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Z okaz ji Świąt Bożego Narodzenia

składamy serdecz ne życz enia.

Niech ten sz cz ególny cz as będzie okaz ją 

do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższ ych,

w atmos ferz e pełnej miłości i wzajemnej życz liwości,

a Nowy Rok 2017 stanie się

cz asem spełnionych marz eń i nadziei.

Paweł Kanclerz 
Burmistrz 

Andrz ej Cichal
Prz ewodnicz ący Rady Miejskiej



„MÓJ PROJEKT OŻAROWSKIEJ 

KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”
11 grudnia odbył się wernisaż pokonkursowy wystawy poświęconej 

otwartemu indywidualnemu konkursowi plastycznemu dla dzieci i mło-

dzieży z Gminy Ożarów Mazowiecki pt.: „MÓJ PROJEKT OŻAROWSKIEJ 

KARTKI ŚWIĄTECZNEJ” BOŻE NARODZENIE 2016. Na konkurs wpłynęło 

386 prac ze szkół, przedszkoli, Domu Kultury „Uśmiech” oraz od miesz-

kańców gminy Ożarów Mazowiecki. 

Jury oceniło i przyznało nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

NAGRODĘ GRAND PRIX

  Kacper Kozłowski (9 lat) – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Ma-

zowieckim

  Barbara de Flassilier (7 lat) – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie 

Mazowieckim

I MIEJSCE

  Zuzanna Alikowska (8 lat) – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie 

Mazowieckim

  Jakub Falkiewicz (8 lat) – praca w domu 

II MIEJSCE

  Sandra Szymonik ( 8 lat) – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Ma-

zowieckim

  Aleksandra Sośnia ( 9 lat) – praca w domu 

  Jan Pietrzak ( 8 lat ) – praca w domu 

III MIEJSCE

  Klaudia Schulz (9 lat) – praca w domu 

  Maciej Kochański (9 lat) – praca w domu 

  Natalia Mirowska (12 lat) – praca w domu 

Nagroda GRAND PRIX została wydrukowana w formie Gminnej Karty 

Świątecznej.

Dom Kultury „Uśmiech”

7 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na logo „50 lat 

Ożarów Mazowiecki” dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

z Gminy Ożarów Mazowiecki.  

Organizatorami Konkursu byli:  Burmistrz Ożarowa Mazo-

wieckiego, Rada Miejska oraz Dom Kultury „Uśmiech”. Na 

konkurs wpłynęło łącznie  54 prace.

Jury w składzie: Paweł Kanclerz – Burmistrz, Andrzej Cichal 

- Przewodniczący Rady Miejskiej, Marzena Kałużna – arty-

sta plastyk instruktor Domu Kultury „Uśmiech”, Antoni Fili-

powicz – architekt, brało pod uwagę następujące kryteria 

oceny: artystyczny wyraz pracy, kompozycja, oryginalność 

podejścia do tematu oraz merytoryczną zgodność z tema-

tyką konkursu ujętą w regulaminie i przyznało nagrody 

dla:

I MIEJSCE w grupie wiekowej: dzieci i młodzież w wieku

6-15 lat – Jakub Bednarek 

I MIEJSCE w grupie wiekowej: młodzież od 16 lat i dorośli                         

– Marceli Szczepek 

Celem konkursu było uzyskanie oryginalnego, autorskiego 

projektu, który ma akcentować 50-lecie nadania praw miej-

skich miastu Ożarów Mazowiecki i stanie się identyfi kacją 

grafi czną publikowaną na ofi cjalnych stronach i materiałach 

promocyjnych Gminy.  

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy!

JUBILEUSZOWE LOGO OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

Jakub Bednarek Marceli Szczepek
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  22 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

Szarych Szeregów w Płochocinie uczestniczyli w Cen-

tralnym Zlocie Młodzieży PTTK „Palmiry”.

  5 listopada w Szkole Podstawowej im. Szarych Szere-

gów w Płochocinie odbył się pierwszy etap szkolnego 

konkursu „Potyczki z matematyką”.

  9 listopada gośćmi Przedszkola Publicznego Nr 1

w Ożarowie Mazowieckim byli muzycy z Senegalu, 

którzy przygotowali dla przedszkolaków koncert mu-

zyczny pt. „Rytmy Afryki”.

  10 listopada w przedszkolach i szkołach gminnych 

odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta 

Niepodległości.

  16 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie 

Mazowieckim odbył się koncert w wykonaniu muzy-

ków z Filharmonii Narodowej w Warszawie pt. „Teatr 

muzyczny – pół żartem, pół serio”.

  18 listopada w Szkole Podstawowej im. Szarych Szere-

gów w Płochocinie odbył się pierwszy etap rejonowe-

go konkursu „Mały Pitagoras”.

  18 listopada Szkoła Podstawowa w Duchnicach wzię-

ła udział w akcji „Pola Nadziei” na rzecz Hospicjum On-

kologicznego w Warszawie. Samorząd szkolny i wo-

lontariusze uczestniczyli w akcji sadzenia żonkili koło 

szkoły. To symbol akcji „Pola Nadziei”, który ma na celu 

zobrazować trud życia codziennego podopiecznych 

Hospicjum.  

  22 listopada w Szkole Podstawowej w Płochocinie od-

był się koncert w wykonaniu muzyków z Filharmonii 

Narodowej w Warszawie pt. „Sztuka Flamenco”.

  23 listopada w Szkole Podstawowej w Płochocinie roz-

poczęła się akcja zbiórki telefonów komórkowych oraz 

znaczków pocztowych. Zebrane rzeczy zostaną przeka-

zane na rzecz Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej SALVATTI. 

Środki uzyskane przez fundację będą przekazane na po-

moc ludziom w krajach misyjnych m.in w Afryce, Amery-

ce Południowej oraz na Ukrainie.

  6 grudnia w Szkole Podstawowej w Płochocinie od-

było się rozstrzygnięcie konkursu pt. „Dobry uczynek 

jaki spełniłem w ostatnim czasie”. W konkursie brali 

uczniowie klas IV – VI szkoły. Organizatorem konkursu 

był Caritas Polska.

OŚWIATA

1. Podpisano umowy:

  z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samocho-

dowej w Grodzisku Maz. Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzi-

sku Maz. na świadczenie usług w zakresie wykonywa-

nia lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie 

gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością 

gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 379.152,00 złotych

  z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą

w Domaniewku na zimowe utrzymanie dróg i ulic

w sezonie zimowym 2016/2017 w granicach admini-

stracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 395.300,00 złotych

(do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie 

tj. kwoty: 717.116,67 zł)

  z wykonawcą: MAXTO Sp. z o.o. Sp. K-A z siedzibą

w Krakowie na dostawę sprzętu komputerowego

i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Rozwój in-

nowacyjnych E-USŁUG w Gminie Ożarów Mazowiecki” 

współfi nansowany 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 brutto: 938.402,14 złotych

2.   Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na:

  sprzedaż i rozliczenia energii elektrycznej dla budyn-

ku gminy Ożarów Mazowiecki przy ul. Konotopskiej 4 

(działka nr ew. 22/100 w obr. 0009 Ożarów Mazowiecki)

znak postępowania: RZP.271.2016

  budowa drogi gminnej – ulicy Wolności w Ożarowie 

Mazowieckim wraz ze zjazdami i budowa kanalizacji 

deszczowej

znak postępowania: RZP.271.38.2016

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

22 października – udział Chóru kameralnego „Ab Imo 

Pectore” w XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 

Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii

23 października – koncert Zespołu MAZURSKIE TRIO

KULTURA
październik-listopad – zajęcia programowe Ożarow-

skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (OUTW)

6 listopada  – koncert Zespołu Rhiannon

9 listopada – konkurs gminny współorganizowany 

przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego

11 listopada – uroczysta Msza święta i koncert w wy-
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konaniu orkiestry dętej OSP z Kask w Sanktuarium Miło-

sierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim

12 listopada – koncert Zespołu Ludowego „Ożarowia-

cy” w Centrum Kultury w Izabelinie

13 listopada – spektakl teatralny dla dzieci wykonaniu 

Teatru Patigo

19 listopada – warsztaty międzykulturowe: „W Króle-

stwie Azteków i Majów”

20 listopada – koncert Zespołu Mazowsze w Sanktu-

arium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim

26 listopada – Andrzejkowy wieczorek taneczny dla se-

niorów przy muzyce na żywo

26 i 27 listopada – Turniej GO o Puchar Burmistrza Oża-

rowa Mazowieckiego

3 grudnia – Miasteczko Bożonarodzeniowe dla dzieci

i wspólna zabawa z Mikołajem

4 grudnia – Teatr Pod Orzełkiem zaprezentował spek-

takl dla dzieci pt.: „Bajkowa szopka”. 

4 grudnia – Koncert Adwentowy w wykonaniu Chóru 

kameralnego „Ab Imo Pectore” z okazji jubileuszu 10-cia 

istnienia chóru (Kościół pw. NMP Królowej Apostołów

w Ołtarzewie)

7 grudnia – posiedzenie jury konkursu na logo „50 lat 

Ożarowa Mazowieckiego”

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH

„PRZY PARKU”

Aktywności cykliczne:

PONIEDZIAŁKI: 

•  „Lekcje Brydża” dla seniorów organizowane przez 

OUTW.

•  czytanie książeczek i wspólna zabawa z dziećmi do

3 r.ż., Stowarzyszenie „Mam Klub”.

ŚRODY:

•  spotkania Ożarowskiego Klubu Mam, zajęcia umuzy-

kalniające („Gordonki”) i pobudzające zmysły („Zmy-

słowianki”). 

•  „Treningi umysłu” dla seniorów organizowane przez 

Fundację Bene Factum

•  ogólnorozwojowe zajęcia dla młodzieży z psychologiem. 

CZWARTKI:

•  zajęcia wspierające pamięć (OUTW)

•  „Sekcja Brydża” (OUTW)

PIĄTKI:

•   „Spotkania przy kawie” dla seniorów

21 października – wykład w ramach OUTW dotyczący 

praw konsumenta: „Jak się nie dać oszukać”, który wy-

głosił pan Krzysztof Figarski.

27 października, 24 listopada – spotkania przedstawicie-

li Rady Miejskiej oraz ożarowskich jednostek organizacyj-

nych w celu opracowania strategii kultury dla gminy Oża-

rów Mazowiecki w ramach projektu „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnych polityk kultury w województwie mazowieckim”.

28 października – w ramach działalności OUTW pan 

Michał Szulim zabrał słuchaczy w podróż po „Gościnnej 

Gruzji”.

4, 25 listopada, 2 grudnia – wykład w ramach OUTW 

z cyklu „Długowieczność: przypadek, przeznaczenie czy 

aktywny wybór człowieka?”. Wykład poprowadziła pani 

Ewa Misiołek.

4 listopada – zebranie rady programowej OUTW.

