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Okładka: Gmina Ożarów Mazowiecki 
- III miejsce w Rankingu Samorządów 

Rzeczpospolitej

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym,
kim stać się może”

Janusz Korczak

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim 

Nauczycielom i Pracownikom szkół i przedszkoli 

życzymy zadowolenia z efektów codziennej 

pracy dydaktycznej i wychowawczej, cierpliwości, 

wrażliwości, pasji i  entuzjazmu w przekazywaniu 

wiedzy i wskazywaniu autentycznych wartości.

 Wasza postawa i osobisty przykład kształtują 

w młodych ludziach postawy życiowe i spojrzenie 

na świat, uczą tolerancji, szacunku i zrozumienia 

dla każdego człowieka. To Wy odkrywacie 

zdolności i umiejętności dziecka, pomagacie je 

rozwijać i właściwie wykorzystywać.

 Niech Wasza praca na rzecz młodego 

pokolenia przynosi owoce, znajduje zawsze 

uznanie w sercach wychowanków i ich rodziców, 

daje poczucie, że tworzycie przyszłość i nadajecie 

jej lepszy kształt.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Szanowni Państwo,

 Już niebawem wybory 
samorządowe.  Jesteśmy 

w gorącym okresie kampanii, 
podczas której możemy usłyszeć 

mniej lub bardziej realne obietnice, 
deklaracje. Jesteśmy świadkami różnego 

rodzaju wydarzeń, które mają przyciągnąć 
naszą uwagę. 

 Wybory samorządowe stają się polem do eksperymentów partii politycznych na żywym 
organizmie lokalnych wspólnot. Nie bez znaczenia jest tu skonstruowana pod potrzeby partyjne 

ordynacja wyborcza i specyficzny klimat towarzyszący kampanii.

 Doskonale wiem, że samorząd to z jednej strony instytucje, urzędnicy, inwestycje, a z drugiej 
mieszkańcy ze swoimi oczekiwaniami, aspiracjami, potrzebami. Od ośmiu lat staram się łączyć 
ze sobą te dwa światy, z pożytkiem dla wszystkich członków wspólnoty. Doceniam usłyszane 

przez te lata słowa otuchy i zachęty, akceptacji dla podejmowanych przeze mnie inicjatyw, 
liczne gesty sympatii oraz wsparcia, szczególnie w trudnych momentach. Poczucie, że tworzy 
się wspólnota ludzi, dążących do rozwoju ich miejsca na ziemi, nie raz napawało mnie dumą. 
Z wielkim szacunkiem przyjmowałem również słowa krytyki i dezaprobaty dla swoich działań. 

Konstruktywna krytyka pozwala bowiem zachować dystans do siebie i pracy, 
którą wykonuję najlepiej jak umiem. 

 
Najważniejsze, abyśmy mimo dzielących nas różnic, potrafili ze sobą rozmawiać i działać.

 Dlatego też przystępuję do tegorocznych wyborów z nadzieją sukcesu i możliwości 
kontynuacji przemyślanej strategii rozwoju gminy.

 Dziękuję wszystkim za spędzone wspólnie lata, za radość z małych i dużych sukcesów, 
za troskę i wytrwałość w trudnych chwilach, za wygrane referendum, za niezliczoną liczbę 

spotkań, za polemiki i wzajemne emocje. 

Dziękuję za okazaną życzliwość, za każdy dobry gest. To wszystko miało dla mnie ogromne 
znaczenie w dotychczasowej samorządowej drodze.

21 października pójdźmy na wybory – to ważny dzień.

         Z poważaniem
         Paweł Kanclerz
 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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W Uchwały podjęte na LXI sesji Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 27 września 2018 r.
1) Uchwała Nr LXI/621/18 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.
2) Uchwała Nr LXI/622/18 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
3) Uchwała Nr LXI/623/18 o zmianie uchwały w spra-
wie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywa-
nia i wykupu.
4) Uchwała Nr LXI/624/18 w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 
dla Gminy Ożarów Mazowiecki.
5) Uchwała Nr LXI/625/18 o zmianie Uchwały Nr 
XLVIII/497/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawki do-
tacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budże-
towego „Zakład Usług Komunalnych w Ożarowie Mazo-
wieckim”.
6) Uchwała Nr LXI/626/18 w sprawie o zmianie uchwa-
ły nr XLVIII/498/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawki 
dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu bu-

dżetowego „Zakład Usług Komunalnych w Ożarowie Ma-
zowieckim”.
7) Uchwała Nr LXI/627/18 w sprawie wyrażenia zgody 
na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Ożaro-
wie Mazowieckim.
8) Uchwała Nr LXI/628/18 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Szeligach.
9) Uchwała Nr LXI/629/18 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
10) Uchwała Nr LXI/630/18 w sprawie nadania nazwy 
drogom położonym w Duchnicach.
11) Uchwała Nr LXI/631/18 w sprawie zaliczenia drogi 
do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
12) Uchwała Nr LXI/632/18 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oża-
rowie Mazowieckim.
13) Uchwała Nr LXI/633/18 w sprawie określenia tygo-
dniowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psycho-
loga, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy 
zawodowego.

Uchwały podjęte na LXII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 4 października 2018 r.

1) Uchwała Nr LXII/634/18 w sprawie nadania Statutu 
Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.
2) Uchwała Nr LXII/635/18 w sprawie uchwalenia Sta-
tutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
3) Uchwała Nr LXII/636/18 w sprawie zmiany uchwały 
Nr LVII/564/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 30  września 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru 
Macierzysz – Jawczyce – Mory, zmienionej uchwałą Nr 
XXVII/288/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 22 września 2016 r.
4) Uchwała Nr LXII/637/18 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki dla części wsi Święcice – w rejonie ulic Wio-
sennej i Kopytowskiej.
5) Uchwała Nr LXII/638/18 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki dla obszaru Macierzysz–Jawczyce–Mory–

część I.
6) Uchwała Nr LXII/639/18 w sprawie „Regulaminu 
określającego wysokość stawek oraz szczegółowe wa-
runki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
wysokość i warunki wypłacania innych składników wyna-
grodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw”.
7) Uchwała Nr LXII/640/18 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargo-
wej.

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).

Podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: „ŻAK”  Michał Szymaniak z siedzibą 
w Duchnicach na dowóz dzieci  z terenu Gminy Ożarów 
Mazowiecki wraz zapewnieniem opieki w czasie prze-
wozu  w celu realizacji obowiązku szkolnego do szkól 
podstawowych i gimnazjów oraz bez opiekunów na pły-
walnię w  celu realizacji czwartej godziny wychowania 
fizycznego oraz zawody sportowe w ramach Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, inne konkursy międzysz-
kolne, doraźne zastępstwa spowodowane awarią autobu-

su lub chorobą kierowcy oraz na wycieczki we wskazane 
miejsca w ramach akcji „Zima w mieście” oraz „Lato w 
mieście” w roku szkolnym 2018/2019 (w czasie akcji „Zima 
w mieście oraz „Lato w mieście” bez opiekuna za cenę 
ofertową brutto: 433.479,20 zł (do wysokości środków za-
bezpieczonych w budżecie tj. kwoty  504.019,81 zł)

 ▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób PAWEŁ 
MOŃKO z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług  
do umowy Nr RZP.272.28.21.2018 z dnia 27 sierpnia 
2018  r. polegających na dowozie dwojga dzieci niepeł-
nosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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 ▶ 13 września w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
Samorząd Uczniowski zorganizował obchody Między-
narodowego Dnia  Kropki.  Było to święto kreatywności 
i zabawy. Każdy uczeń, który ubrał się tego dnia w kropki 
otrzymał słodką nagrodę.

 ▶ 19 września w ramach programu profilaktycznego 
w Szkole Podstawowej w Duchnicach grupy „zerówkowe” 
uczestniczyły w spotkaniach na temat bezpieczeństwa. 
Warsztaty zostały zorganizowane przez Straż Miejską 
w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ 19 września uczniowie klas szóstych Szkoły Podsta-
wowej w Duchnicach uczestniczyli w warsztatach Bio-
CEN-u. Szóstoklasiści wcielili się w rolę młodych naukow-
ców i mieli okazję m.in. wyodrębnić DNA oraz przeżyć 
naukowe eksperymenty w laboratorium biologii moleku-
larnej.

 ▶ 24 września w Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Magicz-

ny Ogród” i Żłobku Miejskim w Ożarowie Mazowieckim 
odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem z Komendy 
Stołecznej Policji. Tematem spotkania było utrwalenie 
z przedszkolakami zasad ruchu drogowego, bezpieczeń-
stwa w czasie drogi do przedszkola i na wycieczkach.

 ▶ 28 września w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
odbyły się obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnoże-
nia.

 ▶ 2 i 5 października w Przedszkolu Publicznym Nr  1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim 
dzieci brały udział w warsztatach pierwszej pomocy 
przedmedycznej prowadzonych przez funkcjonariuszy  
ożarowskiej Straży Miejskiej. W trakcie warsztatów przed-
szkolaki poznały numery alarmowe, sposoby postępo-
wania w kryzysowych sytuacjach oraz uczyli się zakładać 
opatrunek na przykładach swoich maskotek.

OŚWIATA

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH” 

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
 ▶ 23 września zorganizowano Wieczorek taneczny dla 

seniorów
 ▶ 27 września zespoły seniorów  „Ożarowskie Kumosz-

ki” i „Wesołe Wdówki” uczestniczyły w XIII Ogólnopolskim 
Przeglądzie Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2018” 

 ▶ 30 września zorganizowano warsztaty dla najmłod-
szych w ramach projektu „Wagon Kultury” oraz zaprezen-
towano spektakl teatralny dla dzieci: „Leśna przygoda, 
czyli na ratunek planecie” w wykonaniu artystek z Teatru 
Ptasie Melodie - Bajki, które uskrzydlają

 ▶ 30 września  odbył się koncert z okazji  74 rocznicy za-
kończenia działań wojennych Powstania Warszawskiego 
(na Scenie Ołtarzew) - wystąpił zespół wokalny Ars Chori 
i chór kameralny Ab ImoPectore

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH 
„PRZY PARKU”

 ▶ 29 września w ramach projektu „Wagon Kultury” zor-
ganizowano cykl spotkań, animacji, a także prelekcję i po-
kaz filmu dla mieszkańców

szkolnym 2018/2019 w celu realizacji obowiązku nauki 
do: jedno dziecko do Warszawy (dowóz będzie realizowa-
ny w jedną stronę – dowóz do szkoły) oraz jedno dziecko 
do Leszna za cenę ofertową brutto: 19.888,00 zł 

 ▶ z wykonawcą: HAS-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-
-Białej na dostawę mebli oraz urządzeń medycznych dla 
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecz-
nictwa Otwartego (GSPZLO) w Ożarowie Mazowieckim 
– Część A za cenę ofertową brutto: 19.165,20 zł 

 ▶ z wykonawcą: M4MEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Lu-
blinie na dostawę mebli oraz urządzeń medycznych dla 
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecz-
nictwa Otwartego (GSPZLO) w Ożarowie Mazowieckim 
– Część B

 ▶ za cenę ofertową brutto: 4.957,20 zł 
 ▶ z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecz-

nictwa CEZAL Lublin Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Lublinie na dostawę mebli oraz 
urządzeń medycznych dla Gminnego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego (GSPZLO) 
w  Ożarowie Mazowieckim – Część I za cenę ofertową 
brutto: 17.680,43  zł

 ▶ z wykonawcą: P.H.U. GAMMA Andrzej Zakrzewski 
z siedzibą w Warszawie na powtórzenie usług do umowy 
Nr RZP.272.4.5.2018 z dnia 6 marca 2018 r. polegających 
na wycince, pielęgnacji, konserwacji, korekcie drzew 
i  krzewów oraz innych pracach związanych z utrzyma-
niem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za 
cenę ofertową brutto: 150.000,00 zł

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ wyposażenie sali widowiskowo-sportowej w Kapu-
tach-Kręczkach (postępowanie powtórzone)

 ▶ budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Ołtarzew – ETAP I, Gmina Ożarów Mazowiecki  (postępo-
wanie powtórzone)

