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Okładka: Koncert Thomas Anders i Modern Talking 
Band - Dni Ożarowa 3.06. 2017 r. Foto. M. Turkas

10  czerwca świętowaliśmy w gminie Dzień Sportu, który roz-
począł XI Bieg Trzeźwości im. bł. ks. J. Jankowskiego na dystansie 
2500 m. W tym samym czasie, odbywały się konkursy i zabawy 
sprawnościowe, prowadzone przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego oraz Rowerowe Miasteczko Bezpieczeństwa, gdzie mło-
dzi kolarze uczyli się bezpiecznej jazdy. Dostępny był także punkt 
nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Tego dnia nie zabrakło również wspólnego wymarszu nordic 
walking oraz biegów dla dzieci i młodzieży na dystansach od 200 
m do 1500 m. 

Pamiętając o urodzonym w naszej gminie legendarnym spor-
towcu Januszu Kusocińskim, przedstawiciele władz samorządo-
wych złożyli kwiaty pod jego pomnikiem.  

Kulminacyjnym punktem dnia był bieg główny ( trasą atesto-
waną przez PZLA), w którym najlepszym okazał się Andrzej Star-
żyński z Kurowa  - 32 min. 58 sek.; 2. Ruslan Savchuk (Ukraina) - 33 
min. 12 sek.; 3. Marek Dzięgielewski z Dłużniewa - 35 min. 12 sek. 
Najszybszą kobietą była Natalia Batrak z Ukrainy, kolejne miejsca 
zajęły Beata Lupa i Aleksandra Niwińska.  Najlepszą zawodniczką 
z Ożarowa Mazowieckiego była Katarzyna Walaszek, wśród męż-
czyzn triumfował, po raz kolejny, Rafał Stankowski. Zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe medale nawiązujące do 50-tej rocznicy 
uzyskania praw miejskich przez Ożarów Mazowiecki. Kilkunastu 
zawodników – kolegów i koleżanek Adama Jaworskiego, biegło 
w koszulkach „Biegnę dla Adama” solidaryzując się z ożarowskim 
nauczycielem wychowania fizycznego, który wziął udział w 28 
edycjach tego biegu, tym razem uniemożliwiła mu to choroba. 
Najstarszym zawodnikiem był prawie  osiemdziesięciopięcioletni 
Tadeusz Andrzejewski. 

W całej imprezie udział wzięło prawie siedemset osób. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji zawodów oraz 

fundatorom nagród składamy serdeczne podziękowania.
Organizatorami Dnia Sportu byli: Gmina Ożarów Mazowiecki, 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, KS „1”, RKS im. 307 Dywizjonu 
Myśliwskiego Nocnych „Lwowskich Puchaczy”, KS Fenix, SP nr 1, 
Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, Rada Ro-
dziców przy SP nr 1 i GKRPA.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz objął im-
prezę patronatem honorowym. Partnerami Biegu byli Powiat 
Warszawski Zachodni, Centrum Rehabilitacji „Nasza Klinika”, War-
szawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze, Sklep ro-
werowy - Rowerowa Piwnica, DK „Uśmiech” oraz ZUK. 

Jacek Andrzejczak

Fotorelacja str. 9  

Autorzy zdjęć wykorzystanych w numerze:
Anna Andrzejczak
Katarzyna Cyniak-Górnecka
Marzena Kałużna
Paweł Krupa
Michał Turkas
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szanowni państwo,

Dobiega końca bardzo intensywny i obfitujący w licz-
ne wydarzenia, o różnorakim charakterze czerwiec. Rela-
cje z wielu z nich znajdą Państwo w niniejszym numerze 
Informatora Ożarowskiego. Sądzę, że z przyjemnością 
wrócimy do  wspólnie spędzonych chwil podczas obcho-
dów Dni Ożarowa Mazowieckiego, w tym wręczenia Ho-
norowych Nagród Gminnych czyli Felicji oraz występów 
takich gwiazd estrady jak Piotr Rubik czy Thomas Anders. 
Amatorzy biegania i zdrowego stylu życia  przypomną 
sobie wysiłek włożony w pokonanie trasy  kolejnego już 
biegu im. Janusza Kusocińskiego, wspomnimy też liczne  
atrakcje związane z obchodami Dnia Dziecka. Ponadto  
w numerze zamieszczamy kalendarium imprez na czas 
wakacji, a atrakcji, począwszy  już od pierwszego week-
endu lipca, nie zabraknie. Liczymy na to, że występy zna-
nych kabaretów i zabawy taneczne w Parku Ołtarzewskim, 
kolejny już Międzynarodowy Festiwal Folkloru oraz inne 
wydarzenia sportowo-kulturalne urozmaicą Państwu wa-
kacyjny czas wytchnienia. Przedstawiamy również relacje 
z wydarzeń w naszych placówkach oświatowych i Biblio-
tece Publicznej oraz informację o licznie prowadzonych 
pracach inwestycyjnych zarówno w zakresie drogowym, 
jak i budowy obiektów sportowych oraz szkolnych. Ser-
decznie zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi 
materiałami.

Czerwiec to również był czas referendum gminne-
go… Wewnątrz numeru znajdą Państwo bardzo inte-
resujące analizy i wykresy dotyczące tego wydarzenia,  
a ja pozwolę sobie na pewne podsumowanie i oczywiście 
podziękowania.

referendum w gminie Ożarów 
mazowiecki jest wiążące. 

Muszę wyraźnie podkreślić, że ostatnie kilka miesię-
cy było dla naszej społeczności po prostu trudne. Decy-
zja o referendum wymagała zarówno rozwagi, ale też 
ogromnej determinacji i wewnętrznego przekonania  
o jej słuszności. Dlatego serdecznie dziękuję Panu An-
drzejowi Cichalowi i wszystkim Radnym  za to, że nie ule-
gli pokusie trwania w samozadowoleniu po wycofaniu 
projektu fatalnej ustawy nr 1259 o ustroju m.st. Warsza-
wy, że nie stwarzali pozorów sukcesu, że każdy na miarę 
swoich możliwości i zgodnie ze swoimi przekonaniami 
pielęgnował ideę przeprowadzenia referendum, aż do 

szczęśliwego końca. Bardzo dziękuję wszystkim uczestni-
kom przedreferendalnych spotkań, bo to one budowały 
atmosferę końcowego sukcesu naszych wspólnych dzia-
łań. Dziękuję również moim współpracownikom, obsłu-
dze technicznej  oraz realizatorom relacji internetowych 
spotkań z mieszkańcami. Dzięki tej formule byliśmy lepiej 
widziani i słyszani. Bardzo dziękuję grupie młodych wo-
lontariuszy z płochocińskiego gimnazjum, którzy przeszli 
przyspieszony kurs obywatelskiej aktywności. 

Przede wszystkim dziękuję Wam Szanowni Mieszkań-
cy, dziękuję tym, którzy zechcieli wziąć udział  4 czerwca 
w referendum gminnym. Bez Was ten wysiłek i praca by-
łyby bez znaczenia i sensu. Ożarów Mazowiecki jest na-
szym wspólnym dobrem i każdy dba o tę gminę jak po-
trafi najlepiej. Skutecznie przeprowadzone referendum 
to kolejny krok do zbudowania prawdziwie obywatel-
skiej wspólnoty. Różnorodnej w poglądach politycznych 
i spojrzeniu na świat,  ale której członkowie potrafią  za-
dbać o siebie wzajemnie kiedy przychodzi taka potrzeba. 

Podkreślałem wielokrotnie, że moją rolą jako Burmi-
strza jest łączyć, a nie dzielić, słuchać, a nie krzyczeć, roz-
mawiać, a nie przemawiać. Patrząc na wyniki referendum 
doświadczam chwili zawodowej i ludzkiej satysfakcji, że 
wspólnie dokonaliśmy czegoś ważnego. Tych, których nie 
udało się przekonać do udziału w referendum serdecznie 
zachęcam do korzystania ze swych niezbywalnych praw 
obywatelskich,  bo naprawdę głos mieszkańców ma  
w naszej gminie znaczenie.

 Pozostając z poważaniem życzę  Państwu uda-
nych i bezpiecznych wakacji. 

 Paweł Kanclerz 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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prZeBieG sieci kanaliZacyjnej realiZOwanej 
w ramach prOjektu unijneGO

 Gmina Ożarów mazowiecki pozyskała ponad 10 
milionów złotych dofinansowania ze środków unij-
nych na realizację projektu pn. „rozbudowa syste-
mu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Ożarów mazowiecki – etap ii”.

 W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców 
budową sieci kanalizacji sanitarnej w zachodniej części 
gminy, publikujemy dla Państwa mapę, przedstawiającą 
przebieg planowanych do realizacji robót budowlanych 
w latach 2017-2019. 
 
leGenda:
kolor zielony - odcinki sieci kanalizacyjnej, które zostały 
oddane do użytkowania w 2017 roku.
kolor czerwony - odcinki sieci kanalizacyjnej, które będą 
realizowane w 2017 i 2018 roku.
kolor żółty - odcinki sieci kanalizacyjnej, planowane do 
realizacji w latach 2018-2019.

Jednocześnie informujemy, że prezentowana mapa ma 
charakter poglądowy i dotyczy tylko tych inwestycji, 
które zostaną zrealizowane w ramach projektu unijnego. 
Niezależnie od wyżej wymienionych działań inwestycyj-
nych trwają również prace projektowe oraz budowlane 
finansowane ze środków własnych gminy Ożarów Mazo-
wiecki w innych rejonach.
W celu weryfikacji możliwości podłączenia Państwa po-
sesji do realizowanej w ramach projektu sieci kanalizacyj-
nej zachęcamy Państwa do kontaktu z Jednostką Reali-
zującą Projekt pod numerem tel. 22 731 32 28, natomiast 
w sprawie zawarcia umowy na odbiór ścieków prosimy 
kontaktować się z Energetyką Ożarów Mazowiecki przy 
ul. Partyzantów 37 pod numerem tel. 22 722 25 49.

Paulina Gajewska 
Jednostka Realizująca Projekt
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Uprzejmie informujemy, że na obszarze od parku
przy ul. Poniatowskiego, przy fontannie i Parku StreetWorkout, 

aż do zabudowań handlowych 
przy ul. Poznańskiej, został uruchomiony hOt spOt

(darmowy dostęp do internetu).
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.