8 listopada – wykład w ramach OUTW „Ogrody świata.” 

wygłosił pan dr Robert Zubkowicz.

8 listopada – ostatnie z cyklu spotkanie „Kino nieme

z muzyką na żywo” organizowane przy współpracy

z Fundacją „otoKlutura.org”

14 listopada – słuchacze OUTW dowiedzieli się „jak 

wspierać odporność w okresie jesiennym” oraz mogli 

dokonać konsultacji lekarskich odnośnie swojego aktu-

alnego stanu zdrowia.

15 listopada – Fundacja Bene Factum zaprosiła senio-

rów uczestniczących w „Projekcie Senior” na spotkanie 

z dietetykiem.

18 listopada – dietetyk Aleksandra Ulatowska przepro-

wadziła wykład „Suplementy diety, czym są i jak je sto-

sować”; w ramach działalności OUTW.

22 listopada – grupa Ożarów Mazowiecki Biega uczest-

niczyła w wykładzie odnośnie zdrowego żywienia i od-

żywek w sporcie.

25 listopada – wykład „Colour your diet” dotyczący ży-

wienia małych dzieci.

29 listopada – Fundacja Bene Factum zaprosiła senio-

rów uczestniczących w „Projekcie Senior” na kolejne 

spotkanie z dietetykiem

6 grudnia – wykład w ramach OUTW „Zbłąkany wędro-

wiec” dotyczący wigilijnych zwyczajów na Białorusi, po 

którym uczestnicy przygotowywali tradycyjne białoru-

skie smakołyki. 

6 grudnia – spotkanie Klubu fotografi cznego 

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”

W JÓZEFOWIE 

23 października – rodzinne warsztaty z gier planszo-

wych.

6 listopada – wystawa prac malarskich pn. „Jesienny 

plener malarski” oraz spotkanie z poezją patriotyczną 

pn. „Gawęda historyczno-patriotyczna”.

20 listopada – przedstawienie dla dzieci pn. „Bajka o Je-

żach” w wykonaniu Teatru Lalkowego Czarodziej.

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”

W BRONISZACH

23 października – wieczorek taneczny dla seniorów 

przy muzyce na żywo.

6 listopada – Teatr URWIS wystąpił ze spektaklem dla 

dzieci pt.: „Sklep z zabawkami”.

20 listopada – „Andrzejki” – wieczorek taneczny dla se-

niorów przy muzyce na żywo.

26 listopada – dzieci wraz z rodzicami bawiły się w ryt-

mie znanych i lubianych przebojów. Program artystycz-

ny pt.: „Andrzejkowe czary-mary” przygotowała Agencja 

ProArte. 
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

OGŁOSZENIE  

Działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.139, zm. poz.1893 oraz z 2016 r. poz.1250 )

„E n e r g e t y k a    O ż a r ó w    M a z o w i e c k i”    o g ł a s z a :

Od dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z uchwałą  nr  XXX/314/16 oraz po uwzględnieniu dopłat 

zgodnie z uchwałą nr XXX/315/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016 r. wysokość 

taryf kształtuje się następująco:

Za wodę:
Stawka (zł /m3) 

Netto Brutto

   Grupa 1 – gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej 2,95 3,19

   Grupa 2 – gospodarstwa rolne wykorzystujące wodę do celów bytowych 

                            oraz nawadniania upraw rolnych
3,70 4,00

   Grupa 3 – gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej

                            korzystające z podliczników             
8,14 8,79

   Grupa 4 – przemysł (zakłady produkcyjno-usługowe, handel, gastronomia i inne) 8,00 8,64

   Grupa 5 – hurt (dostawa wody poza obszar gminy) 6,05 6,53

   Grupa 6 – TSSE (Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna)

                             – teren byłej fabryki Kabli Ożarów Maz. Poznańska 129/133
8,00 8,64

   Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców (zł / m-c )   

          a   -  za gotowość  -        dla  wodomierza:  *     q
3
   ≤    2,5 m3 /h 2,32 2,51

          b   -  za gotowość  -        dla wodomierza:   **   q
3  

  >    2,5 m3 /h 21,47 23,19

          c   -  za gotowość  -        dla wodomierza:   ***  q
3
   ≥  25,0 m3 /h 217,40 234,79

Za ścieki:
  Stawka (zł /m3)

Netto Brutto

   Grupa 1 – gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej 7,35 7,94

   Grupa 1 – stawka opłaty abonamentowej (zł / m-c) 2,25 2,43

   Grupa 2 – przemysł ( zakłady produkcyjno-usługowe, handel, gastronomia i inne ) 13,45 14,53

   Grupa 2 – stawka opłaty abonamentowej (zł / m-c) 38,03 41,07

   Grupa 3 – TSSE (Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna)
                            – teren byłej fabryki Kabli Ożarów Maz. Poznańska 129/133

14,00 15,12

   Grupa 3 – stawka opłaty abonamentowej (zł / m-c) 38,03 41,07

*      dla  wodomierza   o średnicy    <   20 mm

**    dla  wodomierza   o średnicy    >  20 mm  (do  < 50 mm)

***  dla  wodomierza   o średnicy    >  50 mm
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1.  Uchwała Nr XXX/308/16 w sprawie zmiany uchwa-

ły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ożarów Mazowiecki.

2.  Uchwała Nr XXX/309/16 w sprawie wprowadzenia 

zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

3.  Uchwała Nr XXX/310/16 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transporto-

wych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

4.  Uchwała Nr XXX/311/16 w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolne-

go na rok 2017.

5.  Uchwała Nr XXX/312/16 w sprawie określenia wy-

sokości stawek podatku od nieruchomości na tere-

nie Gminy Ożarów Mazowiecki.

6.  Uchwała Nr XXX/313/16 w sprawie ustalenia wzo-

rów formularzy podatkowych.

7.  Uchwała Nr XXX/314/16 w sprawie zatwierdzenia 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków.

8.  Uchwała Nr XXX/315/16 w sprawie dopłat do cen 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-

prowadzania ścieków.

9.  Uchwała Nr XXX/316/16 w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Ożarów 

Mazowiecki urządzeń instalacji wodociągowych

w ulicy Dobrej w Ożarowie Mazowieckim.

10.  Uchwała Nr XXX/317/16 w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Oża-

rów Mazowiecki urządzeń instalacji kanalizacyj-

nych w ulicy Dobrej w Ożarowie Mazowieckim.

11.  Uchwała Nr XXX/318/16 w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Oża-

rów Mazowiecki urządzeń instalacji wodociągo-

wych i kanalizacyjnych w ulicy Legendy w Ożaro-

wie Mazowieckim.

12.  Uchwała Nr XXX/319/16 w sprawie przyjęcia Gmin-

nego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-

komanii Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2017.

13.  Uchwała Nr XXX/320/16 w sprawie uchwalenia 

programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiec-

ki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2017 roku.

14.  Uchwała Nr XXX/321/16 w sprawie nadania na-

zwy drodze położonej w obrębie SHR Wolica.

15.  Uchwała Nr XXX/322/16 w sprawie ustanowienia 

służebności gruntowej na nieruchomości położo-

nej w Święcicach.

16.  Uchwała Nr XXX/323/16 o zmianie uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Święcice 

– w rejonie ul. Księżycowej i ul. Zaborowskiej.

17.  Uchwała Nr XXX/324/16 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ożarów Mazowiecki dla części wsi Święcice – w re-

jonie ul. Księżycowej i ul. Zaborowskiej – obszar II.

18.  Uchwała Nr XXX/325/16 o zmianie uchwały

w sprawie powołania Komisji Budżetowej.

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 22 listopada 2016 r.

HOT SPOT w Parku Miejskim
Uprzejmie informujemy, że na obszarze od parku przy ul. Poniatowskiego, przy fontannie i Parku StreetWorkoutu, 

aż do zabudowań handlowych przy ul. Poznańskiej, został uruchomiony HOT SPOT(darmowy dostęp do interne-

tu). Można z niego skorzystać wybierając sieć WIFI o SSID – UM_PRZY_PARKU. Sieć działa na częstotliwościach 

2,4 oraz 5 GHz. Pojedyncza sesja została ograniczona do 30 minut i przepustowości 1Mb/s.

BEZPŁATNY ANGIELSKI W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
W 2017 roku na terenie naszej gminy realizowany będzie projekt szkoleniowy pn. „Nowe umiejętności – nowe perspek-

tywy” dofi nansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kurs języka angielskiego w wymiarze 120 godzin. Zajęcia przeznaczo-

ne będą dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy ukończyli 25 lat, posiadają maksymalnie średnie wy-

kształcenie i nie brali udziału w tożsamych szkoleniach współfi nansowanych w ramach POKL w latach 2013–2015.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby: bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkujące ob-

szary wiejskie, powyżej 50 roku życia.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl, w Wydziale Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego, tel. 22 731 32 57, e-mail: a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl 
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RADY MIEJSKIEJ

Publiczność mogła wysłuchać pięk-

nych utworów o tematyce maryjnej. 

Jubileuszowy koncert rozpoczął się 

hymnem brewiarzowym Ave Maris 

Stella (Witaj Gwiazdo Morza), po któ-

rym zabrzmiały takie kompozycje jak 

Ave Maria Jacoba Arcadelta, Zdrowaś 

bądź Maryja Henryka Mikołaja Górec-

kiego czy O gloriosa Domina Mikołaja 

Zieleńskiego. Na zakończenie chór 

wykonał mistyczne utwory Morte-

na Lauridsena O Magnum misterium 

oraz Ubi Caritas. Licznie zgromadzo-

na w ołtarzewskiej świątyni publicz-

ność doceniła interesujący repertuar 

oraz wysoki poziom wykonawczy ju-

bileuszowego wieczoru. 

Chciałbym bardzo podziękować 

wszystkim chórzystom, współtwo-

rzącym – dawniej i obecnie – nasz 

zespół. Dziękuję panu burmistrzowi 

Pawłowi Kanclerzowi, panu Andrze-

jowi Cichalowi – przewodniczącemu 

Rady Miejskiej oraz panu wicestaro-

ście Pawłowi Białeckiemu za dyplo-

my i miłe słowa. Pani dyrektor Domu 

Kultury „Uśmiech” Alinie Holk prze-

kazuję podziękowanie za pomoc

w organizacji koncertu. Dziękuję 

również ks. Jackowi Smykowi SAC, 

proboszczowi parafi i w Ołtarzewie, 

za zawsze przychylny i życzliwy sto-

sunek wobec naszych projektów 

muzycznych. 

Chór Kameralny Ab Imo Pectore po-

wstał jesienią 2006 roku. Do 2011 r. 

próby odbywały się w siedzibie Sta-

rostwa Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego. Od stycznia 2012 r. chór 

ma swoją siedzibę w Domu Kultury 

,,Uśmiech” i jest zespołem reprezen-

tującym Gminę Ożarów Mazowiecki. 

