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EKOpozytywNA

Gmina Ożarów Mazowiecki



GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

LAUREATEM KONKURSU „EKOPOZYTYW MAZOWSZA”

W KATEGORII: POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Gmina Ożarów Mazowiecki została laureatem konkur-

su „EKOpozytyw MAZOWSZA” organizowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w kategorii: Pozyskiwanie Środków 

Unijnych. 

Uroczysta gala, podczas której przyznano nagrody i wyróż-
nienia konkursowe odbyła się 25 października 2016 r. w War-
szawie.
Nagrodę fi nansową oraz statuetkę dla Gminy Ożarów Mazo-
wiecki odebrał Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł 
Kanclerz.
Celem konkursu jest promowanie działalności podmiotów
i instytucji z terenu województwa mazowieckiego, w zakre-
sie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które w roku 
kalendarzowym, poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu, 
w sposób wyróżniający charakteryzowały się największą ak-
tywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych 
oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród miesz-
kańców Mazowsza. 
O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” w 10 kategoriach te-

matycznych rywalizowało łącznie 42 instytucje. Kapituła 
Konkursowa przyznała łącznie 9 nagród fi nansowych wraz 
ze statuetkami oraz 29 wyróżnień.
W 2015 roku Fundusz podpisał ponad 1600 umów na reali-
zację różnorodnych zadań proekologicznych, dzięki realiza-
cji których udało się osiągnąć konkretne efekty ekologiczne. 
Dzięki tym efektom możliwa była poprawa stanu środowi-
ska Mazowsza i tym samym życia mieszkańców wojewódz-

twa mazowieckiego – podkreślił podczas uroczystości Ar-
tur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.
Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa bez zrozumienia
i dobrej współpracy pracowników Funduszu oraz benefi cjen-
tów, którym nie są obojętne aspekty środowiskowe. Dzisiaj 
nagradzamy najlepszych z najlepszych za 2015 rok – dodał 
Prezes Dąbrowski.
Opracowano na podstawie: http://www.wfosigw.pl/strona-
glowna/aktualnosci/20695

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych
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Z PRACY
BURMISTRZA

  20 września w gminnych przedszkolach odbył się 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Tego dnia wszyst-
kie przedszkolaki uczestniczyły w różnych zabawach
i konkursach. 

   27 września w Szkole Podstawowej im. Szarych Szere-
gów w Płochocinie odbył się uroczysty apel poświę-
cony rocznicy powstania Szarych Szeregów. 

   6 października w Przedszkolu Publicznym w Broni-
szach został zakończony projekt edukacyjny wspólnie 

ze Swiss Contriybution z zakresu zapobiegania próch-
nicy jamy ustnej „Dziecko bez próchnicy”. 

   11 października dzieci 4-letnie z Przedszkola Pu-
blicznego nr 2 wybrały się na ekologiczną wyciecz-
kę do Folwarku Bródno. Przedszkolaki uczestniczyły
w warsztatach tematycznych „Jesienne skarby, czyli 
co w chłodne dni oferuje nam Matka Natura”. 

   W październiku dla wszystkich przedszkolaków
z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazo-

OŚWIATA

1. Podpisano umowy:

  z wykonawcą: RAMIRENT S.A. z siedzibą w Szczecinie 
na usługi wynajmu istniejącego przedszkola moduło-
wego w Ożarowie Mazowieckim
za cenę ofertową brutto: – za okres 1 m-ca w wysoko-
ści: 38.615,85 złotych

łączne wynagrodzenie za okres 12 m-cy w wysokości: 
463.390,20 złotych

2.   Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na:

  usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu 
zbiorowego osób na terenie miasta i gminy Ożarów 
Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Oża-
rów Mazowiecki
znak postępowania: RZP.271.30.2016

  zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach admini-
stracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zi-
mowym 2016/2017
znak postępowania: RZP.271.34.2016

  dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 
w ramach projektu pn. „Rozwój Innowacyjnych E-Usług 
w Gminie Ożarów Mazowiecki współfi nansowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie 2.1
„E-Usługi”. Poddziałanie 2.1.1. „E-Usługi dla Mazowsza”, 
Typ projektów: e-administracja
znak postępowania: RZP.271.35.2016

  przebudowa drogi (DK92) w zakresie wykonania za-
tok autobusowych w miejscowości Michałówek
znak postępowania: RZP.271.36.2016

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nowy projekt z dofi nansowaniem unijnym

2 listopada 2016 roku Burmistrz Ożarowa Mazowiec-
kiego Pan Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy Pani Małgo-
rzata Piotrowska podpisali z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
umowę o dofi nansowanie projektu pn. „Zwiększenie 
różnorodności biologicznej elementem zrównowa-
żonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020. 
Projekt obejmuje uporządkowanie istniejącego drze-
wostanu oraz nowe nasadzenia przy gminnych placów-
kach oświatowych, pływalni miejskiej i wzdłuż ciągów 
dróg gminnych. Wsparciem objęty został również Park 
Ołtarzewski, w którym pojawią się nie tylko nowe nasa-
dzenia roślinne, ale również elementy małej architektu-
ry – ławki rekreacyjne, kosze na śmieci oraz pomost nad 
zbiornikiem wodnym. Realizacja projektu przyczyni się 

do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz 
poprawy walorów rekreacyjnych i estetycznych prze-
strzeni publicznej miasta Ożarów Mazowiecki. 
Wartość projektu to prawie 2,5 mln zł, z czego wniosko-
wana kwota dofi nansowania to ok. 1,7 mln zł.
Planowany termin realizacji projektu to grudzień 2017 r.

Referat Funduszy Zewnętrznych
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BURMISTRZA

18 września udział zespołu Ludowego „Ożarowiacy”
w VII Przeglądzie Zespołów Ludowych w Płońsku
25 września Koncert z okazji 72 rocznicy zakończenia 
działań wojennych Powstania Warszawskiego w wyko-
naniu Chóru kameralnego „Ab Imo Pectore”, zespołu 
wokalnego Ars Chori oraz Piotra Stawarskiego – organy 
(Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazo-
wieckim)
2 października spektakl teatralny dla dzieci pt.: „Mor-
skie opowieści” w wykonaniu Teatru Katarynka 
8 października prezentacja wystawy prac „Muzycy
w Batiku” wykonanych przez Pracownię Batiku „Mamut” 
z Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu
9 października Ogólnopolska studencka akcja w ra-
mach Dni Tańca Ludowego „Wytnij Hołubca”
9 października udział zespołów Wesołe Wdówki i Oża-
rowskie Kumoszki w X Borzęcińskim Dniu Seniora
15 października – sobota Warsztaty Międzykulturowe 
o Argentynie; „Tango, steki i boskie Buenos – Argentyna” 
oraz „Z Violettą i Messim odkrywamy Argentynę”
15 października udział zespołów „Wesołe Wdówki”, 
„Ożarowskie Kumoszki” oraz „Kapeli z Uśmiechem”
w XIX Przeglądzie Działalności Artystycznej Seniorów
w Pruszkowie
16 października wieczorek taneczny dla seniorów przy 
muzyce na żywo

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH

„PRZY PARKU”

Spotkania, wykłady, warsztaty:
23 września wykład „Egzotyczny Madagaskar”, który 
poprowadził p. Michał Szulik w ramach zajęć Ożarow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
26 września Fundacja „Chcę mieć przyszłość” przepro-
wadziła warsztaty budowy domów dla kotów
27 września Klub Sportowy „Jedynka” zaprosił miesz-
kańców na wykład p. Marcina Kwiatkowskiego „W dro-
dze do mistrzostwa. Mentalne wspomaganie wyniku 
sportowego”
29 września p. Robert Zubkowicz poprowadził wykład 
pt: „Paryż – Nowoczesne Parki” w ramach zajęć Ożarow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
4 października w ramach „Kina niemego z muzyką na 

KULTURA

żywo” mieszkańcy obejrzeli fi lm „Upadek domu Usher”
7 października p. Sebastian Bielak poprowadził wykład 
i zaprezentował fi lm o najwyższym paśmie górskim Su-
detów: Karkonoszach w ramach zajęć Ożarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
11 października w ramach działalność Ożarowskie-
go Klubu Mam odbyły się pokazowe zajęcia „Pilates dla 
Mam”
18 października zainaugurował działalność Ożarowski 
Klub Fotografi czny
19 października Fundacja Bene Factum poprowadziła 
warsztaty „Trening umysłu dla seniora”

Odbywały się również stałe zajęcia cykliczne m. in.: Sek-
cja brydża, „Spotkania przy kawie”, warsztaty z psycho-
logiem dla młodzieży, Ożarowski klub mam, spotkania 
Stowarzyszenia „Ożarów Biega”, „Pilates dla Mam”, Zaję-
cia pamięciowe dla seniorów.

FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH”

W JÓZEFOWIE

18 września przedstawienie dla dzieci pt. „Na jesiennym 
liściu” w wykonaniu Teatru Dur-Moll
25 września zorganizowano plenerowy piknik rodzinny 

pn. „Pożegnanie lata”
9 października odbyły się pokazy iluzji dla dzieci pn. 
„Magikomedia” w wykonaniu iluzjonisty i komika Kon-
rada Modzelewskiego
15 października zorganizowano spotkanie integracyj-
ne Polskiego Związku Niewidomych z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Białej Laski
16 października odbył się koncert w ramach Festiwalu 
„Muzyka w barwach jesieni” pn. „W naszym baroku nie 
ma tłoku”

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”

W BRONISZACH

18 września Wieczorek taneczny dla seniorów
25 września Teatr PACUŚ wystąpił ze spektaklem dla 
dzieci „Czarodziejskie Okulary”
9 października koncert „Muzyka w Barwach Jesieni 
„Urodziny Pana Mozarta”
16 października zorganizowano malowanie przy szta-
lugach nt.: „Jesień zapisana w liściach”

wieckim odbyły się warsztaty – „Pierwsza pomoc 
przedmedyczna”, prowadzone przez pracowników 
Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. 