HOT  SPOT w Parku Miejskim
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uchwały podjęte na Xl sesji rady miejskiej 
w Ożarowie mazowieckim w dniu 25 maja 2017 r.

1. uchwała nr Xl/403/17 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oża-
rów Mazowiecki.

2. uchwała nr Xl/404/17 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

3. uchwała nr Xl/405/17 w sprawie aktualności Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego.

4. uchwała nr Xl/406/17 w sprawie przystąpienia do 
sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki.

5. uchwała nr Xl/407/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXI/209/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego 
– północ z częścią wsi Ołtarzew, zmienionej Uchwałą 
Nr LXI/587/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 13 listopada 2014 r., Uchwałą Nr VII/34/15 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 
lutego 2015 r., Uchwałą Nr XI/94/15 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015 r. 
oraz Uchwałą nr XXVII/289/16 Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim z dnia 22 września 2016 r.

6. uchwała nr Xl/408/17 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego 
dla obrębu ewidencyjnego numer 0011.

7. uchwała nr Xl/409/17 w sprawie przyjęcia spra-
wozdania z realizacji Programu współpracy Gminy 
Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za 2016 rok.

8. uchwała nr Xl/410/17 w sprawie ustalenia ryczał-
towej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określo-
nej pojemności oraz zasad uiszczania opłaty przez 
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wyko-
rzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe.

9. uchwała nr Xl/411/17 w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letni-
skowe i innych nieruchomości o charakterze rekre-
acyjno-wypoczynkowym, terminów i miejscu skła-
dania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz 
określenia warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

10. uchwała nr Xl/412/17 w sprawie pozbawienia od-
cinka drogi kategorii drogi gminnej.

11. uchwała nr Xl/413/17 w sprawie przyznania nagro-
dy honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

 Stanowisko nr 3/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim w sprawie konieczności zapewnienia na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki bezkolizyjnych skrzyżowań z 
linią kolejową numer 3 (E20) w ciągu dróg wojewódzkich 
nr 701 oraz 718, którego inicjatorem i autorem był Radny 
Przemysław Janowski zostało sformułowane w oparciu o 
toczącą się od wielu lat dyskusję na temat utrudnień ko-
munikacyjnych na terenie naszej gminy.

Problem konieczności wielokrotnego przekraczania 
przebiegającej przez Ożarów Mazowiecki linii kolejowej 
nr 3, a co za tym idzie marnotrawienia czasu w oczekiwa-
niu na umożliwienie przejazdu przez istniejące przejazdy 
dotyka niemal wszystkich mieszkańców naszego miasta, 
dlatego wzbudza emocje i skłania liczne grono osób do 
kierowania pod adresem władz samorządu lokalnego bar-
dzo konkretnych i stanowczych oczekiwań. Rada Miejska 
nie pozostała obojętna na te głosy i wykorzystując nada-
rzającą się okazję, wynikającą z planowanej inwestycji 
PKP PLK SA – modernizację linii kolejowej – postanowiła 
zwrócić się do Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
jako zarządcy głównych szlaków komunikacyjnych (rów-
nież ponadlokalnych) krzyżujących się ze wspomnianą 

linią, z apelem o zaangażowanie się w projekt budowy 
bezkolizyjnego skrzyżowania. Wychodząc z założenia, że 
wszelkie postulaty kierowane do decydentów powinny 
być jasne i poparte właściwą analizą zagadnienia, udało 
się również skonsultować stanowisko z profesjonalistami 
branży kolejowej, których mamy w gminie, co ma znacze-
nie dla wartości merytorycznej dokumentu. 

Radny Przemysław Janowski zaproponował, aby jed-
nogłośnie przyjęte stanowisko Rady Miejskiej wzmocnić 
przez dostarczenie dowodów jego poparcia w postaci 
podpisów mieszkańców gminy. Podpisy były zbierane 
m.in. podczas Dni Ożarowa Mazowieckiego i innych or-
ganizowanych przez samorząd wydarzeń. Warto zwrócić 
uwagę na falę zaangażowania społecznego, jaka została 
wywołana stanowiskiem Rady. Za pośrednictwem me-
diów społecznościowych ruszyła oddolna akcja informa-
cyjna oraz zbieranie podpisów we wspólnotach mieszka-
niowych, wśród znajomych i sąsiadów. Jest to dowód na 
to, że mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego potrafią zmo-
bilizować się we wspólnej sprawie, a stanowisko Rady 
Miejskiej odzwierciedla faktyczne opinie mieszkańców.  
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uchwała podjęta na Xli uroczystej sesji rady miejskiej
w Ożarowie mazowieckim w dniu 26 maja 2017 r.

1. uchwała nr Xli/414/17 w sprawie przyznania nagrody: Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki.
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).

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. 
poz. 1579 i 1948.) oraz §2 ust. 4 pkt. 3) załącznika Nr 6 do 
Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz.  
z 6 lutego 2012 r., poz. 927), Rada Miejska w Ożarowie Ma-
zowieckim postanawia wystosować apel o następującej 
treści:

Obszar Miasta Ożarów Mazowiecki od początków swo-
jego istnienia (w 2017 roku przypada 50-ta rocznica uzy-
skania praw miejskich) jest podzielony przez infrastrukturę 
kolejową na część północną i południową. Poszczególne 
instytucje gminne i powiatowe, punkty handlowo-usłu-
gowe oraz osiedla mieszkaniowe są rozlokowane po obu 
stronach linii kolejowej.

W związku z powyższym duża grupa mieszkańców 
jest zmuszona do jej przekraczania kilkukrotnie w ciągu 
dnia. Zarówno mieszkańcy, jak i służby mundurowe (Poli-
cja, Straż Miejska, Straż Pożarna), a także służby medyczne 
wykorzystują m.in. istniejące przejazdy drogowo-kolejowe 
w poziomie szyn w ciągu dróg wojewódzkich o numerach 
701 (przejazd kategorii A) oraz 718 (przejazd kategorii B).

Ze względu na duże natężenie ruchu kolejowego ro-
gatki przejazdowe zamykane są z dużą częstotliwością,  
a intensywny ruch kołowy doprowadza do tworzenia się 
zatorów drogowych, w szczególności w godzinach poran-
nego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Łącz-
ny czas oczekiwania dochodzi nierzadko do kilkudziesię-
ciu minut dziennie.

W związku z planowaną inwestycją, obejmującą mo-
dernizację linii kolejowej numer 3 wraz z całkowitą przebu-
dową układu stacyjnego, w tym zmianą usytuowania pe-
ronów na terenie miasta Ożarów Mazowiecki, która ma na 
celu zwiększenie przepustowości, a tym samym zwiększe-
nie częstotliwości poruszających się pociągów dalekobież-
nych, podmiejskich i towarowych, istnieje realne ryzyko 
jeszcze dłuższego oczekiwania na możliwość pokonania 
skrzyżowania linii kolejowej z drogą wojewódzką.

Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki są zaniepoko-
jeni tą sytuacją i podejmują interwencje u radnych Rady 
Miejskiej, domagając się podjęcia działań nakierowanych 
na rozwiązanie problemu.

Należy zwrócić uwagę, że pominięcie wykonania bez-
kolizyjnych skrzyżowań w ramach planowanej inwestycji, 
która dofinansowana będzie ze środków unijnych, na wie-
le lat zamyka możliwość realizacji takiego projektu. Zgod-
nie z zasadami dotyczącymi trwałości projektów unijnych 

w okresie pięciu lat od zakończenia zadania zakazana jest 
znacząca ingerencja w zmodernizowaną infrastrukturę, 
pod rygorem zwrotu uzyskanego dofinansowania.

Nie ulega wątpliwości, że likwidacja przejazdów w po-
ziomie szyn i budowa tuneli lub wiaduktów może zostać 
zaliczona do kategorii istotnej ingerencji co oznacza, że 
mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki nie będą mogli 
liczyć na rozwiązanie problemu w bardzo długiej perspek-
tywie.

Wspomniana powyżej kwestia bezpieczeństwa ma 
fundamentalne znaczenie, ponieważ przy stale rosnącym, 
wraz z rozwojem miasta, ruchu samochodowym ryzy-
ko poważnych wypadków istotnie rośnie. Pozostawienie 
przejazdu w poziomie szyn nie eliminuje zagrożeń wyni-
kających z błędu ludzkiego lub usterki technicznej, które 
mogą doprowadzić do wypadków śmiertelnych, co na 
obszarze Gminy Ożarów Mazowiecki miało już niejedno-
krotnie miejsce.

Widząc coraz prężniej rozwijające się miasto, a w ślad 
za nim osiedlanie się coraz większej liczby mieszkańców 
oraz zwiększenie częstotliwości przejeżdżających przez 
centrum naszego miasta pociągów, Rada Miejska w Oża-
rowie Mazowieckim zwraca się do Zarządu Województwa 
Mazowieckiego o zapewnienie w budżecie województwa 
odpowiednich środków finansowych na wykonanie bez-
kolizyjnych skrzyżowań dróg wojewódzkich numer 701  
i 718 z linią kolejową numer 3.