Od stycznia 2016 r. z Chórem Kame-

ralnym Ab Imo Pectore współpracuje 

10 lat Chóru Kameralnego Ab Imo Pectore
4 grudnia 2016 r. o godz. 19.00 w kościele NMP Królowej Apostołów
w Ołtarzewie miało miejsce szczególne wydarzenie kulturalne. Tego dnia 
Chór Kameralny Ab Imo Pectore obchodził 10. rocznicę swojej działalno-
ści. Z tej okazji zespół zaprezentował specjalnie przygotowany program, 
złożony z utworów o tematyce adwentowej. Wprowadzenie słowne do 
koncertu wygłosił ks. dr Dariusz Smolarek SAC. 

śpiewaczka Aneta Kapla-Marszałek, 

prowadząca regularną, profesjonal-

ną emisję głosu (zarówno zbiorową, 

jak i indywidualną). 

Zespół wykonuje głównie utwory

a cappella różnych epok – od re-

nesansu po muzykę współczesną. 

Sięga po dzieła polskich i zagranicz-

nych kompozytorów. Chór koncer-

tuje w całej Polsce, spotykając się

z dużym zainteresowaniem słucha-

czy. W 2011 roku z okazji 400. rocz-

nicy śmierci Tomása Luisa de Victorii 

zespół przygotował projekt „Muzyka 

hiszpańska w liturgii”. Przy współpra-

cy z Instytutem Cervantesa w War-

szawie i innymi ośrodkami chór 

wykonał cykl koncertów, wzboga-

conych pokazem multimedialnym

i komentarzem hiszpańskiego za-

konnika, o. Emilio Cardenasa. 

W 2013 roku zespół uczestniczył

w koncercie dyplomowym studenta 

Uniwersytetu Muzycznego Frydery-

ka Chopina w Warszawie.

W październiku 2013 r. z Bytomską 

Orkiestrą Gorczyckiego zespół wy-

konał Missa Sancti Nicolai G-dur Jo-

1.  Uchwała Nr XXXI/326/16 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Ożarów Mazowiecki.

2.  Uchwała Nr XXXI/327/16 w sprawie wprowadze-

nia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

3.  Uchwała Nr XXXI/328/16 w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Ożarów 

Mazowiecki urządzeń instalacji wodociągowych

w ulicy Forsycji w Ożarowie Mazowieckim.

4.  Uchwała Nr XXXI/329/16 w sprawie nadania na-

zwy drodze położonej w Kaputach.

5.  Uchwała Nr XXXI/330/16 w sprawie odpłatnego 

nabycia nieruchomości lokalowej położonej w Oża-

rowie Mazowieckim.

6.  Uchwała Nr XXXI/331/16 w sprawie odpłatnego 

nabycia nieruchomości położonej w Ołtarzewie.

7.  Uchwała Nr XXXI/332/16 w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego i Kie-

rownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie 

Mazowieckim.

8.  Uchwała Nr XXXI/333/16 w sprawie przejęcia do 

wykonywania zadań w zakresie zarządzania odcin-

kiem dróg dojazdowych na terenie obrębu ewiden-

cyjnego Konotopa.

9.  Uchwała Nr XXXI/334/16 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

10.  Uchwała Nr XXXI/335/16 w sprawie ustalenia 

wzorów formularzy podatkowych.

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).

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 8 grudnia 2016 r.
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sepha Haydna, a we wrześniu 2014 r.

z Orkiestrą Sinfonia Viva – Requiem 

d-moll op. 48 Gabriela Fauré. W maju 

2015 r. wraz z zespołem muzyki daw-

nej Collegium Musicum Varsoviensis 

zaprezentował dzieło Simona Ferdi-

nanda Lechleitnera (Missa Solemnis In 

Honorem Sancti Cajetani), nieznanego 

austriackiego kompozytora działają-

cego w Polsce w pierwszej połowie 

XVIII w. W październiku 2015 r. chór 

zaśpiewał Requiem współczesnego 

twórcy brytyjskiego Johna Ruttera. 

W czerwcu 2016 r., na zakończenie 

I Festiwalu Polskiej Muzyki Dawnej, 

Chór Kameralny Ab Imo Pectore pra-

wykonał po 250 latach od powstania 

utwór Exultate Jubilate Simona Ferdi-

nanda Lechleitnera. 

W ciągu 10 lat swego istnienia zespół 

dał prawie 130 koncertów i uczestni-

czył w 20 konkursach i festiwalach 

chóralnych, zarówno ogólnopol-

skich, jak i międzynarodowych. 

Ostatnie sukcesy chóru to wygrany 

III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Wiel-

kanocnej w Sopocie (2016 r.) oraz

6 złotych dyplomów na konkursach 

w Bydgoszczy, Rumi, Rybniku, Gnieź-

nie i Aleksandrowie Kujawskim.

Na zakończenia warto wspomnieć 

o wyróżnieniu, z którego jesteśmy 

szczególnie dumni: Chór Kameral-

ny Ab Imo Pectore został laureatem 

Honorowej Nagrody Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki Felicje 2012 

w kategorii „Instytucja”. Mamy na-

dzieję, że w kolejnych latach nadal 

będziemy godnie reprezentować 

nasze miasto w dziedzinie kultury, 

nieustannie rozwijając się i podno-

sząc swój poziom artystyczny. 

dr Mariusz Latek

Fotoreportaż na stronach kolorowych

Gimnazjaliści starali się pokazać za-

gadnienie z perspektywy przecięt-

nego nastolatka. Dlatego zatytuło-

wali widowisko „Mój dom murem 

podzielony. Czym jest dla mnie wol-

ność?”. 

Pierwsza scena ukazuje uczniów 

przygotowujących się do próby. 

Luźne rozmowy młodzieży pokazu-

ją, że niełatwo być w dzisiejszych 

czasach patriotą. Mimo, że w innych 

państwach być może żyje się lepiej, 

uczniowie dochodzą do wniosku, 

że „sercu jest droższa piosenka nad

Wisłą i piasek Mazowsza”. 

Następna scena to rys historyczny 

dotyczący okoliczności utraty pań-

stwowości przez Polskę. Gimnazja-

liści uzupełnili swoje wypowiedzi 

utworami Jacka Kaczmarskiego. 

Pierwszy był „Rejtan, czyli raport 

ambasadora”, następnie „Mury”. 

Wybór tekstów poetyckich był po-

dyktowany chęcią pokazania, w jaki 

sposób młodzi ludzie walczyli za oj-

czyznę. „Elegia o chłopcu polskim” 

K. K. Baczyńskiego, „Modlitwa o nie-

śmiertelność” Tadeusza Borowskie-

go i „Ocalony” Tadeusza Różewicza 

to wiersze, które ukazują poświę-

Co to znaczy być wolnym?
W czwartek 10 listopada, w przededniu Narodowego Święta Niepodle-

głości uczniowie klasy IIA Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płocho-

cinie we współpracy z kołem teatralnym przygotowali montaż słowno-

muzyczny na temat wolności. 

cenie młodych Polaków żyjących

w czasach wojny i okupacji.

Co gimnazjaliści chcieli pokazać w 

swoim przedstawieniu? Chyba przede 

wszystkim to, że prawdziwa wolność 

polega na możliwości wyrażania swo-

ich myśli i przekonań, o ile nie ranią 

one uczuć innych osób. Padły również 

ważne słowa na temat poświęcenia 

wielu Polaków w imię odzyskania nie-

podległości. Autorzy przedstawienia 

pozostawili widzów z refl eksją, czy 

współcześni Polacy potrafi ą docenić 

ofi arę poprzednich pokoleń i zapo-

mnieć o sporach. Czy umiemy być 

razem, zjednoczeni, mówiący jednym 

głosem, czy długo będą jeszcze ak-

tualne słowa barda: „Skłócony naród, 

król niepewny, szlachta dzika”?

Beata Zajączkowska

A W GIMNAZJUM IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W PŁOCHOCINIE

W celu przekonania uczniów, że pro-

blemy zdrowotne nie są przeszkodą 

w osiąganiu życiowych sukcesów 

i realizacji własnych pasji, Pani Be-

ata Kłos zorganizowała wyjazd klas 

pierwszych na Wielką Galę Integra-

cji, którą patronatem objął Prezy-

dent RP Andrzej Duda. 

To święto wspaniałych ludzi, którzy 

mimo przeciwności losu, własnych 

kłopotów zdrowotnych, świetnie ra-

dzą sobie w życiu i osiągają sukcesy, 

W sobotę, 19 listopada Arena Ursy-

nów zgromadziła w swych murach 

2500 osób z całego kraju. Nie zabra-

Integracja raz jeszcze… czyli
pierwszoklasiści z Gimnazjum w Płochocinie
na XXI Wielkiej Gali Integracji
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Spotkanie z historią w SP w Duchnicach
28 października w Szkole Podstawo-

wej w Duchnicach uczniowie uczest-

niczyli w spotkaniu z ofi cerem Policji 

kom. Krzysztofem Musielakiem. Ini-

cjatorką spotkania była pani Małgo-

rzata Włodek nauczycielka historii.  

Pan komisarz Krzysztof Musielak

z Biura Historii i Tradycji Policji Ko-

mendy Głównej Policji w sposób inte-

resujący zapoznał uczniów z tematy-

ką powstania i funkcjonowania Policji 

Państwowej w II Rzeczpospolitej oraz 

przedstawił biogramy dziewięciu 

funkcjonariuszy Policji Państwowej- 

Cichociemnych Żołnierzy Armii Kra-

jowej. Prelekcja była wzbogacona

o materiał fi lmowy i prezentację wy-

stawy ,,Funkcjonariusze Policji Pań-

stwowej – Cichociemni Żołnierze AK”, 

którą przygotowało Biuro Historii

i Tradycji Policji Komendy Głównej

Policji. W drugiej części spotkania 

dzieci miały możliwość zadawania 

pytań prowadzącemu. Najczęściej 

pytano o rodzaj umundurowania Ci-

chociemnych, broń, rejony zrzutów 

oraz o losy powojenne funkcjona-

riuszy policji. Cichociemni to żołnie-

rze Polskich Sił Zbrojnych desanto-

wani do okupowanej Polski podczas 

II wojny światowej w celu prowadze-

nia walki nieregularnej z niemieckim 

okupantem – Wehrmachtem i jed-

nostkami specjalnymi Głównego 

Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy oraz 

organizowania i szkolenia ruchu 

oporu w kraju. To elitarna jednost-

ka spadochronowa, która powstała 

w wyniku decyzji w 1940 r. podjętej 

przez gen. Władysława Andersa. Spo-

śród 316 Cichociemnych 9 z nich było 

funkcjonariuszami Policji Państwo-

wej. Należeli do niej: kpt. Franciszek 

Cieplik, ppor. Tadeusz Kobyliński, mjr 

Bolesław Kontrym, mjr Zygmunt Mi-

lewicz plut. Michał Parada, mjr Jan 

Piwnik, por. Tadeusz Starzyński, mjr 

Piotr Szewczyk oraz rtm. Józef Zabiel-

ski. Wystawa jest wyrazem szacunku 

dla ludzi, którzy podjęli trud walki

o niepodległość ojczyzny. To również 

dowód pamięci o tych, którzy za wol-

ność Polski gotowi byli zapłacić ceną 

najwyższą. To także podkreślenie 

wkładu organizacji „Cichociemnych” 

w walkę Armii Krajowej.