  14 października we wszystkich szkołach podstawo-
wych i gimnazjach na terenie Gminy Ożarów Mazo-
wiecki odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas 
pierwszych. 

  17 października 187 uczniów klas drugich włączyło 
się do wspólnego ustanowienia rekordu w resuscyta-

cji krążeniowo-oddechowej. Pomysłodawcą akcji jest 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsia-
ka, która postanowiła pokazać efekty programu „Ra-
tujemy. Uczymy Ratować”. Dzień 16 października to 
„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”. 

  19 i 20 października w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim odbyło się pasowanie na 
przedszkolaka. Dla wszystkich zaproszonych gości 
dzieci przygotowały program artystyczny. 
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RADY MIEJSKIEJ

1.  Uchwała Nr XXIX/293/16 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Ożarów Mazowiecki.

2.  Uchwała Nr XXIX/294/16 w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

3.  Uchwała Nr XXIX/295/16 w sprawie likwidacji 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Ożarowie  Mazowieckim i utworze-
nia Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.

4.  Uchwała Nr XXIX/296/16 w sprawie nadania statu-
tu dla Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.

5.  Uchwała Nr XXIX/297/16 w sprawie przyjęcia Pro-
gramu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki przygotowującego przyszłych rodziców na 
przyjęcie dziecka - zajęcia w szkole rodzenia.

6.  Uchwała Nr XXIX/298/16 w sprawie nadania na-
zwy drodze położonej w Ołtarzewie.

7.  Uchwała Nr XXIX/299/16 w sprawie nadania na-
zwy drodze położonej w obrębie SHR Płochocin.

8.  Uchwała Nr XXIX/300/16 w sprawie przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położo-
nej w Ożarowie Mazowieckim.

9.  Uchwała Nr XXIX/301/16 w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od 
Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

10.  Uchwała Nr XXIX/302/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rol-
nych.

11.  Uchwała Nr XXIX/303/16 w sprawie odpłatnego 
nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie 
Mazowieckim.

12.  Uchwała Nr XXIX/304/16 w sprawie odpłatnego 
nabycia nieruchomości położonych w Myszczynie.

13.  Uchwała Nr XXIX/305/16 o zmianie uchwały
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

14.  Uchwała Nr XXIX/306/16 w sprawie o zmianie 
uchwały w sprawie powołania Komisji Obywatel-
skiej.

15.  Uchwała Nr XXIX/307/16 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Uchwała Nr XXVIII/292/16 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rozbudo-
wa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Uchwała podjęta na XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 20 października 2016 r.

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 27 października 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).

INFORMACJA BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, iż od 31 października 2016 r. do 23 listopada 2016 r. trwa 
wyłożenie do publicznego wyglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część II” wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 211 w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Ma-
zowieckim ul. Kolejowa 2, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r. o godz. 16:30
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2, sala konferencyjna, III piętro .

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony jest również na stronie internetowej http://bip.ozarow-ma-

zowiecki.pl/ w zakładce Prawo lokalne » Plany zagospodarowania przestrzennego » Projekty wyłożone do 
publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2016 r.
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
SZANOWNI PAŃSTWO

Zakład gminnych wodociągów i kanalizacji „Energetyka Ożarów Mazowiecki” uprzejmie informuje,

iż na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ze względu na kończącą się legalizację wodomierzy 

wymieniane są one na nowe z możliwością odczytu radiowego. W/w prace są przeprowadzane od po-

niedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00.W związku z powyższym prosimy o umożliwienie pra-

cownikom Energetyki Ożarów Mazowiecki dostępu do wodomierzy.

Podczas ceremonii przecięta zosta-
ła wstęga symbolizująca ofi cjalne 
oddanie placówki. Po akcie przeka-
zania budynku, mury szkolne po-
święcił ks. Proboszcz Stanisław Za-
rosa. Zgromadzeni goście udali się 
do sali teatralnej, gdzie odbyła się 
uroczysta akademia, podczas której 

przemówienie oko-
licznościowe wygło-
siła dyrektor szkoły
Pani Krystyna Koz-
łowska. Burmistrz 
Ożarowa Mazowiec-
kiego Pan Paweł Kanclerz w swo-
im wystąpieniu chwalił tempo za-

Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej 
w Duchnicach
13 października miała miejsce uroczystość otwarcia 

Szkoły Podstawowej w Duchnicach w obecności władz 

administracyjno-samorządowych powiatu i gminy, sym-

patyków, darczyńców, nauczycieli i uczniów.

kończenia inwestycji, a także nowo-
czesny charakter szkoły. Głos zabrał 
również Starosta Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego Pan Jan Ży-
chliński, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Pan Andrzej Cichal, Radna
i Sołtys Duchnic Pani Małgorzata 
Rutkowska, Ks. Proboszcz Parafi i 
Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
Mazowieckim Stanisław Zarosa, 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
Pani Łucja Szwarocka. Następnym 
punktem programu była część ar-
tystyczna w wykonaniu uczniów 
naszej szkoły, którym udało się 
wprowadzić publiczność w dobry 
nastrój. Po przedstawieniu goście 
oglądali szkołę oraz okolicznościo-
we wystawy. W imieniu Dyrektora, 
grona pedagogicznego i społecz-
ności szkolnej składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim wyko-
nawcom i darczyńcom oraz wszyst-
kim tym, którzy zaangażowali się
w realizację tego przedsięwzięcia.

 
Samorząd Uczniowski

 Szkoły Podstawowej w Duchnicach
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Ideą Programu „Samorządowy Lider 
Edukacji”, organizowanego wspólnie 
przez Fundację Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, 
jest identyfi kowanie i promowanie 
jednostek samorządu terytorialnego, 
które posiadają szczególne osiągnię-
cia w dziedzinie rozwoju edukacji
i systemu oświaty, a także podno-
szenie jakości działań samorządów
w sferze lokalnej polityki edukacyj-
nej. W tym roku, już po raz szósty, 

powołana przez organizatorów Ka-
pituła naukowców pracujących m.in. 
na Uniwersytecie Warszawskim, Uni-
wersytecie Śląskim i Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim Jana Pawła II 
wyróżniła gminy i powiaty z całej Pol-
ski, które inwestują w rozwój oświa-
ty, wspierają środowiska edukacyjne 
oraz wyróżniają się aktywnością na 
rzecz dzieci i młodzieży.
Certyfi kat „Samorządowy Lider 
Edukacji” jest jednym z najbardziej 

Lider edukacji
12 X 2016 roku w Sali Białej Pałacu w Wilanowie odbyła się Gala Finało-

wa VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfi kacji „Samo-

rządowy Lider Edukacji”. Podczas Gali reprezentantom gmin i powiatów

z całej Polski wręczono certyfi katy poświadczające pozytywny wynik ewa-

luacji w dziedzinie jakości i efektywności lokalnej polityki oświatowej. 

prestiżowych, elitarnych i rozpozna-
walnych certyfi katów jakości, jakie 
może otrzymać jednostka samorzą-
du terytorialnego. Od 2011 roku co-
rocznie otrzymują go najlepsze pod 
względem polityki oświatowej gmi-
ny, powiaty i województwa w Pol-
sce. Program „Samorządowy Lider 
Edukacji” to szansa na promocję JST 
mogących pochwalić się sukcesami 
w sferze lokalnej polityki edukacyj-
nej, ale także możliwość uzyskania 
cennej informacji eksperckiej na 
temat działań samorządu w zakre-
sie edukacji i nauki, co sprzyja re-
alizowaniu polityki projakościowej, 
opartej na zaleceniach audytorów 
zewnętrznych.

HOT SPOT w Parku Miejskim
Uprzejmie informujemy, że na obszarze od parku przy ul. Poniatowskiego, przy fontannie i Parku StreetWorkoutu, 
aż do zabudowań handlowych przy ul. Poznańskiej, został uruchomiony HOT SPOT(darmowy dostęp do interne-
tu). Można z niego skorzystać wybierając sieć WIFI o SSID – UM_PRZY_PARKU. Sieć działa na częstotliwościach 
2,4 oraz 5 GHz. Pojedyncza sesja została ograniczona do 30 minut i przepustowości 1Mb/s.
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szego skrzypka ludowego sądec-
czyzny Franciszka Kurzeję.
Chłopak rósł zdrowo, a chociaż drob-
nej postury, fantazję i zręczność miał 
w rękach, wystrugał szopkę z fi gur-
kami wszystkich sąsiadów, z którą
z kolędnikami wędrował śpiewając
i odgrywając scenki. Wszyscy się dzi-
wili, jak ten dzieciak tak ich potrafi ł 
wystrugać. I tak Mietek zawędrował 
do Zakopanego i słynnej „Kenarówki” 
Liceum Technik Plastycznych, gdzie 
przyjaźnił się z Witoldem Surowiec-

kim, Władysławem Ha-
siorem, Józefem Galicą, 
Ryszardem Kozłowskim, 
Janem Riegierem. Cha-
rakterny chłopak z niego 
był, w szkole po wojnie 
uczyli się i dużo starsi, 
którym okupacja zabrała 
czas młodości i nauki a zo-
stawiła ciężkie doświad-
czenia. Taki właśnie star-
szy dokuczał młodszym
i słabszym kolegom, trząsł 
całą szkołą. Nie podobało 

się to Mieciowi i chociaż drobny i wy-
glądający wtedy na dużo młodszego, 
stanął w obronie gnębionego kolegi, 
czym wzbudził podziw i respekt, taki 
z niego góral był.
Po liceum profesor Antoni Kenar 
wysłał go do Warszawy na Akade-
mię Sztuk Pięknych, którą ukończył 
z I Nagrodą i I wyróżnieniem Rek-
tora Uczelni prof. Mariana Wnuka. 
Abstrakcyjna niezwykle nowatorska 
praca dyplomowa młodego artysty, 
wystawiona w Muzeum Narodowym 
w Warszawie na wystawie „Polskie 
Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL” 
spodobała się Dyrektorowi Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Holandii, któ-
ry przyjechał do Polski z wystawą 
Van Gogha. Pracę chciał zakupić do 
swego muzeum, jednak ówczesne 
Ministerstwo Kultury i Sztuki miało 
swoją politykę i do zakupu nie do-
szło, takie to były czasy.
Mietek wyjechał więc do USA, gdzie 
pracował w Studio A. Mehikova w 
Nowym Yorku, na chwilę przyjeżdża 
do kraju coś pozałatwiać, odwiedzić 