Informujemy, że archiwalne numery 
Miesięcznika Miasta i Gminy INFORMATOR  OŻAROWSKI 

mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy: 

www.ozarow-mazowiecki.pl/media-lokalne/
informator-ozarowski-120
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 Gmina Ożarów Mazowiecki od 2014 roku przeznaczy-
ła prawie 160,5 miliona złotych na realizację projektów 
inwestycyjnych. Z tego ponad 50 milionów złotych po-
chodzących z różnych źródeł zewnętrznych - funduszy 
unijnych, jak i środków krajowych. Wśród nich domino-
wały projekty w zakresie infrastruktury drogowej i kana-
lizacji oraz inwestycje w obiekty oświatowe. Nie zabrakło 
jednak wielu przedsięwzięć poprawiających jakość życia 
mieszkańców na co dzień, jak budowa placów zabaw czy 
siłowni zewnętrznych, programów społecznych i  profi-

laktyki zdrowotnej. 
 Nie sposób tutaj opisać wszystkich zrealizowanych 
inwestycje, ale chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze 
z nich oraz kilka danych liczbowych, które pomogą wy-
obrazić sobie skalę realizowanych działań:

2014 rok

 Znaczna część budżetu inwestycyjnego w tym roku to 
projekty drogowe, z których największe to przebudowa 
ul. Parkietowej w Ożarowie Mazowieckim oraz moder-
nizacja nawierzchni ponad dziesięciu dróg gminnych, 
w tym m.in.: ul. Kręta, Szeligowska, część Żeromskiego, 
Wieruchowska, Kwiatowa, Graniczna, Przejazdowa, Lipo-
wa w Wolicy. Na inwestycje drogowe w budżecie 2014 
roku wydano prawie 4,5 mln złotych. Ważną pozycją in-
westycyjną były wydatki na budynki komunalne, trwała 
budowa komunalnego budynku wielorodzinnego z 27 
lokalami mieszkalnymi w Ożarowie Mazowieckim oraz 
rozpoczęta została budowa 54 lokalowego budynku 
w Józefowie, poza tym wykonano modernizacje i remon-

ty w kilku innych obiektach z zasobu komunalnego. Dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiono ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy TATRA za prawie 700 tys. złotych. 
W tym roku pojawiły się również fundamenty i mury no-
wej szkoły podstawowej w Duchnicach, przygotowano 
plany przebudowy szkoły podstawowej w Umiastowie, 
ale nie zapomniano też o mniejszych inwestycjach jak 
ocieplenie budynku przedszkola w Macierzyszu. Ru-
mieńców nabierał również projekt budowy kolejnego 
przedszkola przy ul. Mickiewicza dla około 100 dziecia-

ków i  powoli powstawała koncepcja budowy nowego 
ośrodka zdrowia, który dzisiaj jest już gotowy. Należy 
wspomnieć też o tym, że w tym roku powstało nowe uję-
cie wody z utworów oligoceńskich na Osiedlu Kabel za 
ponad milion złotych. Część projektów była współfinan-
sowana ze środków zewnętrznych m.in. z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego – budowa Gminnego 
Punktu Zbierania Odpadów Problemowych w Umiasto-
wie i wdrożenie projektu mającego na celu rozwój i pro-
mocję oferty turystycznej gminy, który pozwolił również 
na rewitalizację Parku w Ożarowie Mazowieckim, budo-
wę ścieżki rekreacyjno-sportowej w Strzykułach oraz wy-
konanie wielu produktów informacyjno-promocyjnych.
 Ukończone zostały też projekty finansowane przez 
Lokalną Grupę Działania - obszar wokół filii Domu Kul-
tury „Uśmiech” w Józefowie został na nowo zagospoda-
rowany, w Kręczkach powstały boiska sportowe, miesz-
kańcom wsi Macierzysz, Wolskie i Święcice wyposażono 
ogólnodostępne tereny rekreacyjne i place zabaw. 
 W 2014 roku Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
udzielił dotacji na realizację 30 zadań  przez 23 organiza-

JAK ZMIENIŁO SIĘ OBLICZE GMINY
W LATACH 2014 – 2018

 Szkoła podstawowa w Duchnicach, przedszkole przy ul. Mickiewicza, żłobek miejski, remonty szkół w Umia-
stowie i Ożarowie Mazowieckim, nowy budynek gminnego ośrodka zdrowia, Centrum Inicjatyw Społecznych, 
hala widowiskowo – sportowa w Kręczkach-Kaputach, dwa budynki komunalne, ponad 30 dróg gminnych, 
Gminny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych, modernizacja stacji uzdatniania wody to tylko niektóre 
z inwestycji, które wykonane zostały w gminie w ciągu ostatnich czterech lat.  Był to bardzo intensywny czas 
inwestycyjny, również dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym.  

Samochód ratowniczo-gaśniczy TATRA dla OSP Ożarów Maz. Sala żłobkowa w Żłobku Miejskim
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cje pozarządowe, razem była to kwota ponad 1,3 miliona 
złotych. Zadania dotyczyły realizacji ogólnodostępnych 
zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz różnego rodzaju 
aktywności społecznych dla różnych grup wiekowych. 
Odbiorcami realizowanych zadań było ponad 1300 
mieszkańców gminy.

2015 rok

 Również w tym roku przebudowanych lub zmoderni-
zowanych zostało pięć dróg gminnych, w tym: ul. Konwa-
liowa, Wiejska, Kwiatowa oraz Pogodna. Zakończyła się 

przebudowa ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim, co 
kosztowało ponad milion złotych oraz rozpoczęto prze-
budowę ulicy Sowińskiego. Kontynuowane były inwesty-
cje kubaturowe rozpoczęte w 2014 roku, rozbudowywa-
ny był projekt monitoringu wizyjnego, a OSP otrzymało 
kolejny samochód ratowniczo-gaśniczy, tym razem mar-
ki Iveco. W stanie surowym zamkniętym znajdował się już 

budynek szkoły w Duchnicach i rozpoczynały się prace 
wykończeniowe, pełną parą trwały też prace budowlane 
przy budynku przedszkola – ul. Mickiewicza w Ożarowie 
Mazowieckim. Nowe oblicze zyskało po przebudowie za 
prawie milion złotych przedszkole w Józefowie, które sta-
ło się bardziej funkcjonalne i pozwala rokrocznie przyjąć 
większą liczbę dzieci; wyremontowano też boisko przy 
szkole w Płochocinie.
 Powodzeniem zakończyły się również starania o roz-
liczenie zrealizowanych od 2007 roku inwestycji wod-
no-kanalizacyjnych o wartości przeszło 30 milionów 
złotych. System sieci kanalizacji sanitarnej rozbudowany 

został o ponad 40 km i pozwolił na podłączenie niemalże 
¼ ogółu mieszkańców gminy. Wykonano również około 
15 km sieci wodociągowej. Ponad 19 milionów złotych, 
które zasiliły budżet gminy z tytułu refundacji poniesio-
nych wydatków pozwoliły na realizację nowych inwesty-
cji i przyspieszyły termin rozpoczęcia już planowanych. 
 Pozyskaliśmy również dofinansowanie na poprawę 

Amfiteatr w Parku Ołtarzewskim Filia Przedszkola Nr 1 w Ożarowie Maz., ul. Mickiewicza

Szkoła Podstawowa w Duchnicach

ul. Gałczyńskiego

ul. Orzeszkowej
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atrakcyjności oferty kulturalnej, w Parku Ołtarzewskim 
powstała scena widowiskowa oraz namiot plenerowy, 
uruchomiono również Centrum Inicjatyw Społecznych.
 W 2015 wsparcie otrzymało 16 organizacji pozarzą-
dowych, które zrealizowały 23 zadania na rzecz miesz-
kańców. Wspieraliśmy tradycyjnie zadania z zakresu 
rozwoju sportu i kultury fizycznej, pomocy osobom nie-
pełnosprawnym, ale dzięki współpracy udało się wspie-
rać i realizować również różne inicjatywy obywatelskie, 
tworząc warunki dla rozwoju instytucji społecznych i dia-
logu obywatelskiego. Kwota dotacji to ponad 1,2 miliona 
złotych, ponad 1000 mieszkańców skorzystało z ich reali-

zacji.
 W trosce o zdrowie mieszkańców gminy, podejmo-
wane były również różne  inicjatywy w zakresie ochrony 
zdrowia, m.in. uchwalony został program polityki zdro-
wotnej szczepień profilaktycznych przeciwko pneumo-
kokom dla dzieci między 24 a 35 miesiącem życia, dzięki 
któremu gmina mogła w latach 2015-2016 sfinansować  
szczepienia dla ponad 100 dzieci.

2016 rok

 Rok ten był rokiem największych nakładów na inwe-
stycje drogowe ostatnich lat, zrealizowano naprawdę 

dużo w tym zakresie -  przebudowano i wyremonto-
wano ponad 20 dróg gminnych. Ponad 1,5 miliona zło-
tych kosztował remont ulicy Rataja, który wykonano we 
współpracy z powiatem warszawskim zachodnim, pra-
wie tyle samo kosztowała przebudowa ul. Sowińskiego. 
Ponad 5 mln złotych wydaliśmy również na przebudowę 
bądź modernizację ulic m.in. Orzeszkowej, Wiśniowej, 
Gałczyńskiego, Kubusia Puchatka, Muzycznej, Wspólnej 
Drogi, Cisowej i Morelowej. Kontynuowana była budo-
wa budynku komunalnego w Józefowie, nowej siedziby 
ośrodka zdrowia w Ożarowie Mazowieckim i rozbudowa 
szkoły podstawowej w Umiastowie. Zakończono budowę 

szkoły podstawowej w Duchnicach, która we wrześniu 
przyjęła pierwszych uczniów, na których czekało 10 sal 
lekcyjnych, 2 laboratoria językowe i sala gimnastyczna.  
Prawie 2 miliony złotych to koszt modernizacji i zakupu 
wyposażenia dla pozostałych placówek oświatowych 
w gminie w tym roku. 
 Zakupiono również budynek przy ul. Konotopskiej 
z przeznaczeniem na nową siedzibę Urzędu Miejskiego, 
który obecnie mieści się w dwóch lokalizacjach. Nasza 
przestrzeń miejska wzbogaciła się o fontannę  multi-
medialną, która latem przynosi wytchnienie młodszym 
i starszym mieszkańcom. W parku wokół fontanny po-
wstał też system nieodpłatnego internetu – hot spot. 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie
Termomodernizacja budynku „starej szkoły”
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Maz.

Fontanna w Parku Miejskim w Ożarowie Maz. SUW Święcice po remoncie
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Rozpoczęta została również budowa sporej inwestycji 
wieloletniej, jaką była budowa hali widowiskowo-sporto-
wej w Kręczkach-Kaputach wraz z boiskiem. Na osiedlu 
Floriana w Ożarowie wybudowane zostało nowoczesne, 
wielofunkcyjne boisko o ażurowej nawierzchni panelo-
wo-elastycznej.
 2016 rok to również początek nowej perspektywy 
finansowej, którą rozpoczęliśmy podpisaniem umowy 
o  dofinansowanie na rozwój e-usług. Wsparcie ze środ-
ków unijnych pozwoliło na utworzenie nowoczesnego 
systemu świadczenia elektronicznych usług dla miesz-
kańców i przedsiębiorców, który umożliwia załatwienie 
większości spraw urzędowych drogą elektroniczną. Wy-
konaliśmy nasadzenie na szeroką skalę w ramach projek-
tu dofinansowanego z POIiŚ. Praktycznie wzdłuż każdej 
drogi gminnej w mieście pojawiły się drzewa i krzewy, 
nowy wygląd zyskały obszary wokół placówek oświato-
wych i pływalni miejskiej oraz część Parku Ołtarzewskie-
go, gdzie uporządkowano istniejący drzewostan, do-
konano nowych nasadzeń, pojawiły się elementy małej 

architektury, a na stawie powstał pomost rekreacyjny.
 W ramach realizowanej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi zawarto 29 umów, wartość przekaza-
nych dotacji to, tak jak w latach poprzednich ponad 1,3 
miliona złotych. W realizowanych przez organizacje po-
zarządowe zadaniach w ciągu 2016 roku udział wzięło 
prawie 1500 mieszkańców.

2017 rok

 To kolejny rok, w którym prawie na dwudziestu dro-
gach gminnych można było spotkać ekipy budowlane, 
w tym m.in. na ulicach Wolności, Pallotyńskiej, Ogro-
dowej, Pogodnej, Baczyńskiego, Imbirowej, Słonecznej, 
Rzecznej, Dębowej czy Krańcowej. Rozpoczęte zostały 
również prace na ul. Brzozowej i Hallera. Przy wielu dro-
gach gminnych pojawiły się nowe wiaty przystankowe 
i oświetlenie.