Na mocy uchwały Sejmu RP z 22 

grudnia 2015 r. rok 2016 obchodzi-

my jako Rok Cichociemnych.

,,W obliczu Boga Wszechmogącego 

i Najświętszej Marii Panny, jako żoł-

nierz powołany do służby specjal-

nej przysięgam, że poświęconego 

mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec 

będę nie tylko jako dobra państwo-

wego, ale i jako środków i pieniędzy 

przeznaczonych dla odzyskania 

wolności Ojczyzny, a tajemnicy 

służby specjalnej dochowam, na-

wet wobec moich przełożonych i ko-

legów w konspiracji i nie zdradzę jej 

nikomu, aż do końca wojny. Tak mi 

Panie Boże dopomóż.”

Małgorzata Włodek

– nauczyciel historii

Podziękowania 
Składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przy-

czynili się do zorganizowania spotkania Świętego Mikołaja z na-

szymi najmłodszymi mieszkańcami z Józefowa oraz z sąsiednich 

miejscowości. Dzięki ich wsparciu fi nansowemu oraz pomocy ze 

strony technicznej, nasze dzieci i wnuki mogły spotkać się ze Świętym 

Mikołajem, rozmawiać z nim oraz otrzymać drobne, słodkie upominki. 

Gorąco dziękuję za wsparcie fi nansowe: Państwu Katarzynie i Ma-

riuszowi Czopek – Sklep spożywczy oraz Panu Czesławowi Hołda –

HOŁDA TEAM PHU. Dziękuję również Panu Mariuszowi Lipskiemu, 

Panu Przemysławowi Kramek oraz Pani Izabeli Latek.

Nina Jędrzejczak

 Radna Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

kło również 45-osobowej delegacji

z Płochocina. 

Galę rozpoczął swoim występem 

Xin Luo, niewidomy pianista z Chin, 

uczestnik XVII Międzynarodowego 

Konkursu Pianistycznego im. Fryde-

ryka Chopina. Uroczystość przebie-

gała pod hasłem „Sprawni w pracy”, 

poznalismy ludzi, którzy akceptując 

swoje ograniczenia, uparcie dążą do 

celu, realizują się w pracy zawodowej.

W czasie Gali szczególnie zasłużeni 

w dziedzinie integracji i działający na 

rzecz osób z niepełnosprawnościami 

zostali odznaczeni Medalem Przy-

jaciela Integracji. Całość spotkania 

uświetniły występy :  zespołu Video, 

tworzącego swoje utwory z myślą

o ludziach głuchych. Ich muzyka tłu-

maczona jest na język migowy przez 

grupę Młodzi Migają Muzykę. Gala 

zakończyła się koncertem grupy 

Feel, który porwał do tańca i śpiewu 

całą salę. Nie było też końca refl ek-

sjom o trudzie osób zmagających się

z problemami zdrowotnymi. 

Dziękujemy za pomoc ze strony sa-

morządu Gminy Ożarów Mazowiec-

ki w zorganizowaniu transportu.

Gimnazjum w Płochocinie
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Paczka dla kombatanta ze Lwowa
w SP w Duchnicach
Szkoła Podstawowa w Duchnicach wzięła udział w akcji PACZKA DLA 

KOMBATANTA ZE LWOWA organizowanej przez obwód warszawski Zrze-

szenia „Wolność i Niezawisłość”. 

Już od dziewięciu lat obwód war-

szawski Zrzeszenia „Wolność i Nieza-

wisłość” – kombatancka organizacja 

podziemia niepodległościowego z 

okresu II konspiracji i przedstawicie-

le współpracujących z nią szkół ma-

zowieckich organizują przed Święta-

mi Bożego Narodzenia akcję „Paczka 

dla kombatanta ze Lwowa oraz Pola-

ków z obwodu lwowskiego”. 

Celem akcji jest przygotowanie jed-

nakowych paczek żywnościowych, 

przewiezieniu ich do Lwowa, a tam 

przekazaniu kombatantom i ich ro-

dzinom. Paczki przewożą do Lwowa 

wychowawcy szkół, przedstawiciele 

młodzieży, Zrzeszenia we współ-

pracy z Urzędem ds. Kombatantów

i Osób Represjonowanych oraz kon-

sulatem polskim we Lwowie. 

Kresowym Polakom, zwłaszcza 

dzisiaj, kiedy trudna sytuacja mię-

dzynarodowa pogorszyła warunki 

życiowe na Ukrainie, potrzebna jest 

nasza pomoc. Oczekują jej zwłasz-

cza ludzie w podeszłym wieku

i najczęściej chorzy. Święta Bożego 

Narodzenia to czas szczególny dla 

kombatantów, ich rodzin i coraz 

mniejszej liczebnie tamtejszej Polo-

nii, paczka z Polski jest materialnym 

świadectwem, że Ojczyzna o nich 

pamięta!

Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele 

Szkoły Podstawowej w Duchnicach 

wykazali się wyjątkową ofi arnością, 

udało się nam zebrać około 20 karto-

nowych pudeł z produktami żywno-

ściowymi, które zostały przekazane 

do Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie, 

gdzie paczki zostały posegregowa-

ne i zapakowane, a następnie prze-

wiezione do Lwowa.

Przygotowaliśmy produkty do pa-

czek dla kombatantów i Polonii ze 

Lwowa, Stryja, Drohobycza i Bory-

sławia. Zbiórka produktów trwała 

od 14 do 25 listopada 2016 roku.

 Samorząd uczniowski

Szkoła Podstawowa w Święcicach 

została wyposażona w tablicę in-

teraktywną. Stało się tak głównie 

dzięki samorządowi sołeckiemu 

Kolonii Orły przy wsparciu samo-

rządu gminnego. Tablica w znacz-

nym stopniu pozwoliła uatrakcyjnić 

zajęcia z wielu przedmiotów. Daje 

możliwość pracy w szerszym zakre-

Nowa tablica interaktywna
w SP w Święcicach

sie metodami aktywizującymi. Nasi 

uczniowie z jeszcze większym zaan-

gażowaniem mogą rozwijać swoje 

pasje i zainteresowania, a nauczycie-

le doskonalić warsztat pracy. Zasto-

sowanie nowoczesnych technologii 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

współczesnego świata. Dzięki lu-

dziom dobrego serca, którzy dzia-

łają w środowisku lokalnym, nasza 

szkoła stopniowo może podążać

w tym kierunku.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Ucz-

niowie i Rodzice ze Szkoły Podsta-

wowej w Święcicach składają ser-

deczne podziękowania sołtysowi

p. Jerzemu Boratynowi, radzie sołec-

kiej Kolonii Orły oraz samorządowi 

gminnemu za zakup tablicy interak-

tywnej wraz z wyposażeniem. 

Jolanta Kasztelan

VI Festiwal Nauki Niepoważnej w Błoniu
W środę 16.11.2016 r. dwudzie-

stu uczniów klas trzecich naszego 

Gimnazjum pojechało do Błonia do 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora 

Wańkowicza, aby wziąć udział w VI 

już edycji Festiwalu Nauki Niepo-

ważnej.

Tematem tegorocznego Festiwa-

lu były „Polski fi lm”. Na wszystkich 

uczestników czekała bardzo boga-

ta oferta konkursów i zabaw. Przy-

gotowanych było 29 stanowisk, 

na których uczestnicy mogli wyka-

zać się znajomością polskich fi lmów. 

Były m.in. kultowe polskie komedie, 

podróże z historią, polskie Oscary, 

podróże w inne epoki historyczne, 

pierwsza pomoc, strzelanie z wia-

trówki czy rozwój mechatroniki. Cu-

kiernicy z Wańkowicza przygotowali 

wypieki te tradycyjne i nowoczesne, 

a ratownicy medyczni czuwali nad 

bezpieczeństwem imprezy. 

Impreza, jak co roku, naprawdę uda-

ła się wyśmienicie! Uczniowie na-

szego Gimnazjum nie tylko dobrze 

się bawili, ale również zapoznali się

z ofertą edukacyjną „Wańkowicza”.

Urszula Galant



W dniu 3 grudnia br. zaprosiliśmy dzieci i ich rodziców do Mia-

steczka Bożonarodzeniowego i wspólnej zabawy z Mikołajem. 

Impreza odbyła się w namiocie na boisku UKS Ołtarzew przy 

ul. Parkowej 16/18. Najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w licz-

nych atrakcjach. Dzieci wzięły udział w warsztatach w pracowni 

aniołków, witrażyków oraz bombek, odwiedziły piernikokolan-

dię i ciastolandię, a także uczestniczyły we wspólnej zabawie 

z Mikołajem. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli spróbować 

pysznych, świątecznych potraw przygotowanych przez panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrkówka Małego i Święcic. 

Dom Kultury „Uśmiech”

Spotkanie
z Mikołajem



W drugim tygodniu grudnia br. odbyły się na 

pływalni GOSIR-u w Ożarowie Mazowieckim 

dwie edycje sprawnie zorganizowanych zawo-

dów pływackich. Najpierw rywalizowali pływacy 

licencjonowani, dwa dni później – amatorzy. Oto 

krótkie relacje.

Ogólnopolskie Młodzieżowe Zawody Pływackie 

o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

(8.12.2016) zgromadziły na starcie 182 zawodników 

z 15 klubów, głównie z Mazowsza. Wśród startują-

cych byli także pływacy dwóch ożarowskich klu-

bów: KS „Fenix” oraz organizatora wydarzenie KS „1”. 

Łącznie zawodnicy z naszego miasta zdobyli 39 me-

dali i… jeden puchar. W kategorii „najlepsza zawod-

niczka rocznik 2007” zwyciężyła Marcelina Dzbań-

ska (KS „1”). Puchar odebrała z rąk Pawła Kanclerza, 

burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Marcelinie i jej 

Rodzicom oraz trenerom serdecznie gratulujemy. 

Zawody miały bogatą oprawę. Spikerem był znany 

komentator Eurosportu, znawca pływania Sylwester 

Sikora. 

– Zawody stały na dobrym poziomie sportowym. 

Przeprowadzono je sprawnie i profesjonalnie. Za 

rok trzeba celować w ponad 200-osobowe grono 

uczestników – przekonywał Sikora. Partnerami wy-

darzenia były marki: Pilot oraz Coca-Cola BBC Pol-

ska.

Wielkie emocje wywołały także Świąteczno-Miko-

łajkowe Zawody Pływackie dla Dzieci i Młodzie-

ży o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

(10.12.2016). 