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim stoi na stano-
wisku, że wszystkie strony powinny poszukiwać rozwiąza-
nia problemu optymalnego z punktu widzenia społecz-
nego, transportowego oraz ekonomicznego. Będziemy 
dostępnymi nam środkami nakłaniać do osiągnięcia trój-
stronnego porozumienia w zakresie finansowania takiej 
inwestycji pomiędzy zarządcą dróg tj. Zarządem Woje-
wództwa Mazowieckiego, zarządcą linii kolejowej – PKP 
PLK S.A. oraz Gminą Ożarów Mazowiecki.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej:

Andrzej  Cichal
Według rozdzielnika otrzymują:
1. Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego
2. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
3. Prezydent Miasta Pruszkowa
4. Wójt Gminy Stare Babice
5. Prezes Zarządu PKP PLK S.A.

stanOwiskO nr 3/17
rady miejskiej w OŻarOwie maZOwieckim z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie konieczności zapewnienia na terenie Gminy Ożarów mazowiecki bezkolizyjnych skrzyżowań 
z linią kolejową numer 3 (e20) w ciągu dróg wojewódzkich nr 701 oraz 718
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podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Insta-
lacji ABT Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie na moder-
nizację stacji uzdatniania wody przy ul. Partyzantów 37 w 
Ożarowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą za cenę ofertową brutto: 1.654.227,00 zł

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ budowę zbiornika retencyjnego uzdatniania wody 
wraz ze stacją pomp II°

 ▶  dowóz  z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 
dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w celu realiza-
cji obowiązku szkolnego do szkół podstawowych, gimna-
zjów oraz na pływalnię w celu realizacji czwartej godziny 
wychowania fizycznego oraz zawody sportowe w ramach 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, inne konkursy 
międzyszkolne oraz doraźne zastępstwa spowodowane 
awarią autobusu gminnego lub chorobą kierowcy

 ▶ wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic 
Floriana, Poznańskiej i Strażackiej z uzyskaniem wymaga-
nych uzgodnień i pozwoleń na przebudowę

 ▶ termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 (mała 
szkoła) przy ul. Szkolnej 2 w Ożarowie Mazowieckim

Zamówienia puBlicZne

 ▶ 9 maja gościem Przedszkola Publicznego Nr 2 „Ma-
giczny Ogród” w Ożarowie Mazowieckim była policjantka 
z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach. Dzieci 
ze wszystkich grup wiekowych uczestniczyły w projekcji 
filmu i pogadance na temat bezpiecznego poruszania 
się po ścieżkach rowerowych, przejściach dla pieszych, 
chodnikach, zachowaniu się podczas zauważenia wypad-
ku z udziałem pieszego obowiązku noszenia odblasków.

 ▶ 9 maja dzieci z  Przedszkola Publicznego w Józefo-
wie wzięły udział w lekcji muzealnej pt. „Poznaj Pałac na 
wyspie” w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Przed-
szkolaki poznały postać Króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego i jego zwyczaje. Dzieci przyjrzały się kolekcji 
obrazów, meblom oraz strojom epoki. 

 ▶ 10 maja gośćmi Przedszkola Publicznego Nr 2 „Ma-
giczny Ogród” w Ożarowie Mazowieckim byli pracownicy 
Straży Miejskiej. Dzieci uczestniczyły w pogadance poru-
szającej problem spotkania z nieznajomym i kontakcie  
z obcymi zwierzętami.

 ▶ 12 maja gośćmi Przedszkola Publicznego Nr 2 „Ma-
giczny Ogród” w Ożarowie Mazowieckim byli strażacy  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach. 

 ▶ 11 maja uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święcicach brali udział w multime-
dialnej lekcji pt. „Wielka przygoda małego żółwika. Tomek 
zwiedza Polskę”, która odbyła się w Kinotece w Warsza-
wie. 

 ▶ 12 maja w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Ku-
socińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbyło się wrę-
czenie nagród laureatom konkursu „25 lat PSP – Profe-
sjonalni, Sprawni, Pomocni”, którego organizatorem był 
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego.  W konkursie udział 
wzięło 29 osób. Wśród laureatów znalazła się uczennica  
SP Nr 1 - Maja Kacprzak. 

 ▶ W dniach 15 – 19 maja dzieci z najstarszych grup 
wiekowych z Przedszkola Publicznego Nr 2 „Magiczny 
Ogród” wzięły udział w realizacji programu „Czyste po-
wietrze wokół nas” przygotowanego przez Powiatową 
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną.

 ▶ 15 maja drużyna uczennic Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie zajęła III miejsce w po-
wiatowych zawodach w dwuboju nowoczesnym w Oża-
rowie Mazowieckim. 

 ▶ 16 maja w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim dla starszych grup odbyły się warsztaty „In-
die bliżej nas”. W trakcie spotkania dzieci wzbogaciły swo-
je wiadomości na temat kultury indyjskiej, tradycyjnych 
świąt, zwierząt tam żyjących, a także tradycyjnych przy-
praw i potraw. Warsztaty przeprowadzili państwo Singh.

 ▶ 17 maja uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 
w Płochocinie brali udział w zawodach w ramach Szkolnej 
Ligi Lekkoatletycznej. W startach indywidualnych zdoby-
li 2 złote medale, 1 brązowy, sztafeta 4x100m chłopców  
- 1 miejsce, w dwuboju nowoczesnym zajęła IV miejsce.

 ▶ 19 maja w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie odbył się międzyklasowy turniej wiedzy 
o Szarych Szeregach. Uczniowie rozwiązywali zadania 
skonstruowane na podstawie wspomnień Jerzego Ka-
sprzaka – listonosza Harcerskiej Poczty Polowej.

 ▶ 19 maja w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Święcicach odbyło się rozdanie nagród 
dla uczniów szkoły za udział w konkursie plastycznym 
pt. „Bezpiecznie na wsi to podstawa – Środki chemiczne 
to nie zabawa”. Organizatorem konkursu była Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). W konkursie 
brało udział 10 gmin. Uczeń Szkoły Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach zajął III miejsce. 

 ▶ 21 maja w Szkole Podstawowej w Duchnicach od-
był się finał Międzyświetlicowego Konkursu „Poznajemy 
Polskie Legendy”. Pierwsze miejsce w konkursie zaję-
ła reprezentacja świetlicy ze Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 
oraz reprezentacja świetlicy ze Szkoły Podstawowej  
w Duchnicach.

 ▶ W maju w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płocho-
cinie odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych:

•	 klasa 2B przygotowała projekt edukacyjny pn.:  
Zalajkuj mnie, czy warto
•	 klasa 2A przygotowała projekt edukacyjny pn.: 
Wiem, co jem

Oświata
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Zrealizowano również projekt „Historia pewnej kamie-
nicy”, dzięki któremu powstał fotoalbum opowiadający 
historie praskich kamienic. Projekt prowadziła Monika 
Małachowska.

 ▶ W maju w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płocho-
cinie dla uczniów klas trzecich przeprowadzono warszta-
ty profilaktyczne prowadzone przez trenerów z Fundacji 
Epsilon. Tematem warsztatów było przestrzeganie norm 
społecznych, świadomość swoich wartości i pogłębianie 
relacji rówieśniczych.

 ▶ Od kwietnia w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego  
w Płochocinie trwa akcja „Czytanie przedszkolakom”. 
Nasi uczniowie realizują projekt pod opieką bibliotekarki 
Agnieszki Nowickiej.

 ▶ W maju dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej Nr 
1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 
został przeprowadzony konkurs szkolny „Wzorowy Mate-
matyk” i „Mistrz Ortografii”.
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dOm kultury ,,uśmiech” 
w OŻarOwie maZOwieckim

 ▶ 13 maja odbyły się warsztaty międzykulturowe - Kenia 
 ▶ 15 maja koncert zespołu ludowego „Ożarowiacy”  dla 

uczestników międzynarodowego projektu „Erasmus” 
(Sala Widowiskowa Domu Kultury „Uśmiech”)

 ▶ 21 maja wieczorek taneczny dla seniorów
 ▶ 26 maja koncert zespołu ludowego „Ożarowiacy” dla 

uczestników międzynarodowego projektu „Erasmus” 
(Hala Namiotowa w Ołtarzewie)

 ▶ 28 maja odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziec-
ka oraz Mecz z udziałem Gwiazd TV

 ▶ 2 czerwca zorganizowano koncert w wykonaniu Pio-
tra Rubika: „The best of” (Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go Archidiecezji Warszawskiej)

 ▶ 3 czerwca zorganizowano jubileuszową imprezę ple-
nerową – XV Dni Ożarowa Mazowieckiego 2017

 ▶ 4 czerwca odbyła się uroczysta Gala wręczenia Hono-
rowej Nagrody Gminy Ożarów Mazowiecki – Felicje 2017 
(Hotel Lamberton)

centrum inicjatyw spOłecZnych 
„prZy parku”

 ▶ 9, 16 i 23 maja odbyły się warsztaty stylu dla kobiet 
„Nowa Ja” prowadzone przez panią Gabrielę Dmowską

 ▶ 12 maja spotkanie Ożarowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego wieku z prawnikiem  dotyczące tego, jak docho-

dzić swoich praw wobec nieuczciwych sprzedawców, czy 
przedstawicieli handlowych

 ▶ 12 maja, 6 czerwca cykl międzypokoleniowych warsz-
tatów edukacyjno - artystycznych pt. „Artystyczne spo-
tkania z fotografią” skierowanych do seniorów i ich wnu-
cząt

 ▶ 30 maja odbyło się szkolenie: „Samoobrona dla ko-
biet” przeprowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ 1 czerwca zorganizowano „Kotostrofę” - Dzień Dziec-
ka w CIS „Przy Parku”, w ramach którego zaprezentowano: 
czytanki o kotach, rzeźbienie z masy solnej, malowanie 
twarzy, malowanie kocich domków, gry i zabawy.

Filia dOmu kultury „uśmiech”
w jóZeFOwie 

 ▶ 14 maja zorganizowano przedstawienie dla dzieci pt. 
„Szachrajskie przygody” w wykonaniu Teatrzyku Paran-
dyk

 ▶ 1 czerwca odbyła się impreza plenerowa z okazji Dnia 
Dziecka 

Filia dOmu kultury „uśmiech”
w BrOnisZach

 ▶ 14 maja odbyła się impreza plenerowa „Majówka dla 
małych i dużych”

mini disco z dj w plenerze, animatorzy, występy 
artystyczne, pokaz akrobatyczny,   gigantyczne bańki 
mydlane, dmuchaniec „małpi gaj”, brokatowe tatu-
aże, malowanie buziek i skręcanie balonów oraz „Bi-
blioteczny stolik z atrakcjami” . tak wyglądał dzień 
dziecka zorganizowany przez Filię domu kultury 
„uśmiech” w józefowie.

Na festyn przygotowany przez Dom Kultury, wolon-
tariuszy ze Świetlicy Środowiskowej przy parafii Miłosier-
dzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim oraz Bibliotekę 
Publiczną – Filię w Józefowie licznie przybyli najmłodsi 
mieszkańcy wraz z rodzinami. Dzieci chętnie brały udział 
w licznych konkursach i zabawach, do których zachęca-
li wspaniali animatorzy. Na strudzonych zabawą czekały 
stoiska z watą cukrową, popcornem oraz stoisko grillowe. 

