


Miesięcznik Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 11/87 2018

GMINA
Nabór wniosków o przydział mieszkania 
czynszowego
List burmistrza do mieszkańców
Z PRACY BURMISTRZA
Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Nowa sala obrad Rady Miejskiej
O uchwale antysmogowej
System obserwacji zanieczyszczenia powietrza
Wyniki wyborów w Gminie Ożarów Mazowiecki
Ożarów Mazowiecki wyróżniony w Kampanii 
Zachowaj Trzeźwy Umysł
Czad - cichy zabójca
KULTURA
Fotografie światłem malowane
Cała Polska czyta dzieciom
KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Narodowa dla Narodu - nadzwyczajny koncert 
z okazji 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II
OŚWIATA
Kolejny rok w OUTW
Kiełkująca historia w 100-lecie niepodległości
Pasowanie na przedszkolaka
FOTOGALERIE
100 lat niepodległości
Hala widowiskowo-sportowa w Kręczkach już 
otwarta
Z PRZEPIŚNIKA PANA/PANI DOMU 
KĄCIK ADOPCYJNY
RUSZ GŁOWĄ

2

3
7
6

4
5
5
9

17

20

8
8

16

16
19
19

12
14

21
22
23

str.     SPIS TREŚCI

Okładka: Koncert z okazji otwarcia hali 
widowiskowo - sportowej w Kręczkach.  

Foto: P. Krupa

  Od 8 października 2018 r. trwa nabór wniosków 
o  przydział lokalu w budynku przy ul. Poznańskiej 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 na stronie internetowej gminy.
  Wypełnione wnioski wraz z załącznikami proszę 
składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie 
Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (w godz. pracy urzędu) do 
31 grudnia 2018 r. W przypadku przesłania wniosku drogą 
pocztową/kurierem o zachowaniu terminu decyduje data 
wpływu do Urzędu Miejskiego.
  Szczegółowe informacje dot. naboru wniosków 
na stronie internetowej gminy  http://ozarow-mazowiecki.
pl/2018/10/04/nabor-wnioskow-o-przydzial-mieszkania-
czynszowego/

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

NABÓR WNIOSKÓW 
O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA 

CZYNSZOWEGO

Rozwiązanie łamigłówki ze str. 23
Budowa budynku czynszowego 

przy ul. Poznańskiej w Ożarowie Maz. - stan prac na 17.11.2018 r.
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Szanowni Państwo,

  Wybory samorządowe 2018 
były trudne, choć wynik może wskazy-
wać na coś zupełnie innego. Ze wzglę-
du na zmienioną ordynację wyborczą 
wszyscy, zarówno kandydaci jak i wy-
borcy uczyliśmy się nowego systemu 
głosowania niejako z marszu, korygując 
naszą wiedzę i zdobywając doświadcze-
nie na bieżąco.

  Samą kampanię pod każdym względem oceniam bardzo wysoko, włącznie z relacjami 
między konkurentami. Kilka drobnych incydentów nie może zmienić ogólnej oceny naszej gmin-
nej rywalizacji i sądzę, że byliśmy całkiem dobrym przykładem dla innych samorządów.
Jestem pod ogromnym wrażeniem bardzo wysokiej frekwencji wyborczej, która w wielu obwo-
dach przekraczała 60%,  a w obwodzie nr 4 w SP w Ożarowie Maz. wyniosła blisko 68%.
  Wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w naszym lokalnym święcie demokra-
cji bardzo serdecznie dziękuję. Bez Waszej prawdziwie obywatelskiej postawy wysiłek kandyda-
tów nie miałby żadnego sensu…
  Wybory w gminie Ożarów Mazowiecki technicznie rzecz ujmując wygrali poszczególni kan-
dydaci do różnych szczebli samorządu, w praktyce zaś zwyciężyła idea wspólnoty. Nie ma większej 
radości dla samorządowca niż zaangażowanie współmieszkańców w nasze wspólne, ważne spra-
wy.
  Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za to zaangażowanie.
  Komitet wyborczy Forum Samorządowe Gmin wprowadził do Rady Miejskiej 17 na 21 rad-
nych, natomiast do Rady Powiatu uzyskał 3 z 5 mandatów przypadających naszej Gminie… Mnie 
z kolei, dzięki Państwa głosom udało się, po raz trzeci z rzędu, wygrać wybory na burmistrza Oża-
rowa Mazowieckiego. Blisko 80-procentowe poparcie to ogromne wyróżnienie i kredyt zaufania…
  Wszystkim, którzy odnieśli sukces serdecznie gratuluję. Słowa te kieruję również do kole-
żanek i kolegów radnych z komitetu wyborczego PiS, którzy już wkrótce, jako radni odczują ciężar 
realnej odpowiedzialności za losy Wspólnoty…
  Zwyczajowo zwycięzcy w ramach podziękowań i powyborczej euforii składają różne de-
klaracje, które z biegiem czasu rozmywają się w ferworze codziennych obowiązków i bieżących 
spraw. Ja złożę tylko jedną… nie zmienię się… Dla jednych to deklaracja dobrze rokująca na przy-
szłość a dla innych zaś powód do niepokoju i zawodu…
  Wielokrotnie wspominałem, że Burmistrzem się bywa, a człowiekiem warto być zawsze. 
To ważniejsze od tytułów i stanowisk… A najważniejszy jest uśmiech zadowolenia i zrozumienia 
wśród rozmówców i pasja z jaką mówicie o naszej, podkreślam Naszej gminie… nawet wtedy, gdy 
myślimy inaczej i pięknie się różnimy.
  To Państwo, nie ja i nie Rada Miejska, będziecie kształtować przyszłość Ożarowa Mazowiec-
kiego i miejscowości przyległych poprzez swoje wnioski, pomysły, zaangażowanie w działania 
organizacji pozarządowych i różne inicjatywy społeczne. Głęboko w to wierzę, bo doświadczam 
Waszej aktywności i pomysłowości od wielu lat.
  Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami wyborów prezentowanymi 
na stronach 9 - 11.

Z poważaniem
Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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 Od 30 października br. sesje Rady Miejskiej odbywają 
się w nowo wyremontowanej sali znajdującej się w bu-
dynku przy ul. Konotopskiej 4 (II piętro).
 Zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy 
o  samorządzie gminnym, każda sesja w nowej kadencji 
będzie transmitowana na żywo w internecie, a po sesji 
będzie możliwość odtworzenia jej przebiegu.
 Zakres prac budowlanych sali obejmował równanie 
i wymianę posadzki, wymianę oświetlenia, wymianę sto-
larki drzwiowej, korektę ścian, malowanie, wymianę para-

petów, korektę stolarki okiennej, montaż klimatyzatorów, 
położenie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
 Sala została wyposażona w nowe meble, krzesła, 
sprzęt elektroniczny umożliwiający prezentację wyników 
głosowań, transmisji online w internecie. Zamontowano 
również nowy system konferencyjny i e-obsługę sesji 
Rady Miejskiej.

Andrzej Cichal
Przewodniczący Rady Miejskiej

NOWA SALA OBRAD RADY MIEJSKIEJ

DLA

Szanowni Państwo,
Bardzo gorąco dziękujemy za udział w akcji Razem dla Dominika aby wesprzeć  go w walce o życie

 i zebraniu środków finansowych na zakup nierefundowanego leku. 
 Jest on niezbędny, aby pokonać nawrót białaczki i jednocześnie bardzo drogi.  

Dzięki temu, że otworzyliście Państwo swoje pełne ciepła i empatii Serca - połączeniu sił wielu osób 
i ogromnej integracji, udało się już zgromadzić 90 % potrzebnej sumy. 

W imieniu Dominika Węgrzynowskiego, jego rodziny i całej naszej społeczności, 
pragniemy Państwu złożyć serdeczne podziękowanie. 

Jesteśmy niezmiernie wzruszeni i pełni wdzięczności za zaangażowanie i okazany Dar Serca.  
 

Zebrane pieniądze zostały wpłacone na specjalne konto Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”,
 za której pośrednictwem w uzgodnieniu ze szpitalem realizowany jest zakup leku dla Dominika.