9 listopada przypada 15-sta rocznica 
śmierci znanego artysty rzeźbiarza 
Mieczysława Kałużnego, Górala Łąc-
kiego, który zawędrował do naszej 
gminy i tu osiadł w dworku w Goła-
szewie. Skąd ten syn górskiej ziemi, 
pełnej słynnych sadów jabłoni i śliw 
oraz znanej bodaj na całym świecie 
„Śliwowicy Łąckiej” przywędrował 
do naszej gminy?
Mietek urodził się w wielką powódź. 
Z gór spływały nie łagodne szem-
rzące strumyki, nie potoki z orzeź-
wiającą zimną wodą, ale całe góry 
były wodą. Na takiej górze w Kiczni 
pod „Czarnym lasem” stał najpięk-
niejszy w okolicy drewniany dom
z koronkowymi gankami i koloro-

Mieczysław Kałużny… pamiętamy
Wraz z listopadem nadchodzi czas wspominania naszych zmarłych bli-

skich, odwiedzania ich grobów, które rozświetlają zapalone przez nas 

znicze jako znak naszej pamięci o nich. Wspominajmy więc.

wymi szybkami, w którym ojciec 
Michał porobił różne skrytki słu-
żące do ukrywania broni dla par-
tyzantów. Matka Kungunada, któ-
rą nazywano Kundzią orzekła, że 
Miecio będzie kimś wyjątkowym, 

bo woda go przyniosła. I był wyjąt-
kowy, jak wyjątkowa jest ta górska 
kraina, piękna, że aż serce rwie, 
urodzajna w sady, lasy jak i nie-
zwykłych ludzi. Dziadek był leśni-
czym z samorodnym talentem do 
drewna, dom był pełen misternie 
przez niego rzeźbionych mebli
w wyszukane sceny polowań, a za 
bliskiego sąsiada mieli najsłynniej-

WSPOMNIENIE
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rodzinę i traci głowę dla młodej war-
szawianki, historyk sztuki Bożenki 
Sawickiej. Piękne, góralskie wesele 
odbyło się w rodzinnym Łącku. Bo-
żenka dobrze rozumiała jego duszę 
artysty. Całe życie w nim zakocha-
na wspierała go i dopingowała we 
wszystkich jego twórczych działa-
niach.
Mietek tworzy i jak sam mówił „Moje 
rzeźby są zaszyfrowanymi znakami 
mojego życiorysu”. Jego prace wę-
drują na cały świat, między innymi do: 
Monaco, Japonii, Bułgarii, na Węgry, 
do Francji, Hiszpanii, Czechosłowa-
cji, Holandii, Niemiec, Moskwy, Sofi i, 
Turkmenii, Lipska. Artysta otrzymuje 
liczne nagrody m.in. Nagrodę Premie-

ra za „Twórczość dla dzieci” w 1986 r., 
„Złotą Syrenkę” od Prezydenta m.st. 
Warszawy za osiągnięcia w dziedzinie 
plastyki w 1987 r., Złoty Krzyż Zasługi 
od Rady Państwa za zasługi w dziedzi-
nie twórczości plastycznej w 1989 r.
Wreszcie osiedla się tu w naszej gmi-
nie w dworku Gołaszew.
Przez blisko 20 lat wytrwale przywra-
cał dawną świetność pochodzącemu 
z 1830 roku zespołowi dworskiemu. 
Obecnie mieści się tu galeria rzeźb
i obrazów artysty i córek Marzeny i Ka-
mili. W dworku gości również od bli-
sko 10 lat znany serial „Blondynka”.

Na terenie naszej gminy pozostawił 
swój ślad, rzeźbę dębowy rolnik ze 
snopem zboża, która zdobi hol Filii 
Domu Kultury „Uśmiech” w Józefo-
wie, metalową rzeźbę „Muzyka” po-
darowaną przez wdowę naszej Gmi-
nie, a która stoi na skwerku Domu 
Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Ma-
zowieckim, czy w pobliskim Brwino-
wie pomnik poświęcony poległym 
Akowcom z Batalionu „Bąk”.
Przechodząc obok jego rzeźb wspo-
mnijmy, że mamy w historii własne-
go, ożarowskiego górala.

MK

Przed licznie zgromadzoną publicz-
nością wystąpił chór kameralny Ab 
Imo Pectore z Ożarowa Mazowiec-
kiego oraz zespół wokalny Ars Chori 
z Warszawy pod dyrekcją Mariusza 
Latka. Artyści wykonali niezwykle 

ciekawą kompozycję – Requiem 
c-moll Luigi Cherubiniego. Oprócz 
godnego upamiętnienia warszaw-
skiego zrywu powstańczego, do-
datkową okazją do wykonania tego 
właśnie utworu stała się, przypada-

Koncert z okazji 72. rocznicy
Powstania Warszawskiego
25 września 2016 roku w Archidiecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Ożarowie Mazowieckim miało miejsce szczególne wydarze-

nie kulturalne – koncert z okazji 72. rocznicy zakończenia działań wo-

jennych Powstania Warszawskiego.

jąca w tym roku, 200. rocznica pre-
miery Requiem.
Wysłuchanie tak oryginalnego dzie-
ła stało się dużą atrakcją dla słucha-
czy, wypełniających po brzegi go-
ścinne mury Sanktuarium. Owacje 
na stojąco po zakończeniu koncertu 
dobitnie świadczyły o tym, że pu-
bliczność doceniła oryginalny mu-
zyczny projekt o wysokim poziomie 
artystycznym. Do lepszego odbioru 
XIX-wiecznego dzieła przyczynił się 
wykład wprowadzający ks. dr Dariu-
sza Smolarka SAC, który interesują-
co opowiedział o okolicznościach 
powstania kompozycji włoskiego 
mistrza. Ważną partię organową wy-
konał Piotr Stawarski.
Ogromne podziękowania należą 
się organizatorom koncertu: Bur-
mistrzowi Ożarowa Mazowieckiego 
Panu Pawłowi Kanclerzowi, Dyrektor 
Domu Kultury „Uśmiech” Pani Alinie 
Holk i Kustoszowi Archidiecezjalne-
go Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go ks. Stanisławowi Zarosie SAC. 

dr Mariusz Latek
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Szare Szeregi powołane zostały
27 września 1939 r. w Warszawie 
przez członków Naczelnej Rady Har-
cerskiej. W organizacji obowiązywa-
ło przedwojenne Prawo i Przyrze-
czenie harcerskie, które uzupełniono 
dodatkową rotą konspiracyjną:
„Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę 
w Szarych Szeregach, tajemnic orga-
nizacyjnych dochować, do rozkazów 
służbowych się stosować, nie cofnąć 
się przed ofi arą życia”.
Podstawową zasadą było wychowa-
nie przez walkę. Program został spre-
cyzowany w koncepcji Dziś, jutro, 
pojutrze.

  „Dziś” oznaczało okres konspiracji i 
przygotowanie do powstania

  „Jutro” – otwartą walkę zbrojną
z okupantem, powstanie

  „Pojutrze” – pracę w wolnej Polsce

Szare Szeregi podzielono na trzy 
grupy:
Zawiszacy – 12-14 lat – przygoto-
wywały się do pełnienia służby po-
mocniczej, a nauką na tajnych kom-
pletach – do odbudowy Polski po 
wojnie. Spośród służb pomocniczych, 

pełnionych w okresie 
„przełomu”, najbar-
dziej znana jest zor-
ganizowana w czasie 
powstania warszaw-
skiego Harcerska 
Poczta polowa.
Bojowe Szkoły –
15-17 lat – pełniły 
służbę w małym sa-
botażu, będącym ak-
cją propagandową 
skierowaną do lud-
ności polskiej. Akcje 
obejmowała pisanie 
na murach, rozlepia-
nie afi szy i nalepek, 
rozdawanie ulotek, kolportaż fi kcyj-
nych dodatków nadzwyczajnych do 
gazet, podłączenie się do niemiec-
kich megafonów, zrywanie niemiec-
kich fl ag, usuwanie z wystaw i gablot 
niemieckich fotografi i.
Grupy Szturmowe – powyżej 18 lat 
– utworzono z nich batalion Zośka
i Parasol. Oddziały GS wykonały wie-
le akcji bojowych, w tym wysadzanie 
mostów kolejowych, pociągów, od-
bijanie więźniów, zamachy na funk-

„A Oni szli Szarymi Szeregami…”
27 września 2016 roku w Szkole Podstawowej w Pło-

chocinie obchodziliśmy uroczyście 77 rocznicę po-

wstania Szarych Szeregów. Uczniowie podczas apelu 

poświęconego patronowi szkoły przypomnieli historię 

bohaterów: Rudego, Alka i Zośki.

cjonariuszy aparatu terroru. Inne 
oddziały GS walczyły w oddziałach 
partyzanckich oraz prowadziły sabo-
taż kolejowy.
W apelu wzięli również udział naj-
młodsi uczniowie z oddziałów 
przedszkolnych, dla których występ 
był ogromnym przeżyciem.
Uroczystość zakończył apel pole-
głych oraz złożenie kwiatów przed 
pamiątkową tablicą.

