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ROWERY WODNE
W OŁTARZEWIE
Zgodnie z zapowiedziami, od początku lipca zapraszamy mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki do korzystania z rowerów wodnych udostępnionych na stawie w Parku Ołtarzewskim.
Oddajemy do Państwa dyspozycji cztery rowery wodne
wraz z kamizelkami ratunkowymi, z których korzystanie jest
bezpłatne. Udostępniane będą przez siedem dni w tygodniu.
Chcemy, żeby stały się one atrakcją wakacyjn, aby w wolnej
chwili poczuć się jak na urlopie. Szczegółowe zasady korzystania określa regulamin znajdujący się na miejscu.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Gmina Ożarów Mazowiecki dopłaci do biletów komunikacji ZTM Warszawa dla swoich mieszkańców.
Bilet metropolitalny zacznie obowiązywać od 1 września 2018 roku.
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, działając w interesie mieszkańców, podjął inicjatywę dotyczącą
dopłat do cen biletów zakupywanych przez mieszkańców gminy. Dopłata pochodziła będzie z budżetu gminy.
Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 21 czerwca podjęta została uchwała, na podstawie której zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel. W lipcu podpisane zostanie porozumienie z Miastem Stołecznym
Warszawą w sprawie dofinansowania przez gminę zakupu biletu.
Gmina miała do wyboru trzy progi dofinansowania zgodnie z zaproponowanymi wariantami: „Bilet Warszawa+1”, „Bilet Warszawa+2” oraz „Bilet Warszawa+3”. Gmina Ożarów Mazowiecki wybrała opcję „Bilet Warszawa+3”, która jest najkorzystniejsza dla mieszkańców, ponieważ zawiera największą dopłatę.

Cena biletu
normalnego

Cena po zniżce Cena po zniżce
dla 2 progu
dla 1 progu
dopłaty
dopłaty
(Warszawa+1) (Warszawa+2)

bilet
30-dniowy
1 i 2 strefa

180 zł

166 zł

150 zł

bilet
30-dniowy
2 strefa

112 zł

98 zł

82 zł

bilet
90-dniowy
1 i 2 strefa

460 zł

406 zł

390 zł

bilet
90-dniowy
2 strefa

282 zł

250 zł

237 zł
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TAŃSZE BILETY KOMUNIKACJI
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI

Cena po zniżce
dla 3 progu
dopłaty
(Warszawa+3)

120 zł
72 zł
330 zł
212 zł

MIESZKAŃCY GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI ZAPŁACĄ ROCZNIE NAWET DO

720 ZŁOTYCH
MNIEJ ZA BILETY DŁUGOOKRESOWE

W ofercie Warszawa+3 - bilet 30-dniowy normalny imienny, ważny w obu strefach
biletowych – będzie kosztował tylko 120 zł, czyli o 60 zł mniej niż dotychczas,
natomiast za bilet 90-dniowy będzie trzeba zapłacić 330 zł (czyli o 130 zł mniej).
Mieszkańcy będą mieli dostęp do największej w Polsce zintegrowanej sieci komunikacyjnej, obejmującej: tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie
dowozowe typu „L” a także – w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD – pociągi Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. I to wszystko w ramach jednego biletu Warszawskiego
Transportu Publicznego.
W najbliższym czasie przedstawimy szczegółowe informacje oraz zasady na jakich mieszkańcy Gminy będą mogli ubiegać się o korzystanie z tańszych biletów komunikacyjnych.
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Informator Ożarowski 6/82 2018
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ABSOLUTORIUM ZA 2017 ROK
Podczas sesji 21 czerwca Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego Pawłowi Kanclerzowi. Wcześniej radni wysłuchali
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej udzielenia absolutorium oraz przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2017 rok.
Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu burmistrz Paweł Kanclerz.
udzielana przez organ kolegialny organowi wykonawczeJak powiedziała skarbnik gminy Małgorzata Piotrowmu. Na szczeblu gminy absolutorium udziela rada miejska ska, w ciągu roku budżet zmieniano, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków i wynosił na ostatni dzień
burmistrzowi.
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, 2017 roku po stronie dochodów – prawie 165 mln złotych
burmistrz jest zobowiązany przedstawić radzie w terminie (realizacja planu w 100% ), a po stronie wydatków – prado 31 marca następnego roku. Jednocześnie sprawozda- wie 180 mln złotych (98% planu). Deficyt był o 3 mln
nie przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej, mniejszy od planowanego, a wskaźnik zadłużenia to 36%,
czyli znacznie poniżej maksymalnego dopuszczalnego
która wydaje opinię na temat sprawozdania.
Przedłożone radzie miejskiej sprawozdanie rozpatry- poziomu tego wskaźnika.
wane jest w pierwszej kolejności przez komisję rewizyjJolanta Kołodyńska-Rzeźnik
ną. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
komisja opiniuje wykonanie budżetu oraz występuje
z wnioskiem do rady miejskiej w sprawie udzielenia albo
GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek ten
podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę ObrachunWŚRÓD NAJLEPSZYCH W POLSCE
kową.
Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 2 miejsce w PolNastępnie sprawozdanie rozpatrują pozostałe komisje
sce
w kategorii gmin miejsko-wiejskich w Rankingu Firady miejskiej i wreszcie cała rada na sesji absolutoryjnej,
która winna się odbyć w terminie do 30 czerwca. W trakcie nansowym Samorządu Terytorialnego za rok 2016.
Wyniki zostały ogłoszone podczas IV Europejskiego
sesji, przed podjęciem uchwały, rada miejska zapoznaje
Kongresu
Samorządów w Krakowie.
się z wnioskiem komisji rewizyjnej oraz opinią RegionalRanking
przygotowali specjaliści z Uniwersytetu
nej Izby Obrachunkowej. Uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje bezwzględną większością głosów Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Izby Obrachunkowej w Krakowie.
ustawowego składu rady.
Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego
(burmistrza) w danym roku budżetowym. Absolutorium
jest instytucją służącą radzie do sprawowania kontroli
i oceny wykonania budżetu.
Rok 2017 był dynamiczny pod względem inwestycyjnym, zrealizowaliśmy kilka dużych, ważnych projektów
oraz wiele mniejszych, ale równie istotnych dla mieszkańców. Wydaliśmy na inwestycje prawie 44 mln zł. Jestem
bardzo zadowolony z termomodernizacji starej Szkoły
Podstawowej w Ożarowie Mazowieckim, która obecnie
wygląda jak nowa, z rozbudowy szkoły w Umiastowie
oraz sprawnej budowy hali widowiskowo-sportowej
w Kręczkach Kaputach, która niebawem zostanie oddana
do użytku. Rozpoczęlismy budowę szkoły w Ołtarzewie
i oczywiście nie mogę pominąć ważnych inwestycji drogowych, które również zostały w 2017 roku zakończone.
Wykonanie budżetu zostało pozytywnie ocenione przez
Regionalną Izbę Obrachunkową oraz znalazło odzwierciedlenie w wielu rankingach regionalnych i ogólnopolskich
gdzie zajmujemy, jako gmina, czołowe miejsca. - tak absolutorium dla budżetu zrealizowanego w 2017 r. po sesji
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim podsumował
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22 maja podpisane zostało trójstronne porozumienie zawarte pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Województwem Mazowieckim i Gminą Ożarów
Mazowiecki dotyczące przejazdów bezkolizyjnych
nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Konotopskiej
i Ceramicznej.
Na linii kolejowej nr 3 w Ożarowie Mazowieckim zlokalizowane są przejazdy kolejowo-drogowe w poziomie
szyn w ul. Konotopskiej, ul. Mickiewicza, ul. Ceramicznej,
oraz w okolicy w ul. Gołaszewskiej i przejście dla pieszych
w ciągu ul. Domaniewskiej. Przejazdy te łączą północną
i południową część Ożarowa Mazowieckiego. Z uwagi na
to, że są to przejazdy na poziomie szyn, każdy przejazd

Przejazd kolejowy ul. Konotopska
pociągu powoduje utrudnienia komunikacyjne („korki”)
i stale pogłębiającą się frustrację mieszkańców.
Gmina od wielu lat zabiegała o budowę wiaduktów
drogowych, jest to jednak inwestycja, która powinna być
sfinansowana i zrealizowana przez powołane do tego instytucje. Z przyczyn niezależnych od Gminy podejmowane do tej pory rozmowy kończyły się fiaskiem.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy burmistrz ponownie podjął rozmowy z Marszałkiem Województwa, PKP
Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Analizowano wiele rozwiązań i ostatecznie ustalono, biorąc pod uwagę parametry
techniczne, funkcjonalność oraz sąsiedztwo, że wiadukty
powstaną w ciągu ulic Konotopskiej i Ceramicznej.
W porozumieniu gmina zobowiązała się wykonać dokumentację projektową wiaduktów wraz z niezbędną infrastrukturą, zapewniającą włączenie dróg dojazdowych
w drogi wojewódzkie nr 701 i 718, oraz zobowiązała się
do pozyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji przedsięwzięcia.
Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej
to koniec 2019 roku. Ze względu na złożoność projektu
oraz krótki termin jego realizacji nie jest to łatwe zadanie
i jego powodzenie nie zależy jedynie od działań podjętych przez gminę.
Kluczową rolę odgrywa Województwo Mazowieckie

wraz z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., gdyż obie
instytucje wyłonią wykonawcę oraz sfinansują wszelkie
prace budowlane.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-16 pn. „Poprawa przepustowości
linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa- Kutno” dokona
modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na terenie kolejowym.
Przepisy, którymi kieruje się PKP PLK S.A. wymuszają
konieczność likwidacji przejazdu w ul. Mickiewicza i rozważenie likwidacji przejazdu w ul. Gołaszewskiej, a także
przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Domaniewskiej.
Województwo poniesie koszty budowy skrzyżowań
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BĘDĄ WIADUKTY NA KONOTOPSKIEJ I CERAMICZNEJ

Przejazd kolejowy ul. Ceramiczna
bezkolizyjnych w zakresie wykraczającym poza układ torowy, w tym koszty dróg dojazdowych oraz koszty włączenia wybudowanych obiektów w drogi wojewódzkie
nr 701 i 718. Pieniądze na ten cel mają zostać zabezpieczone w budżecie województwa mazowieckiego. Województwo będzie również wypłacało odszkodowania za
grunty przejęte na poszerzenie istniejących dróg i realizację włączeń do dróg wojewódzkich. Ostateczny przebieg
dróg dojazdowych i połączeń komunikacyjnych będzie
znany w końcowym etapie wykonywania dokumentacji
projektowej.
Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych
określony został wstępnie na rok 2020. Po wykonaniu inwestycji zarządcą wykonanych dróg wraz z wiaduktami
będzie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Budowa wiaduktów wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz udrożnienie sieci dróg gminnych.

Iwona Zalewska
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego
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Uchwały podjęte na LIV sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 24 maja 2018 r.
1. Uchwała Nr LIV/569/18 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów
Mazowiecki.
2. Uchwała Nr LIV/570/18 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
3. Uchwała Nr LIV/571/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk
polskich na Wschodzie.
4. Uchwała Nr LIV/572/18 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
5. Uchwała Nr LIV/573/18 w sprawie przyznania nagrody honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
6. Uchwała Nr LIV/574/18 w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie do Konkursu nr POIS.02.05.
00-IW.02-00-005/18 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie
różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
7. Uchwała Nr LIV/575/18 w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Pań-

stwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
8. Uchwała Nr LIV/576/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy.
9. Uchwała Nr LIV/577/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy.
10. Uchwała Nr LIV/578/18 w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Konotopie.
11. Uchwała Nr LIV/579/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Ożarów Mazowiecki.
12. Uchwała Nr LIV/580/18 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Uchwała Nr LIV/581/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2017 rok.
14. Uchwała Nr LIV/582/18 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wystąpienia do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu oraz Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o
wyrażenie zgody na zmianę nazwy drogi nadanej zarządzeniem zastępczym Wojewody Mazowieckiego.

Uchwały podjęte na LV sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 14 czerwca 2018 r.
1. Uchwała Nr LV/583/18 o zmianie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
2. Uchwała Nr LV/584/18 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
3. Uchwała Nr LV/585/18 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki.
4. Uchwała Nr LV/586/18 o zmianie Uchwały
nr XL/408/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu
ewidencyjnego numer 0011.
5. Uchwała Nr LV/587/18 o zmianie uchwały

nr XLV/459/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla północnej części obrębu PGR Szeligi.
6. Uchwała Nr LV/588/18 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części
obrębów Bronisze i SHRO Bronisze przy ul. Poznańskiej
i ul. Piastowskiej.
7. Uchwała Nr LV/589/18 w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki
za rok 2017.
8. Uchwała Nr LV/590/18 w sprawie nadania nazwy
skwerowi położonemu w Ożarowie Mazowieckim.

Uchwały podjęte na LVI sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 21 czerwca 2018 r.
1. Uchwała Nr LVI/591/18 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów
Mazowiecki.
2. Uchwała Nr LVI/592/18 w sprawie wprowadzenia

6

Informator Ożarowski 6/82 2018

zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
3. Uchwała Nr LVI/593/18 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne
przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazo-

lutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok.
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).