           
           Grażyna i Tadeusz Węgrzynowscy
           oraz 
           KOMITET SPOŁECZNY 
            RAZEM DLA DOMINIKA

PODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIE
MIESZKAŃCÓW, WOLONTARIUSZY, FIRM ORAZ WSZYSTKICH 

BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE RAZEM DLA DOMINIKA
MIESZKAŃCÓW, WOLONTARIUSZY, FIRM ORAZ WSZYSTKICH 

BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE RAZEM DLA DOMINIKA
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 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Ma-
zowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa mazowiec-
kiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. 
Urz. woj. maz. z 2017 r., poz. 9600) tzw. uchwałę an-
tysmogową dla Mazowsza. Wskazuje ona jakie piece i 
jaki rodzaju opału będą mogły być stosowane, a które 
zostaną ograniczone. 

Jakie zmiany wprowadza uchwała antysmogowa?

        Podjęta uchwała antysmogowa, która weszła w życie 
11 listopada 2017 r. ogranicza m.in. używanie pieców, ko-
tłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekopro-
jektu. Są to normy jednolicie określone dla całej Unii 
Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji 
zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewa-
czy pomieszczeń (m.in. kominków). Wszystko po to, aby 
zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszcze-
nia emitowane przez przestarzałe urządzenia. Przed 
zakupem pieca, warto upewnić się u sprzedawcy bądź 
producenta, czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wy-
maganiami ekoprojektu. Należy też przy tym pamiętać, 
że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierp-
nia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo sta-
łe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania 
kotłów z rusztem awaryjnym. Ponadto uchwała zakazuje 
także palenia słabej jakości opałem.

 Uchwała antysmogowa dla Mazowsza wprowadza 
ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:
• od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe 
instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wyma-
gania ekoprojektu;
• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i floto-
koncentratów węglowych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw 
stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla ka-
miennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz 
paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie ro-
boczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
• użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. 
kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 

lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do 
końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
• użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 
4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do 
końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojek-
tu;
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-
5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywot-
ności;
• posiadacze kominków będą musieli wymienić je do 
końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekopro-
jektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emi-
sję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Co z przestrzeganiem przepisów 
uchwały antysmogowej?

 Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość 
skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. 
Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać straże 
miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent mia-
sta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich 
i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Woje-
wódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający  
przepisy uchwały muszą liczyć się z mandatem do 500 zł 
lubgrzywną do 5000 zł.  Na żądanie kontrolującego każ-
dy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany 
jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, 
że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia 
wymagania uchwały. Dokumentem takim może być in-
strukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny 
dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego pa-
liwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji 
powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę 
zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla 
powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo 
jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym 
towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy parametrach 
i składzie.
 Więcej na temat uchwały antysmogowej można zna-
leźć na stronie internetowej www.mazovia.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

O UCHWALE ANTYSMOGOWEJ

 Na stronie internetowej gminy, w zakładce Strefa Społeczna (lub bezpośrednio – http://sozp.pl/ozarow-mazowiec-
ki) dostępny jest System Obserwacji Zanieczyszczenia Powietrza w zakresie pyłu zawieszonego 10 PM i 2,5 PM.
Stacje pomiarowe zainstalowane zostały w 6 lokalizacjach, na terenie Gminy tj:
1. Szkoła Podstawowa w Płochocinie, przy ul. Lipowej 3;
2. Szkoła Podstawowa w Umiastowie, przy ul. Umiastowskiej 74;
3. Szkoła Podstawowa w Duchnicach, przy ul. Duchnickiej 25;
4. Stacja Uzdatniania Wody przy ulicy Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim;
5. Stacja Uzdatniania Wody w Szeligach;
6. Filia DK „Uśmiech” w Broniszach.

http://ozarow-mazowiecki.pl/2018/10/12/system-obserwacji-zanieczyszczenia-powietrza

SYSTEM OBSERWACJI ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
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J Uchwały podjęte na LXIII  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 8 października 2018 r.

1) Uchwała Nr LXIII/641/18 o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania 
i wykupu.

Uchwały podjęte na  na LXIV sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 30 października 2018 r.

1) Uchwała Nr LXIV/642/18 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.
2) Uchwała Nr LXIV/643/18 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
3) Uchwała Nr LXIV/644/18 w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) Uchwała Nr LXIV/645/18 w sprawie obniżenia śred-
niej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do ob-
liczania podatku rolnego na 2019 rok.
5) Uchwała Nr LXIV/646/18 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Po-
groszewie Kolonia.
6) Uchwała Nr LXIV/647/18 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Płochocinie.
7) Uchwała Nr LXIV/648/18 w sprawie nadania nazwy 

drogom położonym w Macierzyszu.
8) Uchwała Nr LXIV/649/18 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Duchnicach.
9) Uchwała Nr LXIV/650/18 w sprawie udzielenia bo-
nifikaty w przypadku wniesienia opłat jednorazowych za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wła-
sności tych gruntów.
10) Uchwała Nr LXIV/651/18 w sprawie zaliczenia od-
cinków dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 
przebiegu.

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: F.H.U. ELZAP Elżbieta Pyrek z siedzibą 

w  Krakowie na dostawę mebli oraz urządzeń medycz-
nych dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Lecznictwa Otwartego (GSPZLO) w Ożarowie Mazo-
wieckim 
– Część C za cenę ofertową brutto: 37.064,82 zł 
– Część D za cenę ofertową brutto: 84.419,82 zł 

 ▶ z wykonawcą: INSTAL-NIKA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą 
w Warszawie na budowę dróg gminnych na terenie Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki dotyczącą
– Część A (ulicy Prawników) za cenę ofertową brutto: 
833.263,50  zł 
– Część B (ulicy Księgowych) za cenę ofertową brutto: 
724.285,50 zł 
– Część C (ulicy Poetów) za cenę ofertową brutto: 
1.375.878,00 zł 
– Część D (ulicy Nadziei) za cenę ofertową brutto: 
629.575,50 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 jednego dziecka nie-
pełnosprawnego z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 
(Wolica) w roku szkolnym 2018/2019 w celu realizacji 
obowiązku nauki do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Lesznie za cenę ofertową brutto: 8.154,00zł

 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1.Liderem: DOMBRUK 
Tomasz Bończak Spółka Jawna z siedzibą w Ożarowie 
Mazowieckim, 2. Partnerem:”DOMBRUK” Tomasz Boń-
czakz siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na przebudowę 

drogi gminnej ulicy Przyparkowej w Broniszach na tere-
nie Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową brutto: 
3.286.208,00  zł 

 ▶ z wykonawcą:Warszawskie Przedsiębiorstwo Mosto-
we MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa z siedzibą w War-
szawie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz 
z  uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno-praw-
nej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej 
na budowie dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi 
w ciągu DW 718 ul. Ceramicznej i DW 701 ul. Konotop-
skiej/Ożarowskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki za cenę 
ofertową brutto: 1.105.893,00 zł

 ▶ z wykonawcą: KOWALCZYK PIOTR „BRUMEX” z siedzi-
bą w Płochocinie na budowę tymczasowego parkingu 
w systemie „Parkuj i jedź”  na działce ew. 808/4 obręb 
Płochocin, Gmina Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową 
brutto: 950.000,00 zł

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych Mia-
sta i Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 
2018/2019

 ▶ usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu 
zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Ma-
zowiecki  (postępowanie powtórzone)

 ▶ odnowienie odwodnienia terenu miejscowości Wol-
skie (etap II – w drodze ulicy Michałowskiej)  (postępowa-
nie powtórzone)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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 ▶ 9 października drużyna dziewcząt Szkoły Podstawo-
wej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zajęła III miej-
sce w Powiatowym Finale Piłki Nożnej  Starych Babicach, 
a drużyna chłopców zajęła II 

 ▶ 11 października w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
z  Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim 
dzieci brały udział w lekcji bibliotecznej,na temat niepod-
ległości Polski, którą prowadziła pani Ewą Sobieraj. 

 ▶ 12 października 128 uczniów klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim oraz w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
uczestniczyło w uroczystości ślubowania. Dzieci otrzy-
mały swoje pierwsze legitymacje szkolne oraz książki 
ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Ma-
zowieckim.

 ▶ 16 października 108 uczniów klas drugich Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
Mazowieckim oraz przedstawicieleStraży Pożarnej iStra-
ży Miejskiej włączyło się do wspólnego ustanowienia 
rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Pomy-
słodawcą akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
Jerzego Owsiaka, która postanowiła pokazać efekty pro-
gramu „Ratujemy. Uczymy Ratować”. 

 ▶ 19 października  dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 
1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim  
brały udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Miej-
skiej dotyczącym  pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz jak bandażować rany powstałe na skutek skalecze-
nialub otarcia.

