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Z PRACY
BURMISTRZA

 1.  16 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim odbył się II etap gminnego konkursu 
przyrodniczo-profi laktycznego pt. „Świat szczęśli-
wych ludzi w świecie pięknej przyrody”. 

 2.  16 kwietnia w Szkole Podstawowej w Płochocinie 
odbył się gminny konkurs Poezji i Pieśni Patrio-
tycznej „Patrz w przeszłość, pamiętaj o przyszłości”.
W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawo-
wych Gminy Ożarów Mazowiecki. Uroczysty koncert 
laureatów konkursu odbył się 26 kwietnia i połączo-
ny był z obchodami 11 rocznicy nadania szkole imie-
nia Szarych Szeregów.

 3.  17 kwietnia Szkoła Podstawowa w Płochocinie otrzy-
mała certyfi kat „Chronimy dzieci”. Celem programu 
jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób 
dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników 
placówki) oraz rówieśników. Program realizowany 
jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci 
przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony 
dzieci ustalonej w placówce. 

 4.  18 kwietnia dzieci z grupy VI i IX z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
w wycieczce do gmachu Telewizji Publicznej w War-
szawie. 

 5.  22 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego w Józe-
fowie brały udział w muzycznej zabawie pt. „Wioska 
afrykańska”, która była poprowadzona przez Ricky 
Liona. Przedszkolaki zapoznały się ze sposobem 
opowiadania bajek w afrykańskiej wiosce, przymie-
rzały tradycyjne stroje afrykańskie i bawiły się przy 
afrykańskiej muzyce.

 6.  21 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego 

Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim zajęły I miejsce 

w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Organizatorem 

festiwalu był Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 

Mazowieckim. 

 7.  22 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2
w Ożarowie Mazowieckim i Przedszkola Publicznego 

w Józefowie obchodziły „Dzień Ziemi”. Tego dnia dzieci 
uczestniczyły w zajęciach, mających na celu promowa-
nie postaw ekologicznych, podczas zabaw, konkursów 
i quizów wzbogaciły wiedzę przyrodniczą. 

 8.  Od 22 kwietnia w Przedszkolu Publicznym w Józe-
fowie rodzice i dzieci z grupy IV biorą udział w co-
miesięcznych warsztatach pt. „Dziecięce masażyki”. 
Warsztaty są realizowane według programu CMC 
(Children Massaging Children) = 4xD (Dzieci Dzieciom 
Dar Dotyku) autorstwa Ewy Scherer z Nowej Zelandii. 
Podczas warsztatów uczestnicy poznali proste trzy 
techniki masażu – masaż pleców, masaż dłoni i masaż 
głowy. Celem warsztatów jest zdobycie informacji nt. 
dotyku i jego znaczenia dla rozwoju dziecka i czym 
skutkuje jego niedobór.

 9.  23 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oża-

rowie Mazowiecki odbył się XXXI Rajd Szlakiem 

Naszej Historii im. por. hm. Jana Cierlińskiego. 

10.  26 kwietnia dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 
uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Świę-
ciach brali udział w wycieczce do Fabryki Cukierków
w Grodzisku Mazowieckim, gdzie poznały historię
i tradycję cukierków „krówki”.

11.  27 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim dla uczniów klas I-III odbył się koncert 
w wykonaniu muzyków z Filharmonii Narodowej w 
Warszawie pt. „Teatr muzyczny”.

12.  26 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej

w Płochocinie zajęli III miejsce w powiatowym fi -

nale dwuboju nowoczesnego. Zawody sportowe 

odbyły się w Ożarowie Mazowieckim 

13.  29 kwietnia dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Pło-
chocinie został zorganizowany Dzień Sportu. Repre-
zentacje dziewcząt i chłopców rywalizowały między 
sobą w turnieju piłki ręcznej.

14.  10 maja dzieci z grupy III i IV z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie brali udział w wycieczce do War-
szawskiego Ogrodu Zoologicznego. 

OŚWIATA

1. Podpisano umowy:

  z wykonawcą: DROMARK Marek Janaszkiewicz z siedzi-
bą w Piastowie na utrzymanie, konserwacje i oznakowa-
nie dróg gminnych
za cenę ofertową brutto: 169.912,20 zł

  z wykonawcą „INSTAL-NIKA” Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą 
w Warszawie na przebudowę ul. Gałczyńskiego na os. 
Duchnice 
za cenę ofertową brutto: 1.782.270,00 zł

2. Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na:

  dostawa i montaż wiat przystankowych dla Gminy Oża-
rów Mazowiecki
znak postępowania: RZP.271.17.2016

  modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. 
Lipowej w Płochocinie
znak postępowania: RZP.271.18.2016

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE



INFORMATOR OŻAROWSKI – 05/58 20164

Z PRACY
BURMISTRZA

15.  10 maja uczniowie klas 0-VI Szkoły Podstawowej
w Święcicach brałi udział w spotkaniu z autorką ksią-
żek dla dzieci Panią Renatą Piątkowską. Spotkanie 
odbyło się w Filii Biblioteki Publicznej w Święcicach.

16.  12 maja gościem w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
był Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł 
Kanclerz. Przedszkolaki słuchały z wielkim zacieka-

wieniem bajek, które czytał Burmistrz. Na zakończe-
nie przedszkolaki otrzymały drobne upominki. 

17.  12 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim odbyła się XIV edycja Konkursu Orto-
grafi cznego „O Pióro Burmistrza Gminy Ożarów Ma-
zowiecki” pod patronatem Burmistrza Ożarowa Ma-
zowieckiego Pana Pawła Kanclerza.

DOM KULTURY „UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

16 kwietnia Chór kameralny „Ab Imo Pectore” wziął 
udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Wielkanoc-
nej Pieśni Chóralnej w Sopocie (chór zdobył Grand 
Prix oraz nagrodę dla najlepszego dyrygenta festi-
walu)
17 kwietnia Koncert Papieski dedykowany Ojcu Świę-
temu Janowi Pawłowi II w kościele pw. NMP Królowej 
Apostołów w Ołtarzewie. Wystąpiła solistka Nina Nowak 
z orkiestrą kameralną.
18, 19, 20 kwietnia zajęcia programowe Uniwersytetu 
III Wieku
21 kwietnia Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu
21 kwietnia debata nt. bezpieczeństwa mieszkańców 
na terenie gminy
22 kwietnia udział dziecięcej grupy teatralnej „Oczy te-
atru” w XXI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki, Teatru, 
Tańca – „Kwiecień-Plecień” w Sierpcu (młodzi aktorzy 
zdobyli II nagrodę w kategorii 6-12 lat)
23 kwietnia udział Zespołu ludowego „Ożarowiacy”
w koncercie w Izabelinie
23 kwietnia walne zebranie członków zarządu Ogród-
ków Działkowych „Glinianka”
24 kwietnia wieczorek taneczny dla seniorów przy mu-
zyce na żywo
25, 26, 27 kwietnia zajęcia programowe Uniwersytetu 
III Wieku
29 kwietnia spotkanie członków zarządu Uniwersytetu 
III Wieku
3 maja uroczysta Msza Święta wraz z koncertem w wy-
konaniu Orkiestry Dętej OSP z Kask w intencji Ojczyzny, 
Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Gminnych Jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej (Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Ożarowie Mazowieckim)
4 maja zajęcia programowe Uniwersytetu III Wieku
5 maja uroczystość jubileuszowa 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego
9, 10, 11 maja zajęcia programowe Uniwersytetu III 
Wieku
12 maja warsztaty międzykulturowe – „EKWADOR – 
Wśród żółwi Galapagos”

KULTURA

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH

„PRZY PARKU”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

15 kwietnia spotkanie z prof. Robertem Pływaczewskim 
w ramach cyklu „Zdrowie Seniorów”
16 kwietnia spotkanie z ornitologiem p. Markiem Ko-
walskim, który udzielił porad dot. ochrony ptaków
18 kwietnia działalność rozpoczęła Ożarowska Szkoła 
Rodzenia p. Renaty Makowskiej
19 kwietnia obrady Zarządu Stowarzyszenia „Razem
w Powiecie” 
20 kwietnia transmisja wykładu online z SGGW pt: 
„Mniej soli-korzystnie dla zdrowia” (po wykładzie 
uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym onli-
ne)
20 kwietnia zajęciach „zmysłowianki dla członków Oża-
rowskiego Klubu Mam
26 kwietnia wykład „Zmyślne ruchy rozwijające umysł” 
przygotowany przez Fundację „Edufrajda” oraz w zajęcia 
Ożarowskiej Szkoły Rodzenia w ramach „Dnia Otwarte-
go Dla Rodziców” 
27 kwietnia zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych 
„Gordonki” wg metody E.E. Gordona w ramach Ożarow-
skiego Klubu Mam 
29 kwietnia prezentacja p. Ewy Misiołek w ramach cy-
klu „Długowieczność-Przypadek-Przeznaczenie”
4 maja zajęcia „Baby Bubbles” w ramach Ożarowskiego 
Klubu Mam
7 maja spotkanie z dr D. Sumińską oraz B. Krupianik
w ramach cyklu „Pies&Kot – porady od A do Z”
9 maja zajęcia praktyczne w ramach Ożarowskiej Szkoły 
Rodzenia 
10 maja „Warsztaty Florystyczne” zorganizowane we 
współpracy z Biblioteką Miejską 
11 maja zajęcia sensoryczne przygotowane przez Mu-
sicBabyArt w ramach Ożarowskiego Klubu Mam
11 maja prelekcja p. Ewy Sobieraj pt: „Nie bój się audio-
booka” w ramach tygodnia bibliotek 
11 maja prelekcja fi lmu z muzyką na żywo. „Brzdąc” Ch. 
Chaplina (ostatnie przed wakacjami spotkanie „Kina nie-
mego z muzyką na żywo”). Po fi lmie odbyła się dyskusja 
z fi lmoznawcą.
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Ponadto:

odbywały się lekcje brydża dla początkujących oraz 
„Spotkania Przy Kawie”.
21, 28 kwietnia „Zajęcia Pamięciowe dla Seniorów”.
21, 28 kwietnia oraz 12 maja odbywały się rozgrywki 
brydżystów 
15, 22, 29 kwietnia oraz 6 maja nad swoim rozwojem 
pracowała młodzież szkolna w ramach cotygodniowych 
„Warsztatów dla Młodzieży” z psychologiem

FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH” W JÓZEFOWIE

17 kwietnia spektakl teatralny dla dzieci i młodzieży pt. 
„Gdzie jest Fredek?, czyli porządki Misia Zdzisia” w wyko-
naniu Teatru Moralitet
20 kwietnia spotkanie mieszkańców z Burmistrzem 
3 maja plenerowy piknik rodzinny – VIII Majówka Józe-
fowska

FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH” W BRONISZACH

24 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Koła Ło-
wieckiego „Jeleń”

1.  Uchwała Nr XXIII/224/16 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Ożarów Mazowiecki.

2.  Uchwała Nr XXIII/225/16 w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

3.  Uchwała Nr XXIII/226/16 w sprawie zaciągnięcia 
kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredy-
tów, pożyczek i obligacji.

4.  Uchwała Nr XXIII/227/16 w sprawie udzielenia po-
mocy fi nansowej w formie dotacji celowej dla Gmi-
ny Miasta Pruszków na dofi nansowanie inwestycji 
pn. „Oświetlenie ul. Żytniej”.

5.  Uchwała Nr XXIII/228/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki urządzeń instalacji wodociągowych
w ulicy J. Kossaka w Ożarowie Mazowieckim.

6.  Uchwała Nr XXIII/229/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki urządzeń instalacji wodociągowych
w ulicy Umiastowskiej w Ożarowie Mazowieckim.

7.  Uchwała Nr XXIII/230/16 w sprawie odpłatnego na-
bycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazo-
wieckim.

8.  Uchwała Nr XXIII/231/16 w sprawie nadania na-
zwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim. 
(Jacka Malczewskiego)

9.  Uchwała Nr XXIII/232/16 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim. (Widok)

10.  Uchwała Nr XXIII/233/16 w sprawie nadania na-
zwy drodze położonej w Morach. (Niecała)

11.  Uchwała Nr XXIII/234/16 w sprawie nadania na-
zwy drodze położonej w Józefowie. (Kasztanowa)

12.  Uchwała Nr XXIII/235/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym nieruchomości poło-
żonej w Ożarowie Mazowieckim.

