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Zgłoś kandydata
do Nagrody Honorowej
- FELICJA 2018
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do 16 edycji
Honorowej Nagrody - FELICJA. W ten sposób wyróżniamy
osoby fizyczne, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa,
których osiągnięcia wnoszą znaczący wkład w rozwój
gminy Ożarów Mazowiecki.
Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmistrzowi,
Przewodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych Rady
Miejskiej oraz grupie 50 mieszkańców.
Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandydatur do
Felicji 2018.
Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać
w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, Biuro Podawcze lub Sekretariat Burmistrza – pok. 102 w terminie do 4 maja 2018 r.
Więcej informacji ( wniosek oraz regulamin przyznawania
nagrody) na stronie internetowej Gminy – www.ozarow-mazowiecki.pl 		
			
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

2 maja 2018 r. (środa)
Urząd Miejski
w Ożarowie Mazowieckim
będzie nieczynny.

Przez pięć lat, czyli od początku działania gminnego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, udało nam się utrzymać stawki opłat na niezmienionym poziomie 11 zł za odpady zbierane selektywnie, oraz 22 zł
za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Aktualna
Stawki opłat za odpady komunalne obecnie obowiązujące:

Odpady segregowane
11zł/osoba
Odpady niesegregowane
22 zł/osoba

NE

wprowadzony zostaje jednakowy model
selektywnego zbierania
odpadów, rozwiązanie takie wpływa równocześnie na wysokość ceny usługi, zwiększając ilość
frakcji odpadów zbieranych selektywnie z czterech do
pięciu, czyli będziemy dodatkowo oddzielenie zbierać papier i tekturę;
3. wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami komunalnymi jest systemem
samofinansującym się, czyli jego koszty muszą być
pokrywane z opłat pobieranych od wytwórców odpadów. To między innymi decyduje o konieczności podwyższenia obecnych stawek. Na sesji 26 kwietnia br. Rada
Miejska w Ożarowie Mazowieckim podjęła uchwałę na
mocy której, od dnia 1 lipca br. miesięczna stawka opłat
za odpady segregowane, wynosić będzie 15 zł za osobę,
a za odpady niesegregowane 26 zł za osobę.
Gmina, aby minimalizować koszty związane z odbiorem odpadów w ramach umów z obecną firmą zagwarantowała i dalej gwarantuje pojemniki na odpady zmieszane dla mieszkańców jak również zapewnia obsługę
administracyjną. Koszt tego rodzaju pomocy wynosi
ok. 2 zł wysokości stawki na mieszkańca miesięcznie.
Pamiętajmy również, że każdy z nas ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów,
a także dokładniejsze ich segregowanie.
Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami nie
będzie wiązał się z koniecznością ponownego składania deklaracji przez mieszkańców.

Informacje
dla mieszkańców

W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami i kolejnymi zmianami
narzuconymi gminie przez przepisy prawne, od 1 lipca
wzrosną stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

WA Ż

A

Nadchodzą zmiany
w gospodarce odpadami

A
UW G

umowa z firmą realizującą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów obowiązuje do 30 czerwca br. Z rozstrzygniętego przetargu na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ożarów
Mazowiecki na kolejny okres wynika, że odpady w dalszym ciągu odbierane będą przez firmę Byś Sp. z o.o.,
jednak koszty realizacji usługi wzrosną. Dotychczas
odbiór i zagospodarowanie odpadów kosztował nas
ok. 3,2 mln zł rocznie, od lipca będzie to na poziomie
4,8 mln zł za rok, czyli o 50% więcej.
Na oferowaną cenę usługi odbioru i zagospodarowaPaweł Kanclerz
nia odpadów wpływa kilka czynników:
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
1. na mocy Rozporządzenia
Stawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 1.07.2018 r.:
Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska zmieniła się wysokość opłat
za składowanie odpadów (pozostałości z sortowania), w 2017 r. wynosiła
ona 24,15 zł za tonę, w 2018 już 140
zł za tonę, w 2019 r. – 170 zł za tonę,
a w 2020 r. składowanie tony odpadów kosztować będzie 270 zł;
2. na mocy Rozporządzenia MiniOdpady segregowane
stra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016
15 zł/osoba
r. w sprawie szczegółowego sposobu
Odpady
selektywnego zbierania wybranych
niesegregowane 26 zł/osoba
frakcji odpadów na terenie całej Polski
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z pracy
rady miejskiej

Uchwały podjęte na LII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 22 marca 2018 r.
1. Uchwała Nr LII/532/18 o zmianie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
2. Uchwała Nr LII/533/18 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
3. Uchwała Nr LII/534/18 w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
4. Uchwała Nr LII/535/18 w sprawie podziału gminy
Ożarów Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenia
ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
5. Uchwała Nr LII/536/18 w sprawie podziału gminy
Ożarów Mazowiecki na stałe obwody do głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
6. Uchwała Nr LII/537/18 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ożarów
Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów.
7. Uchwała Nr LII/538/18 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Duchnicach.
8. Uchwała Nr LII/539/18 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Pilaszkowie.
9. Uchwała Nr LII/540/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Domaniewek, gmina Ożarów Mazowiecki – część II.
10. Uchwała Nr LII/541/18 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części
obrębu PGR Pilaszków – pomiędzy ulicami Wolską i Marszewskiego.
11. Uchwała Nr LII/542/18 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu Pogroszew – obszar na południe od ul. Nowowiejskiej.
12. Uchwała Nr LII/543/18 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu PGR Szeligi – w rejonie ul. Klonowej.
13. Uchwała Nr LII/544/18 w sprawie ustalenia na rok

2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia
specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
14. Uchwała Nr LII/545/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.
15. Uchwała Nr LII/546/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów
Mazowiecki w 2018 roku.
16. Uchwała Nr LII/547/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ożarowie Mazowieckim za 2017 rok.
17. Uchwała Nr LII/548/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2017 z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata
2017-2019.
18. Uchwała Nr LII/549/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2017 rok z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 2017-2020.
19. Uchwała Nr LII/550/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Ożarowie Mazowieckim za
2017 rok.
20. Uchwała Nr LII/551/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2017 rok z realizacji programu wprowadzonego
„Ożarowską Kartą Rodziny 3+”.
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).

Zamówienia publiczne
Podpisano umowy:
▶▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1. Hydrochem DG
S.A. z siedzibą w Warszawie 2. Vobos Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie na termomodernizację Pływalni
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w ramach projektu
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Gminie Ożarów Mazowiecki” za cenę ofertową brutto:
6.438.163,04 zł
▶▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą
w Domaniewku na remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową brutto : 436.404,00 zł (do wy4
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sokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty
436.404,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą w Domaniewku na remont dróg gminnych – naprawy cząstkowe, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym za cenę ofertową brutto:
481.668,00 zł (do wysokości środków zabezpieczonych w
budżecie tj. kwoty 560.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A.
z siedzibą w Warszawie na zapewnienie kompleksowej
opieki medycznej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową brutto:
248.577,00 zł

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:

Oświata
▶▶ Na przełomie lutego i marca w Przedszkolu Publicznym w Józefowie zorganizowano akcję charytatywną. W
Przedszkolu zbierano dary dla dzieci i ich mam zamieszkujących w Domu Samotnej Matki w Chyliczkach. Dom
prowadzą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia. Dzieci i Rodzice wykazali się ofiarnością i
życzliwością.
▶▶ 16 marca w Szkole Podstawowej w Duchnicach odbyły się eliminacje szkolne do XII Powiatowego Konkursu
Pięknego Czytania organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. KEN w Warszawie Filia w Błoniu.
▶▶ 21 marca dzieci z Przedszkola Publicznego w Józefowie zostały zaproszone na spotkanie integracyjne do
Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie. Przedszkolaki miały możliwość obejrzeć pokaz sztuki
magicznej, pokaz tańca towarzyskiego oraz karate. Dzieci
mogły zwiedzić szkołę.
▶▶ 22 marca gośćmi Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim byli
uczniowie klasy IId Gimnazjum im. Bohaterów Powstania
Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. ”Zamieszanie w krainie
bajek”.
▶▶ 23 marca z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Duchnicach gościła w szkole Panią Ewę Sobieraj
oraz Panią Annę Marsule z Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. Dzieci wzięły udział w projekcie: „Czytanie na trawie - rodzinne spotkania z książką”, realizowanym w ramach programu: „Na dobry początek!” Fundacji
BGK.
▶▶ 26 marca gościem Przedszkola Publicznego Nr 2 „Ma-

z pracy
burmistrza

▶▶ utrzymanie, konserwacja i oznakowanie dróg gminnych
▶▶ przebudowa drogi gminnej ulicy Żyznej
▶▶ przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości
Święcice wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach

Projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. (postępowanie powtórzone).

giczny ogród” w Ożarowie Mazowieckim były Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich ze Święcic. Panie przybliżyły dzieciom ludowe zwyczaje i tradycje wielkanocne związane
z regionem mazowieckim.
▶▶ 27 marca oraz 6 kwietnia w ramach programu edukacyjnego „Przedszkole Talentów” w Przedszkolu Publicznym w Józefowie oraz w Przedszkolu Publicznym
nr 2 „Magiczny Ogród” w Ożarowie Mazowieckim został
zorganizowany przedszkolny konkurs recytatorski. Każda
grupa wyłoniła swoich przedstawicieli, którzy recytowali
wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima. Przedszkolaki recytujące
wiersze miały piękne, kolorowe stroje swoich bohaterów.
▶▶ 4 i 6 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego w Józefowie brały udział w lekcji bibliotecznej pt. „Czytanie
na trawie” w Bibliotece Publicznej w Józefowie. Zajęcia
były zorganizowane w ramach programu edukacyjnego
pt. „Na dobry początek” realizowanego przez Bibliotekę
Publiczną w Ożarowie Mazowieckim. Przedszkolaki spotkały się z panią Ewą Sobieraj, która omówiła z dziećmi
pierwsze oznaki wiosny, przygotowała zabawy z chustami animacyjnymi oraz przeczytała bajkę pt. „W tej bajce
nie ma smoka”.
▶▶ 9 kwietnia w Szkole Podstawowej w Duchnicach obchodzono Dzień Książki dla Dzieci. Kącik czytelniczy na
sali teatralnej odwiedziły przedszkolaki. Dzieci wysłuchały baśń braci Grimm pt. „Jaś i Małgosia”.
▶▶ 12 kwietnia w Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim odbył się
koncert „Ciepło i zimno” w wykonaniu artystów z Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego.