Na scenie zaprezentowały się dzieci uczęszczające na za-
jęcia wokalne oraz instrumentalne u instruktorów Joanny 
Kozłowskiej, Anny Nguyen Viet oraz Waldemara Dąbrow-
skiego. Odbył się również pokaz akrobatyczny, w trakcie 
którego uczestniczki zajęć zaprezentowały efekty swojej 
rocznej pracy. Otwarta została również wystawa prac pla-
stycznych, zawierająca prace małych artystów w różnych 
technikach, tj. malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, formy 
przestrzenne, kolaż. Autorami prac są dzieci w wieku od 
2 do 13 lat, które otrzymały dyplomy oraz upominki za 
zaangażowanie włożone w wykonywanie prac. Zaprasza-
my do odwiedzenia wystawy. Dziękujemy wszystkim za 
wspólną zabawę. 

Agnieszka Kowalska
Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 

dZień dZiecka w jóZeFOwie
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Dzień DzieckaDzień Dziecka
w Józefowiew Józefowie
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  W Kręczkach Kaputach powstaje kolejne miejsce do 
aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy. Mowa  
o hali widowiskowo – sportowej  wraz z boiskiem ze sztucz-
ną nawierzchnią (standardy UEFA) z widownią na pięćset 
osób. Obecnie wykonana została konstrukcja żelbetonowa 
oraz montowana jest konstrukcja dachu. Prace przebiega-
ją zgodnie z planem, a nawet szybciej. Istnieje prawdopo-
dobieństwo, że inwestycję uda się zakończyć na początku 
2018 roku dzięki szybkiemu postępowi prac.

  Obok hali budowane  jest pełnowymiarowe zewnętrz-
ne boisko sportowe oraz tor łuczniczy. 

Przy nowo wybudowanym obiekcie  powstanie również 
parking dla 113 samochodów i zatoka dla  autobusów. Nie 
zapomniano również o rowerzystach, dla których przygo-
towany zostanie oddzielny parking połączony z wybudo-
waną w ubiegłych latach ścieżką rowerową.

   Z wakacyjnych prac inwestycyjnych cieszą się również 
obecni i przyszli uczniowie rozbudowywanej Szkoły Pu-
blicznej w Umiastowie. Wykonano już większą część pro-
jektu, szkoła będzie miała nową salę gimnastyczną. Obec-
nie rozpoczynają się prace nad modernizacją starej części 
szkoły, oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z budową 
parkingów i zjazdów. 

lato pełne inwestycji. 
Budujemy, remontujemy….

Okres wakacyjny nie spowalnia prac inwestycyjnych. kiedy 
większość z nas wyjeżdża na zasłużony urlop, w wielu miejscach  
w gminie pojawiają się ekipy remontowo-budowlane, które re-
alizują konkretne zadania. realizowanych jest równolegle kilka-
naście projektów infrastrukturalnych. większość prac potrwa do 
późnej jesieni.
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   Trwają również prace przy budowie nowego Gminnego 
Samodzielny Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego przy 
ul. Konopnickiej. Budynek ma stan surowy zamknięty, w trakcie 
realizacji jest elewacja, wstawione są okna, oraz podłączane me-
dia zewnętrzne w tym gaz, prąd, teletechnika,  woda i kanalizacja 
sanitarna. Prace wewnętrzne są intensywnie realizowane. Plano-
wany termin zakończenia to kwiecień 2018 r. Mamy nadzieję, że 
inwestycja o wartości ponad 3,5 mln zł za około pół roku zaspo-
koi rosnące wciąż potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności  
usług medycznych. 

  Sporo dzieje się również na ulicach i drogach gminnych. 
Lato to dobry czas na ich remonty. 

Przebudowa ulicy Pallotyńskiej, została prawie ukończona. 
W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę rowu meliora-
cyjnego na rów kryty, odwodnienie drogi w postaci kanaliza-
cji deszczowej, wybudowano chodnik z kostki brukowej, wraz 
ze zjazdami indywidualnymi do działek znajdujących się przy 
ulicy, oraz położono nawierzchnię ulicy z kostki betonowej 
brukowej.  Droga która 
miała około 2,5 metra 
szerokości, zmieniła się 
obecnie w jezdnię o sze-
rokości 5,5 metra wraz z 
dwumetrowym chodni-
kiem.

Kolejną inwestycją 
drogową zbliżającą się 

do ukończenia jest przebudowa ulicy Baczyńskiego w Duchnicach. Wykonano 
już kanalizację deszczową, wybudowano jezdnię o szerokości 5,5 metrów wraz 
z chodnikiem o szerokości 2 metrów. Dodatkowo wykonano oświetlenie ulicz-
ne z lekkich aluminiowych słupów oraz opraw wykorzystujące światła LED.

Tegoroczny sezon inwestycyjny nie ominął osiedla Duchnice gdzie prowa-
dzone są przebudowy dróg Asnyka, Broniewskiego i Kochanowskiego. Najbar-
dziej zaawansowane prace zaobserwować można na ulicy Asnyka, gdzie oprócz 
ukończonych prac na budową kanalizacji deszczowej, budowany jest obecnie 
chodnik i zjazdy. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, jezdnia będzie 
miała szerokość 5,5 metra, chodnik o szerokości 2 metrów oraz oświetlenie 
uliczne. W ramach przebudowy dwóch pozostałych ulic wykonawcy układają 
rury i studnie kanalizacyjne służące do odprowadzenia wód opadowych. Po za-
kończeniu tych prac ułożony zostanie chodnik ( szer. 2 m) oraz wykona jezdnia 
( szer. 5,5 m).

 Kolejną z trwających inwestycji drogowych jest przebudowa ulicy 
Wolności w Ożarowie Mazowieckim. Prace, które udało się do tej pory wyko-
nać, związane były z budową odwodnienia drogi, ułożeniem znacznej części 
chodników oraz przebudową napowietrznej sieci telekomunikacyjnej. Następ-
nym etapem będzie przebudowanie ogrodzenia, kolidującego z zakładaną 
przebudową drogi oraz stopniowe wykonywanie podbudowy pod ułożenie 
nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 

    Inwestycyjne lato w gminie w pełni,  dzięki temu poprawi się infrastruk-
tura komunikacyjna w gminie oraz wzrośnie poziom infrastruktury z zakresu 
ochrony zdrowia, oświaty i sportu.

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
       ( współpraca: Michał Toruszewski i Dariusz Jasionek 

– Wydział Inwestycji i Remontów)

1 - 4 - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kaputach, 
5 - 7 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie, 
8 - 9 - Budowa nowego budynku GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim
10 - 13 - Przebudowa dróg gminnych

8

9

10

11

12

13
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na sesji rady miejskiej w maju, po raz pierw-
szy przyznany został tytuł honorowego Obywatela 
Gminy Ożarów mazowiecki. wyróżnienie to otrzy-
mał pan leszek stachlewski – mieszkaniec Ożarowa 
mazowieckiego, zasłużony strażak Ochotniczej stra-
ży pożarnej.

Uroczystość wręczenia honorowego obywatelstwa 
odbyła się podczas sesji Rady Miejskiej,  samorządow-
cy chcieli w ten sposób podziękować mu za wieloletnią 
współpracę. 

Leszek Stachlewski urodził się w 3 grudnia 1948 roku, 
od najmłodszych lat związany jest z Ożarowem Mazo-
wieckim, a od 1956 roku ze strażą pożarną. Od 1972 
roku przez 45 lat pełnił funkcję naczelnika ożarowskiej 
OSP. Ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Pozna-
niu, uzyskując stopień chorążego pożarnictwa. Obecnie 
jest Komendantem Miejsko-Gminnym Straży Pożarnych  
w Ożarowie Mazowieckim. W czasie swojej służby stra-
żackiej uczestniczył w ponad pięciu tysiącach akcji ra-
towniczo-gaśniczych. Odznaczony m. in. Odznaką Stra-
żak Wzorowy, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku OSP 
RP, Brązowym i Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla Pożar-
nictwa, Złotą Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. 
Od wielu lat zaangażowany jest w służbę strażaka, cieszy 
się dużym autorytetem wśród młodych druhów straża-
ków. Poświęcenie, pasja, narażanie własnego zdrowia  
i życia dla ratowania mieszkańców gminy i ich majątków, 
praca na rzecz gminy, honorowe oddawanie krwi dla po-
trzebujących, ale również skromność i bezinteresowność 
w swoich działaniach w pełni uzasadniają przyznanie ty-
tułu Honorowego Obywatela Gminy Ożarów Mazowiecki 
panu Leszkowi Stachlewskiemu.

Mając na uwadze uhonorowanie osób szczególnie 
zasłużonych dla Gminy Ożarów Mazowiecki Rada Miej-
ska 27 kwietnia podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/398/17 w 
sprawie ustanowienia tytułu: Honorowy Obywatel Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki oraz przyjęcia Regulaminu zasad  
i trybu jego nadawania. 

Zgodnie z regulaminem tytuł ten jest najwyższym 
gminnym wyróżnieniem przyznawanym wybitnym oso-
bowościom. Stanowi on wyraz szczególnego uznania 
nadawanego bez względu na miejsce urodzenia, za-
mieszkania czy narodowość, dla osób zasłużonych dla 
Gminy Ożarów Mazowiecki w dziedzinie gospodarki,  
kultury, nauki, sportu, oświaty i działalności społecznej, 
działających na rzecz poprawy jakości życia społeczności 
lokalnej i promocji gminy.  Tytuł nadawany jest w formie 
uchwały, podejmowanej zwykłą większością głosów.     
Z wnioskiem o nadanie tytułu może wystąpić burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego, grupa co najmniej 5 radnych 
i grupa co najmniej 100 mieszkańców. Tytuł przyznaje 
kapituła w skład, której wchodzą:  przewodniczący Rady 
Miejskiej, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, przewod-
niczący stałych komisji Rady Miejskiej oraz przewodni-
czący klubów radnych.

Miejmy nadzieję, że w przyszłości będziemy świadka-
mi wielu pięknych i wzruszających uroczystości jak ta, 26 
maja. Pan Leszek otrzymał honorowy tytuł, pamiątkową 
statuetkę oraz  kwiaty. W sesji brało udział wielu straża-
ków, którzy w ten sposób uhonorowali również zasługi 
swojego kolegi. 