13.  Uchwała Nr XXIII/236/16 w sprawie ustanowie-
nia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja 

S.A. na nieruchomościach położonych w Duchni-
cach, gminie Ożarów Mazowiecki.

14.  Uchwała Nr XXIII/237/16 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji programu wprowadzo-
nego „Ożarowską Kartą Rodziny 3+”.

15.  Uchwała Nr XXIII/238/16 w sprawie przyjęcia ra-
portu z realizacji „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki na lata 2009-2032” za rok 2015.

16.  Uchwała Nr XXIII/239/16 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Ożarowie Mazowieckim za 2015 rok.

17.  Uchwała Nr XXIII/240/16 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania za 2015 rok z działalności Zespołu In-
terdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz z realizacji Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofi ar Przemocy.

18.  Uchwała Nr XXIII/241/16 w sprawie przyjęcia spra-
wozdania z realizacji Gminnego Programu Wspiera-
nia Rodziny w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 
2014-2016.

19.  Uchwała Nr XXIII/242/16 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w Ożaro-
wie Mazowieckim za 2015 rok.

20.  Uchwała Nr XXIII/243/16 w sprawie powierze-
nia reprezentowania Gminy Ożarów Mazowiecki
w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Utra-
ta zastępcy Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

21.  Uchwała Nr XXIII/244/16 o zmianie uchwały
w sprawie powołania Komisji Obywatelskiej.

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 28 kwietnia 2016 r.

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).
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Fundusze zewnętrzne w projektach
Gminy Ożarów Mazowiecki
Perspektywa fi nansowa 2014-2020 to nowe możliwo-
ści pozyskania funduszy zewnętrznych. Gmina Ożarów 
Mazowiecki aplikuje o dofi nansowanie na realizację 
gminnych projektów m.in. z zakresu termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej, rewitalizacji tere-
nów zielonych, rozwoju e-administracji. Przedstawiamy 
Państwu dwa nowe projekty Gminy Ożarów Mazowiecki 
z dofi nansowaniem ze środków UE:

1.  „Rozwój innowacyjnych E-USŁUG w Gminie Oża-

rów Mazowiecki”

W dniu 25 kwietnia 2016 r. Gmina Ożarów Mazowiecki 
uzyskała informację o dofi nansowaniu Projektu „Rozwój 
innowacyjnych E-USŁUG w Gminie Ożarów Mazowiec-
ki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1
„E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, 
Typ projektów: „e-administracja”.

Całkowita wartość Projektu – 1.887.344,00 zł,

w tym kwota dofi nansowania 1.509.875,20 zł, co 

stanowi 80% wartości Projektu.

Planowany okres realizacji: do 30 września 2017 r.
Celem projektu jest usprawnienie kontaktu pomię-

dzy mieszkańcami i przedsiębiorcami Gminy Ożarów 

Mazowiecki a jej jednostkami administracyjnymi 

oraz udostępnienie jak najszerszego zakresu usług 

publicznych drogą elektroniczną, przy wykorzysta-

niu nowych technologii informacyjnych i komunika-

cyjnych.

Projekt będzie realizowany w Urzędzie Miejskim, jed-
nostkach organizacyjnych:
1.  Dom Kultury „Uśmiech”
2.  Energetyka Ożarów Mazowiecki
3.  Zakład Usług Komunalnych
4.  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
5.  Ośrodek Pomocy Społecznej
6.  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przed-

szkoli
oraz w gminnych placówkach oświatowych (przed-
szkola, szkoły podstawowe i gimnazja).

W ramach Projektu udostępnione zostaną mieszkań-
com i przedsiębiorcom m.in. następujące e-usługi: e-op-
łaty i płatności, e-rekrutacja, e-dziennik, e-archiwum,
e-konsultacje społeczne, e-Biuro Obsługi Klienta Zakła-
du Usług Komunalnych i Energetyki Ożarów Mazowiecki. 
Rozbudowany zostanie również system Elektronicznego 
Obiegu Dokumentów, który umożliwi przesyłanie do-
kumentów w wersji elektronicznej pomiędzy Urzędem 
Miejskim a jednostkami organizacyjnymi i placówkami 
oświatowymi. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt 
komputerowy wraz z oprogramowaniem, rozbudowana 
zostanie serwerownia.

2.  Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Ożarów Mazowiecki

W dniu 4 maja 2016 r. Gmina Ożarów Mazowiecki uzy-
skała informację o dofi nansowaniu Projektu „Opracowa-
nie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów 
Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu – 44.770,00 zł, w tym 

kwota dofi nansowania 40.293,00 zł, co stanowi 

90% wartości Projektu.

Planowany okres realizacji: do 31 października 2016 r.
Celem projektu jest opracowanie dokumentu pn. 

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów 

Mazowiecki”, w którym, na podstawie przeprowa-

dzonej diagnozy obejmującej kwestie społeczne, 

ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne, śro-

dowiskowe oraz kulturowe, określone zostaną tzw. ob-

szary problemowe, wskazane do rewitalizacji  zarówno

w obszarze inwestycyjnym, jaki i społecznym. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Ma-
zowiecki (LPR) podlegać będzie konsultacjom społecz-
nym, a wnioski z konsultacji zostaną uwzględnione
w ostatecznej wersji dokumentu, przedłożonej następ-
nie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia. Po pozytywnej 
weryfi kacji LPR przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego pod kątem spełnienia wymogów 
dotyczących cech i elementów programów rewitaliza-
cji, Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów 
Mazowiecki zostanie wpisany do Wykazu programów 
rewitalizacji województwa mazowieckiego, co stano-
wić będzie podstawę do ubiegania się Gminy o dotacje 
z funduszy UE na realizację m. in. projektów rewitaliza-
cyjnych. 

Kolejne wnioski o dofi nansowanie gminnych projektów 
są w trakcie oceny. Jednym z nich jest wniosek doty-
czący rozwoju terenów zielonych w obszarze funkcjo-
nalnym miasta Ożarów Mazowiecki (w tym m.in. nowe 
nasadzenia zieleni, tworzenie nowych enklaw zieleni 

przy gminnych placówkach oświatowych, rewitalizacja 
zieleni w Parku Ołtarzewskim) złożony w odpowiedzi na 
konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
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WAŻNA INFORMACJA
W związku z koniecznością 

podłączenia posesji do zbiorczej 

sieci kanalizacyjnej wybudowa-

nej w latach 2009-2015, Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego infor-

muje o możliwości skorzystania

z wykonania zastępczego przyłą-

cza kanalizacyjnego oraz rozło-

żenia płatności na nieoprocento-

wane raty. 

Więcej informacji uzyskają Pań-

stwo kontaktując się telefonicz-

nie bądź osobiście, w godzinach 

pracy Urzędu Miejskiego przy

ul. Kolejowej 2: w Wydziale Ochro-

ny Środowiska i Rolnictwa, I pię-

tro, pokój 110, tel. 22 731 32 61

oraz w Wydziale Inwestycji i Re-

montów, III piętro, pokój 309, tel. 

22 731 32 41.

Szanowni Mieszkańcy,

Mazowiecka Jednostka Wdrażanie Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofi nansowa-

nie projektów, w ramach których na budynkach mieszkalnych osób prywatnych i prawnych (w tym bu-

dynki użyteczności publicznej) możliwe będzie zamontowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii 

(OZE) m. in.: instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych.

Wsparciem, w ramach konkursu, objęte będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz 

przebudowie infrastruktury służącej produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawial-

nych, w tym przy wykorzystaniu energii wiatru i słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne). 

Poziom dofi nansowania ze środków unijnych wynosić będzie maksymalnie 80% kosztów kwalifi ko-

wanych inwestycji, co oznacza min. 20% wkład własny właściciela nieruchomości.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofi nansowanie projektów w ramach konkursu są m. in. Jed-
nostki Samorządu Terytorialnego. 

W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania Mieszkańców Gminy programem, Gmina Ożarów 
Mazowiecki złoży zbiorczy wniosek o dofi nansowanie (tzw. projekt parasolowy). 

W celu przybliżenia Państwu zagadnień dotyczących możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł 
Energii w gospodarstwach domowych oraz korzyści z tym związanych, zorganizowane zostaną 2 spotkania 
informacyjne w okresie czerwiec-lipiec 2016 r. O terminie i miejscu spotkań poinformujemy Państwa za po-
średnictwem strony internetowej Gminy www.ozarow-mazowiecki.pl, plakatów i ulotek dystrybuowanych 
na terenie gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://funduszedlama-
zowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-
dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Wniosek został oceniony pozytywnie według kryteriów 
formalnych i merytorycznych I stopnia, znalazł się jako 
projekt podstawowy na opublikowanej w dniu 9 maja 
2016 r. liście rankingowej, zatwierdzonej przez Instytu-
cję Pośredniczącą i został skierowany do oceny meryto-
rycznej II stopnia.

Wnioskowana kwota dofi nansowania to ponad 1,7 mln 
złotych, co stanowi 85% wartości Projektu.

Elżbieta Jastrzębska-Joźwiak
Kierownik Referatu

Funduszy Zewnętrznych

Komunikat Policji
Policjanci z Ożarowa Mazo-

wieckiego poszukują relikwia-

rza św. Wincentego Pallotiego, 

który został skradziony.

Wszystkie osoby, które mają 

wiedzę o miejscu jego prze-

chowywania, zakupiły w os-

tatnim czasie taki relikwiarz, 

bądź też miały możliwość jego 

zakupu lub relikwiarz widzia-

ły, proszone są o kontakt z Ko-

misariatem Policji w Ożarowie 

Mazowieckim przy ul. Kolejo-

wej 2.

Wszystkie osoby, które rozpoznają relikwiarz przedstawio-
ny na zdjęciu, proszone są o kontakt z prowadzącym sprawę 
sierż. szt. Krzysztofem Rawą, tel. 22 722 10 07, 22 604 38 21 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kppwawzach@
policja.waw.pl
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W dniach 29.05–26.06 2016 r. na 

terenie Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki odbędzie się I Festi-

wal Polskiej Muzyki Dawnej. 

Celem Festiwalu jest przywracanie do 
repertuaru wartościowych, a nieod-
krytych dotąd dzieł muzyki dawnej, 
tym samym – uchronienie od zapo-

mnienia utworów oraz kompozyto-
rów działających w Rzeczypospolitej 
na przełomie XVII i XVIII wieku. W tym 
roku zapraszamy na trzy koncerty na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 
(kościół w Ołtarzewie, kościół w Pło-
chocinie i Sanktuarium w Ożarowie 
Mazowieckim). Będą to głównie pra-

wykonania zapomnianych utworów, 
które w ostatnim czasie zostały odna-
lezione w bibliotekach parafi alnych. 
Rękopisy, zachowane często w złym 
stanie, wymagają profesjonalnej 
muzykologicznej rekonstrukcji, aby 
mogły posłużyć jako materiał do wy-
konania dzieła. 

I Festiwal Polskiej Muzyki Dawnej

RAPORT 500+
Od kwietnia w naszej Gminie re-

alizowany jest przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej rządowy pro-

gram „Rodzina 500+”.

W pierwszym miesiącu od wejścia
w życie ustawy o świadczeniu wy-
chowawczym, OPS skupił się głów-
nie na przyjmowaniu wniosków
w formie papierowej i elektronicz-
nej oraz w miarę możliwości we-
ryfi kacji poprawności ich złożenia.
W kwietniu wydano również 99 de-
cyzji i wypłacono świadczenia w wys.
62 500,00 zł.
Do dnia 19 maja złożono 1475 wnio-
sków, z czego 848 w wersji papierowej 
i 627 elektronicznie. Wnioski złożone 
elektronicznie w ok. 70% były nie-
prawidłowo wypełnione, nie zawsze
z winy wnioskodawcy, ale często
z niedopracowanego oprogramowa-
nia, które udostępniają banki.
 
