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Felicje 2016 

Ksiądz Drajczyk został zgłoszony przez 
grupę 51 mieszkańców gminy oraz gru-
pę 16 radnych Rady Miejskiej. W pamię-
ci mieszkańców Płochocina i Józefowa 
zapisał się jako budowniczy Kościoła 
Parafi alnego, którego budowę rozpo-
czął w roku 1986. Jego budowlana pa-
sja zaowocowała również aktywnym 
członkostwem w Społecznym Komite-
cie Budowy Szkoły w Płochocinie. Za-
nim powstała nowa szkoła, z inicjatywy 
księdza Drajczyka zostały adoptowane 
salki katechetyczne na potrzeby szko-
ły podstawowej w Józefowie. Budowę 
Kościoła zakończył w roku 1992 i wów-

Uroczysta gala w trakcie, której wręczono honorowe nagrody naszego mia-

sta i gminy Felicje 2016, odbyła w piątek 3 czerwca w Hotelu Lamberton. Lau-

reatami XIV edycji zostali: ksiądz Stanisław Drajczyk w kategorii osoba oraz 

Pallotyńskie Nutki prowadzone przez Pana Marka Brzuskę w kategorii insty-

tucja. Oprócz laureatów, do Nagrody zostali nominowani Pani Magdalena 

Kacperska oraz Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza. Felicja przyznawana 

jest osobom oraz instytucjom zasłużonym dla rozwoju Miasta i Gminy Oża-

rów Mazowiecki.

czas został przeniesiony na proboszcza 
parafi i w Zielenicach niedaleko Strze-
lina, gdzie również poprowadził budo-
wę nowego Kościoła. W chwili obecnej 
prowadzi pomoc duszpasterską jako 
Rezydent w Domu Pomocy Społecznej 
w Pilaszkowie. 
Pod wnioskiem zgłaszającym Pallo-
tyńskie Nutki podpisała się grupa 274 
mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiec-
ki. Współzałożycielem a zarazem prowa-
dzącym od 25 lat formację Pallotyńskie 
Nutki jest Pan Marek Brzuska, animator 
kultury głęboko zaangażowany w życie 
zespołu. Nutki skupiają dzieci od ośmiu 

do piętnastu lat. Swoim śpiewem oraz 
grą na instrumentach muzycznych ubo-
gacają niedzielną Mszę Świętą oraz inne 
uroczystości parafi alne. Często występu-
ją na przeglądach i festiwalach piosenki 
religijnej. Wydali pięć kaset magnetofo-
nowych oraz płytę CD a na swój 10 jubi-
leusz odbyli pielgrzymkę do Ojca Świę-
tego. Działalność zespołu wpływa na 
późniejsze drogi wychowanków, którzy 
otrzymawszy solidne podstawy muzycz-
ne rozwijają swoje talenty w chórach ka-
meralnych i akademickich. 
Wieczór galowy uświetnił koncert arty-
sty estradowego Aloszy Awdiejewa.

Leszek Tokarczyk
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  16 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Płochoci-
nie zajęli III miejsce w konkursie profi laktyczno-eko-
logicznym pt. „Świat pięknych ludzi w świecie pięknej 
przyrody”. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. 

  Od 16 maja do 8 czerwca w Przedszkolu Publicz-
nym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim ogłoszony był 
konkurs „Rodzinny Konkurs Talentów”. Dzieci wraz
z rodzicami prezentowały swoje rodzinne talenty po-
przez udział w różnych zabawach. 

  23 maja zostały wręczone nagrody uczniom Szkoły Pod-
stawowej w Płochocinie biorącym udział w konkursie 
plastycznym pt. „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne 
atrakcje w wakacje.”  31 maja w ramach konkursu ucz-
niowie szkoły brali udział w zajęciach ekologicznych, 
które odbyły się w Strzykułach. Organizatorem konkur-
su jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

  1 i 2 czerwca Przedszkolu Publicznym w Ożarowie Ma-
zowiecki odbyła się Olimpiada Sportowa połączona
z Dniem Dziecka. Tego dnia przedszkolaki rywalizo-
wały między sobą w różnych konkurencjach sporto-
wych. Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upo-
minki oraz pamiątkowe dyplomy oraz medale. 

  1 czerwca uczniowie klas IIa, IIb, IIc, brali udział
w Powiatowym Dniu Dziecka „Bezpieczny Uśmiech”. 
Organizatorem Dnia Dziecka była Komenda Powiato-
wa Policji w Starych Babicach. 

  3 czerwca gośćmi Przedszkola Publicznego Nr 1
w Ożarowie Mazowieckim byli:
•  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-

wieckim – Pan Andrzej Cichal, 
•  Przewodniczącą Zarządu Osiedla RSM Bloki – Pani 

Grażyna Szymankiewicz,
•  Pani Joanna Konieczna z Ożarowskiego Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku.
Zaproszeni goście czytali dzieciom bajki w ramach 
XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. 
Spotkaniu patronowała Ożarowska Biblioteka Pu-
bliczna. 

  9 czerwca gościem Przedszkola Publicznego Nr 1
w Ożarowie Mazowieckim (budynek przy ulicy Mic-
kiewicza) był ksiądz Stanisław Zarosa. Gość czytał baj-
ki wszystkim przedszkolakom. 

  Od 10 do 24 czerwca w Przedszkolu Publicznym
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odbywały się uro-
czystości zakończenia roku przedszkolnego. Wszyst-

OŚWIATA

1. Podpisano umowy:

  z wykonawcą: Konsorcjum fi rm: 1. Lider: Przedsiębior-
stwo Robót Inżynieryjnych INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki 
z siedzibą w Pruszkowie 2. Partner: INSBUD Stanisław 
Bystrzycki z siedzibą w Pruszkowie na budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości Świecice – ETAP I
za cenę ofertową brutto: 1.770.000,00 zł

  z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
we „AKMA” Zbigniew Podstawski z siedzibą w Niedo-
micach na  dostawę mebli do szkoły podstawowej
w Duchnicach 
za cenę ofertową brutto: 263.319,63 zł

2. Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na:

  modernizację nawierzchni dróg: Szkolnej, Za Lipami, 
Ogródkowej, Pogodnej
znak postępowania: RZP.271.19.2016

  modernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Płochocinie (postępowanie powtórzone)

znak postępowania: RZP.271.20.2016
  zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego 

w Ożarowie Maz. oraz zakup samochodu osobowego 
dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie 
Mazowieckim
znak postępowania: RZP.271.21.2016

  usługę bankową polegającą na udzieleniu długoter-
minowego kredytu  dla Gminy Ożarów Mazowiecki
w wysokości 5.669.278,73 zł na spłatę wcześniej za-
ciągniętych zobowiązań
znak postępowania: RZP.271.22.2016

  budowę sieci ciepłowniczej niskoparametrowej oraz 
węzła cieplnego na potrzeby budynku komunalnego 
w Józefowie  Dz. Nr ew. 30/5; 30/4, 30/2 OBR 0035 SR 
Wolica
znak postępowania: RZP.271.23.2016

  dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do 
Szkół Podstawowych, Gimnazjów, na pływalnię, za-
wody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej i inne konkursy międzyszkolne oraz 
doraźne zastępstwa w dowozie dzieci w roku szkol-
nym 2016/2017
znak postępowania: RZP.271.24.2016

  dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno-wycho-
wawczych w roku szkolnym 2016/2017  
znak postępowania: RZP.271.25.2016

  dowóz czworga uczniów niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Ożarów Mazowiecki do Szkoły Specjalnej Nr 
251 w warszawie przy ul. Bełskiej 5 w celu uczestnic-
twa uczniów w akcji „Lato w mieście”

znak postępowania: RZP.271.26.2016

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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kie grupy przedszkolne przygotowały przedstawie-
nia teatralne.

  10 czerwca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Magiczny 
Ogród” w Ożarowie Mazowieckim odbyło się „Święto 
przedszkola” – obchody I rocznicy nadania nazwy dla 
przedszkola. 

  13 czerwca dla uczniów klasy Ic Szkoły Podstawowej 
w Płochocinie odbyły się zajęcia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej.  

  Od 14 do 17 czerwca w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie odbyły się warsztaty 
profi laktyczne na temat: profi laktyki uzależnień od 
gier komputerowych i świata wirtualnego, kształto-
wania konstruktywnych sposobów spędzania wolne-
go czasu, zabezpieczenia dzieci przed zagrożeniami 
poprzez naukę właściwych sposobów reagowania, 
kształtowania pozytywnej hierarchii wartości i kon-

struktywnych sposobów radzenia sobie ze złością
i umiejętności współpracy w grupie. Zajęcia popro-
wadzone przez zespół specjalistów ze Stowarzysze-
nia Epsilon Centrum Edukacji i Profi laktyki odbyły się 
we wszystkich klasach szkoły. 

   15 czerwca w Centrum Kultury w Błoniu odbyło się 
uroczyste wręczanie nagród dla uczniów biorących 
udział w konkursie pt. „Wydajemy własną książkę”. 

  21 czerwca uczniowie klasy IIIb Szkoły Podstawowej
w Płochocinie zorganizowali dla uczniów Gimnazjum im. 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego rozwijające zaję-
cia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia odbył 
się w ramach akcji „Ratujemy i pomóżmy ratować”.

  21 czerwca w Szkole Podstawowej w Płochocinie od-
był się koncert w wykonaniu muzyków z Filharmo-
nii Narodowej w Warszawie pt. „Co nam przyniósł
XX wiek?”.