Serdeczne gratulacje dla Pana Leszka Stachlewskiego 
– Honorowego Obywatela Gminy Ożarów Mazowiecki.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

leszek stachlewski 
– pierwszy „honorowy Obywatel 

Gminy Ożarów mazowiecki”
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W ostatni weekend maja, po raz drugi, gościliśmy reprezenta-
cję gwiazd telewizji, która rozegrała mecz z drużyną samorządow-
ców.  Mecz odbył się na boisku, na którym, na co dzień trenuje 
Uczniowski Klub Sportowy Ołtarzew. Walka była zacięta do same-
go końca….

Na boisku sportowym UKS Ołtarzew podczas festynu rodzin-
nego odbył się mecz z Gwiazdami Telewizji o puchar Burmistrza 
Pawła Kanclerza.

Mieszkańcy gminy chętnie oglądali mecz, który był połącze-
niem promocji aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu i dobrej zabawy. Reprezentacja samorządowców zmie-
rzyła się w meczu piłki nożnej z gwiazdami telewizji. W tym roku 
na trawę w barwach drużyny gwiazd małego ekranu m.in. Marcin 
Mroczek, Jarek Jakimowicz, Przemek Cypryański, Michał Choro-
siński, Tomek Kalczyński, Mateusz Muranowicz, Artur Nadolny.

Samorządowców zaś reprezentowali Paweł Kanclerz - bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego, Dariusz Skarżyński - zastępca 
burmistrza, radni Rady Miejskiej i radni Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz zaprzyjaźnieni 
samorządowcy.

Rozgrywki zakończyły się wynikiem 6 : 4 dla Samorządowców, 
a drużyny otrzymały puchary i podziękowania za wspaniałą grę  
i koleżeńską postawę. Po meczu była możliwość zdobycia auto-
grafu oraz zrobienia sobie zdjęcia z uczestnikami meczu.

Oprócz piłkarskich zmagań, było mnóstwo dodatkowych 
atrakcji: występy artystyczne, miasteczko rowerowe, warsztaty 
kulinarne, wioska indiańska i inne.  
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Referendum Gminne
4 czerwca

2017www.ozarow-mazowiecki.pl/referendumgminne2017

 mieszkańcy odpowiadali na jedno pytanie: „czy jest pan/pani za tym, żeby m.st. warszawa jako metropolital-
na jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów mazowiecki?”.  Głosów na „tak” było 279 (4,4%),  
a na „nie” 6039 (95,6%). liczba osób uprawnionych do głosowania to 17 881 osób. 
 Aby referendum było ważne, konieczna była co najmniej 30-procentowa frekwencja. Referendum było inicjatywą 
radnych, którzy uchwałę w tej sprawie przyjęli podczas sesji 13 kwietnia  2017 r.
Oto szczegółowe wyniki w obwodach:

referendum gminne jest ważne 
referendum gminne przeprowadzone 4 czerwca 2017 r. w naszej gminie jest ważne. 
Frekwencja wyniosła 35,67 %.
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 Numer obwodu

Nr 
obwodu Obszar gminy Siedziba obwodowej komisji 

1 RSM Bloki Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Maz. ul. Ożarowska 34
2 RSM Bloki Gimnazjum w Ożarowie Maz. ul. Szkolna 2
3 RSM Bloki Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Maz. ul. Ożarowska 34
4 Osiedle Zientarówka Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Maz. ul. Szkolna 3
5 Osiedle Zientarówka Przedszkole (modułowe)  w Ożarowie Maz. ul. Szkolna 2

6 Osiedle Franciszków Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Maz. ul. Poznańska 165 
(sala widowiskowa)

7 Osiedle Franciszków Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Maz. ul. Poznańska 165 (sala 109)
8 Osiedle Mickiewicza Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie Maz., ul. Mickiewicza 51
9 Osiedle Ołtarzew Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Maz. ul. Lipowa 11 (sala gimnastyczna)

10 Ożarów Mazowiecki Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133

legenda:

wyniki odpowiedzi na pytanie referendalne: 
 „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitarna jednostka samorządu terytorialnego, 
objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?” w poszczególnych obwodach
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 %

Numer obwodu

Nr 
obwodu Obszar gminy Siedziba obwodowej komisji 

11 Duchnice Duchnice, ul. Ożarowska 28/30

12 Domaniewek I, 
Koprki, Ołtarzew Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Maz. ul. Lipowa 11 (stołówka)

13 Macierzysz, Piotrkówek 
Duży, Szeligi, Wieruchów Przedszkole Niepubliczne Macierzysz, ul. Sochaczewska 89

14 Bronisze, Jawczyce, 
Konotopa, Mory Filia D.K. Uśmiech Bronisze, ul. Przyparkowa 15

15

Kaputy, Kręczki, 
Piotrkówek Mały, Pogroszew, 
Pogroszew Kolonia, 
Strzykuły, Umiastów

Szkoła Podstawowa w Umiastowie, ul. Umiastowska 74

16 Myszczyn, Orły, Pilaszków, 
Święcice Szkoła Podstawowa w Święcicach, ul. Poznańska 541 (sala gimnastyczna)

17 Gołaszew, Michałówek, 
Płochocin Wieś Szkoła Podstawowa w Święcicach,  ul. Poznańska 541 (sala lekcyjna)

18 Józefów Filia D.K. „Uśmiech”, ul. Fabryczna 15 (sala nr 10)
19 Józefów Filia D.K. „Uśmiech”, ul. Fabryczna 15 (sala taneczno - widowiskowa nr 12)
20 Osiedle Płochocin Północny Szkoła Podstawowa w Płochocinie, ul. Lipowa 3
21 Osiedle Płochocin Południowy Szkoła Podstawowa w Płochocinie, ul. Lipowa 3
22 Obwód odrębny Pilaszków Dom Opiekuńczo-Leczniczy w Pilaszkowie

Frekwencja
ogółem 
35,67%



	 Największe	przeboje	Piotra	Rubika	zabrzmiały		w	piątek,	2	czerwca	w	Sanktuarium	Miłosierdzia	Bo-
żego	Archidiecezji	Warszawskiej	w	Ożarowie	Mazowieckim.	 Koncert	 „The	Best	 of	 Piotr	 Rubik”	 przyciągnął	
do	tłumy	gości.	W	trakcie	ponad	dwugodzinnego	występu	usłyszeliśmy	wszystkie	największe	przeboje	Piotra	
Rubika	do	słów	napisanych	przez	Zbigniewa	Książka	i	Jacka	Cygana.	Jak	podkreślił	artysta,	ich	teksty	są	głów-
nie	o	miłości.	Dodatkowym	walorem	każdego	z	utworów	jest	fakt,	że	ich	wykonania	poprzedzają	fragmenty	
Psalmów,	Listów	z	Nowego	Testamentu	lub	cytaty	św.	Jana	Pawła	II	odczytywane	przez	narratora,	którym	był	
znany	aktor	Jakub	Wieczorek.	Piotr	Rubik	nie	tylko	dyrygował,	ale	także	ubarwiał	każdy	z	utworów	swoim	
osobistym	komentarzem.
	 W	programie	znalazły	się	takie	utwory	jak:	„Niech	mówią,	że	to	nie	 jest	miłość”,	„To	cała	prawda”,	
„Psalm	 braci	 aniołów”,	 „Tatry”,	 „Most	 dwojga	 serc”	 -	 utwór	 zaśpiewany	 przez	 samego	 Piotra	 Rubika	 przy	
akompaniamencie	pianina.	Do	wykonania	jednej	z	kompozycji	pt.:	„Psalm	Kochania”,	zaproszona	została	rów-
nież	publiczność.	Kompozytor	zacytował	proste	do	zaśpiewania	słowa:	„Kochaj	mnie,	kochaj	mnie,	kochana”.	
Wspaniała	ożarowska	widownia	śpiewała	wspólnie	z	artystami	oraz		ponad	50	-	cio	osobowym	Wrocławskim	
Chórem	Akademickim	i	Orkiestrą	Filharmonii	Dolnośląskiej	z	Jeleniej	Góry.	
	 Finałem	wieczoru	był	utwór	pt.:	„Psalm	dla	Ciebie”	śpiewany	przez	wszystkich	solistów	-	Zofię	Nowa-
kowską,	Ewę	Prus,	Martę	Moszczyńską,	Michała	Bogdanowicza,	Michała	Gasza	i	Grzegorza	Wilka.	Wykonaw-
com,	którzy	kilkakrotnie	dostawali	owacje	na	stojąco,	nie	pozwolono	tak	szybko	zejść	ze	sceny.	Jak	napisał	
później	na	swoim	Twitterze	sam	Piotr	Rubik:	I	jak	zwykle	szaleństwo	na	bisach:)	Gorrrąca	publiczność	w	Oża-
rowie:)	Dziękujemy	Ożarów!
												Koncert	był	niezwykłą	ucztą	dla	słuchaczy.	Kunszt	muzyczny,	bliski	kontakt	z	publicznością	oraz	sponta-
niczne	bisy	i	owacja	na	stojąco	na	pewno	na	długo	pozostaną	w	pamięci	przybyłych	gości.

Agnieszka	Kowalska
Dom	Kultury	„Uśmiech”

The Best of 
Piotr Rubik





 piękna pogoda, atrakcyjne występy artystyczne, 
wesołe miasteczko i animacje  dla dzieci, smaczne je-
dzenie, ponad dziesięć tysięcy mieszkańców i jarek 
jakimowicz w roli konferansjera - tak można podsu-
mować  XV dni Ożarowa mazowieckiego, które zor-
ganizowane zostały w pierwszy weekend czerwca.  
tegoroczne imprezy odbyły się w ramach obchodów 
50. rocznicy praw miejskich Ożarowa mazowieckiego.

Od piętnastu lat przesłaniem obchodów Dni Ożarowa 
Mazowieckiego jest podkreślenie potencjału i aktywno-
ści mieszkańców gminy, integracja  społeczna i promocja 
gminy w regionie.

   Świętowanie rozpoczął wspaniały koncert  Piotra Ru-
bika  „The best of ”, który miał miejsce w piątek wieczorem 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Archidiecezji War-
szawskiej.  

Kolejnego dnia organizatorzy zaprosili mieszkań-
ców na festyn rodzinny na obiektach sportowych UKS 
Ołtarzew. Impreza w tym roku obfitowała w wiele atrak-
cji, rozpoczęła się tradycyjnie prezentacją zespołów  
z Domu Kultury „Uśmiech”  - Wesołe Wdówki, Ożarow-
skie Kumoszki, Kapela z Uśmiechem i zespołu Ludowego 
„Ożarowiacy”.