Najczęściej popełniane błędy to:

  mylnie wypełniane rubryki (np. 
nieprawidłowo podany stan cy-
wilny, imię dziecka)

  nieprawidłowo podany skład ro-
dziny (np. nie wpisano pierwszego 
dziecka, żony lub męża, nieprawi-
dłowy numer pesel członków ro-
dziny)

  wnioskowanie na pierwsze dziec-
ko w przypadku, kiedy klient 
chciał wnioskować na drugie i ko-
lejne (błąd występował na plat-
formie e-puap)

  błędny adres zamieszkania we 
wniosku – podawany był adres 
zameldowania

  brak niezbędnych dokumentów 

do rozpatrywania sprawy (wyroki 
alimentacyjne, rozwodowe, za-
łączniki o dochodzie niepodlega-
jącym opodatkowaniu)

  w przypadku wniosków uzależnio-
nych od dochodu mylna interpre-
tacja dochodu uzyskanego i ut-
raconego. 

  błędnie podany numer rachunku 
bankowego

Wnioski złożone w wersji papie-
rowej wymagają w ok.20% uzu-
pełnienia i poprawienia. Tu klienci 
mają głównie problemy z podaniem 
składu rodziny, określaniem utraty 
i uzysku dochodu, błędnie podany 
numer rachunku bankowego. Czę-
sto klienci mylnie interpretują zapis 
ustawy mówiący o tym, które dziec-
ko staje się pierwszym w momencie 
ukończenia 18 lat przez najstarsze
z dzieci.
Jeśli nie wypełniono poprawnie 
którejś z rubryk, klienci proszeni są 
o uzupełnienie formularza, jednak 
może to wydłużyć czas wydania de-
cyzji w sprawie.
W obecnej chwili nasze działania 
skupione są głównie na przygoto-
wywaniu jak największej liczby de-
cyzji i wypłacaniu jak największej 
liczby świadczeń z wyrównaniem za 
kwiecień. Na dzień dzisiejszy wyda-
nych zostało 554 decyzji przyzna-
jących świadczenie wychowawcze 
oraz 1 decyzja odmawiająca prawa 
na pierwsze dziecko.
W ramach koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego prze-
kazano 7 wniosków do Mazowiec-

kiego Centrum Pomocy Społecznej 
(dot. osób, których członek rodziny 
przebywa za granicą).

Do dnia 20 maja br. wypłacono 
świadczenia na kwotę 337 000 zł, co 
daje liczbę 542 świadczeń wycho-
wawczych. Planowane dalsze wy-
płaty świadczeń do końca maja sza-
cowane są na kwotę 271 032,30 zł. 
OPS realizuje wypłatę świadczeń 
w miarę otrzymywanych dotacji
z Urzędu Wojewódzkiego. 
Przypominamy, że zgodnie z ustawą 
każdemu kto złoży wniosek w termi-
nie trzech miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 
1 lipca 2016 r. świadczenie wycho-
wawcze zostanie przyznane i wypła-
cone z wyrównaniem, począwszy od 
dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 
1 kwietnia 2016 r., a Ośrodek na roz-
patrzenie wniosku i wydanie decyzji 
ma trzy miesiące np.: wniosek zło-
żony 16 maja może być rozpatrzony 
do 16 sierpnia.
W przypadku złożenia wniosku po 
upływie trzech miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lip-
ca 2016 r.), prawo do świadczenia 
zostanie przyznane i wypłacone 
począwszy od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek.

Bożena Wronikowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
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Ożarowskie obchody zainauguro-
waliśmy 9 maja, kiedy to w siedzibie 
głównej Biblioteki w Ożarowie od-
było się spotkanie z okazji Powiato-
wego Dnia Bibliotekarza. Podczas 
uroczystości głos zabrał Starosta Jan 
Żychliński, który podziękował biblio-
tekarzom za ciężką, czasem mało 
zauważalną, ale ważną pracę oraz 
złożył życzenia z okazji bibliotekar-
skiego święta. Starosta wspomniał 
również o trudnej sytuacji polskie-
go czytelnictwa, o nowych mediach
w bibliotekach i o zmieniającej się 
roli współczesnego bibliotekarza. 
Ważną dziedziną działalności biblio-
tek publicznych w naszym powiecie 
są Dyskusyjne Kluby Książki, dlatego 
też kolejnym punktem programu 
były prezentacje ich dokonań. Biblio-
tekarki miały okazję, aby podzielić się 
doświadczeniami, wymienić obser-
wacjami i wyciągnąć na przyszłość 
wnioski z dotychczasowej pracy.
Dzień Bibliotekarza był dobrym dniem 
nie tylko do świętowania sukcesów 
zawodowych, ale i do pochwalenia 

się swoimi pasjami i zamiło-
waniami. Służyć temu miała 
wystawa „Bibliotekarz po 
godzinach”, którą czytelni-
cy mogli oglądać przez cały 
tydzień, a która pokazała 
pracowników bibliotek jako 
wspaniałych ogrodników, 
malarzy, hobbystów, cieka-
wych świata podróżników. 
W prezentowanych profi -
lach mogliśmy zobaczyć 
bibliotekarzy nietuzinkowych, da-
leko odbiegających od stereotypu 
zakurzonej, szarej myszki. Ekspozy-
cja miała również na celu pokazanie 
znanych/nieznanych światowych bi-
bliotekarzy. Mało kto bowiem wie, iż
w bibliotekach pracowali: Giacomo 
Casanova, bracia Grimm, Zbigniew 
Herbert, Julian Przyboś, Maria Kow-
nacka i wiele innych osób.
W Tygodniu Bibliotek, dzięki gościn-
ności Centrum Inicjatyw Społecznych 
„Przy Parku”, odbyły się także Warszta-
ty Florystyczne, w których udział wzię-
ły mieszkanki Ożarowa, głównie słu-

chaczki Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Po krótkim instruktażu uczestnicz-
ki wykonały, przy użyciu materiałów 
spotykanych praktycznie w każdym 
domu i ogrodzie, takich jak: gałęzie 
brzozy, kora dębu, kwiat marchwi, 
bluszcz, bez, tulipany, goździki, trawy 
wszelkiego rodzaju, słoiki, piórka i in., 
przepiękne kompozycje kwiatowe.
Zupełnie inną atrakcję przygotowała 
Filia nr 2 w Święcicach, którą to od-
wiedziła Renata Piątkowska, autorka 
książek dla dzieci i młodzieży. O spo-
tkaniu informujemy w oddzielnym 
artykule.

Biblioteka – tu się dzieje!
Biblioteka ożarowska włączyła się w trwające w całej Polsce 

obchody XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem 

„Biblioteka inspiruje”. Celem tak sformułowanego hasła było 

podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, 

edukacji i zainteresowanie książką szerokich kręgów społe-

czeństwa.

Rekonstrukcji utworów podjął się 
wieloletni wykładowca Wyższego Se-
minarium Duchownego Pallotynów 
w Ołtarzewie – ks. dr Dariusz Smo-
larek SAC. Ks. Smolarek jest również 
adiunktem w Katedrze Polifonii Reli-
gijnej Instytutu Muzykologii KUL. 

W tegorocznej, premierowej edycji 
Festiwalu przewidziano rekonstruk-
cję i prawykonanie 4 utworów:
1.  Leopold Pych (XVIII w.) – Missa 

Solemnis D-dur
2.  Leopold Pych – Nieszpory NMP
3.  Simon Ferdinand Lechleitner 

(XVII/XVIII w.) – Exultate Jubilate
4.  Simon Ferdinand Lechleitner – 

Nieszpory

Aby przybliżyć słuchaczom kontekst 
historyczny i muzyczny, w którym 
powstawały prezentowane dzieła, 
przed każdym koncertem zaplano-
wano 15-minutowy mini-wykład ks. 
dr Dariusza Smolarka SAC. Wśród ar-
tystów-wykonawców usłyszymy or-
kiestrę barokową Collegium Musicum 
Varsoviensis, jak również ożarowski 
Chór Kameralny Ab Imo Pectore. 
Zamiarem organizatorów jest, aby 
każdego roku koncert inaugura-
cyjny Festiwalu prowadził jeden ze 
znanych dyrygentów i profesorów 
Akademii Muzycznych w Polsce.
W tym roku w dn. 29.05. o godz. 16.30 
w kościele NMP Królowej Apostołów 
w Ołtarzewie koncert inaguracyjny 

poprowadzi wybitna dyrygentka, za-
liczająca się do ścisłego grona najlep-
szych chórmistrzów w Polsce, a także 
w Europie – Agnieszka Franków-Że-
lazny. Artystka jest dyrygentem Chó-
ru Narodowego Forum Muzyki we 
Wrocławiu, a także Polskiego Chóru 
Narodowego. I właśnie ten zespół so-
listyczny Narodowego Forum Muzyki 
z Wrocławia wykona Nieszpory NMP 
Leopolda Pycha.

Serdecznie zapraszamy miłośników 
muzyki na te niecodzienne wydarze-
nia.

Mariusz Latek – dyrektor
I Festiwalu Polskiej Muzyki Dawnej
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Tydzień Bibliotek był także dobrym 
momentem do pokazania, że biblio-
teki ożarowskie są otwarte na nowe 
technologie. „Nie bójcie się audio-
booków!” – pod takim hasłem prze-
prowadzono dwie prezentacje: dla 
słuchaczy Ożarowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Pa-
sjonaci w Józefowie. Wykład składał 
się z dwóch bloków tematycznych. 
Pierwszy z nich dotyczył oferty mul-
timedialnej (i nie tylko) ożarowskich 
placówek bibliotecznych, drugi zawie-
rał tematy bardzo praktyczne: na co 
zwracać uwagę przy wyborze książ-
ki mówionej, gdzie kupować, gdzie
w Internecie znaleźć darmowe legal-
ne lektury oraz jakie formaty dobierać 
do posiadanego sprzętu. Najwięcej 
emocji podczas spotkań wzbudził 
ranking polecanych lektorów audio-
booków, padła też propozycja prze-
prowadzenia kolejnych spotkań.
W Tygodniu Bibliotek nie mogło za-
braknąć cotygodniowych zajęć „Czy-
tanie na Dywanie”, prowadzonych
w ramach kampanii „Cała Polska czy-
ta Dzieciom”. Jak zwykle spotkaliśmy 
się więc z maluchami, które uwielbia-
ją, gdy im się głośno czyta. Tym razem 
w Oddziale dla Dzieci najmłodsi wy-
słuchali bajki o przygodach klocków, 
napisanej przez naszą koleżankę Ewę 
Sobieraj. Podczas zajęć nie zabrakło 
zabawy, rozwiązywaliśmy zagadki,
a każde z dzieci wykonało własną bu-
dowlę z papierowych klocków, którą 
zabrało na pamiątkę do domu.
Na zakończenie Tygodnia Filia nr 1 
przygotowała kolejne duże wyda-
rzenie dla dzieci i młodzieży – Turniej 

Szachowy o Puchar Biblioteki. Roz-
grywki były zwieńczeniem trwającej 
przez cały rok szkolny nauki gry w sza-
chy prowadzonej przez Przemysława 
Borowicza, wielkiego miłośnika tego 
intelektualnego sportu. Pan Przemek 
jest wolontariuszem, który od prawie 
trzech lat współpracuje z naszą fi lią 
w Józefowie. Turniej rozgrywał się 
dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 
lat i 10-15 lat. Sędziami pomocniczymi 
byli Mateusz Orzechowski i Emil Pitu-
ła, koledzy ze szkolnej ławy. Laureaci 
zostali nagrodzeni pucharami, dy-
plomami, pamiątkowymi medalami 
i słodyczami. Nazwiska zwycięzców 
publikujemy na stronie internetowej 
Biblioteki http://biblioteka.ozarow-
mazowiecki.pl i na Facebooku.