Kultura
Dom Kultury ,,Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ 17 marca odbyły się pokazy taneczne dzieci uczęszczających na zajęcia do Domu Kultury „Uśmiech”
▶▶ 18 marca Koncert Laureatów 41 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
▶▶ 25 marca odbyły się Ożarowskie Warsztaty Wielkanocne
▶▶ 29 marca zorganizowano Spotkanie Wielkanocne
Kombatantów (oprawę muzyczną zapewniła gr. Gęśliki
Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”)
▶▶ 8 kwietnia „Zatrzymać czas” – wernisaż wystawy poplenerowej malarstwa, rzeźby i fotografii inspirowanej
koleją ze Stacji Muzeum i Muzeum Kolei Wąskotorowej w
Sochaczewie

Centrum Inicjatyw Społecznych
„Przy Parku”
▶▶ 5 i 12 kwietnia został wyemitowany film pt. „Doktor
Żywago” (część I i II) w ramach projektu „Retro kino”
Filia Domu Kultury „Uśmiech”
w Józefowie
▶▶ 18 marca odbyły się warsztaty wielkanocne
▶▶ 8 kwietnia zaprezentowano przedstawienie dla dzieci „Guliwer”. Wystąpili artyści z Teatru Wariacja.
Filia Domu Kultury „Uśmiech”
w BRoniszach
▶▶ 18 marca zaprezentowano pokaz doświadczeń chemicznych dla dzieci „Każdy może zostać Einsteinem”
▶▶ 8 kwietnia zorganizowano Spotkanie z Orkiestrą
Dętą pod dyrekcją kapelmistrza Ryszarda Klechy.
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Wybory
samorządowe
2018

Va d e m e c u m W y b o r c y

cz. 3

W marcu Rada Miejska podjęła Uchwałę
Nr LII/536/18 w sprawie podziału gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych. Podobnie, jak w przypadku podziału
gminy na okręgi wyborcze, z uprawnienia takiego
rada korzystała ostatni raz. Zgodnie ze zmianami
w Kodeksie wyborczym, wprowadzonymi w styczniu
br., podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania dokonywał będzie komisarz wyborczy.
Kodeks wyborczy określa, że:
▶▶ stały obwód głosowania powinien obejmować od
500 do 4.000 mieszkańców;
▶▶ w każdej gminie co najmniej połowa lokali wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych;
▶▶ obwodowe komisje wyborcze mające siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są jednocześnie komisjami właściwymi dla
celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych.
Jak Państwo doskonale pamiętacie, w poprzednich
wyborach samorządowych obowiązywały okręgi jednomandatowe. Rada dokonując wówczas podziału gminy
na okręgi wyborcze określiła tożsame obszarowo obwody głosowania. Wymagana obecnie liczba mieszkańców
w okręgu (od 500 do 4.000) pozwoliła na pozostawienie
tych samych obwodów głosowania, do których byliście
Państwo przyzwyczajeni. W tym zakresie niewiele się
zmieni. I tak, przykładowo – mieszkańcy sołectwa Bronisze, Jawczyce, Konotopa czy Mory będą głosować w filii
Domu Kultury Uśmiech w Broniszach przy ul. Przyparkowej 15. Jedynie mieszkańcy sołectwa Duchnice zagłosują
w nowym miejscu – szkole przy ul. Duchnickiej. Wykaz
numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych znajdziecie Państwo w zestawieniu tabelarycznym. W wykazie siedzib obwodowych
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komisji wyborczych znajdziecie Państwo te, które dostosowane są do osób niepełnosprawnych. Kodeks wyborczy wskazuje jednocześnie, że obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami
właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego
przez wyborców niepełnosprawnych. (art.12a) Przypominam, że korespondencyjnie głosować mogą jedynie osoby posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zamiar głosowania korespondencyjnego
należy zgłosić na 15 dni przed wyborami.
Ustawodawca wprowadził nowe wymogi dotyczące rejestracji przebiegu głosowania. Otóż, od momentu rozpoczęcia prac przez komisję ds. przeprowadzenia
głosowania do podpisania protokołu przez komisję
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, z lokalu
wyborczego będzie prowadzona transmisja za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego
przekazywania danych. Jeśli z przyczyn technicznych nie
będzie można transmitować „na żywo”, to należy nagrać
obraz i dźwięk i udostępnić taki materiał na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Uprawnienie do
nagrywania na własnych urządzeniach rejestrujących nadano również mężom zaufania. Jeśli założymy, że mężów
zaufania będzie tylu ile komitetów wyborczych i dołączymy do tego kamerę transmitującą „na żywo”, to będziemy
mogli się czuć, jako mieszkańcy korzystający z prawa wyborczego, jak w telewizyjnym studiu nagrań.
Informacje o obwodach, siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, potencjalnym odrębnym obwodzie
głosowania, lokalach dostosowanych do osób niepełnosprawnych oraz głosowaniu korespondencyjnym, ukażą
się w formie obwieszczenia burmistrza na 30 dni przed
wyborami (art.16 Kodeksu wyborczego).

Nr
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Osiedle Bloki – Baśniowa, Floriana (parzyste 12-12 A), Legendy,
Obrońców Warszawy (nieparzyste od 1 do 5; parzyste od 6 do 14),
Partyzantów (nieparzyste od 1 do 41), Poznańska (parzyste 226228), Rajska, Strzykulska (nieparzyste od 1 do 23), Zamkowa.
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Jolanta Niegrzybowska
Sekretarz Gminy
Siedziba obwodowej komisji
do spraw referendum gminnego
Przedszkole nr 1
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Ożarowska 34 (wejście A)

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
do spraw referendum gminnego

2

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

Gimnazjum
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2

3

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

Przedszkole nr 1
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Ożarowska 34 (wejście B)

4

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

5

Osiedle Zientarówka – Gen. Henryka Dąbrowskiego, Gen.
Kazimierza Pułaskiego, Józefa Poniatowskiego (od 1 do 9A), Józefa
Wybickiego, Kapucka , Kubusia Puchatka, Muzyczna, Nadbrzeżna
(nieparzyste od 23 do 29, parzyste od 18 do 30A), Pallotyńska,
Poznańska (od 296 do 328 A), Prosta (od 20 do 23), Robotnicza
(nieparzyste od 15 do 29; parzyste od 8 do 22), Rolna, Romana
Dmowskiego, Szkolna, Władysława Sikorskiego, Wojciecha
Korfantego, Wrzosowa, Forsycji, Widok.

Przedszkole /modułowe/
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 3

6

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

Dom Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 165
(sala widowiskowa)

7

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

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 Mazowieckim
ul. Mickiewicza 51
(II budynek)

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, Stanisława Kierbedzia,
Tadeusza Kościuszki, Umiastowska, Władysława Reymonta,
Tęczowa.

10

Ożarów Maz. – Kręta, Poznańska (nieparzyste od 89 do 121,od Starostwo Powiatu Warszawskiego
125 do 125 F, od 127 do 127 A; parzyste od 134 do 224), StrzykulZachodniego
ska (parzyste od 18 do 24), Zatorze.
ul. Poznańska 129/133

11

Sołectwo Duchnice

Informacje
dla mieszkańców

Nr
obwodu
głosowania

Szkoła Podstawowa nr 1
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2

Szkoła Podstawowa nr 2
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Lipowa 11
(sala gimnastyczna)

Duchnice
ul. Ożarowska 28/30
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Informacje
dla mieszkańców

Nr
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
do spraw referendum gminnego

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 Niepubliczne
Macierzysz
ul. Sochaczewska 89

14

Sołectwa: Bronisze, Jawczyce, Konotopa , Mory

Filia D.K. Uśmiech Bronisze
ul. Przyparkowa 15

Sołectwa: Kaputy, Kręczki, Piotrkówek Mały, Strzykuły,
Pogroszew, Pogroszew Kolonia, 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)

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)

15

21

Osiedle Płochocin Południowy , Osiedle Wolica

Szkoła Podstawowa
w Płochocinie ul. Lipowa 3
(od wejścia na wprost
- duży korytarz)

Lokale w obwodach nr 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19 przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Lokale w obwodach nr 1, 3, 5, 6, 8,10,11,16, 17, 18, 19 właściwe do głosowania korespondencyjnego.

INFORMACJA
Wejście na teren realizowanej inwestycji Budowa hali widowiskowo-sportowej
w Kręczkach -Kaputach jest zabronione.

Obiekt jest w trakcie budowy i nie posiada stosownych pozwoleń na użytkowanie. Zakaz dotyczy również terenów przyległych do hali, będących przedmiotem inwestycji m.in. boiska sportowego o sztucznej nawierzchni.
Planowane zakończenie inwestycji maj/czerwiec 2018 r.
Mieszkańcy mogą korzystać na dotychczasowych zasadach z boisk trawiastych.
									
Piotr Kuśmierczyk
							
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
							
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
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13 kwietnia odbyło się otwarcie przetargu na
Utrzymanie, konserwację i oznakowanie dróg gminnych. Niebawem podpisana zostanie umowa z wykonawcą i rozpoczniemy odświeżanie i malowanie
oznakowania poziomego, w tym przejść dla pieszych,
linii segregacyjnych oraz znaków poziomych w obrębi skrzyżowań. Okres wiosenny to także konserwacja
urządzeń bezpieczeństwa ruchu – barier drogowych,
barierek w obrębach szkół i przedszkoli, punktowych
elementów odblaskowych przy przejściach dla pieszych, a także aktywnych oczek LED.
Dzieci w okolicach drogi zawsze narażone są na zagrożenie, szczególnie jeśli niedaleko znajdują się plac zabaw, szkoła, przedszkole, czy boisko. W ul. A. Mickiewicza,
przebudowaliśmy niemalże wszystkie skrzyżowania, wymalowaliśmy grubo warstwowo przejścia dla pieszych,
zamontowaliśmy aktywne punktowe elementy odblaskowe LED, zwiększyliśmy bezpieczeństwo bezpośrednio
przed przejazdem kolejowym eliminując zatrzymanie
i postój pojazdów na dojeździe do torów przy otwartych
rogatkach. Podobne rozwiązania zostały wprowadzone
w ul. J. Poniatowskiego, Szkolnej oraz przy placówkach
oświatowych w Płochocinie.
Mamy coraz więcej dróg, chodników i ciągów pieszo
rowerowych, bo takie są potrzeby mieszkańców. Niemalże każdy projekt drogowy uwzględnia już konieczność
obsługi ruchu rowerowego. Jedynym ograniczeniem
w tym zakresie pozostaje szerokość pasa drogowego
oraz przyjętych założeń w miejscowym planie przestrzennym. Przygotowujemy się do budowy ścieżki rowerowej
w ul. R. Dmowskiego (na odcinku od ul. J. Poniatowskiego
do ul. Szkolnej). Niebawem ruszy przebudowa drogi powiatowej, ul. Sochaczewskiej, która również wyposażona
będzie w rozwiązania dla ruchu rowerowego. Systematycznie wzrasta ilość dróg, po których w bezpieczny sposób mogą poruszać się rowerzyści. Mamy ponad 4 km

tego typu rozwiązań w ciągu
dróg gminnych.
Mamy 2 rodzaje ciągów pieszo – rowerowych i na każdym
obowiązują inne zasady zachowania się w stosunku do pieszych, o czym informują znaki
drogowe:
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16
oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla rowerów
i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio
po stronach wskazanych na znaku. Droga dla rowerów
jest oddzielona od innych dróg lub jezdni konstrukcyjnie
lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Umieszczone na jednej tarczy
symbole znaków C-13 i C-16
oddzielone kreską poziomą
oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Na takiej drodze
przeznaczonej do wspólnego
użytkowania, kierujący pojazdem (rowerem), jest obowiązany jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszemu.
Na zakończenie, ważna rzecz jaka należy przypomnieć,
jeśli droga wyposażona jest w ścieżkę rowerową to zmusza to kierującego rowerem do jechania po niej. Niedozwolone jest poruszanie się jezdnią w sytuacji, gdy obok
jest ścieżka rowerowa (konwencja wiedeńska o ruchu
drogowym).

