZABOROWSKA

24.11.2015 ŚWIERKOWA

25.11.2015 NOWOWIEJSKA (PILASZKÓW)

26.11.2015 NOWOWIEJSKA (POGROSZEW)

27.11.2015 NOWOWIEJSKA (UMIASTÓW)

30.11.2015 POZNAŃSKA
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Celem konkursu plastycznego jest: 
- promowanie polskiej kultury ludowej 
-  pobudzanie aktywności plastycznej dzieci i młodzieży,
- prezentacja twórczości artystycznej,
- rozwijanie wrażliwości plastycznej uczestników,
- możliwość wymiany doświadczeń twórczych.

Regulamin konkursu plastycznego
,,POLSKIE STROJE LUDOWE’’:

Organizatorem konkursu jest Filia Domu Kultury 1. 
„Uśmiech” – w Józefowie ul. Fabryczna 15.
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież 2. 
z Gminy Ożarów Mazowiecki.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką.3. 
Prace muszą być wykonane samodzielnie przez 4. 
ucznia.
Każdy z autorów może dostarczyć tylko jedną pracę.5. 
Format prac maksymalnie A3 (40x30cm), ale 6. 
nie mniejszy niż A4 (30x20cm).
Jury powołane przez Filię Domu Kultury „Uśmiech” 7. 
dokona kwalifikacji 
prac na wystawę oraz przyzna nagrody.
Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.8. 
Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę :9. 
- kompozycję 
- oryginalność podejścia do tematu
- samodzielność wykonania

Nadesłane prace pozostaną własnością Domu 10. 
Kultury.
Każdą pracę należy opisać na odwrocie wizytów-11. 
ką, która winna zawierać: imię i nazwisko, wiek, 
nazwę placówki z adresem, telefon, nauczyciel 
przygotowujący.
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków 12. 
konkursu i regulaminu.
Udział w konkursie plastycznym jest jednoczes-13. 
nym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu 
(określonych w Ustawie o ochronie danych oso-
bowych z dnia 29.08.1997 r. dz. U. z 2012 r. Nr 
101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji postępowania konkursowego.
Prace należy przesłać lub dostarczyć do dn. 14. 
16.XI.2015 r., od poniedziałku do piątku w godz. 
12.30 do 20.30 na adres: Filia Domu Kultury 
,,Uśmiech’’ – w Józefowie, ul. Fabryczna 15, 
05-860 Płochocin

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wy-
stawą pokonkursową odbędzie się 22 listopa-
da 2015 r. o godz. 16.00 w Filii Domu Kultury 
„Uśmiech” – w Józefowie ul. Fabryczna 15.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Filia Domu Kultury „Uśmiech’’ – w Józefowie ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY ,,POLSKIE STROJE LUDOWE”
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat z Gminy Ożarów Mazowiecki

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko Instruktora biblioteki 
powiatowej dla powiatu warszawskiego zachodniego - specjalisty ds. informatycznych.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie: sprawowanie nadzoru me-
rytorycznego nad bibliotekami i filiami na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, udzielanie bi-
bliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej, informatycznej i szkoleniowej, wyjazdy do placówek biblio-
tecznych, administracja bibliotecznego systemu informatycznego w bibliotece powiatowej, koordynacja 
e-usług biblioteki, obsługa serwera i strony internetowej biblioteki, tworzenie projektów i wniosków 
grantowych, udział w rzecznictwie na rzecz bibliotekarstwa i bibliotek.

Na oferty czekamy do 15.11.2015 r. pod adresem: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, 
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Szkolna 2  e-mail: biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl

Wymagania:
-  wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek: bi-

bliotekoznawstwo),
-  staż pracy - minimum 3 lata,
-  znajomość systemów bibliotecznych,

-  umiejętność programowania JAVA, znajomość 
baz SQL,

-  prawo jazdy kategorii B,
-  znajomość języka angielskiego.