Ważnym wydarzeniem w Tygodniu 
Bibliotek pod hasłem „Biblioteka 
inspiruje” były odwiedziny w Biblio-
tece Burmistrza Ożarowa Mazowiec-
kiego Pawła Kanclerza, który spotkał 

się z czytelnikami, aby 
porozmawiać o książkach
i czytaniu.
Na spotkanie licznie przy-
były członkinie Dyskusyj-
nego Klubu Książki oraz 
uczniowie Gimnazjum im. 
Bohaterów Powstania War-
szawskiego i Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego. Burmistrz 
w ciekawy sposób opowie-
dział o swoich fascynacjach 
literackich, nie ukrywając 
miłości do książek Henryka 
Sienkiewicza. Rozmawiał 

z młodzieżą o fantastyce, o sensa-
cyjnych powieściach Clive’a Cussle-
ra, ale także wspomniał, że od naj-
młodszych lat ma wielką słabość do 
„Przeglądu Sportowego”, za poezją 
natomiast nigdy nie przepadał. Wło-
darz Ożarowa Mazowieckiego opo-
wiadał o tym, jak ważna w życiu całej 
jego wielopokoleniowej rodziny jest 
książka, że nie wyobraża sobie życia 
we współczesnym świecie bez jej ist-
nienia. Podkreślił też rolę „zarażania” 
bakcylem czytania dzieci przez rodzi-
ców. Wizyta Burmistrza była również 
wspaniałą okazją do uhonorowania 
pamiątkowymi dyplomami czytel-
ników, którzy przeczytali najwięcej 
książek w 2015 roku. 
Spotkanie z Burmistrzem odbyło się 
w dniu Imienin Biblioteki. We wszyst-
kich placówkach bibliotecznych tego 
dnia dla odwiedzających przygoto-
wano niespodzianki. I tak w bibliote-
ce głównej czekał fi lm „Już minął rok!” 
oraz poczęstunek – domowe ciasta
i ciasteczka. Dużą atrakcją była też 
wielka zabawa fantowa „Myszkowa-
nie w Bibliotece”, podczas której każ-
dy, kto odwiedził nas z kartą biblio-
teczną, znalazł i wypożyczył książkę 
oznaczoną myszką, otrzymał specjalny 
bon upominkowy. Bony ufundowały 
lokalne Firmy: Delikatesy Bogusi i Jac-
ka, Sklep Odzieżowy Puchatek 2, Sklep 
Rowerowy Kands Team P.S.M., Kółko
i Krzyżyk – Zabawki i artykuły szkolne, 
Colibers Usługi Poligrafi czne, Studio 
Urody, Zoomix Sklep Zoologiczny, 
FusGym – Siłownia i Fitness. Funda-
torom nagród serdecznie dziękujemy 
za okazaną pomoc i współpracę.
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W dniu 23 marca 2016 roku, 55 
uczniów z klas II-III, ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim, uczestniczyło w ogólno-
polskim konkursie humanistycznym 
Omnibus 2016.
Konkurs jest organizowany w ramach 
programu edukacyjnego Łowimy 

Talenty, który jest formą wsparcia 
szkół w zakresie odkrywania i roz-
wijania uzdolnień dzieci i młodzie-
ży. Inicjatywa promuje talenty i osią-
gnięcia uczniów oraz pomaga im 
kształtować ważne kompetencje 
osobiste. Patronat nad programem 
objęła Politechnika Wrocławska. 
Konkurs w postaci testu wielokrot-
nego wyboru jest przeznaczony dla 
uczniów szkół podstawowych od 
klasy 2. Test konkursowy uwzględ-
nia wymagania określone obowią-
zującymi programami nauczania. 
Dla uczniów klas II i III zawiera py-
tania z zakresu języka polskiego – 
gramatyki, literatury, kultury języka 

W dniu 8 marca 2016 roku, ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Ożarowie Mazowieckim, głównie 
z klas I-III, uczestniczyli w ogólno-
polskim konkursie przyrodniczym 
Świetlik 2016. Honorowy patronat 
nad konkursem objęli: Jego Ma-

gnifi cencja Rektor Uniwersytetu 

Jagiellońskiego prof. dr hab. med. 

Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny
Omnibus 2015

Ogólnopolski konkurs przyrodniczy
Świetlik 2016

polskiego. Podczas testu, dziecko 
musi rozważyć każdą odpowiedź
i zdecydować czy jest ona prawdzi-
wa czy też fałszywa. Podstawową 
umiejętnością jest tu czytanie ze 
zrozumieniem oraz ogólna wiedza
o języku polskim. Z przyjemnością 
informujemy, że nasza uczennica 
Zuzanna Pałyska z klasy III c otrzy-

ma dyplom uznania za bardzo 

dobry wynik, uzyskując: 142 pkt – 

80,6818%; 4 miejsce w wojewódz-

twie mazowieckim i 23 w kraju.

Na liście nagrodzonych znajduje 
się 9 osób z dyplomem za uzyska-
nie dobrego wyniku w konkursie 
–przekroczyło próg 80% punktów w 
danym konkursie. Ich nazwiska pre-
zentujemy poniżej:
Jakub Szmyd – kl. 2d – 132 pkt – 

78,5714%, 3 miejsce w woj. mazo-
wieckim, 18 w kraju
Leon Szot – kl. 2e – 132 pkt – 

78,5714%,3 miejsce w woj. mazo-
wieckim, 18 w kraju

Wojciech Nowak, Wydział Fizyki, 

Astronomii i Informatyki Stosowa-

nej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Głównym celem konkursu jest rozpo-
wszechnianie nauk przyrodniczych 
jako ciekawego, fascynującego źró-
dła wiedzy o świecie, dostępnego dla 
każdego. Konkurs skierowany jest do 

Dominika Staniszewska – kl. 2b – 

126 pkt – 75%, 14 miejsce w woj. 
mazowieckim, 52 w kraju
Zuzanna Zimoch – kl. 3b – 140 pkt 

– 79,5454%, 6 miejsce w woj. ma-
zowieckim, 32 w kraju
Sandra Putkowska – kl. 3e – 138 

pkt – 78,4090%, 10 miejsce w woj. 
mazowieckim, 54 w kraju
Patrycja Sobczyk – kl. 3c – 137 pkt 

– 77,8409%, 15 miejsce w woj. ma-
zowieckim, 70 w kraju
Wojciech Karolczak – kl. 3a – 136 

pkt – 77,2727%, 17 miejsce w woj. 
mazowieckim, 78 w kraju
Artur Pyszlak – kl. 3a – 135 pkt – 

76,7045%, 20 miejsce w woj. mazo-
wieckim, 93 w kraju
Paulina Sierhej – kl. 3c – 134 pkt 

– 76,1363%, 21 miejsce w woj. ma-
zowieckim, 96 w kraju
Serdecznie wszystkim gratulujemy
i zapraszamy do udziału w przy-
szłym roku.

Małgorzata Polańska

dzieci z najmłodszych klas, ponieważ 
to w tym czasie procesu kształcenia 
rozwijają się najważniejsze predys-
pozycje, zainteresowania i talenty. 
Nowatorska formuła, polega na prze-
prowadzeniu doświadczeń, zapro-
ponowanych przez organizatorów. 
Doświadczenia te uczniowie mogą 
dokonywać w domu pod opieką ro-

W Filii nr 1 w Józefowie z kolei czytelni-
cy losowali „Książkę w ciemno” – każdy 
mógł otrzymać prezent, ale o tym jaki 
to prezent, dowiadywał się dopiero 
w domu po rozpakowaniu paczuszki. 
Natomiast w Filii nr 2 w Święcicach 
odbyło się bajkowe, imieninowe, lite-
racko-muzyczne spotkanie dla zerów-
kowiczów z pobliskiej szkoły.

Biblioteka, z okazji imienin, otrzy-
mała od czytelników wiele wspa-
niałych prezentów książkowych, 
które zasilą zbiory naszych placó-
wek. Bardzo nas wzruszyła Pani 
Danuta Wieczorek jedna z naszych 
najstarszych czytelniczek. Pani Da-
nuta, wczesnym rankiem przyszła 
do nas z życzeniami i prezentem. 

Wszystkim, którzy nas wspierali – 
dziękujemy!
Zachęcamy do śledzenia naszych 
poczynań na stronie http://biblio-
teke.ozarow-mazowiecki.pl oraz na 
Facebook’u.

Elżbieta Paderewska
Dyrektor BP w Ożarowie Mazowieckim
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Międzynarodowy Dzień Ziemi w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza jest oczekiwany 
i obchodzony uroczyście.
W tym roku rozpoczęliśmy jego świę-
towanie od inscenizacji przygotowa-
nej przez oddział przedszkolny pod 
kierunkiem pani Agnieszki Grabow-
skiej. Obejrzeliśmy krótki fi lm pro-
mujący piękno planety na której ży-
jemy. Uczniowie wybrali z rosnących 
przy szkole drzew te, którymi chcą się 
zaopiekować i nadali im imiona, by
w przyszłości obchodzić ich ,,imieni-
ny”. Było dużo radości i dyskusji, które 
z imion będą się podobały nie tylko 
,,chrzestnym”, ale także drzewom. 
Obchodzone święto uczczono także 
plakatami wykonanymi przez dzieci 
i nawołującymi do ochrony istnieją-
cego wokół nas świata. Prace małych 
artystów zostały nagrodzone. Punk-

tem kulminacyjnym obchodów było 
sadzenie roślin przyniesionych przez 
dzieci. Będą mogły potem pielęgno-
wać i obserwować co się dzieje, jak 
rosną i rozwijają się nowe sadzonki.

Tradycyjne zbieranie śmieci na te-
renie przyszkolnym zakończyło ten 
bardzo ważny i bogaty w wydarzenia 
dzień.

 Jadwiga Bieńkowska

Dzień Ziemi

dziców. W konkursie uczestniczyli 
również uczniowie klas I. Podczas roz-
wiązywania przez nich testu, wszyst-
kie polecenia czytali nauczyciele, 
członkowie komisji konkursowych.
W Konkursie wzięło udział 42047 
uczniów z 1097 szkół w całej Polsce.
klasy 1 – 7675 uczniów –1898 wy-
różnień – 790 nagród – 226 nagród 
głównych.
klasy 2 – 10539 uczniów – 2160 wy-
różnień – 584 nagrody – 97 nagród 
głównych.
klasy 3 – 8022 uczniów – 1535 wy-
różnień – 261 nagród – 69 nagród 
głównych.
klasy 4 – 5398 uczniów – 783 wy-
różnienia – 67 nagród – 4 nagrody 
główne.
Z radością informujemy, iż nasi 
uczniowie osiągnęli imponujące wy-
niki. Czworo z nich uzyskało 100% 
poprawnych odpowiedzi. 

Nagrodę główną organizatora 

otrzymają: 

  Maurycy Markowski, kl. Ia – 75 

pkt. – 100%

  Mariann Kokoszka, kl. Ii – 75 pkt. 

– 100%

  Maja Wygowska, kl. If – 75 pkt – 

100%

  Izabela Siwkiewicz, kl. IVc – 128 

pkt. – 100%

4 osoby otrzymają nagrodę orga-

nizatora:

  Zofi a Kanieska, kl. IId – 64 pkt – 

88,89%

  Karolina Chmielniak, kl. IId – 64 

pkt. – 88,89%

  Jakub Szmyd, kl. IId – 67 pkt. – 

93,06%

  Kacper Kozłowski, kl. IIf – 66 pkt. 

– 91,67%

  Artur Pyszlak,kl. IIIa – 121 pkt. – 

94,79%

Ponadto, 25 uczniów, uzyskało 

ponad 75% możliwych punktów i 

zostało wyróżnionych przez orga-

nizatora. Są to:

  Mikołaj Bojarski, kl. Ic
  Jakub Gołasiewicz, kl. If
  Jan Majewski, kl. Ii
  Emilia Pawlak, kl. 1c
  Jakub Piklikiewicz, kl. Id
  Oliwia Psiuk, kl. Ib
  Michał Pyszlak, kl. 1c
  Patryk Rafaląt, kl. 1h

  Mikołaj Witkowski, kl. 1c
  Aleksandra Zając, kl. 1f
  Olga Borowiec, kl. IIe
  Paweł Kasperski, kl. IIe
  Michał Konca, kl. IIj
  Hanna Młodzikowska, kl. IIa
  Jan Polewski, kl. IIa
  Zuzanna Scisłowska, kl. IIj
  Aleksander Wysocki, kl. IIj
  Konrad Zaborowski, kl. IIa
  Gabriela Dobkowska, kl. IIIc
  Grzegorz Kaczmarek, kl.IIIb
  Zuzanna Pałyska, kl. IIIc
  Tymon Sarzyński, kl. IIIg
  Wojciech Szwarocki, kl. IIIg
  Julia Kijek, kl. IVc
  Zofi a Perkowska, kl. IVc

Uczniowie naszej szkoły już po raz 
drugi uczestniczyli w tym konkursie. 
W ubiegłym roku cieszyliśmy się do-
brymi wynikami. W tym roku jednak 
nie spodziewaliśmy się aż tak dosko-
nałych efektów. Mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku jeszcze więcej dzieci 
podejmie zmagania z zadaniami 
konkursowymi, a przeprowadzone 
przez nich doświadczenia rozbudzą 
w nich chęć poznawania świata.