DOM KULTURY „UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

16,17,18 maja zajęcia programowe Ożarowskiego Uni-
wersytetu III Wieku
21 maja wystawa na zakończenie roku kulturalnego
z udziałem uczestników zajęć w pracowni plastycznej
22 maja spektakl pt.: „Taniec kwiatów” w wykonaniu Te-
atru Rodziców
22 maja Zespół ludowy „Ożarowiacy” uczestniczył w IV 
Kasztelańskich Spotkaniach Folklorystycznych w Sierpcu
23, 24, 25 maja zajęcia programowe Uniwersytetu
III Wieku
29 maja Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka (boisko 
UKS Ołtarzew przy ul. Parkowej 16/18 w Ożarowie Ma-
zowieckim)
30, 31 maja, 1 czerwca zajęcia programowe Ożarow-
skiego Uniwersytetu III Wieku
2 czerwca spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej 
3 czerwca Uroczysta Gala przyznania Nagrody 
Honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki – Felicji 2016 
(Hotel Lamberton) 
5 czerwca Dni Ożarowa Mazowieckiego (teren boiska 
sportowego UKS – Ołtarzew)
6, 7, 8 czerwca zajęcia programowe Ożarowskiego Uni-
wersytetu III Wieku
13, 14, 15 czerwca zajęcia programowe Ożarowskiego 
Uniwersytetu III Wieku
19 czerwca Zespół Wesołe Wdówki wziął udział w Dniu 
Seniora w Lesznie
20 czerwca spektakl: „Zrób rodzince psikusa” w wyko-
naniu Dziecięcej grupy teatralnej Oczy teatru
21 czerwca zajęcia programowe Ożarowskiego Uniwer-
sytetu III Wieku

KULTURA

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH „PRZY PARKU”

AKTYWNOŚCI CYKLICZNE:

  Poniedziałki –  „Lekcje Brydża” – współorganizowane
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

  Środy – spotkania „Ożarowskiego Klubu Mam”. 
  Czwartki – spotkania w ramach programu „Zajęcia Pa-

mięciowe dla Seniorów” oraz rozgrywki w brydża.
  Piątki – spotkania młodzieży z psychologiem w tema-

tyce komunikacji międzyludzkiej, pokonywaniu pro-
blemów codzienności itp.

  W każdy poniedziałek oraz piątek „Spotkania przy ka-
wie” dla seniorów.

13, 20 maja – wykład cyklu „Długowieczność-Przypa-
dek-Przeznaczenie” p. Ewy Misiołek
23 maja spotkanie „Ożarowskiego Klubu Mam
24 maja spotkanie z misjonarzem ks. Piotrem Kalinow-
skim. Temat: „Życie we współczesnym świecie”
24 maja, 21 czerwca spotkanie dla rodziców zatytuło-
wane „Zmyślne ruchy rozwijające umysł czyli Edufrajda 
dla całej rodziny” współorganizowane z Fundacją Nowa-
torska Edukacja
3 czerwca – wykład „Puszcza Białowieska. Królestwo le-
śnego żubra” podróżnika – Sebastiana Bielaka. 
10 czerwca wykład z cyklu „Długowieczność-Przypa-
dek-Przeznaczenie” p. Ewa Misiołek.
14, 21 czerwca praktyczne zajęcia z „Masażu Szantala”  
– prowadziła p. Dorota Komiażyk-Pachowska z Niepu-
blicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oża-
rowie Maz.
18 czerwca – zebranie mieszkańców osiedla Zienta-
rówka 
21 czerwca rozpoczęła się wystawa prac pokonkurso-
wych na „Zdjęcie Rodzinne”
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FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH”

W JÓZEFOWIE

15 maja spektakl teatralny dla dzieci i młodzieży pt.
„O skrzacie, Kasi i gąsce” w wykonaniu Teatru Dur-Moll 
19 maja ognisko zorganizowane przez młodzież z Gim-
nazjum w Płochocinie (teren przy Filii Domu Kultury 
„Uśmiech” w Józefowie) 
22 maja otwarcie wystawy lalek teatralnych pt. „Mogę 
ożyć – magia teatru lalkowego” – autora i twórcy Joanny 
Michrowskiej-Kamińskiej 

1 czerwca impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka  
4 czerwca spotkanie integracyjne członków Polskiego 
Związku Niewidomych, Okręgu Mazowieckiego, Koło 
Warszawa Zachodnia z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka  
8 czerwca spotkanie mieszkańców z Burmistrzem 

FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH”

W BRONISZACH

15 maja impreza plenerowa „Majówka dla małych i dużych”
29 maja wieczorek taneczny dla seniorów

1.  Uchwała Nr XXIV/245/16 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Ożarów Mazowiecki.

2.  Uchwała Nr XXIV/246/16 w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

3.  Uchwała Nr XXIV/247/16 w sprawie udzielenia po-
mocy fi nansowej w formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznacze-
niem na dofi nansowanie wykonania dokumentacji
i rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej 4118W 
ul. Piastowskiej z drogą krajową nr 92 ul. Poznańską 
w m. Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki.

4.  Uchwała Nr XXIV/248/16 w sprawie przyznania 
nagrody honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

5.  Uchwała Nr XXIV/249/16 w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Strzykuły po północnej stronie ul. Socha-
czewskiej.

6.  Uchwała Nr XXIV/250/16 w sprawie ustanowienia 

służebności przesyłu na rzecz „Stansat Stanisław 
Grzesik”.

7.  Uchwała Nr XXIV/251/16 w sprawie ustanowienia 
służebności przesyłu na prawie użytkowania wie-
czystego nieruchomości położonej w Ożarowie Ma-
zowieckim, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

8.  Uchwała Nr XXIV/252/16 w sprawie zmiany nazwy 
drogi położonej w Ożarowie Mazowieckim.

9.  Uchwała Nr XXIV/253/16 w sprawie nadania na-
zwy drodze położonej w Myszczynie.

10.  Uchwała Nr XXIV/254/16 o zmianie uchwały
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu go-
spodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Ożarów Mazowiecki na lata 2013 – 2017”.

11  Uchwała Nr XXIV/255/16 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji Programu współpracy 
Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 19 maja 2016 r.

INFORMACJA BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 2 

został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 731 32 58.

INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA POLSKICH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV KOZIENICE-OŁTARZEW

W dniu 17 czerwca 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim wpłynęło pi-

smo pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych z prośbą o przekazanie informacji 

mieszkańcom gminy. Do pisma dołączona została mapa zatytułowana „Korytarz projektowanej 

linii 400kV Kozienice-Ołtarzew na tle podziału administracyjnego – gminy Ożarów Mazowiecki”. 

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami w serwisie inter-

netowym Gminy Ożarów Mazowiecki www.ozarow-mazowiecki.pl
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1.  Uchwała Nr XXV/256/16 w sprawie zmiany uchwa-
ły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki.

2.  Uchwała Nr XXV/257/16 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

3.  Uchwała Nr XXV/258/16 w sprawie udzielenia po-
mocy fi nansowej w formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznacze-
niem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 
dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie.

4.  Uchwała Nr XXV/259/16 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Oża-
rów Mazowiecki za 2015 rok.

5.  Uchwała Nr XXV/260/16 w sprawie udzielenia ab-
solutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego 
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

6.  Uchwała Nr XXV/261/16 w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie skargi na Uchwałę nr 410/06 Rady Miejskiej 
z dnia 28.03.2006 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew.

7.  Uchwała Nr XXV/262/16 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Oża-

rów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

8.  Uchwała Nr XXV/263/16 w sprawie nieodpłatnego 
nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Ma-
zowieckim.

9.  Uchwała Nr XXV/264/16 w sprawie odpłatnego 
nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Ma-
zowieckim.

10.  Uchwała Nr XXV/265/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym nieruchomości poło-
żonej w obrębie PGR Szeligi.

11.  Uchwała Nr XXV/266/16 w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii drogi gminnej i ustalenia ich przebiegu.

12.  Uchwała Nr XXV/267/16 w sprawie pozbawienia 
drogi kategorii drogi gminnej.

13.  Uchwała Nr XXV/268/16 o zmianie uchwały
w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Otwartego w Ożarowie Mazowieckim.

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 23 czerwca 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).

Dni Ożarowa Mazowieckiego 2016

Sobota zwyczajowo jest dniem spor-
tu, a koronną dyscypliną są biegi prze-
prowadzane na różnych dystansach. 
Jako pierwsi wystartowali uczestnicy 
Biegu Trzeźwości im. Błogosławione-
go Księdza Józefa Jankowskiego. Bieg 
odbył się na dystansie 2500 metrów. 
Tu nie liczy się klasyfi kacja gdyż naj-
ważniejsze jest pokonanie dystansu. 
Po jego zakończeniu wśród uczestni-
ków rozlosowano nagrody. O prymat 
najszybszego biegacza na dystansach 
od 200 do 1500 metrów rywalizowali 
młodzi uczestnicy. Bieg główny imie-

Tradycyjnie, już od czternastu lat jeden z czerwcowych weekendów 

upływa pod znakiem ciekawych imprez. Sobota jest dniem zarezerwo-

wanym dla sportu a niedziela zamienia się w wielki piknik rodzinny. 