W odpowiedzi na sytuacje kryzysowe, które są elemen-
tem obecnych czasów rozbudowano system ostrzega-

nia i alarmowania mieszkańców 
o  zagrożeniach. Kontynuowano 
rozbudowę szkoły podstawowej 
w Umiastowie, budowę hali spor-
towej w  Kręczkach-Kaputach oraz 
ośrodka zdrowia w Ożarowie Ma-
zowieckim.  
 Opracowano dokumentację 
dotyczącą rozbudowy nowo wy-
budowanej szkoły podstawowej 
w Duchnicach, wymuszonej przez 
wprowadzenie reformy systemu 
oświaty i wprowadzenie ośmiokla-
sowej szkoły podstawowej.
 W  2017 roku kontynuowana 
była też rozbudowa systemu sieci 
kanalizacyjnej w zachodniej części 
gminy - Płochocin Wieś, Święcice, 
Ołtarzew, Gołaszew i Koprki, Do 
końca 2019 roku w ramach całego 
przedsięwzięcia wybudowane zo-
stanie blisko 30 kilometrów sieci 
oraz kompleksową modernizację 

Plac zabaw w Ołtarzewie

Pływalnia po termomodernizacji

Boisko przy Szkole Podstawowej w Święcicach



10 Informator Ożarowski 10/86 2018

przejdzie Stacja Uzdatniania Wody w Święcicach. 
 Kolejną, niezwykle istotną inwestycją była termo-
modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Pływalni 
Miejskiej. Oprócz oczywistej poprawy estetyki obiektów, 
prace termomodernizacyjne wpłynęły na zmniejszenie 
rocznego zużycia energii pierwotnej, redukcję emisji za-
nieczyszczeń do atmosfery oraz wzrost wykorzystania 
energii odnawialnej. Potrzeba termomodernizacji tych 
obiektów po wielu latach ich funkcjonowania była w za-
sadzie koniecznością. Dzięki dotacji oba zadania mogli-
śmy zrealizować w rekordowym tempie zważywszy na 
ich zakres: szkoła podstawowa przeszła gruntowną ter-
momodernizację podczas 2 miesięcy wakacji, natomiast 
pływalnia w ciągu 6 miesięcy  w  2018 roku.
 Działania proekologiczne skierowaliśmy również do 
mieszkańców, przy współudziale środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wymienionych zostało 107 przestarzałych, nieefektyw-
nych pieców grzewczych na nowoczesne piece gazowe, 
co pomoże nam w walce o czyste powietrze w gminie.
 Środki Banku Gospodarstwa Krajowego pozwoliły 
na remont dwóch budynków komunalnych w Ożarowie 
Mazowieckim i Broniszach z przeznaczeniem na lokale 
socjalne (łącznie 21 lokali).
 W otwartym konkursie ofert organizacjom pozarzą-
dowym przekazano ponad 1,3 miliona złotych na 23 re-
alizowane zadania sportowe, społeczne, kulturalne, z któ-
rych skorzystała rekordowa liczba mieszkańców – ponad 
2000.
 Dzięki współfinansowaniu gminy, rozpoczęły się zaję-
cia w ramach pierwszej ożarowskiej szkoły rodzenia dla 
mieszkańców gminy. Program cieszy się dużym zaintere-
sowaniem i jest obecnie kontynuowany. Pozytywne opi-
nie skłaniają nas również do rozważenia realizacji progra-
mu w przyszłych latach.

2018 rok

 Rok 2018 trwa i część inwestycji jest w trakcie realiza-

cji. Do 30 września wydatkowano na projekty inwestycyj-
ne prawie 38 mln złotych.  Przebudowano drogi gminne 
- ulice Brzozową, Hallera i Geodetów. Zmodernizowano 
nawierzchnię ulic Sienkiewicza, Kilińskiego, Podgrodzie 
i  Żeromskiego (cz. II). Prace nadal trwają na ul. Archi-
tektów. Trwa również budowa budynku mieszkalnego 
w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej, obecnie 
wykonywane jest pokrycie dachowe. Rozbudowywany 
jest system monitoringu miejskiego m.in. zamontowano 
monitory przekazujące obraz w budynkach policji i stra-
ży miejskiej, dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkań-
ców. W najlepsze trwa budowa szkoły podstawowej nr 
2 w  Ożarowie Mazowieckim, gdzie postępy widać z  ty-
godnia na tydzień oraz kontynuowana jest rozbudowa 
szkoły w Duchnicach.  Wyposażany jest również ośrodek 
zdrowia, aby móc jak najszybciej przyjąć pierwszych pa-
cjentów.  Zakończyła się termomodernizacja pływalni 
miejskiej, do użytku oddano place zabaw w Ołtarzewie, 
Józefowie i boisko przy szkole w Święcicach.
 Rozpoczęte zostały prace nad utworzeniem parkingu 
Parkuj i Jedź w Płochocinie, którego budowę zaplanowa-
no  na początek 2019 r. Idea nowego parkingu jest odpo-

Chodnik przy ul. Żyznej

Nowy budynek ośrodka zdrowia w Ożarowie Mazowieckim

Pomost rekreacyjny na stawie  
w Parku Ołtarzewskim
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Gminny Punkt Zbierania Odpadów 
Problemowych w Umiastowie 
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wiedzią na rosnący problem braku bezpiecznego miejsca 
do pozostawienia swojego auta dla osób podróżujących 
komunikacją miejską i doskonale wpisuje się w rozwój 
systemu zrównoważonego transportu miejskiego. Mamy 
nadzieję, że latem przyszłego roku mieszkańcy chętnie 
skorzystają z  parkingu przeznaczonego dla blisko 100 
aut oraz 40 rowerów. 
 Na przestrzeni lat wsparcie kierowane było również 

do najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy. Aktualnie 
w trakcie realizacji jest jeden 
z wielu projektów edukacyj-
nych. W latach 2014-2018 wy-
konano wiele działań z  zakre-
su tworzenia lub rozbudowy 
placów zabaw, boisk sporto-
wych, dbając o zapewnienie 
atrakcyjnej przestrzeni rekre-
acyjnej, estetykę przestrzeni 
publicznej, ale i o bezpieczeń-
stwo. Niejednokrotnie adre-
satem środków finansowych 
były Ochotnicze Straże Pożar-
ne, korzystając z dotacji krajo-
wych zakupiono ciężki samo-
chód pożarniczy, wykonano 
remont strażnicy w Święcicach 

czy zakupiono sprzęt ratowniczy. 
 Na tym absolutnie nie poprzestajemy. 
Dwa kolejne ciekawe projekty są w trakcie 
oceny i mamy nadzieję, że mimo ogromnej 
konkurencji wśród wnioskodawców uda 
się rozpocząć pierwszy etap rozbudowy 
systemu bitumicznych ścieżek rowerowych 
oraz przeprowadzić gruntowną rewitaliza-
cję Parku Ołtarzewskiego z ogromną ilością 
atrakcji, których zresztą nieustannie przy-
bywa. Na swoją kolej czeka również Park 
w Broniszach, który w przyszłym roku rów-
nież przejdzie metamorfozę.
 Sprawa podjęcia działań na rzecz po-
prawy jakości powietrza również nie pozo-
stanie bez echa. W celu zminimalizowania 

niedoskonałości rządowego programu „Czyste Powie-
trze” zaproponujemy mieszkańcom mechanizm finan-
sowy, dzięki któremu rocznie będziemy dopłacać do wy-
miany co najmniej 100 przestarzałych i  nieefektywnych 
energetycznie kotłów grzewczych na nowoczesne i eko-
logiczne kotły grzewcze. Ten program gminny zostanie 
uruchomiony w 2019 r.

 W roku bieżącym podjęliśmy 
również decyzję o sfinansowa-
niu szczepień profilaktycznych 
przeciwko grypie dla mieszkań-
ców gminy Ożarów Mazowiecki 
powyżej 50 roku życia. W bu-
dżecie zarezerwowano środki 
pozwalające zaszczepić 1200 
osób.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Paulina Gajewska 

Urząd Miejski
w Ożarowie Mazowieckim

Plac zabaw w Józefowie

Hala widowiskowo-sportowa w Kręczkach -Kaputach
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WYBORY 
SAMORZĄDOWE 
2018

Nr 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej

1

RSM Bloki - Obrońców Warszawy (nieparzyste od 1 do 5; parzyste 
od 6 do 14), Baśniowa, Rajska, Legendy, Poznańska (nr 226, 228), 
Strzykulska (nieparzyste od 1 do 23), Partyzantów (nieparzyste od   
1 do 41), Floriana (12, 12A), Zamkowa.

Przedszkole nr 1 
 w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Ożarowska 34 (wejście A)

2 RSM Bloki-Poznańska (nr 290, 294), Józefa Poniatowskiego (nr 2), 
Obrońców Warszawy (nieparzyste od 19 do 27), Floriana (nr 7)

Gimnazjum
w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Szkolna 2

3
RSM Bloki-Poznańska (parzyste od 282 do 288), Floriana 
(nieparzyste 3 - 3A parzyste 8), Obrońców Warszawy (nieparzyste 
od 7 do 17), Ożarowska (parzyste od 2 do 42)

Przedszkole nr 1 
 w Ożarowie Mazowieckim

 ul. Ożarowska 34 (wejście B)

4

Osiedle Zientarówka - Józefa Poniatowskiego (od 10 do 61)
Floriana (parzyste od 16 do 20, nieparzyste od 15 do 19/, Krzywa, 
Mała, Partyzantów (od 2 do 34), Polna, Prosta (od 1A do 14A), 
Wiejska, Wolności, Zgody, Dobra, Jutrzenki, Daleka, Robotnicza 
(parzyste od 2 do 6, nieparzyste od 1 do 9), Nadbrzeżna (parzyste 
od 2 do 16, nieparzyste od 1 do 13), Księstwa Warszawskiego, 
Zachodzącego Słońca, Aksamitna, Perłowa, Rumiana, Juliusza 
Kossaka, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Rubinowa, 
Diamentowa, Słoneczny Poranek, Promyka, Jacka Malczewskiego.

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Szkolna 2

5

Osiedle Zientarówka - Romana Dmowskiego, Szkolna, 
Władysława Sikorskiego, Kapucka, Pallotyńska, Muzyczna, 
Wojciecha Korfantego, Wrzosowa, Józefa Wybickiego, Poznańska 
(od 296 do 328A), Gen Kazimierza Pułaskiego, Gen. Henryka 
Dąbrowskiego, Józefa Poniatowskiego (od 1 do 9A), Prosta (od 15 
do 29), Nadbrzeżna (parzyste od 16A do 38, nieparzyste od 17 do 
33), Robotnicza (parzyste od 8 do 22, nieparzyste od 11 do  31), 
Rolna (nieparzyste od 1 do 7, parzyste od 2 do 18), Kubusia 
Puchatka, Forsycji, Widok.

Przedszkole /modułowe/ 
 w Ożarowie  Mazowieckim 

ul. Szkolna 3

INFORMACJA O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, 
WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW  
I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, 

BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST  
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
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Nr 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej

6

Osiedle Franciszków - Poznańska (parzyste od 230 do 278, 
nieparzyste od 135 do 173), Konotopska, Strażacka (nieparzyste 
od 1 do 5), Kolejowa, Ożarowska (nieparzyste od 1 do 35), Floriana 
(parzyste 2), Kazimierza Kamińskiego

Dom Kultury „Uśmiech”
 w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Poznańska 165
(sala widowiskowa)

7

Osiedle Franciszków - Poznańska (nieparzyste od 183 do  229), 
Strażacka (parzyste od 4 do 6), 3 - go Maja, Niska, Cicha, Marii 
Konopnickiej, Adama Mickiewicza (nieparzyste od 1 do 13, 
parzyste od 2 do 14), Wincentego Majewskiego, Nieznana, 
Spacerowa, Spokojna

Dom Kultury „Uśmiech” 
 w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Poznańska 165
(sala klubowa 109)

8

Osiedle Mickiewicza - 11 - go Listopada, Aleksandry, Adama 
Mickiewicza (nieparzyste od 17 do 51; parzyste od 16 do 58), 
Bolesława Prusa, Dobrogórska, Duchnicka, Graniczna, Janusza 
Kusocińskiego, Konwaliowa, Mikołaja Kopernika, Parkietowa, 
Przejazdowa, Stefana Żeromskiego, Wincentego Witosa, Wiśniowa, 
Zielna.

