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4 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Po ponad 
dwóch miesiącach wakacji w placówkach edukacyjnych gmi-
ny Ożarów Mazowiecki znów można będzie usłyszeć dzwon-
ki, a korytarze zapełnią się uczniami. Uroczyste inauguracje 
roku szkolnego 2017/2018 odbędą się w każdej placówce 
edukacyjnej na terenie gminy. 

W tym roku naukę w szkołach podstawowych i przedszkolach 
rozpocznie 3009  uczniów, a w    gimnazjach 370. Po raz pierwszy 
w ławach szkolnych zasiądzie 254  sześciolatków.

Wiele placówek szkolnych przeszło wakacyjne remonty. Szko-
ła podstawowa w Umiastowie zyskała nową salę gimnastyczną  
i sale dydaktyczne, oraz zmodernizowano pozostałą część wraz  
z zagospodarowaniem terenów wokół i nowym parkingiem.

 Jedną z największych inwestycji tego roku jest również termo-
modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 
( mała szkoła) za kwotę prawie 5 mln. złotych. Zakres prac jest bar-
dzo duży i zawiera m.in. montaż kolektorów słonecznych, pomp 
ciepła , modernizację kotłowni, wymianę instalacji, wymianę  
i docieplenie dachu oraz elewacji, jak również remont wewnątrz 
budynku.

W fazie projektowania jest budowa szkoły podstawowej nr 2 
przy ul. Lipowej na około 650 uczniów. Rozbudowa czeka również 
szkołę podstawową w Duchnicach, wymuszoną wprowadzaną 
właśnie reformą oświaty. Inwestycja zapewni warunki dla funk-
cjonowania ośmioklasowej placówki.

Wszystkim uczniom życzymy 
udanego roku szkolnego 2017 /2018, 

samych dobrych ocen
oraz wspaniałych 

osiągnięć naukowych. 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Numery archiwalne Informatora Ożarowskiego 
znajdą Państwo na stronie:

www.ozarow-mazowiecki.pl/
informator-oarowski/article/21
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 Mieszkańcy gminy bardzo pozytywnie ocenili pomysł 
systemu zniżek, widzieli jego celowość i zasadność.

 W ciągu 4 lat karty wydano ponad 320 rodzinom. 
Ulgi wprowadzone uchwałą w 2013 roku obejmowały:

 ▶ 20% zniżki od ceny biletów na imprezy kultural-
ne organizowane lub odbywające się w Domu Kultury 
„Uśmiech”,

 ▶ 20% zniżki od ceny za udział w stałych zajęciach 
prowadzonych lub organizowanych przez Dom Kultury 
„Uśmiech”,

 ▶ 20% zniżki od ceny biletów i karnetów na pływalnię 
oraz na inne zajęcia organizowane przez Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Ożarowie 
Mazowieckim,

 ▶ 20% zniżki od ceny obiadów wy-
dawanych w szkołach prowadzo-
nych przez gminę Ożarów Mazo-
wiecki, dla uczniów tych szkół, 

 ▶ 20% zniżki w opłatach admi-
nistracyjnych w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez 
gminę Ożarów Mazowiecki.

 Od 2014 roku wprowadzono również 20% zniżki  
w opłatach administracyjnych w żłobku miejskim, zaś  
w 2015 roku 20% zniżki od ceny wyżywienia w przed-
szkolach publicznych i żłobku miejskim. 

 W latach 2013 – 2016 wysokość udzielonych zniżek 
przedstawia się następująco:

 » W 2013 r. – 15 547,91 zł,
 » W 2014 r. – 33 524,74 zł,
 » W 2015 r. – 44 194,78 zł,
 » W 2016 r. – 69 266,61 zł.

 Samorząd gminy stale ma na uwadze potrzeby 
mieszkańców. Rodziny wielo-
dzietne często same zgłaszają 
propozycje i uwagi do Programu. 
Zawsze są one rozważane i anali-
zowane, m. in. pod kątem praw-
nym i finansowym. Możliwość 
samodzielnego decydowania  
o wykorzystaniu gminnego bu-
dżetu pełni tu ważną rolę. Dla-
tego też wsłuchując się w głosy 
posiadaczy „Ożarowskiej Karty 

Rodziny 3+” burmistrz wraz z radą miejską postano-
wili wprowadzić kolejne zniżki – rodziny wielodziet-
ne, z których dzieci dojeżdżają do szkół średnich 
i wyższych, będą mogły ubiegać się o dopłatę do 
imiennego biletu długookresowego (miesięcznego 
lub kwartalnego) w wysokości 20% kosztów biletu 
zakupionego na dojazd do szkoły średniej lub wyż-
szej. Dzięki temu, wydatki na komunikację dla rodzin 
wielodzietnych znacznie się zmniejszą.

 Nowe ulgi zaczną obowiązywać we wrześniu  
2017 r. – zainteresowane osoby zapraszamy na  
www.ozarow-mazowiecki.pl gdzie będą zamiesz-
czane wszystkie bieżące informacje na temat zmian  
w Programie.
        
 Urząd Miejski 

 w Ożarowie Mazowieckim

„OŻAROWSKA KARTA RODZINY 3+”
- NOWE ULGI

 W 2013 r. w gminie Ożarów Mazowiecki rozpoczął funkcjonowanie Program „Ożarowska Karta Ro-
dziny 3+”. Wprowadzając Program, samorząd gminy miał na celu wsparcie rodzin wielodzietnych, uła-
twienie korzystania z zajęć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, kształtowanie pozytywnego wi-
zerunku rodziny wielodzietnej.

Energetyka Ożarów Mazowiecki informuje,
że w związku z pracami remontowymi na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Partyzantów 37 

mogą nastąpić spadki ciśnienia wody bądź chwilowe przerwy w dostawie wody na terenie zasilanym 
przez SUW Partyzantów (miejscowość Ożarów Mazowiecki). 

Za utrudnienia przepraszamy.
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Wykorzystanie wydanych OKR3+ na przestrzeni 4 lat
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15 października 2005 roku Gmina 
Ożarów Mazowiecki podpisała porozu-
mienie partnerskie z Gminą Brusy, woj. 
pomorskie.  Jest to jedna z gmin dotknięta 
skutkami nawałnicy, która przeszła przez 
tamte tereny w „ długi weekend sierpnio-
wy”. Zniszczenia są ogromne. Burmistrz 
Paweł Kanclerz, wraz z przedstawicielami 
Rady Miejskiej – Andrzejem Cichalem i Le-
chem Toruszewskim pojechali na miejsce, 
by wesprzeć przyjaciół z Brus. Zawieźli ze 
sobą to, co najbardziej potrzebne, czy-
li piły łańcuchowe, łańcuchy, plandeki, 
młotki, gwoździe oraz toporki.

 „...Dosłownie przed chwilą wróciliśmy 
z Brus. W zasadzie żadne zdjęcia nie są w 
stanie oddać powagi sytuacji, a każda re-
lacja tylko w niewielkim stopniu może po-
móc zrozumieć rozmiary kataklizmu, który 
dotknął Brusy i okolice. Ogromne połacie 
lasu zostały powalone i połamane jak zapałki. 120-letnie 
drzewa stały się igraszką dla iście demonicznego żywiołu. 
Wysłuchaliśmy wielu dramatycznych opowieści, gdzie łzy 
i bezsilność przeplatały się z nadzieją. Społeczność Brus 
jest bardzo dobrze zorganizowana, a determinacja władz 

gminy, ochotników, strażaków czy policji oraz innych 
służb jest ogromna .Pomoc, której udzieliła naszym przy-
jaciołom gmina Ożarów Mazowiecki oprócz 
czysto praktycznego wymiaru miała też prze-
kaz społeczny i  symboliczny. W tak trudnych 
chwilach nikt nie powinien być pozostawio-
ny samemu sobie. Burmistrz Brus serdecznie 
dziękuje ożarowskiej społeczności i z nadzie-
ją oczekuje na dalsze wsparcie”  to słowa bur-
mistrza Pawła Kanclerza wypowiedziane po 
powrocie z Brus. Dodał on również, że planu-
je zaproponować Radzie Miejskiej uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
poszkodowanych.

Mieszkańcy naszej gminy w tej sytuacji 

zdali egzamin na „piątkę” z solidarności 
z potrzebującymi. W przestrzeni  inter-
netowej prowadzonych było kilka akcji 
zbierania potrzebnych artykułów dla do-
tkniętych klęska żywiołową. Jako jedni  
z pierwszych, zbiórkę zorganizowali stra-
żacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Oża-
rowie Mazowieckim, którzy ogłosili to na 
swoim profilu na facebooku. Zbiórki zor-
ganizowała również parafia NMP Królowej 
Apostołów w Ołtarzewie wraz z admini-
stratorami Forum Mieszkańców Ożarowa 
Mazowieckiego, oraz parafia pod wezwa-
niem Św. Wojciecha BM w Płochocinie, 
natomiast parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Mazowieckim zorganizowała 
kwestę na ten cel. Dobrze, że ludzie potra-
fią się spontanicznie zorganizować i chcą 
pomagać, ale ważne by pomoc ta była 
skoordynowana. Zgodnie z zapewnie-

niem Burmistrza Pawła Kanclerza „Wszystkim, którzy za-
angażowali się w pomoc serdecznie dziękujemy. Postara-
my się, żeby ta pomoc dla partnerskiej gminy Brusy była 
wielowątkowa, rozłożona w czasie i udzielana w sposób 
i formie uzgodnionej z tamtejszymi władzami lokalnymi.”