Następnie mogliśmy na scenie zobaczyć występ 
kwartetu wokalno -  rozrywkowego „Szafa Gra”, który  
w 2002 roku założyli artyści związani z musicalem „Me-
tro” i Studiem Buffo. Repertuar „Szafy” to piosenki z lat 70’ 
80’ 90’ 00’ w ciekawych i zaskakujących interpretacjach - 
piosenki znane, odkryte na nowo, wykonywane z dawką 
humoru i przymrużeniem oka wspaniale przyjęte zostały 
przez zgromadzoną publiczność.

Zmieniając gatunek muzyczny, żeby każdy znalazł coś 
dla siebie wystąpił zespół Verba. 

Atrakcją festynu był niewątpliwie mini kurs tańca dla 
publiczności prowadzony przez Marcina Mroczka, który 
miał na celu promocję tańca i wprowadzenie publiczno-
ści w dobry nastrój.

   Wiele atrakcji było również dla najmłodszych miesz-

kańców wesołe miasteczko,  trampoliny, karuzele i dmu-
chane zamki cały czas były oblegane przez maluchy. 

   W programie obchodów nie zabrakło również czę-
ści oficjalnej i powitania mieszkańców przez Pawła Kanc-
lerza – burmistrza Ożarowa Mazowieckiego i Andrzeja  
Cichala – przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych 
Rady Miejskiej.  Na zakończenie Ożarowskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Czytania Dzieciom zebrani na scenie odczytali znaną 
wszystkim z dzieciństwa „Lokomotywę” Juliana Tuwima.  
Rozdane zostały również nagrody w XIV konkursie o „Pió-
ro Burmistrza”.

   Pogoda jak na zamówienie i występy popularnych 
artystów sprawiły, że obiekt sportowy przy ul. Parkowej 
odwiedziło bardzo wielu mieszkańców,  program był tak 
skonstruowany, aby każdy znalazł cos interesującego dla 
siebie. Koncert gwiazd rozpoczął występ laureata Euro-
pejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego pol-
skiego i europejskiego wykonawcy - Dawida Kwiatkow-
skiego. Na ten moment wielu młodych fanów czekało od 
wczesnych godzin porannych na miejscu imprezy. Kon-
cert tego młodego artysty wywołam wielki entuzjazm 
najmłodszej części widowni, która mogła usłyszeć takie 
utwory jak:  Na zawsze, Countdown, Pop&Roll, Nasze mia-
sto, Say yes i inne.

   Następnie starszą publiczność porwały przeboje 
włoskiego piosenkarza, który karierę rozpoczynał w la-
tach 80-tych - Francesco Napoli. Któż nie zna jego naj-
większych przebojów – Balla Balla, Sara Sara, Vamos a la 
playa, które wykonał podczas tego wieczoru.  Pozostając 
w klimacie lat 80-tych,  publiczność z dużym entuzja-
zmem przywitała kolejną gwiazdę z tamtych lat, którą był  
70 - letni dziś piosenkarz euro disco – Fancy. W jego wy-
konaniu mogliśmy usłyszeć największe przeboje Flames 
of Love, Lady of ice, Slice Me Nice, Chinese Eyes.

   Kulminacją wieczoru był występ Thomasa Andersa  
i Modern Talking Band, który wzbudził największy aplauz 
licznie zgromadzonej publiczności. Cheri Cheri Lady,  Sexi 

Sexi Lover,  Brother Louie czy inne dobrze znane 
przeboje śpiewali wszyscy razem z artystą.

   Ostatnimi akcentami tegorocznych obcho-
dów Dni Ożarowa Mazowieckiego był imponują-
cy pokaz fajerwerków. Zapraszamy do obejrzenia 
fotoreportażu na stronie internetowej i FB Urzędu 
Miejskiego.

  
 Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim





koncert gwiazd



21Informator Ożarowski 5/70 2017

Felicje 2017 wręczone 
 rada miejska, na wniosek kapituły przyznała 
nagrody honorowe Gminy Ożarów mazowiecki Felicje 
2017 dla Zespołu ludowego „ Ożarowiacy” oraz pana 
marka pytkowskiego. statuetki wręczono 4 czerwca, 
podczas uroczystej gali. 

 Zgodnie z uchwa-
łą ustanawiającą nagrodę 
honorową przyznawaną 
osobom i instytucjom zasłu-
żonym dla rozwoju gminy,  
w tym roku, po raz piętnasty 
wręczono statuetki Felicji.

W tym roku otrzymali je:
 ▶ w kategorii „instytucja” 

– Zespół ludowy 
„Ożarowiacy”. 
Zespół powstał w 2002 roku. 
Na początku liczył około 
dziesięciorga dzieci, obec-
nie jest największą grupą 
folklorystyczną w powiecie 
warszawskim zachodnim. 
Zrzesza dzieci, młodzież i 
dorosłych w czterech gru-
pach wiekowych, łącznie 
około 100 członków. Działa 
w Domu Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim. 

Celem jego działalności jest promocja polskiej kultury lu-
dowej, jej popularyzacja poprzez taniec, śpiew, muzykę  
i obrzędy. Od 2002 roku prowadzi grupę instruktor tańca 
i choreograf - Małgorzata Wojciechowska, na koncertach 
zespołowi towarzyszy kapela ludowa prowadzona przez 
Waldemara Dąbrowskiego. Program artystyczny obejmu-
je pieśni i tańce z różnych regionów Polski: Łowicz, Kraków, 
Górny Śląsk, Spisz, Kaszuby, region Lasowiaków, Lachów 
Sądeckich. W repertuarze znajdują się również polskie 
tańce narodowe oraz spektakle oparte o zwyczaje i ob-
rzędy ludowe, kolędy i pastorałki oraz pieśni patriotyczne. 
Grupa koncertuje w Polsce i poza granicami. Od wielu lat 
zdobywa czołowe miejsca na przeglądach i festiwalach.   

W tym roku Zespół Lu-
dowy „Ożarowiacy” ob-
chodzi 15 - lecie swojej 
działalności.

 ▶ w kategorii „oso-
ba” – pan marek  
pytkowski
Przez całe swoje życie 
zawodowe prowadził 
duże gospodarstwo 
ogrodnicze położone 
w Konotopie, które 
zawsze było wzorem 
dla innych, dzięki cią-
głemu wprowadzaniu 
innowacji i nowych technologii. 
 W 1978 roku zaczęła się  jego przygoda  
z holenderską firmą Bejo Zaden BV. W tym roku wraz  
z dwoma kolegami byli pierwszymi klientami z Polski ku-
pując  nasiona warzyw. Były to czasy kiedy brakowało na 
polskim rynku wysokiej jakości nasion wielu odmian wa-
rzyw. Od 1991 roku współzałożyciel, a następnie członek 
zarządu spółki handlowej.
Organizator wielu Dni Otwartych, podczas których pre-
zentowane są na poletkach doświadczalnych wszystkie 
odmiany warzyw, które Bejo Zaden produkuje. Dzięki 
tym imprezom wielu rolników z  całej Polski ma okazję 
poznać nowe trendy w produkcji warzyw. Poza tym filan-
trop, mecenas wielu wydarzeń kulturalnych w gminie, 
zawsze chętny do wsparcia i pomocy. Jego hojność znają  
kluby sportowe, placówki oświatowe i organizacje spo-
łeczne.
 Ponadto, w tym roku, do nagród honorowych 
nominowani byli w kategorii „osoba” – Pan Waldemar Dą-
browski i  ks. Leszek Daniel, którzy również zostali zapro-
szeni na uroczystą galę, otrzymali pamiątkowe dyplomy  
i kwiaty.
 Podczas gali laureatom nagród i nominowanym 
gratulacje składali w szczególności Pan Paweł Kanclerz – 
burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Pan Andrzej Cichal 
– przewodniczący Rady Miejskiej, władze samorządowe 
Powiatu Warszawskiego – Zachodniego, radni Rady Miej-

skiej oraz licznie przybyli goście.

 Wieczór uatrakcyjnił swoim recitalem 
Artur Andrus.

 Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
Urząd Miejski 

w Ożarowie Mazowieckim
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kalendarium dOmu kultury „uśmiech” 
lipiec-sierpień

dOm kultury ,,uśmiech”
w OŻarOwie maZOwieckim, 

ul. pOZnańska 165

 ▶ 26-30 czerwca Akcja „Lato z Uśmiechem”. Szczegóły 
dostępne na stronie www.dkusmiech.eu 

 ▶ lipiec -  sierpień zapraszamy na imprezy w ramach 
Ożarowskiej sceny letniej. szczegóły str. 22-23

 ▶ 15 lipca - sobota - godz. 17.00 DISCOPOLOWANIE 
(teren Kręczki-Kaputy)

 ▶ 1-7 sierpnia V Międzynarodowy Festiwal Folkloru – 
Ożarów Mazowiecki 2017

 ▶ 23-29 sierpnia Wyjazd Zespołu Ludowego „Ożaro-
wiacy” na festiwal w Macedonii

centrum inicjatyw spOłecZnych, 
ul. pOZnańska 292

 ▶ 10-15 lipca Akcja „Wakacje z uśmiechem” - warszta-
ty dziennikarskie z Konradem Fado. Obowiązują zapisy - 
cisprzyparku@gmail.com

Filia w jóZeFOwie, ul. FaBrycZna 15

 ▶ 2 sierpnia - środa Koncert inauguracyjny V Między-
narodowego Festiwalu Folkloru 

 ▶ 21 - 25 sierpnia Akcja „Lato z Uśmiechem”  

Filia w BrOnisZach, ul. prZyparkOwa 15    

Od 1 lipca do 31 lipca Filia domu kultury w Broni-
szach jest nieczynna.

 ▶ 7 – 11 sierpnia (w godzinach 9:00 – 15:00) „Lato  
z Uśmiechem”, oferta dla dzieci i młodzieży, w programie 
m.in. zajęcia plastyczne i teatralne. Zajęcia bezpłatne. Za-
pisy w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowiec-
kim przy ul. Poznańskiej 165. Szczegóły dostępne na stro-
nie www.dkusmiech.eu

kalendarium BiBliOteki puBlicZnej - lipiec-sierpień

k
u

lt
u

ra

BiBliOteka puBlicZna 
w OŻarOwie maZOwieckim, 

ul. sZkOlna 2

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

Filia w jóZeFOwie, ul. FaBrycZna 15

 ▶ każdy wtorek, godz. 17.00-20.00 - Brydż
Trzeba umieć grać lub chcieć się nauczyć. Grupa dorosła  
i bardzo chętna do współpracy.