Zawody były skierowane do pływaków-amatorów 

z roczników 2004-2010. Na starcie stanęło 200 

uczestników, a na terenie pływalni zjawiły się tłumy 

dorosłych. Rodzice i dziadkowie dopingowali swoje 

dzieci, gdy te rywalizowały w wodzie z przeciwni-

kami, ale i z własnymi słabościami.  Emocje były ol-

brzymie, szczególnie, że cześć startujących nie mia-

ła skończonych nawet 7 lat. Dla wielu uczestników 

sam start był wielkim przeżyciem. 

Najlepsi w poszczególnych rocznikach otrzymali pa-

miątkowe medale i puchary. W imieniu burmistrza 

zwycięzcom wręczał je Jacek Andrzejczak, dyrektor 

GOSiR-u w Ożarowie Maz. Patronat Honorowy nad 

zawodami objął Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa 

Mazowieckiego.

Tb/

Fot. Adam Nurkiewicz (Mediasport),

Tomasz Barański

Mikołajkowe zawody pływackie



Koncert Jubileuszowy
Ab Imo Pectore



V Rodzinny Kiermasz Swiateczny
Tegoroczny kiermasz wśród deszczowej grudniowej aury był wyjątkowy, bo 

goście obecni na nim stworzyli wyjątkową, rodzinną wręcz atmosferę, świą-

teczne ciepło i nastrój. Nasz kiermasz co roku gromadzi coraz więcej osób, nie 

tylko tworzących społeczność szkolną, ale także mieszkańców Ożarowa prag-

nących miło spędzić swój niedzielny wolny czas, zrobić świąteczne zakupy czy 

zjeść coś pysznego. Kiermasz stał się już w lokalnej tradycji wyjątkowym wyda-

rzeniem, bo połączył wiele osób i środowisk w jego współtworzenie i wywołu-

je bardzo pozytywny odbiór wśród przybywających gości.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wzięli udział w Piątym Ro-

dzinnym Kiermaszu Świątecznym zorganizowanym 11 grudnia 2016 w Naszej 

Szkole.

Dziękujemy nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy wraz z dziećmi two-

rzyli ozdoby i dekoracje świąteczne, dekorowali bombki na aukcję i pomagali 

przy organizacji. Rodzicom, którzy tak licznie i chętnie uczestniczyli w przygo-

towaniach do kiermaszu i w samym jego przebiegu. Naszym dzieciom, które 

kiermasz traktują z pasją i utożsamiają się z nim na różne sposoby poprzez 

swoje zaangażowanie, występy na scenie, wykonywane ozdoby i liczną obec-

ność.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, których listę zamieszczamy poniżej (ko-

lejność wymienianych sponsorów alfabetyczna), dziękujemy gościom odwie-

dzającym nasz kiermasz

i wszystkim ludziom do-

brej woli, którzy wspierali 

nas życzliwością i ofi ar-

nością.

Sponsorzy i darczyńcy V Rodzinnego Kiermaszu Świątecznego: Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Baccara Sp. z o.o, BITTNER 

Sp. J., Butik CLODE, Cukiernia Ożarowska, Dr Gerard Sp. z o.o., Early Stage Angielski dla dzieci p. Olga Dębska-Wybraniec, Fabryka Dźwięków Szkoła 

Muzyki Rozrywkowej, Flordent, FusGym Siłownia i Fitness, Garmażeria Margolka – Tomasz Sieruta, Gorenje Sp. z o.o., Instytut Kosmetologii i Włosów 

Art-View p. Ewa Jankowicz, Jungheinrich Polska Sp. z o. o., Karmelova p. Ewa Skwarska, Kółko i Krzyżyk, KREDKA, Ks. Stanisław Zarosa SAC Proboszcz 

Parafi i Miłosierdzia Bożego, MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, Mediacolor Ewa Fidecka, Pani Izabela Dolota, PFISTERER Sp. z o.o., PGNiG S.A.,

Pizzeria JERRY, Poradnia Ożarowska Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ryż & Fish, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „JULIA”

p. Paulina Salińska, Salon Kosmetyczny p. Anna Świniarska, Selgros cash&cary, SportinBis, Strefa Piękna Anna Kowalska

Na nadchodzące Święta chcielibyśmy złożyć

Wam wszystkim najlepsze życzenia świąteczne.

Niech będą zdrowe i radosne,

pełne ciepła i życzliwości, pokoju serca i miłości. 

A Nowy Rok 2017 niech będzie dla nas wszystkich 

szczęśliwym rokiem.

Ze Świątecznymi pozdrowieniami

Rada Rodziców przy SP1 w Ożarowie Maz.
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SPORT

Gmina Ożarów Mazowiecki od oś-

miu lat wspiera zdolnych spor-

towców, będących mieszkańcami 

naszej Gminy. Stypendium sporto-

we jest świadczeniem pieniężnym 

przyznawanym jednorazowo za 

wyniki osiągnięte w danym roku.

8 grudnia 2016 r. podczas XXXI sesji 

Rady Miejskiej wręczono stypendia 

dla młodych sportowców za wy-

sokie wyniki sportowe osiągnięte

w 2016 roku. Stypendia oraz listy gra-

tulacyjne dla rodziców stypendystów 

wręczyli Burmistrz Ożarowa Mazo-

wieckiego Paweł Kanclerz, Przewod-

niczący Rady Miejskiej Andrzej Cichal 

i Przewodniczący Komisji Stypendial-

nej Kamil Bednarski. Wśród stypendy-

stów w 2016 r. znaleźli się:

- Alicja Dobrołęcka (gimnastyka 

artystyczna)  

13 lat, stypendystka po raz drugi; po-

wołana do kadry narodowej na let-

nie Igrzyska olimpijskie Tokio 2020, 

trenuje wielobój w ramach którego 

wykonuje układy z piłką, obręczą, 

maczugami i wstążką, zdobywczyni 

wielu medalowych miejsc w zawo-

dach międzynarodowych i ogólno-

polskich. Startuje w konkurencjach 

indywidualnych i drużynowych. 

Stypendia sportowe 2016 rozdane

- Jakub Smoliński (pływanie)  

16 lat, stypendysta od kilku lat; czło-

nek kadry narodowej juniorów, wielo-

krotny rocznikowy mistrz Polski oraz 

rekordzista i reprezentant Polski. 

- Agata Boguska (karate)

17-letnia zawodniczka karate, sty-

pendystka od kliku lat, sukcesy

w 2016 roku to powołanie do kadry 

narodowej, zdobywczyni Mistrzo-

stwo Polski w karate drużynowym

i srebra w kumite juniorek. 

- Jakub Fus (szachy) 

14 lat, w szachy gra od 8 lat, stypen-

dysta gminny po raz pierwszy, czło-

nek Polskiego Związku Szachowego, 

powołany do kadry woj. mazowiec-

kiego, uczestnik Mistrzostw Europy 

Juniorów w tym roku – 65 miejsce. 

Wyniki – 1 miejsca w woj. mazowiec-

kim, pierwsza dziesiątka w Polsce. 

- Iga Wrzosek ( pływanie)

16 lat, powołana do kadry woje-

wództwa mazowieckiego juniorów

Serdecznie gratulujemy dotychcza-

sowych sukcesów i życzymy kolej-

nych, jeszcze większych w 2017 r.

Urząd Miejski

26-27 listopada 2016 r. w Domu Kul-

tury „Uśmiech” odbył się kolejny, już 

ósmy, Turniej o Puchar Burmistrza 

Ożarowa Mazowieckiego.

Stawiło się siedmiu graczy, rozgrywkę 

przeprowadzono na zasadach „szwaj-

carskich” metodą każdy z każdym. 

Pierwsze miejsce zajął Kamil Koniecz-

ny, drugie Michał Kołodziejczyk, trzecie 

Robert Bugaj. Nagrodę sędziego otrzy-

mał Antoni Bugaj za największy postęp

w umiejętnościach gry w ciągu roku. 

Nagrody książkowe ufundował Bur-

mistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Maciej Różalski

Turniej GO
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

Pani Marianna Żurawińska z do-

mu Bytner urodziła się w maju 1916 

roku w Ożarowie i tu spędza całe 

swoje życie. Rodzina Pani Marianny 

związana jest z Ożarowem od około 

1810 roku. Zajmowała się głównie 

uprawą roli.

Pani Marianna całe swoje życie pra-

cowała w gospodarstwie rodzinnym. 

Miała 4 braci i siostrę. Urodziła dwo-

je dzieci. Syn Zygmunt większość ży-

cia spędził w Warszawie, córka Re-

gina była nauczycielką i dyrektorką 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożaro-

wie Mazowieckim.

Jubilatka ma czworo wnuków i pię-

cioro prawnuków.

Pani Kazimiera Aniołkowska-Zna-

rowska, urodzona w listopadzie 

1916 roku w Ożarowie. Całe swoje 

Stuletnie mieszkanki
Ożarowa Mazowieckiego

życie mieszkała w Ożarowie, 

stąd również pochodziła jej

rodzina. Jej mężem był Ed-

mund Znarowski. Przez wie-

le lat prowadziła małe gos-

podarstwo rolne, pracowała

również jako krawcowa i opie-

kunka do dzieci. W jej gospo-

darstwie spędzało swoje wa-

kacje wiele dzieci z bliższej

i dalszej rodziny, które dzi-

siaj, już jako osoby dorosłe 

wspominają wspaniały sad 

owocowy i ogródek z piękny-

mi różami. Po śmierci męża,

w latach 90 sprzedała gospo-

darstwo na rzecz spółdzielni 

budującej osiedle przy ulicy 

Ożarowskiej 26. Obecnie mieszka

w bloku wybudowanym na terenie 

jej dawnego gospodarstwa.

Pani Maria Gradek, urodzona w lis-

topadzie 1916 roku. Jak poinformo-

wała życie jej nie było usłane różami. 

Dzieciństwo miała smutne, wcześnie 

straciła rodziców. Wychowywała się 

u obcych ludzi, u których od naj-

młodszych lat pracowała. W Ożaro-

wie zamieszkuje od 70 lat, cały czas 

w tej samej kamienicy. Tu przeżyła 

wojnę, mąż został zabrany na robo-

ty do Niemiec i tam został stracony.

W czasie wojny straciła też córkę .

Pani Maria pracowała w Hucie Szkła 

w Ożarowie przy produkcji kinesko-

pów, samotnie wychowywała dwoje 

dzieci. 

W otoczeniu wielu życzliwych osób

i wnuków osiągnęła ten piękny wiek.

W 2016 roku piękny jubileusz – 100 lat obchodziły mieszkanki 

naszej Gminy:

Z okazji setnych urodzin pragniemy złożyć Paniom serdeczne gratulacje
oraz wyrazy najwyższego szacunku.

Życzymy, aby każdy następny dzień i każda następna chwila były dla Pań 
źródłem szczęścia i upływały w spokoju, zdrowiu

i życzliwości ze strony bliskich.