Dla wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc: 

POMOC DLA MIESZKAńCóW 
PARTNERSKIEJ GMINY BRUSY
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Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 20 czerwca 2017 r.

1. Uchwała Nr XLII/415/17 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.
2. Uchwała Nr XLII/416/17 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
3. Uchwała Nr XLII/417/17 w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
4. Uchwała Nr XLII/418/17 w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na or-
ganizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środo-
wisk polskich na Wschodzie.
5. Uchwała Nr XLII/419/17 w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazo-
wiecki za 2016 rok.
6. Uchwała Nr XLII/420/17 w sprawie udzielenia abso-
lutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego z tytułu 
wykonania budżetu za 2016 rok.
7. Uchwała Nr XLII/421/17 w sprawie sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Ożarów Mazowiecki na rzecz użytkownika 
wieczystego, położonej w Koprkach.
8. Uchwała Nr XLII/422/17 w sprawie nadania nazwy 
drodze serwisowej położonej w Jawczycach.
9. Uchwała Nr XLII/423/17 w sprawie nadania nazwy 
drodze serwisowej położonej w Jawczycach.
10.  Uchwała Nr XLII/424/17 w sprawie nadania nazwy 
drodze serwisowej położonej w Konotopie.
11. Uchwała Nr XLII/425/17 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.
12. Uchwała Nr XLII/426/17 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.
13. Uchwała Nr XLII/427/17 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Oża-

rów Mazowiecki, a m. st. Warszawa, dotyczącej realizacji 
projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”.
14. Uchwała Nr XLII/428/17 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w sprawie 
współpracy gmin na rzecz realizacji projektu budowy 
ścieżek rowerowych w zakresie Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjo-
nalnym przeznaczonych do dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
15. Uchwała Nr XLII/429/17 w sprawie przyjęcia „Lokal-
nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazo-
wiecki na lata 2016 - 2023”.
16. Uchwała Nr XLII/430/17 w sprawie udzielenia po-
mocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu doty-
czącej zadania bieżącego pod nazwą „Utrzymanie rzeki 
Kanał Ożarowski na terenie gminy Ożarów Mazowiecki”.
17. Uchwała Nr XLII/431/17 w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi składanej przez właścicieli nieru-
chomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, terminów i miejscu składania deklaracji przez 
właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i try-
bu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.
18. Uchwała Nr XLII/432/17 w sprawie uchwalenia re-
gulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki.
19. Uchwała Nr XLII/433/17 w sprawie przyjęcia oceny 
zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki 
za rok 2016.

Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 13 lipca 2017 r.

1. Uchwała Nr XLIII/434/17 w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr XLII/430/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu doty-
czącej zadania bieżącego pod nazwą „Utrzymanie rzeki 
Kanał Ożarowski na terenie gminy Ożarów Mazowiecki”
2. Uchwała Nr XLIII/435/17 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki
3. Uchwała Nr XLIII/436/17 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.  
4. Uchwała Nr XLIII/437/17 w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
5. Uchwała Nr XLIII/438/17 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Ma-
zowieckiego z przeznaczeniem na zadanie w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej.
6. Uchwała Nr XLIII/439/17 w sprawie ustalenia cen 
urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu 

zbiorowego.
7. Uchwała Nr XLIII/440/17 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie porozumienia w sprawie współfinanso-
wania lokalnej linii uzupełniającej.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej 
przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).
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KULTURA

DOM KULTURY ,,UŚMIECH” 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 7 czerwca odbyło się zebranie rodziców dzieci uczęsz-
czających na zajęcia Zespołu ludowego „Ożarowiacy”

 ▶ 9 czerwca zorganizowano wystawę prac dzieci  z pra-
cowni plastycznej na zakończenie roku kulturalnego

 ▶ 10 czerwca pomoc techniczna podczas Biegu im.  
J. Kusocińskiego oraz w ramach Pikniku Krwiodawstwa

 ▶ 10 czerwca koncert Zespołu ludowego „Ożarowiacy’ 
w Pruszkowie

 ▶ 26-30 czerwca Akcja „Lato z Uśmiechem”

W ramach Ożarowskiej Sceny Letniej:

 ▶ 1 lipca odbyła się Zabawa na dechach 
 ▶ 2 lipca wystąpił kabaret Formacja Chatelet 
 ▶ 8 lipca zaprezentowano seans filmowy „Most szpie-

gów” 
 ▶ 9 lipca odbył się piknik dla dzieci „Kraina klaunów”
 ▶ 15 lipca zorganizowano Discopolowanie
 ▶ 16 lipca wystąpił kabaret Jurki
 ▶ 22 lipca odbyła się Zabawa na dechach
 ▶ 23 lipca odbył się piknik dla dzieci „Miasteczko spor-

towe”
 ▶ 29 lipca zaprezentowano seans filmowy „Agentka”
 ▶ 30 lipca wystąpił kabaret Koń Polski
 ▶ 27, 28 i 31 lipca zorganizowano warsztaty taneczne 

zespołu Ludowego „Ożarowiacy” 
 ▶ 1-7 sierpnia odbył się V Międzynarodowy Festiwal 

Folkloru - Ożarów Mazowiecki 2017 z udziałem zespołów 
z Meksyku, Turcji, Chorwacji, Białorusi oraz Polski. W dniu 

6 sierpnia zorganizowano paradę zespołów ulicami Oża-
rowa oraz koncert finałowy na boisku na os. Floriana

 ▶ 8-15 sierpnia udział Zespołu ludowego „Ożarowiacy” 
w warsztatach tanecznych w Bukowcu

 ▶ 12 sierpnia odbyła się Zabawa na dechach
 ▶ 13 sierpnia wystąpił Kabaret „RAK”

CENTRUM INICJATYW SPOłECZNYCH 
„PRZY PARKU”

 ▶ 6 czerwca odbyły się międzypokoleniowe warsztaty 
edukacyjno - artystyczne pt. „Artystyczne spotkania z fo-
tografią” skierowane do seniorów i ich wnucząt

 ▶ 13 czerwca zorganizowano wernisaż podsumowujący 
międzypokoleniowe warsztaty kulturalno - edukacyjne 
pt. „Artystyczne spotkania z fotografią” 

 ▶ 10 – 14 lipca warsztaty dziennikarskie z Konradem 
Fado dla młodzieży w wieku 12-16 lat w ramach akcji 
„Lato z Uśmiechem”

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JóZEFOWIE 

 ▶ 3 sierpnia zorganizowano koncert inauguracyjny  
V Międzynarodowego Festiwalu Folkloru 

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH

 ▶ 7 - 11 sierpnia zorganizowano „Lato z Uśmiechem” dla 
dzieci i młodzieży - zajęcia plastyczne oraz teatralne

Podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Ro-
bót Inżynieryjnych „INSBUD-BIS” Rafał Bystrzycki z siedzi-
bą w Pruszkowie i Stanisław Bystrzycki INSBUD z siedzi-
bą w Pruszkowie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Święcice – Etap II za cenę ofertową brut-
to: 6.480.000,00 zł

 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Ro-
bót Inżynieryjnych „INSBUD-BIS” Rafał Bystrzycki z siedzi-
bą w Pruszkowie i Stanisław Bystrzycki INSBUD z siedzi-
bą w Pruszkowie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  
w ulicy Kwiatowej w miejscowości Bronisze za cenę ofer-
tową brutto: 578.600,00 zł

 ▶ z wykonawcą: BUDWEX Mieczysław Wasilewski z sie-
dzibą w Truskawiu na konserwację oświetlenia uliczne-
go, bieżącą kontrolę i drobne prace naprawcze na tere-
nie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową 
brutto: 426.500,00 zł (do wysokości środków zabezpie-
czonych w budżecie na przedmiotowe zadanie tj. kwoty 
426.500,00 zł)

 ▶ z wykonawcą: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej 
Winnicki z siedzibą w Sochaczewie na modernizację 

dwóch budynków komunalnych: Cz. A - przy ul. Przypar-
kowej 20 w Broniszach, Cz. B – przy ul. Poznańskiej 167D 
w Ożarowie Mazowieckim 

 » za cenę ofertową brutto na część A: 610.748,53 zł
 » za cenę ofertową brutto na część B: 896.577,80 zł

 ▶ z wykonawcą: ART GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 
(mała szkoła) przy ul. Szkolnej 2 w Ożarowie Mazowiec-
kim za cenę ofertową brutto: 4.680.557,13 zł 

 ▶ z wykonawcą: ART GLOBAL Sp. z o.o. w Warszawie na 
projekt i budowę Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Lipo-
wej 11 w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową brut-
to: 21.000.000,00 zł

 ▶ z wykonawcą: PHU „ŻAK” Michał Szymaniak z siedzibą 
w Duchnicach na dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów 
Mazowiecki wraz z zapewnieniem opieki w czasie prze-
wozu do: szkół podstawowych, gimnazjów, na pływalnię, 
zawody sportowe, inne konkursy międzyszkolne oraz 
doraźne zastępstwa w roku szkolnym 2017/2018 za cenę 
ofertową brutto: 408.951,40 zł (do wysokości środków 
zabezpieczonych w budżecie na przedmiotowe zadanie 
tj. kwoty 408.951,40)

 ▶ z wykonawcą: Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą 

ZAMóWIENIA PUBLICZNE
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w Poznaniu na zakup, rozbudowę, wdrożenie i utrzy-
manie systemów informatycznych z uruchomieniem 
e-usług dla Gminy Ożarów Mazowiecki współfinansowa-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie 2.1 
„E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, 
Typ projektów:  „E-administracja” za cenę ofertową brut-
to: 938.000,00 zł

 ▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób Paweł 
Mońko z siedzibą w Pruszkowie na dowóz dzieci niepeł-
nosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku 
szkolnym 2017/2018 w celu realizacji obowiązku nauki 
do: Warszawy, Pruszkowa, Leszna, Ożarowa Mazowiec-
kiego i Płochocina za cenę ofertową brutto: 362.787,12 
zł (do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie 
na przedmiotowe zadanie tj. kwoty 362.787,12)

 ▶ z wykonawcą: NOVUM Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą  
w Szczytnie na budowę placu zabaw w Ołtarzewie przy 
ul. Parkowej, Gmina Ożarów Mazowiecki za cenę oferto-
wą brutto : 659.792,43 zł

Ogłoszono-wszczęto postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na:

 ▶ „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem 
zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazo-
wiecki w ramach POIiŚ 2014-2020” dotyczące:
Cz. A  - Wykonania tarasów na skarpach podwodnych  
i dnie stawów wzmocnionych faszyną, wykonanie nasa-
dzeń roślin oraz wykonanie nawierzchni ścieżek parko-
wych z kruszywa kamiennego.
Cz. B – Wykonania pomostu na stawie w Parku Ołtarzew-
skim w Ożarowie Mazowieckim 

 ▶ zakup, rozbudowę, wdrożenie i utrzymanie systemów 
informatycznych z uruchomieniem e-usług dla Gminy 
Ożarów Mazowiecki współfinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 „E-usługi”, Pod-
działanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: 
„e-administracja

 ▶ dostarczenie i montaż hali namiotowej wraz z zago-
spodarowaniem terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ modernizację boiska i budowę ogrodzenia przy Szko-
le Podstawowej w Święcicach

 ▶ dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 2017/2018 w celu 
realizacji obowiązku nauki do: Warszawy, Pruszkowa, 
Leszna, Ożarowa Mazowieckiego i Płochocina

 ▶ odnowienie odwodnienia terenu w miejscowości 
Wolskie – Etap I (postępowanie powtórzone)

 ▶ przebudowa sieci kanalizacyjnych sanitarnych wraz  
z przepompownią ścieków i odcinkiem kanalizacji tłocz-
nej przy ul. Fabrycznej w Józefowie

 ▶ budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej (postępowanie 
powtórzone)

 ▶ modernizacja nawierzchni ulic Cisowej i Czereśnio-
wej w Broniszach, Bocznej w Duchnicach oraz Pogodnej  
w Piotrkówku Małym.

Miło nam po-
informować, że 
działający od 2004 
roku w Ożarowie 
Maz. Klub Sporto-
wy „1” ponownie 
został beneficjen-
tem programu 
Klub II na rok 2017. 
Ze środków po-
chodzących z Mi-
nisterstwa Sportu  

i Turystyki otrzymaliśmy 10 tys. zł. Pieniądze zostaną prze-
znaczone na działalność statutową naszego Stowarzysze-
nia, m.in. zakup sprzętu sportowego oraz na zapewnie-
nie najlepszej opieki dzieciom ze szkółki pływackiej KS 
„1”, które od września będą stawiały swoje pierwsze kroki  
w pływaniu pod opieką naszych trenerów.

To kolejna już dotacja przyznana KS „1” ze środków 
MSiT w 2017 roku. W maju br. KS”1” był organizatorem 
pikniku „Rodzinny Dzień Dziecka na Sportowo w Oża-
rowie Maz.”. Wydarzenie, w którym przez kilka godzin 
uczestniczyła ponad setka dzieci, było także finansowane 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Całoroczną działalność KS „1” finansowana jest ze 
środków Gminy Ożarów Mazowiecki.

Tb/KS”1”

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
WSPIERA DZIAłALNOŚć KS „1”
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” 
WRZESIEń

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAńSKA 165

 ▶ 24 września - niedziela - godz. 12.00 Spektakl te-
atralny dla dzieci pt.: „Awanturka z leśnego podwórka”  
w wykonaniu artystów z Agencji Artystycznej Bajlandia

CENTRUM INICJATYW SPOłECZNYCH, 
UL. POZNAńSKA 292

 ▶ 8 września – piątek - godz. 18.00 – Alaska – opo-
wieść fotograficzna Edyty Chrząszcz

FILIA W JóZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ 24 września  2017 - niedziela w godz. 14.00-16.00 
„Jesienny plener malarski” - malowanie przy sztalugach  
w józefowskim parku.

FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15    

 ▶ 24 września - niedziela, godz. 16.00 - Wieczorek  
taneczny dla seniorów 

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - WRZESIEń

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, 

UL. SZKOLNA 2

 ▶ Narodowe Czytanie - Wesele: 02.09.2017,   
godz.10.00 przy fontannie obok Centrum Inicjatyw Spo-
łecznych, ul. Poznańska 292. Czytanie uświetni występ ta-
neczny zespołu ludowego „Ożarowiacy”. Impreza współ-
organizowana jest wraz z Domem Kultury „Uśmiech”. 

 ▶ Kiermasz Biblioteki na gminnych Dożynkach: 
03.IX.2017

 ▶ Spotkanie z cyklu: Książka z Autografem – z pisar-
ką Anetą Krasińską: 27.09.2017, g. 19.00

 ▶ Spotkanie z cyklu: Ożarowskie historie – gość  
Janusz Orsik: 04.10.2017, g. 18.00

FILIA W JóZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ Kurs komputerowy – spotkanie informacyjne
       - 14.09.2017. godz. 9:30

 ▶ Spotkanie autorskie z Dorotą Sumińską 
       - 22.09.21017. godz. 18.00

STAłY PROGRAM

 ▶ Każdy poniedziałek, godz. 16.00-18.00 – Planszoma-
nia

 ▶ Każda pierwsza środa miesiąca, godz. 17.00-18.00   
Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych

 ▶ Każdy czwartek, godz. 17.00-18.00 - Czytanie na Dy-
wanie  

FILIA W JóZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00 – Brydż
 ▶ Każdy czwartek, godz. 10.00-12.00 - Klub Pasjonaci

Kontakt: Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim: 
(22) 722 12 65, Filia w Józefowie: (22) 292 60 22, 
Filia w Święcicach:  (22) 721 02 60. 

 Informacje o wydarzeniach bieżących znajdują się  
w kalendarium na stronie Biblioteki, gdzie można rów-
nież zapisać się na biblioteczny newsletter.

Zatrudnię energiczną i odpowiedzialną osobę do obsługi klienta 
w gastronomii Bar Giełda Bronisze. 
Mile widziane doświadczenie w gastronomii.  

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny 607- 401-510.

DAM PRACĘ

DO SORTOWANIA MAKULATURY, NA STAłE
Praca w miłej atmosferze, 9 godz. dziennie, umowa zlecenie, premia kwartalna, 

15PLN/godz Brutto. Konotopa, ul. Fiołkowa 34 (Okolice Piastowa). Tel. 669 114 442

DAM PRACĘ OD ZARAZ

POSZUKIWANI PRACOWNICY NA RECEPCJĘ ORAZ NA STANOWISKO KELNERA/ KELNERKI 
w hotelu zajeździe w Błoniu pod Warszawą. Więcej informacji pod tel. 500702804

Zapraszamy na dzień próbny 

DAM PRACĘ
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Kabarety, pokazy filmowe na świeżym powietrzu, potańcówki na dechach i pikniki tematyczne 
dla dzieci były atrakcjami Ożarowskiej Sceny Letniej. Projektu kulturalnego realizowanego w letnich 
plenerach w sąsiedztwie Parku Ołtarzewskiego przez Dom Kultury „Uśmiech”. Wydarzenia proponowane 
w ramach tego cyklu wzbogaciły ofertę kulturalną i urozmaiciły mieszkańcom lato w mieście.

 Ożarowska Scena Letnia to projekt przygotowany z w ramach 
obchodów 50-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. 
Organizatorem imprez był Dom Kultury „Uśmiech” pod patronatem 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego  Pawła Kanclerza. Na Scenie 
Letniej w Hali Namiotowej w Ołtarzewie zaprezentowały się 
najlepsze polskie kabarety: „Formacja Chatelet”, „Jurki”, „Koń 
Polski”, „Rak”oraz „Chyba”. W kinie plenerowym zaś wyświetlono 
między innymi takie filmy jak „Most szpiegów”, „Agentka” czy 
„Carte Blanche”. Nie zabrakło również atrakcji dla miłośników 
dobrej zabawy, muzyki i tańca „na dechach”, czyli coś w klimacie 
dawnych lat. Do tańca „na żywo” przygrywały zespoły  „Oktan 
Band”, „”Music Top”, „Sobota” czy „Hot Sun”. W projekcie pomyślano 
tez o najmłodszych mieszkańcach gminy, przygotowując dla nich 
pikniki tematyczne - „Kraina Wymyślanek”, „Piknik Piracki”, „Kraina 
Klaunów” oraz „Miasteczko sportowe”. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia był bezpłatny.
Staraliśmy się, aby co weekend przygotować dla mieszkań-

ców atrakcyjną propozycję. Biorąc pod uwagę spore zaintereso-
wanie mieszkańców tym projektem, należy uznać, że atrakcyjny, 
zróżnicowany repertuar oraz wysoki poziom wykonawczy  speł-
niły oczekiwania widzów i stały się ważnym punktem wakacyjnej 
oferty kulturalnej naszej gminy. 