Ogłoszenie o pracy
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SKM (Szybka Kolej Miejska) – nowa perspektywa komunikacyjna
dla mieszkańców Ożarowa (cz. 5)

W ostatnim artykule informowałem o przewidywa-
nej trasie SKM z gminy Ożarów Mazowiecki do War-
szawy. Obecnie zaś skupimy się na tym, jakie inwe-
stycje muszą być przeprowadzone przez Polskie Linie 
Kolejowe, aby Szybka Kolej Miejska mogła swobod-
nie kursować. 

W Informatorze nr 4/48 2015 poruszyłem temat 
zatłoczenia przebiegającej przez naszą gminę linii 
kolejowej E-20. Utrudnia to nie tylko rozpoczęcie kur-
sowania SKM, ale także nie sprzyja regularności jej 
ewentualnych kursów. Istnieje zatem nagląca potrze-
ba poprawy przepustowości linii E-20. Z tego powodu 
konieczna jest przebudowa całej stacji PKP Ożarów 
Mazowiecki, która w ciągu ostatnich 25 lat podczas 
modernizacji linii Warszawa – Poznań została niestety 
pominięta. Sądzę, że większość dorosłych mieszkań-
ców np. Płochocina czy Błonia pamięta, jak wyglądały 
te stacje i perony 15 czy 20 lat temu. Dzisiaj obie 
te stacje mają przede wszystkim nowoczesne perony
z antypoślizgową krawędzią, zabezpieczającą pasa-
żerów głównie w okresie zimowym przed wypadkiem,
o który o tej porze roku nietrudno. W przypadku stacji 
w Ożarowie ten podstawowy warunek bezpieczeństwa 
nie jest niestety zapewniony, a zimowe oblodzenie 
peronu powoduje wiele niebezpiecznych dla zdrowia
i życia pasażerów sytuacji. 

Kolejną rażącą niedogodnością stacji w Ożaro-
wie Mazowieckim jest brak jakiejkolwiek możliwości 
dostania się na peron przez osoby o ograniczonej 
sprawności ruchowej, poruszające się na wózku inwa-
lidzkim czy nawet przez matki z dzieckiem wiezionym 
w wózku. Wysoka kładka z kilkudziesięcioma schoda-
mi w górę i w dół skutecznie wyklucza takich pasaże-
rów z podróży kolejowej. Również osoby potrzebujące 
wsiąść do pociągu z własnym rowerem czy też wydo-
stać się z rowerem z peronu do miasta mają mocno 
utrudnione zadanie. Nieistnienie przejścia podziem-
nego czy jakiejkolwiek pochylni budzi głęboką i w peł-
ni uzasadnioną krytykę. 

W bieżącym roku pojawiła się nadzieja na zmia-
nę tej jakże niekorzystnej sytuacji. Otóż 3 kwietnia 
2015 na swojej stronie internetowej spółka PLK 
ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji prze-
budowy kilku stacji podwarszawskich. Wśród nich 
znalazła się stacja Ożarów Mazowiecki. Skontakto-
wałem się z rzecznikiem prasowym PLK p. Maciejem 
Dutkiewiczem i, jako radny Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego reprezentujący mieszkańców Ożaro-
wa, złożyłem w dniu 7.04.2015 pismo skierowane 
do PLK Centrum Realizacji Inwestycji z postulatem 
uwzględnienia w projekcie dokumentacji przebudowy 
stacji dodatkowego peronu, który przyczyniłby się do 
poprawy przepustowości szlaku kolejowego na trasie 
Warszawa – Błonie. 

W odpowiedzi  PLK z dnia 15.04.2015 uzyskałem 
informację, że mój wniosek  na etapie wyboru warian-
tu realizowanej inwestycji będzie brany pod uwagę. 