Paweł Kanclerz Burmistrz
Radni Rady Miejskiej

Kierownik i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

Maria Gradek

Kazimiera Aniołkowska-Znarowska z wnukiem
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KULTURA

Działo się w bibliotece…
25 listopada świętowaliśmy uroczyste 

otwarcie odnowionej fi lii w Święcicach 

połączone z obchodami Światowego 

Dnia Pluszowego Misia. Byli znakomi-

ci goście reprezentujący Radę Miej-

ską Ożarowa Mazowieckiego, Koło 

Gospodyń Wiejskich w Święcicach

i dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej 

w Święcicach wraz z wychowawczy-

nią Jolantą Kasztelan. Po prezentacji 

ukazującej Bibliotekę w Święcicach 

przed i po remoncie, uczestnicy po-

dziwiali wystawę prac plastycznych 

wykonanych przez uczniów klas 0-III 

na temat „Mój przyjaciel Miś”, uczest-

niczyli w pokazie misiów-maskotek 

przyniesionych przez dzieci, dzielili 

się swoją wiedzą o misiach – bohate-

rach książek i fi lmów oraz o zwycza-

jach życiowych zwierząt – wzorców 

dla Pluszaka. Dużo radości sprawił 

wszystkim pan Rajmund Oskierko, 

który z zawiązanymi oczami, kierowa-

ny wskazówkami dzieci, narysował 

pięknego, wesołego misia. Gościom 

bardzo dziękujemy za przybycie, ser-

deczne słowa pod adresem naszej 

placówki, piękne prezenty i radosną, 

ciepłą atmosferę.

Końcówka listopada we wszystkich 

placówkach naszej biblioteki już tra-

dycyjnie jest „misiowa”. W Józefowie 

dzieci z miejscowego przedszkola 

świętowały w bibliotece „urodziny” 

Misia. Obok dziwnej historii Misia 

Paddingtona i opowieści o niezwy-

kłej „Niebieskiej Niedźwiedzicy” dzie-

ci poznały prześmieszne przygody 

bohaterów z „Misiaczkowego przed-

szkola”. Rysowały, kolorowały i ubie-

rały różne misie, bawiły się i śpiewały 

tak wesoło, że pomimo brzydkiej po-

gody jesiennej zrobiło się radośnie

i słonecznie w całej bibliotece.

W Oddziale dla Dzieci w Ożarowie 

Mazowieckim przedszkolaki i ucz-

niowie młodszych klas pobliskiej 

szkoły podstawowej razem z niedź-

wiadkiem Matem, bohaterem książ-

ki Agnieszki Suchowierskiej (książka 

roku IBBY 2015), poznawali świat mi-

siów. Zwiedzanie dzieci zaczęły od 

fabryki pluszowych niedźwiadków. 

Po testach misiowych, czyli spraw-

dzeniu kompletności zabawek, tra-

fi ły również do sklepu z zabawkami, 

gdzie rozpoznawały, kto z kupują-

cych nadaje się na nowego opie-

kuna pluszowego misia. Wszyscy 

uczestnicy spotkań, a razem było ich 

168, wyszli z zajęć z przekonaniem, 

że – jak mawiał Elmer słoń w kratkę 

– każdy pluszak jest wyjątkowy i nie-

powtarzalny.

Duże emocje wywołało w ożarow-

skiej bibliotece spotkanie z Panem 

Gerardem Zdziarskim, majorem BOR

oraz prezesem i trenerem Oża-

rowskiej Szkoły Kickboxingu, który 

opowiadał jak wygląda praca ofi ce-

rów ochrony rządu w niebezpiecz-

nych warunkach. Chętnie przed-

stawił swoją pasję jaką jest kickbo-

xing. Mieliśmy okazję poznać kulisy 

władzy, kulisy pobytów polityków

w niebezpiecznych miejscach oraz 

specyfi kę trudnego zawodu pra-

cowników ochrony i psychiki ludzi, 

którzy chcą go wykonywać.

28 listopada nasza bibliotekę odwie-

dziła Zofi a Stanecka, znana przede 

wszystkim jako autorka kultowej już 

serii książek o Basi. Z  najmłodszy-

mi uczniami rozmawiała o tym, jak 

powstają książki, jak pisarz zapełnia 

swoją głowę pomysłami bohaterów

i wydarzeń, jak wypada ubrać się i za-

chować w różnych sytuacjach. Waż-

ny temat savoir-vivre’u omówiliśmy 

na przykładach naszych zachowań, 

można też było narysować swój au-

toportret. Autorka przeczytała frag-

menty nowych książek „Damą być”

i „Rycerzem być”, poznaliśmy przy-

gody sióstr Poli i Juli w przezabaw-

nej interpretacji pani Zofi i. Pojawiła 

się też oczywiście Basia i jej zaspany 

tata. Niebanalne, ilustrowane rysun-

kami autorki spotkanie, na długo 

zostanie w pamięci uczestników.  

Spotkanie, w którym udział wzięło 

53 dzieci, zrealizowano ze środków 

Instytutu Książki, w ramach progra-

mu Dyskusyjne Kluby Książki.

Odbywały się również spotkania cy-

kliczne w ramach organizowanych 

przez biblioteki stałych zajęć. Za-

praszamy i przypominamy o naszej 

ofercie na stronie www.biblioteka.

ożarów-mazowiecki.pl oraz na face-

booku.

Elżbieta Paderewska

Dyrektor BP

w Ożarowie Mazowieckim

Fundacja Chcę Mieć Przyszłość, realizująca projekt Szare, Bure i Pstrokate w ra-

mach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie, zdobyła II miej-

sce w konkursie na fi lm reportażowy.

Film powstał w trakcie warsztatów budowy kocich domków styropianowych, 

które odbyły się w Centrum Inicjatyw Społecznych CIS Przy Parku. Film nakrę-

ciła Fundacja OtoKultura.

Ewa Komor-Mazur

Wyróżnienie dla Fundacji

Chcę Mieć Przyszłość
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Spotkanie 11.01.2016 r., g. 18.00 – Jak się tworzy 

budżet Polski? Kulisy władzy. Gość: były wicedyrek-

tor Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu dr hab. 

Grzegorz Gołębiowski.

Kolejne ze spotkań z ciekawymi mieszkańcami Ożarowa. 

Tym razem rozmawiamy o tym, jak się liczy budżety. Do-

mowy i państwowy…

Wystawa: Walery Sleżuk, Malarstwo – do 15.01.2017 r.

Wystawa obrazów olejnych w holu Biblioteki – portretów, 

pejzaży, martwych natur. Motywy wiejskie, kresowe.

Spotkanie z Anną Seniuk – 29.01.2017 r., g. 16.00 

(Sala Kominkowa Domu Kultury „Uśmiech”)

Znakomita aktorka w rozmowie z córką Magdaleną Ma-

łecką o książce „Nietypowa baba jestem”. Ponadto recy-

tacja poezji, utwory na altówkę. Spotkanie organizowane 

we współpracy z Domem Kultury „Uśmiech”.

Każdy poniedziałek, godz. 16.00-18.00 – Planszomania

Kilkanaście gier planszowych dla osób w każdym wieku. 

Roże poziomy trudności, wspólna zabawa.

Każda pierwsza środa miesiąca (04.01.2017 r., g.17.00) 

– Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych

Każda książka żyje bardziej, jeśli się o niej rozmawia. Za-

praszamy do wspólnych dyskusji nad wybranymi razem 

książkami. 

Każdy czwartek, godz. 17.00-18.00 – Czytanie na Dy-

wanie 

Pierwszy kontakt z książką może być fascynujący. To 

sprawdzone. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat. 

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. 

Każdy czwartek, godz. 10.00-12.00 – Klub Pasjonaci

Rozmowy o teatrze, fi lmie... 

Każdy czwartek, godz. 9.00-10.00, 12.00-13.00 – Kurs 

komputerowy 50+

Bezpłatne zajęcia nauki obsługi komputera dla osób 50+, 

obowiązują zapisy. 

Każdy piątek, godz. 16.00-18.00 – Szachy dla dzieci

Pierwsze ruchy w królewskiej grze. Czeka instruktor i miła 

atmosfera. 

Co druga sobota, godz. 10.00-12.00 – Kino na Fabrycznej 

14.01, 28.01: wspólne oglądanie fi lmów familijnych. 

Informacje o wydarzeniach bieżących znajdują się

w kalendarium na stronie internetowej Biblioteki.

Zapraszamy grupy na lekcje biblioteczne, warsztaty te-

matyczne i umówione razem pokazy fi lmowe.

Kontakt: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowiec-

kim: (22) 722 12 65, Filia w Józefowie: (22) 292 60 22, Filia

w Święcicach: (22) 721 02 60

Kalendarium Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Przedświąteczny szał zakupów
Okres przedświąteczny to czas,

w którym zapominamy na chwilę

o limicie wydatków i kupujemy naj-

więcej towarów chcąc uszczęśliwić 

swych bliskich, którzy pod choin-

ką znajdą wymarzone przez siebie 

prezenty. Warto jednak pamiętać, 

iż w tym właśnie czasie działa wielu 

nieuczciwych sprzedawców, któ-

rzy wykorzystują naszą nieuwagę

i zaaferowanie przygotowaniami do 

Świąt Bożego Narodzenia. Często 

też zdarzają się pomyłki w zakresie 

zakupionego towaru, lub jego funk-

cjonalności. W poniższym artykule 

omówię kilka zagadnień praktycz-

nych związanych z szeroko rozumia-

nymi prawami konsumenta.

Najczęściej spotykaną sytuacją jest 

niezgodność ceny towaru widnie-

jącej na półce z ceną, która została 

nam wskazana przy kasie lub którą 

faktycznie zapłaciliśmy za dany to-

war, zdając sobie sprawę z tego fak-

tu dopiero po powrocie do domu. 

W takiej sytuacji obowiązuje cena 

widniejąca na półce. Wobec tego już 

przy kasie możemy żądać sprzedaży 

towaru po niższej cenie widniejącej 

na półce. Po powrocie do domu mo-

żemy z kolei żądać zwrotu nadwyżki 

uiszczonej tytułem ceny. Podstawą 

prawną roszczeń są w tym wypadku 

przepisy kodeksu cywilnego. Zgod-

nie bowiem z art. 543 k.c. wysta-

wienie rzeczy w miejscu sprzedaży 

na widok publiczny z oznaczeniem 

ceny uważa się za ofertę sprzedaży. 

Oferta w rozumieniu art. 66 i n k.c. 

ma to znaczenie, że jeśli zostanie 

przyjęta przez adresata – docho-

dzi do zawarcia umowy sprzedaży. 

Umowa sprzedaży ma charakter 

konsensualny co oznacza, iż do jej 

zawarcia nie jest konieczne wydanie 

rzeczy i zapłata ceny. Zgodnie z art. 