Filia w święcicach, ul. warsZawska 53

 ▶ czwartki - wakacje z książką 
 » 29.06.2017 r. godz. 10.30-13.00 
 » 06.07.2017 r. godz. 12.00-14.00
 » 13.07.2017 r. godz. 10.30-13.00
 » 20.07.2017 r. godz. 10.30-13.00
 » 27.07.2017 r. godz. 10.30-13.00 

informacje o wydarzeniach bieżących znajdują się  
w kalendarium na stronie Biblioteki, gdzie można 
również zapisać się na biblioteczny newsletter.

Zakres obowiązków: realizacja operacji magazynowych takich jak: rozładunki, weryfikacja dostaw, 
rozlokowywanie towarów, pobieranie towarów do wydania, pakowanie, załadunki

wymagania: dobra organizacja czasu pracy, sumienność, dokładność, gotowość podjęcia pracy 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20

Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, umowę o pracę tymczasową, możliwość rozwoju 
w strukturach wewnętrznych firmy

Zainteresowane osoby proszę o wysyłanie CV na adres mailowy: a.niespialowski@trenkwalder.com, 
więcej szczegółów dotyczących pracy pod numerem: 663-205-951

W CV Proszę dodać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, administrowanie i archiwizowanie moich danych osobowych przez Trenkwalder & Partner Sp. z o.o. 

w celu realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji i selekcji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).”

dam pracę
pOsZukuję pracOwników maGaZynu miejsce pracy: duchnice 
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 Głównym celem projektu „Twoje życie Twoje decy-
zje!” jest ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez 
wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów 
życiowych, które niekiedy mogą kończyć się łamaniem 
prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną 
groźbą długoletniego więzienia. Pokazanie monotonne-
go rytmu życia za murami zakładu karnego wyznaczane-
go przez apele, posiłki i spacery, według zamierzeń auto-
rów projektu było tym, co może najwydatniej przemówić 
do wyobraźni młodego widza, dla którego ograniczenie 
swobody działań przy jednoczesnej izolacji od rodziny  
i znajomych może być najbardziej dotkliwe.

Ideą programu jest również propagowanie bezpiecz-
nych zachowań w szkole i grupach rówieśniczych. Wska-
zanie przyczyn powodujących, że młodzi ludzie stykają 
się z wymiarem sprawiedliwości (policja, sąd, więzienie). 
Uświadomienie młodemu człowiekowi konsekwencji 
kontaktu z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedli-
wości. 

Warsztaty profilaktyczne w tym zakresie dla młodzieży 
z gminnych gimnazjów poprowadziła pułkownik Służby 
Więziennej - Anna Osowską-Rembecka. Doktorantka na 
Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki 
Wojennej, od 20 lat czynny kurator społeczny w Wydzia-
le Rodzinnym i Nieletnich oraz wykładowca na Akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 

Warsztaty zachęcały młodych ludzi do zachowań 
zgodnych z prawem, co powinno przyczynić się do 
zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym, de-
moralizacją, przestępczością, ograniczenia zjawisk pato-
logicznych, w tym narkomanii i alkoholizmu. 

Realizacja odpowiedniego materiału filmowego, któ-
ry posłużył, jako narzędzie do pracy z młodzieżą idealnie 
wpisuje się w założenia nowoczesnej profilaktyki i peni-
tencjarystyk. 

Warsztaty składały się z części teoretycznej wprowa-
dzającej w tematykę zjawisk niepożądanych społecznie  
(takich jak np.: prowadzenie samochodu pod wpływem 
alkoholu, bójki rówieśnicze, pobicia,  kradzieże), dyskusji 
z uczniami na temat przemocy w szkole, środowisku lo-
kalnym, domu rodzinnym. Omawiano formy przemocy 
oraz zawracano uwagę na to kiedy można stać się ofiarą 
przemocy, kiedy sprawcą. Wyjaśniano takie pojęcia jak 
czyn karalny, demoralizacja, małoletni, nieletni, przestęp-
stwo, zbrodnia, występek, wykroczenie. Przedstawiono 
scenki z filmu profilaktycznego i omawiano konsekwen-
cje wyborów podejmowanych przez młodych ludzi. 

Materiał filmowy wywoływał wśród młodzieży róż-
ne emocje, pobudzał do myślenia, padało wiele pytań  
i komentarzy. Niektórzy uczniowie mieli potrzebę po-
dzielenia się własnymi doświadczeniami życiowymi  
w tym zakresie, inni zostawali po zajęciach, aby zadać 
pani pułkownik nurtujące ich pytania, podzielić się re-
fleksjami. 

Autorzy programu gratulują Burmistrzowi Pawłowi 
Kanclerzowi otwartości i innowacyjności w zakresie po-
szukiwania rozwiązań propagujących bezpieczne zacho-
wania młodzieży na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. 

Kadrze pedagogicznej natomiast  składają podziękowa-
nia za profesjonalną współpracę. 

       
Anna Osowska-Rembecka 

Beata Kowalczyk

twoje życie twoje decyzje! prO
Fila
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Zaczytane duchnice
 jak zachęcić skutecznie dzieci do czytania? przed 
takim zadaniem stanęli zaproszeni goście, którzy uka-
zywali piękno polskiej mowy ojczystej poprzez czyta-
nie fragmentów literatury dziecięcej. dzięki animacji 
i zabawom grupowym dzieci bardzo pozytywnie ode-
brały tą cenną inicjatywę. Zajęcia wywołały mnóstwo  
uśmiechu i radości u podopiecznych. Zwieńczeniem 
spotkania było kolorowanie bajkowych zamków,  
a zaproszeni goście otrzymali okolicznościowe dyplo-
my.

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Szkołę 
Podstawową w Duchnicach odwiedzili: Stanisław Rdest 
- Komendant Straży Miejskiej wraz pracownikami Moni-
ką Zarembą, Karolina Żukowska i Karolina Król, Joanna 
Konieczna z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ożarowie 
Mazowieckim, Ewa Sobieraj i Anna Marsula z Biblioteki  
Publicznej oraz Andrzej Cichal - Przewodniczący Rady 
Miejskiej. 

Sebastian Żukowski

 W kwietniu, w naszej szkole odbył się konkurs „Mistrz 
Tabliczki Mnożenia”. Ma on na celu systematyczne dosko-
nalenie znajomości tabliczki mnożenia, popularyzowanie 
zabaw tabliczką mnożenia wśród uczniów. W zmaganiach 
z tabliczką mnożenia wzięło udział 29 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, Ze-
społu Szkół im. Księdza Jana Twardowskiego z Bożej Woli 
i Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Święcicach. 

W czasie konkursu rozegrano trzy gry w klasach trze-
cich („Sokole Oko”, „Krzyżak” i „Olimpijczycy”) i cztery gry 
w klasach czwartych ( „Sokole Oko”, „Krzyżak”, „Olimpij-
czycy”  i „Błyskawica” ). W grach liczyła się nie tylko zna-
jomość tabliczki mnożenia, ale także szybkość, spostrze-
gawczość i pamięć.  Uczniowie świetnie poradzili sobie  
z pamięciowym mnożeniem w zakresie 100. 

Tegoroczne potyczki o tytuł Mistrza Tabliczki Mno-
żenia w klasie trzeciej wygrała uczennica Szkoły Podsta-
wowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach  
- Gabriela Podstawka, drugie miejsce zajęła Julia Szwarc, 
a trzecie Mikołaj Misiak - uczniowie SP w Święcicach.

W klasie czwartej tytuł mistrza zdobyła Maria Ligię-
za - Szkoła Podstawowa w Święcicach, drugie miejsce 
Melania Dąbkowska, a trzecie Anna Zając - uczennice  
SP w Święcicach.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczniom biorą-
cym udział w konkursie. Dziękujemy opiekunom za przy-
gotowanie dzieci i pomoc w przeprowadzeniu turnieju.

Jolanta Kasztelan

Xiii turniej „mistrZ taBlicZki mnOŻenia”

Właśnie zakończył się drugi cykl zajęć w ramach Pro-
gramu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki 
przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie 
dziecka – zajęcia w szkole rodzenia. W czasie zajęć teo-
retyczno-praktycznych, przyszli rodzice zapoznają się  
z wszelkimi aspektami dotyczącymi ciąży, porodu, poło-
gu, opieki nad niemowlęciem. Dotychczasowi uczestnicy 
bardzo dobrze oceniają kurs. Wszystkich mieszkańców 
gminy spodziewających się dziecka, zachęcamy do sko-
rzystania z zajęć. 

       
         Wydział Spraw Społecznych

sZkOła rOdZenia w OŻarOwie maZOwieckim
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OGólnOpOlski kOnkurs humanistycZny
OmniBus 2017

 62 uczniów ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Ożaro-
wie Mazowieckim, uczestniczyło w ogólnopolskim 
konkursie humanistycznym Omnibus 2017. 

 Konkurs był  zorganizowany w ramach programu 
edukacyjnego Łowimy Talenty, który ma na celu odkry-
wanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjaty-
wa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga 
kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad 
programem objęła Politechnika Wrocławska.  
 Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest 
przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 
2 i zawiera pytania z języka polskiego - gramatyki, lite-
ratury, kultury języka polskiego. Podczas testu, dziecko 
musi rozważyć każdą odpowiedź i zdecydować czy jest 
ona prawdziwa czy też fałszywa. Podstawową umiejętno-
ścią jest tu czytanie ze zrozumieniem, oraz ogólna wiedza 
o języku polskim. Nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre 
wyniki. Trzech uczniów, którzy zdobyli ponad 80% możli-
wych punktów  uzyskało dyplom za bardzo dobry wynik. 
Są to:
 adam Ćwikła  klasa II e - 143 pkt   85,1190 %
10 miejsce w  województwie mazowieckim 22 w kraju
 marianna kokoszka klasa II i -140 pkt   83,3333 %
16 miejsce w  województwie mazowieckim 37 w kraju
 emilia pawlak klasa II c - 136 pkt   80,9523 %
24 miejsce w  województwie mazowieckim 63 w kraju.