Informacje
dla mieszkańców

Dbając o bezpieczeństwo…

								
Piotr Kuśmierczyk
		
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

DAM PRACĘ
Biuro R achunkowe w Blizne
Łaszcz yńsk iego,
zatrudni na stanowisko

księgowa w z ak resie
KPiR lu b p eł na
rachu nkowo ść.
Osoby zainteresowane
proszę o pr zesyłanie C V
na adres
biuro.rachunkowe@eksper tspj.pl
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kultura

Ostatnio przeczytana książka
	Jaką książkę ostatnio Państwo przeczytaliście?
Maj to miesiąc poświęcony książkom i czytelnictwu.
Każdy z nas jest inny i lubi inne książki. O tym, że
czytanie książek niesie ze sobą szereg korzyści, nie
trzeba nikogo przekonywać. Postanowiłam zapytać
przedstawicieli różnych środowisk, o to co ostatnio
przeczytali?
Elżbieta Paderewska – dyrektor Biblioteki Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim
Zwykle czytam kilka książek na raz. Mam je porozkładane w różnych miejscach, i podczytuję fragmenty to
jednej, to drugiej, w zależności od nastroju.
Ostatnio nie mogłam się oderwać od powieści Marty
Fox „Kobieta zaklęta w kamień”. Przeczytałam ją jednym
tchem. To fascynująca historia dojrzałej kobiety, pisarki. Emilia odkrywa na swoim ciele dziwne plamki i musi
podjąć leczenie. Trafia pod opiekę wymagającej Profesorki, wybitnej specjalistki dermatolog. W szpitalu poznaje
różne pacjentki, o których ciekawie opowiada, ale przede
wszystkim snuje swoją własną opowieść o partnerach,
dzieciach, przyjaciołach, pracy, swoich fascynacjach,
o tym, jak zaczęła pisać książki. Równocześnie przywołuje
historie znanych kobiet np. Oriana Fallaci, Marylin Monroe czy Maria Skłodowska Curie i te, o których historia
milczy, jak spalona „za czary” na stosie Sydonii von Borck.
Wszystkie te kobiety działały wbrew stereotypom i pomimo niesprzyjającego systemu i okoliczności odcisnęły
swój ślad w kulturze…

Beata Paplińska, nauczyciel – bibliotekarz ze Szkoły
Podstawowej w Duchnicach
Ostatnio miałam okazję przeczytać książkę Nataszy
Sochy pt.:” Apteka marzeń”. Autorka opisuje dwie bohaterki małą 2-letnią Olę i 14-letnią Karolinę, które połączyła
choroba i oddział onkologiczny. Jest to również książka
o heroicznej walce rodziców o życie dziecka. Moim zdaniem nie jest to książka o umieraniu, ale o sile, jaką każdy
10
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z nas ma zwłaszcza, kiedy przyjdzie zmierzyć się z chorobą najbliższej osoby. Powieść ta powoduje zmianę
spojrzenia na świat, każe się zatrzymać, chociaż na chwilę
i zastanowić się nad tym, co w życiu jest najważniejsze.
Uczy, aby na śmierć patrzeć z pokorą. Na długo w mojej
pamięci zostaną „czerwone baloniki marzeń”. Książka jest
bardzo emocjonalna, wzruszająca, chwyta za serce, wyciska łzy…polecam.
Alina Holk - dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”
Od zawsze interesowała mnie fantastyka i powieści kryminalne a szczególnie te, które napisała Joanna
Chmielewska i Agatha Christie. To nie znaczy, że nie czytam innych, właśnie ostatnio przeczytałam „Gwiazdkę
z nieba” Katarzyny Michalak polecam. Oczywiście nasz
Informator Ożarowski też czytam.
Grażyna Szymankiewicz – prezes Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Ostatnio czytałam „Arabską Żonę” autorstwa Valko Tanya. Autorka przedstawia losy Polki, która poślubiła muzułmanina. Książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
Daniel Grabowski, mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego
„Zbrodnie prawie doskonałe” Izy Michalewicz to pozycja dla osób, które na co dzień zaczytują się w skandynawskich kryminałach, a chciałyby dowiedzieć się, jak
niewyjaśnione sprawy sprzed lat rozwiązuje słynna grupa
policyjna „Archiwum X”. Autorka wraz funkcjonariuszami
przedstawiają pracę operacyjną policji, uświadamiając czytelnikowi, że nawet po wielu latach od zbrodni
sprawcy nie mogą czuć się bezkarni.
Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Ostatnio czytam „lokalnie patriotycznie” czyli
książki wydane przez naszych mieszkańców. Mam
na myśli książkę „Andrzej Szarmach. Diabeł nie anioł.”
Andrzeja Szarmacha i Jacka Kurowskiego, mieszkańca Ożarowa Mazowieckiego. Książka przedstawia
osiągnięcia polskiej reprezentacji w piłce nożnej w
latach 1972-1982 oraz postać „Diabła”. Ma ona formę
monologu dyskretnie moderowanego przez Jacka.
Szarmach opowiada o swoim dzieciństwie, sportowej karierze i prywatnym życiu z pasją, ale rzeczowo
i bardzo szczerze. Interesujące są charakterystyki ludzi, z którymi spotkał się na swojej sportowej drodze. Opowiada o wszystkim z dystansem, ale bardzo
ciekawie. Świetnie się to czyta. Polecam szczególnie
młodym kibicom…
Obecnie czytam też kryminał „Cień przeszłości” Grzegorza Gołębiowskiego, mieszkańca Duchnic. Opowieść
zawiera w sobie tajemnicę związaną z Dolnym Śląskiem
i II wojną światową. Sekret sprzed lat, ciemne karty historii i poszukiwanie prawdy wraz z bohaterami... polecam.
Jeśli chodzi o książki, to na pewno do moich ulubionych
autorów należą m.in. Dan Brown i Clive Cussler.

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik – pracownik urzędu, redaktor naczelna Informatora Ożarowskiego
Czytam „Zmianę” Moniki Jaruzelskiej, która jest inna
od jej poprzednich książek, bo nie dotyczy bezpośrednio
tematów osobistych i rodzinnych. To raczej studium naszej rzeczywistości, które pokazuje, że żyjemy w świecie
ciągłych zmian i rewolucji, które przestaliśmy dostrzegać
- od zmian w modzie, relacjach, obyczajowości po zmiany w myśleniu. Jedyną pewną rzeczą w życiu jest właśnie zmiana. Inna książka, którą czytam z moją córką to
„Czarnoksiężnik z Krainy Oz” L. F. Bauma, odkrywam ją na
nowo, w dzieciństwie nie przepadałam za tą historią, bo
nie rozumiałam jej do końca. Jest to opowieść, o tym co w
życiu jest najważniejsze - serce, rozum, odwaga, a może

kultura

Ewa Marczyńska – pediatra GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim
Ostatnio przeczytałam „Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polędwica i miłość” rozmowa
życia z jednym z najbardziej lubianych, przez
katolików i niewierzących, polskich księży – Janem Kaczkowskim. Świetna książka poruszająca
trudne i kontrowersyjne nieraz tematy. Ksiądz
opowiada o posłudze pośród chorych w hospicjum, które zostało wybudowane z jego inicjatywy i było przez niego zarządzane. Książka jest
miejscami ironiczna, śmieszna, ale też odważna i
poważna. Polecam…
Obecnie czytam Adolfa Pilcha „Partyzanci
trzech puszcz” - wspomnienia legendarnego cichociemnego, jednego z najsłynniejszych partyzantów AK, też świetnie się czyta….

po prostu przyjaźń, lojalność, wierność zasadom. Bardzo
mądra i aktualna historia pełna przygód, dla dzieci i dorosłych…
Ania, uczennica gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim
Przeczytałam ostatnio „Miasto 44” Marcina Mastalerza. Jest to historia o młodych ludziach, którzy zostawili
swoją młodość na barykadach. Emocjonalna opowieść o
wchodzeniu w dorosłość młodych ludzi w czasie powstania warszawskiego. W książce nie ma historycznych ocen,
ale są niesamowite emocje, wobec których żaden czytelnik nie pozostanie obojętny….
Valeria, uczennica gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim
„Hobbit” Tolkiena to książka, która opowiada o przygodach Hobbita podczas wędrówki z krasnoludkami.
Jest to książka z gatunku fantasy, którego jestem fanką.
Po przeczytaniu książki, obejrzałam film, co sprawiło mi
podwójną przyjemność…
ks. Zbigniew Kołodziej SAC - Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie
Ostatnia książka to „4 pustynie. Biegnij i znajdź własną
drogę” Daniel Lewczuk. Niezły motywator, nie tylko do
tego, by zdjąć kapcie, zejść z kanapy i zasznurować buty
– te do biegania. Czytałem z wielkim zainteresowaniem,
ciekaw co będzie dalej i dalej… na mecie. Polecam gorąco autobiografię przedsiębiorcy i ultramaratończyka,
który odkrywa siebie samego, swój hart ducha, siłę, ale
i słabości podczas morderczych biegów wiodących po
czterech pustyniach – w sumie 1000 kilometrów, pokonanych w ciągu roku przez amatora. I coś co zabrałem dla
siebie: „O tym, dokąd dotrzesz w życiu, decyduje nie tylko
to gdzie zaczniesz, ile czy zaczniesz” John C. Maxwell. Polecam nie tylko biegaczom…
Zapraszam również Państwa do podzielenia się z Informatorem Ożarowskim refleksjami na temat ostatnio
przeczytanych książek. Najciekawsze teksty opublikujemy w czerwcowym wydaniu miesięcznika oraz nagrodzimy książkami „Dawny Ożarów Mazowiecki w obiektywie”
								
Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
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Praca adwokata polega przede wszystkim
na pomaganiu ludziom
- wywiad z adwokat Katarzyną Rodzim-Kozioł, udzielającą porad w ramach
nieodpłatnej pomocy prawnej w Ożarowie Mazowieckim
Informator Ożarowski: Czym jest nieodpłatna pomoc
prawna?
adw. Katarzyna Rodzim-Kozioł: Nieodpłatna pomoc
prawna to możliwość skorzystania z pomocy adwokata
lub radcy prawnego w lokalach udostępnionych przez
gminy lub powiaty przez określony ustawa krąg osób.
W 2017 roku w Polsce zostało utworzonych 1525 punktów (minimum 2 w każdym powiecie). Udzielana pomoc
prawna zazwyczaj polega na poinformowaniu osoby
uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach oraz wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego problemu prawnego z jakim przychodzi. Czasem
również pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy
prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do
udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym
i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym czy
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
IO: Kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
KR-K: Ustawa zakłada darmową pomoc prawną, na etapie przedsądowym, dla ograniczonej grupy osób, m.in.
młodzieży do 26. roku życia, klientów pomocy społecz-

12
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nej, osób, które ukończyły 65. lat, kombatantów, weteranów, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny
oraz kobiet w ciąży.
IO: Czy porady cieszą się dużym zainteresowaniem?
KR-K: Zainteresowanie poradami jest duże, chociaż nie
ma konieczności zapisywania się z wyprzedzeniem. Pozostaję do Państwa dyspozycji w czasie codziennych dyżurów, cztery godziny dziennie, z czego w poniedziałek
i środę od 14.00 do 18.00. Mogę zapewnić, że każdy, kto
zgodnie z ustawą może skorzystać z programu nieodpłatnych porad prawnych taką pomoc otrzyma w dogodnym
dla niego terminie. Porady w Ożarowie Mazowieckim
odbywają się, od stycznia 2017 roku, w budynku Domu
Kultury „Uśmiech” przy ul. Poznańskiej 165, na III piętrze,
w pokoju 307.
IO: Z jakimi sprawami klienci przychodzą najczęściej?
KR-K: Najwięcej osób chce uzyskać informację w zakresie spraw związanych z prawem cywilnym, rodzinnym
i spadkowym. Zdarzają się jednak porady udzielane z zakresu prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych
czy prawa administracyjnego. Pomoc nasza nie obejmuje
natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowywania do jej rozpoczęcia.

nież o tych, którzy takiej możliwości nie mają, a potrzebują obrony szeroko rozumianych praw podmiotowych.
Wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia z prawem, ustawami, aktami czy umowami, my adwokaci jesteśmy do
dyspozycji naszych Klientów. Niezależnie od tego czy
stać ich na usługi na tzw. rynku komercyjnym, czy nie.
To jest istota wykonywania zawodu adwokata. To jest
zawód, który polega na służbie drugiemu człowiekowi,
pamiętajmy o tym.