Warto też zaznaczyć, że właśnie z powodu plano-
wanej przebudowy stacji w Ożarowie odbyło się w dn. 
14.04.2015 spotkanie dyrekcji PLK z panem burmi-
strzem i radnymi. Natomiast w maju 2015 poznali-
śmy firmę, którą wykona dokumentację naszej stacji. 
Wykonawcą jest konsorcjum firm IDOM Ingenieria
y Consultoria-Lider oraz IDOM Inżynieria Architektura 
i Doradztwo Sp. z o. o., które przygotuje w ciągu roku 
szczegółową dokumentację potrzebną do realizacji 
tego zadania. O szczegółach planowanej przebudowy 
stacji PKP Ożarów Mazowiecki przeczytają Państwo
w następnym numerze Informatora.

dr Mariusz Latek
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KALENDARIUM DOMU KULTURY UŚMIECH – LISTOPAD 2015

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

6, 13, 20, 27 listopada – piątek – Dyżur pra-
cowników Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu

8 listopada – niedziela – godz. 17.00 – Kon-
cert Lubelskiej Federacji Bardów. Zespół wystą-
pi w kameralnym składzie z Janem Kondrakiem 
na czele. Lubelska Federacja Bardów istnieje od 
15 lat. Artyści nagrali 10 płyt, koncertowali w Pol-
sce i za granicą. Mają swój, niepowtarzalny styl
i oryginalne brzmienie, a ich teksty cechuje głę-
boka refleksja lub subtelny żart. Piosenki bardów 
pozostają wciąż aktualne i zapadają w pamięć 
wiernej od lat publiczności oraz nowych miłośni-
ków tego rodzaju twórczości. Wstęp wolny!

11 listopada – środa – godz. 10.00 – Uroczy-
sta msza święta w intencji Ojczyzny oraz kon-
cert w wykonaniu Orkiestry OSP z Nadarzyna 
pod dyrekcją kapelmistrza Mirosława Chilmanowi-
cza (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożaro-
wie Mazowieckim)

22 listopada – niedziela – godz. 16.00 – 
Andrzejkowy wieczorek taneczny dla seniorów
– muzyka na żywo. Wstęp 15 zł od osoby.

28 i 29 listopada – sobota (10.00-17.00)
i niedziela (10.00-15.00) – Turniej GO o puchar 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego (w siedzibie 
Centrum Inicjatyw Społecznych)

29 listopada – niedziela – godz. 12.00 – 
Spektakl teatralny dla dzieci pt.: „Roszpunka”
w wykonaniu Teatru Echo. Wstęp wolny!

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

8 listopada – niedziela – godz. 16.00 – Spot-
kanie z okazji Dnia Święta Niepodległości

15 listopada – niedziela g.15.00 – Teatrzyk 
dla dzieci pt.: „Chcę być zdrowy i wesoły” w wyko-
naniu Teatru MALUSZEK. Wstęp wolny!

22 listopada – niedziela – godz. 16.00 – Wy-
stawa i konkurs plastyczny pt. „Polskie stroje lu-
dowe”

29 listopada – niedziela – godz. 16.00 – „An-
drzejki” – wieczorek taneczny dla seniorów przy 
muzyce mechanicznej. Wstęp wolny!

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15                                                                                                                                               

8 listopada – niedziela – godz. 15.00 – Wy-
stąpi Teatr Bajka ze spektaklem „Calineczka”. 
Wstęp wolny!!!

11 listopada – środa – godz. 16.00 – Kon-
cert w wykonaniu kwartetu Prima Vista w ra-
mach festiwalu Muzyka w Barwach Jesieni pt.: 
„Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka pol-
ska”. Wstęp wolny!!!

22 listopada – niedziela – godz. 16.00 – 
18.00 Zabawa Andrzejkowa dla dzieci. W pro-
gramie gry, zabawy i konkursy andrzejkowe. 

Wstęp wolny!
29 listopada – niedziela – godz. 15.00 – 

17.00 – Warsztaty z wyrobu biżuterii. Wstęp wol-
ny!!!

Koledze Ryszardowi Lubańskiemu

Prezesowi Zarządu Ożarowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Brata Władysława
składają koleżanki i koledzy
z Ożarowskiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku

Informujemy, że archiwalne numery Mie-
sięcznika Miasta i Gminy INFORMATOR 
OŻAROWSKI mogą Państwo znaleźć na 
stronie internetowej Gminy:
http://www.ozarow-mazowiecki.pl/
media-lokalne/informator-ozarowski-120

Od redakcji

CENNIK OGŁOSZEŃ
Rozmiar ogłoszenia Cena
Cała 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
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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
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