Konkursy, występy rodzimych artystów i zaproszonych gwiazd, zaba-

wy dla dzieci na świeżym powietrzu, stoiska wystawowe i oraz ogródki 

grillowe, tak wyglądały tegoroczne Dni Ożarowa Mazowieckiego. 

nia Janusza Kusocińskiego przycią-
gnął w tym roku 250 uczestników. Za-
wodnicy mieli do pokonania odcinek 
o długości 10 km podzielony na dwie 
pętle, przebiegający ulicami Ożarowa 
Mazowieckiego. Najlepszy czas 31 
minut i 8 sekund uzyskał Ruslan Sa-

vchuk, drugie miejsce zajął Krzysztof 

Wasiewicz a trzeci na mecie pojawił 
się ubiegłoroczny zwycięzca Sier-

giej Rybak. Pośród kobiet najlepszą 
zawodniczką z czasem 39 minut 11 
sekund została Natalia Batrak a tuż 
za nią do mety dobiegły Diana Da-

widziuk oraz Agnieszka Kowalczyk.
Msza Święta w intencji mieszkańców 
Gminy w asyście pocztów sztandaro-
wych szkół gminnych celebrowana 
przez proboszcza Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego Stanisława Zarosę 
rozpoczęła ostatni dzień obchodów 
Dni Ożarowa Mazowieckiego. Pogo-
da jak na zamówienie sprawiła, iż na 
boiskach przy Parku Ołtarzewskim 
tłumnie zaczęli się pojawiać uczest-
nicy festynu. Uroczystego otwarcia 
dokonali wspólnie Burmistrz Paweł 

Kanclerz oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Cichal. Tuż po ofi -
cjalnym otwarciu rozdano nagrody 
w cieszącym się dużą popularnością 
wśród uczniów szkół podstawowych 
konkursie ortografi cznym o Pióro Bur-
mistrza. W czternastej edycji udział 
wzięło 53 uczniów klas czwartych, 
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piątych i szóstych. Zasadniczym ce-
lem konkursu jest wyłonienie uczniów 
o wysokich umiejętnościach w zakre-
sie stosowania zasad ortografi cznych 
oraz umiejętność stosowania ich
w praktyce. Opiekunem konkursu jest 
Pani Ewa Gruber. Tegorocznymi zwy-
cięzcami zostali: Przemysław Grzyb, 
Patrycja Olszańska, Oliwia Szymań-

ska, Paweł Kaczmarek oraz Sandra 

Obiudo, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej Nr 1. Laureatom serdecznie gra-
tulujemy a nauczycielom dziękujemy 
za znakomite przygotowanie swoich 
wychowanków. Zanim na scenie po-
jawili artyści uroczyście zakończono 
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzie-
ciom przygotowany przez Bibliotekę 

Publiczną. W części artystycznej na 
scenie zaprezentowały się między in-
nymi wychowankowie Domu Kultury 
Uśmiech. Zobaczyliśmy zdobywców 
III miejsca na Kasztelańskich Spotka-
niach Folklorystycznych, coraz bar-
dziej rozpoznawalny w Polsce Zespół 
Ludowy Ożarowiacy, zaśpiewała „Ka-
pela z Uśmiechem”, Ożarowskie Ku-
moszki oraz zatańczyła hiphopowa 
grupa młodzieżowa. Proste teksty i za-
pętlone riff y basowe okazały się re-
ceptą na sukces sceniczny grupy Blue 

Deep Shorts, laureatów ubiegłorocz-
nych Jarocińskich Rytmów Młodych. 
Dwu członków zespołu bracia Antoni 

i Franciszek Zgorzałkowie są miesz-
kańcami Bronisz. W drugiej części 

festynu swój program kabaretowy 
zaprezentował Marcin Daniec. Kulmi-
nacyjnym wydarzeniem wieczoru był 
koncert zespołu Blue Cafe, stojący jak 
zwykle na wysokim, światowym po-
ziomie. Dominika Gawęda dwukrot-
nie zmieniała swój sceniczny image
i zaśpiewała największe hity grupy,
a wśród nich usłyszeliśmy utrzymaną 
w latynoamerykańskim stylu przebo-
jową Buenę oraz nastrojową i nostal-
giczną Czas Nie Będzie Czekał. 
Serdeczne podziękowania należą się 
Domowi Kultury „Uśmiech”, Gmin-
nemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, 
czyli organizatorom oraz obsłudze
z Zakładu Usług Komunalnych.

Leszek Tokarczyk

XXVIII Ożarowski Bieg
im. Janusza Kusocińskiego już za nami…

Na młodych rowerzystów czekało 
Mobilne Miasteczko Rowerowe, któ-
re cieszyło się dużym zainteresowa-
niem. To miejsce, w którym dzieci 
mogły zdobyć i rozwinąć umiejęt-
ności poruszania się w ruchu drogo-
wym. Miasteczko to symulacja praw-
dziwych ulic ze znakami, które daje 
możliwość poznania zasad ruchu 
drogowego i nabycia płynności w po-
ruszaniu się zgodnie z obowiązują-
cymi zasadami. W Miasteczku mogli-
śmy poruszać się po rondzie, skrzy-
żowaniu z drogą podporządkowaną, 
było także przejście dla pieszych oraz 
przejazd kolejowy, przed którym na-
leżało dostosować się do znaku STOP. 
W miasteczku znajdował się również 
tor przeszkód, który miał na celu po-
prawę techniki jazdy na rowerze.
Wokół znajdowały się również inne 

Dzień Sportu w Ożarowie Mazowieckim odbył się 4 czerwca 2016 r. Już 

od rana, od 8:30 w Biurze Zawodów mieszczącym się w hali sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim można było odebrać 

pakiety startowe i zapisać się na biegi dzieci i młodzieży, a także na Bieg 

Trzeźwości oraz Nordic Walking. Tuż po 9-tej zaczęli się gromadzić pierw-

si zawodnicy wraz z rodzinami na terenach obiektów sportowych wokół 

szkoły. Tego dnia odbywał się Rodzinny Piknik Sportowy. Więc nasi mi-

lusińscy nie nudzili się, mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych 

wraz z rodzicami (skoki na skakance, rzut do kosza, rzuty ringo, hokej 

itp.). Na tych, którzy ukończyli wszystkie wyzwania czekały nagrody :)

stoiska: loteria, gastronomia, grill, za-
bawy z językiem angielskim, stoisko 
gdzie mogliśmy dokonać pomiarów 
antropometrycznych ciała oraz zba-
dać zawartości tkanki tłuszczowej
i wody metabolicznej w organizmie. 
Ofi cjalnie ten dzień rozpoczęliśmy 
Biegiem Trzeźwości im. Błogosławio-
nego Ks. Józefa Jankowskiego, który 
wystartował o 9:45 na dystansie 2500 
m. W tym biegu nie liczyła się klasy-
fi kacja, lecz pokonanie dystansu. Po 
zakończeniu biegu rozlosowano na-
grody. 5 minut po starcie Biegu Trzeź-
wości wystartowali uczestnicy marszu 
Nordic Walking na dystansie 5500 m.
Wśród osób uczestniczących w mar-
szu również rozlosowano nagrody. 
Następnie do rywalizacji na starcie 
ustawiali się nasi młodsi biegacze – 
dzieci i młodzież brały udział w bie-

gach na dystansach 200 m-1500 m.
Uczestnicy wszystkich biegów otrzy-
mali pamiątkowe medale.
I wreszcie nadszedł czas na moment 
kulminacyjny – bieg główny. Po krót-
kiej rozgrzewce i ustawieniu zawod-
ników w strefach czasowych za linią 
startu, o godzinie 12.15. biegacze 
ruszyli na trasę. Do pokonania mieli 
odcinek 10 kilometrów, 2 pętle po
5 kilometrów, przebiegające ulicami 
Ożarowa Mazowieckiego. W biegu 
wzięło udział około 250 uczestników. 
Zwyciężył Ruslan Savchuk, który uzy-
skał czas 31 minut i 8 sekund. Jako 
drugi z mężczyzn przybiegł Krzysztof 
Wasiewicz (32:17), a trzecią pozycję 
zapewnił sobie Sergii Rybak (32:22). 
Pierwszą kobietą na mecie była Na-
talia Batrak z czasem 39 minut 31 
sekund, tuż za nią Diana Dawidziuk 
(40:12), a trzecia Agnieszka Kowal-
czyk (41:21). Słońce mocno dawało 
się we znaki, było gorąco, ale 3 kur-
tyny wodne zapewnione przez Straż 
Pożarną i punkty nawodnienia co
2,5 km, pozwoliły dotrzeć wszystkim 
zawodnikom szczęśliwie do mety.
Na mecie na wszystkich zawodni-
ków, którzy ukończyli bieg czekały 
pamiątkowe medale oraz posiłek 
regeneracyjny.
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Ekstraliga Kobiet w Unihokeju
UKS Ołtarzew – Sezon 2015/2016
Po raz pierwszy w tym sezonie 

dziewczęta startowały w ekstralidze 

kobiet. Było to ogromne wyzwanie

i sprawdzian umiejętności jakie 

osiągnęły w juniorkach starszych.

Był to rok ciężkich startów i do-
świadczeń w rywalizacji z najlepszy-
mi drużynami w Polsce.
W klasyfi kacji generalnej drużyna 
uplasowała się na VI m, co jak na 
benjaminka ligi jest bardzo wyso-
ką pozycją. Zawodniczki zdobyły 
uznanie selekcjonera Polskiej Kadry 
Narodowej. Trzy z nich: Dagmara 

Zadrożna, Katarzyna Knet i Wio-

letta Szustak zostały powołane do 

Kadry Narodowej U19. Pierwsza
z nich – Dagmara Zadrożna wystąpi-
ła w Reprezentacji Polski na Mistrzo-
stwach Świata w Kanadzie w dniach 
2.05. – 9.05.2016 r. gdzie wraz z dru-
żyną zdobyła VI m. na świecie.
W dniach 19.07-24.07.2016 r. odbędą 
się w Porto w Portugali Akademickie 
Mistrzostwa Świata, na które została 
powołana zawodniczka naszej dru-
żyny Patrycja Marchlewska. Według 
statystyk prowadzonych przez Polski 
Związek Unihokeja bramkarka Kari-
na Trojan została uznana za najlep-
szą bramkarkę ligi w sezonie 2015-
2016. Obroniła 520 bramek. Trener 

Kadry Narodowej Christer Bertilsson 
powołał ją na zgrupowanie seniorek 
w dn.10.09.–11.09.2016 r., które od-
będzie się we Wrocławiu – już w no-
wym sezonie. Młodsze zawodniczki 
Wiktoria Zalech i Martyna Czyż były 
powołane do Kadry Narodowej U16 
na zgrupowania przygotowujące 
je do rozgrywek w starszych kate-
goriach. Dziewczęta z naszej sekcji 
wielokrotnie były nagradzane statu-
etkami najlepszych zawodniczek.
Życzę wielu sukcesów w nowym 

sezonie i satysfakcji z uprawiania 

unihokeja. 