 ▶ 19 października dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 
2 „Magiczny Ogród” w ramach projektu ,,Książka moim 
przyjacielem” uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych 
pt. „Jak powstaje książka”, które odbyły się w Bibliotece 
Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.

 ▶ 22 października Szkoła Podstawowa im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie włączyła się w akcję realizowaną 
przez fundację „Szkoła na widelcu”, której celem jest do-
tarcie do szkół i przedszkoli oraz rodziców z programem 
edukacji żywieniowo-kulinarnej. 

 ▶ 24 października dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Józefowie wzięły udział w zajęciach poświęconych 
bezpieczeństwu w przedszkolu i poza nim. - spotkanie  
z przedstawicielami policji z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Stołecznej Policji w Warszawie Sekcji Profilak-
tyki Społecznej. 

 ▶ od 26 października Szkoła Podstawowa im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie włączyła się w akcję „1000 ksią-
żek dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”. 
Rozpoczęto zbiórkę książek, kolorowanek, materiałów pi-
śmienniczych dla podopiecznych szpitala. 

 ▶ W dniach 5 – 8 listopada w Szkole Podstawowej 
w Duchnicach odbyły się warsztaty patriotyczne dla 
uczniów klas I i II pn. „Dzień dla Niepodległej”. Całości spo-
tkania towarzyszyła wystawa książek o tematyce patrio-
tycznej dla dzieci, a także tablica z informacjami o Święcie 
Odzyskania Niepodległości.

 ▶ 6 listopada drużyna dziewcząt Szkoły Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie zajęła II miejsce 
w Powiatowym Finale Mini koszykówki w Zielonkach.

 ▶ 9 listopada Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Magiczny 
Ogród” w Ożarowie Mazowieckim, w związku z obcho-
dami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
odbył się finał rodzinnego konkursu plastycznego pt. 
„Polska-mój ukochany kraj”. 

 ▶ Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości nauczyciele języka angielskiego: Ewelina 
Skurzyńska i Anna Habot ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim zorganizowa-
ły projekt „I’mproud to be Polish” /Jestem dumny z bycia 
Polakiem/. W ramach działań przygotowano 100 pocztó-
wek promujących Ożarów Mazowiecki. Na kartkach poja-
wiły się akcenty patriotyczne i regionalne. Najciekawsze 
pocztówki wysłano do szkół z różnych polskich miast bio-
rących udział w projekcie. Każda szkoła z  otrzymanych 
pocztówek przygotowała  wystawę z okazji Święta Nie-
podległości. Prace uczniów można oglądać na wystawie 
znajdującej się w budynku szkoły.

OŚWIATA

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH” 

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 14 października zaprezentowano spektakl teatralny 
dla dzieci: „Niezwykłe przypadki foczki akrobatki” w wyko-
naniu Teatru Patigo

 ▶ 28 października zorganizowano wystawę pana Kazi-
mierza Stachurskiego pt.: „Światłem malowane”

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH 
„PRZY PARKU”

 ▶ 19 października w ramach „Historii mówionej” wspól-
nie z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim zor-
ganizowaliśmy spotkanie z p. Adamem Palimąką

 ▶ 20 października sympatycy gier bitewnych zorganizo-
wali pokaz polskiej gry „Ogniem i Mieczem”

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH

 ▶ 7 października Teatr PARANDYK wystąpił ze spekta-
klem dla dzieci pt.” Tato, co Ty na to”?

 ▶ 14 października seniorzy bawili się na „Wieczorku ta-
necznym”

 ▶ 28 października odbyły się warsztaty rodzinne: „Je-
sienne inspiracje”

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE

 ▶ 7 października odbył się wernisaż wystawy malarstwa 
pt.: „Grupa DAR i przyjaciele” 

 ▶ 28 października zaprezentowano przedstawienie te-
atralne dla dzieci pt. „Kije samobije” wg baśni braci Grimm.
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 Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
od lat bierze czynny udział w promocji głośnego czy-
tania pod patronatem Fundacji ABCXXI „Cała Polska 
czyta dzieciom”. Otrzymaliśmy już wyróżnienie, a za 
miniony rok szkolny przypadła nam w udziale nagro-
da główna w Konkursie na najlepiej przeprowadzo-
ną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w  kraju. 
W  województwie mazowieckim jesteśmy jedyną na-
grodzoną placówką i oprócz dyplomu otrzymamy 
15-tomową kolekcję książek – literackich perełek dla 
dzieci i młodzieży.
 Jury konkursowe doceniło pięć całorocznych działań 
Biblioteki, skierowanych zarówno do dzieci jak i młodzie-
ży. Były to rozmowy o wartościach opisanych w opowia-
daniach polskich autorów w tomie „Gorzka czekolada”, 
zabawa literacka dla 6-latków na kanwie książki L. Cartera 
i D. Allwright „W tej bajce nie ma smoka”, projekt „Czytanie 
na trawie – rodzinne spotkania z książką” w Duchnicach, 
Macierzyszu, Święcicach i Józefowie oraz udział w corocz-
nych akcjach ogólnopolskich – Tygodniu Czytania i Nocy 
Bibliotek. Działania Biblioteki koordynowała Ewa Sobieraj 
z Oddziału dla Dzieci, Lider Kampanii „Cała Polska czyta 
dzieciom”, a w konkursie oceniano zaangażowanie i kon-
sekwencję w pracy z czytelnikami oraz wyraźną identy-
fikację wizerunkową z działaniami Fundacji ABCXXI na 
rzecz szerzenia kampanii czytania. 

 Wszyscy znamy zalety głośnego czytania, takie jak: 

budowa mocnej więzi między dorosłymi i dziećmi, sty-
mulacja pracy mózgu, nauka innego niż przed kompute-
rem spędzania wolnego czasu, czy nauka nowych słów 
i wpajanie wartości. Dlatego też nasi bibliotekarze nadal 
prowadzić będą urozmaicone zajęcia dla dzieci i ich rodzi-
ców, odwiedzać przedszkola, szkoły i podwórka – tak jak 
robimy to już od wielu, wielu lat. Zachęcamy do zagląda-
nia na nasza stronę www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.
pl, a tymczasem - z całego serca dziękujemy za dotych-
czasowe wsparcie i pomoc w organizacji Kampanii „Cała 
Polska czyta dzieciom” w naszej Gminie – bez udziału 
rodziców, władz miasta, lokalnych instytucji i organizacji 
nie byłoby tego sukcesu!

Elżbieta Paderewska
Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

 Piękne i unikatowe fotografie Kazimierza Sta-
churskiego, możemy zobaczyć na  wystawie „Świa-
tłem malowane” w sali kominkowej Domu Kultury 
Uśmiech, przy ul. Poznańskiej 165.  
 Kazimierz Stachurski urodził się 11 marca 1951 roku 
w Ołtarzewie. Z wykształcenia poligraf i historyk sztuki, 
przez wiele lat pracował jako kustosz w muzeach war-
szawskich: Muzeum Narodowym, łazienkach Królewskich 
i Zamku Królewskim, współpracował również z Muzeum 
Polskim w Rapperswilu w Szwaj-
carii. W latach 2002  –  2010 był 
burmistrzem Ożarowa Mazowiec-
kiego.
 Działalność plastyczną traktu-
je jako pasję, która wypełnia jego 
czas na emeryturze. Ulubione 
techniki to malowanie akwarelą i 
ekoliną, czasem niewielkie obra-
zy olejne. 
 „Światłem malowane” -  to 
pomysł z ostatnich lat, z wykorzy-
staniem aparatu fotograficznego i 
nawiązaniem do kompozycji ma-
larskich dawnych mistrzów z XVII 
i XVIII wieku.
 Podczas uroczystego  werni-
sażu wystawy, na który przybyli 
rodzina, przyjaciele i mieszkańcy 
gminy Kazimierz Stachurski za-

prezentował oprócz fotografii również swoje umiejętno-
ści literackie, które zostały bardzo ciepło przyjęte przez 
publiczność.  Spotkaniu towarzyszyła muzyka wybrana 
przez autora wystawy, a wykonana przez Waldemara Dą-
browskiego. 
 Organizatorem wystawy jest Dom Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim.
 Foto: Kazimierz Stachurski

FOTOGRAFIE ŚWIATŁEM MALOWANE
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 Frekwencja w gminie Ożarów Mazowiecki wynio-
sła:  58,76 %
 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 
w chwili zakończenia głosowania: 18216
 Liczba wyborców którym wydano karty do głoso-
wania: 10704
 
