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Okładka: Panele słoneczne przy Pływalni
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
Foto: M. Turkas

WIADUKT
NAD TORAMI
O szczegółach inwestycji związanej z budową
wiaduktów kolejowych, pisaliśmy w poprzednich numerach
Informatora Ożarowskiego. Obecnie ogłoszony został
przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej
umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej
na budowie dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 ul. Ceramicznej
i drogi wojewódzkiej nr 701 ul. Konotopskiej/Ożarowskiej
w Gminie Ożarów Mazowiecki. Budowa bezkolizyjnych
rozwiązań to jedna z największych i najbardziej kosztownych
inwestycji najbliższej przyszłości, szacowany koszt samej
dokumentacji formalno-prawnej to kwota około 2 mln zł.
								
Piotr Kuśmierczyk
Wydział Inwestycji i Remontów

Planowane na 2018 rok prace termomodernizacyjne Pływalni Miejskiej zmierzają ku końcowi. Obecnie
trwają końcowe odbiory techniczne, które pozwolą
na oddanie obiektu dla użytkowników. To największy
remont tej pływalni od czasu jej budowy. Aby wykonać go rzetelnie i zapewnić bezpieczeństwo jej użytkowników, obiekt musiał zostać zamknięty na kilka
miesięcy.
Co się zmieniło? Można to określić w dwóch słowach:
bardzo dużo, i nie chodzi tylko o wygląd zewnętrzny, ale
o zastosowane rozwiązania, które poprawią efektywność
energetyczną całego budynku pływalni.

Efekty termomodernizacji widać już na zewnątrz
budynku, nowa stolarka okienna i drzwiowa, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, remont schodów zewnętrznych, montaż systemu fotowoltaicznego z panelami hybrydowymi oraz montaż instalacji odgromowej.
Kolejne zmiany zostały wykonane w środku budynku
- izolacje termiczne stropodachów, wymiana oświetlenia
na energooszczędne, ale najbardziej istotne są rozwiązania zastosowane w zakresie odzysku ciepła z technologii
basenowej, modernizacja instalacji c.o., wentylacji mechanicznej, zastosowanie pompy ciepła typu woda-woda, jako systemu odzysku ciepła ze ścieków. Termomodernizacja to przede wszystkim zmniejszenie rocznego
zużycia energii pierwotnej, redukcja emisji CO2 do
atmosfery oraz wzrost wykorzystania energii odnawialnej.
Zadanie zostało współfinansowane ze środków
zewnętrznych w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki”, który obejmował również zeszłoroczny remont budynku tzw.
,,Małej szkoły”, czyli Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim. Szacowana wartość projektu to ok. 10 milionów złotych,
z czego ponad połowę stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

PŁYWALNIA PO TERMOMODERNIZACJI

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

ZMIANA GODZIN PRACY PUNKTU PERSONALIZACJI
WARSZAWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Od dnia 1 października 2018 r. zmieniają się godziny pracy Punktu
Personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
przy ul. Poznańskiej 292 (w Centrum Inicjatyw Społecznych). Uwaga:
wejście od strony parkingu, z tyłu budynku.
Nowe godziny pracy:
od poniedziałku do piątku – 14.00-17.00
Przypominamy również, że w Punkcie Personalizacji WKM oprócz wyrobienia nowej spersonalizowanej karty miejskiej, zgłaszają Państwo – posiadacze kart ich utratę (zagubienie, kradzież lub zniszczenie), zmianę danych osobowych, a także utratę uprawnień do otrzymania dopłaty do biletu długookresowego (w tym zmiana miejsca zamieszkania i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych).
Do dnia 13 września 2018 r. wydano ponad 1500 nowych kart miejskich.
Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza
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INWESTYCJE DROGOWE
Lato to sezon intensywnych prac na drogach
gminnych. Niektóre zostały właśnie zakończone inne
jeszcze trwają, dopóki sprzyja nam pogoda. Mam nadzieję, że mieszkańcy m.in. Osiedla Szeligi i Duchnic
docenią wybudowane i wyremontowane ulice…
Zakończona została budowa ul. Brzozowej na osiedlu
Szeligi. Koszt inwestycji to prawie 2,7 mln złotych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki miejscami
dwustronne, odwodnienie uliczne oraz oświetlenie nowoczesne LED. Droga stanowi kolejny ciąg dróg w strefie
zamieszkania i służy mieszkańcom na osiedlu Szeligi. Należy podkreślić, że w strefie zamieszkania, w której znaj-