IO: Jakiej pomocy oczekują klienci, a jaką mogą otrzymać w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
KR-K: Klienci często oczekują, że zostanie sporządzone
w ich imieniu konkretne pismo procesowe, niestety pomoc prawna w ramach programu nie obejmuje tego typu
czynności. Zawsze natomiast chętnie pomogę w przygotowaniu stanowiska czy wniosku o wyznaczenie adwokata z urzędu.

IO: Bardzo dziękuję za rozmowę.

IO: Dlaczego poza pracą w Kancelarii, zdecydowała
się Pani na pracę w ramach udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej?
KR-K: Jestem adwokatem od 2011 roku. Bardzo poważnie podchodzę do kwestii związanych z wykonywaniem
mojego zawodu, oraz do tradycji z których adwokatura
się wywodzi. Praca adwokata polega przede wszystkim
na pomaganiu ludziom i nie należy o tym zapominać.
Nie da się prowadzić wyłącznie komercyjnej działalności,
bo pomaga się wówczas tylko osobom, które są w stanie
materialnie sobie na to pozwolić. Trzeba pamiętać rów-

wywiad z...

IO: Z czego wynikają problemy, z którymi ludzie się
zgłaszają? Czy ma na to wpływ niska świadomość
prawna społeczeństwa?
KR-K: Osoby zgłaszające się na poradę często przychodzą za późno, nie mają świadomości np. konsekwencji
upływu terminów ustawowych czy sądowych. Dlatego bardzo ważne jest, aby zgłaszać się niezwłocznie po
otrzymaniu np. korespondencji z sądu. Wielu problemów
można wówczas uniknąć.

Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
Foto: Paweł Krupa

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Ożarów Mazowiecki w Domu Kultury „Uśmiech”,
III piętro pok. 307
przy ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów
Mazowiecki,tel. 22 731 32 66
poniedziałek

od godz. 14 00 do 18 00

wtorek

od godz. 12 00 do 16 00

środa

od godz. 14 00 do 18 00

czwartek

od godz. 09 00 do 13 00

piątek

od godz. 09 00 do 13 00

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.
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70 lat Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
- wizja na nowe lata
	Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
rozpoczęła działalność w 1948 roku. W ciągu siedemdziesięciu lat swojej historii przechodziła różne
koleje losu. Dzisiaj, jako samodzielna instytucja kultury, realizuje cele statutowe poprzez trzy placówki –
w siedzibie głównej w Ożarowie Mazowieckim, gdzie
prowadzona jest wypożyczalnia dla dorosłych i wyspecjalizowany oddział dla dzieci, Filię Nr 1 w Józefowie i Filię Nr 2 w Święcicach. Pełnimy również funkcję
powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu warszawskiego zachodniego, otaczając pomocą i opieką
merytoryczną biblioteki z terenu. Z roku na rok systematycznie rośnie liczba naszych użytkowników, rosną
i zmieniają się także ich oczekiwania. Coraz bogatsza
oferta wydarzeń kulturalnych i literackich, zajęć dla
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozrastający się
księgozbiór sprawiają, iż myślimy o nowej przestrzeni
i usługach dla mieszkańców.
W roku 70-lecia naszej Biblioteki, oprócz uczczenia jej
historii, chcemy zająć się przyszłością naszej instytucji.
Marzymy o nowoczesnej, otwartej dla wszystkich placówce i namawiamy Państwa do tego, abyście marzyli

Na 70-lecie starej Biblioteki
wymyślmy sobie nową.
Stać nas na to!
Zapraszamy na przenośną wystawę
bibliotecznych wnętrz z Polski i świata,
(miejsce: płoty Ożarowa) i zgłaszania
marzeń o ożarowskiej bibliotece na

razem z nami i wymyślili sobie wspaniałą bibliotekę! Co
najmniej na kolejne 70 lat! Zapraszamy do obchodów jubileuszu Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
pod hasłem „wizja na nowe lata”. Zapraszamy do snucia
marzeń.
Jak to zrobić? Po pierwsze, prosimy wiosną wypatrywać w mieście wystawy ulicznej pod nazwą „Stać nas
na to!” z wnętrzami bibliotek podobnych do Ożarowa
miejscowości. Biblioteki te, naszym zdaniem, są wzorem
pod względem rozwiązań architektonicznych, aranżacji
przestrzeni i usług. Liczymy, że wystawa obudzi Państwa
wyobraźnię i zaprowadzi do naszej strony www.wizjananowelata.pl – gdzie można będzie zamieszczać opisy
swoich wymarzonych wnętrz. W bibliotekach są kawiarnie, miejsca do cichej pracy, sale multimedialne i regionalne, a nawet fontanny i hamaki. Gdy opiszą Państwo
takie marzenie na stronie, rysownik stworzy na jego podstawie szkic architektoniczny, który wejdzie do naszego
zbioru życzeń.
Całość programu zakończy wystawa rysunków i szkiców oraz debata, podczas której przemyślimy zgromadzone pomysły. Po takiej sesji, będziemy znać Państwa
oczekiwanie i na ich
podstawie stworzymy
wizję nowoczesnej biblioteki.
Zapraszamy! Do zobaczenia
na www.wi18.05.2018.
zjananowelata.pl,
przy
g.18.00-20.00
wystawie
„Stać
nas
na
Piątek
to!”
i
oczywiście
w
biNa kolejne spotkanie
z ożarowską historią
bliotece. Przy okazji zapraszamy na
za tegoroczne, okoliczPoznańską 292. Tym
razem – od
nościowe i wyjątkowe
Biblioteka
zaprasza
wieloletniej
mieszkanki Gminy logo naszej biblioteki
do
Centrum
Inicjatyw
dowiemy się, jak
powstawał
Społecznych "Przy Parku"
dziękujemy panu Mar…ożarowski herb.
na gawędę o powstaniu herbu celemu Szczepkowi.
Przy okazji poznamy

malarstwo jego
autorki i posłuchamy
o dawnym Ożarowie.
Więcej historii
mówionej Ożarowa
na www Biblioteki.

wizjananowelata.pl
Niespodzianka w zamian.

Firma Księgarska
Olesiejuk sp. z o.o.

Gość:
Janina Jabłońska

Elżbieta Paderewska
Dyrektor Biblioteki
Publicznej w Ożarowie
Mazowieckim

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Wspierają nas:
Warszawski Rolno – Spożywczy
Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

Ożarowa i nie tylko.

Portal biblioteczny

Nie bój się RODO
Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych było przedmiotem szkolenia dla organizacji pozarządowych, jakie odbyło się 4
kwietnia w Ożarowie Mazowieckim.
25 maja wchodzą w życie nowe przepisy odnośnie ochrony danych osobowych, będą one dotyczyły także organizacji pozarządowych. Podczas spotkania poruszone
zostały kwestie dotyczące najważniejszych definicji za14
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wartych w rozporządzeniu, przetwarzania i udostępniania danych osobowych, przeprowadzania analizy ryzyka
czy zabezpieczania danych osobowych.
W szkoleniu, które poprowadził pan Andrzej Rybus
-Tołłoczko uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ważnym elementem spotkania
była dyskusja i możliwość zadawania pytań, wymiany
doświadczeń i indywidualnych porad.
				
Wydział Spraw Społecznych

konkursy, konkursy...
Kultura

Drodzy Czytelnicy,
Serdecznie dziękuję za skierowane do redakcji życzenia świąteczne oraz przesłane zdjęcia wspaniałych
prac plastycznych i kajmakowych mazurków. Otwieranie
e-maili od Państwa sprawia mi zawsze wielką radość, bo
oznacza, że dostarczamy nie tylko informacji lokalnych,
ale też inspirujemy do działania. A oto wybrane zdjęcia
od Czytelników, do których trafiły już obiecane niespodzianki.
Jolanta Kołodyńska -Rzeźnik

Spektakl Muzyczny WokArtystów

Z naszymi
marzeniami...
SEKCJA MUZYCZNA:
PIANO
Filip Radkiewicz
GITARA Ernest Strachota
BAS
Szymon Orłowski
PERKUSJA Marcin Ścierański

SCENA OŁTARZEW
19 maja godz. 19:00
ul. Kilińskiego 20
Ożarów Mazowiecki

PARTNERZY:
Pokety
Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu
im. Krzysztofa Komedy w Warszawie

BILETY: 15 zł
wokartstudio@gmail.com
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Legendy polskiego jazzu
podczas XXXIII Forum Humanum Mazurkas
XXXIII edycja Forum Humanum Mazurkas, która
odbyła się 8 kwietnia br. w MCC Mazurkas była prawdziwą ucztą zarówno dla znawców i miłośników jazzu,
ale także dla tych, którzy muzykę jazzową dopiero
poznają. Wyjątkowy koncert „Cały ten jazz” z okazji
50-lecia pracy artystycznej Marianny Wróblewskiej, z
udziałem jubilatki i jej znakomitych gości, przeniósł
publiczność w klimat i atmosferę jazzowych scen festiwalowych. W wieczorze udział wzięło ponad 600 osób
ze świata biznesu, polityki, kultury i sztuki. Tradycyjnie realizując misję popularyzacji kultury w regionie, inicjatorzy
projektu i mecenasi sztuki
Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz
umożliwili bezpłatny udział
w wydarzeniu
mieszkańcom
powiatu warszawskiego zachodniego.
Marianna Wróblewska, wokalistka jazzowa o niesamowitym „czarnym” głosie, do wspólnego świętowania
swojego jubileuszu pracy artystycznej zaprosiła legendy
polskiego jazzu oraz zaprzyjaźnionych artystów. Włodzimierz Nahorny, Stanisław Soyka, Trio Wojtka Kamińskiego, Marek Stryszowski, Małgorzata Pauka i Ewa Kuklińska
zaprezentowali na scenie polskie i zagraniczne standardy jazzowe. Z Włodzimierzem Nahornym – osobowością
polskiej sceny jazzowej, artystka współpracuje od początku lat 70, kiedy wydała album „Sound of Marianna Wróblewska”.
Ten właśnie duet utworami „ Spotkanie kochanków”
oraz „Gardens of
heaven” rozpoczął wyjątkowy
koncert „Cały ten
jazz”. Nie przez
przypadek Włodzimierz Nahorny nazywany jest
przez krytyków
Chopinem jazzu.
Jego
muzyka,
którą oczarował
widownię, to poezja, romantyzm,
refleksja. Podczas jego występu w pierwszej części koncertu nie mogło zabraknąć najsłynniejszej powojennej
polskiej piosenki „Jej portret”, której jest kompozytorem.
Po przerwie w rozmowie na proscenium Andrzeja Bartkowskiego z Włodzimierzem Nahornym i Stanisławem
Soyką, goście wieczoru dowiedzieli się o historii muzyki
16
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jazzowej, jej prekursorach, a także o roli jazzu w życiu obu
artystów. W drugiej części koncertu Mariannie Wróblewskiej na scenie towarzyszyło Trio Wojtka Kamińskiego,
z którym wokalistka pracuje już od wielu lat. To formacja
złożona z wybitnych muzyków doskonale poruszająca
się w repertuarze jazzowych standardów. Wraz z artystką
zaprezentowali kilka utworów z jej ostatnich płyt. Długo
wyczekiwany przez publiczność Stanisław Soyka wystąpił przy fortepianie z dwoma utworami „Cud niepamięci”
oraz „Niech całują cię moje oczy”. Znakomity wokalista,
pianista, gitarzysta, skrzypek i kompozytor swoim oryginalnym głosem i wspaniałą grą porwał serca publiczności.
Podobnie jak młoda absolwentka Wydziału Aktorskiego
PWST w Krakowie, filia we Wrocławiu, Małgorzata Pauka,
która zaśpiewała dwa utwory z repertuaru Czesława Niemena. Finałem koncertu był wspólny występ wszystkich
artystów w utworze „Mercedes Benz” do muzyki J. Joplin.
Jak na prawdziwy jubileusz przystało, nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu dla artystów i publiczności.
W towarzyszącej XXXIII FHM „Scenie Talentów”, którego
inicjatorką jest Irena Bartkowska, wystąpiła młoda wokalistka Karolina Cieślak, uczestniczka II edycji programu
X Factor, która obecnie ze swoim 4-osobowym zespołem
tworzy projekt funky-soul. W ramach finisażu goście wieczoru mogli obejrzeć wystawę malarską „Ekspresjonizm
nerwowy by Kristof Ludwin” – artysty akwarelisty, pochodzącego z Krakowa. Kuratorem wystawy była Janina
Tuora. Partnerami XXXIII edycji FHM byli Paweł Kanclerz –
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz Jan Żychliński –
Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Patronami medialnymi: TVP 3 Warszawa, Społecznościowy Portal
Kulturalny KulturawPolsce.pl, magazyn Presto, Ruch Muzyczny oraz portal kulturadostepna.pl.
Forum Humanum Mazurkas jest inicjatywą obywatelską w dziedzinie kultury, której inauguracja miała miejsce
w 2012 roku. Od tego czasu w centrum konferencyjnym
hotelu MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel kilka

razy w roku odbywają się spotkania prezentujące muzycznych wirtuozów, orkiestry symfoniczne, małe zespoły oraz uznanych malarzy i rzeźbiarzy. Projekt realizowany
jest w całości „pro publico bono”.
Marzena Kuropieska
Foto: J. Sumikowski.