Z PRACY
BURMISTRZA

wiecki powyżej 50 roku życia”.
4. Uchwała Nr LVI/594/18 w sprawie wyboru ławników
do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
5. Uchwała Nr LVI/595/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki
za 2017 rok.
6. Uchwała Nr LVI/596/18 w sprawie udzielenia abso-

OŚWIATA
▶▶ W dniach 8-10 maja w Przedszkolu Publicznym Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim
odbyły się warsztaty o tematyce pszczelarskiej, na których przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę na temat
zwyczajów pszczół oraz znaczeniu ich dla środowiska.
▶▶ 15 maja w ramach programu czytelniczego „Wspólnie
czas spędzamy - razem czytamy” realizowanego w Szkole
Podstawowej w Duchnicach w oddziałach zerówkowych
odbyły się zajęcia czytelnicze „Czytamy poezję”.
▶▶ 18 maja gościem Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim był
Pan Andrzej Kozłowski – lutnik. Gość zapoznał dzieci z historią instrumentów, gatunkami drewna do ich wyrobu
oraz niezbędnymi narzędziami.
▶▶ 23 maja na terenie Przedszkola Publicznego w Broniszach odbył się „Dzień Mamy i Taty” połączony z festynem rodzinnym.
▶▶ 24 maja w Szkole Podstawowej w Duchnicach odbył
się gminny Międzyświetlicowy konkurs pt. „Poznajemy
polskie legendy”.
▶▶ 25 maja w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie
Mazowieckim odbył się Dzień Mamy pod hasłem „z Mamą
na sportowo”.
▶▶ 25 maja w Szkole Podstawowej w Duchnicach odbył
się Piknik Naukowy „Zwiedzamy regiony Polski” promu-

jący polskie regiony. W programie zaplanowano m.in.
klasowe prezentacje regionów (województw), warsztaty
garncarskie oraz występ zespołu ludowego Ożarowiacy.
▶▶ 28 maja dzieci sześcioletnie z Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wycieczce do Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Przedszkolaki zwiedziły
szkołę oraz obejrzały przedstawienie przygotowane
przez uczniów szkoły.
▶▶ W dniach 4-8 czerwca dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim oraz dzieci z Przedszkola Publicznego w Broniszach uczestniczyły w IV Ożarowskim Tygodniu Czytania Dzieciom w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”. Organizatorem wydarzenia
była Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ 5 czerwca dzieci ze starszych grup z Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie
Mazowieckim uczestniczyły w pokazie policyjnego radiowozu oraz w pogadance na temat bezpiecznego zachowania się poza domem.
▶▶ w dniach 6-7 czerwca gośćmi Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim byli strażnicy miejscy
Patrolu Szkolnego. Pracownicy Straży Miejskiej z Ożarowa Mazowieckiego przypomnieli przedszkolakom podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
▶▶ 12 maja odbył się koncert i promocja płyty KABARET
STARSZYCH PANÓW. Przeboje wszechczasów zaśpiewał
Artur Gotz
▶▶ 13 maja zorganizowano wystawę pracowni plastycznej na zakończenie roku kulturalnego
▶▶ 20 maja odbył się koncert ”Dziwny jest ten świat” w
wykonaniu uczniów z Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. Krzysztofa Komedy w Warszawie
▶▶ 26 maja zorganizowano imprezę plenerową z okazji
Dnia Dziecka i Dnia Matki
▶▶ 28-29 maja zajęcia programowe Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
▶▶ 1 czerwca odbyła się uroczysta gala przyznania Nagrody Honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki - Felicji 2018
▶▶ 2 czerwca zorganizowano Dni Ożarowa Mazowieckiego - Festyn rodzinny z udziałem m.in.: Margaret, Roberta
Janowskiego, Rewii Viva, zespołu IRA. Na zakończenie zaprezentowano pokaz sztucznych ogni.

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”
▶▶ 18 maja odbył się wykład z cyklu „Historia mówiona”,
którego gościem była Janina Jabłońska. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Biblioteką Publiczną
w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ 29 maja przy współpracy z Biblioteką w Ożarowie Mazowieckim odbyło się czytanie wierszy dla dzieci w ramach
„Cała Polska czyta dzieciom”.
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE
▶▶ 13 maja odbyło się przedstawienie dla dzieci pt.
„Chmurka i Słoneczko”
▶▶ 1 czerwca zorganizowano „Dzień Dziecka” – imprezę
plenerową w parku przy filii.
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH
▶▶ 13 maja na terenie parku w Józefowie odbyła się
VI edycja imprezy plenerowej „Majówka dla małych i dużych”
Informator Ożarowski 6/82 2018
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Podpisano umowy:
▶▶ z wykonawcą: „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz z siedzibą
w Warszawie na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Ożarów
Mazowiecki za cenę ofertową brutto: 4.889.808,00 zł
▶▶ z wykonawcą: ROSMOSIS – Wawrzyniak Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach na przebudowę stacji uzdatniania wody
w miejscowości Święcice wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki” za cenę ofertową brutto: 2.883.117,80 zł
▶▶ z wykonawcą: APIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach na budowę placu zabaw w Józefowie przy Filii Domu
Kultury „Uśmiech” za cenę ofertową brutto: 573.135,84
zł
▶▶ z wykonawcą: „Komartrans” Paweł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług do umowy
Nr RZP.272.23.22.2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. polegających na dowozie jednego dziecka niepełnosprawnego z Umiastowa w okresie od 02.07 – 27.07.2018 r oraz
dowozie jednego dziecka niepełnosprawnego z Ożarowa Mazowieckiego w okresie od 25.06-27.07.2018 r. do

Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1 przy ul. Bełskiej 5 w Warszawie w celu uczestnictwa uczniów w akcji „Lato w mieście 2018”. za cenę
ofertową brutto: 6.250,00 zł
Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
▶▶ przebudowa drogi gminnej - ulicy Żyznej w zakresie
wykonania chodnika, Gmina Ożarów Mazowiecki
▶▶ rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach
▶▶ modernizacja ul. Żeromskiego i Fabrycznej
▶▶ dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w celu
realizacji obowiązku szkolnego do: szkół podstawowych,
gimnazjów oraz na pływalnię w celu realizacji czwartej
godziny wychowania fizycznego oraz zawody sportowe
w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, inne
konkursy międzyszkolne, doraźne zastępstwa spowodowane awarią autobusu gminnego lub chorobą kierowcy
oraz na wycieczki we wskazane miejsca w ramach akcji
„Zima w mieście” oraz „Lato w mieście” w roku szkolnym
2018/2019

ROBOTY DROGOWE TRWAJĄ
Trwają intensywne prace na przebudowach dróg
na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Obecnie prowadzone są roboty na ulicach Brzozowej w Szeligach,
Hallera w Ożarowie Mazowieckim oraz ulicach Architektów i Geodetów w Duchnicach.
Przebudowa ulicy Brzozowej w Szeligach rozpoczęła
się jeszcze pod koniec zeszłego roku od prac związanych
z poprowadzeniem kabla energetycznego dla potrzeb
budowy oświetlenia ulicznego oraz budowy kanalizacji
deszczowej. Na wiosnę zaczęły się z kolei prace związane
z wykonaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych i układaniem nawierzchni z kostki betonowej. Wykonany został również chodnik na całej długości ulicy Brzozowej od
skrzyżowania z ulicą Sochaczewską do ulicy Klonowej.
Na chwilę obecną do wykonania zostały drobne poprawki brukarskie oraz postawienie latarni oświetlenia
ulicznego. Droga jest w pełni przejezdna na zakładanym
do przebudowy odcinku.
Przebudowa ulicy Hallera rozpoczęła się w pierwszym
kwartale bieżącego roku. Na całym przebudowywanym
odcinku ulicy wykonano już roboty związane z budową
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odwodnienia drogi, chodników oraz wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej. Na odcinku na północ od
ulicy Reymonta pozostały do wykonania jedynie prace
związane z przebudową przepompowni ścieków.
Ostatnimi rozpoczętymi w tym roku inwestycjami są
przebudowy ulic Architektów i Geodetów w Duchnicach.
Obecnie na obu ulicach została wykonana kanalizacja
deszczowa. Na ulicy Architektów wykonano wszelkie prace związane z układaniem nawierzchni z kostki betonowej. Na ulicy Geodetów prowadzone są prace przy układaniu nawierzchni oraz chodnika z kostki betonowej na
odcinku południowym. Na odcinku północnym zakończono wszelkie prace brukarskie. Na obu ulicach oprócz
prac porządkowych do wykonania pozostaje ustawienie
słupów oświetlenia ulicznego.
Intensywne prace na drogach gminnych zaplanowano na czas urlopów, po to aby były one jak najmniej
uciążliwe dla mieszkańców.
Michał Toruszewski
Wydział Inwestycji i Remontów

WYBORY
SAMORZĄDOWE
2018

VA D E M E C U M W Y B O R C Y

CZ. 5

Wybory samorządowe uznawane są za jedne z najtrudniejszych wyborów. Dokonujemy wówczas, jako
wyborcy korzystający ze swoich konstytucyjnych praw,
jednoczesnego wyboru radnych:
• rady gminy / miejskiej
• rady powiatu,
• sejmiku województwa
i oczywiście wyboru wójta/burmistrza.
Przeprowadzenie wyborów poprzedza szereg czynności, które na poziomie gminy koordynuje komisja terytorialna.
Do zadań terytorialnej komisji wyborczej należy między innymi:
1. rejestrowanie kandydatów na radnych;
2. rejestrowanie kandydatów na wójta/burmistrza;
3. zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości;
4. rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych;
5. ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów
do rady i wyników wyborów na wójta/burmistrza oraz ich
ogłoszenie na obszarze gminy;
6. przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów
komisarzowi wyborczemu.
Terytorialne komisje wyborcze (gminne) powołuje komisarz wyborczy, spośród wyborców zgłoszonych
przez pełnomocników wyborczych. W skład takiej komisji wchodzi 9 osób, które mają bierne prawo wyborcze do
Sejmu, przy czym ustawodawca dokonał istotnych zmian
co do reprezentacji komitetów wyborczych w tejże. I tak:
• 6 miejsc zarezerwowano dla członków zgłoszonych
przez pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź
koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w
ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa, z tym że kandydatów można zgłaszać tylko
na obszarze województwa, na terenie którego komitet
wyborczy wprowadził w ostatnich wyborach radnych do
sejmiku województwa; albo wybrano posłów do Sejmu;
• 3 miejsca pozostawiono dla członków zgłoszonych
przez pełnomocników wyborczych reprezentujących pozostałe komitety wyborcze

Oczywiście w tzw. „pierwszym rozdaniu” każdy komitet
wyborczy – i ten utworzony przez partię czy też koalicję, jak i lokalne, bezpartyjne komitety wyborcze, mają
prawo zgłosić po jednym kandydacie do komisji terytorialnej. Ustawodawca uznał, że jeżeli nie zbierze się na
danym obszarze 6 partii i pozostaną w związku z tym
wolne miejsca w komisji terytorialnej, to miejsca te zostaną przekazane pozostałym komitetom. Jednym słowem
wprowadzono generalną zasadę, że w każdej gminie będzie 9 komitetów, w tym 6 „partyjnych”. Jak zawsze od generalnej zasady trzeba wprowadzić odstępstwa. Dlatego
też ustawodawca wskazuje, że:
gdyby liczba członków komisji okazała się mniejsza niż 9
- pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się
w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych; każdy z nich może zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje
do liczby 9;
gdyby liczba członków komisji miała być większa niż 9
- kandydatów do składu komisji, w liczbie stanowiącej
różnicę między liczbą 9 a liczbą członków wskazanych w
ustawie (6 i 3 jak wyżej) wyłania się w drodze publicznego
losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych.
Losowanie przeprowadza komisarz wyborczy. Komisarz wyborczy również zwołuje pierwsze posiedzenie terytorialnej komisji wyborczej.
W poprzednio obowiązującym stanie prawnym terytorialną komisję wyborczą na terenie gminy powoływał
wójt/burmistrz spośród kandydatów wskazanych przez
komitety wyborcze, które miały zarejestrowane na tym
terenie listy wyborcze. Jedno miejsce zarezerwowane
było dla osoby wskazanej przez wójta/burmistrza. Zwykle taką osobą był urzędnik, który wspierał pracę komisji
pod względem administracyjnym i organizacyjnym. Było
to proste rozwiązanie i bardzo praktyczne. Dodatkowo,
w przypadku zmian w składzie komisji – wywołanych
różnymi zdarzeniami losowymi – dokonywał burmistrz,
który jest na miejscu. Teraz będzie to działanie scentralizowane i zarządzane przez komisarza wyborczego.
Szczęśliwie z Ożarowa Mazowieckiego do Warszawy na
Plac Bankowy (i odwrotnie) mamy bardzo blisko. Taka
zmiana.