Magdalena Szkup

11 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 
Mazowieckim odbyła się uroczystość uhonorowania ju-
bilatów-kombatantów. Upominki i listy gratulacyjne od 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza 
wręczył Zastępca Pan Dariusz Skarżyński. 

Uhonorowani zostali kombatanci z Koła Związku Komba-
tantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych:
–  Komandor Stanisław Piasecki – Prezes Zarządu Koła (90 

lat)
–  por. Ignacy Kołodziejski (90 lat)
– ppor. Henryk Kajak ( 95 lat)

Jan Lal, Pełnomocnik Burmistrza
ds. ochrony informacji niejawnych

Uhonorowanie jubilatów-kombatantów

Na zdjęciu od lewej por. I. Kołodziejski, z-ca burmistrza 
D. Skarżyński i kmdr. S.Piasecki
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Pło-
chocinie pamiętają o Powstańcach. Każdy, kto zechciał po-
wiedzieć „dziękuję” uczestnikom walk o stolicę, mógł to zrobić 
w ramach akcji BohaterON. Celem akcji było upamiętnienie
i uhonorowanie Powstańców Warszawskich. Uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w tym projekcie własnoręcznie wykonu-

Akcja BohaterON

jąc kartki, w których osobiście dziękowali po-
wstańcom, przekazywali życzenia i ciepłe słowa. 
Poprzez stronę internetową www.bohateron.
pl uczniowie zapoznawali się z biogramami,
a następnie wybierali sylwetki żyjących Powstań-
ców Warszawskich, do których adresowali kartki. 
Po zakończeniu kampanii (2 października) pocz-
tówki trafi ą do Muzeum Powstania Warszawskie-
go, a następnie zostaną przekazane adresatom. 

Magdalena Korzeniecka 
– kierownik świetlicy szkolnej

29 września 2016 roku w Gimna-

zjum im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego w Ożarowie Ma-

zowieckim odbyły się warsztaty

w ramach projektu Europa-Mobi-

le. Dzięki temu uczniowie nasze-

go gimnazjum mieli możliwość 

poznania studentów z różnych 

krajów Europy.

 Celem projektu jest zainteresowa-
nie młodzieży problematyką inte-
gracji europejskiej, migracji w Euro-
pie oraz różnorodności kulturowej.

Projekt Europa Mobile w Ożarowie
Dzięki współpracy między ucznia-

mi i studentami, młodzi ludzie 

uczą się lepiej zrozumieć charakter 

państw sąsiadujących i ich obywa-

teli- jak mówią sami studenci.
Jesteśmy dumni i czujemy się wyróż-
nieni, że nasze gimnazjum zostało 
wytypowane do udziału w projekcie 
i znaleźliśmy się w gronie 11 wybra-
nych szkół z całego Mazowsza.
Projekt Europa-Mobile umożliwia 
uczniom wykorzystanie w praktyce 
znajomości języków obcych i zdo-

bycie wiedzy z zakresu tematyki eu-
ropejskiej.
Zdaniem uczniów projekt okazał się 
bardzo ciekawy. Mogliśmy wykazać 
się wiedzą zdobytą podczas lekcji 
WOS-u i pochwalić umiejętnościami 
językowymi. Koordynatorem pro-
jektu z ramienia naszej szkoły była p. 
Dorota Stępniak.

 Julia Łakota i Sylwia Niemyjska
 Uczennice kl. III b 
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Z początkiem roku szkolnego ucz-
niowie klasy pierwszej Szkoły Podsta-
wowej im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Święcicach uczestniczyli
w zajęciach z zakresu wychowania 
komunikacyjnego. Zajęcia prowa-
dziła pani Anna Wolan – egzamina-
tor z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Warszawie. Celem 
zajęć było zapoznanie dzieci z zasa-

W dniach 20-22 października 2016 r.
w Rumi odbywał się XXVIII Między-
narodowy Festiwal Muzyki Religijnej 
im. Ks. Stanisława Ormińskiego. Jest 
to jeden z pięciu międzynarodowych, 
prestiżowych festiwali chóralnych 
w Polsce, mogący poszczycić się już 
niemal 30-letnią tradycją. Festiwal 
trwa trzy dni. Pierwszy i drugi dzień 
to konkurs muzyki organowej, nato-
miast trzeci dzień to konkurs zespo-
łów chóralnych, zakwalifi kowanych 
na podstawie nadesłanych nagrań. 
Prezentacjom zespołów przysłuchi-
wało się jury w składzie:

Zasady ruchu drogowego

Złoty dyplom dla Chóru
Kameralnego Ab Imo Pectore

dami bezpiecznego poruszania się 
po drogach i nauka, jak bezpiecznie 
przejść przez przejście dla pieszych 
w miejscu, gdzie jest sygnalizacja 
świetlna oraz tam, gdzie jej brak. Na 
boisku szkolnym zostało rozłożone 
mini – miasteczko, w którym dzieci 
zdobywały wiedzę w formie prak-
tycznej zabawy. Ubrani w kamizelki, 
pod ścisłym nadzorem dorosłych, 

•  Bogdan Gola – Uniwersytet Mu-
zyczny F. Chopina – Warszawa

•  Stanisław Krawczyński – Akade-
mia Muzyczna – Kraków

•  Marek Rocławski – Akademia Mu-
zyczna – Gdańsk

•  Jacek Sykulski – Dyrektor Poznań-
skiego Chóru Chłopięcego – Poznań 

•  Ks. Krzysztof Niegowski – Uniwer-
sytet im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego – Warszawa

•  Tomasz Fopke – Rada Chórów Ka-
szubskich

•  Ks. Marcin Balawander – Uniwersy-
tet Adama Mickiewicza – Poznań

Nasz zespół wyko-
nał poniższe kom-
pozycje:
Mikołaj Zieleński –
O gloriosa Domina
Piotr Jańczak – Libe-
ra me
Ruben Garcia Mar-
tin – Veni Creator 
Spiritus

uczniowie sprawdzali swoją wiedzę, 
przechodząc przez przejście dla pie-
szych na ulicy Poznańskiej.
Dziękujemy p. Annie Wolan za zaan-
gażowanie w propagowanie wśród 
dzieci bezpiecznych zachowań na 
drodze i kształtowanie nawyków 
przestrzegania zasad i przepisów ru-
chu drogowego. 

Jolanta Kasztelan

Chór Ab Imo Pectore z Ożarowa 
Mazowieckiego zaprezentował się 
bardzo dobrze. Z niecierpliwością 
oczekiwaliśmy ogłoszenia wyników 
konkursu. Jury doceniło nasz występ 
– z wynikiem 90 pkt. zdobyliśmy zło-
ty dyplom w kategorii chórów mie-
szanych i specjalne wyróżnienie za 
modlitewny charakter interpretacji 
utworów. Jest to nasz drugi tak duży 
sukces na konkursie międzynarodo-
wym. Do tej pory chór Ab Imo Pec-
tore kilkakrotnie już sięgał po złoto, 
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20 października 2016 r. tradycyj-

nie w Sali Widowiskowej Domu 

Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Ma-

zowieckim odbyła się uroczystość 

Złotych Godów Małżeńskich.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczył Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie  pary, Państwa: 
Jadwigę i Zygmunta Dąbrowskich, 
Barbarę i Henryka Płocharczyków, 
Jadwigę i Janusza Radzikowskich.
W imieniu Prezydenta Medale wrę-
czał Burmistrz Paweł Kanclerz. Uro-
czystości Złotych Godów Małżeńskich 
zaszczycił swoją obecnością Andrzej 
Cichal Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowiecki oraz 
Pani Bożena Żurek Zastępca Naczel-
nika Wydziału Administracji i Kadr. 
Jubilaci otrzymali od Burmistrza li-

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

sty gratulacyjne, bukiety kwiatów 
oraz pamiątkowe dyplomy.
W Jubileuszu Złotych Godów Mał-
żeńskich uczestniczyli najbliżsi Od-
znaczonych, sąsiedzi i znajomi. 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

którego jubileusz przypada w tym 
roku.
Pragnę gorąco podziękować Panu 
Burmistrzowi oraz Pani Dyrektor 
Domu Kultury „Uśmiech”, dzięki 
którym uczestnictwo chóru Ab Imo 
Pectore w tak prestiżowym, między-

narodowym konkursie stało się moż-
liwe. Mamy nadzieję, że w kolejnych 
latach będziemy w dalszym ciągu 
godnie reprezentować Ożarów Ma-
zowiecki i stanowić wizytówkę na-
szego miasta w sferze kultury. 

dr Mariusz Latek

jednak na konkursach ogólnopol-
skich lub lokalnych. Dużym zaszczy-
tem stał się dla nas także występ
w koncercie laureatów. 
Ten kolejny sukces jest uwieńcze-
niem 10-letniej już działalności Chó-
ru Kameralnego Ab Imo Pectore, 

Po Zdrowie w Ożarowie
Drodzy czytelnicy poznajcie na-

szą grupę Nordic Walking: Wilki – 

Po Zdrowie w Ożarowie. 