	Koniec marca przyniósł podsumowania roku poprzedniego w działaniach ratowniczo gaśniczych.
Z tych podsumowań wynika, że jednostka OSP w Ożarowie Mazowieckim wyjeżdżała do zdarzeń ratowniczo – gaśniczych największą ilość razy w województwie mazowieckim (396 zdarzeń, statystyk krajowych
jeszcze nie widzieliśmy).
Ze statystyk Komendy Głównej PSP z 2016 roku wynikało, że wyjeżdżaliśmy do akcji największą ilość razy
w kraju. W 2017 roku również byliśmy
w ścisłej czołówce. To oczywiście niechlubne rekordy, bo każdy taki wyjazd
wiąże się z czyjąś krzywdą. Najlepszym
rozwiązaniem byłoby, aby samochody
strażackie nie musiały wyjeżdżać alarmowo wcale i cieszyły tylko oko swoim pięknym wyglądem. Niestety, zróżnicowanie
terenu, przebiegające przez naszą gminę
drogi i autostrady, a także zwarta zabudowa, zarówno mieszkaniowa jak i związana z działalnością gospodarczą tworzą
bardzo dużo zagrożeń, z którymi podczas
różnych zdarzeń musimy się zmagać.
Przywołane powyżej liczby pokazują, ile,
jak ciężkiej pracy i jak dużo czasu należy
poświęcić, aby nieść pomoc potrzebują-

cym. Przygotowujemy się do akcji podczas różnych ćwiczeń i szkoleń, sprzęt jest kontrolowany po każdym zdarzeniu, a także podczas cotygodniowych zbiórek. Pojazdy
utrzymywane są w najwyższej gotowości zawsze zatankowane, w 100% sprawne i gotowe do działań. Dużo akcji związanych jest ze sprawdzaniem monitoringu w firmach, pompowań, a nawet ściąganiu kota z drzewa, ale
szybko rośnie także ilość akcji drogowych, w których niestety dochodzi do uszkodzeń ciała osób uczestniczących

informacje
dla mieszkańców

Strażacy z rekordem, ale nie ma się z czego cieszyć…

w wypadkach. To te najbardziej nieprzyjemne akcje, do
których musimy dostać się jak najszybciej. Ważna jest tu
współpraca i wyrozumiałość kierowców, uczestników ruchu drogowego, aby tworzyli dla nas tak zwany „korytarz
ratunkowy”, aby nie utrudniali przejazdu pojazdom spieszącym na miejsce akcji, a także wspierali nas posiadaną
wiedzą o zdarzeniu i możliwych osobach poszkodowanych.
Dziękuję strażakom za poświęcenie, a czytelnikom życzę, abyśmy jak najrzadziej musieli się spotykać podczas
akcji ratowniczo gaśniczych.

Jarosław Rasiński
Naczelnik OSP Ożarów Maz

Z okazji Dnia Strażaka, który przypada 4 maja, wszystkim Strażakom z Gminy
Ożarów Mazowiecki, składam serdeczne życzenia i podziękowania za działalność
ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi oraz za przekazywane
młodzieży w tym duchu wartości.
Dziękuję za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków,
za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych zadaniach
chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie.
Życzę Wam, aby służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Z koleją w „Uśmiechu”
„Zatrzymać czas” - wystawa poplenerowa malarstwa, rzeźby i fotografii inspirowana koleją ze Stacji Muzeum i Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.
Wystawę otworzył Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Bożena Żelazowska - Przewodnicząca Komisji Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Alina Holk - Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”,
Sławomir Majcher -pełnomocnik ds. Marketingu Stacji Muzeum.
Wystawa ta jest z wielu względów wyjątkowa… jest to pierwsza ekspozycja Stacji Muzeum, prezentująca prace
artystów, którzy motywem przewodnim swoich działań twórczych uczynili kolej... Obrazy, rzeźby i fotografie są efektem pleneru zorganizowanego przez Stację Muzeum w czerwcu 2017 roku. Twórców artystycznej opowieści zainspirowały legendarne maszyny w Stacji Muzeum oraz w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. W grodzie nad
Bzurą znajduje się jedyna tego typu kolekcja w Europie. Uczestników pleneru zafascynowały też przepiękne pejzaże,
urokliwa przyroda oraz perły architektury Sochaczewa i okolic: Zamek Książąt Mazowieckich czy bazylika pw. św. Jana
Chrzciciela w Brochowie, gdzie był ochrzczony Fryderyk Chopin…
„Idea pleneru jest niezwykle ciekawa i godna kontynuacji” – podkreśla Antoni Wróblewski, kurator pleneru. Autorzy prac to : Kazimierz Furga, Michał Godlewski, Marek Hołda, Janusz Lewandowski, Daniel Ludwiczuk, Mikołaj Malesza, Bartosz Musiej, Krystyna Olchawa, Katarzyna Wiszowaty, Antoni Wróblewski
Stacja Muzeum,
Dom Kultury „Uśmiech”
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15 kwietnia 2018 na Scenie Ołtarzew miało miejsce
szczególne wydarzenie kulturalne, zorganizowane z okazji uroczystego jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił czołowy polski zespół orkiestrowy
– Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Mariusza Latka. Orkiestra pracuje pod kierownictwem
artystycznym swego założyciela i pierwszego skrzypka,
Jana Lewtaka. W pierwszej części koncertu artyści wy-

Kilara, efektownie czerpiący inspiracje z folkloru góralskiego – Orawa.
Koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej,
zakończony owacją na stojąco i dwoma bisami, spotkał
się z ogromnym entuzjazmem słuchaczy. Działający pod
kierownictwem Jana Lewtaka zespół kolejny raz udowodnił, że jest jedną z najznakomitszych orkiestr kameralnych w Polsce. W roli konferansjera publiczność mogła
podziwiać cenionego dziennikarza muzycznego Polskie-

konali kompozycje Jana Sebastiana Bacha: Preludium
c-moll, III Koncert brandenburski oraz Koncert d-moll na
dwoje skrzpiec.W trudnych, wirtuozowskich partiach solowych zaprezentowali się znakomici muzycy: czołowa
skrzypaczka młodego pokolenia, obecnie koncertmistrz
Orkiestry Filharmonii Narodowej – Maria Machowska
i Jan Lewtak.
W drugiej części koncertu zabrzmiały kompozycje
Wojciecha Kilara. Usłyszeliśmy muzykę do filmów takich
jak m.in.: Pianista, Cwał, Smuga cienia, Rodzina Połanieckich, Ziemia obiecana. Partie solowe w filmowych kompozycjach wykonali utalentowani artyści: Piotr Lis (obój),
Maria Lewicka (flet) oraz Grzegorz Wołczański (klarnet).
Jako ostani utwór zabrzmiał słynny poemat symfoniczny

go Radia – Pawła Sztompke, którego błyskotliwe i dowcipne komentarze przydały temu projektowi dodatkowego blasku.
Ogromne podziękowania należą się organizatorom
koncertu: burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego Pawłowi Kanclerzowi, ks. Jackowi Smykowi SAC – proboszczowi kościoła pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie
i ks. Mirosławowi Mejznerowi SAC – rektorowi WSD pallotynów w Ołtarzewie. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Związku Artystów i Wykonawców STOART,
który dofinansował ten unikalny projekt.
dr Mariusz Latek

Koncert z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
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Kalendarium DOMU kultury „Uśmiech”
- MAJ
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165
▶▶ 12 maja - sobota - godz. 17.00 Koncert i promocja
płyty KABARET STARSZYCH PANÓW. Przeboje wszech
czasów śpiewa ARTUR GOTZ. Impreza organizowana
przez Dom Kultury „Uśmiech” i Bibliotekę Publiczną w
Ożarowie Mazowieckim. Wstęp wolny!
▶▶ 13 maja - niedziela - godz. 12.00 Wystawa pracowni
plastycznej na zakończenie roku kulturalnego
▶▶ 20 maja - niedziela - godz. 16.00 DZIWNY JEST TEN
ŚWIAT. Hołd artystom, którzy odeszli. Koncert w wykonaniu uczniów z Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. Krzysztofa Komedy w Warszawie. Wystąpią
wokaliści z klasy Magdaleny Ptaszyńskiej. Wstęp wolny!
▶▶ 26 maja - sobota - godz. 15.00-19.00 Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Mamy
Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

▶▶ 13 maja - niedziela - godz. 15.00 Spektakl dla dzieci
„Słoneczko i chmurka” w wykonaniu Teatru Urwis. Wstęp
wolny!
Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15
▶▶ 6 maja - niedziela - godz. 16.00 Przesłuchania do konkursu „Piosenki o Mamie”
▶▶ 13 maja - niedziela - godz. 15.00 „Majówka dla małych i dużych”. W programie m. in. „Piracki Piknik Rodzinny”.
Impreza plenerowa organizowana z sołectwem Bronisze.
Wstęp wolny!
Centrum Inicjatyw społecznych
ul. Poznańska 292
▶▶ 15 maja - wtorek - godz. 12.00 wykład pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy pt. „Rozmowa kwalifikacyjna
– Jak uniknąć błędów i nawiązać rozmowę z pracodawcą.”

▶▶ 6 maja - niedziela - godz. 15.00 X Majówka Józefowska.