70 k.c. in principio w razie wątpliwo-

ści umowę poczytuje się za zawartą 

w chwili otrzymania przez składa-

jącego ofertę oświadczenia o jej 

przyjęciu. Oświadczenie o przyjęciu 

oferty stanowi tzw. oświadczenie 

woli, które może być wyrażone przez 

każde zachowanie ujawniające wolę 

w sposób wystarczający. Przenosząc 

te rozważania do sklepowej półki 

hipermarketu, należy wskazać, że

z chwilą włożenia towaru do ko-

szyka i udania się do kasy celem 

uiszczenia ceny, klient dostatecznie 

ujawnia swą wolę. Tym samym już

w tym momencie dochodzi do za-

warcia umowy sprzedaży. Sprze-

PORADY PRAWNE
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PORADY

PRAWNE

Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki mogą korzystać z bezpłat-

nych porad prawnych prowadzonych przez prawników Kancelarii Ka-

linowski Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach projektu „Prawnik Pierw-

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

W celu uzyskaniu porady należy umówić się telefonicznie od ponie-

działku do piątku w godz. 9:00-17:00 pod numerem: 22 652 31 15.

dawca nie ma zaś prawa żądać przy 

kasie wyższej ceny, a gdy taka zosta-

ła uiszczona ma obowiązek ją zwró-

cić kupującemu.

Kolejnym problemem często wy-

stępującym w praktyce jest możli-

wość zwrotu zakupionego towaru. 

Problematyka ta zależy od tego czy 

towar został kupiony w sklepie sta-

cjonarnym czy też przez Internet lub 

telefon. W tym miejscu należy wpro-

wadzić jeszcze jedno rozróżnienie 

– tj. możliwość zwrotu towaru bez 

podawania przyczyn (z powodu 

zmiany zdania) oraz możliwość 

zwrotu towaru z powodu jego róż-

nego rodzaju wad.

Gdy chodzi o możliwość żądania 

zwrotu towaru z powodu jego wad, 

co do zasady nie ma znaczenia czy 

został on zakupiony w sklepie sta-

cjonarnym czy też na odległość. 

Konsumenta chronią bowiem prze-

pisy kodeksu cywilnego dotyczące 

rękojmi. Należy jednak zauważyć, 

że zwrócić towar (w języku prawni-

czym – odstąpić od umowy sprze-

daży), można wtedy gdy m.in. towar 

nie nadaje się do celu do jakiego taki 

towar się nadaje, towar nie ma ja-

kiejś funkcji, o której sprzedawca za-

pewniał konsumenta, jest podrobio-

ny, nie działa, zepsuł się z przyczyn 

niezawinionych przez konsumenta. 

W takich wypadkach można żądać 

wymiany towaru na nowy, napra-

wy, obniżenia ceny lub odstąpić od 

umowy (zwrócić towar). Przy czym 

odstąpić od umowy można tylko 

wtedy, gdy wada jest istotna. Doty-

czy to także towaru z przeceny, na-

wet znacznej. Należy jednak uważać 

na zakup towarów przez Internet,

a w szczególności za pośrednictwem 

serwisów aukcyjnych – takich jak

Allegro, Alibaba, E-Bay. Sprzedawcy 

często bowiem stosują tzw. zjawisko 

dropshippingu. Praktyka ta polega 

na tym, że sprzedawca nie posiada 

fi zycznie towaru, lecz z chwilą za-

kupu towaru przez serwis aukcyjny, 

dokonuje jego zamówienia z maga-

zynów znajdujących się w Azji, Ame-

ryce lub Afryce. W tych wypadkach 

nie jest do końca jasna rola takowej 

osoby w transakcji sprzedaży, a mia-

nowicie czy jest ona sprzedawcą, czy 

pośrednikiem. O ile bowiem wszel-

kie wymienione wyżej roszczenia 

przysługują przeciwko sprzedawcy, 

to już nie przeciwko pośrednikowi. 

Jeżeli natomiast sprzedawca nie ma 

siedziby w Polsce, nie obowiązują 

go polskie przepisy.

W przypadku gdy towar nie posiada 

wad, a konsument jedynie zmienił 

zdanie, należy z całą stanowczo-

ścią podkreślić, że jeśli zakup został 

dokonany w sklepie stacjonarnym 

– towar nie może zostać zwrócony. 

Przyjęcie towaru jest jedynie dobrą 

wola sklepu. Wynika to z tego, że 

prawodawca przyjął, że w takiej sy-

tuacji konsument miał możliwość 

zapoznania się z towarem. W od-

niesieniu do zakupu dokonanego 

na odległość – tj. za pośrednictwem 

Internetu, telefonu, itp. – jeśli zakup 

nie był dokonany w związku z pro-

wadzoną działalnością gospodarczą, 

chronią nas przepisy ustawy z dnia 

30 maja 2014 roku o prawach kon-

sumenta. Art. 27 ustawy przewiduje, 

iż konsument, który zawarł umo-

wę na odległość lub poza lokalem 

przedsiębiorstwa, może w terminie 

14 dni odstąpić od niej bez poda-

wania przyczyny i bez ponoszenia 

kosztów. W takiej sytuacji należy we 

wskazanym wyżej terminie wysłać 

na adres przedsiębiorcy podpisane 

własnoręcznie oświadczenie o od-

stąpieniu od umowy. Należy jednak 

pamiętać, że uprawnienie to nie do-

tyczy wszystkich towarów, w szcze-

gólności jeśli towar został trwale po-

łączony z innymi rzeczami lub ulega 

szybkiemu zepsuciu.

Autor: Maciej Dujka,
Kancelaria Radców Prawnych

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. jawna

Jak informowaliśmy naszych czy-

telników już wcześniej, konsorcjum 

fi rm IDOM Ingenieria y Consultoria-

Lider oraz IDOM Inżynieria Architek-

tura i Doradztwo Sp. z o. o. przygo-

towało szczegółową dokumentację 

przebudowy stacji PKP w Ożarowie 

Mazowieckim. Obecnie trwa przy-

Przebudowa stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim 
(część 5)

gotowanie do przetargu i wyło-

nienia wykonawcy tego zadania. 

Prawdopodobnie przetarg zostanie 

ogłoszony w pierwszych miesiącach 

2017 r., natomiast wykonawcę po-

znamy najwcześniej wiosną 2017 r. 

Dla mieszkańców Ożarowa istotny 

jest termin realiazacji tego zadania. 

Na początku listopada 2016 r., przy 

okazji przebudowy trasy Warsza-

wa – Poznań, w prasie pojawiły się 

informacje, że przebudowa stacji 

PKP Ożarów Mazowiecki miałaby 

nastąpić w 2019 r. Nie są to wiado-

mości potwierdzone przez dyrekcję 

PKP, jednak termin ten wydaje się 



INFORMATOR OŻAROWSKI – 11-12/64-65 201616

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

prawdopodobny w związku z tym, 

że w połowie 2017 r. na 15 miesięcy 

zostanie zamknięta cała linia pod-

miejska od stacji Warszawa Włochy 

do Grodziska Mazowieckiego (li-

nia nr 447). Możliwe jest, że wów-

czas część mieszkańców Piastowa

i Pruszkowa będzie korzystać ze sta-

cji w Ożarowie Mazowieckim pod-

czas codziennych dojazdów do pra-

cy w Warszawie. Dlatego też istnieje 

prawdopodobieństwo, że musimy 

poczekać, aż skończy się przebudo-

wa sąsiedniej linii kolejowej. 

Przy okazji rozmów dotyczących 

przebudowy stacji PKP w Ożarowie 

Mazowieckim Dyrekcja PKP PLK za-

pewniła, że utrudnienia potrwają 

jeden sezon budowlany i mają być 

jak najmniej uciążliwe dla pasaże-

rów. Pociągi będą kursowały; przy 

przebudowie stacji PKP Ożarów 

Mazowiecki nie jest planowane za-

mknięcie całego szlaku, jak w przy-

padku linii kolejowej na Grodzisk 

Mazowiecki. 

Reasumując, po wyłonieniu wyko-

nawcy i zakończeniu przebudowy, 

stacja PKP Ożarów Mazowiecki bę-

dzie mieć 2 perony, z których mogą 

odjeżdżać jednocześnie 4 pociągi. 

Na peronach staną wiaty, ławki oraz 

dynamiczna informacja pasażerska 

(wyświetlacze). Do peronów będzie 

można dojść przejściem podziem-

nym, zaopatrzonym również w wy-

świetlacze informujące o godzinie 

odjazdu pociągu i ewentualnych 

opóźnieniach. Wyjścia na perony 

będą posiadały również pochylnię

i windę dla osób o ograniczonej moż-

liwości poruszania się. Projekt przewi-

duje również zainstalowanie poręczy 

oraz oznakowanie pionowe i poziome 

(nawierzchni), w tym instalację ozna-

czeń dotykowych (wypukłych pikto-

gramów, wypukłych znaków alfabetu 

lub oznaczeń w alfabecie Braille’a.) 

W ramach inwestycji przewidziano 

również miejsce na tory boczne dla 

pociągów aglomeracyjnych. Zostaną 

zainstalowane urządzenia ochrony 

akustycznej środowiska (ekrany), mi-

nimalizujące ponadnormatywne od-

działywania akustyczne. 

Po zakończeniu przebudowy stacji 

PKP Ożarów Mazowiecki wzrośnie 

przepustowość linii kolejowej, a dzię-

ki torom bocznym dla kolei aglomera-

cyjnej będzie możliwe uruchomienie 

w przyszłości SKM (Szybkiej Kolei 

Miejskiej). 

Dr Mariusz Latek

Szukamy wolontariuszy

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
organizuje otwarte konwersacje dla dorosłych         
i młodzieży (przy kawie, poziom podstawowy plus).

Jeśli dobrze znasz angielski, lubisz poznawać
innych i chcesz współprowadzić spotkania, zgłoś
się lub napisz do naszego koordynatora
wolontariatu e.sobieraj@biblioteka.ozarow-
mazowiecki.pl.

Kiedy zaczynamy?
When we find ourselves. 

Mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Ale gdyby można 

przeprowadzić ankietę wśród psów, czy na pewno człowiek znalazłby 

się na pierwszym miejscu listy ich przyjaciół? Schronisko dla zwierząt 

to miejsce, gdzie dwuznaczność ta jest najbardziej jaskrawa. Przeko-

nali się o tym szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowejw Święcicach, któ-

rzy 5 listopada 2016 r. odwiedzili przytułek dla zwierząt w Milanówku. 

Wizyta była zarówno powodem do refl eksji nad smutnym żywotem 

porzuconych pupili i niegodziwością ich byłych 

właścicieli, jak i praktyczną lekcją człowieczeństwa 

wobec naszych braci mniejszych przeprowadzoną 

przez oddany personel schroniska. 