Przedszkole Publiczne Nr 1
w Ożarowie Maz.,

 ul. Mickiewicza 51/wejście główne 

9

Osiedle Ołtarzew - 1 - go Maja, Henryka Sienkiewicza, Jana 
Kilińskiego, Jana Zamoyskiego, Józefa Hallera, Józefa Sowińskiego, 
Lipowa, Mazowiecka, Parkowa, Poznańska (nieparzyste od 231 
do 241; parzyste od 330 do 374), Rolna (nieparzyste od 9 do 25), 
Stanisława Kierbedzia, Tadeusza Kościuszki, Umiastowska, 
Władysława Reymonta, Tęczowa.

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Lipowa 11
(sala gimnastyczna)

10

Ożarów Mazowiecki-Zatorze, Kręta, Strzykulska (parzyste 
od 2 do 26), Poznańska (nieparzyste od 89 do 121, parzyste od 134 
do 224), Poznańska od 125 do 125F, od 127 do 127A, Świerkowa 
(nieparzyste od 5 do 9).

Starostwo Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego

ul. Poznańska 129/133

11 Sołectwo Duchnice Szkoła Podstawowa w Duchnicach 
ul. Ożarowska 25 /świetlica 

12 Sołectwa: Domaniewek, Koprki, Ołtarzew 

Szkoła Podstawowa nr 2
 w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Lipowa 11
(szkolna stołówka)

13 Sołectwa: Macierzysz, Piotrkówek Duży, Szeligi , Wieruchów 
Przedszkole Publiczne

w Macierzyszu 
ul. Sochaczewska 89

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

15 Sołectwa: Kaputy, Kręczki, Piotrkówek Mały, Pogroszew, 
Pogroszew Kolonia, Strzykuły, Umiastów

Szkoła Podstawowa 
w Umiastowie 

 ul. Umiastowska 74

16 Sołectwa: Myszczyn, Orły, Pilaszków, Święcice 

Szkoła Podstawowa  
w Święcicach 

ul. Poznańska 541
(sala gimnastyczna)

17 Sołectwa: Gołaszew, Michałówek, Płochocin Wieś,  Wolskie 
Szkoła Podstawowa  

w Święcicach ul. Poznańska 541
(klasa lekcyjna-na lewo od wejścia)
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Nr 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej

18 Osiedle Józefów – Kasztanowa (parzyste od 2 do 14). Filia D.K. Uśmiech ul. Fabryczna 15 
(sala prób nr 10)

19 Osiedle Józefów -  Fabryczna, Lipowa, Kasztanowa (1).
Filia D.K. Uśmiech Józefów

ul. Fabryczna 15
(sala taneczno-widowiskowa nr 12)

20 Osiedle Płochocin Północny
Szkoła Podstawowa w Płochocinie  

ul. Lipowa 3 (od wejścia na lewo
 - szeroki korytarz)

21 Osiedle Płochocin Południowy , Osiedle Wolica

Szkoła Podstawowa 
w Płochocinie   ul. Lipowa 3

(od wejścia na wprost 
- duży korytarz)

Głosowanie w lokalach 
wyborczych odbywać się będzie 
w dniu 21 października 2018 r. 
od godz. 7.00 do godz. 21.00.

 w sprawie sprostowania omyłki w Obwieszczeniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 
11 września 2018 roku o informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczo-
nych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyj-
nego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz 
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 
2018 roku. 
 Prostuje się błędnie podany adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11, który otrzy-
muje następujące brzmienie:

1. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11
- Szkoła Podstawowa w Duchnicach ul. Duchnicka 25/ świetlica. 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
/-/ Paweł Kanclerz 

INFORMACJA
O SPROSTOWANIU TREŚCI OBWIESZCZENIA
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO  

Z DNIA 02 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

21.10.2018
idĘ na wybory
Samorządowe

VA
D

EM
EC

U
M

 
W

YB
O

RC
Y



15Informator Ożarowski 10/86 2018

Nr 
okręgu KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LICZBA 
MANDA-

TÓW

1 1. Andrzej Stanisław Cichal
2. Grażyna Narcyza Szymankiewicz
3. Jacek Konrad Rosłon
4. Bogdan Ciećwierz
5. Ewelina Degowska
6. Joanna Ewa Dzieniszewska
7. Lech Toruszewski

1. Grzegorz Karol
2. Anita Nowińska
3. Elżbieta Danuta Paleczna
4. Agnieszka Alicja Orysiak
5. Henryk Koszczuk
6. Grażyna Antonina Wojszczyk
7. Stanisław Bogucki

5

2 1. Sławomir Maria Kowalski
2. Tadeusz Czesław Szmigiel
3. Kamil Hubert Bednarski
4. Anna Justyna Rogala
5. Katarzyna Maria Walerzak
6. Bogumiła Anna Sobczyk
7. Janusz Kędzierski

1. Anna Elżbieta Bartoszewicz
2. Tomasz Michał Strakacz
3. Edyta Beata Dziuba
4. Robert Tadeusz Lech
5. Beata Jolanta Górska
6. Bronisława Zofia Tomaszewska
7. Lech Wydrych

5

3 1. Paweł Jacek Kanclerz
2. Małgorzata Elżbieta Rutkowska
3. Jan Mikołajczyk
4. Zbigniew Szelenbaum
5. Maria Krystyna Dominiak
6. Agnieszka Pintara-Kozłowska
7. Tadeusz Krzysztof Pytkowski

1. Marcin Sowidzki
2. Halina Smolińska
3. Bożenna Janina Łęcka-Mularczyk
4. Anna Marta Skowrońska
5. Sylwia Magdalena Gwiazdowska
6. Paweł Sławomir Czapliński
7. Karolina Magdalena Pepla
8. Robert Jacek Ćmiel

6

4 1. Krystyna Tenderenda
2. Adrian Adam Antosiewicz
3. Dorota Jaworska
4. Rajmund Oskierko
5. Sebastian Dymkowski
6. Andrzej Rostkowski
7. Małgorzata Tederska

1. Nina Marianna Jędrzejczak
2. Bogusława Kucharska
3. Henryka Karolak
4. Dariusz Zygmunt Pruski
5. Marek Bodych
6. Danuta Anna Oszczyk
7. Daniel Paweł Rączkowski

5

LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH
DO RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM VA
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LISTA NR 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA  

KOALICJA OBYWATELSKA
LISTA NR 8 - KWW KUKIZ’15

1. GAJEWSKI Michał, lat 27, zam. Błonie

2. KACPERSKA Teresa, lat 63, zam. Macierzysz

3. ARTEMJEW Piotr Michał, lat 31, zam. Strzykuły

4. JANISZEWSKA Jolanta Maria, lat 35, zam. Błonie

5. MIERZEJEWSKA-WAŚ Magdalena Jadwiga, lat 44, zam. 

Leszno

1. PIETRZAK Grzegorz, lat 61, zam. Ołtarzew

2. LANG Barbara, lat 65, zam. Ożarów Mazowiecki

3. KARDASZEWICZ Robert Stanisław, lat 35, zam. Łomianki

4. OSZCZYK Renata Anna, lat 40, zam. Ołtarzew

5. PYTKOWSKI Piotr Michał, lat 30, zam. Duchnice

LISTA NR 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ LISTA NR 15 - KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

1. TOKARCZYK Leszek, lat 57, zam. Ożarów Mazowiecki

2. SZMYT Jarosław Witold, lat 47, zam. Bronisze

3. JABŁOŃSKA Blanka Dorota, lat 41, zam. Józefów

4. BRZUSEK Aleksander, lat 79, zam. Ożarów Mazowiecki

5. MULARCZYK-MĘDZA Daria Maria, lat 44, zam. Duch-

nice

6. KIELAK Elżbieta, lat 63, zam. Płochocin

1. MILEJ - MISZTAL Stanisława, lat 71, zam. Ożarów 

Mazowiecki

2. LATEK Mariusz, lat 46, zam. Ożarów Mazowiecki

3. GALANT Dariusz Przemysław, lat 54, zam. Płochocin

4. WICHERT Agnieszka Maria, lat 67, zam. Ożarów Mazo-

wiecki

5. JANOWSKI Przemysław, lat 37, zam. Ożarów Mazo-

wiecki

6. RUDZIK Dorota, lat 40, zam. Ożarów Mazowiecki

7. KANCLERZ Michał Adam, lat 24, zam. Ożarów Mazo-

wiecki

 Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w warszawie z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowa-
nych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych 
na dzień 21 października 2018 r. dostępne jest na obwieszczeniach wywieszonych na terenie gminy i w bu-
dynku Urzędu Miejskiego, przy ul. Kolejowej 2 oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego, 
w zakładce Komunikaty, pod linkiem:

https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2619,obwieszczenia-woje-
wodzkiej-komisji-wyborczej-w-warszawie-o-zarejestrowanych-listach-kandydatow-na-radnych-w-wybo-
rach-do-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Gmina Ożarów Mazowiecki – okręg 7.

LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH
DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH
DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
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Informator Ożarowski: Pytanie to słyszałaś pewnie 
wiele razy, ale jak zaczęła się Twoja przygoda z mu-
zyką? 
Maria Machowska: Myślę, że talentu to jest jakieś trzy-
dzieści procent, resztę stanowi regularna praca i systema-
tyczność. Przez pierwsze trzy lata moich ćwiczeń muzycz-
nych pilnowała mama, która od dziecka marzyła, żeby 
grać na skrzypcach, ale to marzenie pojawiło się u niej za 
późno, ponieważ na instrumencie smyczkowym najlepiej 
jest zacząć  naukę w wieku  sześciu, siedmiu lat, potem 
palce już nie są tak elastyczne i giętkie. O skrzypcach za-
decydował przypadek i to, że mieszkałam  z rodzicami 
na Żoliborzu, w bloku, gdzie naprzeciwko wynajmowali 
mieszkanie studenci Akademii Muzycznej, między inny-
mi skrzypek Wojciech Hartman. Codziennie słyszałam 
przez ścianę, jak ćwiczy. Dźwięk tego instrumentu spodo-
bał mi się tak bardzo, że w wieku 2 lat postanowiłam, że 
będę grała na skrzypcach…:)

IO: Czy kiedyś spotkałaś go i powiedziałaś o tym?
MM: Tak, spotkałam go pracując w orkiestrze Sinfonia 

Varsovia, byłam tam  już koncertmistrzem i bardzo się 
ucieszyłam, że mogłam podziękować za to, że dzięki nie-
mu gram na skrzypcach.

IO: Co jest najważniejsze  na początku nauki gry na 
instrumencie muzycznym?
MM: Szczególnie na pierwszym etapie nauki, najważniej-
sza jest regularność, trzeba codziennie chociażby przez 
20 minut ćwiczyć, nie można robić kilkudniowych przerw. 
Trochę jak w sporcie. Wspaniały skrzypek Jascha Heifetz 
powiedział kiedyś, że jeśli nie ćwiczysz jeden dzień to je-
steś w stanie zauważyć to tylko ty, jeśli dwa dni, to jest to 
w stanie usłyszeć już twój pianista, jeśli trzy dni nie grasz, 
to usłyszy to twoja publiczność. W tej chwili sama, jako 
mama dziecka uczącego się w szkole muzycznej, staram 
się o to dbać. 

IO: Kto po raz pierwszy zauważył Twój talent?
MM: Początki nigdy nie są łatwe,  bardzo  łatwo się znie-
chęcić, efekty nauki przychodzą bardzo powoli. Najpierw 
trzeba ustalić postawę, ustawić ręce potem szereg innych 

- wywiad z  Marią Machowską, koncertmistrzem Filharmonii Narodowej, 
mieszkanką Ożarowa Mazowieckiego 

„TO JEST PIĘKNE, ŻE MUZYKA 
ZAPROWADZIŁA MNIE W TAK WIELE 
MIEJSC…” 

Maria Machowska – ur. w 1987 roku w War-
szawie, skrzypaczka, laureatka wielu prestiżo-
wych konkursów m.in. Międzynarodowego 
Konkursu im. Henryka Wieniawskiego. Nad 
jej nauką czuwali: profesorowie  M. Ławryno-
wicz, M. Zebura, K. A. Kulka. Ukończyła studia 
na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka 
Chopina. Koncertowała w wielu krajach eu-
ropejskich, a także w USA, Kanadzie, Japonii, 
Chinach i Izraelu oraz Rosji. Koncertmistrz 
Orkiestry Filharmonii Narodowej, pedagog.
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skomplikowanych kwestii technicznych, których połącze-
nie dla młodego człowieka nie jest proste. Na początku, 
dzięki mojej mamie systematycznie ćwiczyłam. Mama 
siadała przy pianinie, grała mi to, co ja miałam zagrać na 
skrzypcach. W naszym domu dużo słuchało się muzyki. 
Po trzech latach ćwiczeń, kiedy zaczęłam grać utwory, 
które rozpoznawałam z puszczanych przez mamę na-
grań, zaczęło mi to sprawiać przyjemność.