 Wyniki wyborów

na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego:

Kandydatami na burmistrza byli:
KANCLERZ Paweł Jacek
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY FORUM SAMO-
RZĄDOWE GMIN
SOWIDZKI Marcin 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRA-
WIEDLIWOŚĆ

 Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowa-
nia od 21 obwodowych komisji wyborczych właściwych 
do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych pro-
tokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:

Nazwisko i imię – 
imiona

Zgłoszony przez Komitet 
Wyborczy

Liczba głosów 
ważnych

KANCLERZ  
Paweł Jacek

KOMITET WYBORCZY 
FORUM SAMORZĄDOWE 
GMIN

8371

SOWIDZKI  
Marcin

KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ

2171

Na burmistrza wybrany został: 
KANCLERZ Paweł Jacek 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY  
FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim:

Okręg Wyborczy Nr 1 
– Osiedla: Zientarówka, Bloki – 5 mandatów

4255 osób uprawnionych do głosowania, 
wydano 2734 kart do głosowania, 
oddano 73 nieważne głosy.
Oddano następujące ilości głosów ważnych:

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 KAROL Grzegorz 135

2 NOWIŃSKA Anita 131

3 PALECZNA Elżbieta 115

4 ORYSIAK Agnieszka 30

5 KOSZCZUK Henryk 90

6 WOJSZCZYK Grażyna 38

7 BOGUCKI Stanisław 79

RAZEM 618

Lista nr 18 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN
1 CICHAL Andrzej 558

2 SZYMANKIEWICZ Grażyna 235

3 ROSŁON Jacek 442

4 CIEĆWIERZ Bogdan 216

5 DEGOWSKA Ewelina 181

6 DZIENISZEWSKA Joanna 138

7 TORUSZEWSKI Lech 272

RAZEM 2042

Radnymi  zostali wybrani:
Karol Grzegorz  
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Cichal Andrzej, Szymankiewicz Grażyna, Rosłon Jacek, 
Toruszewski Lech 
z listy nr 18 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

WYNIKI WYBORÓW W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
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Okręg Wyborczy Nr 2  
– Osiedla: Franciszków, Kabel, Mickiewicza, Ołtarzew; 

Sołectwo Ożarów Wieś – 5 mandatów

4205 osób uprawnionych do głosowania, 
wydano 2558 kart do głosowania, 
oddano 81 nieważnych głosów.
Oddano następujące ilości głosów ważnych:

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 BARTOSZEWICZ Anna 275

2 STRAKACZ Tomasz 105

3 DZIUBA Edyta 74

4 LECH Robert 74

5 GÓRSKA Beata 33

6 TOMASZEWSKA Bronisława 20

7 WYDRYCH Lech 90

RAZEM 671

Lista nr 18 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN
1 KOWALSKI Sławomir Maria 377

2 SZMIGIEL Tadeusz 332

3 BEDNARSKI Kamil 353

4 ROGALA Anna 163

5 WALERZAK Katarzyna 238

6 SOBCZYK Bogumiła 52

7 KĘDZIERSKI Janusz 289

RAZEM 1804

Radnymi  zostali wybrani:
Anna Bartoszewicz  
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Kowalski Sławomir, Szmigiel Tadeusz, Bednarski Kamil, 
Kędzierski Janusz 
z listy nr 18 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

Okręg Wyborczy Nr 3 
– Sołectwa: Bronisze, Domaniewek, Duchnice, 

Jawczyce, Kaputy – Kręczki, Konotopa,  Koprki, 
Macierzysz, Mory, Ołtarzew, Piotrkówek Duży, 

Piotrkówek Mały i Strzykuły, Pogroszew, Pogroszew 
Kolonia, Szeligi, Umiastów, Wieruchów – 6 mandatów

5070 osób uprawnionych do głosowania, 
wydano 2934 kart do głosowania, o
ddano 65 nieważnych głosów.
Oddano następujące ilości głosów ważnych:

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 SOWIDZKI Marcin 270

2 SMOLIŃSKA Halina 122

3 ŁĘCKA-MULARCZYK Bożenna 59

4 SKOWROŃSKA Anna 64

5 GWIAZDOWSKA Sylwia 55

6 CZAPLIŃSKI Paweł 15

7 PEPLA Karolina 27

8 ĆMIEL Robert 93

RAZEM 705

Lista nr 18 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN
1 KANCLERZ Paweł 818

2 RUTKOWSKA Małgorzata 394

3 MIKOŁAJCZYK Jan 198

4 SZELENBAUM Zbigniew 276

5 DOMINIAK Maria 186

6 PINTARA-KOZŁOWSKA Agnieszka 88

7 PYTKOWSKI Tadeusz 206

RAZEM 2166

Radnymi  zostali wybrani:
Marcin Sowidzki  
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Paweł Kanclerz, Małgorzata Rutkowska, Jan Mikołajczyk, 
Zbigniew Szelenbaum, Tadeusz Pytkowski  
z listy nr 18 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

Okręg Wyborczy Nr 4 
– Sołectwa: Gołaszew, Michałówek, Myszczyn, 

Orły, Pilaszków, Płochocin Wieś,  Święcice,  Wolskie, 
Osiedla: Józefów, Płochocin Płd.,  Płochocin Płn., 

Wolica – 5 mandatów

4686 osób uprawnionych do głosowania, 
wydano 2477 kart do głosowania, 
oddano 47 nieważnych głosów.
Oddano następujące ilości głosów ważnych:



11Informator Ożarowski 11/87 2018

IN
FO

RM
A

C
JE 

D
LA

 M
IESZK

A
Ń

CÓ
W

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 JĘDRZEJCZAK Nina 222

2 KUCHARSKA Bogusława 100

3 KAROLAK Henryka 105

4 PRUSKI Dariusz 11

5 BODYCH Marek 63

6 OSZCZYK Danuta 38

7 RĄCZKOWSKI Daniel 75

RAZEM 614

Lista nr 18 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN
1 TENDERENDA Krystyna 521

2 ANTOSIEWICZ Adrian 458

3 JAWORSKA Dorota 266

4 OSKIERKO Rajmund 295

5 DYMKOWSKI Sebastian 136

6 ROSTKOWSKI Andrzej 48

7 TEDERSKA Małgorzata 91

RAZEM 1815

Radnymi  zostali wybrani:
Nina Jędrzejczak 
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Krystyna Tenderenda, Adrian Antosiewicz, 
Dorota Jaworska, Rajmund Oskierko 
z listy nr 18 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

Szczegółowe wyniki wyborów dostępne również 
na stronie https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/
geografia/143206#results_vote_elect_mayor_round_1

Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.
NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1 GAJEWSKI Michał 1065

2 KACPERSKA Teresa 416

3 ARTEMJEW Piotr Michał 66

4 JANISZEWSKA Jolanta Maria 178

5 MIERZEJEWSKA-WAŚ Magdalena Jadwiga 94

RAZEM 1819
Radnymi  zostali wybrani:
GAJEWSKI Michał

Lista nr 10 - 
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1 TOKARCZYK Leszek 1630

2 SZMYT Jarosław Witold 179

3 JABŁOŃSKA Blanka Dorota 594

4 BRZUSEK Aleksander 75

5 MULARCZYK-MĘDZA Daria Maria 89

6 KIELAK Elżbieta 443

RAZEM 3010
Radnymi  zostali wybrani:
TOKARCZYK Leszek

Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
1 PIETRZAK Grzegorz 451

2 LANG Barbara 65

3 KARDASZEWICZ Robert Stanisław 25

4 OSZCZYK Renata Anna 51

5 PYTKOWSKI Piotr Michał 134

RAZEM 726
Nikt nie otrzymał mandatu radnego

Lista nr 15 - 
KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

1 MILEJ - MISZTAL Stanisława 861

2 LATEK Mariusz 775

3 GALANT Dariusz Przemysław 568

4 WICHERT Agnieszka Maria 139

5 JANOWSKI Przemysław 769

6 RUDZIK Dorota 587

7 KANCLERZ Michał Adam 1068

RAZEM 4767
Radnymi  zostali wybrani:
MILEJ - MISZTAL Stanisława, 
LATEK Mariusz,  
KANCLERZ Michał Adam

WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATU 
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