Krzysztof Jabłoński 
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XXX FORUM HUMANUM MAZURKAS

3 WRZEŚNIA, GODZ.17.00
Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz – Prezesi GRUPY MAZURKAS 

zapraszają mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego i okolic na wyjątkowy wieczór

„Kozacy w Ożarowie !!!”
Najbardziej spektakularne tańce świata 

w programie „MY, ZAPOROŻCY”
Wielka Gala w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

 z okazji  XXX-ej edycji FORUM HUMANUM MAZURKAS

Narodowy Zespół Pieśni i Tańca Ukrainy im. G. Wieriowki
Imponujący i kolorowy kalejdoskop 70-ciu tancerzy, śpiewaków i muzyków

Mistrzostwo tańca, zachwycające brzmienie chóru, wspaniali muzycy i ich unikalne instrumenty. Najpiękniejsze 
utwory folkloru UKRAINY,  ale nie tylko.  Wielki i wiele znaczący koncert zawodowych artystów. 

W trakcie wieczoru, zapraszamy na otwarcie Forum Rzeźby Mazurkas - 
to wystawa kilkudziesięciu rzeźb na terenie zielonym i we wnętrzach Hotelu Mazurkas. Jest to unikalna wystawa 

znakomitych prac 15-u znanych rzeźbiarzy. Wystawiane dzieła-rzeźby w granicie, marmurze, brązie i  innych 
materiałach brały już udział w wielu wystawach rzeźby w Europie. Otwarcie tej  unikalnej wystawy będzie wielkim 

wydarzeniem artystyczno-towarzyskim

Na SCENIE TALENTóW,  Irena Bartkowska przedstawi kolejny nowy talent sztuki scenicznej

Prowadzenie wieczoru: Andrzej Bartkowski
Kurator wystawy rzeźby: Janina Tuora

Realizacja filmu: Jan Sumikowski i Janina Tuora
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 Idea pierwszej edycji wystawy 
rzeźby w  Hotelu MCC Mazurkas 
Conference podejmuje to wyzwa-
nie. Inicjatywa przedsięwzięcia 
wyszła od gospodarza miejsca – 
prezesa Andrzeja Bartkowskiego 
w kooperacji z kilkoma twórcami: 
Lili i Wiesławem Fijałkowskimi, 
Dariuszem Kowalskim KODAREM 
i Majidem Jammoulem. 
 Prezentowane będą głównie 
rzeźby ogrodowe, a także dzieła 
bardziej kameralne oraz medale. 
Zamierzeniem pomysłodawców – 
jak dodaje Dariusz Kowalski – jest 
cykliczna kontynuacja wystaw, 
których celem jest promocja 
twórczości, uwrażliwianie odbior-
cy na ten rodzaj sztuki, a także 
możliwość znalezienia nabywców 
rzeźb, co dla rzeźbiarzy jest istot-
nym aspektem.  
 W wystawie bierze udział kil-
kunastu, wielokrotnie nagradza-
nych twórców. 
 Najmniejsze formy medalier-
skie zaprezentują dwie artystki: 
Magdalena Dobrudzka i Anna Be-
ata Wątróbska-Wdowiarska. Obie 
utytułowane, mają na swym kon-
cie wiele prestiżowych nagród, 
ale przede wszystkim wspaniały warsztat. Prace Magda-
leny Dobrudzkiej, są poetyckie. Drzemie w nich dynami-
ka, pewność ręki, wydają się miękkie w dotyku, choć to 
przecież brąz. Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska kreśli 
świetne portrety w medalach „Marii Skłodowskiej-Curie”, 
„Maurice Bejart”. 
 Z kolei ceramiczne prace Lilii i Wiesława Fijałkowskich 
uczestniczących w międzynarodowym ruchu decentry-
stów - to jedyne prace ze szkliwionej gliny szamotowej 
zaprezentowane na ekspozycji. W rzeźbie „Ryba z rafy ko-
ralowej” Lili Fijałkowskiej jest coś z atmosfery bajek Braci 
Grimm. Natomiast w pracach Wiesława Fijałkowskiego, 
widać zabawę formą, dążenie do jej uproszczenia, opty-
malizacji kształtu i barwy. 
 Widzowie będą mogli przyjrzeć się także aktom ko-
biecym. „Akty” Leona Gruzda choć różnią się materiałem, 
z którego zostały wykonane (brąz i czerwony marmur) 
są posągowe, mają w sobie pewną monumentalność. 
Lśniące, wygładzone emanują witalnością. Zachwyt nad 
kobiecością to także „Akty” Jacka Zwoniarskiego i Ry-
szarda Piotrowskiego. Ogląda się je i zaczyna się marzyć 
o własnym ogrodzie, gdzie mogłyby zostać wyekspono-

wane. Pobrzmiewa zachwyt nad 
antykiem, docenia się ekspresję  
i skupienie uwagi na doskona-
łych proporcjach ludzkiego ciała. 
 „Portret młodzieńca” Wiesławy 
Elżbiety Michalczewskiej wyko-
nany z różnokolorowego mar-
muru pokazuje jak z wyobraźnią 
można poszukiwać nowych roz-
wiązań, wręcz zaskakiwać połą-
czeniami w obrębie jednego ma-
teriału. 
 Odejściem od wystudiowa-
nych, wycyzelowanych form za-
ciekawia Edward Łagowski. Moc-
ne zestawienie przerysowanych 
proporcji w pracy „Kross” intrygu-
je, podobnie jak jego popiersie 
„Młodzieńca” z marmuru, którego 
białe żyłki stają się zastygłymi 
śladami życia portretowanego. 
Te prace są intrygujące, szorstkie, 
silne. W twórczości Krzysztofa 
Pawłowskiego możemy dostrzec 
jego życiową drogę i fascynacje, 
m.in. sztuką rodzimych miesz-
kańców Alaski. 
 Ekspresja towarzyszy także 
Majidowi Jammoulowi. Odważ-
ne, nieograniczone materiałem, 
malarskie, jak „The flame of Erose” 

i „Genesis” prace syryjskiego artysty są najbardziej zbliżo-
nymi do abstrakcji rzeźbami tej ekspozycji, a jednocze-
śnie dojrzałym ujęciem podejmowanych tematów. 
 Przyglądam się „Wędrowcowi” Dariusza Kowalskie-
go KODARA i odczytuję zawartą w rzeźbie historię. Czy 
to alter ego twórcy? Czy kubistyczne formy to kolejne 
progi, schody, po których wspina się tytułowy bohater? 
Czy to bagaż niesiony przez człowieka, a jednocześnie 
coś, co determinuje i określa jednostkę? Autor, znany  
z realistycznych, pomnikowych dokonań, prezentuje na 
wystawie prace, np. „Kurosa”, które pokazują, jak można 
wędrować niejedną ścieżką. 
 I na koniec „smak alabastru” w wykonaniu Teresy Pa-
stuszki Kowalskiej. Można delektować się i dotykać ocza-
mi bieli jej prac, zgeometryzowanych, a łagodnych, przy-
noszących niekiedy echo art deco. „Cantata”, „Ich dwoje, 
„Płynę na wyspy szczęśliwe” uświadamiają, że twardy 
materiał w rękach rzeźbiarza zmienia się w tworzywo pla-
styczne, poddające się woli artysty.

Halina Sienkiewicz - Więcław

FORUM RZEŹBY MAZURKAS
 Z dobrą wystawą, jest jak z każdym dobrym przedstawieniem, dobrą sztuką –  zostaje w pamięci, 
wpisuje się w kulturę. Zostawia ślad. Rodzi się wymiana myśli, wrażeń, a wreszcie kształtuje się gust. 
Widz karmi swoją wrażliwość i wiedzę. Rozwija intelektualnie i uwrażliwia na piękno, co buduje od we-
wnątrz przestrzeń człowieka zwaną duchowością.

Krzysztof Pawłowski „Ból”
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Inwestycyjne lato w naszej gminie trwa w najlepsze. Nawiązując do artykułu z poprzedniego 
numeru Informatora Ożarowskiego, prezentujemy Państwu postęp prac. (Zaawansowanie inwe-
stycji na dzień 18 sierpnia br.)

Remontujemy, budujemy
- inwestycyjne lato…

 Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kręczkach-Kaputach

Termomodernizacja SP nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim (mała szkoła)
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  Trwają prace związane z przebudową dróg na osiedlu 
Duchnice. Ukończona została budowa ulicy Baczyńskiego, a bli-
ska finalizacji jest ulica Asnyka (1) na której pozostało wybudo-
wanie oświetlanie ulicznego. Na dwóch pozostałych remonto-
wanych ulicach Broniewskiego (3) i Kochanowskiego (2) w chwili 
obecnej trwają prace nad ułożeniem nawierzchni z kostki beto-
nowej. Ukończone natomiast zostały chodniki oraz kanalizacja 
deszczowa.

 Na ulicy Wolności (4) w Ożarowie Mazowieckim wy-
konane zostały chodniki oraz zjazdy indywidulane do posesji, 
podbudowa pod ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz 
rozpoczęto układanie nawierzchni. 