Małgorzata Polańska





Majówka
w Broniszach

Majówka w Józefowie





Zespół ludowy „Ożarowiacy” to 

ważny punkt na kulturalnej mapie 

naszego miasta. Piękne stroje, ta-

niec i młodzieńczy entuzjazm – to 

znaki rozpoznawcze „Ożarowia-

ków”. Wielu mieszkańców naszego 

miasta miało, ma albo będzie mia-

ło kogoś z bliskich lub znajomych, 

wycinających hołubce w tym ze-

spole...

IV Międzynarodowy Festiwal Folklo-
ru, a wcześniej Kaszubskie Spotkania 
Folklorystyczne, sesja zdjęciowa i wy-
jazd na wakacyjne warsztaty do za-
przyjaźnionej gminy Brusy – najbliż-
sze miesiące dla „Ożarowiaków” za-
powiadają się bardzo intensywnie.

Pięknie w tańcu rozkwitają

Trudno wyobrazić sobie jakieś waż-
ne, publiczne wydarzenie w naszej 
gminie, bez ich obecności. Od lat 
uświetniają m.in. Dni Ożarowa Mazo-
wieckiego, gminne dożynki, a nawet 
religijne uroczystości. Kierowniczką 
zespołu ludowego „Ożarowiacy” jest 
Małgorzata Wojciechowska. Jakie były 
początki? Gdy rozpoczynała pracę
w ożarowskim Domu Kultury „Uś-
miech”, to pasjonował ją przede wszyst-
kim taniec nowoczesny. W pewnym 
momencie pojawił się jednak pomysł, 
aby spróbować zbudować zespół folk-
lorystyczny. 
– Na strychu w domu kultury leża-
ły stroje łowickie szyte domowym 

sposobem. Okazało się, że wcześniej, 
tu w Ożarowie istniał już zespół, ale
i tak trzeba było zaczynać wszystko 
od początku. To już 14 lat – wspomi-
na Małgorzata Wojciechowska, która
w zespole odpowiada m.in. za dobór 
repertuaru, choreografi ę i reżyserię.
Wszytko zaczęło się od obecności 
siedmiu-ośmiu osób. Dziś to dorośli 
ludzie: Katarzyna Szmyd, Agata Gór-
ska, Natalia Tederska, Marta Jaśka-
czek, Michał Wojciechowski. Z czasem 
do zespołu dołączali kolejni tancerze. 
– Kiedyś pracowałam z jedną grupą, 
dziś mamy tych grup pięć. Dla każdej 
z nich muszę przygotować 
choreografi ę, opracować re-
gion, dobrać muzykę, pieśni 
a potem złożyć to w całość 
– wylicza Małgorzata Woj-
ciechowska. 
Obecnie zespół tworzy po-
nad setka tancerzy i ciągle 
zapraszani są kolejni chętni. 
Nie ma selekcji i trudnych 
egzaminów wstępnych. Od 
kilku miesięcy na występach 
zespołu można spotkać 
Frania Szmyda. Czteroletni 
chłopiec ubrany w strój kra-
kowski to chyba najchętniej 
fotografowany „Ożarowiak”. 
– Dzieci są na początku bar-
dzo podenerwowane, a po-
tem w czasie nauki tań-
ca pięknie rozkwitają. Nie 

ma sensu, aby je stresować. Taniec 
ma nieść radość – słyszymy od osób 
związanych z zespołem. 
– Cieszę się, że dzieci chcą tańczyć 
polskie tańce. Nikogo nie skreślam
i tak konstruuję programy, aby 
wszystkie dzieci miały szansę wyjść 
na scenę – dopowiada Małgorzata 
Wojciechowska.

Prawo jazdy żaden problem

Każda grupa „Ożarowiaków” pracu-
je inaczej, np. program najmłodszej 
grupy to zabawa w taniec i piosenkę. 
Z czasem poprzeczka idzie w górę.

Zespół ludowy „Ożarowiacy”

Zespół „Ożarowiacy” powstał w 2002 r. Dziś tańczy w nim około 100 osób



– Technika tańca klasycznego to pod-
stawa. Mamy dużo zabaw z rytmiki
i z koordynacji ruchowej. 9-latki po-
trafi ą już tańczyć oberka – wyjaśnia 
pani Małgorzata. 
Choć treningi kończą się dość często 
późnym wieczorem, nie ma jednak 
mowy o nudzie i zniechęceniu. Wy-
stępy też pochłaniają dużo czasu, ale 
nikt nie narzeka i chętnie występuje 
w naszym lokalnym zespole. Dlacze-
go? Hubert Ostalski, który wspólnie 
z bratem bliźniakiem Dominikiem od 
kilku lat tańczy w „Ożarowiakach”, nie 
ma wątpliwości:
– Fajne wyjazdy, sympatyczni ludzie
i dobra atmosfera. To podstawa. Moż-
na poznać kulturę ludową i zrozumieć 
czym jest patriotyzm. Tu nie ma miej-
sca na nudę! – tłumaczy. Taniec to 
także dla wielu lekcja pokory. 
Uczy skupienia, koncentracji, 
walki z własnymi słabościami. 
Poprawia ponadto koordyna-
cję ruchową i refl eks – zwykło 
się żartować, że tancerze „Oża-
rowiaków” prawo jazdy zdają 
za pierwszym razem.

Doceniajmy kulturę ludową

Sobotnie, majowe popołudnie. 
Przebrani m.in. w piękne stroje 
krakowskie członkowie zespo-
łu „Ożarowiacy” biorą właśnie 
udział w sesji zdjęciowej na 
skraju Puszczy Kampinoskiej. 
Dojechali prawie wszyscy. Po-
wstają zdjęcia, które ozdobią 
różne wydawnictwa zespołu. 
Wyjazdy, stroje i podróże sporo 
kosztują. Pomagają rodzice, sponso-
rzy, ale bez wsparcia Urzędu Miejskie-
go w Ożarowie Mazowieckim byłoby 
trudno...

Repertuar  Ożarowiaków

W repertuarze zespołu znajdują 

się polskie pieśni i tańce ludowe 

z regionu Mazowsza, Krakowa, 

Śląska, Spisza, Kaszub, Księ-

stwa Warszawskiego, Lachów 

Sądeckich. Celem działalności 

zespołu jest przekazywanie au-

tentycznego folkloru polskiego, 

kultywowanie polskich trady-

cji, zwyczajów ludowych, nauki 

tańców, przyśpiewek, gwary 

ludowej, zabaw oraz gry na in-

strumentach ludowych. Zespół 

tańczy także polskie tańce naro-

dowe, takie jak: polonez, mazur, 

oberek, kujawiak i krakowiak. 

Repertuar jest dostosowany do 

potrzeb scenicznych. 

Małgorzata Wojciechowska z optymi-
zmem patrzy w przyszłość. Dziękuje 
rodzicom i władzom miasta za po-
moc, a kierownictwu Domu Kultury 
„Uśmiech”, gdzie pracuje za wspólne 
lata współpracy. Podkreśla, że nasza 
kultura ludowa jest piękna, ale zbyt  
często niedoceniana przez samych 
Polaków. 
„Ożarowiacy” już powoli myślą o ob-
chodach jubileuszu 15. lecia istnie-
nia. Członkowie zespołu podkreślają, 
że możliwość poznawania polskiej 
kultury ludowej to przywilej coraz 
częściej doceniany przez Polaków. Co 
jeszcze oferuje taniec?
– Moi podopieczni czują się pewnie na 
scenie i są silni psychicznie w życiu pry-
watnym. Chłopcy i dziewczęta z grupy 
młodzieżowej nie tak dawno powie-

dzieli mi: „My też chcemy uczyć tańca, 
tak jak pani”. To jest dla mnie wielka 
nagroda i satysfakcja za te lata pracy – 
mówi Małgorzata Wojciechowska.

ps. Wiadomość z ostatniej chwili: 
„Ożarowiacy” zapraszają do siebie 
osoby dorosłe. Pierwsze próby już we 
wrześniu...

Tomasz Barański

Notka o zespole:

Zespół ludowy „Ożarowiacy” powstał w 2002 roku. Działa w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowie-

ckim. Składa się z pięciu grup wiekowych dzieci i młodzieży. Zespół promuje i reprezentuje Gminę Ożarów 

Mazowiecki nie tylko podczas lokalnych występów i festiwali, ale również w powiecie warszawskim zachodnim 

i innych regionach Polski. „Ożarowiacy” występowali gościnnie na festiwalach w kraju i za granicą. 

Od samego początku istnienia zespół jest prowadzony przez instruktora-choreografa: Małgorzatę Wojciechow-

ską natomiast szefem kapeli ludowej i akompaniatorem jest Waldemar Dąbrowski. „Ożarowiaków” nie byłoby 

też bez kapeli ludowej, który tworzą: 

Waldemar Dąbrowski – akordeon, Jakub Gawrych – kontrabas, Anna Góral-Tomaszewska – skrzypce, Justyna 

Rudzińska – skrzypce, Wiktor Szczepański – trąbka, Medard Kacała – klarnet, Jacek Adamiec – instrumenty per-

kusyjne. Od kilku lat przygotowaniem wokalnym w grupie B (8-10 lat) zajmuje się Mariusz Latek.

Więcej: facebook.com/ozarowiacy



DZIECI OTRZYMUJĄ SZCZEPIONKĘ 13-WALENTNĄ ,  
KTÓRA DAJE W TEJ CHWILI NAJSZERSZĄ , DOSTĘPNĄ OCHRONĘ PRZED PENUMOKOKAMI 

 
SZCZEPIENIE POPRZEDZONE JEST KONSULTACJĄ Z LEKARZEM PEDIATRĄ

SZCZEPIENIA PRZEZNACZONE SĄ DLA DZIECI W WIEKU OD 24 DO 35 MIESIĄCA ŻYCIA, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE 
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI, POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PRZYJĘCIA SZCZEPIONKI PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

PLACÓWKI REALIZUJĄCE 

SZCZEPIENIA:

GSPZLO, UL. KONOPNICKIEJ 8,
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI,
INFORMACJA I REJESTRACJA:
22 722 10 38
W GODZ. 10.00 – 15.00

GSPZLO FILIA W JÓZEFOWIE,
UL. LIPOWA 28A,
05-860 PŁOCHOCIN,
INFORMACJA I REJESTRACJA:
22 722 52 00
W GODZ. 10.00 – 15.00

W dniu 22 kwietnia grupa tea-
tralna „Oczy Teatru” z Domu Kultury 
„Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 
wzięła udział w XXI Ogólnopolskim 
Festiwalu Teatru „Kwiecień-Plecień”, 
który odbył się w Centrum Kultury
i Sztuki w Sierpcu. Zaprezentowany 
został spektakl pt. „Warto mieć war-
tości”, opowiadający o zasadach 
jakimi w życiu powinien kierować 
się każdy z nas. Całość dopełniła 
nastrojowa muzyka. Dla dzieci była to 
pierwsza taka okazja do zaprezentowania swoich umie-
jętności przed festiwalową publicznością. Występ sprawił 
dzieciom wiele radości. Spektakl oceniło profesjonalne 
jury na czele z aktorem Panem Janem Nowickim. Gru-
pa zajęła II miejsce w kategorii wiekowej 6-12 lat i jest 
to dużym sukcesem, ponieważ „Oczy Teatru” działają
w Domu Kultury „Uśmiech” dopiero od 1,5 roku. 

Młodym aktorom oraz Pani Instruktor Joannie Pio-
trowskiej, która prowadzi grupę teatralną, serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych owocnych sukcesów!