ul. Brzozowa w Szeligach

złotych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki jednostronne, odwodnienie oraz oświetlenie uliczne.
Drogi te są częścią zadania pn. Przebudowa trzynastu
ulic tj.: ul. Poetów, ul. Gałczyńskiego, ul. Szczypy, ul. Architektów, ul. Geodetów, ul. Prawników, ul. Księgowych,
ul. Orzeszkowej, ul. Nadziei, ul. Baczyńskiego, ul. Asnyka,
ul. Broniewskiego oraz ul. Kochanowskiego o łącznej długości ok. 4500 m w Duchnicach.
Zakończyliśmy również budowę nakładki asfaltowej
drogi dojazdowej przy nowej hali sportowej w Kręczkach.
Mieszkańcy gminy mogą już korzystać z chodnika

Nakładka przy Hali widowiskowo – sportowej w Kręczkach

duje się ul. Brzozowa, obowiązuje ograniczenie prędkości
do 20 km/h, wolno parkować jedynie w miejscach do
tego wyznaczonych, progi zwalniające (o ile istnieją) nie
muszą być oznaczone znakami pionowymi, a wjeżdżając w strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
Nowe oblicze zyskały również dwie drogi w Duchnicach. Koszt ulicy Architektów to kwota prawie 800 tys.
złotych, natomiast Geodetów wyniosła ponad 900 tys.

- ul. Żyzna, który w ostatnich dniach został oddany do
użytku. Koszt inwestycji to kwota ponad 750 tys. złotych.
W ramach zadania wykonano także wycinkę drzew oraz
frezowanie karp po nich. Termin zakończenia prac już
niebawem.
Piotr Kuśmierczyk
Wydział Inwestycji i Remontów

Uchwały podjęte na LX sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 23 sierpnia 2018 r.
1. Uchwała Nr LX/610/18 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów
Mazowiecki.
2. Uchwała Nr LX/611/18 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
3. Uchwała Nr LX/612/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
4. Uchwała Nr LX/613/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
5. Uchwała Nr LX/614/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
6. Uchwała Nr LX/615/18 w sprawie nabycia w drodze
umowy darowizny działki położonej w obrębie 0011 w
Ożarowie Mazowieckim.
7. Uchwała Nr LX/616/18 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
4
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8. Uchwała Nr LX/617/18 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Kaputach.
9. Uchwała Nr LX/618/18 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Umiastowie.
10. Uchwała Nr LX/619/18 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Umiastowie.
11. Uchwała Nr LX/620/18 o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody
do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
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).

OŚWIATA
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki odbyły się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
▶▶ Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Józefowie wspiera akcję ratowania życia chorego na białaczkę Dominika. W dniu 09.09.2018 wzięliśmy udział
w charytatywnym festynie rodzinnym zorganizowanym
na boisku przy SP w Płochocinie. Nauczyciele przygotowali stanowisko, w którym dzieci mogły skorzystać z wielu atrakcji: malowanie buzi, puszczanie baniek, balonowe
zwierzątka, zabawy sportowe: tunel, slalom, przeciąganie
liny, rzucanie do celu, tor przeszkód.