IO: Jak to się stało, że 8-letnia Marysia zagrała w Waty-
kanie dla Papieża Jana Pawła II?
MM: W 1997 roku grałam krótki utwór podczas uroczy-
stości nadania honorowego obywatelstwa miasta sto-
łecznego Warszawy Janowi Pawłowi II na Zamku Królew-
skim. Występ spodobał się i pojechałam do Watykanu. 
Miałam dziewięć lat i  to był mój pierwszy wyjazd zagra-
niczny. Spotkanie z Ojcem Świętym- byłam nim bardzo 
zestresowana,  na początku audiencji Papież przechodził 
i ze wszystkimi się witał, ze mną również się przywitał, 
przytulił, zapytał o to jak się nazywam, ile mam lat, co 
będę grała, wtedy cały ten stres minął i została sama przy-
jemność z występu. Potem jeszcze mnie pobłogosławił, 
było to dla mnie wielkie wydarzenie.

IO: Jesteś najmłodszym koncertmistrzem w Polsce?
MM: W tej chwili chyba nie… Kiedy obejmowałam to sta-
nowisko to tak, miałam wtedy 21 lat.

IO: Kto to jest koncertmistrz?
MM: Koncertmistrz jest to pierwszy skrzypek, wizytów-
ka orkiestry, dba o jej poziom i o to, żeby prezentowa-
ła się jak najlepiej. Jest to łącznik pomiędzy orkiestrą, 
a  dyrygentem, który to na początku koncertu wita się 
z nim. Spoczywa na mnie na przykład odpowiedzialność 
smyczkowania materiału nutowego i muszę to robić 
przed każdym koncertem dla wszystkich instrumentów 
smyczkowych w orkiestrze.  Są sytuacje kiedy orkiestra 
gra bez dyrygenta  i wtedy koncertmistrz ma wpływ na 
kształt wykonywanego koncertu. Wówczas cała odpo-
wiedzialność spoczywa na mnie. Zdarzają się również od-
powiedzialne solówki, które gra koncertmistrz- pierwszy 
skrzypek. Każdy koncert wymaga ode mnie wielu godzin 
przygotowań.

IO: Jak się zostaje koncertmistrzem?
MM:  Należy zdać egzamin do orkiestry, który jest trzy-
etapowy i składa się z zagrania utworów solowych, na-
stępnie trzeba sprawdzić się w partiach orkiestrowych, 
które wykonuje się samemu. Ostatni etap to  zadania wy-
konywane na co dzień przez koncertmistrza czyli praca w 
zespole. Każdy z tych etapów ocenia cała orkiestra. Mając 
21 lat zdałam taki egzamin do orkiestry Sinfonia Varso-
via, ostatnim etapem było wtedy poprowadzenie próby 
orkiestry bez dyrygenta. Zdając ten egzamin nie miałam 
doświadczenia w orkiestrze, więc dostałam wówczas od 
orkiestry ogromny kredyt zaufania. Mogłam obserwo-
wać wspaniałych,  dojrzałych muzyków, którzy wcześniej 
tworzyli słynną Polską Orkiestrę Kameralną prowadzo-
ną przez Jerzego Maksymiuka. Miałam  stały  kontakt ze 
wspaniałymi solistami i wielkimi dyrygentami. Była to dla 
mnie niesamowita szkoła.  Sinfonia Varsovia pracuje w 

bardzo intensywny sposób, ta praca wiązała się z wielo-
ma wyjazdami zagranicznymi.  

IO: Czy oprócz doświadczenia praca ta, dla 21 letniej 
dziewczyny była też „szkołą życia”?
MM: Tak, ogromną. Ale to była wspaniała szkoła życia! 
Pamiętam, że przynosiłam do domu sterty nut, których 
nigdy na oczy nie widziałam, tylko znałam ze słyszenia 
te symfonie i akompaniamenty różnych koncertów so-
lowych. Siedziałam nocami, słuchałam, smyczkowałam 
i oglądałam partytury, żeby jak najlepiej się przygotować. 
Tak pracowałam 6 lat, potem zdałam podobny egzamin 
na stanowisko koncertmistrza do Filharmonii Narodowej 
w Warszawie. Był to mój drugi egzamin i potrafiłam do 
niego już inaczej podejść, miałam doświadczenie, wiele 
utworów zdążyłam zagrać już z orkiestrą Sinfonia Varso-
via. 

IO: Carnegie Hall w Nowym Jorku, Disney Hall w Los 
Angeles, Wielka Sala Konserwatorium im. Piotra 
Czajkowskiego w Moskwie, Grosse Saal w Salzburgu, 
wszędzie tam występowałaś,  jakie emocje Ci towa-
rzyszyły? 
MM: To zawsze były bardzo pozytywne wydarzenia. Prze-
cież te sale mają swoją wyjątkową historię a po deskach 
tych scen stąpali najwięksi! To ekscytujące! W Carnegie 
Hall grałam z zespołem kameralnym. Obecność tam 
bardzo zapadła mi w pamięć. To jest piękne, że muzyka 
zaprowadziła mnie w tak wiele miejsc na świecie. Odby-
łam wiele egzotycznych podróży, jedną z ostatnich  ra-
zem z  orkiestrą Sinfonia Varsovia była podróż do Omanu. 
Byłam w wielu odległych azjatyckich krajach - Chinach, 
Korei, Japonii. Odwiedziłam Meksyk, byłam na Tajwanie.

IO: Czy publiczność w różnych krajach jest różna?
MM: Zdecydowanie tak, na przykład Japończycy kochają 
Chopina,  ale reakcje japońskiej publiczności są bardzo 
zachowawcze i powściągliwe, natomiast Koreańczycy re-
agują na koncertach bardzo ekspresyjnie, krzyczą, wstają 
z miejsc, często zdarza się „standing ovation”. 

IO: A jaka jest polska publiczność?
MM: Polska publiczność jest coraz bardziej świadoma, 
wzrasta zainteresowanie koncertami, wydaje mi się, że 
również dlatego, że jest coraz więcej wydarzeń populary-
zujących muzykę klasyczną, pokazujących ją w przystęp-
ny sposób, np. festiwal Szalone Dni Muzyki, organizowany 
przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia. Jest to cykl koncertów, 
odbywających się w kilku salach jednocześnie, są to kon-
certy orkiestr, kameralne, solowe. Są też programy edu-
kacyjne dla dzieci. To już dziewiąty taki festiwal w Polsce, 
którego pomysł przyszedł do nas z Francji.  Jeżdżąc kilka 
lat temu na ten francuski festiwal, byłam pełna podziwu, 
jak wiele osób w nim uczestniczy. Wtedy, jako orkiestra 
graliśmy 21 koncertów w ciągu tygodnia i za każdym ra-
zem sala była pełna. Cieszy mnie, że w Polsce te koncerty 
cieszą się podobnym co we Francji zainteresowaniem!

IO: Bierzesz udział w różnych projektach muzycznych, 
orkiestrowych, solowych. W czym czujesz się najle-
piej?
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MM: Niesamowite w byciu muzykiem jest to, że można 
robić tak wiele różnorodnych rzeczy. Grając w orkiestrze 
po dobrym koncercie radość z sukcesu mnoży się przez 
ilość zaangażowanych w ten projekt muzyków. Bardzo 
lubię również grać solo z orkiestrą, jest to dla mnie nie-
zwykle uskrzydlające. Gram również kameralnie z inny-
mi muzykami. Poza tym jestem pedagogiem. Praca ze 
studentami i uczniami szkoły muzycznej jest dla mnie 
bardzo cennym doświadczeniem, mam szansę na wiele 
rzeczy spojrzeć z innej strony. Niebawem będę broniła 
doktoratu…

IO: Twój najważniejszy moment w życiu to…?
MM:  Urodzenie się moich dwóch synów: Ignasia i Kazia. 
Byłam bardzo młoda, kiedy urodziłam Ignasia, miałam 
22 lata. Nie wiem skąd miałam wówczas tyle siły, praco-
wałam do początku dziewiątego miesiąca. Jak Ignacy się 
urodził to w 13 dobie po poro-
dzie zagrałam recital na stoją-
co, miesiąc po jego urodzeniu 
zagrałam koncert solowy z or-
kiestrą. W obydwu ciążach dużo 
jeździłam z Sinfonią Varsovią, 
byłam oczywiście pod kontrolą 
lekarza. Kiedy kończyłam stu-
dia,  byłam wtedy na początku 
dziewiątego miesiąca z Kaziem, 
zagrałam godzinny recital dy-
plomowy kończący studia. 

IO: Jak godzisz pracę zawodo-
wą z życiem rodzinnym?
MM: Jest to bardzo trudne. Ale 
przy odpowiednim i rozsądnym 
planowaniu daje mi  ogromną 
satysfakcję, zarówno jako mamie 
i jako muzykowi. Praca w orkie-
strze Sinfonia Varsovia to częste 
wyjazdy zagraniczne. Było cięż-
ko, dlatego między innymi po-
stanowiłam stanąć do konkursu 
na koncertmistrza Filharmonii 
Narodowej. Jest to praca stabil-
na i stacjonarna, wyjazdy są raz, dwa razy w roku.  

IO: Czy chciałabyś, żeby Twoi synowie poszli w ślady 
rodziców?
MM: Chciałabym, żeby zdobyli podstawowe wykształce-
nie muzyczne, żeby potrafili czytać nuty i rozumieli czym 
zajmują się ich rodzice.  Muzyka ma pozytywny wpływ na 
ogólny rozwój, ale w życiu jest wiele ciekawych zajęć i na 
pewno nie będę ich popychała w tę stronę, chyba że sami 
będą chcieli.

IO: Mario, jesteś córką znanego aktora Ignacego Ma-
chowskiego… często słyszysz, że jesteś bardzo do 
niego podobna?
MM: Tak, często to słyszę. I zaczynam to podobieństwo 
dostrzegać na zdjęciach. Kiedy tata zmarł byłam małą 
dziewczynką , miałam 13 lat. Teraz wracam do różnych 
nagrań, dokumentów…  Mam ze sobą zdjęcie taty, kie-

dy grał w sztuce „Maestro”, napisanej przez Jarosława 
Abramowa. Jako Orland Steinberg- sędziwy wirtuoz ,po 
latach powraca do Ojczyzny, by dać recital z okazji jubi-
leuszu  swoich setnych urodzin. W ponurej Polsce lat 80-
tych mierzy się z demonami swojej przeszłości i z trudną 
współczesnością. Umiera na chwilę przed wejściem na 
estradę. Ostatnio dokopałam się do archiwalnych, zawsze 
entuzjastycznych recenzji po tej sztuce. Tytuł jednej z nich 
brzmiał Maestro Machowski… : )Jako młody chłopiec 
również grał na skrzypcach, ale miał surowego nauczy-
ciela, który bił go smyczkiem po rękach i tata zrezygno-
wał z dalszej nauki. Tato bardzo dbał o systematyczność 
mojej pracy, pamiętam jak zabierał mnie bardzo często 
do Teatru Polskiego w Warszawie. Jest to takie miejsce, 
które pamiętam z dzieciństwa, wtedy tata jeszcze grał. 
Obserwowałam to, co dzieje się na scenie i widziałam, jak 
wcielał się w swoje role teatralne…

IO: Czy masz inne pasje poza-
muzyczne?
MM: Tak, bieganie - to jest coś, 
co zaczęłam pięć lat temu. Bie-
gam w Ożarowie, ale Biegu Ku-
socińskiego jeszcze nie udało 
mi się zaliczyć, bo zawsze koli-
dowało to z pracą. Pobiegłam 
w  „Biegnij Warszawo” na 10 kilo-
metrów i swój pierwszy półma-
raton w Wiązownej. Moją wielką 
pasją są góry. Uwielbiam Tatry. 
Ale te ciche i puste. Takie są, gdy 
wyruszam o 4 rano. Moim ma-
rzeniem jest wyjazd w Himalaje 
(bez skrzypiec!!!) i trekking do-
linami, gdzie te największe, dla 
mnie nieosiągalne szczyty, będą 
po prostu w zasięgu wzroku. 