Jolanta Niegrzybowska
Sekretarz Gminy
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Dzieci w ożarowskim ratuszu
Czy będzie w Ożarowie dinopark, czy bycie burmistrzem jest łatwe, czy chciał pan kiedyś zrezygnować
z funkcji, jakim był pan uczniem w szkole … to tylko
niektóre z pytań, które usłyszał od dzieci i młodzieży
Paweł Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
30 maja ożarowski ratusz odwiedziło prawie siedemdziesięcioro przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Okazją do spotkań
był oczywiście, obchodzony w Polsce od 1950 roku, Dzień
Dziecka.
Wizyta w urzędzie dla młodych mieszkańców gminy
była sporym przeżyciem. Spotkanie z przedszkolakami

rozpoczęło się od wizyty w gabinecie burmistrza, gdzie
dzieci z wielką uwagą i zainteresowaniem rozglądały się
po najważniejszym pomieszczeniu w urzędzie. Szeptem
wymieniały swoje spostrzeżenia. Nic nie umknęło ich
uwadze, mogli też usiąść w fotelu burmistrza i wczuć się
w jego pracę. Kiedy już ochłonęły, burmistrz opowiedział
o swojej pracy, a dzieci zasypały go pytaniami. Kolejna
część odwiedzin to dyskusja na przeróżne tematy w sali
konferencyjnej, w której na tę okazję pojawiły się kolorowa wykładzina oraz pufy. Atmosfera była
bardzo przyjazna, a uczestnicy zainteresowani spotkaniem, podczas którego padło jeszcze wiele pytań na tematy wbrew pozorom,
często niedziecinne i niełatwe. Poruszano
kwestie przyszłości gminy, planowanych inwestycji, specyfiki pracy na kierowniczym
stanowisku oraz zupełnie osobiste wątki np.
czy burmistrz lubi jeździć na rowerze lub, czy
był grzeczny w przedszkolu.
Przedszkolaki po ciekawej dyskusji przekazały na ręce burmistrza – rysunkowe plany
zagospodarowania gminy swoich marzeń.
Kolejną grupą były dzieci i młodzież
z podstawówek i gimnazjum. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej, a jego uczestnicy mogli poczuć się jak podczas spotkania
10
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z dorosłymi mieszkańcami gminy. Młodzi ludzie pytali
o wszystko: prace zawodową, sprawy gminne oraz kwestie osobiste. Zadawane pytania były przemyślane i dotykały często aktualnych problemów gminy oraz planów
rozwoju poszczególnych jej części.
„Chciałbym podziękować wszystkim młodym mieszkańcom oraz ich opiekunom, którzy odwiedzili dzisiaj
nasz urząd. Spotkania te, były dla mnie bardzo cenne,
wiem więcej o oczekiwaniach najmłodszego pokolenia,
które jest dla mnie bardzo ważne i staram się zawsze myśleć o nich przy przygotowywaniu planu inwestycyjnego.
Starałem się odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania,
co chwilami nie było łatwe… Być może był wśród nich

przyszły burmistrz?” - tak spotkanie podsumował Paweł
Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
Podczas wizyty w urzędzie towarzyszył gościom fotograf, dokumentując te chwile na zdjęciach, oraz TV Ożarów i Radio Niepokalanów.
								
Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
		
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

JAK ŚWIĘTOWALIŚMY Z UŚMIECHEM DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ MAMY…
czekało na uczestników festynu.
W czerwcu spotkaliśmy się natomiast z tej samej okazji z mieszkańcami Płochocina, Józefowa i okolic przed
Filią Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie. Tam również
na przybyłych czekały dmuchana zjeżdżalnia „Dżungla”,
malowanie buziek, „Biblioteczny stolik z atrakcjami” prowadzony przez Bibliotekę Publiczną – Filia nr 1 w Józefowie. Dzieci chętnie brały udział w licznych konkursach
i zabawach, do których zachęcali animatorzy. Były m.in.
tańce, gry zespołowe, bańki mydlane.
Podczas imprezy zaprezentowały się dzieci uczęszczające na zajęcia ze śpiewu oraz odbył się pokaz akrobatyczny, w trakcie którego uczestniczki pokazały efekty
swoich cotygodniowych treningów w Filii w Józefowie.
Dzień ten był również okazją do otwarcia wystawy prac
plastycznych uczestników Zajęć Twórczych w pracowni
plastycznej prowadzonej przez instruktor Katarzynę Cyniak-Górnecką.

Mazowieckiego - pani Moniki Wielądek.
Swoimi występami zachwycili publiczność również
soliści ze Studia Piosenki z Domu Kultury „Uśmiech” oraz
laureaci II Konkursu Wokalnego Piosenki o Mamie, którzy
w ten szczególny sposób wyrazili jak ważna w życiu każdego jest Mama.
Gry, zabawy, konkursy, nagrody, malowane buźki, balony, dmuchańce, łucznictwo i wiele, wiele innych atrakcji

Obydwie imprezy cieszyły się popularnością i były
okazją do wspólnej zabawy, bo przecież w każdym z nas
jest dziecko…

KULTURA

Koniec maja i początek czerwca to okres, na który
szczególnie czekamy… Obchodzimy wtedy dwa święta – Dzień Mamy i Dzień Dziecka. Z tej okazji Dom
Kultury „Uśmiech” zorganizował imprezy plenerowe,
które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Pod koniec maja w hali namiotowej, obok Parku Ołtarzewskiego odbył się festyn, na który licznie przybyli
młodzi mieszkańcy Gminy wraz z rodzicami. Na scenie
wystąpiły dzieci z Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”, prezentując tańce i pieśni z różnych regionów Polski. Mogliśmy zobaczyć również efekty całorocznej pracy dzieci
i młodzieży uczęszczającej na zajęcia do domu kultury,
które zaprezentowały tańce nowoczesne, hip-hop oraz
balet. Z premierowym przedstawieniem wystąpiła dziecięca grupa teatralna „Teatr po schodkach” prowadzona
przez instruktor Joannę Michrowską-Kamińską z przedstawieniem pt. „Silniejsze niż…”. Młodych aktorów zainspirowało opowiadanie jednej z mieszkanek Ożarowa

Małgorzata Wdowiak
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
Agnieszka Kowalska
Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie
Informator Ożarowski 6/82 2018
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TEATR JEST WAŻNYM ODNIESIENIEM,
ELEMENTEM MOJEGO ŻYCIA
- rozmowa o Scenie Ołtarzew i nie tylko z księdzem Zbyszkiem Kołodziejem SAC
Informator Ożarowski: Od jak dawna Ksiądz jest związany z Ożarowem?
ksiądz Zbyszek Kołodziej SAC: Od czasu kiedy przyszedłem do seminarium w 1996 roku, choć tak naprawdę to
miejsce, gdzie wówczas koncentrowało się moje życie, to
wieś Ołtarzew, prowadziłem bardzo domowy tryb życia.
Miałem 21 lat. Po święceniach w 2002 r. zostałem skierowany do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie
Mazowieckim, poznałem wtedy mieszkańców i zobaczyłem miasto z innej perspektywy.

IO: Na jakie najbliższe wydarzenia zaprasza mieszkańców Scena Ołtarzew?
ZK: Bardzo wiele wydarzeń odbyło się w czerwcu m.in.
pokaz filmu Mama, spotkanie z autorami książki „Świadkowie tajemnicy” – Grzegorzem Górnym i Januszem
Rosikoniem, przedstawienie na zakończenie roku przedszkola ss. Urszulanek, poza tym finał konkursu Apostoła
i zjazd ministrantów, lektorów, grup związanych z duszpasterstwem z całej Polski, na początku lipca Pallotyńskie
Spotkania Młodych. Szczegółowy kalendarz wydarzeń
znajduje się na stronie internetowej www.scenaoltarzew. pl. Na większość wydarzeń wstęp jest wolny, gorąco
zapraszamy.

IO: Skąd pomysł na szerokie otwarcie Sceny Ołtarzew
dla mieszkańców?
ZK: Decydując się na remont sali, któChodzi za mną
IO: Kogo najbardziej chciałby
ry planowany był od wielu lat, brateż spektakl
Ksiądz na tej scenie zobaczyć?
liśmy pod uwagę to, czy będzie ona
wielopokoleniowy
ZK: Marzy mi się, by wystąpili moi
przydatna dla społeczności lokalnej,
współbracia księża, w jednej ze sztuk,
nie tylko nam „domowo”. Podjęliśmy
decyzję, żeby po remoncie sala służyła również lokalne- które graliśmy w czasach kleryckich, by na nowo spotkać
mu społeczeństwu i stąd to „otwarcie”, taka a nie inna się na teatralnych deskach. Chodzi za mną też spektakl
nazwa miejsca i logo. Chcieliśmy, żeby kojarzyła się z se- wielopokoleniowy, taki żeby zagrały w nim dzieci razem
minarium, ale także z otoczeniem lokalnym i przyciągała z rodzicami, ale też nauczyciele i my, księża, klerycy. Taki
różne pokolenia od dzieci, przez osoby dorosłe, po senio- duży spektakl, przygotowany wspólnie.
rów. Wyraz tej idei dają również różnorodne wydarzenia,
które się w Scenie odbywają, nie tylko kulturalne, ale też IO: W tym jak Ksiądz mówi o teatrze, słychać, że nie
jest to tylko wykonywanie codziennych obowiązków
sympozjalne, naukowe czy spotkania duchowe.
administracyjnych?
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ZK: Pierwsze moje spotkanie ze sceną było w czasach równie dobrze.
szkoły średniej w Kielcach, tam pracując trochę w telewizji, zaczynałem poznawać scenę artystyczną, jak ona IO: Od ilu lat jest
działa – zawsze mnie to fascynowało, jak również to, co Ksiądz
kapłanem?
dzieje się z drugiej strony, za kulisami. Kiedyś marzyłem Jak to się zaczęło?
nawet, żeby pójść do szkoły filmowej w Łodzi albo zro- ZK: Wielokrotnie odbić coś po szkole średniej w kierunku teatru. Moje losy powiadając na to
jednak potoczyły się inaczej. Ale Pan Bóg dał mi duży pytanie, mówię, że to nie ja powinien zostać księdzem.
prezent podczas tych sześciu lat w
Byłem wszędzie tam, gdzie większość
seminarium - ołtarzewski teatr, gdzie
Ale Pan Bóg dał mi duży młodych ludzi było lub chciało być.
mogłem rozwijać się zarówno sceW szkole średniej jeździłem zarówno
prezent podczas tych
nicznie jak i technicznie, bardzo lubię sześciu lat w seminarium - na oazy, ale też bywałem na festiwalu
pracować na zapleczu teatru. W ten
w Jarocinie. Chodziłem w czerwonych
ołtarzewski teatr
sposób mogłem kontynuować i rozspodniach i miałem irokeza na głowie.
wijać zamiłowanie do teatru. Udało mi się skończyć do- Takie było moje życie, mój czas buntu… Kiedy byłem
datkowe studium – przestrzeń i ruch sceniczny. Ten teatr w klasie maturalnej, pamiętam jedno wydarzenie z żybył i jest dla mnie ważną rzeczywistością i miejscem. Te- cia, po napisanym ostatnim egzaminie maturalnym, na
atr jest ważnym odniesieniem, elementem mojego życia. chwilę wdepnąłem do Kościoła św. Wojciecha w Kielcach,
zupełnie na chwilę, żeby podziękować za zakończenie
IO: Jakie są opinie o Scenie, z którymi Ksiądz się spo- szkoły. Wtedy spotkałem starszego księdza, który zadał
tyka wśród duchownych?
mi pytanie, czy czasami Pan Bóg nie puka do mojego
ZK: Jedną z obaw przy otwarciu sceny było właśnie oba- serca… Roześmiałem się, ale od tamtego czasu wszystko
wa, jak zostanie odebrana. Cieszę się, że coraz większe zaczęło jednak zmierzać w innym kierunku. Wyjechałem
grono współbraci chętnie bierze udział w przygotowaniu z domu z dokumentami na Politechnikę, a zostawiłem je
i organizowaniu wszystkich wydarzeń, które mają tutaj u Pallotynów. To był mój początek drogi powołania, było
miejsce. Biorą też udział jako widzowie. Bardzo nas cieszy, to zaskoczenie dla domu, rodziny. Cały czas byłem blisko
że to miejsce żyje, do południa są dzieci np. na próbie, kościoła, ale wcześniej nic nie wskazywało, że podejmę
czy na spotkaniu, tak jak ostatnio, z dyrektorem ZOO, na- taką decyzję.
tomiast popołudniu przychodzą rodzice na próbę teatru, Bliscy zareagowali pozytywnie, choć okazało się potem,
który przygotowują dla swoich dzieci w prezencie. Jest że byli pełni obaw czy z moim buntowniczym podejściem
to fantastyczne miejsce do spotkań
do życia dam radę podporządkować
innych niż te w Kościele, który jest pię- Chodziłem w czerwonych się i wejść w rytm życia klasztornego.
tro wyżej.
Okazało się, że dałem radę, choć nie
spodniach i miałem
raz była to droga po krawędzi…
irokeza na głowie.
IO: Skąd taka fantastyczna atmosfera tego miejsca, która udziela się
IO: Czy kapłaństwo to trudna drogościom?
ga?
ZK: Wszyscy, którzy tworzymy tę społeczność jesteśmy ZK: Trudna, ale dająca dużo satysfakcji, dużo radości, pojak
jedna zytywnej energii i siły. W zmieniającym się świecie jest
duża rodzi- dużo trudności, które trzeba pokonywać. Staram się pona i tak się kazywać swoim życiem, jako duchowy syn Wincentego
t r a k t u j e m y, Pallotiego, który ciągle był wśród ludzi, nie tylko kierunie tylko pa- nek, ale i drogę.
miętamy
o
swoich imie- IO: Moment podczas kapłaństwa, który zapamięta
ninach, ale to- Ksiądz do końca życia?
warz ysz ymy ZK: Tuż przed święceniami zmarł mój Tato, to był dla mnie
sobie w trud- trudny moment. Poza tym kwestia święceń, jak je przeżyć
nych czasami w radości, w pełnym oddaniu Panu Bogu, kiedy ma się
chwilach ży- bunt wewnętrzny i złość z powodu przeżywanej żałoby.
ciowych. To Długo szukałem odpowiedzi i spotkania osobistego z Pamocno zbliża. nem Bogiem. Potrzebowałem pojechać do Ziemi Świętej,
Jesteśmy dla żeby to znaleźć…
siebie życzliwi Pojechałem… wszystko było odwrotnie niż miało być,
i to udziela się dużo fleszy aparatów, hałasu i zamieszania. Nie było cina zewnątrz. szy, skupienia i Pana Boga odczuwalnego wewnętrznie,
Chcemy żeby nie było odnalezienia wiary… Dopiero kiedy wychodziw s z y s c y , liśmy z Wieczernika i stanęliśmy na wielkich, kamiennych
którzy
nas schodach, przewodnik powiedział, że rzeczą pewną jest
odwiedzają, to, że Apostołowie wraz z Jezusem, po wyjściu z WieczerPan moim światłem...
poczuli
się nika poszli do ogrodu i musieli przejść tymi schodami, na
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których teraz stoimy. Dla mnie było to ogromnym przeży- Obecnie systematycznie biegam, wtedy mam czas na
ciem emocjonalnym, nie wiedziałem co mam robić i jak przemyślenia. Jakiś czas temu zrobiłem kurs nurkowania
się zachować, czy mam buty zdejmować, czy mam klę- w Warszawskim Centrum Nurkowym, poznałem tam fankać, zwyczajnie w świecie rozpłakałem się. To co było dla tastycznych ludzi, z którymi nie tylko łączą mnie podwodne przygody. Lubię góry, szczególnie
mnie najważniejsze w tym momencie,
Długo szukałem
samotne wędrówki po Tatrach, znajto właśnie to, że dotykam miejsca,
odpowiedzi i spotkania duję tam ciszę, spokój i ładuję swozwiązanego z Bogiem, z Jezusem. To
osobistego
je wewnętrzne akumulatory. Lubię
po co tam pojechałem, odnalazłem
majsterkować, a na dobranoc dobrą
na tych schodach.
z Panem Bogiem
książkę, choć fragment… Tak, żeby się
zatrzymać i pomyśleć.
IO: Jak wygląda dzień z życia Księdza?
ZK: Wstaję o 4.30, zaczyna się dzień w kaplicy, na Eucharystii. Potem wir pracy, w seminarium pełnię funkcję Ad- IO: Czego można Księdzu życzyć?
ministratora, ekonoma domu. A zatem sprawy biurowe, ZK: Samotnej drogi – pielgrzymki z Ołtarzewskiego prospotkania, duszpasterstwo, można mnie spotkać na po- gu do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Taki
rannych zakupach na giełdzie w Broniszach, w naszych projekt krąży mi w głowie. Na razie to trudne, trzymieurzędach, itp... Dzień kończy się czasami bardzo późno sięczna droga, organizacja wszystkiego, itp… Ale coś
przynagla…
po północy.
IO: Jakie ma Ksiądz zainteresowania?
ZK: Mam wiele pasji, niektóre są odłożone, schowane…
mam nadzieję, że kiedyś odżyją na nowo. Na powrót
do łask czeka fotografia, pamiętam też czas, kiedy wieczory spędzałem na lutowaniu szkła, robiłem witraże…