1

2

3 4

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie

Budowa nowego budynku GSPZLO 
w Ożarowie Mazowieckim
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 Od  2  do 6 sierpnia w Ożarowie Mazowieckim i Józefowie rozbrzmiewała muzyka oraz  odbywały się pokazy tańców 
ludowych z różnych zakątków świata. Gościliśmy zespoły z dalekiego Meksyku „Compania de Danza Folklorica Tierra 
Mestiza”, z Chorwacji„Kud Jedinstvo”, z Białorusi „Polesskiye Zori” oraz Turcji „ Eskisehir Osmangazi University Hamer”.
Polskę reprezentował lokalny zespół folklorystyczny „Ożarowiacy”. 
 Celem festiwalu jest kultywowanie tradycji, zwyczajów ludowych oraz poznawanie kultur innych narodów. Nie bez 
znaczenia jest również integracja zespołów folklorystycznych, ludzi kochających muzykę, taniec oraz śpiew. Tego typu 
spotkania to także możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania znajomości. Międzynarodowa obsada festiwalu 
stworzyła też okazje do przełamania barier kulturowych. Festiwal, co roku, cieszy się dużą popularnością wśród miesz-
kańców naszego regionu, wciąż przybywa nowych sympatyków i widzów tego wydzrenia. Kolorowe stroje, urzekający 
taniec oraz śpiew w różnych językach wzbudzały ogólny zachwyt. 
 Tegoroczny festiwal rozpoczęliśmy od spotkania integracyjnego na  boisku UKS „Ołtarzew”. Poczęstunek dla gości 
przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Święcicach oraz Piotrkówku Małym, za co serdecznie dziękujemy. 
Koncert inauguracyjny odbył się w Józefowie, w parku przylegającym do Filii Domu Kultury. Następnie zespoły gościły 
w Błoniu i na warszawskim Bemowie. Był też czas na wspólne zwiedzanie stolicy naszego kraju. Koncert finałowy miał 
miejsce w Ożarowie Mazowieckim. Niedzielne przedpołudnie rozpoczęliśmy od ekumenicznej Mszy Św. w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego. Oprawa Eucharystii miała niezwykle uroczysty charakter. We Mszy Św. uczestniczyli wyznawcy róż-
nych religii, których połączyła wspólna modlitwa. Następnie niezwykle barwny, wesoły korowód przeszedł ulicami mia-
sta. Uczestnicy tańcząc, śpiewając zapraszali do udziału w finałowym koncercie galowym. Po powitaniu przez burmistrza 
Pawła Kanclerza, Przewodniczącego Rady Miejskiej  Andrzeja Cichala, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” Ta-
deusza Złotkowskiego oraz dyrektor Domy Kultury „Uśmiech”  Alinę Holk na scenie kolejno zaprezentowały się zespoły. 
Występ każdej grupy poprzedzała informacja o jej pochodzeniu, historii oraz sukcesach. Ogromne zainteresowanie pu-
bliczności wzbudzały zarówno śpiew, taniec  jak i stroje oraz osobliwa uroda uczestników.           
 Każdy zespół zaprezentował swój własny, niepowtarzalny styl i skradł na swój sposób serca widzów. Goście festiwalu 
chętnie nawiązywali kontakt z publicznością, zachęcali do tańca, pozowali do wspólnych zdjęć. Piękna pogoda przycią-
gnęła liczne grono mieszkańców, zarówno tych najmłodszych, jak i tych nieco starszych. Zachwycona publiczność podzi-
wiała występy do ostatniej minuty i nagradzała wykonawców gromkimi brawami. Podobnie jak w poprzednich czterech 
edycjach organizatorem Festiwalu był Dom Kultury „Uśmiech”, pod patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 
Pawła Kanclerza. Współorganizatorami zaś byli: Powiat Warszawski Zachodni, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ożarów”, Cen-
trum Kultury w Błoniu oraz Bemowo Dzielnica m.st. Warszawy. Jednocześnie pragniemy podziękować sponsorom, którzy 
wsparli tegoroczną edycję Festiwalu, byli nimi: Hotel Lamberton, Firma Bittner oraz Delikatesy „U Bogusi”. 
 Już teraz zapraszamy za rok, na kolejną edycję tego wspaniałego wydarzenia

Krzysztof Jabłoński
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 Pod tym hasłem Biblioteka Publiczna w Ożarowie 
Mazowieckim wraz z Fundacją „Nasz Macierzysz” 
realizowała przez całe wakacje zajęcia dla dzieci  
w plenerze. Podczas regularnych, cotygodniowych 
spotkań pokazaliśmy, że książki są fantastyczną rozrywką 
i świetnie udaje się je połączyć z zabawą na świeżym 
powietrzu.

Spotykaliśmy się przy altance, nad sadzawką  
w Macierzyszu, w każdą środę w godzinach 18.00-19.00. 
Głośno czytaliśmy, rysowaliśmy, rozwiązywaliśmy zagad-
ki, układaliśmy maxi puzzle, zawsze było też dużo ruchu. 
Czytać najmłodszym mógł każdy dorosły, znany lub 
mniej znany. Na pierwszym spotkaniu czytała Marzena 

Ścichowska - radna Rady Miejskiej Ożarowa Mazowiec-
kiego, na kolejnym - instruktor Biblioteki Powiatowej 
Ewa Bojarowska oraz rodzice, którzy świetnie się w tej 
roli sprawdzili. Głośno czytał burmistrz Paweł Kanclerz, 
wspomagany przez  skarbnik gminy Małgorzatę Pio-
trowską oraz radnego Zbigniewa Szelenbauma. Gośćmi 
kolejnych spotkań byli bibliotekarze, działacze Funda-

cji,  pojawił się też nawet  aktor teatralny  
i filmowy Piotr Ligienza, znany m. in.  
z serialu „Ranczo”. Grał w nim rolę sekreta-
rza gminy Wilkowyje. Przeczytał on dzie-
ciom opowiadanie „Proszę mnie przytulić” 
Przemysława Wechterowicza. To pełna 
humoru i wzruszająca opowieść o tym, jak 
mały, ale płynący z serca gest, może zmie-
nić życie każdego z nas. Bo któż z nas nie 
lubi się przytulać?

A któż z nas nie lubi przebywać w gro-
nie sympatycznych ludzi w pięknym oto-
czeniu przyrody?

Zapewne to z tego powodu Biblioteka 
Podwórkowa w Macierzyszu cieszyła się 
dużym powodzeniem. Bardzo dziękujemy 
Prezes Fundacji Annie Mioduszewskiej,  

Zbigniewowi Szelenbaumowi i Zdzisławowi Zalewskie-
mu, sołtysowi z Macierzysza za wspaniałą współpracę  
i zachęcamy do kontynuowania zabawy z książkami  pod 
chmurką.

Elżbieta Paderewska

DZIECIĘCE LATO Z KSIąŻKą
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 Biblioteka miejscem spotkań  - ta myśl przyświeca na-
szej filii w Józefowie już od lat.

Biblioteka  - obok bogatego księgozbioru stwarza  
przestrzeń dla różnych grup wiekowych.

Seniorzy chętnie uczęszczają na Kurs z „Podstaw ob-
sługi komputera”, we wtorki można zagrać w brydża, zaś 
w każdy czwartek odbywają się spotkania Klubu Pasjo-
natów - osób, dla których ważna jest kultura i sprawy lo-
kalne. Bibliotekę odwiedzają licznie grupy przedszkolne, 
dla których przygotowywane są zajęcia tematycz-
ne na podstawie tekstów literackich. W co drugą 
sobotę w miesiącu zapraszamy wszystkie dzieci 
w wieku 4 - 8 lat na Poranki w bibliotece. W maju 
biblioteka w Józefowie włączyła się w obchody 
ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek - zorganizo-
waliśmy Turniej szachowy o Puchar Biblioteki oraz 
przeprowadziliśmy przy współpracy z wolontariu-
szami i harcerzami z Hufca ZHP Błonie grę plenero-
wą, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. 
W czerwcu byliśmy obecni na festynie organizo-
wanym przez Filię DK Uśmiech w Józefowie z oka-
zji Dnia Dziecka. Na stoisku biblioteki, furorę zrobi-
li nasi literaccy goście - Czarownica i Słoń Trąbalski.

Po wakacjach wracamy z naszymi stałymi pro-
pozycjami! Jesteśmy otwarci na współpracę, chęt-

nie udostępnimy nasze wnętrza! Zapraszamy wszystkie 
zainteresowane osoby, jak i wolontariuszy - mile widzia-
na młodzież - do pomocy w organizacji wydarzeń kultu-
ralnych - a najbliższe, już 22 września - spotkanie autor-
skie ze znaną miłośniczką zwierząt - Dorotą Sumińską.

Monika Dziedzic,
kierownik Filii BP w Józefowie

W JóZEFOWIE...
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28 lipca w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazo-
wieckim Burmistrz Paweł Kanclerz wręczył nagrody  
II Edycji Konkursu na Zdjęcie Rodzinne. 

Rodzina Państwa Banaszkiewiczów za zajęcie pierw-
szego miejsca otrzymała cyfrowy aparat fotograficzny 
oraz foto książkę zawierającą zdjęcia z plenerowej sesji 
zdjęciowej. Zdjęcia wykonali Paweł Krupa oraz Michał 
Turkas z firmy MPfotografia, którzy zajęli się również 
przygotowaniem graficznym foto albumu. Paula Waśkie-
wicz-Banasiak z Makeup Club zadbała o profesjonalny 
makijaż, fryzury a także stylizację ubioru. Rodziny Pań-
stwa Dudków oraz rodzina Państwa Latoszków za zajęcie 
drugiego i trzeciego miejsca otrzymały cyfrowe aparaty 
fotograficzne. Jury konkursu postanowiło dodatkowo 
wyróżnić zdjęcia Państwa Dolotów i nagrodzić rodzinę 
personalizowanym albumem na zdjęcia. Nagroda pu-
bliczności - za otrzymanie największej ilości lajków na 

fecebookowym profilu konkursu przypadła rodzinie Pań-
stwa Koms.