Jesteśmy ludźmi w rożnym wieku,
z różnych miejscowości oraz z róż-
nymi zainteresowaniami, ale jest 
jedna rzecz która nas w 100% łączy –

to zamiłowanie do sportu, aktywne-
go spędzania czasu we wspaniałym 
towarzystwie. 
Działamy głównie na terenie Oża-
rowa Mazowieckiego oraz Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego. 
Nieustannie przemierzamy szlaki 

Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Uczest-
niczmy w zawodach 
sportowych oraz w in-
nych imprezach w któ-
rych hasłem przewod-
nim jest Nordic Wal-
king.
Celem grupy Wilki – 

Po Zdrowie w Ożaro-

wie jest organizacja, 
rozwój oraz promocja 

sportu Nordic Walking w naszym 
powiecie.  Rozwijanie zaintereso-
wań sportowych oraz popularyzacja 
zdrowego stylu życia dzieci, mło-
dzieży, osób dorosłych, starszych
i niepełnosprawnych. Propagowanie 
walorów krajobrazowych i przyrod-
niczych oraz upowszechnianie wie-
dzy i działań dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego jako miej-
sca aktywnego spędzania czasu. Za-
chęcamy do przyłączenia się do na-
szej grupy.  Nieustannie poszerzamy 
swoją wiedzę oraz kwalifi kacje. 
Prowadzimy profesjonalne treningi. 
Zapraszamy do śledzenia naszego 
profi lu na Facebooku:
Kontakt z nami: info.wilki@interia.pl 

Piotr Dudkiewicz
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ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopol-
ski, prospołeczny projekt grantowy 
adresowany do mieszkańców otwar-
tych osiedli (zarządzanych przez 
spółdzielnie i wspólnoty) w mia-
stach powyżej 10 tys. mieszkańców. 
Projekt ma na celu przemianę za-
niedbanych terenów na osiedlach, 
w zielone zakątki, mini-ogrody z ła-
weczką. Pozwala to ożywić miejsca 
wokół bloków, stworzyć przestrzeń 
do odpoczynku i spotkań. 
Osiedla są często „betonowymi pu-
styniami” – zarówno pod względem 
braku zieleni, jak również kontaktów 

Różnie to z nimi bywa. Raz regiona-
lia w bibliotece są kącikiem podob-
nym martwej naturze, na którą miło 
się patrzy, ale nie ma potrzeby się do 
niej zbliżać, raz potrafi ą być tym, co 
bibliotekę wyróżnia spośród innych 
i stanowi o jej wyjątkowości.

Mechanizm tego przyciągania jest 
prosty. Popatrzmy na to od strony 
czytelników, a dla przykładu weźmy 
tych stąd, z Ożarowa Mazowieckiego, 
gdzie cały czas przybywa mieszkań-
ców i wielu z nich jest młodych. Ci 
młodzi, skłonieni szkolnymi lekcjami, 
będą poszukiwać tu materiałów do 
prac domowych, wypracowań i – na-
wet jeśli zrobią to z musu – poznają 

ZIELONA ŁAWECZKA

Regionalia – pigułki na pamięć

międzyludzkich. Podejmowa-
ne przez mieszkańców prace 
ogrodnicze mają nie tylko wpły-
nąć na poprawę estetyki wokół 
miejsca zamieszkania, ale rów-
nież poprawić relacje sąsiedzkie.
W ostatnich dniach września, 
między blokami na ul. Obroń-
ców Warszawy 19, 21 i 23 posadzo-
no żywopłot z roślin przyjaznych 
ptakom, pszczołom i motylom.
Tym, co różni ten grant od innych 
dotacji jest fakt, iż skierowany jest 
on nie do zarejestrowanych fundacji 
i stowarzyszeń, ale zwykłych niezrze-

najbliższą sobie historię, to najlepszy 
początek do jej nauki. Co do star-
szych, ale nowych w gminie ludzi, na 
każdego przychodzi kiedyś moment, 
kiedy chciałby zorientować się, gdzie 
mieszka, co tu było wcześniej i co wi-
dzi naprawdę, gdy patrzy na stary bu-

dynek w sąsiedz-
twie. Są jeszcze ci, 
którzy mieszkają 
tu od pokoleń i nie 
tylko zbierają, ale
i dzielą się wiedzą 
o okolicy z innymi. 
Wszystkiego dużo 
jest w Internecie, 
ale aby znaleźć 
wydane kiedyś 
książki, plany i do-
kumenty dotyczą-
ce okolicy w jed-

nym miejscu, warto zajrzeć na pół-
kę z regionaliami Biblioteki Publicz-
nej w Ożarowie Mazowieckim. Po 
remoncie przesunęliśmy ją bliżej 
czytelników i dalej starannie zbie-
ramy do niej dokumenty (ostatnio 
relacja z wojennych opowiadań ojca 
spisanych przez Józefa Kiljańskiego 
„O romantycznej staromodnej woj-
nie” i „Burzliwe fortuny obroty” pa-

szonych mieszkańców. Wystarczy 
5 osobowy komitet organizacyjny, 
który swoim pomysłem zarazi sąsia-
dów, plus zgoda zarządcy terenu, 
aby złożyć wniosek o dofi nanso-
wanie. Więcej informacji na stronie 
http://www.zielonalaweczka.pl/ 

Grupa mieszkańców naszego miasta wystartowała w tym roku

w konkursie organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Śro-

dowiska pod nazwą „Zielona Ławeczka”.

miętniki Antoniego Szymborskiego, 
dziadka Wisławy Szymborskiej, któ-
ry w swoim pełnym przygód życiu 
mieszkał także w dworze w Duch-
nicach). Takich pozycji jest więcej. 
Wszystkich ciekawych jak to było, 
nie tylko w gminie, ale i w powiecie, 
zapraszamy do naszych zbiorów re-
gionalnych. Kto ciekaw jest całego 
Mazowsza, polecamy też zbiory cy-
frowe dostępne w Mazowieckiej Bi-
bliotece Cyfrowej. 
I delikatnie, na razie bez większego 
rozgłosu, namawiamy – jeśli macie 
Państwo archiwalia z zakładów pra-
cy (gazetki „Solidarności” z Kabla, 
etc), zbiorowe zdjęcia z uroczystości 
pracowniczych, pochodów pierw-
szomajowych, podzielcie się z Bi-
blioteką. Zeskanujemy, opracujemy 
i oddamy. Od tych zbiorów zależy, 
czy będziemy patrzeć na regionalia 
jak na martwą naturę i zarazem wła-
sną martwą pamięć, czy też potra-
fi my ją ożywić. Taka pamięć ożywia
i nas. W tej i nie tylko tej sprawie, na-
mawiamy do kontaktu z biblioteką.  

Wojciech Albiński, 
Biblioteka Publiczna w Ożarowie 

Mazowieckim
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KREDYT WE FRANKACH – cz. 2
W poprzednim numerze omówiono 
dwie spośród trzech występujących 
w obrocie umów kredytowych z ele-
mentem waluty obcej – tj. umowy 
kredytu udzielonego w walucie ob-
cej oraz umowy kredytu zawierające 
tzw. klauzulę denominacyjną. Gdy 
chodzi o te ostatnie, to wskazać trze-
ba, że praktyka obrotu ujawniła jed-
nak słabość również i tego rodzaju 
umów. Od udzielenia kredytu (pod-
pisania umowy) do jego wypłaty 
może upłynąć nawet kilka miesięcy. 
Pojawia się zatem pytanie co zrobić 
w sytuacji, gdy w dniu wypłaty kwoty 
kredytu kurs waluty obcej jest inny, 
niż w dniu podpisania umowy kre-
dytowej. Jeśli kurs waluty był wyższy 
banki wprowadzały do umów zapis 
przewidujący, że kwota kredytu fak-
tycznie wypłacona nie będzie wyższa 
niż oznaczona w umowie w złotych 
(np. 100.00 franków nie więcej niż 
200.000 zł). To jednak nie rozwiązywa-
ło problemu gdy kurs waluty w dniu 
wypłaty kwoty kredytu był niższy niż
w dniu podpisania umowy, a więc
w praktyce biorący kredyt dostawał 
w złotych polskich kwotę mniejszą, 
niż była mu potrzebna do realizacji 
celów na które był przeznaczony kre-
dyt. Odpowiedzią na opisany wyżej 
problem stała się konstrukcja umo-
wy kredytowej zawierającej klauzulę 
indeksacyjną.

Ad. 3 umowa kredytu z klauzulą 

indeksacyjną

W tego rodzaju umowach – mówiąc 
w pewnym uproszczeniu – kredyt 

udzielany jest w polskich złotych, 

jednak kwota kredytu przeliczana jest 
na jej odpowiednik w walucie obcej 
(np. frankach szwajcarskich), następ-
nie kwota w walucie obcej dzielona 
jest na określone raty i spłata kredytu 
następuje również w polskich złotych 
jednak w wysokości odpowiadającej 
wysokości raty w walucie obcej.
Przykład:
Udzielony kredyt wynosi 200.000 zł. 
Bank przeliczył tę kwotę na 70.000 
franków szwajcarskich i podzielił na 
100 równych rat po 700 franków każda. 
Spłata będzie następowała w złotych 
polskich po przeliczeniu równowarto-
ści 700 franków szwajcarskich według 
kursu na dzień spłaty każdej z rat.