IO:  Gdzie Cię można usłyszeć, 
zobaczyć w najbliższym cza-
sie?
MM: Zapraszam do Filharmonii 
na rozpoczęcie nowego sezonu 

koncertowego, na początku października. Potem wyjeż-
dżam na tydzień do Serbii na koncerty kameralne. W li-
stopadzie i grudniu, będę grała koncerty solowe w War-
szawie z orkiestrą kameralną Filharmonii Narodowej. 
W grudniu – koncert kameralny na Uniwersytecie Fryde-
ryka Chopina.  

IO: Jak długo mieszkasz w Ożarowie Mazowieckim?
MM: 8 lat.

IO: Czy chciałabyś zagrać tu koncert?
MM: Bardzo bym chciała… 

IO: Serdecznie dziękuję Ci za spotkanie i rozmowę.

Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Foto: Agnieszka Deluga-Góra
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 Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2018 -  po 
raz kolejny Gmina została uhonorowana tym tytułem, 
który potwierdza docenienie prowadzonej w gminie 
polityki oświatowej.
 Ideą Programu “Samorządowy Lider Edukacji”, od 
pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie 
i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które 
posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju 
edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości 
działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyj-
nej.
 W Programie “Samorządowy Lider Edukacji” Komisja 
Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wy-
brane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze 
zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone 
regulaminem programu kryteria i uzyskają pozytywną 
recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł “Samo-
rządowego Lidera Edukacji”. Gmina Ożarów Mazowiecki 
otrzymała ten tytuł po raz ósmy z rzędu. 

 „Staramy się, żeby 
nasza lokalna polityka 
oświatowa prowadzona 
była w sposób efektyw-
ny, nowoczesny, w oparciu o najwyższe standardy jako-
ściowe. Realizacja zadań oświatowych stanowi dla nas 
priorytet i jedno z najważniejszych wyzwań.” Tak informa-
cje o otrzymaniu certyfikatu podsumował Paweł Kanc-
lerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
 Przyznany po raz kolejny tytuł stanowi konsekwencję 
świadomego kierunku polityki oświatowej prowadzonej 
od wielu lat, którego realnym odzwierciedleniem są wy-
datki w corocznych budżetach i działania inwestycyjne 
w tym zakresie. 
 Jak dynamicznie zmieniają się potrzeby związane 
z nakładami na oświatę i jak gmina stara się sprostać po-
stawionym wyzwaniom pokazują poniższe wykresy:
        

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

OŻARÓW MAZOWIECKI – SAMORZĄDOWYM LIDEREM EDUKACJI 2018 
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 Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła II miejsce w ogólnopolskim rankin-
gu Sukces Kadencji 2014 – 2018 w kategorii Małe Miasta, do której zali-
czono 590 samorządów.
 Zestawienie przygotowało Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

 2 października 2018 r. w Katowicach podczas uroczystej gali Samorządo-
wego Forum Kapitału i Finansów miałam przyjemność odebrać to zaszczytne 
wyróżnienie w imieniu burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

 Ranking Sukces Kadencji (2014 -2018) opracowany został przez prof. dr. 
hab. Pawła Swianiewicza i definiuje sukces, który samorząd osiągnął w trakcie 
kończącej się kadencji w wymiarze finansowym, ekonomicznym, infrastruktu-
ralnym i społecznym. Dane niezbędne do opracowania rankingu zaczerpnięte 
zostały z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów i kilku in-
nych źródeł. Ostateczna pozycja w rankingu jest sumą wyników cząstkowych 
i najpełniej oddaje dokonania samorządu w mijającej kadencji. 
     

Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak
Zastępca burmistrza

OŻARÓW MAZOWIECKI W CZOŁÓWCE
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 21 radnych, 63 posiedzenia Rady Miejskiej, 634 
uchwalonych uchwał, 801 posiedzeń komisji meryto-
rycznych to tylko liczby, za nami natomiast 4 lata z ży-
cia gminy. Różnych wydarzeń, emocji i chwil, które 
pozostaną w historii gminy i naszej pamięci.
 Jak sięgam pamięcią 4 lata wstecz, to przypominam 
sobie słowa roty, które jako radni wypowiadaliśmy pu-
blicznie „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i jej mieszkańców.” Staraliśmy się zawsze po-
stępować zgodnie z tymi słowami. 
 Gmina Ożarów Mazowiecki jest przykładem dobrze 
funkcjonującego organizmu, w którym zgoda między 
władzami gminy i radnymi oraz wspólne dążenie do celu 
dają świetne rezultaty. Ta zasada sprawiła, że samorząd 
działał dynamicznie i nowocześnie. Ważnym momentem 
było jednogłośne podjęcie decyzji 13 kwietnia 2017 r.  
przez radnych o pierwszym w historii gminy referendum 
dot. przyłączenia gminy Ożarów Mazowiecki do m. st. 
Warszawy. Jeszcze ważniejsze było to, że mieszkańcy „po-
szli do urn” i referendum było ważne. 
 W minionej kadencji nie zabrakło rzetelnej dyskusji, 
wymiany poglądów, ale i ważnych dla gminy decyzji m.in.  
uchwalenia  miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, ustanowienie tytułu „Honorowy miesz-
kaniec gminy” czy podjęcia wielu uchwał intencyjnych, 
które były zaczątkiem przygotowania i złożenia z powo-
dzeniem wniosków o środki zewnętrzne, unijne i krajo-
we. Podjęliśmy ważne dla gminy stanowiska w sprawie 
sprzeciwu w stosunku do poselskiego projektu ustawy 
o  ustroju miasta stołecznego Warszawy, udzielenia po-
parcia Zarządowi Szpitala Kolejowego w Pruszkowie oraz 
konieczności zapewnienia na terenie gminy bezkolizyj-
nych skrzyżowań z linią kolejową numer 3 w ciągu dróg 
wojewódzkich nr 701 oraz 718.
 Przez cztery lata pełniłem funkcję przewodniczącego 
Rady Miejskiej, która wiąże się z wymagającymi ale za-
szczytnymi obowiązkami, wśród których bardzo ceniłem 
sobie i cenię stały kontakt z radnymi i mieszkańcami. Je-
stem wdzięczny za miłe słowa i gesty, ale też konstruk-
tywną krytykę, która pomagała mi w ocenie sytuacji kie-
rowała uwagę na istotne problemy naszej społeczności. 
Wiele z nich dzięki wspólnym wysiłkom udało się rozwią-
zać przez realizację znaczących dla gminy inwestycji.
 Pragnę serdecznie podziękować radnym i mieszkań-
com za wyrozumiałość i współpracę, dzięki Wam mogę 
te cztery lata mojej pracy na rzecz gminy uznać za warto-
ściowe i udane. 
     Andrzej Cichal 

KONIEC KADENCJI – PODSUMOWANIE

 8 października 2018 r. rozpoczęliśmy nabór wnio-
sków o przydział lokalu w budynku przy ul. Poznań-
skiej 171 w Ożarowie Mazowieckim. 

 Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami dostępne 
są do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (w godz. pracy 
urzędu) oraz do wydruku ze strony internetowej www.
ozarow-mazowiecki.pl w kategorii Strefa Mieszkańca/
Mieszkania czynszowe. Na ww. stronie internetowej za-
mieszczone zostały również wszystkie dokumenty doty-

czące zasad naboru.
 Wypełnione wnioski wraz z załącznikami składamy 
w  Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie 
Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (w godz. pracy urzędu)  
w terminie do 31 grudnia 2018 r. W przypadku przesłania 
wniosku drogą pocztową/kurierem o zachowaniu termi-
nu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA CZYNSZOWEGO

MAPA INWESTYCJI GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
Zapraszam Państwa do wirtualnego spaceru po gminie i zapoznania się z inwestycjami zrealizowanymi od 

2016 roku, będącymi obecnie w trakcie realizacji oraz tymi, które są zaplanowane w najbliższej przyszłości.
Mapa dostępna jest na naszej nowej stronie internetowej lub pod linkiem 

http://www.ozarow.gminneinwestycje.pl 
Mapa cały czas jest aktualizowana i uzupełniana o nowe informacje.

Paweł Kanclerz  
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 To już prawie 1900 kart dla naszych Mieszkańców 
zostało wydane. Zapraszamy do Punktu personalizacji 
Warszawskiej Karty Miejskiej, mieszczącego się w Cen-
trum Inicjatyw Społecznych ,,Przy Parku” ul. Poznańska 
292 (wejście z tyłu budynku) od poniedziałku do piątku 
w godz. 14.00-17.00. 
 Spersonalizowanie Warszawskiej Karty Miejskiej jest 

bezpłatne. Osoby, które posiadają komplet dokumentów 
dostają spersonalizowaną kartę w ciągu kilku minut. 

 W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefo-
nicznego pod numerem 22 292 61 61 oraz e-mail: bilet@
cis.ozarow-mazowiecki.pl

PRZYJDŹ I SPERSONALIZUJ WARSZAWSKĄ KARTĘ MIEJSKĄ !
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 Trzecie miejsce dla Ożarowa Mazowieckiego 
w  Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” to duży 
sukces naszego samorządu i niesamowity awans 
o 15  lokat do góry w stosunku do ubiegłego roku.  
Ta wysoka lokata została nam przyznana w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich, których w Polsce jest 621. 
 Gala XIV już edycji rankingu samorządów prowa-
dzonego przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita” 
odbyła się 8 października w Warszawie. Kapitule rankin-

gu przewodził, tradycyjnie już po raz kolejny prof. Jerzy 
Buzek - były premier i przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego, który również był gościem tegorocznej Gali 
Rzeczpospolitej. 
 Lokalny rozwój powinien być zrównoważony, 
uwzględniając trzy czynniki: społeczny, gospodarczy 
i  środowiskowy - podsumowuje wyniki rankingu prze-
wodniczący Kapituły  - prof. Jerzy Buzek.
 Podczas uroczystości nagrody odebrały najlepsze 
polskie samorządy w trzech kategoriach: miasta na pra-
wach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 
gminy wiejskie. Gminę Ożarów Mazowiecki reprezento-

wali Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, 
Andrzej Cichal, przewodniczący Rady Miejskiej, zastęp-
cy burmistrza: Dariusz Skarżyński i Elżbieta Jastrzębska 
- Jóźwiak oraz Małgorzata Piotrowska – skarbnik gminy. 
Podczas gali odbyła się debata o tym w jaki sposób kon-
flikt polityczny wpływa na ideę samorządu terytorialne-
go.
 „Biorąc pod uwagę, że jest to bardzo prestiżowy ran-
king i jeden z najbardziej cenionych przez wszystkich 

samorządowców trzecie miejsce to dla mnie wielka sa-
tysfakcja i duma. Kolejny rok z awansem w rankingu po-
twierdza, że przyjęte kierunki zarządzania gminą są pra-
widłowe. Potrzeby mieszkańców zmieniają się, ważne jest 
żeby to dostrzegać i odpowiednio reagować. Na razie to 
nam się udaje, o czym świadczy wysoka ocena poszcze-
gólnych kryteriów, szczególnie trwałości społecznej.” – 
tak nagrodę dla ożarowskiego samorządu podsumował 
Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
        

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

OŻARÓW MAZOWIECKI PONOWNIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH 
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” 
- LISTOPAD

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

 ▶ 10 listopada - sobota - godz. 15.00  Jubileusz 40-le-
cia zespołu seniorów „Ożarowskie Kumoszki”

 ▶ 18 listopada - niedziela - godz. 12.00  spektakl te-
atralny dla dzieci „Bajeczna księga” w wykonaniu Teatru 
Urwis

 ▶ 25 listopada - niedziela - godz. 16.00 Wieczorek ta-
neczny dla seniorów przy muzyce na żywo. Wstęp 15 zł/
os!

FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ 18 listopada  - niedziela - godz. 16.00 10-lecie ze-
społu seniorów „Wesołe Wdówki” oraz Filii Domu Kultury 
„Uśmiech” w Józefowie

 ▶ 25 listopada - niedziela - godz. 15.00 przedstawie-
nie teatralne dla dzieci pt.: ”Emmanuel” w wykonaniu ar-
tystów z Teatru Dobrego Serca

FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15    

 ▶ 11 listopada - niedziela
 • godz. 14.00 Uroczysta msza polowa przy mogile 

powstańczej
 • godz. 15.00 Koncert z okazji 100-lecia odzyskania 

niepodległości
 ▶ 18 listopada - niedziela - godz. 16.00 „Andrzejki” - Wie-

czorek taneczny dla seniorów
 ▶ 25 listopada - niedziela - godz. 16.00 „Magia wróżb” 

–  andrzejkowa impreza dla dzieci - w wykonaniu Teatru 
ECHO.  