Kalendarium Biblioteki Publicznej
- maj
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Szkolna 2
▶▶ Wystawa uliczna „Stać nas na to!” – Kwiecień/Czerwiec, ul. Szkolna i kolejne miejsca w mieście. Wystawa w
roku „70-lecia Biblioteki” – przegląd nowoczesnych wnętrz
bibliotecznych.
▶▶ Wystawa pokonkursowa prac dziecięcych: „Biblioteka
moich marzeń”: od 08.05.2018 r., Biblioteka główna, ul.
Szkolna 2.
▶▶ Koncert: Artur Gotz śpiewa piosenki Kabaretu Starszych Panów: 12.05.2018 r., g. 17.00, Sala Kominkowa
Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165.
▶▶ Recital Olgi Bończyk „Piosenki z klasą”: 16.05.2018 r.,
g. 13.00, Biblioteka główna, ul. Szkolna 2. Spotkanie organizowane w ramach Stolicy Kultury Mazowsza 2018 z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza, współfinansowane ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
▶▶ Choroby Zapalne Stawów. Wykład on-line: 16.05.2018
r., g. 17.15-18.45, Biblioteka główna, ul. Szkolna 2. Wykład Wszechnicy Żywieniowej SGGW, współorganizowany
z Ożarowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Prowadzenie: dr n. med. Alina Lisawa (NZOZ, SGGW), dr inż. Danuta
Gajewska (Katedra Dietetyki, SGGW). Wstęp wolny.
▶▶ „Jak to z herbem Ożarowa było?” - Gawęda o starym

Ożarowie, Gość Janina Jabłońska: 18.05.2018 r., g. 18.00,
Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”, ul. Poznańska
292.
▶▶ Biblioteka na imprezie miejskiej z okazji Dnia Dziecka
„Miasteczko Uśmiechu”: 26.05.2018 r., g. 14.00-18.00
▶▶ Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz: 27.05.2018 r.,
g. 9.00-15.00. Zapraszamy na wspólny z bibliotekarzami
rajd rowerowy (rajd towarzyszący XVIII Rajdowi Rowerowemu im. Janusza Kusocińskiego). Trasa Ożarów – Palmiry,
ok. 36 km. Kto się pisze? Szczegóły w Bibliotece.
▶▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych - 9.05.2018 r.,
godz. 17.00 Tym razem rozmawiać będziemy o książce
„Rdza” Jakuba Małeckiego. Zapraszamy, wstęp wolny.
Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15
▶▶ Turniej Szachowy o Puchar Biblioteki: 12.05.2018
r., g. 10.00-14.00. Cały rok ćwiczeń i w końcu prawdziwa
bitwa!
Informacje o wydarzeniach bieżących znajdują się
w kalendarium na stronie Biblioteki, gdzie można również zapisać się na biblioteczny newsletter.
Kontakt: Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim: 
22 722 12 65, Filia w Józefowie: 22 292 60 22,
Filia w Święcicach: 22 721 02 60.

Pamiętaj wywieś flagę

od 2004 roku 2 maja jest
Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
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Kto czyta w Ożarowie?
mieszczanymi w mediach, często sami podpowiadają
nam, co warto kupić do zbiorów. Aby skrócić kolejki rezerwacji tytułów np. Remigiusza Mroza, Katarzyny Bondy, Danielle Steel, książki często zamawiane kupujemy
w dwóch egzemplarzach.
Wśród osób korzystających z ożarowskich bibliotek
dominują dorośli, czynni zawodowo (51 %), kolejna duża
grupa to dzieci i młodzież do lat 19 (33 %), a pozostali to
osoby w wieku powyżej lat 60. Nasi użytkownicy są, bez
względu na wiek, bardzo otwarci na nowe technologie,
między innymi regularnie korzystają z komputerów, tabletów i biorą udział w kursach komputerowych.
I jeszcze ciekawostka: nasi rekordziści to małżeństwo
z Józefowa, w wieku 75 i 76 lat, którzy w ubiegłym roku
wypożyczyli razem 498 książek. Biorąc pod uwagę, że
państwo czytają oboje, zdecydowanie lektura jest ich ulubionym zajęciem. Wśród dzieci pierwsze miejsca na czytelniczym podium zajmuje również rodzina, tym razem
rodzeństwo w wieku 7 i 5 lat, które przeczytało z mamą
241 książek. Brawo!
Wszystkich wypożyczeń w 2017 roku było 47248,
a gdybyśmy podzielili je przez liczbę mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego, to przeciętnie ożarowianie wypożyczają minimum dwie książki rocznie. Wiemy od naszych
czytelników, że często też kupują książki, lub korzystają
z innych bibliotek, czyli śmiało możemy zaryzykować
twierdzenie, iż nasze miasto w pozytywny sposób „odstaje” na tle polskich badań czytelnictwa. Wskaźniki z roku
na rok wzrastają, Biblioteka Publiczna stale zmienia się
dla swoich użytkowników, jest otwarta na ich propozycje
i potrzeby, co z kolei stale zwiększa grono sympatyków
naszych placówek.

KULTURA

38% Polaków, według najnowszych badań Biblioteki Narodowej , deklaruje iż czyta książki, co w badaniu oznacza przeczytanie przynajmniej jednej książki
rocznie. Minimum 7 książek w roku przeczytało tylko
9% badanych. Reszta przez cały rok nie sięgnęła nie
tyko po książki, ale także nie miała w ręku gazety
bądź czasopisma. A jak wygląda czytelnictwo w Ożarowie? Kto korzysta ze zbiorów i usług biblioteki publicznej?
Zarejestrowani w ożarowskiej bibliotece czytelnicy
stanowią 1/5 liczby mieszkańców miasta i gminy, a z ubiegłorocznych statystyk wynika, iż nasze cztery placówki
odwiedzone zostały 49 719 razy, przy czym ponad 9 tysięcy osób skorzystało z urozmaiconej oferty kulturalnej,
a 2 647 osób aktywnie wypożyczało zbiory biblioteczne
do domu i na miejscu. Statystycznie więc każdy ożarowianin odwiedził nasze placówki minimum raz w ciągu 2017
roku.
Zdecydowanie większą aktywność czytelniczą wykazują kobiety - stanowią 71 % osób wypożyczających
i uczestniczących w spotkaniach. Udział w spotkaniach
przekłada się na tzw. „TOP 10”, czyli listy naszych bestsellerów. W ostatnim czasie gościliśmy kilka znanych
polskich autorek, m.in. Aleksandrę Tyl, Małgorzatę Gutowską-Adamczyk, Anetę Krasińską i Ałbenę Grabowską.
To właśnie ich książki, po pełnych osobistych rozmów
i ciepła spotkaniach, królują od wielu miesięcy na naszych listach. W Ożarowie Mazowieckim powstała moda
na polskie autorki, poza wymienionymi czytane są także:
Krystyna Mirek, Gabriela Gargaś, Magdalena Kordel i Katarzyna Michalak. Podobna obserwacja dotyczy książek
i spotkań dla dzieci – po wizycie Zofii Staneckiej wzrosła
liczba wypożyczeń jej książek (nie tylko serii o Basi), a po
spotkaniu z Wojciechem Widłakiem „Wesoły Ryjek” i „Pan
Kuleczka” praktycznie nie wracali na biblioteczne półki.
Nasi czytelnicy w swoich wyborach kierują się też
oczywiście recenzjami księgarskimi i wydawniczymi, za-

Ewa Sobieraj
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

WILKI
Grupa Wilki trenuje cały rok. Jak tylko jest okazja to
czas weekendowy spędza w Kampinoskim Parku Narodowym wśród pięknej przyrody i świeżego powietrza.
Nordic Walking najlepiej trenować właśnie na naturalnym podłożu, gdzie kij można wbić, aby wydłużyć i odbić
dynamiczny krok. Również świeże powietrze i odgłosy lasu wpływają kojąco
na nasze samopoczucie, a towarzystwo
pasjonatów podzielających nasze hobby to sama przyjemność i rewelacyjny
pomysł na spędzenie czasu.
Pamiętajmy, że taka aktywność fizyczna to doładowanie baterii na cały
tydzień pracy, to świetna metoda na
dotlenienie całego organizmu, rozgrzanie mięśni i stawów, poprawa układu
krążenia, poprawa odporności, walka
z dysfunkcjami wynikającymi z siedzącego trybu pracy ale i cudowna meto-

da na odstresowanie
i złapanie świetnego
nastroju. Zapraszamy
zatem do dołączenie do
naszej grupy i wspólne
pokonywanie kilometrów dobrą techniką Nordic Walking
w rewelacyjnym towarzystwie
miłośników tego sportu, sportu dostosowanego dla wszystkich. Jeśli lubisz aktywnie
spędzać czas to dołącz do nas
również w każdą środę o 19.00
– spotykamy się przy fontannie.
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śp. Lech Isakiewicz – wspomnienie
Lech Isakiewicz był pierwszym Burmistrzem
w Ożarowie Mazowieckim i pełnił tą funkcję w latach
1990-1998.
Były to zupełne początki samorządności w Polsce
i okres wyjątkowy pod każdym względem, także w zakresie pracy pierwszych samorządowców. Upadek komunizmu i wszechobecna zmiana wpływały na ogromny zapał
do pracy, motywację i wielkie chęci, aby zmiany ustrojowe wprowadziły jak najlepsze porządki. Zarówno urzędnicy, jak i mieszkańcy, ze szczególnym zainteresowaniem
śledzili i wdrażali w życie
wszystkie
pojawiające się nowe
obowiązki.
W takim czasie
miałam
przyjemność
pracować ze
śp.
Lechem
Isakiewiczem.
Był to jeden
z najlepszych
o k re s ó w
Lech Isakiewicz 1943 -2018

pracy w Urzędzie – czas wytężonej pracy, ale i wielkiego zaangażowania, poruszenia, rozwoju, zmian. Warto
przypomnieć, w szczególności, całą złożoną i obszerną
problematykę komunalizacji gruntów z tamtego okresu,
czyli unormowania stanu prawnego gruntów, zarówno
gminnych, jak i Skarbu Państwa. Lech Isakiewicz, stojąc
na czele Urzędu, przewodził tym wszystkim zmianom i
zarządzał Gminą w tym niełatwym okresie. Trzeba oddać
Mu pamięć i wielki szacunek za wykonaną w tym okresie
pracę, kiedy zupełnie wszystko, od przepisów prawnych
po wszelkie wykonywane działania, było nowe i nieznane. W obecnych czasach, już jako anegdotę można opowiadać fakt, że jako urzędnicy musieliśmy nawet nauczyć
się pisania uchwał na zupełnie nowych zasadach i zgodnie z nowymi przepisami. Lech Isakiewicz był dobrym i
lubianym szefem, jego spokój i opanowanie wpływały
pozytywnie na pracowników, a rozwaga i doświadczenie
pomagały w trudnych sytuacjach. Ten wyjątkowy czas
i ten dobry gospodarz zostaną w naszej pamięci na zawsze.

Darmowe wykłady doradców zawodowych
	Rusza druga edycja projektu „Zwiększanie kompetencji na rynku pracy”. W ramach projektu doradcy
zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego zapraszają na bezpłatne wykłady odnośnie poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą czy
zakładania działalności gospodarczej.
Zmiana pracy czy zakładanie działalności gospodarczej zazwyczaj wiąże się ze stresem i rodzi wiele wątpliwości. Ideą tego projektu jest zaproponowanie uczestnikom spotkań takich rozwiązań, aby jak najłatwiej
i najszybciej osiągnęli swoje cele. Dzieje się to poprzez
zapewnienie profesjonalnych doradców i kameralnej
atmosfery. Wykład, który będzie dotyczył sposobów na
przeprowadzenie skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
będzie miało miejsce 15. maja 2018 r. Podstawowe aspekty związane z jej założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej zostaną omówione 19. czerwca 2018 r.
Wszystkie wykłady odbywają się w Centrum Inicjatyw
Społecznych „Przy Parku” ul. Poznańska 292, Ożarów
Mazowiecki, w godzinach 12:00-15:00. Wstęp na spotkania jest bezpłatny, ale ze względu na limitowaną liczbę
miejsc obowiązują zapisy: cisprzyparku@gmail.com lub
22 292 61 61.