trener sekcji Lucyna Bielecka

Po biegu głównym mieliśmy okazję 
obejrzeć i wziąć udział w niezwykłym 
widowisku, które poprowadził Piotr 
Bielak – akrobata rowerowy, komik, 
twórca i wykonawca rowerowego wi-
dowiska humorystycznego, które od 
12 lat można oglądać w całym kraju.
Na widowisko składała się seria akro-
batycznych numerów specjalnych,
w których angażowane były osoby 
z publiczności. Mogliśmy podziwiać 
skakanie na skakance na rowerze, ta-
niec nad leżącym człowiekiem, próbę 
bicia rekordu w skoku wzwyż na rowe-
rze, żonglerkę zawodnika siedzącego 
na kierownicy roweru blisko 2 m nad 
ziemią, precyzyjne skoki i piruety.
Po pokazie przyszedł czas na deko-
racje naszych najlepszych zawodni-
ków. Gratulujemy zwycięzcom a tak-
że wszystkim uczestnikom biegu!! :)

Dziękujemy wszystkim Sponsorom
i Partnerom Biegu!!! 
Władzom Gminy Ożarów Mazowiec-
ki i Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego, Radzie Rodziców przy SP nr 1
w Ożarowie, Klubowi Sportowemu Je-
dynka, Klubowi Biegowemu „Ożarów 
Mazowiecki Biega”, Rowerowemu Klu-
bowi Sportowemu im. 307 Dywizjonu 
Myśliwskiego Nocnych „Lwowskich 
Puchaczy”, Dyrekcji i Nauczycielom 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
w Ożarowie Mazowieckim, Księdzu 
Rektorowi i Alumnom Wyższego Semi-
narium Duchownego Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego w Ołtarze-
wie, Ożarowskiej Szkole Kickboxingu, 
fi rmie WC Nur, Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych, wolontariuszom z Gimnazjum, 
DK „Uśmiech”, Zakładowi Usług Ko-

munalnych w Ożarowie Mazowiec-
kim, SPONSOROM: Stowarzyszeniu 
– Mazowieckie Forum Samorządowe, 
fi rmie ALCycling (SKLEP ROWEROWA 
PIWNICA), Jungeheinrich, WRSRH 
Bronisze, Domix Materiały Budowla-
ne, MCC Mazurkas Conference Centre 
& Hotel, Wacker Neuson, SWIM PRO 
Marcin Kiełbus, MEDFIRE.PL, a także 
pozostałym, niewymienionym oso-
bom i fi rmom zaangażowanym w to 
przedsięwzięcie. Podziękowania na-
leżą się także Strażakom oraz Straży 
Miejskiej i Policji, którzy czuwali nad 
naszym bezpieczeństwem.
Dziękujemy i zapraszamy na kolejną 
edycję naszego Biegu w przyszłym 
roku. 

w imieniu Organizatorów 
Iwona Parzniewska

oraz Jacek Andrzejczak 

Szanowni Państwo, w związku z ustawą o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skar-
bu Państwa oraz o zmianie innych ustaw, która nakłada 
na osoby chcące zakupić lub powiększyć gospodarstwa 
rolne obowiązek posiadania wykształcenia lub przeszko-
lenia rolnego chcę poinformować o możliwości uzyska-
nia wymaganych kwalifi kacji w następujących miejscach:
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Usta-
wicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w So-

Kwalifi kacje rolne chaczewie, ul. Marszałka Piłsudskiego 63: od września 
kształcenie dorosłych w zawodzie ogrodnik w systemie 
3-semestralnym. Telefon 46-862-31-16
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: Studia 
podyplomowe w systemie 2 semestralnym w soboty
i niedziele (obecnie zaczyna się od 11.06.2016r.). Tele-
fon 22-729-66-34 do 38 w. 175 do Grażyna Bulińska
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie

internetowej cdr.gov.pl.

Grzegorz Pietrzak, Radny Gminy Ożarów Mazowiecki
oraz delegat Mazowieckiej Izby Rolnej
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14 ożarowskich kamer
O monitoringu miejskim w Ożarowie Mazowieckim 

mówi Stanisław Rdest, Komendant Straży Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim.

Monitoring w naszej gminie to system czternastu kamer. 
Obraz z nich trafi a na stanowisko dyżurnego. Gdy dyżurny 
widzi niepokojące zdarzenie, np. zakłócanie porządku czy 
akt wandalizmu, niezwłocznie wysyła w to miejsce patrol. 

Nocą obraz z kamer jest rejestrowany, a w razie potrzeby 
odtwarzany. Zapis przechowywany jest na serwerach do 
21 dni. Z tych nagrań korzysta też policja. 
Kamery pomogły rozwiązać już wiele problemów w na-
szym mieście i wszystko wskazuje na to, że sieć monito-
ringu będzie się powiększać. 

tb
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Pallotyńskie Nutki to zespół do-

brze znany w naszym mieście. Ja-

kie cele przyświecają Waszej dzia-

łalności?

– Dzieci należące do Nutek mają 
możliwość nauki gry na różnych in-
strumentach muzycznych (fl et, gita-
ra, keyboard, bębny, fl etnia, klarnet, 
saksofon). Celem naszej formacji 
jest wyszukanie muzycznie uzdol-
nionych dzieci w naszej parafi i oraz 
rozwijanie ich talentów muzycznych 
i wokalnych. Formacja jest przezna-
czona dla dzieci po I komunii św., 
które odkrywają w sobie muzyczne 
zacięcie.

Pallotyńskie nutki
Rozmowa z Markiem Brzuską, opiekunem zespołu Pallotyńskie Nutki. 

Grupa to tegoroczny laureat nagrody Felicji w kategorii Instytucja.

Pracuje Pan z dziećmi z naszego 

miasta od kilkunastu lat. Czy mali 

muzycy, którzy trafi li do grupy

10-15 lat temu byli inni niż te dzie-

ci, z którymi pracuje Pan teraz?

– Dzieci są takie same, to rodzice się 
zmienili. Kiedyś dzieci były uczone 
większej sumienności, punktualności, 
teraz bywa z tym różnie. Formalnie, 
aby zostać Pallotyńską Nutką, trzeba 
mieć wzorowe zachowanie w szkole 
oraz zgodę rodziców na uczestnic-
two w zajęciach. Niektórzy mi zarzu-
cają, że na zajęciach u mnie panuje 
zbyt duży rygor. Ale są i nagrody za 
dobrą frekwencję. Uczenie się muzy-
ki wymaga powagi i systematyczno-
ści. Tu nie ma żartów, trzeba sumien-
nie w zajęciach uczestniczyć. Trzy 
nieobecności i przygotowuję się do 
skreślenia.

Ostry pan jest...

– ...tak, bo inaczej niczego bym nie 
zrobił. Nie zależy mi na tym, żeby 
każdy z ulicy do mnie przychodził. 
Tu przychodzą dzieci, które grać 
nie potrafi ą. Potem można na mszy 
św. usłyszeć, czego się nauczyły. 
Dziecko musi jednak samo wybrać, 
nie można za dziecko podejmować 
decyzji, bo tylko krzywdę można 
zrobić. Wiem to po sobie – gdybym 
przed laty został w szkole muzycz-
nej, to dzisiaj byłbym człowiekiem 
skrzywdzonym...

Jakie znaczenie ma wymiar reli-

gijny w pracy z Nutkami?

– Bardzo ważny. Od lat szkolnych 

Początki grupy sięgają 1991 r., kiedy to ks. Andrzej Misiun SAC zebrał dzie-
ci, aby je rozśpiewać przed uroczystością I Komunii św. Po wielu próbach, 
pierwszy występ wypadł znakomicie. Zachęciło to ks. Andrzeja do dalszej 
pracy z dziećmi. Scholka dziecięca zaczęła ubogacać swoim śpiewem nie-
dzielną Mszę św. dla dzieci. Po niedługim czasie w prowadzeniu zespołu 
zaczęli pomagać Marek Brzuska i Mariusz Latek. W 1994 r. grupa obrała 
sobie nazwę Pallotyńskie Nutki. Oprócz ubogacenia niedzielnej liturgii, 
wyjeżdżała na różne festiwale i przeglądy piosenki religijnej.

Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 14.00 do 16.15 oraz w niedzie-
lę, 8.55 – śpiewający, a o 8.30 – grający. Opiekunem grupy jest Marek 
Brzuska Z zespołem pracuje społecznie. Z zawodu jest mechanikiem. Od 
września 2011 roku formację Pallotyńskich Nutek wspiera swoim do-
świadczeniem Janusz Migda, organista z Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Ożarowie Maz. Prowadzi zajęcia gitarowe dla sekcji gitarowej 
mniej zaawansowanej. 

Do formacji należą dzieci w wieku od ośmiu do piętnastu lat. Swoim śpie-
wem oraz grą na instrumentach muzycznych wzbogacają niedzielną 
Mszę Świętą oraz inne uroczystości parafi alne. Na swój 10 Jubileusz odbyli 
pielgrzymkę do Ojca Świętego.
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35 rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność”

działałem w oazie. Trzeba pamiętać, 
że nasza działalność jest powiązana 
z kościołem. Od początku współ-
pracujemy z księżmi Pallotynami, 
próby odbywają się w salkach para-
fi alnych. Nadmienię tylko, że współ-
praca z obecnym proboszczem 
ks. Stanisławem Zarosą układa się 
świetnie.

Grupa Pallotyńskie Nutki to lau-

reat tegorocznej nagrody Felicja. 

To nagroda od społeczności, od 

samorządu, a Pana działalność 

widać i słychać przede wszystkim 

w murach kościoła. Jak to sko-

mentować?

– Samorząd to chyba też do kościoła 
przychodzi i widzi, co się dzieje. To 
nie jest nagroda dla mnie, ona nale-
ży się rodzicom, a przede wszystkim 
dzieciom: za wytrwałość i za unie-
sienie tego wielkiego trudu, który 
dźwigają.

Ta nagroda jest dla Pana ważna?

– Pracuję charytatywnie, nie dla na-
gród. Największą satysfakcję mam 
wtedy gdy dziecko powie „dziękuję”, 
wybierze moje zajęcia, a nie wyjazd 
do babci czy wyprawę na szkolny 
rajd. Nagroda przyznana – wspania-
le, żeby dzieci się nią cieszyły. Póki 
będą chętni, będę z nimi pracował. 
Gdy chętnych zabraknie, to wtedy 
zakończę działalność.