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
PAŹDZIERNIK - LISTOPAD

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, 

UL. SZKOLNA 2

 ▶ Quiet book ,część I: Jesień – warsztaty filcowych 
książek – 25.10.2018 r., godz. 10.00-12.00, Filia nr 1 
w Józefowie, ul. Fabryczna 15
Bezpłatne zajęcia dla zainteresowanych; obowiązują zapi-
sy, liczba miejsc ograniczona.

Program stały:

BIBLIOTEKA GŁÓWNA, UL. SZKOLNA 2

 ▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych - Każda 
pierwsza środa miesiąca, obecnie 07.11.2018 r., godz. 
17.00, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Tym razem rozmawiać będziemy o książce „Białe walce” 
Jana Nowickiego. Zapraszamy, wstęp wolny.

 ▶ Planszomania - Każdy poniedziałek, godz. 14.00-
16.00, Oddział dla Dzieci
Prowadzi wolontariusz Ernest Dziuba. Zapraszamy, wstęp 
wolny.

 ▶ Czytanie na Dywanie  - Każdy czwartek, godz. 
17.00-18.00, Oddział dla Dzieci. Zajęcia dla grup dzieci 
w wieku 4+. Na zapisy. 

FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ Brydż - Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00. Wstęp 
wolny.

 ▶ Klub Pasjonaci - Każdy czwartek, godz. 10.00-12.00  
Wstęp wolny.

 Gmina Ożarów Mazowiecki znalazła się na liście 321  miast i miejscowo-
ści, które otrzymały tytuł Samorząd Przyjazny Firmom 2017.

 Była to XI edycja Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2017. Prawo do uży-
wania tego tytułu mają miasta i miejscowości, w których siedzibę ma minimum 
10 dynamicznych firm wyróżnionych tytułem Gepard Biznesu 2017 i minimum 
trzy cenne firmy wyróżnione tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017.
Organizatorem konkursu jest Instytut Europejskiego Biznesu, który to w kwiet-
niu 2018 r. zbadał 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw.  

 Na podstawie informacji: http://europejskafirma.pl/category/przyjazny_sa-
morzad/

OŻARÓW MAZOWIECKI – SAMORZĄDEM PRZYJAZNYM FIRMOM
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 Od września br. zapraszamy mieszkańców gminy 
powyżej 50 roku życia (zameldowanych na pobyt sta-
ły lub wpisanych do stałego rejestru wyborców), na 
bezpłatne szczepienia przeciwko grypie.
 Koszt szczepienia w całości pokrywany jest z bu-
dżetu Gminy Ożarów Mazowiecki. 

 Program sczepień ochronnych w Polsce zaleca szcze-
pienia przeciwko grypie.
 Grypa zazwyczaj rozpoczyna się gwałtownie. Od razu 
pojawiają się też ostre objawy, a ich nasilenie trwa zwykle 
ok. 3-4 dni. Na początku choroby następuje nagły wzrost 
temperatury ciała (>38°C), często z dreszczami, ponadto 
odczuwalne są bóle mięśniowe i kostno-stawowe, bóle 
głowy, którym może towarzyszyć ból oczu, światłowstręt, 
bolesność uciskowa gałek ocznych, obniżenie sprawno-
ści psychoruchowej i senność.
 W początkowym stadium choroby pojawia się też ka-
szel (najpierw suchy, napadowy, potem wilgotny). Stan 
ogólnego rozbicia po przejściu grypy może trwać nawet 
do 3 tygodni po chorobie. U ludzi starszych mogą wystą-
pić: przyspieszona akcja serca i tętna związane z podwyż-
szoną temperaturą; osoby starsze z chorobami układu 
krążenia (w tym z niewydolnością krążenia) powinny być 
więc pod szczególną obserwacją.
 Leczenie grypy trwa zazwyczaj od jednego do dwóch 
tygodni – do ustąpienia objawów. Chorym podaje się leki 
przeciwgrypowe (przeciwwirusowe) i przeciwgorączko-
we.
 W części przypadków zachorowań na grypę może 
dojść do powikłań, zdarzają się też przypadki zgonów, 
szczególnie u dzieci, osób starszych i obciążonych innymi 
poważnymi chorobami.
 Przyczyną śmierci nie jest sama grypa, ale powikłania 
po niej występujące (m. in.: zapalenie płuc, zapalenie gór-
nych dróg oddechowych, zapalenie mięśnia sercowego, 
zapalenie mięśni, zapalenie opon mózgowo-rdzenio-
wych).
 Światowa Organizacja Zdrowia odpowiedzialna jest 
za wydawanie zaleceń dotyczących składu antygenowe-
go szczepionek przeciw grypie. 
 Wszystkie instytucje zdrowia publicznego na świecie 

i  w Polsce rekomendują coroczne szczepienia przeciw 
grypie, ponieważ jak dotąd nie odkryto żadnej bardziej 
skutecznej metody zapobiegania grypie i jej powikła-
niom.  Warto poddać się szczepieniom, zabezpieczyć 
siebie i swoich bliskich przed nadchodzącym sezonem 
zachorowań.
 Przeciwciała ochronne są wytwarzane w organizmie 
już 7. dnia po zaszczepieniu i utrzymują się przez blisko 
12 miesięcy.
 Świadczenie polegające na zaszczepieniu przeciwko 
grypie osoby kwalifikującej się będzie udzielone każdej 
z tych osób, która wyrazi pisemną zgodę na szczepienie 
oraz jeśli podczas wizyty lekarskiej nie zostaną stwierdzo-
ne przeciwwskazania do zaszczepienia. 
 Podanie szczepionki poprzedzone zostanie badaniem 
lekarskim oraz wywiadem w celu stwierdzenia ewentual-
nych przeciwwskazań.
 W przypadku, gdy zgłaszający się do szczepienia 
pacjent, zadeklarowany jest w innym podmiocie leczni-
czym, niż wyłoniony w konkursie realizator programu, 
musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 
od swojego lekarza POZ.

Szczepienia realizują: 

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa 
Otwartego (GSPZLO)
ul. Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki 
Informacja i rejestracja: 22 722 10 38 

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa 
Otwartego (GSPZLO) Filia w Józefowie 
ul. Lipowa 28A, 05-860 Płochocin 
Informacja i rejestracja: 22 722 52 00

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 
11.00 – 18.00. 

Zapraszamy!

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE 
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 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza nabór 
wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za 
2018 rok dla młodych ożarowskich sportowców uzy-
skujących wysokie wyniki sportowe.
Termin składania wniosków upływa 31 października 
2018 r.
 Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą 
lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opisanych 
„Wniosek o stypendium sportowe” w Biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazo-
wiecki (w przypadku przesyłek pocztowych liczy się data 
wpływu do Urzędu).
 Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie 
z  Uchwałą Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 
2008 roku w sprawie  ustanowienia stypendiów dla za-
wodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki osią-
gających wysokie wyniki sportowe oraz Uchwałą Rady 
Miejskiej Nr 506/10 z dnia 23 września 2010 roku w spra-
wie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 
czerwca 2008 roku w sprawie ustanowienia stypendiów 
dla zawodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 
osiągających wysokie wyniki sportowe.
 Stypendium może zostać przyznane osobie fizycznej 
do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjal-
nej, zamieszkałej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, 
zrzeszonej lub niezrzeszonej w klubie sportowym lub za-
mieszkałej poza terenem Gminy, będącej uczniem szkoły 

na terenie Gminy oraz zrzeszonym w klubie działającym 
na terenie Gminy - pod warunkiem nie pobierania sty-
pendium sportowego w gminie, której jest mieszkańcem. 
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów 
sportowych określa Regulamin będący Załącznikiem Nr 1 
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 
2008 roku.
 Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego 
wystąpić może zawodnik lub klub sportowy, w którym 
zawodnik jest zrzeszony. Wzór wniosku stanowi Załącz-
nik do Zarządzenia Nr B.0050.197.2018 Burmistrza Ożaro-
wa Mazowieckiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 
naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego 
- https://ozarow-mazowiecki.pl/2018/09/25/stypendia-
-sportowe-2018-nabor-wnioskow/
 Formularze wniosków o przyznanie stypendium spor-
towego można również otrzymać w Biurze Podawczym 
Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazo-
wiecki.
 W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 
z Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych - Panem To-
maszem Tymoftyjewiczem - tel. 22 731 32 29 lub e-mail: 
t.tymoftyjewicz@ozarow-mazowiecki.pl

    Tomasz Tymoftyjewicz
  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

STYPENDIA SPORTOWE – NABÓR WNIOSKÓW

 30 września 2018 na Scenie Ołtarzew w Ożarowie 
Mazowieckim miało miejsce szczególne wydarzenie kul-
turalne – koncert z okazji 74. rocznicy zakończenia dzia-
łań wojennych Powstania Warszawskiego. Przed licznie 
zgromadzoną publicznością wystąpił chór kameralny Ab 
Imo Pectore z Ożarowa oraz zespół wokalny Ars Chori 
z Warszawy pod dyrekcją Mariusza Latka.  Artyści wyko-
nali piosenki z czasu Powstania Warszawskiego. Wysłu-
chaliśmy takich utworów jak: Warszawianka, Hej chłopcy, 
Hymn AK, Ballada o chłopakach z AK, Pałacyk Michla, 
Warszawskie dzieci, Marsz Żoliborza, Marsz Mokotowa, 
Mała dziewczynka z AK czy Dziś idę walczyć mamo. Do  
piosenek tych brawurowo zaakompaniowali Emil Zwoliń-
ski (klawisze) oraz Artur Maciejewski (akordeon), prezen- tując przy tym tak lubiane przez słuchaczy improwizacje. 

 Publiczność Sceny Ołtarzew przyjęła ten 
oryginalny projekt z wielkim entuzjazmem  
i aplauzem, chętnie włączając się również do wspólnego 
śpiewania. Do sukcesu koncertu przyczynił się także pro-
wadzący go dziennikarz radiowy Andrzej Krusiewicz, któ-
ry zajmująco opowiadał o historycznych okolicznościach 
sierpniowego zrywu z 1944 roku. 
 Podziękowania należą się organizatorom koncertu: 
Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego p. Pawłowi Kanc-
lerzowi, Dyrektor Domu Kultury ,,Uśmiech” p. Alinie Holk 
oraz gościnnym gospodarzom Sceny Ołtarzew.  

dr Mariusz Latek
Foto: Viola Wściseł

KONCERT Z OKAZJI 74. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA DZIAŁAŃ 
WOJENNYCH POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
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P O N I E D Z I A Ł E K
18.00-20.00 - Dyżury członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Ożarów Mazowiecki               
ul. Poznańska 167A
tel. 22 722-20-09

W T O R E K  
16.00-20.00 - Konsultacje indywidualne 
z terapeutą dla osób z problemem 
uzależnień i ich rodzin

Ożarów Mazowiecki               
ul. Poznańska 167A

Ś R O D A    
17.00-18.00 - Konsultacje indywidualne 
z terapeutą dla rodzin osób z problemem 
alkoholowym                       
18.00 - 20.00 - Grupa wsparcia 

Ożarów Mazowiecki               
ul. Poznańska 167A

C Z W A R T E K

18.00-19.00 - Spotkania indywidualne 
z terapeutą (uzależnienie od alkoholu, 
narkotyków, hazardu i inne)

Sala przy kościele             
p.w. Św. Wojciecha BM 
w Płochocinie ul. Łąkowa 7

OFERTA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH,
GRUP WSPARCIA, MITYNG ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

S O B O T A
14.30-16.30 - Spotkania grupowe 
z terapeutą dla osób z problemem 
uzależnień
17.00-19.00 Mityng AA Grupa ,,Trzeźwość”

Ożarów Mazowiecki               
ul. Poznańska 167A

19.00-21.00 - Grupa wsparcia

18.00-19.00 - Spotkania indywidualne 
z terapeutą (uzależnienie od alkoholu, 
narkotyków, hazardu i inne)

Sala przy kościele             
p.w. Św. Wojciecha BM 
w Płochocinie ul. Łąkowa 7

19.00-21.00 - Grupa wsparcia

CZY TY LUB KTOŚ Z TWOJEGO OTOCZENIA

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 165, tel. 22 731-32-23 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny UZALEŻNIEŃ
oraz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 167A,  05-850 Ożarów Mazowiecki

ma problem
Z UZALEŻNIENIEM?

POZWÓL SOBIE POMÓC !
Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie...