Konstrukcja powyższa, począwszy od 
około 2005 roku jest najpowszech-
niejsza w umowach kredytowych
(w tym hipotecznych) zawieranych 
w Polsce. Umowa tego rodzaju obar-
czona jest ryzykiem, bowiem kwota 
kredytu przeznaczona do spłaty za-
leży od wahań cen waluty do której 
indeksowany jest kredyt. Z drugiej 
jednak strony kredyty tego rodza-
ju podlegają bardzo korzystnemu 
oprocentowaniu – zwykle LIBOR 3M 
– które obecnie wynosi – (minus) 

0,7310% (!) (stan na dzień 07.09.2016 
r. wg serwisu www.bankier.pl).
Tworząc tego rodzaju umowy ban-
ki, dążąc do maksymalizacji zysków, 
często wprowadzały w nich jedno-
stronne i arbitralne rozstrzygnięcia 
dotyczące sposobu przeliczania ok-
reślania ceny kupna/sprzedaży wa-
luty obcej (w tym franka szwajcar-
skiego). Nadto zawartej w umowie 

informacji o całkowitych kosztach 
kredytu nie ma informacji o kosztach 
dotyczących kupna/sprzedaży walu-
ty. Niektóre banki wręcz wprost infor-
mują, że koszty te nie zostały uwzględ-
nione.
Tego rodzaju postanowienia sta-
nowią tzw. niedozwolone postano-
wienia umowna i można dochodzić 
przed sądem ustalenia ich nieważno-
ści. W przypadku gdy sąd stwierdze-
ni ich nieważności – są traktowane 
jakby nigdy nie były wprowadzone 
do umowy. W praktyce oznacza to, 
że kwota kredytu została udzielona
w polskich złotych bez przeliczenia 

na walutę obcą i wprost w polskich 
złotych powinna być spłacona. Nad-
płacone raty podlegają zwrotowi, 

zaś co do rat przyszłych bank nie 

może indeksować ich do waluty 

obcej. W ten sposób można odzy-
skać lub uniknąć zapłaty nawet do 
20% wartości kredytu.
Innym sposobem jest próba unie-
ważnienie umowy przez sąd, jest 
to procedura bardziej ryzykowna, 
skomplikowana i wymagająca spe-
cjalistycznej wiedzy prawniczej. Unie-
ważnienie umowy jest jednak bar-
dziej opłacalne, bowiem w takim 
wypadku zwrotowi na rzecz banku 
podlega wyłącznie kwota kapitału
w polskich złotych, bez odsetek, pro-

wizji i innych kosztów. Tym samym 
można odzyskać lub uniknąć zapłaty 
nawet do 30% wartości kredytu.

Autor: Maciej Dujka,
Kancelaria Radców Prawnych

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. jawna

PARADY PRAWNE

ODWOŁANIE DAROWIZNY – cz. 2
W przedostatnim numerze omó-
wiliśmy przypadki, w których mo-
żemy odwołać darowiznę. Dzisiaj 
natomiast zajmiemy się praktycz-
nymi aspektami tej problematyki 
– odpowiemy na pytanie w jakiej 

formie należy odwołać darowiznę 
oraz jakie kroki powinniśmy podjąć 
w sytuacji, gdy osoba obdarowana 
nie chce zwrócić uzyskanej w wy-
niku darowizny korzyści.  Przedsta-
wimy także różnicę między odwoła-

niem darowizny a jej rozwiązaniem.
Zgodnie z art. 900 Kodeksu cywilne-
go, odwołanie darowizny następuje 
przez oświadczenie złożone obda-
rowanemu na piśmie, przy czym aby 
było ono skuteczne musi zostać do-



INFORMATOR OŻAROWSKI – 10/63 201616

PORADY
PRAWNE

ręczone obdarowanemu. Oświad-
czenie takie można doręczyć do rąk 
własnych lub wysłać pocztą. Osoba 
obdarowana powinna pokwitować 
odbiór pisma. W drugim przypadku 
powinniśmy natomiast pamiętać, 
aby przesyłkę wysłać listem pole-
conym z potwierdzeniem odbioru. 
Ma to istotne znaczenie dla celów 
dowodowych, ponieważ potwier-
dzenie odbioru stanowi dowód na 
doręczenie obdarowanemu oświad-
czenia o odwołaniu darowizny oraz 
zachowanie przewidzianego przepi-
sami Kodeksu cywilnego, i omówio-
nego w I części artykułu,  terminu.
 Jeżeli przedmiotem darowizny była 
nieruchomość do jej odwołania nie 
jest konieczne zachowanie formy 
szczególnej. Należy jednak mieć na 
uwadze, że forma aktu notarialnego 
jest wymagana dla oświadczenia 
obdarowanego przenoszącego wła-
sność nieruchomości z powrotem na 
darczyńcę. Konieczna więc będzie w 
tym przypadku wizyta u notariusza. 
W przypadku odwołania darowizny 
wykonanej, obdarowany ma obo-
wiązek zwrotu przedmiotu daro-
wizny. Jeżeli nie chce tego uczynić, 
darczyńca może wystąpić na drogę 
sądową, wytaczając powództwo o 
zwrot przedmiotu darowizny. Jeże-
li umowa dotyczyła nieruchomości 
należy wnieść do sądu pozew o zo-
bowiązanie obdarowanego do złoże-
nia oświadczenia woli w przedmio-
cie przeniesienia własności na rzecz 
darczyńcy. Prawomocne orzeczenie 
sądu, które stwierdza obowiązek stro-
ny do złożenia takiego oświadczenia 
woli zastępuje to oświadczenie. Je-
żeli obdarowany przeniósł własność 
darowanej rzeczy na osobę trzecią, 
to orzeczenie sądu uwzględniające 
powództwo, będzie skuteczne rów-
nież w stosunku do osoby, która jest 
aktualnym właścicielem przedmiotu 
darowizny. 

Decydując się na złożenie pozwu, 
powinniśmy pamiętać o kilku kwe-
stiach formalnych. Po pierwsze, 
sądem właściwym jest sąd miejsca 
zamieszkania powoda, a więc w tym 
wypadkU darczyńcy. Właściwość 
rzeczowa sądu jest uzależniona od 
wartości przedmiotu darowizny 
– jeżeli wynosi mniej niż 75.000 zł 
właściwy będzie sąd rejonowy, na-
tomiast jeżeli przedmiot darowizny 
jest wart 75.000 zł lub więcej – po-
zew powinniśmy złożyć do sądu 
okręgowego. Konieczne jest także 
uiszczenie opłaty sądowej, która wy-
nosi 5% wartości przedmiotu sporu 
(w tym przypadki jest to wartość 
przedmiotu darowizny). Jeżeli nie 
stać nas na poniesienie takiego wy-
datku, możemy ubiegać się o zwol-
nienie od kosztów sądowych.
Celem postępowania sądowego bę-
dzie udowodnienie, że odwołanie 
darowizny nastąpiło w sposób sku-
teczny i było ono zasadne. Dlatego 
też powinniśmy przedstawić wszel-
kie dowody świadczące o tym, że 
zaszły okoliczności umożliwiających 
odwołanie darowizny. Mogą to być 
zeznania świadków, dokumenty czy 
też orzeczenia sądów takie jak np. 
wyrok skazujący obdarowanego za 
przestępstwo popełnione przeciw-
ko darczyńcy. Postępowanie w spra-

wie odwołania darowizny jest czę-
sto skomplikowane ze względu na 
konieczność przedstawienia obiek-
tywnych dowodów na niewdzięcz-
ność obdarowanego, dlatego też 
warto rozważyć skorzystanie z po-
mocy profesjonalnego pełnomocni-
ka – adwokata lub radcy prawnego.
 Od odwołania darowizny 
będącego tematem naszego arty-
kułu, należy odróżnić rozwiązanie 
umowy darowizny, które może na-
stąpić przed jej wykonaniem w wy-
niku zgodnych oświadczeń woli obu 
stron.  Ponadto, w art. 901 § 1 KC zo-
stała przewidziana możliwość roz-
wiązania umowy darowizny przez 
sąd, w przypadku, gdy darowizna 
została dokonana przez darczyńcę, 
który został następnie ubezwłasno-
wolniony. Z takim żądaniem może 
wystąpić przedstawiciel osoby ubez-
własnowolnionej, jeżeli darowizna 
ze względu na wartość świadczenia 
i brak uzasadnionych pobudek jest 
nadmierna. Uprawnienie to jest jed-
nak ograniczone czasowo – rozwią-
zania umowy darowizny nie można 
żądać po upływie dwóch lat od jej 
wykonania.

Autor: Jaśmina Łyczewska
Kancelaria Radców Prawnych

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. jawna

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.

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
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Przed pałacem w Pilaszkowie znajdują się popiersia ostatnich jego pry-

watnych właścicieli. To Mieczysław Marszewski (1857-1916) właściciel 

Pilaszkowa od 1892 roku oraz jego syn Antoni Marszewski (1894-1978) 

ostatni właściciel Pilaszkowa (do 1945 roku), rolnik-hodowca. Pałac 

otoczony jest zabytkowym parkiem ze stawami pośród drzew, a do 

parkowego ogrodu przylega ulica...  Marszewskiego.