Rozmawiał Tomasz Barański

W tym roku mija 35 rocznica reje-
stracji Związku. Z tej okazji 13 maja 
2016 r. Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej przyznał odznaczenia pań-
stwowe dla najbardziej zasłużonych 
działaczy „Solidarności” Rolniczej, 
ponieważ, oprócz walki o rozwiąza-
nie problemów na wsi, członkowie 
Związku aktywnie uczestniczyli też 
w walce o wolną Polskę.
Uroczyste obchody rejestracji od-
były się 15 maja 2016 r. w Warsza-
wie. Patronat honorowy nad uro-
czystościami objął Prezydent RP 
Andrzej Duda. W uroczystościach 
uczestniczyły liczne poczty sztan-
darowe, przedstawiciele Związku
z całego kraju, przedstawiciele władz 
państwowych, parlamentarzyści, 
przedstawiciele instytucji państwo-
wych oraz związków zawodowych
i organizacji rolniczych.
Uroczystości rozpoczęły się o godzi-
nie 11.00 Mszą Świętą w Warszaw-
skiej Archikatedrze p.w. Męczeń-
stwa Św. Jana Chrzciciela, której 
przewodniczył ks. Biskup Józef Za-
witkowski.
Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz 
i złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Księdza Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego oraz przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza. Następnie odbyła się uro-
czysta Konferencja Rocznicowa w Ho-

telu Sofi tel Victoria, podczas której 
głos zabrali między innymi Marszałek 
Sejmu RP Marek Kuchciński, Wice-
marszałek Senatu RP Maria Koc, do-
radca Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
dr Barbara Fedyszak Radziejowska, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa Rafał Romanowski oraz 
Wiceprzewodniczący Klubu Parla-
mentarnego PiS Poseł Marek Suski.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Rafał Roma-
nowski wręczył zasłużonym działa-
czom NSZZ RI „Solidarność” odznakę 
honorową „Zasłużony dla rolnictwa’. 
Wśród odznaczonych z Gminy Oża-
rów Mazowiecki znaleźli się Ryszard 
Wochna, Grzegorz Pietrzak oraz Jerzy 
Żurawski. Natomiast Przewodniczący 
Związku, Senator Jerzy Chróścikowski 
wraz z Zastępcą Panem Zbigniewem 
Obrockim wręczyli złote i srebrne 
odznaki „Zasłużony dla NSZZ RI Soli-
darność”. Również i tutaj znaleźli się 
odznaczeni z naszej gminy – srebrną 
odznakę otrzymali Sylweriusz Po-
kropek, Zdzisław Saliński i Ryszard 
Wochna, natomiast złotą odznakę 
otrzymał Edward Witkowski.
Pragnę tutaj zaznaczyć, że mimo licz-
nych zasług związkowców z naszej 
gminy obecnie „Solidarność” Rolni-
cza jest u nas w bardzo słabej kondy-
cji. Dlatego też apeluję do wszystkich 

rolników, zarówno tych z zawodu, jak 
i z serca, aby włączyli się w tę dzia-
łalność. Idźmy za słowami naszego 
Papieża Jana Pawła II, który powie-
dział: Idea Solidarności należy do pol-
skiego dziedzictwa, jest dobrem, które 
zostało okupione ofi arą, cierpieniem, 
a nawet życiem wielu ludzi. Nie wolno 
nam tego dobra zmarnować. To dobro 
trzeba wciąż pomnażać, aby na stałe 
wrosło w glebę serc i w świadomość 
pokoleń obecnych i przyszłych. Chciał-
bym tutaj zaznaczyć, że Związek jest 
działalnością społeczną, jego celem 
jest poprawa jakości życia na wsi oraz 
życia rolników.
Fakt, że Związek jest w słabej kondycji 
nie oznacza jednak, że nie działa wca-
le. Przykładem może być tutaj spo-
tkanie, które zorganizowałem, jako 
członek NSZZ RI „Solidarność” oraz 
delegat do Mazowieckiej Izby Rol-
nej, wspólnie z Burmistrzem Miasta
i Gminy Błonie Zenonem Reszką. Otóż 
14 marca 2016 r. do Centrum Kultury
w Błoniu w celu spotkania się z rol-

12 maja 1981r. został zarejestrowany Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Była to pierwsza

w historii Polski chłopska organizacja związkowa, która powstała w wy-

niku długoletnich walk chłopskich, ich strajków, Porozumień Rzeszow-

sko-Ustrzyckich z lutego oraz wydarzeń z Bydgoszczy z marca 1981 r.
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nikami i władzami samorządowymi, 
przyjechał Wiceminister Rolnictwa 
Ryszard Zarudzki oraz Dyrektor De-
partamentu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Paweł Ściański. Spotkanie doty-
czyło Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 – Formy dofi nan-
sowania dla rolnictwa i samorządów, 
spółek wodnych oraz doradztwa 
rolniczego. Poruszona została także 
kwestia dopłat z ARiMR, ustawy o ob-
rocie ziemią, wzmocnienia związku 
rolników na terenie powiatu, funkcjo-
nowanie Izb Rolnych oraz inne aktu-
alne problemy rolników.

Grzegorz Pietrzak
Radny Gminy Ożarów Mazowiecki 

oraz członek NSZZ RI „Solidarność”,
Uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych w Belwederze.
Autor zdjęć: Grzegorz Jakubowski /KPRP.

Pożar budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim
Zgłoszenie o zadymieniu w budyn-
ku szkoły przy ul. Szkolnej 2 wpłynę-
ło do OSP Ożarów Maz. 17 czerwca 
2016 r. o godzinie 12:20. Pierwszy 
wóz wyjechał do akcji o 12:21, a w ko-
lejnych minutach wyjechały następ-
ne 4 wozy bojowe. Po dojechaniu na 
miejsce pierwszego wozu bojowego 
okazało się, że dym wydobywa się
z dachu nad biblioteką i trwa ewa-
kuacja dzieci. Pożar wybuchł w prze-
strzeni między stropem a dachem 
izolowanym wełną mineralną okrę-
coną folią. W niektórych miejscach 
dach przykrywał bezpośrednio po-
mieszczenia użytkowe, w innych 
pozostawała przestrzeń strychu nie-
użytkowego pod skosem (od zera 
do wysokości około 120 cm). Od 
początku wprowadzono linię mgły 
wodnej z urządzenia COBRA pod ci-
śnieniem 300bar – pierwsze natarcie 
poprowadzono od środka w dwóch 
miejscach z korytarza oraz przez 
właz stropowy w przestrzeń strychu, 
zbudowano też jedną linię niskie-
go ciśnienia W-52 do wewnątrz. Po 
rozstawieniu podnośnika, urządze-
nie COBRA przeniesiono na dach. 
Po dojechaniu na miejsce straży 
państwowej z Błonia wprowadzono 
do gaszenia drugie urządzenie CO-

BRA z JRG Błonie (z drugiego 
podnośnika) od strony bo-
iska, która zaczęła chłodze-
nie przebijając się przez dach
(z drugiej strony linii ognia). 
Ponieważ pożar rozwijał się 
pomiędzy blaszanym dachem 
(blacho-dachówka), a wełną
i folią podpalając także belki
i żerdzie drewniane – posta-
nowiono wyciąć kilka otwo-
rów piłą tarczową, aby uzyskać 
wgląd w sytuację wzrokowo. 
Po zlokalizowaniu ogniska po-
żaru w ciągu kilku następnych 
minut ugaszono pożar. Lan-
ca Cobra-84 podawana była 
też przez wycięty otwór, aby 
operować z pozycji korytarza
w kierunku komina wentylacyj-
nego (strażak stojący na stole 
miał lepszy ogląd sytuacji).
Wprowadzenie urządzenia 
COBRA jako pierwsze natarcie po-
zwoliło zahamować rozprzestrzenia-
nie się pożaru (skierowanie prądu 
mgły w przestrzeń, z której wydoby-
wał się dym doprowadziło do obni-
żenia temperatury), co dało też czas 
do lepszego rozpoznania struktury 
stropo-dachu i skutkowało następ-
nymi trafnymi decyzjami i szybkim 

ugaszeniem pożaru. Zastosowanie 
głównie mgły wodnej z urządzeń 
COBRA ograniczyło też straty zalania 
wodą do minimum. Podczas pożaru 
przez Ożarów Maz. przeszła burza
z dużym wiatrem, co utrudniało pro-
wadzenie akcji (wiatr zdmuchiwał 
nas ze skośnego dachu) i stworzyło 
dodatkowe realne zagrożenie dla 
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Pompowanie wody po ulewie
W niedzielę 26 czerwca po połu-
dniowych obfi tych opadach desz-
czu strażacy z OSP Ożarów Mazo-
wiecki interweniowali prawie 30 ra-
zy wypompowując wodę z zala-
nych piwnic, garaży, posesji. Akcje 
pompowania rozlewisk miały miej-

pracujących na dachu strażaków. Po 
ugaszeniu strażacy zakryli dach folią 
chroniącą przed deszczem. Akcję za-
kończyliśmy o godz. 18:00, ale ser-
wisowanie wykorzystanego sprzętu 
trwało jeszcze dwie kolejne godziny. 
Jeden strażak został poszkodowany 
i wymagał tlenoterapii, a dwóch ko-
lejnych doznało udaru cieplnego, co 
świadczy o dużym zaangażowaniu 
strażaków. W akcji uczestniczyło 32 
strażaków z OSP Ożarów Maz. oraz 
JRG Błonie i Grodzisk Maz., OSP Lesz-
no, Święcice, Łomianki i Błonie.

sce m.in. w Ożarowie Mazowieckim 
przy ulicy Nadbrzeżnej, Krzywej, Za-
moyskiego, Poznańskiej (7 adresów 
posesji), Mazowieckiej, Parkowej, 
Kusocińskiego, Strażackiej, Lipowej, 
Partyzantów, 1-go Maja, Kamiń-
skiego oraz w Ołtarzewie przy ulicy 

Nizinnej (7 adresów posesji), Duch-
nicach przy ul. Tuwima, Koprkach ul. 
Jaśminowa. Pracując równocześnie 
jedenastoma pompami 31 straża-
ków OSP Ożarów Maz. zaangażowa-
nych w tę akcję szacunkowo prze-
pompowało ponad 3000 m3 wody. 
Jednocześnie strażacy informują, iż 
ich działania  podczas usuwania roz-
lewisk to wyłącznie możliwość prze-
pompowania wody w inne miejsce. 
Nie ma możliwości wybrania wody 
do beczki wozu strażackiego, jak 
również wypompowanie wody jest 
niemożliwe w przypadku stwierdze-
nia braku miejsca na przepompowa-
ną wodę.
Ochotnicza Straż Pożarna w Ożaro-
wie Mazowieckim w pierwszej poło-
wie 2016 roku wyjeżdżała alarmowo 
prawie 200 razy.