Agnieszka Kowalska

Festiwal
w Sierpcu
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OŚWIATA

Na uroczystość przybył zastępca Bur-
mistrza do spraw społecznych Pan 
Tomasz Tymoftyjewicz. Gościliśmy 
również przedstawicieli instytucji, 
które sponsorowały nagrody dla 
uczestników zmagań konkursowych. 
Wśród zaproszonych byli obecni: Pani 
Katarzyna Rykowska-Kitlińska oraz 
Pan Zdzisław Lewandowski z Wydzia-
łu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego, Komendant Straży 
Miejskiej Pan Stanisław Rdest repre-
zentujący Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych,
Pani Małgorzata Smierzchała-przed-
stawiciel Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim, dyrektorzy szkół i nauczy-
ciele uczestnicy, uczniowie z klas II,
III i IV.
Konkurs przebiegał w dwóch eta-
pach. I etap odbył się 12 grudnia 
2015 roku, a drugi 16 kwietnia 2016 
roku. W konkursie uczestniczyły
4 szkoły z naszej gminy:
-  Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożaro-

wie Mazowieckim
-  Szkoła Podstawowa w Płochocinie
-  Szkoła Podstawowa w Święcicach
-  Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożaro-

wie Mazowieckim – organizator 
konkursu

Głównym celem konkursu była pro-
mocja zdrowia i bezpiecznych za-
chowań oraz rozwijanie zaintereso-
wań przyrodniczych. Poziom wiedzy
i umiejętności uczestników konkur-
su był bardzo wysoki. Przygotowane 
pytania prezentowały bardzo wysoki 
stopień trudności. Zadziwiającym był 
fakt, że uczniowie odpowiadali na nie 
bez problemu. Pytania, które przy-
gotowywały szkoły, były znane dla 
ich reprezentantów i wymagały one 
znajomości ich odpowiedzi, co przy-
czyniło się do pogłębiania wiedzy. 

Z drugiej strony, świetnie przygoto-
wane reprezentacje, odpowiadały 
czasami na bardzo trudne pytania 
z innych szkół. Przy okazji wszyscy 
uczyliśmy się i zdobywaliśmy nowe 
wiadomości.
Finał konkursu miał wynagrodzić 
dzieciom i nauczycielom całoroczne  
przygotowywania i zmagania pod-

czas poszczególnych etapów rywali-
zacji. Po przywitaniu gości, nastąpił 
długo oczekiwany moment rozdania 
nagród.
Dzięki pozyskanym środkom fi nan-
sowym z Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Radzie Rodziców przy 
Szkole Podstawowej nr 1, wspaniałe 
nagrody otrzymali wszyscy uczest-
nicy konkursu. Łącznie były to 72 
osoby. Zgodnie z tematyką, nagrody 
związane były z treściami przyrod-
niczymi oraz profi laktyką. Oprócz 
nagród rzeczowych dla dzieci, przy-
gotowano także medale. Dodatkowo 
każde dziecko otrzymało również 
czapeczkę z wyhaftowanym herbem 
Ożarowa Mazowieckiego. 
Ale nie tylko dzieci zostały nagrodzo-
ne. Każda z 4 szkół, biorąca udział 

w naszym konkursie, otrzymała pa-
miątkowy puchar oraz gry planszo-
we o tematyce przyrodniczej i profi -
laktycznej.
W szranki zmagań konkursowych 
stanęli również nauczyciele, którzy 
rywalizowali o tytuł ,,Autora najcie-

kawszego pytania”. O wyłonienie 
zwycięzców poprosiliśmy instytucje, 
które fi nansowały zakup nagród. 
Przedstawiciele tych instytucji wy-
brali następujących autorów pytań:
P. Alicja Zalas ze Szkoły Podstawowej 
w Święcicach, P. Bożena Kośka ze  

Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie 
Mazowieckim, P. Joanna Wąsowska 
ze  Szkoły  Podstawowej w Płocho-
cinie. Nagrodzone Panie otrzymały 
kosze ze słodyczami.
III edycja konkursu zakończyła się, 
ale dziś już wiemy, że konkurs będzie 
kontynuowany w nowym roku szkol-
nym. Nasi sponsorzy zaś obiecali, że 
również w przyszłym roku będą pa-
tronowali rywalizacji uczniów i sfi -
nansują zakup nagród.
Wszystkim serdecznie gratulujemy. 
Życzymy wspaniałych wakacji, peł-
nych niezwykłych przygód i wędró-
wek po naszym wspaniałym kraju
i abyśmy wszyscy, wypoczęci i zdro-
wi, wrócili do zmagań konkursowych 
w nowym roku szkolnym.

Organizatorzy
Małgorzata Polańska

i Joanna Zwierzchowska

Finał III Edycji Gminnego Konkursu
Przyrodniczo-Profi laktycznego
9 maja 2016 roku, w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowiec-

kim, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w III edycji Gminnego Kon-

kursu Przyrodniczo-Profi laktycznego  ,,Świat szczęśliwych ludzi w świe-

cie pięknej przyrody”. 
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HISTORIA

OŻAROWSKIE ULICE

Pallotyni od kilkudziesięciu lat pracują na ożarowskiej ziemi. To towa-

rzysz oddany, ale i wymagający. Nie dziwi więc chyba nikogo, że ta ka-

tolicka wspólnota zapracowała w naszym mieście nie tylko na uznanie, 

ale doczekała się też „swojej” ulicy.

Kilka tygodni temu, dokładnie 7 ma-
ja br. Prymas Polski JE arcybiskup 
Wojciech Polak udzielił święceń pre-
zbiratu w kościele seminaryjno-pa-
rafi alnym Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Apostołów w Ołtarzewie. 
Wielu wiernych w drodze na tę uro-
czystość mijało ul. Pallotyńską. Usy-
tuowana prostopadle do ul. Dmow-
skiego, w centrum Ożarowa, została 
wytyczona stosunkowo niedawno. 
Każdy, kto kiedykolwiek tam trafi , 
powinien wiedzieć, kim są Pallotyni 
dla naszej społeczności.

Kościół

Pallotyni to katolicka wspólnota 
księży i braci, założona przez św. 
Wincentego Pallotiego w 1. połowie 
XIX wieku. Charakteryzują się liczny-
mi dziełami duszpasterskimi i misyj-
nymi na wszystkich kontynentach. 
Św. Wincenty Pallotti żył w pierwszej 
połowie XIX wieku. Był kapłanem 
pełnym gorliwości apostolskiej, mę-
żem wielkich pragnień i mistykiem. 
Nazywano go apostołem Rzymu. 
Zmarł 22 stycznia 1850 roku w opi-
nii świętości.
Pierwsi księża Pallotyni przybyli do 
Ołtarzewa w latach międzywojnia.

W latach międzywojennych Ołtarzew, 
Ożarów i inne okoliczne miejscowości 
należały do parafi i w Żbikowie. Gdy 
Pallotyni pojawili się na naszej ziemi, 
w Ożarowie stał jedynie mały, drew-
niany kościółek. Wierni z okolicznych 
wsi narzekali na utrudnienia w korzy-
staniu z niedzielnej mszy św. Wielu 
miało do kościoła zbyt daleko.

Kilkadziesiąt lat później, w roku 1971 
kardynał Stefan Wyszyński przeka-
zał ożarowską parafi ę księżom Pal-
lotynom, którzy rozpoczęli budowę 
nowej świątyni. Prace szły stosun-
kowo wolno. W roku 1985 poświę-
cono kościół dolny, a w cztery lata 
później w roku 1989 kardynał Józef 
Glemp poświęcił kościół górny. Dziś 
to przestronne Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego prowadzone przez 
Pallotynów.
Opowiadając historię pallotyńskich 
duszpasterzy, należy  cofnąć się do 
roku 1927. To wtedy Pallotyni otrzy-
mali w darze dwór Kasprzyckich

i przebudowali go na kaplicę. Była to 
fi lia kościoła parafi alnego. Mieszkań-
cy Ołtarzewa też chcieli mieć blisko 
do kościoła, a naturalnymi przewod-
nikami duchowymi byli dla nich Pal-
lotyni. W roku 1939 powstaje w Ołta-
rzewie parafi a pod wezwaniem św. 
Stanisława Kostki. Parafi anie modlą 
się najpierw w miejscowej kaplicy. 
Gdy ta po spaleniu w czasie wojny 
przestaje istnieć, wierni na nabożeń-
stwa gromadzą się w różnych miej-
scach w Ożarowie. 

Seminarium

Pallotyni w naszej gminie to też m.in. 
pallotyńskie seminarium. 2 maja
1948 roku biskup Wacław Majewski 
poświęcił seminaryjny kościół pod 
wezwaniem Królowej Apostołów,
a we wrześniu przybyli do Ołtarze-
wa alumni. Rozpoczęła się regular-
na działalność w seminarium, która 
trwa do dzisiaj. 
16 maja 1953 roku prymas Stefan 
Wyszyński dokonał konsekracji ko-
ścioła. Od lipca 1967 roku władze 
kościelne zezwoliły Pallotynom na 
prowadzenie ksiąg metrykalnych. 
Parafi ę Ołtarzewską pod wezwaniem 
N.M.P. Królowej Apostołów założono 
jednak dopiero 15 marca 1988 roku. 
Działa ona do dnia dzisiejszego.

tom/
Korzystałem z informacji na stronie 
http://parafi a-oltarzew.pl/o-parafi i

Pierwsi księża Pallotyni 
przybyli do Ołtarzewa

w latach międzywojnia.
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W dniu 5 maja 2016 r. tradycyjnie 
w Sali Widowiskowej Domu Kultury 
„Uśmiech” w Ożarowie Mazowiec-
kim odbyła się uroczystość Złotych 
Godów Małżeńskich. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył 
Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie 4 pary, Państwa: Zenonę 
i Stanisława Chełchowskich, Bożen-
nę i Mariana Kochanowskich, Elż-

bietę i Henryka Poręckich oraz Annę
i Jana Szabla.
W imieniu Prezydenta Medale wrę-
czał Burmistrz Ożarowa Mazowiec-
kiego Paweł Kanclerz. Uroczystość 
Złotych Godów Małżeńskich za-
szczycił swoją obecnością Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim Andrzej Cichal oraz 
na zaproszenie Pana Henryka Poręc-

kiego Strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim. 
Jubilaci otrzymali od Burmistrza li-
sty gratulacyjne, bukiety kwiatów 
oraz pamiątkowe dyplomy.
W Jubileuszu Złotych Godów Mał-
żeńskich licznie uczestniczyli naj-
bliżsi Odznaczonych, sąsiedzi i zna-
jomi. Był tort weselny i gromkie sto 
lat dla Jubilatów. 
Osoby, które mają w rodzinie, wśród 
swoich znajomych pary obchodzące 
50 rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego prosimy o zgłaszanie Ju-
bilatów do Urzędu Stanu Cywilnego. 
Zgłoszenie powinno zawierać imiona 
i nazwiska Jubilatów oraz datę i miej-
sce zawarcia związku małżeńskiego. 