FREKWENCJA W OKRĘGACH WYBORCZYCH
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  W dniach 19.10-12.11.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 był realizowany projekt Niepodległa dla upamięt-
nienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W działania włączyli się wszyscy uczniowie, nauczyciele 
oraz pracownicy szkoły. Wydarzeniem rozpoczynającym projekt był Bieg niepodległości: 100 przez 100 na 100.  Po za-
kończeniu biegu p. Dyrektor szkoły wraz z p. Burmistrzem posadzili pamiątkowe drzewo oraz zakopali kapsułę czasu.
  W ramach projektu zorganizowaliśmy: koncert pieśni patriotycznych Sto zwrotek na 100-lecie, konkursy, ape-
le, uczniowie wykonali Życzenia dla Niepodległej i pocztówki I’m proud to be Polish.
Kulminacyjnym momentem był dzień 9 listopada, kiedy z chorągwiami, transparentami i przy akompaniamencie 
pieśni patriotycznych wyruszyliśmy w Marszu Niepodległości. Towarzyszyła nam niezwykle podniosła i wzruszająca 
atmosfera. Celem naszego projektu była edukacja w duchu patriotyzmu i wdzięczności za cierpienie, służbę i ciężką 
pracą kilku pokoleń Polaków, którzy przyczynili się do zwycięstwa w 1918 r.
  To była cenna lekcja dla naszych uczniów. Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na 
długo pozostaną w pamięci naszej szkolnej społeczności!
  Relacje z wydarzeń można obejrzeć na stronie szkoły http://sp1ozarow.pl/galeria/

Beata Wydrych
Magdalena Migda-Radziejewska

100 LAT
NIEPODLEGŁOŚCI
1918

2018
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Koncerty z okazji 100. rocznicy 
odzyskania Niepodległości 

przez Polskę
- 11.11.2018 r. 

w Ożarowie Mazowieckim i w Broniszach
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  Po raz pierwszy na widowni zasiedli zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy gminy, razem około 850 osób. Głos na 
początku wieczoru zabrali m.in. Andrzej Cichal – Prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Dariusz Galant – Prezes Spółki 
zarządzającej obiektem oraz Paweł Kanclerz -  burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego. Podzielili się oni z widownią re-
fleksjami na temat powstawania i realizacji tej inwestycji. 
Wieczór uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Polskiej 
Opery Królewskiej pod batutą Macieja Niesiołowskiego, 
z solistami, którzy wykonywali popularne arie operowe 
i pieśni operetkowe nagradzane przez publiczność kil-
kakrotnie „standing ovation”. Publiczność zapamięta na 
długo również wirtuozowskie interpretacje i fantazje 
muzyczne w wykonaniu Artura Banaszkiewicza – skrzyp-
ka, kompozytora i aranżera, występującego na scenie od 
piątego roku życia. Koncert poprowadził Jarosław Kret, 
a jego błyskotliwe anegdoty i dialogi z Maciejem Niesio-
łowskim były świetnym dopełnieniem tego wieczoru. 

 „Cieszę się, że mamy wreszcie halę widowiskowo 
– sportową z prawdziwego zdarzenia, która jest wypo-
sażona w pełnowymiarowe pola do piłki ręcznej, koszy-
kówki i siatkówki. Zastosowane rozwiązanie pozwala na 

jednoczesne prowadzenie zajęć dla trzech niezależnych 
grup. Myślę, że działalność obiektu będzie różnorodna 
od aktywności sportowych, po wydarzenia kulturalne, 
do organizacji których również jest przystosowana, cze-
go dowodem jest dzisiejszy wieczór. Zapraszam serdecz-
nie wszystkich mieszkańców do korzystania z nowego 
obiektu, on jest dla was.” – tak otwarcie hali widowiskowo 
-  sportowej podsumował Paweł Kanclerz, burmistrz Oża-
rowa Mazowieckiego.

 Mam nadzieję, że już niedługo obiekt ten stanie się 
miejscem przyciągającym publiczność atrakcyjnymi me-
czami i zawodami sportowymi, jak również wydarzenia-
mi kulturalnymi. Wieczór otwarcia pokazał, że muzyka tu-
taj również bardzo dobrze brzmi. Chętnie usłyszałabym 
w tym miejscu  Michała Urbaniaka lub największe prze-
boje z musicali Teatru Muzycznego Roma…
        

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
  Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W KRĘCZKACH OTWARTA

 Nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt, gdzie czuć jeszcze zapach farby i niedawno położonego parkietu, 
z dwupoziomowym holem,   salą do fitnessu, torem łuczniczym i boiskiem z certyfikatem UEFA oraz mała re-
stauracja to wszystko oferuje mieszkańcom  gminy,  otwarty 16 października, kompleks sportowy wybudowa-
ny w Kręczkach – Kaputach. W jego skład wchodzi oprócz hali boisko ze sztuczną nawierzchnią.
 Bryła budynku jest minimalistyczna, głównym składnikiem są duże, przeszklone powierzchnie zapewnia-
jące widok z hali na położone obok boisko, oraz teren wokół obiektu. 
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 NARODOWA DLA NARODU – NADZWYCZAJNY KONCERT Z OKAZJI  
40. ROCZNICY PONTYFIKATU JANA PAWŁA II

 21 października 2018 w kościele w Ołtarzewie od-
był się nadzwyczajny koncert Narodowa dla Narodu 
z okazji 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Wystą-
pił Chór Filharmonii Narodowej i znakomici soliści – 
śpiewacy  pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego.

 Starannie ułożony program tego koncertu prezen-
tował wybitne dzieła polskiej muzyki dawnej obok ar-
cydzieł religijnej muzyki barokowej. Usłyszeliśmy jeden 
z najstarszych religijnych utworów liryki polsko-łacińskiej 
– średniowieczny hymn Gaude Mater Polonia, towarzy-
szący najważniejszym uroczystościom narodowym. Za-
brzmiały także kompozycje dwóch 
wybitnych twórców polskiego 
renesansu – Wacława z Szamotuł 
oraz tworzącego na przełomie XVI 
i XVII wieku Mikołaja Zieleńskie-
go. Usłyszeliśmy również Ortus de 
Polonia Jerzego Libana. Dzieła te 
zostały zestawione z Mszą korona-
cyjną W. A. Mozarta oraz słynnym 
Alleluja z oratorium Mesjasz Geo-
rga Friedricha Händla. Tak skon-
struowany repertuar znakomicie 
pokazał, jak polska muzyczna 
twórczość religijna wpisywała się 
w kontekst europejski, nie zatra-
cając jednocześnie tego, co stano-
wiło o jej odrębnym, oryginalnym 
charakterze. Dowodził także tego, 

że teksty sakralne stanowiły i nadal stanowią nieprzemija-
jącą, twórczą inspirację dla artystów różnych epok, kultur  
i narodowości. 
 Ogromne podziękowania należą się organizatorom 
koncertu: burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego p. Paw-
łowi Kanclerzowi, Staroście Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego p. Janowi Żychlińskiemu oraz księdzu dr.  Jac-
kowi Smykowi SAC – proboszczowi kościoła pw. NMP 
Królowej Apostołów w Ołta rzewie. Szczególne podzięko-
wania kierujemy w stronę Narodowego Centrum Kultury, 
które dofinansowało ten unikalny projekt.

Mariusz Latek

 4 października odbyła się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego w OUTW.
 Wśród zaproszonych gości był v-ce starosta powiatu war-
szawskiego zachodniego Paweł Białecki, Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego Paweł Kanclerz, skarbnik  Małgorzata Piotrow-
ska, v-ce przewodniczący Rady Miejskiej Lech Toruszewski, pre-
zes Giełdy Bronisze  Mirosław Mazuruk, v-ce dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy Aleksandra Cheda. Prezes Stowarzyszenia 
Grażyna Szymankiewicz podsumowała dotychczasową dzia-
łalność i zapoznała z planem na rok 2018-2019. W trakcie uro-
czystości wręczono okolicznościowe statuetki i róże seniorom, 
którzy ukończyli 80-ty rok życia. Uroczystość uświetnił występ 
zespołu Wesołe Wdówki. 

Ożarowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

KOLEJNY ROK W OŻAROWSKIM UNIWERSYTECIE
TRZECIEGO WIEKU ROZPOCZĘTY

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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 23 października br. w Centrum Olimpijskim w War-
szawie odbył się uroczysty finał kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł, w którym rokrocznie chętnie biorą 
udział placówki oświatowe z terenu naszej gminy. Pa-
tronat honorowy nad kampanią objęli Minister Edu-
kacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki.
 Gmina Ożarów Mazowiecki została uhonorowana 
kryształowym medalem za działania profilaktyczne na 
rzecz dzieci i młodzieży w ramach kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł edycja 2018 r. Przystępując do kampanii 
profilaktycznych pragniemy uświadomić dzieciom i mło-
dzieży, że warto podejmować odpowiedzialne decyzje 
dotyczące własnego życia. 
 Podczas tegorocznego finału zostali powołani nowi 
członkowie Kapituły „Trzeźwego Umysłu”, która zrzesza 
najbardziej aktywnych pełnomocników i koordynatorów 
zajmujących się profilaktyką z całej Polski. Miło nam po-
informować, że nowym członkiem Kapituły została Pani 
Agnieszka Jędrzejczak - pracownik Urzędu Miejskiego w 
Ożarowie Mazowieckim. Serdecznie gratulujemy wyróż-
nienia.
 ,,Tak naprawdę ta nagroda to zasługa pedagogów 
szkolnych i koordynatorów kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” ze szkół podstawowych i gimnazjów. To oni decy-
dując się na wzięcie udziału w działaniach profilaktycz-
nych mają bezpośredni wpływ na wpajanie dzieciom i 
młodzieży wartości, które niesie za sobą udział w kampa-
nii. Bardzo dziękuję za dotychczasowa współpracę i pro-
szę o więcej, w tym tak trudnym dla młodzieży temacie” 

– podsumowała Agnieszka Jędrzejczak.
 Główne cele kampanii to wspieranie pozytywnych 
wyborów życiowych dzieci i młodzieży, uświadomienie 
siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę, ogranicze-
nie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ry-
zykownych (sięganie po papierosy, alkohol, narkotyki czy 
dopalacze), wspieranie działalności wychowawczej szkół 
i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej eduka-
cji prozdrowotnej poprzez prowadzenie zajęć profilak-
tycznych.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

OŻARÓW MAZOWIECKI WYRÓŻNIONY
W KAMPANII ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

 Gmina Ożarów Mazowiecki informuje, że 

zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Ożarów Mazowiecki dofinansowano przez Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji  

w kwocie 8.981,54 zł”. 

INFORMACJA 
O UDZIELONYM 

DOFINANSOWANIU 
Z WFOŚIGW
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” 
- GRUDZIEŃ

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

 ▶ 2 grudnia – niedziela – w godz.: 15.00-18.00 Mia-
steczko Bożonarodzeniowe 

 ▶ 9 grudnia – niedziela – godz. 16.00 Wernisaż po-
konkursowy – Ożarowska Kartka Bożonarodzeniowa

 ▶ 16 grudnia – niedziela – w godz.:16.00-19.00 
warsztaty florystyczne 

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292

 ▶ Codziennie w godz. 14.00 – 17.00 wyrabiamy sper-
sonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (Bilet Metropoli-
talny) dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki.

FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
 ▶ 9 grudnia – niedziela -  godz. 15.00 Rodzinne warsz-

taty bożonarodzeniowe. Wspólnie wykonamy ozdoby 
świąteczne i choinkowe. Zapewniamy materiały. Wstęp 
wolny!

 ▶ 16 grudnia – niedziela - godz. 15.00 zapraszamy na 
przedstawienie teatralne pt. „Świąteczna opowieść” w wy-
konaniu Agencji Artystycznej Uśmiech. Wstęp wolny!

FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15    
 ▶ 9 grudnia – niedziela - godz. 12.00 zapraszamy na 

teatrzyk dla dzieci pt.: ” Najcenniejszy prezent” w wyko-
naniu Teatru Kalejdoskop. Wstęp wolny!

 ▶ 16 grudnia - niedziela - godz. 17.00 zapraszamy na 
warsztaty rodzinne - „Szopki bożonarodzeniowe”. Wstęp 
wolny!

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
- GRUDZIEŃ

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, 

UL. SZKOLNA 2
 ▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych – Spotkanie 

autorskie z Grzegorzem Gołębiowskim – 4.12.2018 r., 
godz. 18.00, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży. 
Wstęp wolny.

 ▶ Klubik Druku 3D  - 8.12.2018 r., godz. 10.00, Wypo-
życzalnia dla Dorosłych i Młodzieży. Zabawa z drukarką 
3D (wspólne przygotowanie i wydruk projektów). Prowa-
dzenie: wolontariusz Michał Garbaliński. Zgłoszenia: w.al-
binski@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl. 

 ▶ Ożarowski Dzień Wolontariusza, 8.12.2018 r., godz. 
14.00-16.00, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzie-
ży Doroczne święto wolontariuszy z terenu całej gminy. 
Szczegóły wkrótce.

 ▶ Pracownia Świętego Mikołaja, 11,12,13.12.2018r., 
godz. 12.00-14.00, Oddział dla Dzieci Warsztaty ozdób 
bożonarodzeniowych. Wstęp wolny.

 ▶ Projekt „Mała książka – Wielki człowiek” Zaprasza-
my wszystkie trzylatki (z rodzicami) do ożarowskich biblio-
tek publicznych. Na start do czytania rozdajemy książki. 
Czytających regularnie nagradzamy. 

 ▶ Wystawa: Światłem malowane, Biblioteka główna 
przy ul. Szkolnej 2 (godziny otwarcia biblioteki) Wspólna 

z Domem Kultury „Uśmiech” wystawa fotografii Kazimierza 
Stachurskiego (Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki IV i V kadencji, historyka sztuki i muzealnika) nawią-
zujących do kompozycji malarskich dawnych mistrzów 
z XVII wieku. 

Program stały:

BIBLIOTEKA GŁÓWNA, UL. SZKOLNA 2
 ▶ Planszomania - Każdy poniedziałek, godz. 14.00-

16.00, Oddział dla Dzieci prowadzi wolontariusz Ernest 
Dziuba. Wstęp wolny. 

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

FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
Od 1 listopada dłuższe godziny pracy:
Poniedziałek:12.00-20.00, Wtorek: 12:00-20:00, Środa: 
12.00-16:00, Czwartek: 12:00-19:00, Piątek: 9:00-19.00

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

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

Zapraszamy na Koncert Noworoczny: 
„VIVA WIEDEŃ – VIVA MUSICAL”   

w dniu 6 stycznia 2019, godz. 18.30,
Hala Widowiskowo-Sportowa, 

ul. Sochaczewska 218 (Kręczki – Kaputy).
 Bilety do nabycia w kasie Domu Kultury „Uśmiech” 

od 17 grudnia br.  w godz.: 13.00-19.00, 
w cenie: 50 zł – I strefa, 40 zł – II  strefa.

KONCERT NOWOROCZNY: „VIVA WIEDEŃ – VIVA MUSICAL”

K
U

LT
U

R
A



19Informator Ożarowski 11/87 2018

 W święcickiej filii Biblioteki Publicznej w Ożarowie 
Mazowieckim uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w cy-
klu zajęć „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” 
przygotowanym w ramach ogólnopolskiej akcji bi-
bliotekarskiego portalu Lustro Biblioteki.
 Przeczytane urywki opowiadania Cezarego Harasi-
mowicza „Mirabelka”, ilustracje, dawne mapy stolicy przy-
bliżyły nam miniony, trochę zapomniany świat - fragment 
przedwojennej Warszawy z jego zabudową, ludźmi, któ-
rzy tam mieszkali, pracowali, świętowali, przeżywali swo-
je radości i dramaty. Teksty były też inspiracją do wspól-
nej rozmowy o tym, czy warto pamiętać o  przeszłości, 
czy należy poznawać historię swojego kraju, regionu, 
najbliższej okolicy. W bibliotece stanęło drzewko z suchy-

mi, nagimi gałązkami - symbol utraconej pamięci. W swo-
bodnej rozmowie wszyscy uczestnicy zajęć zapewniali, 
że doceniają historię, starają się ją poznawać korzystając 
z różnych źródeł: książek, filmów, Internetu, wspomnień 
dorosłych, wycieczek do ważnych miejsc, itp. Opowiadali 
o znanych im postaciach i wydarzeniach, czy to z prze-
szłości Polski, czy też z naszej miejscowo-ści.
 Wraz z ożywającą pamięcią ożyło też nasze drzewko. 
Pokryło się zielonymi listkami. A gdy wspólnie starali-
śmy się wyciągnąć wnioski z przeszłych wydarzeń, jakieś 
wskazówki na codzienne życie - na drzewku pojawiły się 
pierwsze owoce. 