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy wszystkim jednostkom Straży Pożarnej, które z ogromnym zaangażowaniem

i poświęceniem przystąpiły do ugaszenia pożaru Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, zajmu-

jącej powierzchnię poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego i Gimnazjum im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego.

Za szczególną ofi arność, odwagę, życzliwość i troskę oraz pomoc w uprzątnięciu skutków pożaru i akcji gaśni-
czej, a także wsparcie po akcji gorąco dziękujemy OSP w Ożarowie Mazowieckim i Panu Komendantowi Lesz-
kowi Stachlewskiemu.

Życzymy bezpiecznych powrotów z kolejnych interwencji,
Dyrektor i Pracownicy 

Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

ul. Strażacka w Ożarowie Mazowieckim



Tak świętowaliśmy
Dzień Dziecka w Józefowie! :-)

Dzień Dziecka w Ożarowie Mazowieckim

1 czerwca Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie świętowała Dzień Dziecka. Na 
wydarzenie licznie przybyli najmłodsi mieszkańcy wraz z rodzinami. Na dzieci czekała 
moc atrakcji. Chętnie brały udział w licznych konkursach i zabawach, do których za-
chęcali animatorzy z Dziecięcej Akademii Artystycznej. Nie przerwali zabaw nawet po-
mimo niesprzyjającej pogody. Na strudzonych zabawą czekały stoiska z lodami, watą 
cukrową, popcornem i kiełbaską z grilla oraz hamburgerami. Na scenie zaś zaprezento-
wały się dzieci z zespołu ludowego „Ożarowiacy”. Dziękujemy wszystkim za przybycie
i wspaniałą atmosferę. Agnieszka Kowalska

W niedzielę 29 maja br. na boisku sportowym UKS Ołtarzew w Ożarowie Mazowie-
ckim odbyła się impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. Na najmłodszych czekała 
moc atrakcji. Oprócz wspaniałych występów na scenie, podczas których zaprezentowa-
li się uczestnicy zajęć z Domu Kultury „Uśmiech” można było wziąć udział w warsztatach 
z wyrobu biżuterii, w zajęciach plastycznych itp. Miłośnicy sztuki kulinarnej własnoręcz-
nie wyrabiali pizzę o niezapomnianym smaku, a sympatycy słodkości wspaniałe lizaki. 
Dzieciaki mogły również poszaleć na dmuchańcach i trampolinach. Na koniec wystąpił 
na scenie Cyrk Szok, który zachwycił nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Niedzielne 
popołudnie pełne było fantastycznych 
atrakcji, spośród których każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Aby mieć wystarcza-
jąco dużo sił na wspomniane wcześniej 
szaleństwa, dzieci mogły posilić się hot-
dogami, kiełbaskami, a także słodkościa-
mi. Cieszymy się z olbrzymiej frekwen-
cji, doskonałej atmosfery i zapraszamy
za rok:):):).                                     Viola Wściseł



Dzień
Sportu
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Właśnie tak rozpoczął się przygo-
towany przez „Teatr Nauczycieli” 
spektakl teatralny pt.: „Coś dziwne-
go, zielonego”. Statek kosmiczny od 
razu wzbudził żywe zainteresowanie 
pary Słowików (A. Rosłon, A. Pająk),  
które uznały go za swoją własność, 
czyli piękne, okrągłe jajo. Obojętny 
na znalezisko nie pozostał również 
Ślimak (D. de Flassilier) i Żółw (L. Sie-
miątkowska), które uparcie przeko-
marzały się na temat podobieństwa 
obiektu do muszelki czy też skorupy. 
Z kolei Grzyb (B. Nasielska) z miną 
wielkiego znawcy oświadczył, że to 
nic innego jak tylko inny grzyb. Nawet 
miłośnik muzyki, Świerszczyk (J. Ko-
lasińska) gotów był do podjęcia 

współpracy z nieznanym obiek-
tem z racji intrygujących dźwięków 
wydawanych przez pojazd.. Osta-
tecznie problem rozwiązały Rybki
(K. Michrowska, I. Wójcik) oblewając 
ufo wodą i tym samym dokonując 
zwrotu akcji, ponieważ ze statku 
wyszedł dziwnie wyglądający Ufo-
ludek (R. Okraska), którego nikt już 
nie chciał. Nie chciał i nie lubił z wy-
jątkiem Krecika. (S. Gajewska). On, 
jako jedyny wyciągnął do stworka 
pomocną dłoń i stanął w jego obro-
nie, gdy został niesłusznie oskarżany 
o porwanie i kradzieże. Na szczęście 
wszystko się wyjaśniło, przeprosi-
nom i łzom wzruszenia nie było koń-
ca. Statek kosmiczny został napra-

wiony wspólnymi siłami a Ufoludek, 
żegnany przez nowych przyjaciół, 
mógł wrócić do swojego domu. 
– … a on był dobly, ciocia, a zwiezont-
ka to nie wiedziały i źle mówiły, taak?” 
– słychać dziecięcy głosik i ogromne 
oczy patrzą na jedną z nauczycielek. 
Dokładnie tak. Nie należy nikogo 
oceniać pochopnie, bo pozory by-
wają złudne. 
Pragniemy podziękować:

Panu Grzegorzowi Modliborskiemu 
za opiekę nad nagłośnieniem, Zapro-
szonym Gościom, Dzieciom, Rodzi-
com, Personelowi Przedszkolnemu. 

 Iwona Mańkowska 

UFO w przedszkolu
Dzieci uwielbiają to, co niezbadane i niezwykłe, dlatego 1 czerwca 

Przedszkole nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odwiedził przybysz z ko-

smosu. Dokładnie o godzinie 10.00 tajemniczo połyskujący, nieziden-

tyfi kowany obiekt wylądował na przedszkolnej scenie. 

Uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego brali udział w 

warsztatach językowych w Londynie. Uczestnicy wycieczki 

mieszkali u rodzin z różnych kultur, odmiennych etnicznie. 

Dzięki temu mogli obserwować, jak wygląda codzienne ży-

cie Brytyjczyków i zwyczaje, jakie panują w Anglii. Uczniowie 

sprawdzili też swoją znajomość języka angielskiego, gdyż 

pobyt u rodzin wymuszał na nich odnalezienie się w różnych 

sytuacjach: w czasie spotkań przy wspólnych śniadaniu, przy 

robieniu zakupów, opowiadaniu o sobie i Polsce.

When a man is tired of London, he is tired of life.  (Samuel Johnson) 

Gdy człowiek jest znudzony Londynem,
jest zmęczony życiem

Najciekawszym miejscem do zwie-
dzania okazało się Muzeum Historii 
Naturalnej, gdzie uczniowie mogli 
przeżyć trzęsienie ziemi oraz ob-
serwować poruszające się dino-
zaury. W Muzeum Brytyjskim uwa-
gę wszystkich przyciągnęły mumie 
leżące w sarkofagach. W czasie prze-
jażdżki słynnym London Eye podzi-
wiano uroki Londynu przy pięknej 
słonecznej pogodzie, chociaż dane 
nam było także doświadczyć słyn-
nych angielskich showers, czyli krót-

kich, częstych deszczów.
W Obserwatorium Królewskim Green-
wich, gdzie przebiega umowna linia 
– południk zero, wszyscy zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcia – z jedną nogą 
postawioną na półkuli zachodniej, 
drugą na wschodniej. Podczas spa-
ceru po Londynie można było zoba-
czyć słynny Big Ben, Opactwo West-
minster, gmachy Parlamentu, Pałacu 
Buckingham, Park Św. Jakuba z licz-
nymi reprezentantami fauny i fl ory.
W przepięknej Katedrze św. Pawła 

znanej ze wspaniałej akustyki spraw-
dziliśmy, że rzeczywiście szept jest 
słyszany z odległości 30 metrów
w słynnej Galerii Szeptów. W Muzeum 
Figur Woskowych Madame Tussauds 
robiliśmy pamiątkowe zdjęcia przy 
odlewach słynnych piosenkarzy, 
sportowców, aktorów, pisarzy i oczy-
wiście przy Rodzinie Królewskiej.
Z wycieczki wróciliśmy zmęczeni, 
ale pełni wrażeń z nadzieją na kolej-
ny pobyt  w Anglii.

  Barbara Kołkiewicz
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Historia bajkowa a zarazem tak rze-
czywista, bo traktująca o potędze 
przyjaźni, która odrzucając społecz-
ne podziały, połączyła Księżniczkę 
(E. Jarosławska) i skromną Ogrod-
niczkę (J. Stradomska) by wśród 
zaczarowanych Kwiatów (M. Ciarka,
I. Pietryka, M. Żebrowska) i pod czuj-
nym okiem Niani (L. Siemiątkowska) 
mogły realizować swoje taneczne 
pasje i marzenia. 
Jak na bajkę przystało nie mogło 
zabraknąć w niej również dostojne-
go Króla, majestatycznej Królowej
(Z. Tchórzewski, A. Chmielewska), 
spacerujących po pałacowych ogro-
dach Dwórek (A. Gałązka, E. Koło-

dziej, A. Zielińska) oraz 
dzielnego Dworzanina 
(P. Kacprzak) i Strażnika (M. Roguski). 
Właśnie ci dwaj, jako pierwsi odważyli 
się stawić czoła władającej złą magią 
Ochmistrzyni tańca (D. Skwira), kiedy 
to na wskutek jej intrygi i czarów księż-
niczka została zamieniona w kamień. 
Na szczęście cała historia zakończyła 
się szczęśliwie. Moc szczerej przyjaźni
i odwaga sprawiły, że złe czary roz-
prysły się jak bańka mydlana a śpiew 
i radosny taniec wypełniły każdy za-
kątek królestwa… i niewielkiej sceny 
ożarowskiego „Uśmiechu”. 
 Bo rzecz to wszystkim wiadoma, że 
czy to bajka, czy nie bajka najlepiej 

się dzieje, jeśli dobro zwycięży zło,
a koniec ma szczęśliwą minę. 