Bardzo serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom na nadesłane zdjęcia i po-
dzielenie się z nami rodzinnymi momentami utrwalony-
mi na fotografiach. Dziękujemy zwłaszcza tym rodzinom, 
które zmotywowały się do wykonania zdjęć specjalnie na 
potrzeby konkursu. 

Podziękowania kierujemy również do Pana Burmi-
strza Pawła Kanclerza za ufundowanie nagród oraz obję-
cie projektu własnym patronatem.

Organizatorzy 

„Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że nieruchomość – dz. ew. nr 811/22 z obr. Płochocin, o powierzch-
ni 1685 m² przeznaczona została do sprzedaży. Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z zapisami planu miejscowego 
przeznaczona jest pod zabudowę usługową  z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Więcej informacji można uzy-
skać pod nr tel. 22 731 32 71.”

NIERUCHOMOŚć 
W PłOCHOCINIE NA SPRZEDAŻ
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27 lipca zmarła w wieku 93 lat Pani 

Zofia Głodkowska 
(1923-2017)

wieloletnia nauczycielka języka polskiego, wychowawczyni licznych pokoleń 
dzieci i młodzieży, żołnierz VII Obwodu Okręgu  Warszawskiego AK „Obroża” 
Rejonu „Jaworzyn” w czasie konspiracyjnych walk podczas niemieckiej oku-
pacji, sanitariuszka Powstania Warszawskiego - awansowana w 2001 roku do 
stopnia podporucznika, społecznik, człowiek pełen dobroci, poetka.

Przez całe swoje życie związana z Ożarowem. Siedmioklasową szkołę pod-
stawową ukończyła w 1937 roku, gimnazjum na Tajnych Kompletach pro-
wadzonych przez Siostry Urszulanki SJK w Ołtarzewie, gdzie też zdała w 1945 
roku tzw. „małą maturę”.  Łączyła naukę z pracą w fabryce. Po wojnie zdała 
maturę w Liceum Pedagogicznym w Łodzi i rozpoczęła pracę jako nauczyciel-
ka w szkole podstawowej pod Łodzią, w miejscowości Turyn Poddębina. Pod 
koniec 1947 roku przeniosła się do Ożarowa, gdzie oprócz nauczania języka 
polskiego i wychowawstw, prowadziła zespoły recytatorskie, teatry uczniow-
skie, kronikę i gazetkę szkolną oraz opiekę nad Samorządem Szkolnym. Następnie ukończyła Wyższe Studium Nauczyciel-
skie i kolejno studia zakończone uzyskaniem w 1964 roku stopnia magistra filologii polskiej. Cały czas Zofia Głodkowska 
łączyła naukę z pracą zawodową w szkole, znajdując też czas na społeczne prowadzenie kursów i wykładów dokształca-
jących w ZNP i środowisku nauczycieli ołtarzewskich. Pełniła też funkcję opiekuna społecznego z ramienia Urzędu Miasta 
i Gminy Ożarów).

Otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za wyróżniającą, dwudziestoletnią pracę nauczycielską i odznaczenia za pracę spo-
łeczną. Łącznie w szkolnictwie pani Zofia Głodkowska przepracowała 28 lat, z czego w szkole podstawowej w Ołtarzewie 
24 lata. Po zwolnieniu na emeryturę w 1979 roku kontynuowała pracę pedagogiczną w szkole w Ursusie (8 lat), na Woli  
w Warszawie (3 lata),  w Technikum i szkołach zawodowych Fabryki Kabli w Ożarowie (10 lat). 

Zofia Głodkowska zawsze chętnie służyła pomocą, spotykała się z młodzieżą szkolną jako kombatantka zawsze starając 
się przekazać jej miłość do Ojczyzny i szacunek dla jej obrońców. Niecałe pięć ostatnich lat życia spędziła w Domu Opieki 
prowadzonym przez księży orionistów w pobliskim Łaźniewie, odwiedzana przez byłych wychowanków i członków Akcji 
Katolickiej.

Zofia Głodkowska była też świadkiem w procesie beatyfikacyjnym pallotyna księdza Józefa Jankowskiego z Ołtarzewa, 
więzionego  na Pawiaku i zamęczonego w Oświęcimiu, który jest patronem Ożarowa Mazowieckiego.

Pisała wiersze i chętnie recytowała je z pamięci. Tuż przed śmiercią napisała wiersz pożegnalny, który został odczytany 
w czasie Mszy św. pogrzebowej odprawionej w poniedziałek 31 lipca 2017 roku..

Pożegnanie

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje,  
że działki ewidencyjne nr 11/202, 11/203, 11/204, 
11/205, 11/206, 11/210, 11/211, 11/212, 11/213, 11/214, 
11/215 i 11/216 z obr. SHR Płochocin, usytuowane w Jó-
zefowie przy ul. Kasztanowej, zostały przeznaczone do 
sprzedaży. 

Przedmiotowe działki, zgodnie z zapisami planu 
miejscowego przeznaczone są pod zabudowę garażo-
wą. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 731 
32 71.

DZIAłKI W PłOCHOCIINE 
NA SPRZEDAŻ
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23 czerwca świętowaliśmy jubileusz 150-lecia  
pałacu w Duchnicach. Uroczystość uświetnił swoim 
występem wokalnym Genady Iskhakov piosenkarz  
i śpiewak operowy,  aktor Teatru Żydowskiego w War-
szawie. Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali 
zaproszeni przez właścicielkę pałacu panią Marię Gał-
czyńską na piknik na świeżym powietrzu”.

Organizato-
rem wydarze-
nia była Gmina 
Ożarów Mazo-
wiecki.

Pałac zbu-
dowany został 
w roku 1867,   
położony jest 
na malowni-
czym terenie 
o powierzchni 
1,4 hektara. Za-
projektował go 
inż. Stanisław 
Kierbedź (zna-
ny z projektu  
i budowy stałe-
go mostu żela-
znego na Wiśle 
w Warszawie) 
na wzór neo-
renesansowej 

willi włoskiej. Budynek postawiono na planie prostokąta, 
z przyległą czworoboczną wieżą.  

Budynek był wielokrotnie remontowany, co pozbawi-
ło go wielu pierwotnych cech epoki, w dalszym ciągu jed-
nak cieszy oko, zagubiony w urokliwym otoczeniu parku. 
Całość objęta została ochroną konserwatora zabytków. 

 Obiekt posiada burzliwa historię, związana ze mia-
nami właścicieli dóbr. Pod koniec XIX wieku majątek był 
zarządzany przez Antoniego Szymborskiego, dziadka 
naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. W ubiegłym roku 
pomnikowy okaz dębu przy pałacu otrzymał imię „Anto-

ni”. Od 1948 w posiadanie pałacu weszła rodzina Gałczyń-
skich.

Na terenie krajobrazowego parku otulającego dworek 
zachowały się wyjątkowe szpalerowe nasadzenia drzew, 
uznane za pomniki przyrody, aleja pięknych lip oraz inne 
atrakcyjne, pojedyncze okazy.

Urząd Miejski
w Ożarowie Mazowieckim

OBCHODY 150-LECIA PAłACU W DUCHNICACH
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PROPOZYCJE ZAJĘć 
W DOMU KULTURY „UŚMIECH” 

w roku kulturalnym 2017/2018

OŻARóW MAZOWIECKI, 
ul. Poznańska 165

Zajęcia taneczne: 
 ▶ Baby dance dla dzieci w wieku 2-3 lata (zajęcie inte-

gracyjno-rozwijające) – wtorek 
 ▶ Zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci w wieku 4-6 lat 

(hip-hop, jazz, disco, podstawy tańców latynoamerykań-
skich układy choreograficzne, rekwizyty) – wtorek

 ▶ Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 6-9 lat (hip-hop, 
house, dancehall, videoclip, dance, disco, podstawy tań-
ców latynoamerykańskich) – wtorek

 ▶ Taneczne dla młodzieży w wieku 10-14 lat (street 
dance: hip-hop, dancehall, house, jazz, videoclip, dance) 
– wtorek

 ▶ Jazz i  Modern dla młodzieży w wieku 9-14 lat - po-
niedziałek

 ▶ Street Dance & Jazz dla młodzieży w wieku 12-15 lat 
(hip-hop, house, dance hall plus technika tańca jazzowe-
go) - poniedziałek

 ▶ Taniec towarzyski dla par – osoby dorosłe (disco, sal-
sa, cha-cha, rock&roll, jive, samba, walc angielski, walc 
wiedeński, tango, charleston, merengue i inne) – wtorek

 ▶ Zespół Ludowy „Ożarowiacy” dla dzieci w wieku 5-6 
lat, 7-9 lat, 10-13 lat i dla młodzieży – środa i piątek 

Zajęcia artystyczne: 
 ▶ Ceramika dla dzieci w wieku 4-12 lat - poniedziałek
 ▶ Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-6 lat, 7-10 lat 

– wtorek

Zajęcia teatralne: 
 ▶ Teatr Rodziców – warsztaty teatralne dla dorosłych  

– czwartek 

Zajęcia muzyczne i wokalne: 
 ▶ Zespół wokalny dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 

lat – poniedziałek 
 ▶ Zespół muzyczno–wokalny seniorów „Ożarowskie 

Kumoszki” – środa 
 ▶ „Kapela z Uśmiechem”– zajęcia wokalno-muzyczne – 

poniedziałek, środa
 ▶ Chór Kameralny „Ab Imo Pectore” – poniedziałek, środa 

Zajęcia indywidualne: 
 ▶ Zajęcia wokalne – poniedziałek, piątek
 ▶ Nauka gry na instrumentach: 
 ▶ Gitara – poniedziałek, środa 
 ▶ Keyboard – poniedziałek, środa, piątek
 ▶ Pianino – poniedziałek, środa, czwartek
 ▶ Skrzypce – czwartek 