Barbara Łuczak
CIS „Przy Parku” – Dom Kultury „Uśmiech”
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Nina Wawrzak

prEZENTACJA HISTORYCZNO- PATRIOTYCZNA
W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Duchnicach oraz
przedstawiciele służb mundurowych z Ożarowa Mazowieckiego i Powiatu Warszawskiego-Zachodniego
uczestniczyli w prezentacji historyczno-patriotycznej.
Głównym elementem spotkania było wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi
Jarosława Olbrychowskiego. Opowiedział on o etosie zawodu policjanta dawniej i dzisiaj, a także przybliżył zebranym tragiczne losy policjantów Policji Państwowej II RP,
którzy na przełomie września 1939 i maja 1940 najpierw
byli jeńcami największego obozu specjalnego NKWD
w Ostaszkowie, a następnie wiosną 1940 roku zostali zamordowani przez NKWD w Kalininie.
Kolejnym elementem spotkania była prezentacja repliki munduru funkcjonariusza Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. Historię
umundurowania formacji policyjnej przedstawił
przedstawiciel Biura Historii i Tradycji Komendy
Głównej Policji sierż. szt.
Karol Woldan.
Wszyscy uczniowie
biorący udział w tej wyjątkowej lekcji historii
otrzymali pamiątkowe
odznaczenia OKM 1940
(skrót od nazw Ostasz-

Wytańczone nagrody

ków, Kalinin, Miednoje).
Z ogromnym zainteresowaniem uczniowie wysłuchali
prezentacji, była to okazja nie tylko do pogłębienia i uporządkowania swojej wiedzy na temat obozów NKWD, ale
również możliwość podzielenia się swoimi refleksjami na
temat prezentowanych fragmentów filmów oraz zdjęć
archiwalnym. Ogromne wrażenie na uczniach wywarła
prezentacja dotycząca trudnego procesu poszukiwania
tożsamości zamordowanych przez NKWD funkcjonariuszy Policji Państwowej.
Ta niecodzienna lekcja historii była również okazją dla
uczniów do zapoznania się z umundurowaniem współczesnego Policjanta, a także Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim, których
przedstawiciele w sposób niezwykle interesujący omówili poszczególne elementy umundurowania każdego
z rodzaju służb.
Ogólnopolski program edukacyjno-historyczny OKM
1940 realizowany jest pod patronatem Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy
Głównej Policji.

Oświata

„OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje” - prezentacja historyczno-patriotyczne dla dzieci i młodzieży, to wydarzenie, które wpisuje się w obchody
100- lecia Niepodległości w Gminie Ożarów Mazowiecki. Tematem przewodnim wydarzenia było znaczenie etosu służby w odniesieniu do wzorców
i wartości postępowania policjantów przedwojennej
Policji Państwowej.

Beata Paplińska
Szkoła Podstawowa w Duchnicach

Podczas XVII Mazowieckiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA zorganizowanego przez Dom Kultury „Włochy” Zespół Taneczny
GANG OF WILD GIRLS z Domu Kultury „Uśmiech” zdobył
wyróżnienie – taniec nowoczesny, natomiast Zespół Taneczny GANG OF WILD KIDS III miejsce – taniec nowoczesny.
Instruktor tańca pani Klaudia Zalewska otrzymała dyplom
uznania za wspieranie rozwoju artystycznego swoich podopiecznych oraz pełną zaangażowania pracę z młodymi tancerzami.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Nagrody wytańczyły: Zosia Aptacy, Ola Kosińska, Maja
Królikowska, Karolina Pruszyńska, Weronika Świerzbiołek,
Patrycja Olszańska, Julia Kamińska, Małgosia Pruszyńska,
Gabriela Kwiatkowska, Adam Stuczyński, Alicja Stuczyńska,
Lena Błachnio, Kaja Seweryn, Wika Polit, Paulina Kozdrowicka, Natalia Młodzikowska, Blanka Tarkowska.

Viola Wściseł, Dom Kultury „Uśmiech”
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oświata

Edukacja ekologiczna poprzez zabawę
	Ile wody zużywamy każdego dnia i na jakie czynności, jakie są źródła zanieczyszczeń, jak oczyszczamy ścieki, jak działa kanalizacja sanitarna - to pytania
na które odpowiedzi uczniowie klas I – III z ożarowskich szkół znaleźli podczas warsztatów ekologicznych przeprowadzanych w szkołach przez ożarowski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Edukacja ekologiczna jest bardzo ważna, szczególnie
kiedy mowa o najmłodszych. Nauka pewnych nawyków
ekologicznych oraz wiedza na temat przyrody, która nas
otacza są niezbędne. Jednak zamiast nudnych pogadanek, wykładów, warto edukować dzieci poprzez zabawę.
Przekonaliśmy się o tym podczas warsztatów „Stop dla
śmieci w naszej sieci” , które zawierały elementy eksperymentu i zabawy, oraz przewidywały czynny udział uczestników podczas doświadczeń.
Celem podejmowanych w szkołach działań edukacyjnych jest aktywizacja i podniesienie świadomości
ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw
proekologicznych
jednocześnie upowszechniając
wiedzę z zakresu
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Dzieci
bardzo
chętnie i z dużym
zainteresowaniem uczestniczyły
w proponowanych
zajęciach.

Kolejnym elementem edukacji ekologicznej były również
konkursy plastyczny i plastyczno – techniczny, pod takim
samym hasłem jak warsztaty czyli „Nie dla śmieci w naszej
sieci“ Obydwa konkursy objęte zostały patronatem honorowym Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
Warsztaty oraz konkursy z zakresu edukacji ekologicznej wpisują się w obchody Światowego Dnia Wody na terenie gminy.
Światowy Dzień Wody ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych na Zgromadzeniu Ogólnym, w 1992
roku w Rio de Janeiro. Święto to, ma na celu, podkreślenie znaczenia wpływu prawidłowej gospodarki wodnej
na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas
świata, a także rolę wody w życiu każdego człowieka.
(na podstawie materiałów z ZWIK Ożarów Mazowiecki)

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

Koncert Janka Traczyka w Józefowie
W sobotni wieczór 14 kwietnia w Filii Domu Kultury „Uśmiech” odbył się wyjątkowy koncert Janka
Traczyka, kompozytora i aktora musicalowego. Zdobył on popularność jako odtwórca roli
Jana w musicalu „Metro” w Teatrze
Buffo. Obecnie można go zobaczyć na
deskach Teatru Muzycznego w Gdyni
w musicalu „Notre Dame de Paris” oraz
w warszawskim Teatrze Roma w przebojowym musicalu „Piloci”. Występował także w talent show – Must Be The
Music oraz The Voice of Poland, a także
jest uczestnikiem bieżącej edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo.
W trakcie koncertu usłyszeliśmy zarówno autorskie utwory Janka Traczyka
(When We Talk, Chciałbym to być ja oraz
Rapsodię chińską), jak również znane
covery m.in. Leonarda Cohena i zespołu
Fools Garden. Wszystkie kompozycje zaprezentował z niezwykłą pasją i temperamentem, czym
zyskał sobie sympatię zgromadzonych gości. Jego osobowość i charyzma porwała całą salę do wspólnego śpie24
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wania.
Jak skomentowała po koncercie Elżbieta Paderewska Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim: „Było nastrojowo i zabawnie, wzruszająco i humorystycznie, romantycznie
i ... uroczo! Publiczność wyprosiła kilka
bisów i na koniec razem z artystą zaśpiewaliśmy balladę Leonarda Cohena „Hallelujah”. To był piękny wieczór!”.
		
Po koncercie na Janka czekała
długa kolejka fanów po autografy, zdjęcia
i chwilę osobistej rozmowy. Dało się odczuć, że bezpośredni kontakt z publicznością sprawia mu przyjemność!
		
Organizatorami wydarzenia
była Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie oraz Filia nr 1 Biblioteki Publicznej w Józefowie.

Monika Dziedzic
Kierownik Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Józefowie
Agnieszka Kowalska
Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie

12.05.2018
g.17.00-18.30
Sobota
Sala Kominkowa
Domu Kultury
„Uśmiech”,
ul. Poznańska 165
Artur Gotz, dzięki
zaskakującym
aranżacjom klasycznych
piosenek, łączy to,
co sentymentalne,
z tym, co aktualne.
Sprawdźcie.
Zapraszamy!

koncert i promocja płyty

KABARET
STARSZYCH PANÓW
Przeboje wszech czasów śpiewa

ARTUR GOTZ
Partner:

Spotkanie w ramach Stolicy Kultury Mazowsza.

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
Dom Kultury "Uśmiech", ul. Poznańska 165
05-850 Ożarów Mazowiecki
www.dkusmiech.eu
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Halowe Mistrzostwo Polski w łucznictwie
dla Klubu Sportowego Ożarowianka
	Ewelina Lisiecka – zawodniczka Klubu Sportowego Ożarowianka - Halową Mistrzynią Polski Młodzików na rok 2018 w kategorii Młodzik Młodszy.
Ewelina w wieku 9 lat zetknęła się z łucznictwem na
Zamku w Czersku, gdzie podczas
festynu można było spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku. Spodobała
jej się ta zabawa, a celność jak na
pierwszy raz, była doskonałą. Potem
rodzice zapisali ją do sekcji łuczniczej w Klubie Sportowy Ożarowianka. Sekcja łucznicza, prowadzona
w klubie od 2006 pod okiem trenera Grzegorza Targońskiego, byłego
łucznika i olimpijczyka z Sydney,
stała się z czasem, jej drugą rodziną.
Początki były trudne, gdyż okazało
się, że sport ten ma wiele zasad i wymaga cierpliwości, systematyczności
i wysiłku, a także czasu i poświęcenia,
także ze strony rodziców. Dopiero
po roku treningów Ewelina zaczęła
jeździć na zawody. Pierwsze w 2014
Grand Prix Żoliborza i VI miejsce.
Potem Halowe Mistrzostwa Mazowsza w Teresinie w 2015 – V miejsce.
W 2016 – I miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Z roku na rok osiągała coraz lepsze wyniki i biła kolejne swoje rekordy. Wszystko okupione pracowitością
i wytrwałością. W łucznictwie nigdy nie ważny był dla niej
wynik, ale chęć rywalizacji i doskonalenie się.

NOC SÓW
		Jest ogólnopolskim wydarzenie edukacyjnym poświęconym tym tajemniczym ptakom. Przypada wiosną, w okresie godowym, kiedy pohukiwania
są wyraźne i głośne, a sowy bardzo aktywne. W tym
roku Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
po raz pierwszy włączyła się do akcji.
Jako Biblioteka Przyjazna Zwierzętom chętnie włączamy się we wszelkie działania lokalnej Fundacji „Chcę
Mieć Przyszłość” i tak samo chętnie gościmy w naszych
progach przyrodnika – pana Marka Kowalskiego z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Ożarowska Noc Sów,
przygotowana w takiej właśnie współpracy, zakończyła
się sukcesem. Uczestnicy spotkań poznali zwyczaje sów,
ich menu, zalety sąsiedztwa tych fascynujących ptaków
oraz przesądy z nimi związane. Mieliśmy także okazję, by
poznać najpopularniejsze polskie gatunki, takie jak: puszczyki, uszatki, płomykówki, pójdźki, sóweczki, czy puchacze i posłuchać, jak różne odgłosy wydają. Po obejrzeniu
filmu, przygotowanego przez Stowarzyszenie „Ptaki Polskie” oraz ciekawej prezentacji pana Marka, wyruszyliśmy
najpierw do parku w Duchnicach, następnie do parku
26
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Ten rok rozpoczął się dla Eweliny rewelacyjnie, gdyż
na VIII Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików w Tyczynie zajęła I miejsce i zdobyła tytuł Halowego Mistrza
Polski na rok 2018. Obecnie ma 14 lat i uczęszcza do VII
klasy szkoły podstawowej. Oprócz
sportu lubi matematykę i koty.
Z czasem cała rodzina zaczęła
trenować łucznictwo. Na zawodach,
obok Eweliny jako młodzika młodszego, występuje brat Jan, w kategorii dzieci, tata w kategorii master,
a mama jest wiernym kibicem.
Treningi w KS Ożarowianka odbywają się kilka razy w tygodniu pod
okiem trenera Agaty Mordzonek. W
sezonie zimowym sekcja łucznicza
działa na antresoli sali gimnastycznej
gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim. W sezonie letnim zajęcia „pod
chmurką” odbywają się na terenie
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim (w planach Kaputy – ul. Sochaczewska 217,
na torach łuczniczych - dojazd autobusem lini 813). Sekcja łucznicza jest
współfinansowana ze środków gminy w ramach zadania publicznego.
Każdy może zacząć swą przygodę z łucznictwem, czy
ma 10 lat, czy 60. W tej dyscyplinie sportu olimpijskiego
wiek nie ma znaczenia.
Luiza Lisiecka
w Ołtarzewie, gdzie
najbardziej
wytrwali
zostali nagrodzeni
–udało im
się usłyszeć
pohukiwanie uszatki
zwyczajnej.
Dla
młodych
uczestników było
to ciekawe
wydarzenie, nie tylko ze względu na nocny spacer w wyjątkowej atmosferze. Wspólnie nauczyliśmy się, jak obserwować przyrodę, jak zachowywać się, by nie płoszyć
zwierząt oraz że cierpliwość i wytrwałość jest nagradzana.