Mieczysław Marszewski umarł do-
kładnie 100 lat temu. Był wybitnym 
inżynierem, człowiekiem prawym 
obdarzonym znakomitą pamięcią, 
zdolnościami matematycznymi i ję-
zykowymi. Zapamiętany zostanie 
na zawsze jako projektant warszaw-
skiego mostu Poniatowskiego. Gdy 
most Kierbedzia przestał Warszawie 
wystarczać, Mieczysław Marszewski 
i Wacław Paszkowski zaprojektowali 
nową stalową przeprawę przez Wisłę. 
Budowę połączenia lewobrzeżnej
i prawobrzeżnej Warszawy rozpoczęto 
latem 1904 roku. Dwa lata później uru-
chomiono prowizoryczny ruch na mo-
ście (500 m.), a w 1913 – ruch na wia-
dukcie przez Powiśle łączącym go ze 
Śródmieściem (700 m.). Choć na uro-
czystym otwarciu w 1914 roku most 
uzyskał imię cara Mikołaja II (wnuka 
Aleksandra II), to Warszawiacy nazywa-
li go Mostem Poniatowskiego. 
Mimo sukcesów w zawodzie inży-
niera, Mieczysław Marszewski to 
postać tragiczna. Kierował budową 
Mostu Poniatowskiego w latach 
1903-1910, ale w wyniku intryg
i skomplikowanej sytuacji politycz-
nej, nigdy jej jednak nie dokończył. 

Odsunięty od prac trafi ła na Pawiak 
z zarzutami malwersacji. Gdy po 
ponad dwóch latach bezprawne-
go aresztu odzyskał wolność, był 
wrakiem człowieka pod względem 
fi zycznym i psychicznym. Nigdy nie 
wrócił już do życia zawodowego. 
Most dokończył Rosjanin inż. Kon-
stanty Lubickij – człowiek darzący 
Marszewskiego dużym szacunkiem, 
który po przejęciu inwestycji zo-
stawił pod swoim kierownictwem 
wszystkich pracowników polskiego 
inżyniera. 
Rozbity psychicznie Marszewski 
osiadł w Pilaszkowie. Tu spędził ostat-
nie lata swego życia. Już wcześniej 
rozbudowywał miejscowy pałac, któ-
rego był właścicielem. Marszewskie-
mu zawdzięcza dwór pilaszkowski 
obecny kształt architektoniczny. Do 
prac budowlanych, które polegały 
m.in. na zbudowaniu dodatkowego 
piętra i bocznego skrzydła, doszło na 
przełomie wieków, według projektu 
arch. Czesława Domaniewskiego.
A pałac to miejsce szczególne. Na 
przestrzeni lat przez Pilaszków prze-
winęły się postaci znane z kart hi-
storii. Tadeusz Kościuszko właśnie 

w tym dworze wręczył Janowi Hen-
rykowi Dąbrowskiemu nominację 
generalską. Pilaszków to też piękny 
XVIII-wieczny zabytkowy park ze 
stawami, na których wiosną gnież-
dżą się kaczki (w dawnych czasach, 
król Jan III przyjeżdżał tu ze swojego 
Wilanowa i zarzucał się w tutejsze 
ostępy właśnie na pilaszkowskie 
kaczki ), zachęca do spacerów.
Marszewski zmarł 29 listopada 1916 
roku w wieku zaledwie 59 lat w roz-
kwicie swych możliwości twórczych, 
których – przez splot wielu okolicz-
ności – nie mógł wykorzystać. Umie-
rał z poczuciem doznanych krzywd. 
Skrzywdzony przez ludzi nie docze-
kał też niepodległej Polski.
Dziś w jego Pilaszkowie działa Mu-
zeum Dworu Polskiego. To kompleks 
kulturalny usytuowany na terenie 
zabytkowej posiadłości dworsko-par-
kowej, należącej do Fundacji Miłosier-
dzie i Kultura, prowadzącej również 
Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrz-
ności Bożej. W kilku salkach zgro-
madzono liczne pamiątki związane 
z właścicielami i gośćmi Pilaszkowa 
oraz nawiązujące do historii Polski.
Pałac otacza zabytkowy park, na te-
renie którego znajduje się Muzeum 
Pojazdów Konnych – największe tego 
typu muzeum na Mazowszu. Na osi 
głównej alei parkowej znajduje się 
cmentarz wojenny żołnierzy polskich 
poległych 12 i 13 września 1939 r.

tekst i foto: tom

OŻAROWSKIE ULICE
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Cichy zabójca – to potoczne okre-
ślenie czadu (tlenku węgla). Tlenek 
węgla jest gazem silnie trującym, 
bezbarwnym i bezwonnym, nieco 
lżejszym od powietrza. Powstaje
w wyniku niepełnego spalania wie-
lu paliw m.in. drewna, oleju, gazu, 
benzyny, nafty, węgla, spowodo-
wanego brakiem odpowiedniej ilo-
ści tlenu, niezbędnej do zupełnego 
spalania. Może to wynikać z braku 
dopływu świeżego/ zewnętrznego/ 
powietrza do urządzenia, w którym 
następuje spalanie albo z powodu 
zanieczyszczenia, zużycia lub złej 
regulacji palnika gazowego, a tak-
że przedwczesnego zamknięcia 
paleniska pieca lub kuchni. Jest to 
szczególnie groźne w mieszkaniach,
w których okna są szczelnie za-
mknięte lub uszczelnione na zimę. 
Niebezpieczeństwo zaczadzenia 
wynika z faktu, że tlenek węgla jest 
gazem niewyczuwalnym dla czło-
wieka. Dostaje się do organizmu 
przez układ oddechowy, a następ-
nie jest wchłaniany do krwioobiegu. 
W układzie oddechowym człowieka 
tlenek węgla wiąże się z hemoglobi-
ną 210 razy szybciej niż tlen, bloku-
jąc dopływ tlenu do organizmu.
Aby uświadomić Państwu jego 
śmiertelne działanie i właściwo-
ści tlenku węgla przytoczę pewien 
przykład: Piecyk gazowy w małej 
łazience bez przewodu kominowe-
go (lub z niedrożnym przewodem 

CZAD – CICHY ZABÓJCA
kominowym ), może w ciągu jednej 
minuty wytworzyć ok. 29 dcm3 tlen-
ku węgla, dawkę, która może zabić 
dorosłego człowieka. W celu zapew-
nienia bezpieczeństwa w Państwa 
mieszkaniach zalecamy stosowanie 
urządzeń monitorujących skład po-
wietrza / czujników/. Ich podstawo-
wym zadaniem jest monitorowanie 
składu powietrza w pomieszczeniu, 
w którym zostały zamontowane
i ostrzeganie przy pomocy sygna-
łów dźwiękowych i świetlnych o wy-
stąpieniu niebezpiecznych stężeń 
gazów, których skład w powietrzu 
stwarza zagrożenie dla życia i zdro-
wia ludzkiego.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest 
niepełne spalanie, do którego może 
dojść np. gdy zbyt szczelnie za-
mknięte są okna, brak jest właściwej 
wentylacji. Powoduje to powstawa-
nie tlenku i utrudnia jego odpływ. 
Przede wszystkim należy więc za-
pewnić możliwość stałego dopływu 
świeżego powietrza do paleniska 
(pieca gazowego, kuchenki gazo-
wej, kuchni węglowej lub pieca) oraz 
swobodny odpływ spalin.
Pamiętaj aby: 

  nie zasłaniać kratek wentylacyj-
nych i otworów nawiewnych,

  przy instalacji urządzeń i syste-
mów grzewczych korzystaj z usług 
wykwalifi kowanej osoby,

  dokonywać okresowych przeglą-
dów instalacji wentylacyjnej i prze-
wodów kominowych oraz ich 
czyszczenia. Zarządca budynku 
lub właściciel ma obowiązek m. in. 
przeglądu instalacji wentylacyjnej 
nie rzadziej niż raz w roku.

  w przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdzić poprawność dzia-
łania wentylacji, ponieważ nowe 
okna są o wiele bardziej szczelne 
w stosunku do wcześniej stosowa-
nych w budynku i mogą pogarszać 
wentylację,

  systematycznie sprawdzać ciąg po-
wietrza, np. poprzez przykładanie 
kartki papieru do otworu, bądź 
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie 
zakłóca wentylacji, kartka powinna 
przywrzeć do wyżej wspomniane-
go otworu lub kratki,

  zabezpieczyć mieszkanie czujni-
kiem wykrywającym tlenek węgla 
w powietrzu. Każdego roku w wy-
niku zatrucia czadem umiera ok. 
100 osób.

 

Pamiętajmy !

Od stosowania się do powyższych 

rad może zależeć zdrowie i życie 

Twoje oraz Twoich bliskich. Wy-

starczy jedynie odrobina przezor-

ności.

 

 Jan Lal
 Sekretarz Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Informujemy, że pływacki Klub Spor-
towy „Jedynka” Ożarów Mazowiecki 
otrzymał dofi nansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w ramach 
Programu „Klub” 2016 (II nabór).
Środki w wysokości 10 tys. zł. (brut-
to) pochodzą z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej.
Dotacja zostanie przeznaczona m.in. 
na zakup sprzętu sportowego dla 

KS „Jedynka” z dofi nansowaniem 

z Ministerstwa Sportu
zawodników naszego Klubu oraz 
uatrakcyjnienie zajęć szkółki pły-
wackiej KS „Jedynka”.
O dofi nansowanie mogły ubiegać się 
kluby sportowe starsze niż 3-letnie, 
których zawodnicy odnoszą sukcesy 
i zdobywają punktu w „Programie 
szkolenia i współzawodnictwa spor-
towego młodzieży uzdolnionej”. KS 
„Jedynka” oba te warunki spełnia.