Teresa Sakowska
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

KIEŁKUJĄCA HISTORIA W 100LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

 Pasowanie na przedszkolaka to pierwsza wyjątko-
wa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego 
roku rozpoczęły przygodę z przedszkolem.

 W Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi pasowanie odbyło się 24-go października na 
ulicy Ożarowskiej, a na ul. Mickiewicza 30-tego paździer-
nika.
  W uroczystości bra-
ło udział 5 grup dzieci 
3-letnich. Od samego 
rana trwały przygoto-
wania i próby gene-
ralne. Atmosfera była 
radosna a dzieci nie 
mogły się doczekać 
występu. Odświętne 
stroje, a także wystrój 
sali podkreśliły donio-
słość wydarzenia.
 Mali artyści zapre-
zentowali przygotowa-
ne piosenki, wierszyki 

oraz tańce. Dla większości maluszków był to pierwszy 
występ na scenie.
 Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli 
dotknięcie ramienia każdego przedszkolaka ogromną 
kredką przez Panią Dyrektor Bożenę Nasielską. Na pa-
miątkę tej ważnej chwili wszystkie dzieci otrzymały ksią-
żeczkę „Moje przedszkole” oraz dyplomy.

 Dla dzieci było to 
fascynujące przeżycie, 
a  dla rodziców oraz wy-
chowawców powód do 
dumy.

Alicja Kucharska
Marta Czyż

Sylwia Gajewska
Katarzyna Drabik

Agnieszka Potrzebowska
Anna Pilaszek

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

ED
U

K
A

C
JA



20 Informator Ożarowski 11/87 2018

 Rozpoczynający się sezon grzewczy skutkuje licz-
nymi przypadkami zatrucia tlenkiem węgla /czadem/. 
Przyczyny tragedii to niewiedza, zaniedbanie, nie-
właściwe korzystanie z urządzeń grzewczych i wadli-
wa instalacja odprowadzania spalin. 

 Obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu, w któ-
rym spala się paliwo stałe, ciekłe lub gazowe jest przegląd 
przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych:

 ▶ raz w miesiącu – w paleniskach zakładów żywienia 
zbiorowego i usług gastronomicznych;

 ▶ raz na 3 miesiące – w obiektach opalanych paliwem 
stałym;

 ▶ raz na 6 miesięcy  - w obiektach opalanych paliwem 
ciekłym lub gazowym;

 ▶ raz w roku – przewodów wentylacyjnych i napowie-
trzających 
 Cichy zabójca- to potoczne określenie czadu (tlenku 
węgla). Tlenek węgla  jest gazem silnie trującym, bez-
barwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza. 
Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m. 
in. drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, węgla, spowodo-
wanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej 
do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopły-
wu świeżego/ zewnętrznego/ powietrza do urządzenia, 
w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczysz-
czenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a tak-
że przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuch-
ni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których 
okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. 
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek 

węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dosta-
je się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie 
jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddecho-
wym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 
210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do orga-
nizmu.
       Pamiętaj aby:        
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów na-

wiewnych,
 • przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych ko-

rzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić po-

prawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są 
o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stoso-
wanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. po-

przez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź krat-
ki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca  wentylacji, kartka 
powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub 
kratki,
 • zabezpiecz mieszkanie czujnikiem wykrywającym  

tlenek węgla w powietrzu.              
 Każdego roku w wyniku zatrucia czadem umiera 
ok. 100 osób.

Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć 

zdrowie i życie Nasze oraz Naszych bliskich. 
Wystarczy jedynie odrobina przezorności.                

                
                                                Gminny  Zespół  

Zarządzania Kryzysowego 

 CZAD - CICHY ZABÓJCA

Serdecznie dziękujemy wszystkim wyborcom, 
którzy nam zaufali w wyborach samorządowych 

i powierzyli mandat radnego. 
Praca na rzecz ożarowskiej społeczności lokalnej,  

to dla nas wielki zaszczyt 
i jednocześnie zobowiązanie

z którego chcemy się wywiązać jak najlepiej.
 

Z poważaniem, 
Radni z KW Prawo i Sprawiedliwość

w Ożarowie Mazowieckim

Leszek Tokarczyk (Rada Powiatu)
Marcin Sowidzki (Rada Miejska)

Anna Bartoszewicz (Rada Miejska)
Grzegorz Karol (Rada Miejska)

Nina Jędrzejczak (Rada Miejska)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki,

Serdecznie dziękujemy Państwu
za udział w wyborach i poparcie 

dla wszystkich kandydatów 
startujących z list Komitetu Wyborczego 

Forum Samorządowe Gmin.

Ilość otrzymanych głosów motywuje nas 
do jeszcze bardziej wytężonej pracy 

na rzecz dalszego rozwoju naszej gminy.

Zrobimy wszystko, 
aby nie zawieść Państwa zaufania, 

swoje obowiązki wykonywać będziemy sumiennie 
mając na uwadze 

dobro Mieszkańców 
Gminy Ożarów Mazowiecki
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Tarta z karmelizowanymi 
gruszkami oraz domowym 
budyniem

Z przepiśnika pana domu

  W najnowszym wydaniu Informatora Ożarowskiego przygoto-
wałem dla Państwa wyjątkowo prostą tartę z karmelizowanym grusz-
kami. Ciasto nie jest pracochłonne, w czasie gdy spód do tarty będzie 
się podpiekał, ugotujemy domowy budyń waniliowy oraz przygotujemy 
gruszki. Karmelizowanie gruszek to nic innego, jak podsmażenie ich na 
maśle  z brązowym cukrem, aż zyskają piękny i złocisty kolor. Tarta  za-
chwyca delikatnym smakiem i wyglądem
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KRUCHE CIASTO:
 • 250 g mąki pszennej
 • 4 łyżki cukru drobnego
 • szczypta soli
 • 150 g masła 82% (zimnego)
 • 5-6 łyżek lodowatej wody
 • opcjonalnie – dwie łyżki ka-

kao (dodajemy jeśli chcemy 
przygotować tartę kakaową)
 Formę do tarty o średnicy 24 
cm wykładamy papierem do 

pieczenia lub smarujemy masłem, Do misy wsypujemy mąkę, dodajemy cukier, sól, 
pokrojone na kawałeczki zimne masło. Rozcieramy palcami masło z mąką, jak na 
tradycyjne kruche. W międzyczasie dodajemy lodowatą wodę i łączymy składniki 
w gładką kulę, krótko wyrabiając. Ciasto zawijamy w folię i wkładamy na minimum 
godzinę do lodówki. Po tym czasie ciasto wałkujemy i układamy w formie do tarty. 
Pieczemy w temperaturze 180 stopni (góra – dół) około 25 minut.

BUDYŃ WANILIOWY:
 • 600 ml mleka
 • 6 żółtek
 • 100 g cukru 
 • 30 g mąki pszennej
 • 30 g mąki ziemniaczanej
 • opcjonalnie - ziarenka z 1 laski wanilii lub 1 łyżeczka pasty waniliowej

 W garnku z grubym dnem gotujemy na małym ogniu 500 ml mleka z wanilią. W osobnej miseczce mieszamy 
energicznie (można użyć miksera) pozostałą część mleka (100 ml) oraz cukier, żółtka, obie mąki. Mieszankę wlewamy 
powoli do gotującego się mleka i gotujemy jak budyń, cały czas mieszając do zgęstnienia. Gotowy budyń studzimy 
i zimny  przekładamy (najlepiej za pomocą rękawa cukierniczego lub szprycy) na wcześniej upieczoną i wystudzoną 
tartę.

KARMELIZOWANE GRUSZKI:
 • 4-5 gruszek (odmiana Konferencja lub Lukasówka)
 • 2 łyżki masła 82%
 • 4 łyżki brązowego cukru
 • 1 łyżeczka cynamonu

 Gruszki obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy 
na połówki lub ósemki. Na dużej patelni roztapiamy ma-
sło i dodajemy gruszki.  Smażymy na średnim ogniu, co 
pewien czas odwracając na drugą stronę, do miękkości 
gruszek i ich zrumienienia. Wsypujemy cukier, dodajemy 

cynamon. Gruszki nie powinny się rozgotować. Gruszki studzimy, a  następnie układamy na kremie budyniowym,  
pozostałym na patelni sokiem możemy polać gruszki.