Ewa Sobieraj
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Majowy grillowy obiad
– szybki i prosty do przygotowania
Jeszcze weekend majowy na dobre się nie zaczął, a ja już myślę o sezonie
grillowym. Pogoda nas rozpieszcza, na zewnątrz kilkanaście stopni więc
najwyższa pora na grilla. Przedstawiam Państwu moje ulubione i szybkie
do wykonania przepisy z grilla. Spróbujcie, warto …
Nadziewany filet z kurczaka
Sposób przygotowania:
Ilość składników na przygotowanie jednej roladki
Ziemniaki średniej wielkości (w mundurkach) dokładnie
•• 1 pojedynczy filet z kurczaka dla 1 osoby
wyszorować. Rozgnieść czosnek, wymieszać z masłem.
•• pesto bazyliowe
Ziemniaki przekroić na pół wzdłuż. Na środek każdego
•• suszone pomidory
ziemniaka nałożyć niewielką ilość masła. Całego ziemnia•• ser feta lub mozzarella
ka oprószyć solą. Zawinąć dokładnie w folię aluminiową.
•• oliwa z oliwek
Tak przygotowane ziemniaki wrzucić w rozgrzany węgiel
•• przyprawa do pomidorów/sól/pieprz/słodka papryka grilla. Co jakiś czas obracać i sprawdzać - nakłuwając wi•• (dla osób które lubią) 3 plastry szynki włoskiej / par- delcem lub długą wykałaczką - czy już są miękkie, czas
meńskiej /boczku wędzonego
pieczenia zależy od wielkości ziemniaków.
Marynata :
•• garść świeżych liści bazylii
•• 2 ząbki czosnku
•• pieprz, sól
•• sok z cytryny
•• oliwa z oliwek
•• dla podbicia smaku można dodać przyprawy – suszone pomidory z czosnkiem i bazylią
Z podanych składników przygotować marynatę, bazylię
i czosnek drobno posiekać, przyprawić według smaku.
Do marynaty włożyć filet z kurczaka i odstawić na kilka
godzin do lodówki. Zamarynowany filet z kurczaka kro-

Sos czosnkowy
•• 200 ml śmietany 18%
•• 200 ml jogurtu greckiego gęstego
•• 3 łyżki majonezu
•• 2-3 ząbki czosnku
•• szczypta cukru
•• pieprz czarny
•• sól
•• świeży koper
Wszystkie składnik należy połączyć, doprawić według
smaku. Najlepiej sos przygotować kilka godzin przed podaniem, aby wszystkie składniki „przegryzły się”.

imy wzdłuż na pół, uważając, aby nie przeciąć do końca. Po nacięciu mięso musi nam się rozwinąć jak książka dzieląc się na lewą i prawą część. W miejscu nacięcia
smarujemy filet pesto, dodajemy suszone pomidory oraz
ser mozzarella lub feta. Zawijamy pierś jak roladki, całość
spinamy wykałaczkami. Tak przygotowaną roladkę zawijamy szczelnie w folię aluminiową. Grillujemy min 30 minut, często obracając filet.

Lekka sałatka
•• ulubiony mix sałat
•• dodatkowo świeża rukola
•• po 1 papryce (czerwonej, żółtej, zielonej)
•• świeży ogórek
•• pomidory koktajlowe
•• prażone pestki słonecznika, dyni – wedle uznania,
•• oliwa z oliwek
•• sól, pieprz
•• opcjonalnie świeża mięta, liście świeżego szpinaku
lub marynowane gruszki pokrojone w kostkę.
MT

Ziemniaki z grilla z masłem czosnkowym
•• 1 kg ziemniaków średniej wielkości,
•• 2 średnie ząbki czosnku,
•• 1/3 kostki masła 82%,
•• sól,
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kącik kulinarny

Z przepiśnika pana domu
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dla mieszkańców

Z życia Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
12 kwietnia odbyło się Walne Zebranie członków
Stowarzyszenia Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Podsumowano pracę Zarządu w 2017 r. Był to bardzo
intensywny okres. Oprócz stałych zajęć, m.in. z rehabilitacji (pilates, joga, tańce basen), nauki j. angielskiego
i obsługi komputera, odbyło się kilkanaście wykładów o
różnej tematyce. Organizowano wyjazdy do teatrów, filharmonii, na wycieczki krajowe i zagraniczne.
Prezes Zarządu Grażyna Szymankiewicz nakreśliła plan
pracy na 2018 rok.
Walne Zebranie uświetnili swoją obecnością Paweł
Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Małgorzata Piotrowska - Skarbnik Gminy, oraz Alina Holk - dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”.

Uczestnicy podziękowali
szanownym
gościom za okazywaną sympatię i pomoc
w realizacji planów
OUTW.
Spotkanie zakończyło się miłą wymianą
poglądów przy wyśmienitym torcie.
Wszystkim członkom Stowarzyszenia życzę miłych
chwil wspólnie spędzonych na codziennych zajęciach
uniwersytetu.

Grażyna Szymankiewicz
Prezes Zarządu OUTW

JOGA, CZYLI REKREACJA RUCHOWA
	Joga, to starodawny system ćwiczeń psychofizycznych. Celem tych ćwiczeń jest uzyskanie i zachowanie
wysokiej sprawności fizycznej układów i narządów
organizmu, a także psychiki człowieka.
Pozycje ciała, które powodują napinanie lub rozluźnianie różnych partii mięśni posiadają lecznicze i fizjologiczne działanie na organizm człowieka. Doprowadzają
one do zrównoważenia, symetrii i harmonii organizmu.
Kiedy asana* jest wykonana poprawnie wtedy energia
płynąc bez przeszkód przez organizm człowieka dociera
także do miejsc dotkniętych nierównowagą.
Ciało ludzkie w różny sposób reaguje na warunki i nie
zawsze przyjazne czynniki życia codziennego. W jodze
wszystko służy temu, aby ciało było stabilne, a umysł spokojny. Ludzie szukają w tej metodzie ucieczki przed bólem kręgosłupa i sztywnością mięśni. Jest to typowy stan
stresu.
Ćwiczenia jogi dają techniki pozwalające na rozluźnienie pewnych części ciała niezależnie od sytuacji, w jakich
jest im dane funkcjonować. Trwanie w asanie powoduje
niewielkie zużycie energii przez to, że wysiłek fizyczny

jest minimalny,
bowiem nie są to
zwyczajowo rozumiane ćwiczenia dynamiczne.
Asany są natomiast pozycjami
wzmacniającymi
mięśnie. W przypadku gdy wykonywane są one
bezwysiłkowo to
w mięśniach znika napięcie powodując ich rozluźnienie.
Asany oddziałują na fizjologię człowieka poprzez zwiększenie ruchomości w stawach międzykręgowych, co powoduje poprawę warunków krążenia w naczyniach kręgosłupa, poprawę warunków krążenia oraz dokrwienia
mózgu, masaż narządów wewnętrznych i oddziaływanie
na gruczoły wydzielania wewnętrznego oraz zwoje nerwowe.
Tak duża koncentracja i spokój umysłu nie są możliwe
do osiągnięcia w trakcie wykonywania innych ćwiczeń fizycznych. Ćwicząc asany polepszamy siłę fizyczną
i wytrzymałość organizmu. Po wykonaniu grupy asan występuje u ćwiczącego dobre samopoczucie, a także po pewnym czasie zmniejsza się
podatność na zmęczenie psychiczne.
Nie należy zapominać także i o tym,
że regularne ćwiczenie asan odmładza ciało i zapobiega starzeniu.

Źródło: jogaakademicka.pl
Autor artykułu: Janusz Szopa
Zdjęcie: Anna Pachałko
*Asana - określona pozycja ciała przyjmowana
podczas ćwiczenia jogi
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III TURNIEJ TENISOWY O PUCHAR
BURMISTRZA OŻAROWA MAZ.
– debel open
– deble +100
– gra mieszana
DATA: 19.05 (sobota) godz: 12.00-20.00
korty klubu Tenes, Jawczyce, ul. Piwna 13
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy MEDIA
Więcej informacji i zapisy: www.mediatenis.pl
PARTNER: Gmina Ożarów Mazowiecki
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Prowadzony przez Fundację AR-KA-DO
Kontakt: Dorota 507-415-468 po godz. 16.00, Kasia: 602-655-645 po godz. 17.00

Podaruj psu, który tyle w życiu wycierpiał to, co najcenniejsze
- własny dom i miłość!

Miłka imię mówi o niej wszystko. Bo Miłka to naprawdę miła sunieczka. Spokojna, zrównoważona, nienachalna, łagodna i delikatna. Do pokochania w sekundę. Ma w sobie dojrzałą
mądrość i akceptacje świata. Byłaby psem idealnym dla kogoś nawet bez doświadczenia ze
zwierzakami, bo Miłka jest właściwie bezobsługowa. Umie chodzić na smyczy, dobrze dogaduje się z innymi psami, jak i z kotami. Zachowuje też czystość w mieszkaniu. Mimo swojego
cudownego charakteru wielokrotnie była oddawana do schroniska bez zgody fundacji. Kilka
lat temu została zabrana z cmentarza wraz ze swoimi dziećmi po rozstaniu z nimi przeszła
załamanie. To bardzo delikatna i wrażliwa suczka w wieku ok 7 lat. Czy w końcu ktoś da jej
bezpieczny kąt …?
Bleki to kilkuletni pies mieszaniec labradora o czarnym umaszczeniu. Czy jest to pies dla
każdego? Z pewnością nie. To pies który nie paja miłością do każdego człowieka którego zobaczy. To pies który odda swoje serce temu kto na to zasłuży. Będzie go
bronił z całych sił. Jest to pies o mocnym charakterze który nie pozwala sobie
wejść na głowę. To pies który w różnych sytuacjach pokazuje swoje niezadowolenie. Jednocześnie Bleki to psiak który uwielbia spacery, jazdę samochodem oraz
mizianie i głaskanie. Blecki będzie wiernym towarzyszem i przyjacielem .Wierny
i oddany Blekuś szuka domu bez dzieci ,szuka opiekuna który miał już doświadczenie z trudniejszymi psami.
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

Uwaga
na Kleszcze

Kącik Adopcyjny

Kącik adopcyjny

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
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Maj miesiącem książki
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Książki są jak
towarzystwo,
które sobie
człowiek
dobiera.
Monteskiusz

Czytanie
książek to
najpiękniejsza
zabawa,
jaką sobie
ludzkość
wymyśliła
Wisława
Szymborska

Niespodzianka dla wszystkich lubiących czytać książki.
Wytnij naszą majową zakładkę i ciesz się lekturą.