IO: Dziękuję za rozmowę,

Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
Foto: Paweł Krupa oraz archiwum własne

GRATULACJE DLA ALEKSA!
Aleks Walczak – mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego jest zdobywcą 5 medali podczas Mistrzostw
Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych,
które właśnie trwają we włoskim Cagliari. Wywalczył 3 złote krążki na dystansie 50 m i 100 m stylem
grzbietowym oraz w sztafecie 4 x 50, srebro w sztafecie 4 x 50 stylem dowolnym i brąz na 50 dowolnym.

Historię Aleksa poznaliśmy przy okazji wywiadu,
w styczniowym numerze Informatora Ożarowskiego
(http://www.archiwalna.ozarow-mazowiecki.pl/images/stories/informator/2018/Informator_Ozarow-

ski_styczen_2018_online.pdf). Jest niesamowitym,
wrażliwym, młodym człowiekiem o silnym charakterze.
Pomimo swoich doświadczeń z chorobą, ma w sobie wiele energii i siły, by nie tylko stawiać sobie wyzwania, ale
również je realizować. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki.
Mistrzostwa Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych to
europejski projekt na rzecz
pacjentów po
przeszczepieniu
narządów i dializowanych w zakresie sportu,
zdrowia i edukacji. Poprzez
udział w zawodników z całej
Europy, promuje się również
świadome dawstwo narządów dla ratowania życia ludzkiego.
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE

21 czerwca br. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim uchwaliła do realizacji program polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki
powyżej 50 roku życia. Bezpłatne szczepienia dla osób powyżej 50 roku życia zaplanowane są od września do grudnia 2018 roku.
Szczegółowe informacje o realizacji programu – od sierpnia na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl ,
w Informatorze Ożarowskim, na tablicach ogłoszeń, w przychodniach i mediach lokalnych.
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DUBAJ, LONDYN, BERLIN…
A TERAZ OŻARÓW MAZOWIECKI
Od kilku tygodni w centrum
Ożarowa Mazowieckiego, przy
MCC Mazurkas, możemy podziwiać wystawę Rzeźb Balansujących Jerzego Kędziory. Wiszące na
linach i prętach figury akrobatów,
z jednym lub dwoma punktami
podparcia, zdają się przeczyć prawom grawitacji.
Rzeźby balansujące autorstwa Jerzego Kędziory eksponowane są w MCC Mazurkas oraz
w przestrzeni wokół obiektu. Wernisaż z udziałem artysty odbędzie
się 9 września 2018 r.
Jerzy JOTKA Kędziora. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku, obecnie rzeźbiarz, malarz, projektant i pedagog. Zamiłowanie do eksperymentu i rzeźb
kinetycznych wyróżnia go na tle innych artystów sztuki
postmodernistycznej.
Stworzony przez niego cykl rzeźb „Balansujące”, przyniósł mu ogromną popularność w kraju i za granicą.
Rzeźby zjechały cały świat i były eksponowane na prestiżowych wystawach m.in. w Miami, Abu Dhabi, Dubaju, Londynie, Berlinie czy Madrycie. Artysta ukazał nowy
kierunek w rzeźbie, w którym wykorzystanie praw fizyki
i eksperymentu sprawiło, że niemożliwe stało się możliwym, a na pozór ciężkie i stateczne formy – ulotnymi.
Wystawa adresowana jest nie tylko dla środowiska
twórców i odbiorców sztuki, ale też do przypadkowych
widzów, którzy z balansującymi na wietrze w centrum
Ożarowa Mazowieckiego rzeźbami mogą zetknąć się zupełnie przypadkowo.
WYSTAWĘ MOŻNA OGLĄDAĆ NIEODPŁATNIE,
SIEDEM DNI W TYGODNIU
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GRA RODZINNA

RODZINNA GRA PLANSZOWA „SPACER PO OŻAROWIE MAZOWIECKIM”
Przygotowana dla czytelników gra planszowa to alternatywa dla komputera albo telewizora, przed którymi
spędzamy coraz więcej czasu. Proponujemy więc inny sposób na nudę i kreatywne spędzanie wolnego czasu.
Grać można wszędzie – w domu, w górach, w parku, nad morzem, na plaży, na tarasie albo w ogrodzie…
Gra przeznaczona jest dla całej rodziny. Udział w niej może brać od 2 do 4 graczy. Potrzebne będą pionki i kostka.
Grę od rzutu kostką, rozpoczyna najmłodszy gracz. Wygrywa ten kto pierwszy dotrze na plac zabaw.
Oznaczenia pól:
		

- pole z koniczynką, masz szczęście - zyskujesz dodatkowy rzut kostką

		

- pole z niebieską strzałką – zauważyłeś skrót i przyspieszasz

		

- pole z czerwoną strzałką – roboty drogowe, musisz się cofnąć

		

- pole ze słoneczkiem – wstępujesz na teatrzyk do Domu Kultury „Uśmiech” i czekasz jedną kolejkę.

		

- pole z łódkę – idziesz popływać rowerkiem wodnym i wydłuża ci się trasa

		

- pole z kijkami do nordic walking – znajdujesz kije do nordic walking i przeskakujesz o kolejne 4 pola

		

- pole „pływalnia” – idziesz popływać , czekasz jedną kolejkę

		

- pole OK - nabrałeś sił i przyspieszasz

		

- pole pomarańczowe – czekasz jedną kolejkę na zielone światło, abyś mógł pójść dalej

KAPLICZKA W PŁOCHOCINIE W NOWEJ ODSŁONIE I MIEJSCU
Przydrożne kapliczki są nieodłącznym elementem
polskiego krajobrazu. Tradycja ich budowania jest
nadal żywa, czego przykład mieliśmy okazję zaobserwować 23 czerwca przy zbiegu ulic Lipowej i Zabytkowej w Płochocinie.
W tym dniu, w południe podczas Mszy Świętej, która
zgromadziła okolicznych mieszkańców odbyło się uroczyste poświęcenie nowej kapliczki.
Znajdująca się do tej pory kapliczka, a w zasadzie krzyż,
na którym umieszczona była figurka Pana Jezusa (Pasja)
wykonana była z metalu, osłonięta od góry ozdobnym,
metalowym, półokrągłym daszkiem. Dwa ramiona krzyża
zakończone były drewnianymi kulami. Na belce poniżej
ramion zawieszona była kapliczka w postaci oszklonej,
zwieńczonej półokrągłym daszkiem, metalowej skrzynki.
Wewnątrz znajdowała się figurka Najświętszej Maryi Panny.– tak stojącą tam od lat kapliczkę opisuje mieszkaniec
Płochocina.
Według informacji mieszkańców, którzy opiekowali się krzyżem – kapliczką, fundatorem jej był właściciel
dóbr w Płochocinie - Józef Janasz. Na podstawie tej wiadomości można byłoby datować powstanie kapliczki nawet na II połowę XIX wieku.
Z powodu złego stanu technicznego Krzyża, przy
wsparciu finansowym oraz pomocy mieszkańców podjąłem się koordynacji i zaangażowałem w przeniesienie
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i odnowienie kapliczki. Dotychczas kapliczka znajdowała
się w pasie drogi wojewódzkiej, co znacznie utrudniało
formalności. Przeniesienie jej w nowe miejsce, kilka metrów dalej, czyli na teren gminy uprościło przygotowanie
dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Pozyskałem wsparcie gminy i zająłem się przygotowaniem
nowego krzyża. Było ciężko, ale teraz jest duża satysfakcja. Dziękuję Mieszkańcom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli projekt odnowienia kapliczki,
która już na stałe wpisała się w lokalny krajobraz – tak
podsumował lokalną inicjatywę Ryszard Maj – Przewodniczący Zarządu Osiedla Płochocin Południowy.