Pragniemy gorąco podziękować:

Aktorom, biorącym udział w spekta-
klu, Pani Dyrektor Alinie Holk i Pra-
cownikom Domu Kultury „Uśmiech” 
oraz wspaniałej Publiczności. 

Iwona Mańkowska

Zapraszamy do współpracy z naszym 
teatrem i udziału w warsztatach teatral-
nych dla Rodziców w roku kulturalnym 
2016/2017. Szczegółowe informacje
w Domu Kultury „Uśmiech” oraz pod
adresem e-mail: treas@interia.pl

„Indyjskie klimaty”
Barwne stroje, kwiaty, muzyka i taniec to nieodłączne 

elementy kultury indyjskiej. Taka orientalna kompozycja 

oczarowała Teatr Rodziców z Domu Kultury „Uśmiech” – 

urzekła pięknem, zachwyciła muzyką pełną energii, płyn-

ności i harmonii. Wreszcie zainspirowała do stworzenia 

spektaklu teatralnego dla dzieci pt.: „Taniec kwiatów”

i zaprezentowania go dnia 22 maja na scenie ożarowskie-

go Domu Kultury. 

Nagroda dla „Ożarowiaków”

22 maja Zespół Ludowy „Ożarowiacy” 
uczestniczył w III Kasztelańskich Spo-
tkaniach Folklorystycznych w Sierpcu. 
Był to ogólnopolski przegląd, na któ-

ry zjeżdżają się z całej Polski zespoły 
ludowe, prezentując swój dorobek 
artystyczny. Poziom tegorocznego 
spotkania był bardzo wysoki, tak więc 

możemy być dumni z naszych „Oża-
rowiaków”, ponieważ zajęli III miejsce 
brawurowo tańcząc i śpiewając suity 
z regionu kaszubskiego. 

Małgorzata Wojciechowska
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XV Jubileuszowy Powiatowy Konkurs
Czytelniczy „Wydajemy Własną Książkę”
Czerwiec to miesiąc, w którym od 

piętnastu lat Biblioteka Pedago-

gicznaw Błoniu przy współpracy 

Centrum Kultury organizuje Kon-

kurs Czytelniczy Wydajemy Wła-

sną Książkę.

Ideą konkursu jest promowanie czy-
telnictwa, a poprzez to rozbudzanie 
zainteresowań literackich i plastycz-
nych dzieci i młodzieży. W tym roku 
uroczystość odbyła się 15 czerwca
w sali widowiskowej Centrum Kul-
tury w Błoniu. Sukcesem organiza-
torów jest to, że nie maleje zaintere-
sowanie tą twórczą zabawą. Są tacy, 
którzy piszą książki od I klasy szkoły 
podstawowej, poprzez wszystkie ko-
lejne, aż do gimnazjum, jak np. Doro-
ta Chmielniak ze SP nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim, która przez sześć lat 
tworzyła wyjątkowo piękne książki, 
zdobywając najwyższe wyróżnie-
nia. W tegorocznej jubileuszowej 
XV edycji padł rekord. W konkursie 

uczestniczyło 258 uczniów, w tym 

154 osoby ze szkół gminy Ożarów 

Mazowiecki. 

W tym roku przyznano następujące 
nagrody i wyróżnienia: 
•  6 tytułów ZŁOTEJ KSIĄŻKI – m.in. 

Karolina i Dorota Chmielniak ze SP 

nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, 
•  16 tytułów SREBRNEJ KSIĄŻKI 

– m.in. Nikola Makowska, Alicja 

Olesińska, Jan Paziewski, Bar-

tosz Podsiad, Karol Jakubiak, 

Olga i Wojciech Adamczyk ze SP 

Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, 
•  9 Dyplomów Młodego Litera-

ta – m.in Zofi a Sasin, Jagna Wy-

drych, Wiktoria Zdral ze SP nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim, Ka-

rolina Ostrowska z Gimnazjum 

w Ożarowie Mazowieckim, Olga 

Sobiecka ze SP nr 2 w Ożarowie 

Mazowieckim 

Ponadto przyznano: 
15 wyróżnień w III kategoriach

93 wyróżnienia w II kategoriach

87 wyróżnień w I kategorii

oraz 32 dyplomy za udział

Wydajemy Własną Książkę to kon-
kurs, w którym nie ma 
przegranych, są tylko 
zadowoleni. Taką moż-
liwość zapewniają nam 
od lat nasi wspaniali i 
hojni sponsorzy. Należą 
do nich: Jan Żychliński 

Starosta Powiatu War-

szawskiego Zachod-

niego, Zenon Reszka 

Burmistrz Gminy Bło-

nie, Paweł Kanclerz 

Burmistrz Gminy Oża-

rów Mazowiecki, Andrzej Cieślak 

Wójt Gminy Leszno, Monika Ciu-

rzyńska Wójt Gminy Kampinos 

i Beata Zych Dyrektor PBW w War-

szawie. 

Przy rozdawaniu nagród i dyplomów 
pomagali nam goście honorowi,
a byli nimi w tym roku: Paweł Białec-
ki – wicestarosta powiatu, Marek Ksią-
żek – burmistrz Błonia, Włodzimierz 
Leduchowski – naczelnik oświaty
w Błoniu, Tomasz Tymoftyjewicz – 
zastępca burmistrza Ożarowa Ma-
zowieckiego, Dariusz Sitarski – dyr. 
CK, Magdalena Rak – dyr. SP nr 1
w Błoniu, Jolanta Gołębiewska – dyr. 
SP w Lesznie, Kamila Smolarek z Bi-
blioteki Głównej w Warszawie i Elżbie-
ta Szczypińska z fi lii w Sochaczewie.
Podsumowaniem uroczystości by-
ło wystąpienie Roberta Miszczuka
z PBW w Warszawie, za które dzię-
kujemy, gdyż to on właśnie jest 
„protoplastą” tej wspaniałej zabawy 

z książką. Na koniec były podzięko-
wania dla nauczycieli, opiekunów 
i rodziców, którzy wspierali swoich 
podopiecznych w ich twórczej pracy. 
Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy przyczynili się do prac zwią-
zanych z przygotowaniem i prze-
prowadzeniem konkursu. Relacje 
z imprezy oraz galeria zdjęć, autor-
stwa Marka Zdrzyłowskiego, do-
stępne na stronie www.pbw.waw.pl,
www.pwz.pl oraz serwisach Gmin 
Błonie i Ożarów Mazowiecki.
Wszystkie prace można oglądać na 
wystawie, czynnej do 22 lipca w Bi-
bliotece Pedagogicznej, w godzi-
nach pracy placówki. Po zakończe-
niu wystawy książki zostaną przeka-
zane do poszczególnych szkół.

Anna Buźniak
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Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie
II miejsce – Wiktoria Szwarc i Natalia 
Mirowska ze Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Święcicach
III miejsce – Agnieszka Kasperek i Ada 
Galińska ze Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie
  w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Patrycja Nosek z Gimna-
zjum im. K. I. Gałczyńskiego w Pło-
chocinie,
II miejsce – Aleksandra Krawczyk
z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 
w Płochocinie,
III miejsce – Helena Hipsz z Gimna-
zjum im. K. I. Gałczyńskiego w Pło-
chocinie.
Laureatom gratulujemy serdecznie!!! 
Nagrody dla laureatów przekazane 
zostaną do poszczególnych szkół, do-
datkowo wszyscy uczestnicy zostaną 
uhonorowani dyplomami i nagroda-
mi pocieszenia.             

        Beata Kłos

Na profi laktykę nigdy nie jest za późno…
Kłos) miało niezwykle trudne zada-
nie. Niemniej jednak należało wybrać 
te najlepsze z najlepszych. 

Lista laureatów konkursu

„STOP FONOHOLIZMOWI”:
  w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Oliwia Wrzosik ze Szkoły 

Zakończył się konkurs profi lak-

tyczny „STOP FONOHOLIZMOWI” 

organizowany w ramach projektu 

edukacyjno-profi laktycznego re-

alizowanego przez Gimnazjum im. 

K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie 

pod patronatem Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych w Ożarowie Mazowiec-

kim pod tytułem: Mówię „stop” 

uzależnieniom! Trzymam formę 

ponad normę – turystyka i aktyw-

ny wypoczynek jako profi laktyka 

uzależnień!

Konkurs przeznaczony był dla ucz-
niów klas IV-VI szkół podstawowych 
i klas I-III gimnazjów z terenu całej 
Gminy. Bardzo dziękujemy za wszyst-
kie prace przygotowane w ramach 
konkursu, każda z nich była orygi-
nalna i bardzo ciekawa. Dlatego też 
Jury (w składzie: p. Emilia Badziak-
Sudoł, p. Małgorzata Kowalczyk,
p. Monika Małachowska i p. Beata 

Miss Mazowsza
z Ożarowa
3 czerwca 2016 r. odbył się w Warszawie fi nał 

konkursu Miss Mazowsza. Najpiękniejszą 

okazała się mieszkanka naszej Gminy – pani 

Monika Kirejczyk, która zdobyła tytuł Miss 

Mazowsza 2016.

Pani Monika Kirejczyk ma 21 lat i studiuje na Uni-
wersytecie Warszawskim. Zdobywając koronę 
MISS MAZOWSZA zakwalifi kowała się do pół-
fi nału MISS POLSKI, który odbył się 24 czerwca
w Kozienicach.
Spośród grona 40 kandydatek zostały wybrane 
24 fi nalistki, które wystąpią w gali fi nałowej MISS 
POLSKI, która odbędzie się w grudniu tego roku 
w Krynicy Zdroju. Wśród nich jest również Pani 
Monika.