Zajęcia językowe i edukacyjne:  
 ▶ Język angielski: grypy wiekowe 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 

lat, dorośli – wtorek i czwartek 
 ▶ Akademia Kreatywnego Szycia – 14-17 lat – środa 
 ▶ Nowość! Grupa dla dorosłych – środa - godziny późno 

popołudniowe 
 ▶ Wesołe laboratorium prof. Albercika - emocjonująca 

zabawa z nauką dla dzieci w wieku 5-12 lat – piątek 

SOBOTA W „UŚMIECHU”
 ▶ Balet dla dzieci – różne grupy wiekowe od 4 lat 
 ▶ Akademia Kreatywnego Szycia dla dzieci w wieku 

9-13 lat
 ▶ Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 8-12 lat – sobota

WARSZTATY TWóRCZE DLA DZIECI: 
 ▶ 1 i 3 sobota miesiąca Warsztaty Malucha – Mamo, Tato 

stwórzmy coś, dzieci w wieku 2-3 latka z opiekunem
 ▶ Warsztaty – Mały Artysta, dzieci w wieku 4-5 lat 2 i 4 

sobota miesiąca 
 ▶ Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat
 ▶ Warsztaty artystyczne dla młodzieży w wieku 10-15 

lat 

PROPOZYCJE ZAJĘć 
W FILII DOMU KULTURY „UŚMIECH”  W JóZEFOWIE

ul. Fabryczna 15 

Zajęcia artystyczne: 
 ▶ Twórczy maluch dla dzieci w wieku 2-3 lata – ponie-

działek, czwartek 
 ▶ Warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 4-6 lat – ponie-

działek, czwartek 
 ▶ Rzeźba i malarstwo sztalugowe dla dzieci w wieku 10-

12 lat - poniedziałek
 ▶ Rękodzieło dla dzieci i dorosłych – środa dzieci, czwar-

tek dorośli 

Zajęcia taneczno-ruchowe: 
 ▶ Zespół Ludowy „Ożarowiacy” dla dzieci w wieku 5-6 

lat, 7-9 lat – poniedziałek, czwartek  
 ▶ Balet dla dzieci w wieku 4-6 lat – wtorek 
 ▶ Taniec nowoczesny dla dzieci w wieku 7-9 lat (disco 

dance, disco freestyle, street dance show, dance show z 
elementami klasyki, gimnastyki artystycznej i sportowej) 
– wtorek  

 ▶ Akrobatyka z elementami baletu dla dzieci w wieku 
7-10 lat – wtorek 

Zajęcia językowe i edukacyjne:  
 ▶ Język angielski, grupy wiekowe: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 

lat, dorośli – poniedziałek 
 ▶ Wesołe laboratorium prof. Albercika - emocjonująca 
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zabawa z nauką dla dzieci  w wieku 5-12 lat – wtorek 
 ▶ Pracownia komputerowa dla dzieci, młodzieży i doro-

słych – od poniedziałku do piątku 

Zajęcia muzyczne i wokalne:
 ▶ Zespół muzyczno-wokalny seniorów „Wesołe Wdów-

ki” – poniedziałki i piątki
 ▶ Zajęcia wokalne – poniedziałek, czwartek 

Nauka gry na instrumentach - zajęcia indywidualne 
 ▶ Gitara – wtorek 
 ▶ Keyboard – poniedziałek, czwartek 
 ▶ Pianino – poniedziałek, czwartek
 ▶ Skrzypce – środa 

PROPOZYCJE ZAJĘć 
W FILII DOMU KULTURY „UŚMIECH”  W BRONISZACH

ul. Przyparkowa 15

 ▶ Warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 4-6 lat – ponie-
działek 

 ▶ Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 4-6 lat – ponie-
działek 

 ▶ Zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci w wieku 4-6 lat 
(układy choreograficzne, rekwizyty) – wtorek 

 ▶ Taniec nowoczesny dla dzieci 4-6 lat – czwartek 

 ▶ Gimnastyka dla kobiet – zdrowy kręgosłup, streching 
- środa 

 ▶ Język angielski dla dorosłych – czwartek 
 ▶ Pracownia komputerowa dla dzieci, młodzieży i doro-

słych – od poniedziałku do piątku 

 Wszystkie zajęcia rozpoczynają się od 11 września 
2017r. Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00-16.00 do 8 września br., od 11 września  
w godz. 13.00-20.00:

 » Filia w Broniszach pod numerem telefonu 510 284 
791, e-mailowo: filiabronisze@dkusmiech.eu lub osobi-
ście w sekretariacie Filii Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Przy-
parkowa 15, Bronisze. 

 » Dom Kultury „Uśmiech” pod numerem telefonu 
22 722 14 45, e-mailowo: sekretariat@dkusmiech.eu 
lub osobiście w sekretariacie Domu Kultury „Uśmiech”,  
ul. Poznańska 165, Ożarów Mazowiecki. 

 » Filia w Józefowie pod numerem telefonu 22 722 50 
08, e-mailowo: filiajozefow@dkusmiech.eu lub osobiście 
w sekretariacie Filii Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Fabrycz-
na 15, Józefów. 

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie in-
ternetowej: www.dkusmiech.eu

Już niedługo, od 11 września rozpocznie się nowy 
rok kulturalny 2017/2018, a wraz z nim zapraszam na 
ciekawe zajęcia plastyczne, które odbywają się w na-
szym Domu Kultury „Uśmiech”.

Poprzez obcowanie ze sztuką, umożliwia się dzieciom 
i młodzieży zdobycie umiejętności w dziedzinie malar-
stwa, rysunku, modelowania, rzeźby. Uczestnicy mogą 
wykazać się dzięki ekspresji plastycznej w różnorodnych 
dziedzinach, w eksperymentowaniu, w pracy z nowymi 
technikami. Ciekawość i przyjemność wypływająca z 
działania, motywuje do dalszej pracy i kształtowania oso-
bowości.

W minionym roku kulturalnym do naszych pracowni 
w Domu Kultury i Filii w Józefowie  uczęszczało ponad 

100 dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 15 lat z naszej 
gminy, ale także z gmin sąsiadujących. Świetnym pomy-
słem okazały się zajęcia plastyczne organizowane w so-
botę. W tym dniu, kulturalne serce Ożarowa tętni dziecię-
cą energią i zaangażowaniem. Zajęcia są najlepszą formą 
spędzenia wolnego czasu i odskocznią od tygodniowej 
rutyny.

Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku kulturalnym, 
najmłodsi będą równie chętnie uczestniczyć w zajęciach 
plastycznych, które prowadzę od 2013 roku. Zapraszam 
na plastykę, warsztaty twórcze, w poniedziałki i czwartki 
do Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie, a we wtorki 
do Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. 
W tym roku sobotnie warsztaty twórcze będą odbywać 
się trochę w innej formie. A mianowicie zajęcia będą 

prowadzone przez dwóch instruktorów.  
W 1 i 3 sobotę miesiąca, warsztaty malu-
cha – mamo, tato, stwórzmy coś razem, dla 
2-3 latków oraz warsztaty- mały artysta, dla 
4-5 latków, prowadzone będą przez panią 
Marzenę Kałużną. Natomiast w 2 i 4 sobotę 
miesiąca warsztaty artystyczne dla 6-9 lat-
ków oraz 10-15 latków,  prowadzone będą 
przeze mnie.

Zapisy w sekretariacie, telefonicznie (22 
722 14 45) lub pisząc na adres e-mail: se-
kretariat@dkusmiech.eu

  
Katarzyna Cyniak-Górnecka

artysta plastyk
Instruktor z Domu Kultury „Uśmiech”

ARTYSTYCZNY ŚWIAT DZIECI W DOMU KULTURY „UŚMIECH”
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Warsztaty „Artystyczne Lato” ze Strasną Zabą 
zawędrowały w tym roku na Mazury, zabierając do 
Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Syrenka”  
w Marózie uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież. 

Cel był ambitny- rozwijać pasje dzieci, dając im jed-
nocześnie wakacyjny odpoczynek. Duże zaangażowanie 
i ciekawe pomysły młodych trenerów zachęciły obozo-
wiczów do wysiłku. Dzieci podejmowały wiele artystycz-
nych i sportowych wyzwań. Zakończeniem warsztatów 
był Koncert Finałowy, podczas którego uczestnicy zapre-
zentowali swoje talenty.

Jedni odnaleźli się w tańcu i wraz z tancerzem panem 
Gabrysiem przygotowywali układ taneczny na koncert 
finałowy. Inni, pod czujnym okiem pani Weroniki, aktor-

ki i wokalistki, rozwijali swoje pasje muzyczne. Piosenki 
znane z filmów Disneya w wykonaniu naszych uczest-
ników nabrały nowego brzmienia. Dużo sa-
tysfakcji dały obozowiczom zajęcia plastyczne 
prowadzone przez panią Kasię, absolwentkę 
łódzkiej ASP. Powstały obrazy w różnych stylach 
malarskich, różnych technikach prezentujące 
uroki mazurskiego krajobrazu. Ogromnym za-
skoczeniem były dla młodzieży zajęcia, w cza-
sie których tworzyli gry planszowe. Na pierw-
szych zajęciach chłopcy pytali: „Da się grać bez 
komputera?”. Okazało się, że tak. Fantastyczne, 
magiczne wątki wciągnęły chłopców i z wielką 
wyobraźnią kreowali wymyślonych przez sie-
bie bohaterów gry.  W tajniki teatru i aktorstwa 
wprowadzał uczestników młody aktor, pan Mar-
cin. Jego zajęcia opierały się na inspirowaniu 
uczestników do samodzielnej pracy, improwiza-
cji i odkrywania swoich zdolności. Grupa teatral-
na zaprezentowała podczas koncertu finałowego scenki 
improwizowane według własnego pomysłu i skecze.