„PODAJ DOBRO DALEJ”
- AKCJA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W DUCHNICACH

W szkole, w której wartością jest pomoc innym,
uczniowie uczą się wrażliwości i wzajemnej życzliwości. Dlatego też w Szkole Podstawowej w Duchnicach
zawiązało się Koło Wolontariatu. Uczniowie mają okazję przekonać się o tym, że radość można mieć nie tylko z tego, że się bierze, ale przede wszystkim z tego,
że się daje.
W ramach podjętych
starań wolontariusze wzięli
udział w I edycji Ogólnopolskiego projektu na zorganizowanie akcji społecznej nastawionej na pomoc drugiemu
człowiekowi „Podaj dobro
dalej”. Ideą konkursu organizowanego przez Fundację im.
Heleny Kmieć było wykonanie
dwóch zadań, które polegały
na bezinteresownej pomocy
innym ludziom przez lokalne
projekty. Wolontariuszki z koła
wolontariatu wspólnie zaprojektowały logo i hasła promujące ideę programu.
Pierwsze zadanie polegało na oczyszczeniu i wysprzątaniu terenu okalającego zabytkowy pałacyk w Duchnicach. Druga misja niosła charakter czysto dydaktyczny
i miała poprawić bezpieczeństwo w okolicy - w szczególności na drogach, zwrócić uwagę kierowców na zwierzęta aktywne sezonowo – jeże.
Sebastian Żukowski- opiekun Koła Wolontariatu - bycie opiekunem wolontariuszy w szkole daje mi satysfakcję, stwarza szansę ciągłego doskonalenia, motywuje do działania oraz utwierdza w przekonaniu, że są

młodzi ludzie pełni pomysłów i chęci do służenia innym.
Jestem usatysfakcjonowany, kiedy widzę, że moi wolontariusze są dumni ze swoich działań, niezależnie od wielkości przeprowadzonej akcji.
Młodzi wolontariusze są pełni zapału i sił na kolejne
wyzwania. Bardzo cieszą się z wykonywanych przez siebie „misji”.
Wolontariat to też ofiarowanie własnego czasu, siły,
uśmiechu tym którzy są obok nas i funkcjonują pomimo
różnych życiowych trudów. Wolontariat jest zatem czymś
więcej niż jednorazową pomocą. Działalność wolontariatu w szkole staje się oknem na świat i możliwością do
samodzielnego pomagania innym w przyszłości. A co o swojej „misji” sądzą sami wolontariusze?
Julia Stelmach, wolontariuszka - Bardzo podobała mi się
ta akcja. Uważam, że takie
działania są potrzebne. Biorąc udział w tej akcji, byłam
szczęśliwa, że mogę zrobić coś
dobrego. Interesują mnie działania skierowane na dbanie
o naszą przyrodę.
Krysia Albińska, wolontariuszka – Ja osobiście byłam odpowiedzialna m.in. za stronę
promocyjną. Wykonywałam ulotki, plakaty i wspólnie
z koleżankami zaprojektowałyśmy logo i hasła.
Julia Konca, wolontariuszka - bardzo podobała mi się
akcja porządkowania terenu przy pałacyku w Duchnicach, już nie mogę doczekać się odwiedzin w schronisku
gdyż bardzo lubię zwierzęta, a ich los nie jest mi obojętny.

OŚWIATA

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela”.
/Jan Paweł II/

Sebastian Żukowski
Opiekun Koła Wolontariatu
w Szkole Podstawowej w Duchnicach

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 2018
Już po raz trzeci bibliotekarze, wolontariusze i czytelnicy skupieni wokół biblioteki w Ożarowie stawili się wyposażeni w rowery i dobry nastrój na starcie rajdu Odjazdowy Bibliotekarz.
Towarzyszył on XVIII Rajdowi Rowerowemu im. Janusza Kusocińskiego na trasie Ołtarzew – Palmiry – Ołtarzew. Miłośnicy książek
wyróżniali się w tłumie rowerzystów elementami ubrania w kolorze pomarańczy.
Pogoda dopisała i uczestnicy sprawnie pokonali 35-cio kilometrową trasę o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych i historycznych. Obyło się bez większych kolizji i upadków, chociaż nawierzchnia
zmieniała się od asfaltowej szosy poprzez leśną żwirówkę do bruku
na Drodze Palmirskiej. Na mecie w Ołtarzewie na rowerzystów czekała gorąca grochówka, pamiątkowe medale oraz ufundowane przez
sponsorów nagrody.
Teresa Sakowska
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
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XVI Dni
Ożarowa Mazowieckiego
2 czerwca
2018 r.

Foto: Paweł Krupa

STREET WORKOUT W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Informator Ożarowski: Od kiedy zaczęła się Wasza zabawa ze street workoutem?
Piotr i Bartek: Tak na poważnie zaczęliśmy z Bartkiem
trenować w czerwcu, zeszłego roku, Adam Krawczyk dołączył do nas, w styczniu 2018 roku.
IO: Czy ten system ćwiczeń wymaga jakichś specjalnych szkoleń?
P i B: Nie wymaga, trening opieramy na podstawowych
ćwiczeniach takich jak pompki, pociągnięcia czy przysiady, warto jednak zasięgnąć porad kogoś doświadczone-

go, bądź obejrzeć poradniki w internecie dzięki którym
nauczymy się poprawnej techniki wykonywania ćwiczeń,
co pozwoli na osiągnięcie lepszych postępów i zmniejszenie ryzyka kontuzji.
IO: Czy bierzecie udział w zawodach?
P i B: Na razie trenujemy i doskonalimy swoje umiejętności, pierwsze starty w zawodach planujemy w przyszłym
roku.

SPORT

Street workout (z angielskiego trening uliczny) to
coraz popularniejsza forma aktywności fizycznej, polegająca na wykorzystywaniu elementów zabudowy
miejskiej do ćwiczeń. Wystarczy odrobina motywacji
i trochę inwencji, aby już dziś zacząć ćwiczyć w przestrzeni miejskiej.
Kilka razy w tygodniu możemy spotkać tam młodych
mieszkańców gminy, którzy wykonują widowiskowe ćwiczenia w parku street workout w Ożarowie Mazowieckim,
otwartym w lipcu 2016 roku. Wśród nich są m.in. Piotr Lasak i Bartek Walo, którym zadałam kilka pytań:

IO: Czy uprawiacie jakieś aktywności poza street workout?
P i B: W zasadzie to jesteśmy „sportowymi świrami”
(śmiech), więc często jeździmy na rowerach, biegamy czy
chodzimy na basen.
IO: Gdzie trenujecie i jak często?
P i B: Trenujemy na placu street workout w parku miejskim w Ożarowie Mazowieckim, zawsze, jeżeli tylko pogoda na to pozwala. Nasze treningi najczęściej trwają
około dwóch godzin, od czterech do nawet sześciu jednostek treningowych w tygodniu. Jeśli pogoda nie dopisuje, chodzimy na lokalną siłownię.
IO: Czy warto uprawiać street workout?
P i B: Przede wszystkim nie wydajemy pieniędzy na siłownię, a trening na świeżym powietrzu jest bardzo przyjemny. Jedyne czego potrzebujemy do treningu to drążki
i odrobinę chęci. Street workout poleciłbym każdemu
ponieważ bardzo fajnie rozwija sylwetkę, poprawia koordynację oraz siłę. W niedługim czasie możemy nauczyć
się ciekawych elementów, takich jak chociażby stanie na
rękach, czy inne widowiskowe ćwiczenia.
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik

SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA
Pod koniec maja, już po raz kolejny przeprowadzone
zostały zawody dla najmłodszych zawodników ścigających się na hulajnogach, rolkach i rowerach.
Organizatorami zawodów był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim, Zarząd Osiedla

Mickiewicza, Rowerowy Klub Sportowy im. 307 Dywizjonu Myśliwskiego Nocnych „Lwowskich Puchaczy”.
Patronat Honorowy zawodów objął Burmistrz Ożarowa
Mazowieckiego Paweł Kanclerz i Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Andrzej Cichal.
Pomimo nienajlepszej pogody
na linii startu stawiło się niemalże stu sportowców podzielonych na kategorie wiekowe,
którzy rywalizowali na dystansie 350 lub 1200 metrów. Emocje były wielkie, na mecie każdy
zawodnik otrzymał medal, najlepsi natomiast nagrody.
Zapraszamy na kolejną edycję
zawodów już za rok.

Jacek Andrzejczak
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FELICJE 2018
Komandor Stanisław Piasecki oraz Aerotunel Sp.
Komandytowa to laureaci tegorocznych Felicji – nagród honorowych Gminy Ożarów Mazowiecki.
Rada Miejska, na wniosek Kapituły, nagrody przyznała po raz szesnasty od ich ustanowienia. (Uchwała
Nr LIV/573/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 r.) Statuetki wręczone zostały
1 czerwca, podczas uroczystej gali.
Laureaci 2018 to:
- w kategorii „osoba” – komandor Stanisław Piasecki –
mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego, urodzony 7 października 1926 roku, syn Szczepana Piaseckiego, legionisty 16 Pułku Ułanów Wileńskich. W latach 1942-1945
żołnierz AK ps. „Wilk” w 2 kampanii, 2 plutonie Obroża ”Ja-

worzyn”. W czasie II wojny światowej pracownik Fabryki
Kabli i organizator akcji sabotażowych przeciw niemieckiej armii. W latach 1946 – 1948 pełnił czynną służbę wojskową, walczył z bandami Werwolfu oraz bandami UPA
na południowym wschodzie kraju. Od 1950 roku służył
zawodowo w Marynarce Wojennej, gdzie przez kilka lat
był szykanowany i prześladowany za przynależność do
AK. Był m.in. wykładowcą w Wyższej Szkole Marynarki
Wojennej, służbę zakończył w stopniu Komandora. Do
Ożarowa Mazowieckiego powrócił w 1980 roku, działał
społecznie, był m.in. przewodniczącym osiedla Zientarówka oraz radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy Oża-

rów Mazowiecki. Od wielu lat jest prezesem Zarządu Koła
Ożarów Mazowiecki Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych.
- w kategorii „instytucja” – Aerotunel Spółka komandytowa - właściciel tunelu aerodynamicznego. Prezes
spółki, Michał Braszczyński wybrał Ożarów Mazowiecki
jako najlepszą lokalizację dla takiej inwestycji, ze względu m.in. na położenie naszej gminy. Flyspot to symulator swobodnego spadania, doceniany dzięki swej jakości
oraz nowoczesnym rozwiązaniom technicznym w kraju
i za granicą. Firma obsługuje ponad 30 000 klientów.

Mapa inwestycji gminy Ożarów Mazowiecki
Gmina Ożarów Mazowiecki dynamicznie rozbudowuje się i rozwija. Każdego roku na inwestycje przeznaczamy ponad 40 mln złotych.
Zapraszam Państwa do wirtualnego spaceru po gminie i zapoznania się z inwestycjami zrealizowanymi
od 2016 roku, będącymi obecnie w trakcie realizacji oraz tymi, które są zaplanowane w najbliższej przyszłości.
Mapa dostępna jest na naszej nowej stronie internetowej lub pod linkiem

http://www.ozarow.gminneinwestycje.pl

Mapa cały czas jest aktualizowana i uzupełniana o nowe informacje.
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Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM,
UL. POZNAŃSKA 165
▶▶ 21 lipca – sobota – w godz.: 16.00-23.00
DISCOPOLOWANIE
▶▶ 20-27 lipca wyjazd Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” na Międzynarodowy Festiwal na Cyprze
▶▶ 1-5 sierpnia VI Międzynarodowy Festiwal Folkloru - Ożarów Mazowiecki 2018

KALENDARIUM

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
LIPIEC/SIERPIEŃ 2018

FILIA W JÓZEFOWIE,
UL. FABRYCZNA 15
▶▶ 20-24 sierpnia – Akcja „Lato z Uśmiechem” warsztaty twórcze pt. „ZWIERZĘTA DOMOWE”.
FILIA W BRONISZACH,
UL. PRZYPARKOWA 15
W lipcu Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach jest nieczynna
▶▶ 20-24 sierpnia (w godz. 10:00 - 11:30) – Akcja
„Lato z Uśmiechem” – Mali Odkrywcy na Wakacjach
- warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku 6 - 12 lat.
W programie pokazy i doświadczenia chemiczne.
Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.0016.00, ul. Przyparkowa 15, Bronisze, nr tel. 510 284
791, e-mail: bronisze@dkusmiech.eu

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
- WAKACJE
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM,
UL. SZKOLNA 2
Praca w wakacje: poniedziałek 09.00-17.00, wtorek 09.0017.00, środa 12.00-16.00, czwartek 10.00-20.00, piątek
09.00-17.00, soboty: 09.00-14.00 (14,28.07 i 11, 25.08).
▶▶ Wystawa uliczna „Stać nas na to!” – hol siedziby Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wystawa w ramach
obchodów „70-lecia Biblioteki” – przegląd nowoczesnych
wnętrz bibliotecznych, wstęp do zgłaszania marzeń o nowej ożarowskiej bibliotece na www.wizjananowelata.pl
▶▶ Dyskusyjny Klub Książki na Bibliogrillu – 11.07, godz.
17.00 w Ołtarzewskim parku. Rozmawiamy o książce
„Cześć, co słychać?” Magdaleny Witkiewicz i wakacyjnych
lekturach.
▶▶ O Finansach w Bibliotece – Każda środa, godz. 9.00.
Kurs dla seniorów, wstęp bezpłatny. Zajęcia na zapisy.
▶▶ Czytanie na trawie - Każda środa, godz. 18.00-19.00,
przy sadzawce w Macierzyszu. Rodzinne spotkania przy
książce. Zabawa dla dzieci i dla opiekunów.

FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
Praca w wakacje: poniedziałek 10.00-16.00, wtorek 12.0019.00, środa 12.00-16.00, czwartek 12.00-19.00, piątek
12.00-19.00.
▶▶ Komputer dla każdego – codziennie, godz. 12.0013.00. Bezpłatne wakacyjne warsztaty.
▶▶ Bezdyskusyjny Klub Filmowy – 13.07, godz.18.00. Bohater wieczoru: znany musical z niezapomnianą rolą Meryl Streep.
▶▶ Biblioteka na zielonej trawce – 7.08. godz. 10.00. Piknik czytających rodzin.
▶▶ O finansach w Bibliotece – Każdy czwartek, godz.
10.00. Kurs dla seniorów, wstęp bezpłatny. Zajęcia na zapisy.
FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
Praca w wakacje: poniedziałek 12.00-18.00, wtorek 10.0017.00, środa 12.00-16.00, czwartek 10.00-17.00.
▶▶ Wakacje z książką – Każdy czwartek lipca (tj. 5, 12,
19, 26), godz. 10.30-13.00. Zajęcia w bibliotece dla chętnych dzieci.
Informator Ożarowski 6/82 2018
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IV OŻAROWSKI (XVII OGÓLNOPOLSKI) TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM
Za nami kolejny tydzień czytania, tym razem pod
ogólnopolskim hasłem Kampanii Cała Polska czyta
dzieciom - „Czytanie zbliża”. W tym roku głośne czytanie zbliżyło kilka pokoleń ożarowskiej społeczności
– dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów.
Podczas - trochę wbrew nazwie - blisko dwutygodniowej akcji spotykaliśmy się w ożarowskich bibliotekach
oraz Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”, przedszkolach i szkołach. Ogółem w naszych działaniach udział
wzięło 1110 dzieci – ubiegłoroczny rekord (779 osób) został więc pobity!
W IV Ożarowskim Tygodniu Czytania z dziećmi spotkało się aż 59 osób dorosłych i 5 nastoletnich wolontariuszy biblioteki. Razem przeczytaliśmy 84 teksty, co

w przeliczeniu na czas dało ponad 72 godziny głośnego
czytania!
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za spędzone wspólnie godziny radości, za zrozumienie dla idei i potrzeby głośnego czytania oraz za wszelką
pomoc i okazaną życzliwość.
Czytali z nami m.in. przedstawiciele Rady Miejskiej,
Straży Miejskiej, Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, Fundacji „Nasz Macierzysz” oraz burmistrz Paweł
Kanclerz i skarbnik Małgorzata Piotrowska.

Ewa Sobieraj
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
Lider Kampanii Cała Polska czyta dzieciom

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
„WIOSNA W OBIEKTYWIE”
W dzisiejszych czasach, kiedy niemalże najprostsze smartfony posiadają aparaty fotograficzne, współczesny człowiek wykonuje wiele
zdjęć, które często zostają w pamięci telefonu
i nie są następnie wywoływane. Coraz częściej
również po wspomniany sprzęt sięgają dzieci,
dla których z różnych względów staje się on
coraz bardziej dostępny. Robienie okazyjnych
zdjęć może przybrać rolę pasji i z telefonu
przenieść się na bardziej zaawansowany sprzęt
- aparat fotograficzny. Idąc tym tropem w Szkole Podstawowej w Duchnicach zorganizowano
konkurs pt. „Wiosna w obiektywie” o ogólnopolskim charakterze.
Uczniowie szkół podstawowych od lutego
do kwietnia mogli wysłać swoje fotografie. Do
Duchnic spłynęło ponad 300 zdjęć z całej Polski, spośród których jury konkursowe wyłoniło zwycięzców. Konkurs dał uczniom możliwość pochwalenia się
swoim talentem jak również stał się promocją dla szkoły.
Dziękujemy sponsorom, dzięki którym młodzi fotografowie otrzymali nagrody rzeczowe. Szczególne podziękowania otrzymują: empikfoto.pl, NETFALA, PKO

Wyróżnienie:
Zofia Perkowska 12 lat
Dom Kultury „Uśmiech”
Ożarów Mazowiecki

Bank Polski - SKO przy Szkole Podstawowej w Duchnicach, JBM Development oraz Fundacja Hospicjum Onkologiczne w Warszawie.

Natalia Chojnowska
Koordynator konkursu
SP w Duchnicach

SEKCJA KOLARSKA
W Ożarowie Mazowieckim od kilku lat prężnie działa utytułowana już sekcja sportowa
w Kolarz Klub.
W tym roku przy klubie powołane zostały dwie grupy dziecięce. Cieszą się one dużą
popularnością. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu na terenie gminy. Pod opieką
doświadczonej kadry dzieci uczą się techniki i bezpieczeństwa jazdy na rowerze
oraz odbywają ćwiczenia ogólnorozwojowe połączone z zabawą.
W weekendy organizowane są rajdy po pobliskiej Puszczy Kampinoskiej, a część młodych zawodników powoływana jest już na zawody, gdzie mają szansę sportowej rywalizacji z rówieśnikami z całego
województwa.
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Fundacja Kolarz

W gminie dzięki projektowi M@zowszanie powstały trzy Lokalne Centra Kompetencji, które umożliwiają mieszkańcom bezpłatny dostęp do internetu, drukarek, drukarki 3D i innych urządzeń. Lokalne Centra
Kompetencji znajdują się w Bibliotece Publicznej w
Ożarowie Mazowieckim.
W czerwcu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. na zle-

cenie Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowała cykl audycji, których celem było pokazanie mazowieckich gmin. Jedną z wybranych, była gmina Ożarów
Mazowiecki, z tego powodu mogli Państwo zobaczyć ekipę filmową w różnych miejscach w gminie. Zadanie było
trudne, bo mieliśmy jedno popołudnie, żeby pokazać to,

co najbardziej interesujące. Gmina to mieszkańcy, więc
staraliśmy się pokazać jacy są i jak spędzają swój czas
wolny. Żeby pokazać wszystko potrzebowalibyśmy kilku dni, a tymczasem efektem końcowym nagrań będzie
pięciominutowy film. Serdecznie dziękuję Piotrowi Orlińskiemu, koordynatorowi projektu, ekipie filmowej oraz
wszystkim Mieszkańcom, którzy pomogli w jakikolwiek
sposób w realizacji tego „wyzwania”.
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MAZOWSZ@NIE W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

Film wyemitowany zostanie na specjalnie utworzonym kanale You Tube oraz na profilu FB o nazwie Mazowszanie.
		 						
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

500+ 300+ WAŻNE INFORMACJE!
500 +
Wnioski na kolejny okres zasiłkowy dotyczący świadczenia wychowawczego „500+” należy składać od 1 sierpnia
/ w wersji papierowej / a drogą elektroniczną od 1 lipca
2018 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.
300+
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
maja 2018 roku w sprawie rządowego programu „Dobry
start” - Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował
wypłatę tego jednorazowego świadczenia w związku z
rozpoczęciem roku szkolnego.
Świadczenie to przysługuje na każde dziecko / realizu-

jące obowiązek szkolny/ – które w bieżącym kończy 7 rok
życia - do 20 roku życia, a gdy się legitymuje orzeczeniem o niepełnosprawności – do 24 roku życia. Świadczenie nie przysługuje dzieciom z tyt. rozpoczęcia rocznego
przygotowania przedszkolnego oraz dzieciom uczęszczającym do szkoły policealnej, szkoły dla dorosłych.
Wnioski można składać od 1 lipca roku drogą elektroniczną - a od 1 sierpnia w wersji papierowej. Wnioski 300+
można składać tylko do 30 listopada 2018 roku.
Świadczenie 300+ nie jest uzależnione od dochodu
rodziny.

Bożena Wronikowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Informator Ożarowski 6/82 2018
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LEPSZA JAKOŚĆ WODY W ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY

Zapewnienie stałości dostaw wody, pożądanego ciśnienia oraz poprawa jej jakości to główne cele rozpoczynającej się właśnie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
w Święcicach. To kolejne zadanie w ramach realizowanego projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap
II” współfinansowanego ze środków unijnych.
Dotychczasowa technologia jest przestarzała, mało
wydajna i nie zapewnia właściwej filtracji wody. Dodatkowym problemem, szczególnie podczas upalnych dni,
w okresie największych rozbiorów wody, jest zapewnienie mieszkańcom Święcic i okolic stałości dostaw oraz
pożądanego ciśnienia wody i jej odpowiedniej jakości.
Po modernizacji SUW Święcice mieszkańcy miejscowości
leżących w zachodniej części gminy znacząco odczują
polepszenie jakości wody, zarówno jeśli chodzi o jej zapach, jak i smak. Dodatkowo w związku z koniecznością
zwiększenia ilości magazynowanej wody w okresie letnim i przy występujących dłuższych okresach suszy, na
terenie Stacji Uzdatniania Wody w Święcicach został zbudowany dodatkowy zbiornik retencyjny o pojemności
całkowitej 520 m3.
Zadanie obejmuje swoim zakresem także moderni-
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zację części sanitarnej obiektu, w tym m.in.
oświetlenie zewnętrzne, nową instalację
wodno-kanalizacyjną, wentylację, ogrzewanie i osuszanie w budynku.
Planowany termin zakończenia modernizacji został wyznaczony na pierwszy kwartał przyszłego roku.
Kolejny etap realizacji projektu to ogłoszenie przetar-

gu na budowę kanalizacji sanitarnej w Ołtarzewie (część I).

Agnieszka Jędrzejczak
Jednostka Realizująca Projekt

UCZNIOWIE „CHĘTNI NA EKSPERYMENTY”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
– uczestniczyli w zajęciach z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, zajęć rozwijających kompetencje społeczne, przedsiębiorczość i innowacyjność. Podczas realizacji programu, uczniowie mieli
okazję rozwijać zdolności logicznego myślenia, szybkiego przyswajania wiedzy, umiejętności rozwiązywania
problemów poprzez eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie zależności. Zajęcia matematyczne, biologiczne, chemiczne poszerzyły wiedzę matematyczną
i przyrodniczą uczestników, pozwoliły odkryć zdolności
i zainteresowania. W starszych klasach w Szkole Podstawowej nr 1 dużą popularnością wśród uczniów, cieszyły
się zajęcia z programowania i robotyki. Kodowanie to
przede wszystkim szukanie i budowanie drogi, która po-

OŚWIATA

Mija właśnie pierwszy rok szkolny, w którym
uczniowie dwóch szkół w Ożarowie Mazowieckim biorą udział w wyjątkowym projekcie dofinansowanym
z Unii Europejskiej „Chętni na eksperymenty”. Przedsięwzięcie wdrażane jest w dwóch szkołach podstawowych – Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim i Szkole Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Płochocinie. Docelowo projekt trwać będzie do czerwca 2019 roku i obejmie 370
uczniów, którzy nabędą nowe kompetencje w ramach
projektu.
W Szkole Podstawowej w Płochocinie dla dzieci zdolnych prowadzone są specjalne zajęcia, mające na celu
rozwijanie ich zdolności i rozbudzanie ciekawości, a także stawiające przed nimi zadania znacznie wykraczające
poza podstawę programową. Są to:
zajęcia matematyczne - 8 grup, zajęcia przyrodniczo-ekologiczne - 5
grup, zajęcia informatyczne - 4 grupy. Liczebność uczniów w grupach
to 6-10 osób, co sprzyja łatwiejszemu i szybszemu przyswajaniu
przekazywanych treści. Ponadto,
wychodzimy naprzeciw potrzebom
dzieci z trudnościami prowadząc
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze aż dla 10 grup uczniów, którzy
otrzymują fachową pomoc w nauce
czytania, pisania, liczenia oraz w nauce języka angielskiego. Łącznie w
ciągu dwóch lat trwania projektu
przeprowadzonych zostanie 1620
godzin dodatkowych zajęć dla
dzieci. Dla uczestników projektu
przewidziany jest również wyjazd
do Centrum Nauki Kopernik.
W Szkole Podstawowej nr 1 działania realizowane
w ramach projektu obejmowały 176 uczniów z klas drugich i trzecich. Dla każdej z 12 grup przeprowadzono
25 godzin zajęć, podczas których dzieci rozwijały swoje
umiejętności matematyczno-przyrodnicze. Dzięki projektowi do prowadzenia zajęć pozyskano dodatkowe
pomoce dydaktyczne. Uczniowie klas trzecich mieli możliwość wzięcia udziału w XIII Mistrzostwach Szkoły w Tabliczce Mnożenia i wykazać się swoimi umiejętnościami
matematycznymi z wykorzystaniem kart Grabowskiego.
Pod koniec roku szkolnego dzieci brały udział w bardzo
rozwijających warsztatach laboratoryjnych, podczas których odkrywały tajniki świata nauki bawiąc się w małych
naukowców, ubrane w białe fartuchy z okularami na twarzy.
W projekcie „Chętni na eksperymenty” w roku szkolnym 2017/2018 wzięło udział 188 uczniów klas IV – VII

zwala dotrzeć do wyznaczonego celu.
Trzeba podkreślić, że w ramach projektu „Chętni na
Eksperymenty” uczniowie korzystali również z zajęć rozwijających kompetencje personalne i społeczne. W przyszłym roku szkolnym będziemy kontynuować podjęte
działania w szkołach, biorących dział w projekcie „Chętni
na eksperymenty”, a uczniowie już zgłaszają swoje propozycje nowych tematów i przedsięwzięć nie tylko w ramach projektu.
Katarzyna Wocheń
koordynator projektu za Gminę Ożarów Mazowiecki
Ewa Felczak
koordynator projektu za klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 1
Beata Zakrzewska
koordynator za klasy VI-VIII w Szkole Podstawowej nr 1
Renata Cybulska
koordynator w Szkole Podstawowej w Płochocinie
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ODZNACZENIA DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
Podczas LIV sesji Rady Miejskiej w maju 2018 r. Mirosław Stachnik (oddane ponad 28 litrów krwi), Andrzej Makulski (oddane powyżej 27 litrów krwi),
Tomasz Makulski (oddane około 25 litrów krwi) i Lech Toruszewski (oddane
około 23 litrów krwi) otrzymali odznaki - Honorowy Dawca Krwi Zasłużony
Dla Zdrowia Narodu.
Jest to nagroda państwowa przyznawana przez Ministerstwo Zdrowia
honorowym dawcom, którzy w ciągu swojego życia oddali powyżej 20 litrów krwi.
Klub Honorowych Dawców Krwi „DONUM VITAE” składa serdeczne podziękowanie wszystkim odznaczonym za dotychczasową działalność na
rzecz potrzebujących.
Klub „DONUM VITAE”
Odznaka „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” .
Odznaka ma kształt sześcioramiennego krzyża o średnicy 35 mm i jest
wykonana z metalu w kolorze srebrnym. W dolnej części awersu widnieje
krzyż w kolorze czerwonym, nad nim odznaka ma kształt sześcioramiennego krzyża i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym. Na rewersie napis „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY
DLA ZDROWIA NARODU”.