MT
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KĄCIK ADOPCYJNY
Prowadzony przez Fundację AR-KA-DO
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Psy znalezione!
Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, trafiają do Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Milanówku. Kontakt do schroniska 509 441 902

Jeśli zechciałby ktoś z Państwa nas wspomóc będziemy wdzięczni za karmę, 
koce i wpłaty na rzecz potrzebujących zwierząt.

Fundacja AR-KA-DO 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  61 1600 1417 1845 4944 9000 0001

Chętnie przyjmiemy banery pozostałe po wyborach,
które zostaną wykorzystane do ocieplenia bud dla psów na zimę.

Kontakt: Dorota 507-415-468, Kasia 665-158-238  po godz. 16.00, 
Kasia 602-655-645, po godz. 17.00

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE  PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH. 
Niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy.

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

SKŁAD TEKSTU I DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, 05-850 Gołaszew, ul. Wspólna 12b
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”

tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl, 
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

  Jesień i zima to szczególnie trudny czas dla kotów wolno bytujących. Odrobina dobrych chęci i ludzka 
życzliwość może odmienić los tych zwierząt. Koty wolno żyjące są zwierzętami dzikimi i stanowią bardzo ważny 
i nieodłączny element miejskiego ekosystemu, to one pomagają w ograniczaniu liczby gryzoni, myszy i szczurów 
w miastach. Dlatego, apeluję do zarządców budynków, administratorów nieruchomości i wszystkich mieszkań-
ców Gminy Ożarów Mazowiecki o pomoc. Stwórzmy dla nich bezpieczne, ciepłe i suche  schronienie z dostępem 

do wody i jedzenia. 
  Życie wszystkich zwierząt jak również kotów jest chronione 
prawem. Zgodnie z art. 1 Światowej Deklaracji Praw Zwierząt wszystkie 
zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do egzysten-
cji. Natomiast ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nakła-
da na wszystkich obywateli humanitarne traktowanie wszystkich zwierząt, 
w tym również kotów wolno żyjących. 

  Wszystkim mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki z góry 
serdecznie dziękuję za wypełnienie słów tego apelu, który mam nadzieję 
spotka się z Państwa akceptacją. 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

APEL O POMOC KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM

Dokarmiaj ptaki
mądrze

Pieczywo i inne ludzkie pokarmy
z solą lub przyprawami bardzo szkodzą! 
Mniejsze ptaki dokarmiaj ziarnem 
– najlepiej słonecznikiem. 
Łabędzie i kaczki jedzą 
ziarna zbóż, płatki, kasze. 

Dokarmiaj dopiero gry przyjdą mrozy. 
Wcześniej - zachęcasz ptaki do pozostania na zimę
a nasze mrozy są dla nich niebezpieczne.

Dokarmiaj w czystym 
i bezpiecznym miejscu
żeby ptaki nie zarażały się chorobami 
i żeby nie zjadł ich kot.

Dokarmiaj regularnie.
Nie pozwól, żeby ptaki zamarzły czekając na jedzenie!



3

1

2

5

10

4

7

13

9

11 12 14

18

15

19

16

8

6

6

4

7

3

5

2

1
17

8

8
7

6
5

4
3

2
1

(D
aw

na
 n

az
w

a 
O

ża
ro

w
a)

PO
ZI

O
M

O
4 

-  
m

a 
go

 w
 n

az
w

ie
 n

as
z g

m
in

ny
 d

om
 k

ul
tu

ry
; n

a 
tw

ar
zy

 g
dy

 je
st

eś
 ra

do
sn

y,
5 

- …
 w

od
ny

, p
ły

w
ał

 la
te

m
 p

o 
st

aw
ie

 w
 P

ar
ku

 O
łta

rz
ew

sk
im

,
10

 –
 n

aj
w

ię
ks

zy
 p

ar
k 

w
 g

m
in

ie
 O

ża
ró

w
 M

az
ow

ie
ck

i,
12

 –
 n

as
z n

aj
st

ar
sz

y 
kl

ub
 sp

or
to

w
y, 

m
a 

żó
łto

 –
 n

ie
bi

es
ki

e 
ba

rw
y,

13
 –

 p
rz

yn
os

i g
rz

ec
zn

ym
 d

zi
ec

io
m

 p
re

ze
nt

y 
ka

żd
eg

o 
ro

ku
  6

 g
ru

dn
ia

,
14

 –
 u

lu
bi

on
a 

ga
ze

ta
 lo

ka
ln

a 
m

ie
sz

ka
ńc

ów
 g

m
in

y
16

 –
 Ja

nu
sz

, b
ie

ga
cz

, o
lim

pi
jc

zy
k,

 w
 O

ża
ro

w
ie

 m
a 

sw
oj

ą 
ul

ic
ę, 

po
m

ni
k 

i j
es

t p
at

ro
ne

m
 sz

ko
ły

17
 –

 g
łó

w
na

 u
lic

a,
 b

ie
gn

ąc
a 

pr
ze

z ś
ro

de
k 

O
ża

ro
w

a
18

 –
 m

ie
jsk

a,
 w

 p
ar

ku
 , 

la
te

m
 k

ąp
ią

 si
ę w

 n
ie

j d
zi

ec
ia

ki
, 

19
 –

 są
sia

d 
bo

isk
a 

sz
ko

ln
eg

o,
 m

a 
to

ry
 i 

du
żo

 w
od

y,

PI
O

N
O

W
O

1 
– 

kr
ai

na
 h

ist
or

yc
zn

a 
i r

eg
io

n 
ge

og
ra

fic
zn

y 
Po

lsk
i w

 k
tó

ry
m

 
m

ie
sz

ka
m

y, 
po

ło
żo

ny
 w

 śr
od

ko
-

w
ym

 b
ie

gu
 W

isł
y, 

2 
-  

np
. ś

w
ią

te
cz

ny
, o

d 
ki

lk
u 

la
t 

or
ga

ni
zo

w
an

y 
w

 sz
ko

le
 p

od
st

a-
w

ow
ej

 w
 O

ża
ro

w
ie

 M
az

ow
ie

ck
im

, 
na

jb
liż

sz
y 

9 
gr

ud
ni

a,
 

3 
– 

w
yp

oż
yc

za
m

y 
w

 n
ie

j k
sią

żk
i

6 
– 

ul
ic

a 
 p

rz
y 

kt
ór

ej
 zn

aj
du

je
 si

ę 
m

.in
. s

zk
oł

a 
po

ds
ta

w
ow

a 
w

 O
ża

ro
-

w
ie

 M
az

ow
ie

ck
im

7 
-  

…
. S

zk
ła

, k
ie

dy
ś m

ie
śc

iła
 si

ę 
pr

zy
 u

l. 
Po

zn
ań

sk
ie

j 1
65

, z
ał

oż
on

a 
pr

ze
z  

K
az

im
ie

rz
a 

K
am

iń
sk

ie
go

 
w

 1
90

6 
ro

ku
8 

– 
sa

la
 d

o 
ćw

ic
ze

ń,
 m

a 
ją

 k
aż

da
 

sz
ko

ła
9 

– 
je

de
n 

z k
ol

or
ów

 w
 h

er
bi

e 
O

ża
-

ro
w

a 
M

az
ow

ie
ck

ie
go

11
 –

 cz
te

ro
lis

tn
a 

pr
zy

no
si 

sz
cz

ę-
śc

ie
, w

 h
er

bi
e 

na
sz

ej
 g

m
in

y
15

 –
 u

bi
er

an
a 

na
 św

ię
ta

 B
oż

eg
o 

N
ar

od
ze

ni
a 

w
 p

ar
ku

 m
ie

jsk
im

 
i w

 k
aż

dy
m

 d
om

u,
17

 –
 p

ot
oc

zn
a 

na
zw

a 
za

ba
w

ki
 z 

lin
am

i d
o 

w
sp

in
an

ia
 si

ę n
a 

pl
ac

u 
za

ba
w

SZ
KO

ŁA

R
u
s
z
 g

ło
w

ą
...

Z
n
a
j
d

ź
u
k
ry

te
 w

y
ra

z
y



SWIATECZNY

-

-

Nauczyciele, Pracownicy, Rada Rodziców 
i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zapraszają na

     Rodzinny Kiermasz Swiateczny
niedziela 9.12.2018 r. w godz. 12.00-16.00
w Hali Sportowej SP Nr 1, ul. Szkolna 2 

Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji, więc nie może Was zabraknąć!
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