Serdecznie gratulujemy sukcesów
i życzymy powodzenia!
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PRZYJAZNA SZKOŁA – CIEKAWE ZAWODY – JASNA PRZYSZŁOŚĆ
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.  Tony Halika 

w Ożarowie Mazowieckim zaprasza!

To już ostatni dzwonek dla gimnazjalistów, żeby wybrać szkołę średnią

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim to szkoła, w której młodzież 
zdobywa wykształcenie ogólne i atrakcyjne zawody. W ciągu 4-letniej nauki uczniowie przygotowują się do zda-
nia egzaminu maturalnego oraz uzyskania kwalifi kacji zawodowych: Technik Żywienia i Usług Gastronomic-

znych lub Technik Hotelarstwa.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim to szkoła bezpieczna i przyjazna. 
Troszczymy się o naszych uczniów. W razie wystąpienia trudności w edukacji czy w sytuacji życiowej, wspomaga-
my z zachowaniem dyskrecji, szacunku i zrozumienia.
Praktyki zawodowe odbywają się w placówkach o najwyższej renomie w Warszawie i okolicach, oraz poza grani-
cami Polski. W b.r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Halika w Ożarowie Mazowieckim mieli 
możliwość wyjazdu do Włoch na trzytygodniowe praktyki w przepięknym Rimini na Włoskiej Riwierze. Młodzież 
z klas trzecich o profi lu gastronomicznym i hotelarskim mieszkała i pracowała w czterech hotelach na wybrzeżu 
Włoch. Uczniowie sprzątali pokoje, obsługiwali gości, pracowali jako kelnerzy i pomagali w hotelowych kuch-
niach. Wyjazd ten pomógł im zapoznać się ze specyfi ką pracy w hotelach poza granicami Polski, doskonalić 
umiejętności językowe i poznać kulturę i zwyczaje przepięknego regionu Emilia-Romania.
W wolnym czasie młodzież zwiedzała okolicę, odwiedziła m.in. Rawennę, San Marino oraz Bolonię.
Wszyscy, którzy byli zaangażowani w projekt są przekonani, że doświadczenia zdobyte za granicą zmotywują 
uczniów do dalszej nauki zawodu, nauki języków obcych, otworzą na rynki pracy, podniosą jakość praktycznego 
kształcenia zawodowego, zarówno w szkole jak i w miejscach pracy oraz przełożą się na lepszy start w dorosłym 
życiu.
Odwiedź naszą stronę i zobacz więcej zdjęć z wyjazdu. www.halikozarow.pl
Zapraszamy do prowadzonego przez nauczycieli i uczniów baru Belferek na smaczne śniadania i wyborne obiady.

Czekamy na Was do 26 sierpnia 2016 r.

Zapraszamy absolwentów gimnazjów do nauki w naszym technikum o profi lu:
 technik hotelarstwa

 technik żywienia i usług gastronomicznych
 technik organizacji reklamy

a także do zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w kierunkach:
 kucharz

 cukiernik
 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika  w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 129/131 (budynek starostwa)

 tel. 22 722 41 93

www.halikozarow.pl
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

16 lipca – sobota w godz. 16.00-23.00 Discopolo-
wanie (Kręczki Kaputy, ul. Sochaczewska 218)
24 lipca – niedziela godz. 16.00 Koncert Zespołu lu-
dowego „Ożarowiacy“ w ramach XXI Światowych Dni 
Młodzieży (teren przy Filii Domu Kultury w Józefowie)
3-7 sierpnia IV Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
– Ożarów Mazowiecki 2016

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

22-26 sierpnia Akcja „Lato z Uśmiechem”. W progra-
mie m. in.: zajęcia plastyczne i fotografi czne; zajęcia 
bezpłatne

Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” to or-
ganizator tegorocznych, wakacyjnych spotkań dla 
dzieci i młodzieży. 4xF czyli 4 wakacyjne tygodnie w 
CIS „Przy Parku” to konkretne propozycje spędzenia 
wolnego czasu, który zaplanowano następująco: 
27.06 – 01.07 FOOTBALL WEEK to turniej piłkarzyków 
(równolegle z mistrzostwami Europy w piłce nożnej)
04.07 – 08.07 FOTO WEEK czyli codzienne zadania 
fotografi czne przy użyciu aparatu lub smartfona po-
łączone z kursem fotografi cznym.

11.07 – 15.07 FAST WEEK to zmagania o tytuł naj-
szybszego kierowcy wyścigowego Ożarowa Mazo-
wieckiego 
18.07 – 22.07 FASHION WEEK pod okiem projek-
tanta Konrada Fado
W każdy piątek przewidziano fi nały tygodnia (z udzia-
łem publiczności) oraz nagrody dla zwycięzców 
01.07 – mecz fi nałowy w turnieju piłkarzyków 
08.07 - wirtualna wystawa fotografi czna oraz wrę-
czenie grand prix foto 
15.07 – fi nał wyścigowego grand prix Ożarowa Ma-
zowieckiego 
22.07 - pokaz mody
Więcej informacji o 4xF na stronie WWW.4xf.ci-
sprzyparku.pl oraz na profi lu www.facebook.com/
cisprzyparku/
W każdy poniedziałek zapraszamy na bezpłatne 
„Lekcje Brydża” od 9:00
W lipcowe środy na spotkania „Ożarowskiego Klubu 
Mam” (w sierpniu przerwa wakacyjna) w godzinach 
9:30 – 11:30. Obowiązują zapisy na stronie klub-
mam.cisprzyparku.pl
W sierpniu, w piątki o 11:30  - „Spotkania przy kawie” 
dla Seniorów
Szczegółowe informacje na plakatach oraz stronie in-
ternetowej www.dk.usmiech.eu 

Sukces ożarowskiego hip hopu
W niedzielę 12 czerwca br. Zespół 

taneczny HIP-HOP „Gang of wild 

girls” z Happy Dance Studio z Do-

mu Kultury „Uśmiech” wywalczył 

IV miejsce na ogólnopolskim Fe-

stiwalu Amatorskich Zespołów 

Artystycznych FAZA 2016, który 

odbywał się w Warszawie. 

W festiwalu wzięło udział 130 ze-
społów i ponad 1000 uczestników. 
Dziewczyny spędziły na festiwalu 
cały dzień, a na zakończenie ode-
brały dyplomy z rąk Ani Głogow-
skiej, jurorki festiwalu znanej z Tańca
z Gwiazdami.
Miesiąc wcześniej w maju tego roku 
tancerki otrzymały wyróżnienie 
na innym przeglądzie tanecznym
PAZA – Przegląd Amatorskich Ze-
społów Artystycznych, organizowa-

nym w Domu Kultury na Woli rów-
nież w Warszawie.
Brawo Dziewczyny, serdecznie gra-
tulujemy, a spragnionych sukcesów 
tanecznych mieszkańców Ożarowa 

Mazowieckiego – w każdym wieku – 
zapraszamy od września do naszych 
sekcji tanecznych w Domu Kultury 
„Uśmiech”.

Happy Dance Studio
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SPOTKANIE AUTORSKIE
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Dorotą Mirską-Królikowską, autorką 

książki „Życie bez bólu kręgosłupa. Bolesław Paluch – legenda polskiej me-

dycyny manualnej”, które odbędzie się 7 lipca o godz. 18.00 w Domu Kultury 

Uśmiech przy ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie Mzowieckim.

Reporterska opowieść o Bolesławie Paluchu, słynnym na całą Polskę lekarzu. Postaci 
barwnej i wyjątkowej. Stworzył oryginalny system terapii schorzeń kręgosłupa. Zda-
niem pacjentów – cudotwórca. Leczył lekarzy, bonzów partyjnych, celebrytów i tysią-
ce zwykłych śmiertelników.
Poznajemy jego dzieciństwo, karierę, dom i wielu znanych pacjentów. Książka w przy-
stępny sposób tłumaczy mechanizm powstawania zespołów bólowych kręgosłupa. Dostajemy bezcenne rady, 
jak zachować zdrowy kręgosłup i jak sobie pomóc, gdy boli.
Cena 39,90 zł, Edipresse Książki

j b d

Wstęp wolny
Podczas spotkania książka do nabycia z 50% rabatem.

P O D Z I Ę K O W A N I E
Serdecznie dziękujemy Strażakom, Panu Burmistrzowi Pawłowi Kanclerzowi i Panu Burmistrzowi Dariuszowi 
Skarżyńskiemu, Panu Robertowi Głazowskiemu, Straży Miejskiej, Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Zarosie, 
Pani Małgorzacie Rutkowskiej, Pani Beacie Wydrych, Pani Małgorzacie Chmieleckiej oraz Wszystkim, którzy nas 
wsparli po pożarze naszego domu.

Danuta i Mieczysław Federowicz z Duchnic

W imieniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza oraz Fundacji Nowatorska Edukacja 
serdecznie zapraszamy 

wszystkich Rodziców razem z dziećmi
w wieku żłobkowym i przedszkolnym do udziału w cyklicznych zajęciach 

Zmyślne ruchy, rozwijające umysł - czyli EduFrajda dla całej rodziny
Będziemy bawić się wspólnie ze swoimi pociechami, jak również zdobywać wiedzę

na temat rozwoju naszych dzieci.

GRY I ZABAWY: - soboty
miejsce: Przedszkole i Żłobek EDUFRAJDA
adres:     ul. Sochaczewska 213, Kaputy

WYKŁADY: - wtorki
miejsce: Centrum Inicjatyw Społecznych
adres:     ul. Poznańska 292, Ożarów Mazowiecki

ZAPISY i WYKAZ TERMINÓW: tel. 575 905 515

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY !

www.edufrajda.edu.pl

Zadanie publiczne ,,Zmyślne ruchy, rozwijające umysł - czyli EduFrajda dla całej rodziny” jest współfi nansowane z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki
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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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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

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

KamaKama MisiekMisiek