POCIĄGIEM „SŁONECZNYM” NAD MORZE
W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory
wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie
kursował codziennie w okresie 23
czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się
m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni,
Wejherowie, Lęborku i Słupsku.
Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie sloneczny.
mazowieckie.com.pl.
Pociąg „Słoneczny” składa się
z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx. Podróż
jest szybka i komfortowa. Z Warszawy do Trójmiasta „Słoneczny”
dojeżdża w niespełna 3 godziny,
do Ustki w zaledwie 5 h 21 min.
Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych, a także
wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Na pokładzie dostępny
jest również catering. Nad spo-

kojnym przebiegiem podróży każdego turysty czuwa
uprzejma obsługa pociągu.
Bilety na przejazdy pociągiem
„Słoneczny” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach, ponadto w cenie biletu podróżny może
zabrać rower lub psa. Zakupu biletów można dokonać w kasach
biletowych, za pośrednictwem
strony bilety.mazowieckie.com.
pl, w aplikacji skycash, w biletomatach KM, a także bezpośrednio
u kierownika pociągu. Wakacyjnemu połączeniu stolicy z wybrzeżem towarzyszy akcja promocyjna
„Słoneczny wysyp rabatowy”, dzięki której osoby podróżujące pociągiem „Słoneczny” mogą skorzystać
z atrakcyjnych zniżek w interesujących miejscach nad morzem.

(publikacja na prośbę
Kolei Mazowieckich)

DAM PRACĘ
Szwedzka firma produkcyjna z branży wentylacyjnej i dachowej zatrudni:
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI/ MAGAZYNU
(mężczyźni i kobiety)
Wynagrodzenie od 3100/ 3200 brutto
Umowa o pracę, Darmowy transport, (siedziba firmy Wieruchów k. Ożarowa Maz.)
Dodatkowe benefity:
Praca na produkcji przy wytwarzaniu elementów z blachy i gumy (możliwość przyuczenia).
Praca na magazynie wysokiego składowania- wymagane uprawnienia na wózki widłowe.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: praca@lindab.com
lub kontakt tel .519 050 564, 22 250 50 45
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Jakie czynniki powodują przemoc? W jaki sposób
można wyeliminować przemoc wśród dzieci? Co można zrobić, aby pomóc osobie doświadczającej przemocy?
Odpowiedzi na te pytania poznali uczestnicy spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską, która 23 maja przyjechała do Ożarowa Mazowieckiego ze swoimi autorskimi warsztatami „Jak uchronić dziecko przed konfliktem
z prawem?”.
Podzielone były na kilka części: dla uczniów tzw. zerówek, klas 6, 7 szkół podstawowych i gimnazjów, służb
samorządowych, które na co dzień mają lub mogą mieć
styczność z przestępczością nieletnich, w tym pedagogów, policji czy straży miejskiej, jak również rodziców,
dziadków.
Na początku było trochę zabawy. Najmłodsi uczestnicy spotkania mogli na chwilę poczuć się jak prawdziwy
sędzia, przymierzając togę i pozując w niej do pamiątkowych zdjęć. Później przyszedł czas na poważniejsze
tematy. Dzieci dowiedziały się, że takie zachowania jak
podstawienie nogi koledze, czy też malowanie po ścianie
budynku flamastrem, to działania niedozwolone prawem
za które może grozić kara.
- Za zniszczenie mienia grozi 5 lat więzienia! – mówiła sędzia Anna Maria Wesołowska, a dzieci powtarzały za
nią.
Jednym z celów warsztatów było uświadomienie młodzieży czym jest samo przestępstwo i to, że agresywne
zachowanie samo w sobie nosi znamiona przestępstwa.
Problematykę rozbojów, nękania oraz przemocy zarówno tej szkolnej, jak i domowej poruszono podczas spotkania z uczniami klas starszych.
- Zaczęłam się spotykać z młodzieżą w waszym wieku
po jednej ze swoich rozpraw sądowych, gdzie oskarżonym był młody chłopak w wieku 15 lat. W grę wchodził
alkohol, narkotyki i rozbój – mówiła do uczniów sędzia
Anna Maria Wesołowska. - Chłopak został skazany na 5 lat
pozbawienia wolności. W ostatnich słowach przyznał, że
nie zdawał sobie sprawy z tego, że to co zrobił może powodować takie konsekwencje i że jest to przestępstwo.
Wówczas uświadomiłam sobie, że muszę coś dla Was
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JAK UNIKNĄĆ KONFLIKTU Z PRAWEM?

zrobić, abyście nie trafiali na salę sądową i do więzienia.
Po to tu dzisiaj z Wami jestem – dodała pani sędzia.
Tematem, który szczególnie zainteresował młodzież
była legalizacja narkotyków. Prowadząca próbowała
uświadomić, że korzyści płynące z ich zażywania są pozorne, a ilość spraw sądowych zakończonych skazaniem
na karę pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione pod wpływem narkotyków, jest duża. W każdym
omawianym przypadku podawane były liczne przykłady
z przeprowadzonych rozpraw sądowych, co prowadziło
do dyskusji z uczestnikami, a często polemikę i podważanie wydanego w sprawie wyroku.
Ostatnią część spotkania zajęły warsztaty przeznaczone dla pracowników służb samorządowych i osób dorosłych.
Anna Maria Wesołowska zaznaczyła, że najważniejszą rolę w rozwoju dzieci spełniają rodzice i dziadkowie,
w których podopieczni powinni znaleźć oparcie i pomoc
w rozwiązywaniu problemów, czy w zderzeniu z zagrożeniami współczesnego świata, takimi jak nowe technologie czy portale społecznościowe. Nauczyciele i inne służby, w tym policja, powinny mieć charakter wspierający
rodzinę w procesie rozwoju dziecka.
Warsztaty odbyły się z inicjatywy Pawła Kanclerza –
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego i Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
								
Katarzyna Łukaszewska
Wydział Spraw Społecznych
*Anna Maria Wesołowska – sędzia, od 2009 r w stanie
spoczynku, współautorka ustawy o świadku koronnym,
ekspert prawa karnego. Inicjatorka programu uczestnictwa w rozprawach sądowych uczniów w wieku 15-18 lat
jako formy edukacji prawnej. Prowadziła jeden z pierwszych w Polsce program pokoju przesłuchań dla dzieci
- świadków i ofiar przestępstw (Pokój Przyjazny tzw. niebieski pokój). Członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Pełni funkcję społeczną doradcy Rzecznika
Praw Dziecka

NAGRODY ZA POSTAWĘ OBYWATELSKĄ
Komisja d/s Społecznych powołana przez Zarząd
Rady Osiedla Józefów, w skład której wchodzą:
Zieliński Marcin
- przewodniczący
Sułecka Anna
- członek
Tederska Małgorzata - członek
Jędrzejczak Nina
- członek
przyznała honorowe nagrody zasłużonym obywatelom
dla społeczności lokalnej w Józefowie. Są to:
Jabłońska Blanka
Czopek Katarzyna i Mariusz
Hołda Czesław
Wilczyńska Teresa
Zwolińska Barbara
Nagrody uroczyście wręczono wszystkim wyróżnio-

nym 24 maja br. przed rozpoczęciem obrad Sesji Rady
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
Sułecka Anna, Zieliński Marcin
Informator Ożarowski 6/82 2018
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JAŹWIEC, TO INNA NAZWA..?
To jedno z pytań, z którym musieli się zmierzyć
uczniowie podczas V edycji Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Profilaktycznego ,,Świat szczęśliwych ludzi w
świecie pięknej przyrody”. Na takie i inne trudne pytania
odpowiadali, indywidualnie i zespołowo, uczniowie klas
II, III i IV. Aby nie pozostawiać czytelników w niepewności
podam, że jaźwiec to inna nazwa borsuka.
Po całorocznych zmaganiach, w maju, w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w V już edycji tego konkursu.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych gminy oraz przedstawiciele społeczności szkolnej.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach, uczestniczyło
w nim 5 szkół z naszej gminy.
Głównym celem konkursu była promocja zdrowia i
bezpiecznego zachowania, rozwijanie zainteresowań
przyrodniczych oraz kształcenie umiejętności pracy zespołowej.
Poziom wiedzy i umiejętności uczestników konkursu był
bardzo wysoki.
Po zsumowaniu punktów z obu etapów, klasyfikacja
klas II przedstawia się następująco:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Święcicach
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

III miejsce Szkoła Podstawowa w Duchnicach
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.
W klasyfikacji generalnej klas III i IV klasyfikacja szkół
przedstawia się następująco:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Święcicach
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Mazowieckim
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Duchnicach
V miejsce Szkoła Podstawowa w Płochocinie.
Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, około 70 osób. Oprócz nagród rzeczowych dla dzieci, przygotowano także pamiątkowe dyplomy oraz medale. Każda
szkoła otrzymała pamiątkowy puchar oraz encyklopedię
zwierząt i zestaw gier
W szranki zmagań konkursowych stanęli również nauczyciele, którzy rywalizowali o tytuł ,,Autora najciekawszego pytania”, który przypadł: Alicji Zalas, Małgorzacie
Szmurło, Joannie Wąsowskiej i Karolinie Stęplowskiej.
V edycja konkursu zakończyła się. Dziękujemy wszystkim
za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu.
							
Małgorzata Polańska

DZIWNY JEST TEN ŚWIAT
W słoneczne, niedzielne majowe popołudnie
sala widowiskowa Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, wypełniła się publicznością, która
przybyła, aby wysłuchać koncertu pt.: „Dziwny jest ten
świat” w wykonaniu uczniów Autorskiej Szkoły Muzyki
Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy w Warszawie.
Whitney Houston, Amy Winehouse, Freddy Mercury, Michael Jackson, Prince, Patryk Swayze,
Cohen czy Czesław Niemen, Andrzej Zaucha, Zbigniew
Wodecki, Anna Jantar, Danuta Rinn to tylko niektórzy
wykonawcy, których piosenki zabrzmiały podczas koncertu - utwory ponadczasowe, wciąż żywe i piękne....
Koncert był hołdem dla Artystów, którzy już odeszli. Pozwolił powrócić w ten sposób do ich twórczości i przypomnieć ją.
Małgorzata Wdowiak
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

DAM PRACĘ

PERI POLSKA w Płochocinie zatrudni pracowników:
Operator magazynu
Operator wózka widłowego
Pracownik serwisu
Stawka na start 20 zł brutto/h. Premia do 14% pensji, umowa
o pracę. Dobre warunki pracy, możliwość rozwoju.

Zgłoszenia: rekrutacja@peri.com.pl
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Szanowni Czytelnicy,
Życzymy bezpiecznych wakacji, słonecznej pogody
i niezapomnianych przygód.
Na kolejne wydanie Informatora Ożarowskiego
zapraszamy pod koniec sierpnia.
Zespół redakcyjny

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Tarta z sezonowymi owocami
W wakacyjnym numerze Informatora Ożarowskiego przygotowałem
dla Państwa tartę na kruchym cieście z masą budyniową i sezonowymi owocami. Moje ulubione to maliny oraz borówki. Ciasto jest lekkie
i bardzo owocowe, zdecydowanie zaliczam do serii „Moje ulubione” !
Spróbujecie … ?
Kruche ciasto:
• 300g mąki pszennej
• 50g mąki ziemniaczanej
• 100g cukru pudru
• 200g masła 82%
• 2 żółtka
• 1 łyżka zimnej wody
Mąkę pszenną i ziemniaczaną przesiewamy na stolnicę. Dodajemy cukier puder, pokrojone w kostkę masło,
żółtka oraz łyżkę zimnej wody. Ręcznie, szybko zagniatamy na gładkie ciasto. Gotowe ciasto owijamy folią spożywczą, schładzamy w lodówce minimum przez godzinę.
Formę do tarty (26 cm) smarujemy masłem, piekarnik
nagrzewamy do 180 stopni. Schłodzone ciasto rozwałkujemy, a następnie wkładamy do formy. Schładzamy przez
kolejną godzinę. Zimne ciasto należy ponakłuwać widelcem. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 25
minut do zrumienienia.