Uczestnicy byli niestrudzeni. Zawsze mieli siłę, by ro-
zegrać mecz piłki nożnej, pograć w siatkówkę czy bad-
mintona. Najmilej wspominają czas spędzony nad jezio-
rem. Mimo wielu zajęć, udało się znaleźć czas na kąpiel  
w jeziorze, plażowanie i relaks na  rowerach wodnych. 

Wieczory spędzali na grach i zabawach na terenie ośrod-
ka. Dodatkową atrakcją były dyskoteki i ognisko.  

W planie warsztatów nie mogło zabraknąć 
edukacyjnego elementu. Wychowawcy: pani Małgosia  
i pan Marcin, zadbali by dzieci wyjechały z wakacji z nową 
wiedzą. Dlatego też zorganizowali wycieczkę do Olsztyna. 
W programie znalazło się zwiedzanie Muzeum Warmii  
i Mazur, spacer olsztyńską Starówką, panorama miasta 
widziana z wieży zamkowej i prezentacja o gwiazdach  
w tamtejszym  Planetarium. Oczywiście znalazł się 
również czas na zakup pamiątek.

Każdy dzień obfitował w nowe wyzwania, mnóstwo 
zabawy i radości. Z wypowiedzi uczestników wynikało, że 
każdy znalazł swoje ulubione zajęcia.   Dziewczynki w wy-

powiedzi w filmie zamieszczonym na por-
talu Facebook, powiedziały że: „najfajniej-
sza była gimnastyka z panem Gabrysiem 
i zajęcia z tańca”. Jak powiedziała Zuzia  
z grupy starszej, to ich grupa miała najlep-
szego wychowawcę, pana Marcina. Maja  
z grupy młodszej, twierdzi że jej podobały 
się zajęcia plastyczne. Natomiast chłopcy  
z grupy starszej, między innymi Szymon 
zapytany, co najbardziej jemu się podoba-
ło odpowiedział, że zdecydowanie najchęt-
niej brali udział w tworzeniu gier. 

Tegoroczne warsztaty „Artystyczne 
Lato 2”  zorganizowane przez Stowarzysze-
nie Strasna Zaba były niezwykle aktywne  
i twórcze. Koncert finałowy, na który zapro-
szone zostały rodziny uczestników, przy-
niósł wiele wzruszeń – rodzice dostrzegli 

ogromny potencjał swoich dzieci, docenili zaangażowa-
nie i wkład pracy. 

Zadanie publiczne było współfinansowane z budżetu 
Gminy Ożarów Mazowiecki. Młodzież  z niecierpliwością 
czeka na następną edycję.

       
Stowarzyszenie Strasna Zaba

„LETNIA PRZYGODA ZE STRASNą ZABą”
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 Od 11 do 25 czerwca 2017 na terenie gminy 
Ożarów Mazowiecki miał miejsce  II Festiwal Polskiej 
Muzyki Dawnej. 

Koncert inauguracyjny odbył się 11 czerwca w koście-
le NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Wystąpił Ka-
meralny Zespół Wokalny Favola in Musica i zespół instru-
mentów dawnych Canor Anticus pod dyrekcją Roberta 
Lawrence’a. Artyści wykonali muzykę Bartłomieja Pękiela, 
kompozytora żyjącego w XVII w. Usłyszeliśmy m.in. Dulcis 
amor Jesu, Ave Maria czy najbardziej znany utwór tego 
twórcy – Audite mortales. Warto zaznaczyć, że słuchacze 
mieli okazję usłyszeć po raz pierwszy na festiwalu takie 
instrumenty jak viole da gamba.

Kolejny koncert festiwalu odbył się 18 czerwca  
w kościele św. Wojciecha w Płochocinie. Wystąpił zespół 

instrumentów dawnych 
Ars Nova pod kierow-
nictwem artystycznym 
Krzysztofa Owczynika. 
Usłyszeliśmy utwory  ta-
kich kompozytorów, jak 
Piotr z Grudziądza, Mi-
kołaj Gomółka, Wacław 
z Szamotuł czy Jakub 
Sowa. Muzycy wykonali 
również muzykę do tań-
ców z okolic Płochocina  
i Ożarowa, zapisaną przez 
słynnego etnografa i ba-
dacza kultury ludowej 
Oskara Kolberga. Warto 

zwrócić uwagę, że w znakomitej akustycznie świątyni  
w Płochocinie zabrzmiały po raz pierwszy tak rzadkie 
instrumenty dawne jak viola da gamba, fidel, puzon czy 
krzywuły. Słuchacze oklaskiwali także znakomitych soli-
stów: Ewelinę Siedlecką-Kosińską (sopran) i Karola Barto-
sińskiego (kontratenor).

Na zakończenie II Festiwalu Polskiej Muzyki Dawnej 
w Archidiecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Mazowieckim w dn. 25 czerwca zabrzmiały 
dwa utwory. Pierwszy z nich to Litania de Beata Maria Vir-
gine Franciszka Caspara, kompozytora żyjącego w latach 
1717-1760 i tworzącego w Rzeczypospolitej (twórca ten 
zmarł w Warszawie). Szczególną okazją do prawykona-

nia Litanii stała się 300. rocznica urodzin kompozytora. 
Drugi utwór to Magnificat Tomaso Albinoniego. To ostat-
nie dzieło przy akompaniamencie barokowej orkiestry 
festiwalowej Collegium Musicum Varsoviensis wykonał 
ożarowski chór Ab Imo Pectore. Warto zwrócić uwagę na 
pięknie zaśpiewaną przez Katarzynę Bienias arię sopra-
nową, a także na znakomite kreacje artystyczne pozosta-
łych solistów – Joanny Gontarz (alt), Adama Sławińskiego 
(tenor) i Przemysława Żywczoka (bas).

Pragnę gorąco podziękować ks. dr Dariuszowi Smolar-
kowi SAC, który przed każdym z festiwalowych koncertów 
wygłosił wykład wprowadzający słuchaczy w kontekst 
historyczno-kulturowy czasów, w których powstawa-
ły prezentowane publiczności dzieła. Warto zaznaczyć, 
że ks. Dariusz Smolarek odnalazł rękopisy wykonywa-
nych podczas festiwalu utworów w Archiwum Opactwa  
Cystersów w Krakowie-Mogile, Bibliotece Diecezjalnej  
w Sandomierzu oraz w Państwowym Archiwum w Modrej 
k. Bratysławy na Słowacji oraz dokonał ich profesjonalnej, 
muzykologicznej rekonstrukcji. Serdeczne podziękowa-
nia za gościnę dla występujących na festiwalu artystów 

przekazujemy na ręce ks. dr Jacka Smyka SAC, probosz-
cza parafii NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie,  
ks. Stanisława Zarosy SAC, proboszcza Archidiecezjalne-
go Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazo-
wieckim i ks. Andrzeja Otyszeckiego, proboszcza parafii 
św. Wojciecha w Płochocinie. 

 Chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi 
Pawłowi Kanclerzowi za dofinansowanie II Festiwalu Pol-
skiej Muzyki Dawnej. Dzięki takim inicjatywom udaje się 
ocalić od zapomnienia wartościowe dzieła – bezcenne 
świadectwa nieznanej przeszłości muzycznej naszego 
kraju. Mam nadzieję, że kolejne edycje festiwalu będą 
gromadzić coraz szersze grono słuchaczy, zainteresowa-
nych naszą nieznaną dotąd muzyczną spuścizną.

dr Mariusz Latek
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, 
ZASTRZEGA SOBIE  PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH 

LISTACH I TEKSTACH. Niezamówionych materiałów i zdjęć nie 
zwracamy.

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: 
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Redaktor Naczelna,  

KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
SKŁAD TEKSTU I DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, 05-850 

Gołaszew, ul. Wspólna 12b
ADRES DO KOREPONDENCJI: 

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopi-
skiem  „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”

tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, 
e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl, 

ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

KąCIK ADOPCYJNY
 Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znalezienia psa
1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, podając dokładne dane dotyczące 
zaginięcia, (datę, opis psa) oraz swoje dane. (22) 731-32-37
2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska 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 znajdujące się na zdjęciach czekają na właścicieli lub nowe domy. 
Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy.

507-415-468, 602-655-645 po 17.00
Nie możesz zaadoptować zwierzaka a chcesz pomóc finansowo?

Będziemy wdzięczni za każda złotówkę
Fundacja Międzynarodowy Ruch  na Rzecz Zwierząt – Viva z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”

95203000451110000002611090

INFORMUJEMY O BEZPłATNYM CHIPOWANIU PSóW NA TERENIE GIMINY OŻARóW MAZOWIECKI

Chip to małe urządzenie elektroniczne wielkości ziarnka ryżu, umieszczane pod skórą zwierzęcia na grzbiecie bądź 
karku poprzez zastrzyk. Za pomocą czytnika jaki posiadają m.in. lekarze weterynarii i straże miejskie, można odczytać 
informacje o właścicielu zwierzęcia i zawiadomić go o znalezieniu psa.

Informujemy, że chipowanie przysługuje wyłącznie mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony 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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