Liczymy że to dopiero początek 
owocnej współpracy naszego Klu-
bu z MSiT, których liczne programy 
skierowane są dla młodych spor-
towców.
Przy okazji warto przypomnieć, że 
codzienna działalność KS „Jedynka” 
jest współfi nansowana przez Gminę 
Ożarów Mazowiecki.
Tomasz Barański, prezes KS „Jedynka”
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KULTURA

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” – LISTOPAD

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

13 listopada – niedziela – godz. 12.00 Spektakl te-
atralny dla dzieci w wykonaniu Teatru PATIGO pt.: „Wiel-
kie wydarzenia w świecie małych”. Wstęp wolny.

Wesoły i nacechowany profi laktyką spektakl, dzięki któ-
remu najmłodsi dowiadują się jak powinni zachować się 
w różnych sytuacjach. 
19 listopada Warsztaty Międzykulturowe o Meksyku. 
Wstęp wolny.

spotkanie dla dorosłych: W królestwie Azteków

i Majów – Meksyk. 

Czy potomków Azteków można jeszcze dziś spotkać? 
Jakie tereny zamieszkiwali Majowie? Dlaczego wize-
runek Matki Boskiej z Guadelupe był badany przez 
NASA? Jakie znaczenie miał jaguar? 
16.45-18.15 spotkanie dla dzieci: W królestwie Azte-

ków i Majów – Meksyk

Dzieci zostaną zabrane w fascynującą podróż do 
Meksyku. Dowiedzą się m. in.: Kim byli Aztekowie? Ja-
kie wtedy były zasady gry w piłkę? Kto mógł pić gorącą 
czekoladę? Jakie mieli skarby i gdzie je ukrywali? Kiedy 
meksykańskie dzieci jedzą marcepanowe trumienki
i lukrowe czaszki?
Na te i wiele innych pytań odpowie psycholog mię-
dzykulturowy, podróżnik i lektor języków obcych- Ewa 
Klah. Ponadto: nauka podstawowych zwrotów w języku 
hiszpańskim oraz pokaz slajdów i pamiątek z Meksyku.

22 listopada – wtorek Sesja Rady Miejskiej
26 listopada – sobota – godz. 16.00-20.00 Andrzej-
kowy wieczorek taneczny dla seniorów przy muzyce 
na żywo! Wstęp 15 zł/os.

26 i 27 listopada – sobota i niedziela – godz. 10.00 

Turniej GO o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckie-
go.

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

20 listopada 2016 – niedziela – godz. 15.00 – 

Przedstawienie dla dzieci pn. „Bajka o Jeżach”

w wykonaniu Teatru Lalkowego Czarodziej. Wstęp 

wolny.

„Bajka” opowiada o małym jeżyku, który nie chciał cho-
dzić do szkoły i poszedł do lasu, gdzie spotkało go wiele 
niebezpiecznych przygód. W bajce dzieci poznają m. in. 
życie jeży oraz ich zwyczaje. 

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15 

20 listopada - niedziela – godz. 16.00-20.00 Wieczo-
rek taneczny dla seniorów „Andrzejki”. Wstęp wolny.

26 listopada – sobota – godz. 15.00-17.00 Andrzej-
ki – impreza taneczna dla dzieci. Zapraszamy najmłod-
szych do udziału we wspaniałej zabawie andrzejkowej, 
podczas której oprócz tańców zostaną zorganizowane 
konkursy, wróżby i zabawy. Wstęp wolny.

KALENDARIUM CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH – LISTOPAD

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 292

18 listopada – piątek – godz. 11:00 wykład w ramach 
zajęć programowych Ożarowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku „Suplementy diety-czym są i jakie warto 
stosować?” O diecie na wzmocnienie odporności opowie 
dietetyk Aleksandra Ulatowska.
25 listopada – piątek – godz. 11:00 kolejny wykład
z cyklu „Długowieczność: przypadek, przeznaczenie, czy 
aktywny wybór człowieka?” Wykład poprowadzi pani 
Ewa Misiołek.
W każdy poniedziałek Ożarowski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku zaprasza na bezpłatne „Lekcje Brydża” od 9:00. 
W czasie spotkań każdy może poznać tajniki brydża od 
podstaw.
W godzinach 11:00-13:00 w poniedziałek odbywają się 
spotkania integracyjne Ożarowskiego Klubu Mam. 
We środę w godzinach porannych zapraszamy na cy-
kliczne spotkania „Ożarowskiego Klubu Mam.” Zajęcia są 
skierowane do mam z dziećmi do 3 roku życia. W czasie spo-
tkania odbywają się zajęcia umuzykalniające („Gordonki”)

i pobudzające zmysły („Zmysłowianki”). Obowiązują zapisy 

na stronie klubmam.cisprzyparku.pl

Także we środę o godz. 12:30 zapraszamy na otwarte 
„Treningi umysłu dla seniora” organizowane przez Funda-
cję Bene Factum. Zajęcia mają na celu poprawę pamięci, 
szybkości myślenia i zdolności twórczych. Koszt spotkań: 

10zł/warsztat. Obowiązują zapisy (665 666 667).

We środę w godzinach 16:00-20:00 zapraszamy wszyst-
kich chętnych na ogólnorozwojowe zajęcia dla młodzie-
ży. Są to cztery godziny cotygodniowych kreatywnych zajęć
w formie twórczych warsztatów młodzieży z psychologiem. 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 731 32 23.

Zajęcia wspierające pamięć odbywają się w czwartki

o godzinie 10:00. Aby wziąć udział w zajęciach, należy 

zapisać się w biurze Ożarowskiego Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku (22 731 32 29).
W czwartki o godz. 17:00 odbywają się rozgrywki brydża.
W piątki o godz. 12:00 zapraszamy na „Spotkania przy 
kawie” dla Seniorów.
A o godzinie 13.00 Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku zaprasza na spotkania Klubu fi lmowego.
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Była to I edycja konkursu, którego 
najważniejszym celem było promo-
wanie więzi rodzinnych oraz propa-
gowanie wartości, znaczenia słowa 
rodzina i roli rodziny w codziennym 
życiu. Do zadań rodzin należało wy-
konanie kreatywnego i interesujące-
go zdjęcia przedstawiającego swoją 
rodzinę. Nadesłane prace konkurso-
we stanowiły zdjęcia, przedstawiają-
ce rodzinę w jej codziennym życiu. 
Wpłynęło wiele ciekawych fotografi i. 
Jury po zapoznaniu się ze zdjęciami 
nadesłanymi na konkurs postano-
wiło nagrodzić 3 rodziny, których 

fotografi ę wyróżniały się zaanga-

żowaniem i kreatywnością. Jury 

nie oceniało kwestii technicznych 

nadesłanych zdjęć. Dodatkowo 

ufundowana została nagroda 

publiczności dla rodziny, której 

zdjęcie opublikowane 

na portalu społeczno-

ściowym otrzymało 

największą ilość „po-

lubień”. Pierwsze miej-

sce w konkursie zajęła 

ze swoim zdjęciem 

rodzina Pyrów, drugie 

miejsce rodzina Kow-

szun, miejsce trzecie zajęła ro-

dzina Baniszewskich. Nagrodę pu-
bliczności zdobyła rodzina Świątek. 
Dla rodziny, która zajęła pierwsze 
miejsce została wykonana profesjo-
nalna plenerowa sesja fotografi cz-
na wykonana przez Michała Turkas 
oraz Pawła Krupę  z MPfotografi a.pl
z pełną stylizacją ubioru, włosów
i makijażu, którą przygotowała Paula 
Waśkiewicz-Banasiak oraz Alicja Pe-
cka z MakeUpClub.com.pl. Po sesji 

Konkurs na zdjęcie rodzinne – rozstrzygnięty! 
W dniu 19 października w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 

Mazowieckim odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla 

zwycięzców Konkursu na Zdjęcie Rodzinne.

zdjęciowej, została zaprojektowana 
i wydrukowana fotoksiążka, którą 
otrzymała rodzina. Nagrodą dodat-
kową dla zwycięskiej rodziny był 
aparat cyfrowy. Drugie oraz trzecie 
miejsce zostało nagrodzone również 
aparatem cyfrowym. Rodzina, która 
zdobyła nagrodę publiczności otrzy-
mała nowoczesną cyfrową ramkę na 
zdjęcia. Nagrody zwycięskim rodzi-
nom wręczył i ufundował Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł 
Kanclerz. 
Gratulujemy rodzinom pomysło-
wości i oryginalności wykonanych 
zdjęć. Dziękujemy wszystkim za 
udział w konkursie. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do Pana 
Pawła Kanclerza – Burmistrza Ożaro-
wa Mazowieckiego za patronat nad 
konkursem i akceptację pomysłu. 
Jednocześnie zachęcamy wszystkie 
rodziny do udziału w II edycji Kon-
kursu na Zdjęcie Rodzinne. 
Obserwujecie profi l www.facebook.
com/zdjecierodzinne/, szczegóły już 
wkrótce. 

Michał Turkas
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PUNKT KONSULTACYJNY
ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

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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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 Informator oraz 
Straży Miejskiej 22721 26 50

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 

domy. Więcej informacji pod telefonami wolontariu-

szy. 507 415 468, 602 655 645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka, 

a chcesz pomóc 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
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