Jolanta Dragan
Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego 

w Ożarowie Mazowieckim

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Walne Zebranie Ożarowskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku
W dniu 8.04.2016 r. odbyło się do-
roczne Walne Zebranie Ożarowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Porządek obrad obejmował zatwier-
dzenie sprawozdań Zarządu z dzia-
łalności w roku szkoleniowym 2015 
oraz Komisji Rewizyjnej oraz zmiany 
w składzie Zarządu. 
Sprawozdanie Zarządu przedstawił 
prezes Zarządu kol. Ryszard Lubański. 
Sprawozdanie uzupełniła sekretarz 
Zarządu – kol. Alina Gołaszewska.
W dokumencie tym zostały przedsta-
wione najważniejsze wydarzenia w ży-
ciu Uniwersytetu w roku 2015, w tym 
wygłoszone wykłady, zajęcia spor-
towo-rekreacyjne, spotkania z cie-
kawymi ludźmi, imprezy o charak-
terze kulturalno-rozrywkowym, wy-
cieczki krajowe i zagraniczne itp. 
W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej 
przedstawiono ogólny bilans przycho-
dów i rozchodów w roku 2015. Stwier-
dzono, że gospodarka fi nansowa była 

prowadzona prawidłowo. Na 
koniec roku budżetowego od-
notowano nadwyżkę fi nanso-
wą w kwocie ponad 7.600 zł, 
która zostanie przeznaczona 
na sfi nansowanie zadań sta-
tutowych. 
W związku ze złożoną przez 
rezygnacją z prac w Zarzą-
dzie Uniwersytetu zebrani 
podziękowali kol. Andrzejowi Szelen-
baumowi za duży wkład pracy przy 
organizacji przedsięwzięć programo-
wych. Kol. Andrzej został uhonoro-
wany pamiątkowym dyplomem. 
Dokonano również zmian w skła-
dzie Zarządu. Powołano kol. Tade-
usza Kuźmę na funkcję wiceprezesa 
Zarządu oraz kol. Henryka Płochar-
czyka do składu Zarządu. 
Uchwałą Walnego Zebrania zobowią-
zano Zarząd do wystąpienia do władz 
miasta o powołanie Miejskiej Rady 
Seniorów, jako gremium doradczego, 

którego zadaniem powinno być włą-
czenie osób starszych do współzarzą-
dzania miastem, z uwzględnieniem 
potrzeb tego środowiska w planach
i programach rozwoju społeczno-
ekonomicznego Ożarowa Mazowiec-
kiego.
Podjęta została również decyzja
o zwołaniu jesienią tego roku Walne-
go Zebrania, podczas którego zosta-
nie przyjęty m.in. średniookresowy 
program działalności Uniwersytetu.

Tadeusz Kuźma
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Podczas spotkania z uczniami młod-
szych klas (0-III) miejscowej Szko-
ły Podstawowej pisarka ciekawie
i barwnie opowiadała o swoich książ-

kach. Zarówno o tych traktujących
o dziecięcych sprawach, codzien-
nych radościach i smutkach, przygo-
dach, pomysłach na świetną zabawę, 
jak i tych innych, o bardziej eduka-
cyjnym charakterze, które przybli-
żają dzieciom czasem zapomniane 

KULTURA

fragmentów jej książek w niezwykle 
sugestywnej, budzącej żywą reakcję 
słuchaczy, interpretacji lektorki Mal-
winy Kożurno.
Spotkanie z uczniami klas starszych 
(IV-VI) było poświęcone przybliżeniu 
postaci wspaniałej kobiety, która jest 
wzorem odwagi, dobra i miłości – 
Pani Ireny Sendlerowej. Renata Piąt-
kowska w sposób bardzo obrazowy, 
ale też z wielką wrażliwością i deli-
katnością opisała młodym słucha-
czom realia życia podczas okupacji 
niemieckiej i piekło warszawskiego 
getta. Na tym tle przedstawiła pełną 
poświęcenia działalność Ireny Sen-
dlerowej i współpracujących z nią 
osób, dzięki której uratowano od 
zagłady ponad 2500 dzieci. W swojej 
książce pt. „Wszystkie moje mamy” 
goszcząca u nas autorka opowiada 
historię takiego dziecka – małego 
Szymka wyprowadzonego przez Pa-
nią Irenę z getta. Uczniowie aktywnie 
i z wielkim zainteresowaniem uczest-
niczyli w tej niezwykłej lekcji historii.
Po każdym ze spotkań była okazja 
do zakupienia książek i uzyskania 
dedykacji i autografu Renaty Piąt-
kowskiej.

Teresa Sakowska 
Kierownik Filii Biblioteki Publicznej

w Święcicach 

Spotkania autorskie z Renatą Piątkowską

w Filii Biblioteki Publicznej w Święcicach
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, pod hasłem „Biblioteka inspi-

ruje”, Filia BP w Święcicach gościła Renatę Piątkowską, autorkę książek 

dla dzieci i młodzieży.

już zwyczaje, przesądy i przysłowia.
Pani Renata Piątkowska przedstawiła 
także swoje opowiadania o zwierzę-
tach. Jak sama mówi, nie są to wymy-

ślone opowiastki o kolorowych, ko-
smicznych kotkach czy pieskach, ale 
prawdziwe, z życia wzięte historie, 
których bohaterami są zwierzęta.
Kiedy autorka opowiadała o kot-
ce, która z zadziwiającą mądrością 
i sprytem ratowała swoje kocięta 
przed zatopieniem, młodzi uczestni-
cy spotkania z wypiekami na twarzy, 
w zupełnej ciszy i skupieniu chłonęli 
każde jej słowo.
Prezentacja twórczości pisarki wzbo-
gacona była głośnym czytaniem 

23 kwietnia (sobota w godz. 10.00-15.30) 2016 roku w gminie Ożarów 

Mazowiecki odbył się XXXI Rajd Szlakiem Naszej Historii. Jednym ze 

współorganizatorów tego przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim.

XXXI RAJD SZLAKIEM NASZEJ HISTORII

im. por. hm. Jana Cierlińskiego

Tegoroczny rajd odbywał się pod 
hasłem „Żołnierze Wyklęci - Żoł-

nierze Niezłomni” i jest on konty-
nuacją rajdów historyczno-patrio-
tycznych, przypominających naj-
ważniejsze wydarzenia XX wieku. 

Dodatkowo tegoroczny rajd związa-
ny był z obchodami 1050 rocznicy 

Chrztu Polski i 40 rocznicy Wyda-

rzeń Czerwcowych.

Liczba uczestników biorących udział 
w Rajdzie Szlakiem Naszej Historii 

rośnie z roku na rok. Tegoroczny rajd 
zarejestrował 541 przedstawicieli 
dzieci i młodzieży szkolnej. Z roku na 
rok zwiększa się też udział rodziców 
i opiekunów biorących udział w raj-
dzie. Było ich aż 80-ciu. Powiększy-
ła się też liczba młodzieży starszej 
opiekującej się miejscami pamięci. 
W tym roku opiekunów miejsc pa-
mięci i organizatorów było 41 osób. 
W 10 punktach pamięci czuwała 
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Grupa wolontariuszy związanych
z Fundacja Chcę Mieć Przyszłość uzy-
skała w tym roku dotację  z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich w ramach 
działania Mazowsze Lokalnie. Zorga-
nizowano już spotkania z ornitolo-
giem Markiem Kowalskim, dr.Dorotą 
Sumińską i warsztaty z budowy dom-
ków lęgowych dla ptaków. 
W planach jeszcze kolejne warsztaty 
z budowy domków dla kotów wol-
nożyjących,  jeży i  hoteli dla owa-
dów oraz stworzenie bazy „Domów 
Tymczasowych” dla bezdomnych 
psów i kotów z terenu naszej gminy.
Serdecznie zapraszamy wolonta-
riuszy do włączenia się do naszych 
działań. Szukajcie nas na Dniach 
Ożarowa Mazowieckiego lub na fa-
cebooku,  na profi lu Fundacji Chcę 
Mieć Przyszłość.

Zapraszamy zwłaszcza gimnazja-
listów. Żeby dostać się do wyma-
rzonej szkoły ponadgimnazjalnej 
czasem nie wystarczą dobrze zda-
ne egzaminy. Jednym ze sposobów 

pozyskania dodatkowych punktów 
na świadectwie jest aktywność spo-
łeczna, szczególnie w formie wolon-
tariatu.

Ewa Komor-Mazur

Fundacja Chcę Mieć Przyszłość

Udział uczniów wszystkich okolicznych szkół, starszej 
młodzieży szkolnej, opiekunów i rodziców, choć do-
browolny, stał się naszą wspólną tradycją. W tym roku 
szczególnie zaangażowana była młodzież z Gimna-
zjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego. Dzię-
ki tej tradycji wpływamy na kształtowanie właściwej 
postawy patriotycznej. W czytelny sposób czerpiemy 
wiedzę historyczną i integrujemy się ze społecznością 
lokalną.
Współorganizatorzy Rajdu Szlakiem Naszej Historii 
mają nadzieję, że za rok weźmie w nim udział jeszcze 
więcej uczestników. Serdecznie zapraszamy.

Małgorzata Majewska

młodzież i kombatanci, którzy prze-
kazywali swą wiedzę uczestnikom 
rajdu. Była to żywa lekcja historii, 
która w prosty i dostępny sposób 
pokazywała poświęcenie naszego 
narodu w walce o wolność. Ożywa-
ła cała prawda historyczna, ożywały 
pomniki i ludzie, którzy poświęcili 
swoje życie za Ojczyznę. W ciągu 
ostatnich kilku lat obszar objęty raj-
dem bardzo się powiększył. Oprócz 
pieszych patroli, których w tym roku 
było 114, w rajdzie wziął udział 1 pa-
trol rowerowy. 
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czas rozmowy z burmistrzem Paw-
łem Kanclerzem, zarówno samego 
obiektu, jak i gościnności władz gmi-
ny, współorganizatora zawodów.
Rozegrano turniej gry mieszanej. 
Zwyciężyła w nim para Oskar Maya 
(wydawnictwo Bauer) oraz Joanna 
Ansion (Kurier Słupecki). Wyłoniono 
także najlepszy męski debel. Tu bez-
konkurencyjni okazali się Andrzej 
Karczewski (Polska Agencja Praso-
wa) oraz Marian Lewandowski (Ka-
riera N.Y).
Turniej zorganizowało Stowarzy-
szenie Tenisowo-Narciarski Klub 
Dziennikarzy Media. Siedziba Sto-
warzyszenia mieści się w Ożarowie 
Mazowieckim. www.mediatenis.pl

tb

Dziennikarze zagrali o Puchar Burmistrza
Blisko trzydzieścioro tenisistów, na 
co dzień dziennikarzy mediów krajo-
wych i lokalnych, uczestniczyło w Te-
nisowym Turnieju Dziennikarzy o Pu-
char Burmistrza Ożarowa Mazowiec-

kiego. Rywalizowali 14 maja br. na 
kortach klubu Tenes w Jawczycach.
Dla wielu uczestników turnieju był to 
pierwszy pobyt w naszej gminie. Byli 
pod wrażeniem, czego nie kryli pod-

  Ciekawa kompozycja tekstu lite-
rackiego

  Oryginalne połączenie formy z tek-
stem utworu

  Różnorodność zastosowanych 
technik plastycznych

Każdy uczestnik konkursu otrzymał 
od Pani Dyrektor dyplom oraz na-
grody rzeczowe. Komisja serdecznie 
podziękowała wszystkim dzieciom
i rodzicom za udział i ogromne zaan-
gażowanie w prace konkursowe. 

Anna Woźniak, Anna Kazimierska 

Przyjaciele książek z Przedszkola Nr 2

,,Magiczny Ogród”
„(…) Codzienne czytanie dziecku dla 
przyjemności jest czynnością praw-
dziwie magiczną zaspokaja bowiem 
wszystkie potrzeby emocjonalne 
dziecka, znakomicie wspiera jego roz-
wój psychiczny, intelektualny i spo-
łeczny, jest jedną z najskuteczniejszych 
strategii wychowawczych, a przy tym 
przynosi dziecku ogromną radość i po-
zostawia cudowne wspomnienia”.
Przedszkole Publiczne nr 2 Magiczny 
Ogród od wielu lat aktywnie uczest-
niczy w akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. Dla podkreślenia rolę książki 
we wczesnym rozwoju dziecka zo-
stał zorganizowany po raz pierwszy 
rodzinny konkurs literacko-plastycz-
ny „Moja pierwsza książka”. 
Celem konkursu było promowanie 
czytelnictwa wśród dzieci, rozwi-
janie ich talentów autorskich, kre-
atywności, umiejętności plastycz-
nych oraz budowanie serdecznych 
relacji w rodzinie poprzez wspólne 
działanie. 
W związku z obchodzonym między-
narodowym Dniem książki i praw 
autorskich zaprosiliśmy do nasze-

go przedszkola Panią Ewę Sobieraj, 
pracownika Biblioteki Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim. Nasz gość 
przeczytał dzieciom interesującą 
książkę, obejrzał prace konkursowe 
oraz wręczył każdej grupie dyplom 
za aktywny udział w kampanii „Cała 
Polska czyta dzieciom”
Komisja pod przewodnictwem Pani 
Jolanty Sarzała oceniła 62 prace 
konkursowe i postanowiła wyróżnić 
prace dzieci w następujacych kate-
goriach:
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medal, wygrywając rywalizację tym 
razem w konkurencji 4×100 stylem 
zmiennym i notując czas 3:52.92.
W klasyfi kacji punktowej zawodów 
ogółem pływacy z Polski zajęli drugą 
lokatę z łączną sumą 405 pkt, a lepsi 
od biało-czerwonych okazali się tyl-
ko Węgrzy z 467 punktami. Trzecie 
miejsce zajęli Czesi (330 pkt). Polscy 
zawodnicy wygrali jednak klasyfi ka-
cję chłopców. Nasza reprezentacja za-
kończyła wielomecz w Budapeszcie
z 37 medalami (13 złotymi, 7 srebrny-
mi i 17 brązowymi) i trzema rekordami 
Polski: 15 i 16-latków oraz 13-latek.