27Informator Ożarowski 10/86 2018

K
U

LTU
R

A

 12 września w „Galerii pod orzechem” w Płocho-
cinie Grupa DAR wraz z przyjaciółmi zaprezentowała 
jednodniową wystawę plenerową prac plastycznych 
pt. Razem & Osobno.
 Grupa zawiązała się w lipcu br., a jej nazwa to skrót 
od imion założycieli grupy - Darka, Ani i Roberta. Prócz 
nich swoje prace prezentowali także przyjaciele – Magda 
i Zbyszek.
 Początek działań miał miejsce w ramach arteterapii 
i są już plany dalszych wspólnych i indywidulanych pro-
jektów.
 O swoich działaniach mówią: „Wszyscy jesteśmy zwo-
lennikami i entuzjastami arteterapii, bo sztuka pozwala 
na swobodną wypowiedź w wielu dziedzinach i rozła-
dowuje złe emocje, generując te dobre. Zależy nam na 
rozwoju tej formy terapii w przyszłości, gdyż dla wielu 
osób ogromne znaczenie ma komunikacja niewerbalna, 

zwłaszcza w trudnych sprawach.”
 •Chciałam Państwu bardzo pogratulować tej wysta-
wy – mówiła podczas wernisażu dr Aleksandra Chmiel-
nicka-Plaskota  koordynator ds. arteterapii i jednocześnie 
arteterapeutka w Mazowieckim Specjalistycznym Cen-
trum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza  w Pruszko-
wie. - Uważam, że jest to jedna z ciekawszych wystaw na 
których ostatnio byłam, jest to wystawa bardzo osobista, 
bardzo ciepła i ekspresyjna. Zachęcam Państwa do dal-
szej działalności.
 Dodatkowo podczas wystawy DAR zbierała środki na 
przybory malarskie, które mają posłużyć jako narzędzia w 
dalszej pracy twórczej Grupy.

Katarzyna Łukaszewska
Wydział Spraw Społecznych

TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ
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OŻAROWSKI KLUB MAM ZAPRASZA NA ZAJĘCIA W NOWYM SEZONIE
 Ożarowski Klub Mam powstał przy Centrum 
Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” jako idea ma-
jąca na celu stworzenie miejsca przyjaznego ro-
dzicom i ich dzieciom. Wszystkich rodziców dzieci 
do 3 r.ż. zachęcamy do udziału w tej inicjatywie.
 Ożarowski Klub Mam kreuje przestrzeń do inte-
gracji dzieci i rodziców oraz zaprasza na zajęcia edu-
kacyjne i rozwojowe prowadzone przez ekspertów w 
swoich dziedzinach. Wśród propozycji znajdują się za-
jęcia umuzykalniające, rozwijające zmysły, różnorod-
ne warsztaty, wykłady, a także spotkania pozwalające 
na wymianę doświadczeń i wspólne spędzanie czasu. 
 Ożarowski Klub Mam opiera się na współpracy 
Domu Kultury „Uśmiech” - CIS „Przy Parku” z mieszkań-
cami. Program zajęć jest efektem wspólnych działań 
Domu Kultury „Uśmiech” - CIS „Przy Parku” i rodziców 
zaangażowanych w działalność klubu. Dom Kultury 
„Uśmiech” - CIS „Przy Parku” zaprasza rodziców na zor-
ganizowane zajęcia w każdą środę rano z podziałem 
na grupy wiekowe. Rodzaj i możliwość zorganizowa-
nia zajęć dodatkowych są ustalane podczas wspól-
nych spotkań z rodzicami. Ich realizacja zależy od za-
angażowania uczestników w ich przygotowanie.
 Uczestnictwo w zajęciach Ożarowskiego Klubu 
Mam łączy się ze stałą opłatą członkowską. Projekt 
jest współfinansowany z budżetu Gminy Ożarów Ma-
zowiecki. Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
klubmam.cisprzyparku.pl.

Barbara Łuczak
Dom Kultury „Uśmiech” – CIS „Przy Parku”
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU
(ETZT) EDYCJA 2018

 Gmina Ożarów Mazowiecki uczestniczyła w Europej-
skim Tygodniu Zrównoważonego Transportu, który trwał 
od 16 do 22 września br. Dzieci z SP 1 im. J. Kusocińskie-
go w Ożarowie Mazowieckim również włączyły się do 
świętowania. W ramach Dnia bez Samochodu wykonały 
prace plastyczne ukazujące możliwości przemieszczania 
się bez auta. Zdolni autorzy zostali nagrodzeni gadżetami 
z  Ministerstwa Infrastruktury.
 Tegoroczna kampania odbywa się pod hasłem „Multi-
modalność”, a sloganem było „Przesiadaj się i jedź” („Mix 
and Move”).
 W kampanię jest mocno zaangażowana Komisja 
Europejska, która podkreśla rekordową liczbę miast/
gmin, które brały udział w tegorocznym ETZT – na 
dzień 18.09.2018 r. 2588 miast/gmin z całego świata 
zadeklarowało udział w kampanii, co jest nowym ogól-
noświatowym rekordem.
 Europejczycy uwielbiają różnorodność. Dotyczy to 
jedzenia, mody i muzyki, dlaczego więc, jeśli chodzi o 
środki transportu, tak wiele osób jest przywiązanych 
tylko do jednego? W tym roku w ramach ETZT zachę-
cano do wypróbowania wielu różnych sposobów prze-
mieszczania się z punktu A do B oraz do zastanowienia 
się nad tym, który środek transportu jest najbardziej 

odpowiedni w  przypadku konkretnej podróży. A  może 
da się pojechać na rowerze na siłownię, pociągiem do 
pracy lub wybrać się pieszo na zakupy? Uznając koncep-
cję intermodalności i wykorzystując w czasie naszych 
podróży bardziej zrównoważone środki transportu, nie 
tylko pozytywnie wpływamy na środowisko, ale może się 
okazać, że jesteśmy bardziej wysportowani i szczęśliwsi, 
i to bez dodatkowych wydatków.

 Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych
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POTRZEBNE SKŁADNIKI:
 
-2 kg oczyszczonej dyni,
-1 cebula,
- ząbek czosnku,
- imbir świeży,
- 3 pomidory bez skórki, 
- tymianek,
- zioła prowansalskie,
- papryka w proszku ostra lub słodka wg uznania
- oliwa z oliwek,
- masło.
 
WYKONANIE:
 Dynię kroimy w kostkę i wkładamy do naczynia 
żaroodpornego, polewamy oliwą z oliwek i  posypu-
jemy ziołami, a następnie pieczemy w piekarniku 30 
min w temperaturze 180 st. W tym czasie na patelni 
podsmażamy cebulę, pokrojoną w piórka, dodaje-
my pokrojony drobno czosnek i smażymy wszystko 
około 10 min. Następnie dodajemy pokrojone w 
kostkę pomidory  i  dusimy  wszystko razem jeszcze 
około 10 min.
 Upieczoną dynię przekładamy do garnka, łączy-
my z uduszoną cebulą z pomidorami.  Jeżeli  będzie 
za gęste dodajemy nieco wody, zależy jaką chcemy mieć konsystencję. Dodajemy przyprawy do smaku i  gotujemy na 
wolnym ogniu 15 min.  Po wyłączeniu blendujemy,  żeby uzyskać jednolity krem.
 Podawać z pestkami dyni podsmażonymi na suchej patelni, dekorować natką pietruszki.

 Smacznego!
Maria Dominiak

Zupa dyniowa Marysi
Z przepiśnika pana domu

 Jest to przepis, który króluje u mnie w kuchni zawsze jesienią. Co 
roku trochę go udoskonalam. Każdy ma swój własny ulubiony smak, 
proszę doprawić według własnego uznania, modyfikując ilości przy-
praw:
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 Zupa krem z dyni i ciasto drożdżowe z dynią – to 
potrawy, które koleżanki z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Piotrkówku Małym i Koła Gospodyń Wiejskich w 
Święcicach zaprezentowały we wrześniu, podczas 
Targów Kulinarnych w Inowrocławiu.
 Prezentacja na targach była wspaniałą okazją do wy-
jazdu integracyjnego 47 pań z obu kół gospodyń z naszej 
gminy. Była to również okazja do zwiedzenia Inowrocła-
wia, Kruszwicy i Ciechocinka, nawiązania nowych kontak-
tów i wymiany doświadczeń. 
 Duże wrażenie zrobiła na nas Mysia Wieża w Kruszwi-
cy – jest to górująca nad miastem 32-metrowa ceglana 
wieża, która jest pozostałością zamku zbudowanego 
przez Kazimierza Wielkiego ok. 1350 roku. Na szczyt Wie-
ży wchodzi się 109 schodami. Początkowo schody wiodą 
na zewnątrz, jednak na wysokości murów prowadzą już 
wewnątrz wieży. Według legendy pod wieżą znajdują się 
wielkie piwnice. Przebywając w mrocznych wnętrzach 

wieży przypomniała nam się legenda o złym Popielu, któ-
rego w tej baszcie zjadły myszy. Ze szczytu wieży roztacza 
się niezapomniany widok na Gopło oraz jego malownicze 
wysepki i półwyspy.
 W Inowrocławiu odwiedziłyśmy drugie co do wielko-
ści w Polsce tężnie w Parku Solankowym i ogrody papie-
skie.
 Inicjatorkami i organizatorkami wyjazdu były Maria 
Dominiak i Dorota Jaworska.
 Przepis na pyszną zupę Marysi, która podbiła swoim 
smakiem inowrocławskie targi kulinarne znajdą Państwo 
powyżej w Przepiśniku Informatora.

  Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkówku Małym

OŻAROWSKIE SMAKOŁYKI W INOWROCŁAWIU
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KĄCIK ADOPCYJNY
Prowadzony przez Fundację AR-KA-DO
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Podaruj im to, co najcenniejsze - własny dom i miłość!

Psiaki polecające się do adopcji!

Fart to pies, który jako szczeniak został wyrzucony w kartonie 
wraz ze swoim rodzeństwem, które dawno znalazły już swoje domy. 
On niestety nie. Jako 2 miesięczne maleństwo zachorował na choro-
bę skóry tak zwaną nużycę. Wyglądał okropnie, nikt nie zwracał na 
niego uwagi. Każdy o nim zapomniał… Ostatnio jechałyśmy na sesję 
zdjęciową do naszych podopiecznych i wypatrzyłyśmy zapomnia-
nego Farcika. Szybko zapadła decyzja: Musimy znaleźć mu dom!!! 
Niestety teraz ten pies się poddał i nie cieszy go nic. Jest załamany, 
bolą go łapy i widać, że ma problem z poruszaniem się. Nie wygląda 
dobrze, jest wrakiem, załamany przypomina staruszka, a ma dopiero 
ok 4 lat. Fart to z charakteru bardzo łagodny, przyjazny i kochany psiak. Gdy jedna z nas go przytuliła… zmrużył oczy 
i pociekły mu łzy… Ciężko było nam się z nim rozstać. Błagamy o dom dla Niego. Jeśli możesz mu pomóc zadzwoń, 
nie zwlekaj, bo będzie za późno. My ze swojej strony też pomożemy. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, ale bez 
opiekuna i domu nie możemy wiele. Kontakt 665-158-238,507-415-468

Spajki po śmierci swojej Pani trafił prosto z kanapy za schroniskowe 
kraty, gdzie trząsł się ze strachu i bał dotyku, wyciągnięty z tego miejsca 
przez dobre dusze, zaufał nam, po dwóch dniach nieśmiało podsunął 
główkę do ręki i po chwili wywrócił się na plecy, tak jakby chciał powie-
dzieć poddaję się, nie zrób mi krzywdy. Dziś jest wesoły, chętny do piesz-
czot i zabawy. Spajki umie chodzić na smyczy, zachowuje czystość i nie 
niszczy. Nasz podopieczny ma tylko 3 lata i waży ok.12 kg. Gotowy do 
adopcji czeka pilnie na nowy dom. Mamy nadzieję, że nowego opiekuna 
uda nam się znaleźć przed zimą, ponieważ obecnie mieszka na podwór-
ku.  Kontakt 502-708-954, 507-415-468

Psy znalezione!

Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, trafiają do 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Milanówku. Kontakt do schroni-
ska 509 441 902

Jeśli zechciałby ktoś z Państwa nas wspomóc będziemy wdzięczni 
za karmę, koce i wpłaty na rzecz potrzebujących zwierząt.
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Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  61 1600 1417 1845 4944 9000 0001
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Dom Kultury „Uśmiech” 
Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165 

tel. 22 722 14 45 
www.dkusmiech.eu  

Organizator Partnerzy

Patron medialnySponsorzyDofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Nowe życie 
biblioteki 
w naszym mieście

21 listopada 2018 w Hotelu Mazurkas
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