Szkolna akcja wyrosła z pomysłu, aby uczniowie 

upiekli ciasta, a za uzyskane z ich sprzedaży pie-

niądze zakupili karmę dla czworonożnych pod-

opiecznych ośrodka. Na tym jednak rola naszych 

szóstoklasistów się nie skończyła, mieli bowiem 

szansę poznać warunki życia psów w schronisku, 

a także wraz z wolontariuszami wyprowadzić je na 

spacer po lesie. 

Wydaje się, że młodzież nie pozostała obojętna na 

los zwierząt – z inicjatywy uczniów kolejna zbiórka 

karmy odbędzie się już w przyszłym semestrze. 

Jolanta Sabat

Najlepsi przyjaciele 
psów u najlepszych 
przyjaciół człowieka

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE 

PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH

niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy

PRZYGOTOWALI DO DRUKU:

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Redaktor Naczelna,

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Sekretarz Redakcji

KOREKTA TEKSTU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

SKŁAD TEKSTU I DRUK:

Drukarnia TONOBIS, ul. Brzozowa 75, Laski, Izabelin

ADRES DO KOREPONDENCJI:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2

z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”

tel.: 22 731 32 00,  731 32 28,

e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl

ADRES REDAKCJI:

ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki



INFORMATOR OŻAROWSKI – 11-12/64-65 2016 17

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

Słońce, woda, plaża, góry… moż-

na wymieniać w nieskończoność. 

Słysząc te określenia od razu przed 

oczami stają nam wakacje, czas 

wolny który pozwala nam na odpo-

czynek oraz poznanie świata. Zosta-

wiamy za sobą wszystkie problemy 

i udajemy się w nieznane. Hotele, 

pensjonaty, restauracje stają się na-

szym drugim domem. Zawsze go-

towe na nasz przyjazd. Mało kto za-

stanawia się jak to możliwe, w końcu 

to czas na nasz odpoczynek. A jed-

nak to nie takie proste. W każdym

z miejsc, w których przebywamy, 

jest niewidoczny sztab ludzi zawsze 

gotowych, zawsze miłych i profesjo-

nalnie przygotowanych do pracy.

Pytacie, jak to? 

Jest tylko jeden sposób żeby poznać 

odpowiedź na to pytanie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-

nych Nr 1 im. Tony Halika w Oża-

rowie Mazowieckim.

W ciągu 4-letniej nauki my, ucznio-

wie uzyskujemy tytuł: 

Technik Żywienia i Usług Gastro-

nomicznych lub Technik Hotelar-

stwa.

Wysoki poziom kultury i wiedzy, 

zdobywamy dzięki wykwalifi kowa-

nej kadrze nauczycieli.

Nasze umiejętności i pasje możemy 

rozwijać:

dzięki profesjonalnej i nowoczesnej 

pracowni gastronomicznej, w której 

mamy możliwości gotowania dla go-

ści korzystających z naszych usług,

w szkolnym barze „Belferek” urzą-

Zawsze dla was!
dzonym gustownie i oddającym kli-

mat naszej gościnności,

dzięki nowoczesnym obiektom 

sportowym takim jak: siłownia, sala 

gimnastyczna i boisko szkolne,

w salach komputerowych wyposa-

żonych w sprzęty z dostępem do 

Internetu.

W nadchodzącym roku szkolnym 

nasza szkoła oprócz wymienionych 

kierunków zamierza otworzyć dwa 

nowe kierunki, na które rośnie za-

potrzebowanie na obecnym rynku 

pracy, są to:

 Technik Handlowiec – handlow-

cy reprezentują różne branże, m.in. 

zaawansowane technologie, teleko-

munikację, konsulting, urządzenia 

techniczne, służbę: zdrowia, elek-

trotechniczną czy też budowlaną. 

Jednym słowem – istnieje ogrom-

na różnorodność branż, w ramach 

których można zostać zawodowym 

handlowcem. Dzięki temu kierun-

kowi młodzież zdobędzie wiedzę i 

umiejętności potrzebne w erze glo-

balizacji procesów gospodarczych i 

społecznych. Ważne jest, aby współ-

czesnego handlowca nie mylić z 

domokrążcą. Profesjonalny doradza 

i doskonale zna się na branży, którą 

reprezentuje, jest nie tylko specjali-

stą, ale również świetnym mówcą, 

dlatego po zakończeniu edukacji 

uczeń będzie mógł dalej się rozwi-

jać wybierając studia lub rozpocząć 

pracę na stanowiskach takich jak: 

przedstawiciel handlowy, merchan-

diser, kierownik/zastępca działu 

handlowego, referat/asystent ds. 

sprzedaży i wiele innych.

 Technik Obsługi Turystycznej 

– kierunek ten przygotowuje uczą-

cych się do życia ww współczesnym 

świecie i aktywnego funkcjonowa-

nia na zmieniającym się rynku pracy. 

To turystyka jest najszybciej rozwija-

jącą się branżą, która napędza świa-

towy PKB.

Wielu z nas często korzysta z jej usług. 

Uczeń zdobędzie umiejętności orga-

nizacji i obsługi turystycznej, obsługi 

klientów korzystających z usług tury-

stycznych. Dzięki temu będzie mógł 

znaleźć prace w biurach turystycz-

nych, fi rmach organizujących różne 

imprezy i wycieczki itp.

Jeśli zależy ci na miłej atmosferze, 

uśmiechniętych i otwartych lu-

dziach oraz na wysokim poziomie 

nauki, która przyda ci się w przyszło-

ści, PRZYJDŹ DO NAS !!!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie 

Mazowieckim zaprasza wszystkich 

młodych ludzi, aby dołączyli do na-

szej halikowej rodziny.

Łatwy dojazd do szkoły i zagranicz-

ne praktyki, to jedne z wielu naszych 

atutów.

NIE ZASTANAWIAJ SIĘ, WIDZIMY 

SIĘ WE WRZEŚNIU!!!!!

Tu nas znajdziesz:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Poznańska 129/131, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Tel.22 722 4193

e-mail: szkolaozarow@poczta.onet.pl

www.zs1ozarowmazowiecki.szkolnastrona.pl 
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KULTURA

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” – STYCZEŃ

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

8 stycznia – niedziela – godz. 18.30 Koncert No-

woroczny (Hotel Mazurkas) – „Magiczny świat mu-

zyki fi lmowej, musicalu, opery i operetki”. Impreza 

biletowana.

15 stycznia – niedziela 25. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy

21 stycznia – sobota – godz. 16.00 Koncert: „Kolę-

dy Wielkie” w wykonaniu Ani Wyszkoni (Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim)

22 stycznia – niedziela – godz. 15.00 Pokazy ta-

neczne z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu 

dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęciach

w Domu Kultury „Uśmiech”

28 stycznia – sobota – godz. 17.00 Spektakl pt.:

„Indiańska Bajka” w wykonaniu Teatru Rodziców dzia-

łającego w Domu Kultury „Uśmiech”. Wstęp wolny.

29 stycznia – niedziela – godzina 16.00 Spotkanie z 

Anną Seniuk i jej córką oraz promocja książki pt.: „Nie-

typowa baba jestem” współorganizowane z Bibliote-

ką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim. Wstęp wolny.

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

22 stycznia 2017 – niedziela godz. 15.00-16.30 – 

„Podwieczorek u Dziadków”. Zabawa fabularyzo-

wana dla wszystkich babć, dziadków oraz ich wnucz-

ków w wykonaniu Teatru Narwal. Wstęp wolny.

Dziadziuś Leopold i Babcia Klementyna zapraszają 

na herbatkę zagadkę. Taki podwieczorek to dosko-

nała okazja do uczczenia dnia naszych dziadków. Fa-

bularyzowaną imprezę poprowadzą aktorzy Teatru 

Narwal w strojach babci i dziadka. 

godz. 16.30-18.00 – Wspólne warsztaty twórcze 

dla babć, dziadków i wnuków.

Podczas trwania warsztatów uczestnicy będą mogli 

wykonać dekoracyjną pamiątkę z fotografi ą wyko-

naną na miejscu oraz stworzą wspólną pracę malar-

ską.Praca twórcza w miłej atmosferze przy herbatce 

i ciasteczku będzie doskonałą okazją do integracji 

międzypokoleniowej i mile spędzonego popołudnia 

z najbliższymi. 

29 stycznia 2017 – niedziela – g. 16.00-20.00 – 

Bal karnawałowo-maskowy dla dorosłych. Karna-

wałowa zabawa dla dorosłych przy muzyce na żywo. 

Wskazane stroje karnawałowe. Wstęp wolny.

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15 

15 stycznia – niedziela godz. 15.00-19.00 Spo-

tkanie opłatkowo-noworoczne Związku Emerytów 

i Rencistów

22 stycznia – niedziela godz. 14.00-16.00 Warsz-

taty rodzinne z okazji Dnia Babci i Dziadka

29 stycznia – niedziela godz. 15.00 Spektakl te-

atralny dla dzieci pt. „Baśniowy pokoik” w wykona-

niu aktorów z Teatru Dobrego Serca.

Niepoprawny piesek porzuca rodzinną budę i kocha-

jącego tatę, by zdobyć pierwszą nagrodę w wystawie 

psów w mieście Róż.

KALENDARIUM CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 292

Poniedziałki: 

godz. 9:00 – Ożarowski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku – bezpłatne „Lekcje Brydża.” Rozgrywki skie-

rowane do bardziej zaawanasowanych graczy od-

bywają się w czwartki od godziny 17:00. 

godz. 11.00 – Stowarzyszenie „Mam Klub” zapra-

sza na otwarte spotkania „Mam Czytanie,” czyli spo-

tkania z książkami i zabawy dla dzieci (spotkania 

rodziców z dziećmi do 3 r. ż).

Środy: – godziny poranne – Ożarowski Klub Mam 

– zajęcia dla rodziców z dziećmi do 3 r.ż. – zajęcia 

umuzykalniające („Gordonki”) i pobudzające zmy-

sły („Zmysłowianki”). Obowiązują zapisy na stronie 

klubmam.cisprzyparku.pl

godz. 16:00-20:00 Młodzieżowy Klub Integra-

cyjny zaprasza wszystkich chętnych na ogólnoro-

zwojowe zajęcia – cztery godziny cotygodniowych 

kreatywnych zajęć w formie twórczych warsztatów 

młodzieży z psychologiem. Jest to propozycja nie 

tylko rozwijająca zdolności, ale także dostarczająca 

różnorodnych form rozrywki. Więcej informacji pod 

numerem telefonu: 22 731 32 23.

Czwartki:

godz.10:00 Ożarowski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku – zajęcia wspierające pamięć z elementami 

ćwiczeń ruchowych. Zajęcia są prowadzone przez 

panią Lidę Rabendę. Zapisy na zajęcia odbywają 

się w biurze Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku (22 731 32 29).

Piątki:

godz. 12:00 Klub Seniora stworzony przez Ożarow-

ski Uniwersytet Trzeciego Wieku

godz. 13:00 emisja fi lmów w ramach Klubu Filmo-

wego