 Ponadto 7 uczniów z klas drugich uzyskało od 75%  
do 80% możliwych punktów i otrzymają dyplom za do-
bry wynik. Są to: Wojtek Badowski,  Alicja Stuczyńska,  
Maja  Wygowska, Mikołaj Witkowski, Michał  Pyszlak,  
Jakub  Świątek, Weronika Tulik.  
       Jeszcze lepiej wypadli uczniowie klas trzecich, gdzie 
aż 14 uczniów uzyskało bardzo dobry wynik. Są to:
 jakub szmyd klasa III d - 162 pkt 92,0454 %
6 miejsce w  województwie mazowieckim 20 w kraju
 paulina kozdrowicka klasy III a - 160 pkt   90,9090 %
10 miejsce w  województwie mazowieckim 31 w kraju
 łukasz kukier klasa III f - 162 pkt   92,0454 %
18 miejsce w  województwie mazowieckim 48 w kraju
 Bartosz karczmarczyk  klasa III f - 160 pkt   90,9090 %
10 miejsce w  województwie mazowieckim 31 w kraju
oraz Izabela Szymańczyk, Hanna Młodzikow-
ska , Igor Majewski, Aleksandra Parzniewska , Sandra 
Szymonik, Leon Szot, Lena Kania, Maciej Woźniak, Zofia  
Kanieska, Julia Kowalska.
 Ponadto 3 uczniów uzyskało od 75% do 80 % możli-
wych punktów i otrzymają oni dyplom za dobry wynik. 
Są to: Paul Truszczyński, Jan Polewski i Natalia Pycka.
 Serdecznie wszystkim gratulujemy i zapraszamy  
do udziału w przyszłym roku.

   Małgorzata Polańska

 Na co dzień spotykamy się z książkami, których hi-
storia dzieje się wszędzie - Nowym Jorku, Paryżu, czasami 
w niestworzonych królestwach, ale rzadko mamy szansę 
przeczytać o miejscu nam bliskim. Bo o miejscu, które za-
mieszkujemy, rzadko pisze się książki. Tym milej będzie 
nam  zmienić ten stan rzeczy.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przekazało Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowiec-
kim grant na stworzenie historii, rozgrywającej się na te-
renie naszej gminy.

Zadania podjęła się grupa kilkorga uczniów z naszych 
gimnazjalistów.  Nasza historia będzie wydrukowana, zi-
lustrowana, oprawiona i rozdana gminnym pierwszokla-
sistom. ,,Dlaczego tak młodym odbiorcom?” – zapytacie. 
Myślimy o książce lekkiej w odbiorze, z której dzieci będą 
mogły czerpać garściami. Nie bójcie się, więc,  drodzy do-

rośli. Chcemy żebyście czytali ją razem. Ale mamy prośbę: 
Buzie na kłódkę, to ma być niespodzianka!

Spotkania są organizowane systematycznie od 22 
marca, prace ruszyły pełną parą, mamy już tekst bajki  
i chcielibyśmy skończyć przed 1 października.

Czy przez ten czas można nam trochę pomóc? Jak naj-
bardziej - każdy mieszkaniec Gminy może zagłosować na 
ilustratora, którego uważa za najlepszego do zilustrowa-
nia naszej bajki. Głosowanie prowadzić będziemy w maju 
na miejscu w Bibliotece i w ankiecie na stronie Biblioteki 
(i tu też udostępnimy tekst bajki). Do głosowania gorą-
co zachęcamy! Wszyscy możemy zadecydować, co będą 
oglądać ożarowskie dzieci. 

Oliwia Wysocka
Gimnazjum im. św. Wincentego Pallottiego

niespOdZianka dla dZieci

dam pracę 

sieć sklepów delikatesowych ,,Organic’’
z uwagi na otwarcie magazynu centralnego na giełdzie spożywczej Bronisze,

poszukuje pracownika magazynu.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem; 514 626 073

lub drogą emailową na adres; dyrektor@delikatesyorganic.pl
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Z wizytą w czersku
 dzieci z sołectwa konotopa odwiedziły czersk, 
dawną stolicę południowego mazowsza, piękne miej-
sce o niezwykłej historii, pełnej nieodkrytych jeszcze 
tajemnic…
 Po przyjeździe na miejsce  uczestnicy przebrali się  
w stroje stylizowane na średniowieczne i udali się na za-
mek, gdzie spotkali się z  rekonstruktorami, którzy w inte-
resujący sposób przeprowadzili zajęcia  z walki na miecze 
oraz wiele ciekawych zabaw średniowiecznych. Dzieci  
z zaciekawieniem słuchały średniowiecznych opowieści.
 W programie wyjazdu znalazło się również  zwiedza-
nie Sanktuarium Matki Boskiej Goźlińskiej w Mariańskim 
Porzeczu. Zabytkowy, drewniany kościół zbudowany  zo-
stał w 1776 roku. Posiada on bazylikowy kształt z pięk-

ną iluzjonistyczną po-
lichromią. 
 Kolejnym przystan-
kiem na trasie wycieczki 
była Iłża, skad kolejką 
wąskotorową  wszyscy 
udali się do Centrum 
Edukacji Przyrodniczej 
w Marculach. Zwiedza-
nie części edukacyjnej, 
spacer po arboretum, 
zabawa w odgadywa-
nie roślin przyniosły 
dzieciom wiele radości. 
Na zakończenie zapla-
nowany był jeszcze, 
spływ kajakowy Pilicą, 

pod nadzo-
rem ratow-
ników. 
Był to wy-
poczynek kreatywny, zapewniający wyjątko-
we wrażenia.

 Wyjazd edukacyjno - historyczny został 
sfinansowany z budżetu gminy, w ramach 
funduszu sołeckiego.
       
       

Zofia Goch

 w maju funkcjonariusze straży miejskiej przepro-
wadzili szkolenia: z pierwszej pomocy dla seniorów   
i samoobrony dla kobiet.

Szkolenia odbyły się w ramach projektu „Bezpieczny 
Ożarów Mazowiecki”. W czasie zajęć z pierwszej pomocy 

seniorzy dowiedzieli się co zrobić w przypadku zasłab-
nięcia, zawału i udaru, oraz poznali podstawowe zasady 
pierwszej pomocy i przećwiczyli resuscytację krążeniowo
-oddechową na fantomach. 

 „Samoobrona dla kobiet” nastawiona była przede 
wszystkim na praktyczne techniki, które 
można zastosować w sytuacji zagroże-
nia. Uczestniczki nauczyły się chwytów 
obezwładniających, stosowanych gdy 
napastnik chwyta za ubranie z przodu  
i tyłu, chwyta za nadgarstki, oraz atakuje  
z tyłu. Przeprowadzony został pokaz obro-
ny przed napastnikiem w parterze. Szkole-
nie spotkało się z bardzo dużym zaintere-
sowaniem.

Barbara Łuczak
Dom Kultury „Uśmiech” 

- Centrum Inicjatyw Społecznych
 „Przy Parku”

pierwsza pomoc i samoobrona w centrum inicjatyw społecznych
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W maju, w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Ma-
zowieckim, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w IV 
edycji Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Profilaktyczne-
go ,,świat szczęśliwych ludzi w świecie pięknej przy-
rody”. Głównym celem konkursu była promocja zdrowia 
i bezpiecznych zachowań oraz rozwijanie zainteresowań 
przyrodniczych. Poziom wiedzy i umiejętności uczestni-
ków konkursu był bardzo wysoki, a przygotowane pyta-
nia trudne.     

Konkurs przebiegał w dwóch etapach, w których 
uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe z terenu 
gminy. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowiec-
kim  była organizatorem tego konkursu.

Po zsumowaniu punktów z dwóch etapów, klasyfika-
cja wyglądała następująco:

i miejsce Szkoła Podstawowa w Święcicach
ii miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Ma-

zowieckim
iii miejsce Szkoła Podstawowa w Duchnicach
iV miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Ma-

zowieckim
V miejsce Szkoła Podstawowa w Płochocinie
Finał konkursu wynagrodził uczestnikom całoroczne 

przygotowywania i zmagania podczas poszczególnych 
etapów rywalizacji. W rozdaniu nagród uczestniczyli: 

Tomasz Tymoftyjewicz - zastępca burmistrza ds. Spo-
łecznych, Stanisław Rdest Komendant Straży Miejskiej,  
reprezentujący  Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Jacek Rosłon - Przewodniczący Rady 
Rodziców oraz  dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z budżetu 
gminy wszystkich siedemdziesięciu pięciu uczestników 
konkursu otrzymało wspaniałe nagrody oraz dyplomy  
i medale, tematyką nawiązujące do przyrody i profilak-

tyki. Wszystkie placówki otrzymały pamiątkowe puchary 
oraz nagrody.

W szranki zmagań konkursowych stanęli również 
nauczyciele, którzy rywalizowali o tytuł ,,Autora najcie-
kawszego pytania”.  Koszami ze słodyczami nagrodzone 
zostały: 

Zdzisława Lesińska (SP w Święcicach),  Mariola Ko-
kowska (SP nr 2), Renata Cybulska (SP w Płochocinie)  
i  Edyta  Cichal (SP w Duchnice).

Konkurs będzie kontynuowany w kolejnym roku 
szkolnym. 

W tym miejscu pragniemy złożyć gorące podzięko-
wania. Chcemy podziękować Pawłowi Kanclerzowi - bur-
mistrzowi Ożarowa Mazowieckiego za objęcie konkursu  
Honorowym Patronatem oraz wszystkim zaangażowa-
nym w organizację konkursu.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy wspa-
niałych wakacji .      
  

    Organizatorzy
 Małgorzata Polańska i Joanna Zwierzchowska

Finał Gminnego konkursu przyrodniczo-profilaktycznego

dam pracę

Międzynarodowa sieć sklepów remontowo – budowlanych, poszukuje kandydatów na stanowisko: 

kasjer / kasjerka
WARSZAWA (ul. Połczyńska 121/125)

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą linku:
https://praca.bricoman.pl/oferty_pracy/oferta/48

dOradca klienta 
Nr ref. S01_SPR_BSTW_0617_01

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą linku:
https://praca.bricoman.pl/oferty_pracy/oferta/71

Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz 883)”.
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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 dopiskiem „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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