Inf. UKS „1” Ożarów Mazowiecki
Tom 

Sukcesy Kuby Smolińskiego na Węgrzech
Bardzo dobrze zaprezentował się 

Jakub Smoliński podczas zakoń-

czonego w Budapeszcie wielome-

czu juniorów (7-8. 05. 2016 r). Re-

prezentant KS „Jedynka” Ożarów 

Mazowiecki przywiózł ze stolicy 

Węgier pięć medali. W zawodach 

startowali reprezentanci Węgier, 

Słowacji, Czech i Polski.

Pierwszego dnia wielomeczu Jakub 
zdobył trzy medale. Rywalizację 
rozpoczął od startu na 50 m stylem 
dowolnym zdobywając brązowy 
medal. W kolejnym starcie na dy-
stansie 100 stylem grzbietowym 
ponownie był trzeci. Po południu 
Kuba wystartował na dystansie 50 

m stylem motylkowym i zdoby-
wając złoty medal ustanowił nowy 
rekord Polski Juniorów 16-letnich. 
Nowy rekord wynosi 25.01 sekundy.
Drugiego dnia zawodów Jakub Smo-
liński okazał się najlepszy w sprincie 
grzbietowym. Jako jedyny w stawce, 
jedną długość basenu tym stylem 
pokonał poniżej 27 sekund, a czas 
jaki uzyskał – 26.84, jest o jedną set-
ną sekundy lepszy niż jego rekord 
życiowy na tym dystansie. Zawodnik 
ożarowskiej „Jedynki” pokazał się z 
dobrej strony także podczas sztafety 
chłopców. Sztafeta w składzie: Jakub 
Smoliński, Piotr Siemiński, Marcin 
Goraj i Oskar Jamielita zdobyła złoty 

Instytucja kary umownej to świetny 
sposób na zabezpieczenie intere-
sów wierzyciela w razie niewykona-
nia bądź nienależytego wykonania 
umowy. Jest to dodatkowe zastrze-
żenie umowne, co oznacza, że nie 
jest ono wymagane aby umowa była 
ważna, ale strony mogą dołączyć 
taką klauzulę. Niewątpliwe takie za-
strzeżenie jest korzystne dla wierzy-
ciela. Jeżeli z góry określimy sumę 
pieniężną, jaka będzie się należała w 
razie niewykonania lub nienależyte-
go wykonania zobowiązania, będzie 
ona mogła zrekompensować wie-
rzycielowi poniesioną szkodę.
Należy zapamiętać, że kara umow-
na może być zastrzeżona wyłącznie 
na wypadek niewykonania lub nie-
należytego wykonania zobowiązania 
niepieniężnego, o czym mówi arty-
kuł 483 § 1 Kodeksu Cywilnego. To 
znaczy, że możemy, przykładowo, za-
strzec karę umowną przy zobowiąza-
niu dotyczącym budowy domu, ale 
nie możemy przy zobowiązaniu do 
zapłaty określonej sumy pieniędzy. 
Jeżeli zawrzemy klauzulę zawierającą 
karę umowną w umowie dotyczącej 

zobowiązania pieniężnego takie po-
stanowienie będzie uznane za nie-
ważne jako sprzeczne z ustawą.
Kara umowna niejako zastępuje 
miejsce odszkodowania. Wydaje się 
ona często bardzo korzystnym roz-
wiązaniem gdyż zwalnia wierzyciela 
z ciężaru udowodnienia, że poniósł 
faktyczną szkodę. Jest ona także 
czynnikiem mobilizującym dłużnika 
do wykonania zobowiązania. Dłuż-
nik widząc, że w razie niewykonania 
lub nienależytego wykonania umo-
wy będzie zmuszony ponieść skutki 
zastrzeżonej kary umownej będzie 
miał większą motywację do należyte-
go wykonania zobowiązania. Należy 
jednak pamiętać o tych skutkach za-
wierając umowy, w sytuacjach, kiedy 
to my jesteśmy dłużnikami. 
W artykule 483 § 2 KC znajduje się 
zapis, iż dłużnik nie może bez zgo-
dy wierzyciela zwolnić się ze zobo-
wiązania płacąc karę umowną. To 
istotny czynnik odróżniający karę 
umowną od odstępnego. Oznacza 
to, że choć wierzycielowi przysługu-
je roszczenie o zapłatę kary umow-
nej to jednocześnie nadal ma moż-

Kara umowna
liwość wystąpienia z roszczeniem
o wykonanie zobowiązania zgodnie 
z treścią.
Wracając do kwestii wysokości kary 
umownej, opisanej na samym po-
czątku jako kwota rekompensująca 
poniesioną szkodę, należy zaznaczyć, 
że możliwość określenia z góry jej wy-
sokości to swoisty miecz obosieczny, 
patrząc na sytuację wierzyciela. Choć 
jest ułatwieniem przy ewentualnym 
roszczeniu wynikającym z niewyko-
nania lub nienależytego wykonania 
umowy, może się okazać także kwotą 
za niską, biorąc pod uwagę poniesio-
ną szkodę, co do której nie możemy 
się już odwoływać przy dochodze-
niu, warto jeszcze raz przypomnieć, 
z góry ustalonej kary umownej. 
Natomiast za wysoka kara umowna 
może być poddana instytucji miar-
kowania na wniosek dłużnika. Z po-
mocą w takiej sytuacji może nam 
przyjść dodatkowe postanowienie 
zawarte w umowie dotyczące żąda-
nia odszkodowania przenoszącego 
wartość zastrzeżonej kary umownej. 
Warto scharakteryzować w tym miej-
scu cztery rodzaje kary umownej. 

PARADY PRAWNE
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Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki mogą korzystać z bezpłat-

nych porad prawnych prowadzonych przez prawników Kancelarii Ka-
linowski Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach projektu „Prawnik Pierw-

szego Kontaktu” w każdy piątek w godzinach 11:00-13:00.

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

Pierwszym z nich jest najprostszy mo-
del, czyli kara umowna wyłączna. Przy 
tego rodzaju zastrzeżeniu stanowi 
ona jedyną możliwość kompensacji 
szkód poprzez karę umowną. Kolej-
nym, odrobinę korzystniejszym dla 
wierzyciela modelem kary umownej, 
jest kara umowna alternatywna, któ-
ra polega na tym, że wierzyciel może 
domagać się albo zapłaty z tytułu kary 
umownej, albo z tytułu odszkodowa-
nia. Konieczny jest wybór jednego
z tych dwóch sposobów zaspokojenia 
roszczeń. Najkorzystniejsza dla wie-
rzyciela jest kara umowna zaliczalna. 
Wierzyciel może domagać się zapłaty 
kary umownej i jednocześnie odszko-
dowania uzupełniającego do wyso-
kości poniesionej w wyniku niewyko-
nania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania szkody. W takiej sytu-
acji kara umowna staje się swoistą 
gwarancją odszkodowania w przewi-
dzianej przez kare umowną kwocie, 

ale nie wyłącza możliwości wdania się 
w spór co do dalszej części odszkodo-
wania. Nawet jeżeli Sąd stwierdzi, że 
poniesiona szkoda jest niższa od kary 
umownej otrzymamy przewidzianą 
przez karę umowną kwotę. Istnieje 
jeszcze jeden rodzaj kary umownej, 
kara umowna kumulatywna, jednak 
budzi duże kontrowersje przez co jej 
wartość zdaje się być marginalną.

Reasumując kara umowna może być 
wybawieniem, ale również zmorą. 
Klauzule zawierające karę umowną 
należy zamieszczać z rozwagą, prze-
widując możliwe pozytywne i nega-
tywne konsekwencje.

Aleksandra Bojarska,
Kancelaria Radców Prawnych

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. jawna

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” CZERWIEC 2016

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

3 czerwca, godz. 19.00 – piątek – Uroczysta Gala 
przyznania Nagrody Honorowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki – Felicji 2016 (Hotel Lamberton) – impreza 
zamknięta
5 czerwca – niedziela – 15.00-22.00 Dni Ożaro-
wa Mazowieckiego – Festyn rodzinny (teren boiska 
sportowego UKS – Ołtarzew)
16 czerwca – czwartek - Sesja Rady Miejskiej
25 czerwca – 2 lipca warsztaty taneczne Zespołu 
ludowego „Ożarowiacy” w Kruklankach 
26 czerwca – niedziela – godz. 16.15 Koncert 
w wykonaniu Collegium Musicum Varsoviensis
i Chóru kameralnego „Ab Imo Pectore” w Sanktua-
rium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim
27 czerwca – 8 lipca Akcja „Lato z Uśmiechem”,
w programie m.in.:
27 czerwca - 1 lipca w godz. 9.30-14.00 warsztaty 

baletowe dla dzieci (5-8lat), zajęcia płatne
4-8 lipca w godz.: 9.30 – 14.00 warsztaty akroba-

tyczne dla dzieci (7-9 lat), zajęcia płatne

W pierwszym tygodniu akcji „Lato z Uśmiechem” – 
zajęcia plastyczne, malarstwo sztalugowe; zajęcia 
bezpłatne.

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

1 czerwca – środa – początek o godz. 15.00 Festyn 
z okazji Dnia Dziecka
22-26 sierpnia Akcja „Lato z Uśmiechem”. W progra-
mie m. in.: zajęcia plastyczne i fotografi czne; zajęcia 
bezpłatne

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15     

4-8 lipca Akcja „Lato z Uśmiechem”. W programie m. 
in.: zajęcia plastyczne, fotografi czne, teatralne i ta-
neczne; zajęcia bezpłatne

Szczegółowe informacje na plakatach oraz stronie in-
ternetowej www.dk.usmiech.eu 

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

OD REDAKCJI
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PUNKT KONSULTACYJNY
ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i porady psy-

chologiczne (indywidualne, małżeńskie, rodzinne) 

osoby z terenu gminy Ożarów Mazowiecki.

Zakres poradnictwa:

• przemoc w rodzinie,
• problemy wychowawcze,
•  sytuacje kryzysowe (choroba, rozwód, śmierć bli-

skiej osoby, utrata pracy),
• uzależnienia i współuzależnienia,
• depresja, lęk, stres, poczucie osamotnienia,
• trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
• konfl ikty rodzinne oraz inne trudności.

Godziny przyjęć:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
8:30 – 15:30 (prosimy o wcześniejsze telefoniczne 
ustalanie terminów konsultacji)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Poznańska 165, I piętro – pokój 105

tel. 22 721 02 80 (do 82) wew. 111
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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 Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, poda-
jąc 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. Jeśli 
nie, to zgłosić zaginięcie pod numer telefonu, który 
jest podany w kąciku adopcyjnym Informatora oraz 
Straży Miejskiej 22 721 26 50

Psy czekają na nowe domy.

Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy: 

507 415 468, 602 655 645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka, 

a chcesz pomóc fi nansowo. 

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 pomo-
cą czytnika jaki posiadają m.in. lekarze weterynarii
i straże miejskie, można odczytać informacje o właści-
cielu zwierzęcia i zawiadomić go o znalezieniu 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

chipować 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



26 czerwca 2016 roku

Festyn Rodzinny

WIANKI 

Organizuje
Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa

Patronat

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Początek o godz. 15.00, Park Ołtarzewski 
wejście od ulicy Mazowieckiej

Program festynu

dla uczestników konkursów przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki

wykładowców Szkoły Muzyki Rozrywkowej
„Fabryka Dźwięków”