500 ml mleka wlewamy do garnka. W pozostałej części rozrabiamy gotowy proszek budyniowy, i gotujmy, jak
zwykły budyń, mieszamy, żeby się nie przypalił. Masę budyniową studzimy. Dodajemy masło oraz cukier puder,
wszystko razem miksujemy na małych obrotach miksera
na gładką masę. Owoce myjemy. Na upieczony, kruchy
spód tarty wykładamy masę budyniową, wyrównujemy
łyżką a następnie wykładamy ulubione owoce. Całość
możemy posypać cukrem pudrem.

MT

Krem:
• 2 budynie (u mnie śmietankowe)
• 3/4 szklanki cukru pudru
• ½ kostki masła 82% tłuszczu
• 700 ml mleka
• dowolne owoce np. maliny, borówki, jeżyny, porzeczki, truskawki
• cukier puder do posypania (wg uznania)
Zabierz Informator Ożarowski na wakacje!

Pierwszy dzień lata za nami, możemy się cieszyć wakacjami i najprzyjemniejszym okresem w roku. Jeśli wakacje, to urlop. A jeśli urlop to… koniecznie
z Informatorem Ożarowskim. Czy to na plaży, w górach czy innym miejscu, gdzie akurat będziecie Państwo odpoczywać… zabierzcie tam
nasz miesięcznik i zróbcie mu zdjęcie z morzem, wieżą Eiffla czy Misiem na Gubałówce… Zdjęcia prosimy przesyłać do 10 września
2018 roku na e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl wpisując w tytule: Zabierz Informator Ożarowski na wakacje. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy we wrześniowym numerze,
czekają również nagrody kubki termiczne, pendrive’y i inne
artykuły promocyjne z gminnym logo.
		
Czekamy na e-maile od Państwa.
		
Pozdrawiamy, życząc miłego, letniego wypoczynku…
Zespół redakcyjny
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BENEFIS KRZYSZTOFA ZANUSSIEGO ZGROMADZIŁ 900 OSÓB!
Krzysztof Zanussi, wybitny polski reżyser, wielokrotnie nagradzany przez międzynarodowe środowisko filmowe świętował 17 czerwca 2018 r. swoje 79.
urodziny. Tym razem, zamiast tradycyjnego spotkania w podwarszawskich Laskach, goście zebrali się
w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim w ramach XXXIV FORUM HUMANUM MAZURKAS. Na scenie pojawili się Maja Komorowska, Grażyna Torbicka, Jacek Bromski, Daniel
Olbrychski i Jerzy Stuhr, a na widowni, w gronie osób
zaproszonych na koncert przez Jubilata, zasiadł m.in.
były prezydent Bronisław Komorowski z Małżonką.
Było podniośle, wzruszająco i zabawnie zarazem.
Anegdoty, wspomnienia z planu i festiwali filmowych,
wystawa nagród filmowych, odznaczeń, strojów doctor
honoris causa i osobistych pamiątek reżysera... Wspomnienia przyjaciół przeplatały fragmenty filmów reżyse-

ra, a nastrój dopełniła Orkiestra Romantica pod dyrekcją
Zbigniewa Gracy, po mistrzowsku wykonując muzykę
Wojciecha Kilara z filmów Krzysztofa Zanussiego. Na sali
rozbrzmiały motywy muzyczne z „Bilansu Kwartalnego”,
„Czarnego słońca”, „Serca na dłoni”, „Dotknięcia ręki”, „Persona non grata” oraz „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest...”.
A cóż takiego wspominali zaproszeni goście? Jerzy
Stuhr opowiedział o wizytach na festiwalach filmowych,
w czasie których zawsze słyszał, że „Pan Zanussi już tu był”
oraz o mistrzostwie języka reżysera, a zakończył podniosłym tekstem „Myśląc Ojczyzna”, który odczytał z rękopisu
św. Jana Pawła II z 1974 r. Maja Komorowska
wspominała rozmowy w ogrodzie reżysera w
Laskach, które zilustrowała zdjęciami oraz jego
matkę, Wandę Zanussi. Podsumowaniem wielu
lat współpracy był wygłoszony przez nią tekst
ze spektaklu „Szczęśliwe dni” z powtarzającym
się jak mantra stwierdzeniem „brak słów…”.
Daniel Olbrychski brawurowo wkroczył na
scenę i zdradził reżyserowi sekret sprzed lat ze
wspólnej podróży z p. Wandą Zanussi. Z humorem pochwalił się również, że zgodnie z dawną wskazówką, postanowił dokształcić się
i uzyskał tytuł magistra. Benefisowy charakter
wydarzenia doskonale oddała Grażyna Torbicka podsumowując dotychczasową twórczość
Krzysztofa Zanussiego, w której wielokrotnie
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zaskakiwał, szokował i zachwycał. W podsumowanie to
metaforycznie wplotła tytuły dzieł filmowych Jubilata.
Również tradycyjna „Scena Talentów” miała benefisowy wydźwięk. Zaśpiewał Krzysztof Łazicki – bas baryton,
który wystąpił w filmie „Eter” K. Zanussiego.
W czasie całego koncertu Mistrz Zanussi chętnie włączał się w rozmowy z zaproszonymi gośćmi oraz prowadzącym wieczór Andrzejem Bartkowskim, Prezesem MCC
Mazurkas. Dyskusje wokół twórczości reżysera, wspomnienia z podróży, planu filmowego, a także prywatne
wspomnienia, opowiadane niezwykle barwnie i z erudycją, jak na Mistrza Mowy Polskiej przystało, zachwycały
900-osobową publiczność, która gromkimi oklaskami
nagradzała nie tylko występujących gości i orkiestrę, ale
również poczucie humoru bohatera wieczoru i jego małżonki. Pani Elżbieta Grocholska-Zanussi chętnie zdradzała jak wygląda życie u boku reżysera, ale mówiła również
o tym, co inspiruje jej twórczość artystyczną, bowiem jej
prace malarskie i ceramiczne
zdobią wiele domów prywatnych, a ręcznie malowane przez nią filiżanki gościły
m.in. w Watykanie na stole
św. Jana Pawła II.
Część prac żony reżysera można było obejrzeć
na wystawie pamiątek rodzinnych. Kuratorem wystawy była Janina Tuora, która
również – wspólnie z Janem
Sumikowskim – odpowiadała
za realizację filmu o twórczości Elżbiety Grocholskiej-Zanussi.
Partnerami tej 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.

Aneta Grabiszewska

III TURNIEJ TENISOWY
O PUCHAR BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
Na kortach w Jawczycach pojawiło się kilkoro tenisistów, którzy w tenisa grają regularnie od wielu lat. A nawet z tenisa żyją. Wśród grających był m.in. związany ze
stacją Eurosport znany komentator tenisa Karol Stopa.
Redaktor podkreślał, że tenis nie należy do sportów łatwych i tanich, ale tym bardziej wszystkim powinno zależeń na promowaniu tej niezwykłej i pięknej dyscypliny.
- Szacunek dla wszystkich, którym chce się takie wydarzenia organizować i finansować. Trzeba wspólnymi siłami
cały czas budować dobrą atmosferę dla tenisa. Wszystko
po to, żebyśmy byli zdrowym społeczeństwem, a i o wychowanie drugiej Agnieszki Radwańskiej będzie wtedy
też łatwiej – przekonywał.
Organizatorem turnieju było mające siedzibę w Ożarowie Maz. Stowarzyszenie Tenisowo-Narciarski Klub
Dziennikarzy MEDIA.
Wydarzenie współfinansowała Gmina Ożarów Mazowiecki. Nagrody ufundował sklep tenisowy Strefa Tenisa.
Turniej relacjonowała Telewizja Ożarów Mazowiecki.

SPORT

Krzysztof Doliński z warszawskich Jelonek został
najlepszym zawodnikiem III Turnieju Tenisowego
o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. W turnieju uczestniczyło ponad 40 tenisistów i tenisistów
z różnych stron Polski. Wśród grających byli także
mieszkańcy naszej Gminy.
Krzysztof Doliński (Giełda Papierów Wartościowych)
w parze z Piotrem Urbańskim (Sporbiznes.pl) triumfował
w kategorii debel open, a w parze z Magdaleną Kozimor (PGNiG) – okazał się także najlepszy w turnieju par
mieszanych. Turniej o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w Tenisie stał na wysokim poziomie sportowym. Został rozegrany 19 maja br. na kortach Klubu Tenes w Jawczycach. - Gmina Ożarów Mazowiecki bardzo
docenia znaczenie sportu. Promujemy wszelkie formy
aktywności fizycznej, bo widzimy jak wielką rolę odgrywa w rozwoju społeczeństwa – ludzi młodych, ale także
dorosłych. Dla naszego miasta jest to też forma promocji
– mówił podczas uroczystego otwarcia turnieju wiceburmistrz Ożarowa Mazowieckiego Dariusz Skarżyński, który dziękował organizatorom za przygotowanie kolejnej
edycji tego sportowego wydarzenia.

Tekst i foto: Tomasz Barański

LOT NIEPODLEGŁOŚCI
Chociaż przez nasze miasto i gminę przebiega korytarz przelotów, to nie mowa o samolotach. Mowa o
naszych bohaterach - gołębiach pocztowych oraz ich
hodowcach z okręgu 0482 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddział
Warszawa Zachód.
W maju odbyły się zawody
o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Gołębie wystartowały z Wągrowca k. Poznania. Podczas
obchodów Dni Ożarowa zostały
wręczone puchary oraz dyplomy
dla hodowców. Na zakończenie kilkoro dzieci wraz z włodarzami naszego miasta wypuściło ze swoich
dłoni gołębie. Hodowcy w tym samym momencie wypuścili 100 gołębi na uczczenie lotu w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Lot Niepodległości, który odbył się w naszym mieście,
był pierwszym wydarzeniem tego typu w Polsce, po-

święconym tym niezwykłym ptakom, które towarzyszyły
nam w walce o niepodległość.
Oto lista nagrodzonych hodowców:
miejsce I - Adam Grzybowski,
miejsce II - Jacek Kuniszewski i Wojciech Szustowski,
miejsce III - Bogdan Mińkowski,
miejsce IV - Krzysztof Klećkowski,
miejsce V - Stanisław Baranowski.
Warto przypomnieć, że gołębie już
podczas I wojny światowej były nieocenionymi łącznikami wiadomości.
Podczas II wojny światowej niemiecki okupant wyniszczył i zabronił hodowli gołębi pocztowych pod groźbą
śmierci. Ich umiejętność powracania do miejsc (gołębnika), w których się wychowały, do dzisiaj budzi podziw.

Piotr Michalczyk
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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 im to, co najcenniejsze - własny dom i miłość!
Psiaki polecające się do adopcji!
Charli to jeszcze dzieciak ma ok 9 miesięcy, jest drobny i nieduży. Nasz podopieczny jest bardzo wesoły, towarzyski, radosny i skory do zabawy. Lubi spacery, na których
wszystko go ciekawi. Umie chodzić na smyczy, jest spragniony miłości człowieka, bardzo
lubi się przytulać. Świetnie dogaduje się z psami jak i kotami. Może zamieszkać w domu
z dziećmi.
2,5 letnia, Luna z wielkim zaufaniem reaguje na przyjazne
i łagodne gesty, takie jak głaskanie. Szybko nabiera zaufania do ludzi, dając się poznać jako
wierny i mądry pies towarzyszący. Jest radosną i spokojną sunią. Umie chodzić na smyczy.
Z kotami, innymi psami i suczkami dogaduje się bez problemu, zachęca do zabawy. Luna
jest pełną pozytywnych emocji, radosną iskierką. Będzie świetną przyjaciółką dziecka. Luna
mieszka w warunkach domowych, zachowuje czystość i nie niszczy.
Średniej wielkości Niunia ma ok 1,5 roku i lubi przytulanie. Lubi zabawę z patykiem czy
z piłką, ale najważniejszy jest dla niej człowiek. Do obcych w pierwszym kontakcie jest troszkę wycofana ale wystarczy chwila i ciężko się od niej opędzić. Niunia umie chodzić na smyczy i zachowywać czystość. Pozostawiona sama nie niszczy. Jest bardzo delikatnym psiakiem
potrzebującym ciepła, będzie idealną przyjaciółką rodziny. Świetnie dogaduje się z innymi
psami jak i kotem. Niunia jest zdrową, zaszczepioną i wysterylizowaną suczką.
Psy znalezione!
Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, które trafiły do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Milanówku: Frędzelek, Feluś, Miodek, Kapiszon, Leoś. 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

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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ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Od 1 lipca 2018 r. w związku ze zmianą krajowych przepisów* odpady komunalne muszą być segregowane w podziale na cztery frakcje :
- papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji.
(*)Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).

STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE OBOWIĄZUJĄCE OD 1.07.2018 R.:

Odpady niesegregowane 26 zł/osoba

Odpady segregowane15 zł/osoba