Z PRACY
BURMISTRZA

▶▶ 10 sierpnia dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim
brały aktywny udział w przedstawieniu teatralnym „Trudna droga do zwycięstwa czyli kilogramy szczęścia” w wykonaniu Teatru Akada.
▶▶ 31 sierpnia dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim
uczestniczyły w cyklicznym spotkaniu z przedstawicielami Straży Miejskiej w Ożarowie na temat bezpieczeństwa.
▶▶ 3 września we wszystkich placówkach oświatowych

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
▶▶ 12 sierpnia w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej wystąpił Kabaret K2
▶▶ 14-21 sierpnia wyjazd Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” na warsztaty taneczne w Junoszynie

▶▶ 18 sierpnia zorganizowano wystawę pana Antoniego
Filipowicza: „Dom Serca - Polska”
▶▶ 26 sierpnia występ Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”
na Dożynkach w Kozienicach
▶▶ 26 sierpnia w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej wystąpił Krzysztof Daukszewicz

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Podpisano umowy:
▶▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób PAWEŁ
MOŃKO z siedzibą w Pruszkowie na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
w roku szkolnym 2018/2019 w celu realizacji obowiązku
nauki do: Warszawy, Leszna, Płochocina oraz Pruszkowa
za cenę ofertową brutto : 281.100,24 zł (do wysokości
środków zabezpieczonych w budżecie na przedmiotowe
zadanie tj. kwoty tj. 281.100,24 zł)
▶▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób PAWEŁ
MOŃKO z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług
do umowy Nr RZP.272.28.21.2018 z dnia 27 sierpnia 201r
r. polegających na dowozie trojga dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019 w celu realizacji obowiązku nauki do:
jedno dziecko do Leszna, jedno dziecko do Pruszkowa
oraz jedno dziecko do Warszawy za cenę ofertową brutto: 36.752,40 zł
▶▶ z wykonawcą: PEM Medic Grażyna Wachowicz z siedzibą w Warszawie na dostawę wraz z montażem sprzętu
rehabilitacyjnego oraz medycznego dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową brutto:
276.751,58 zł
▶▶ z wykonawcą: RAD-MAR z siedzibą w Brwinowie na
modernizację ulic w Ożarowie Mazowieckim: Cz. A - ulicy
Żeromskiego za cenę ofertową brutto : 248.000,00 zł
▶▶ z wykonawcą: ”ŻAK” Michał Szymaniak z siedzibą
w Duchnicach na dowóz dzieci z terenu gminy Ożarów
Mazowiecki w celu realizacji obowiązku szkolnego do
szkół podstawowych i 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 za cenę
ofertową brutto : 433.479,20 zł (do wysokości środków
zabezpieczonych w budżecie na przedmiotowe zadanie
tj. kwoty 504.019,81 zł)
Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
▶▶ budowa tymczasowego parkingu w systemie „Parkuj
i jedź” na działce ew. 808/4 obręb Płochocin, Gmina Ożarów Mazowiecki
▶▶ dostawa wyposażenia oraz urządzeń sportowych dla
hali widowiskowo-sportowej Kaputach-Kręczkach, Gmina Ożarów Mazowiecki
▶▶ odnowienie odwodnienia terenu miejscowości Wolskie (etap II– w drodze ulicy Michałowskiej) (postępowanie powtórzone)
▶▶ przebudowa drogi gminnej ulicy Przyparkowej w Broniszach, Gmina Ożarów Mazowiecki
▶▶ powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.4.5.2018
z dnia 6 marca 2018r. polegających na wycince, pielęgnacji, konserwacji i korekcie drzew i krzewów oraz innych
pracach związanych z utrzymaniem zieleni na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki
▶▶ usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu
zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
▶▶ powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.28.21.2018
z dnia 27 sierpnia 2018r. polegających na dowozie dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
w roku szkolnym 2018/2019 w celu realizacji obowiązku
nauki do: jedno dziecko do Warszawy (dowóz będzie realizowany w jedną stronę - dowóz do szkoły) oraz jedno
dziecko do Leszna
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WYBORY
SAMORZĄDOWE
2018

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

CZ. 7

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, 17 września o godz. 24.00 minął czas na zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic w Warszawie.
Zgodnie z informacją otrzymaną od Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazowieckim, w naszej Gminie zarejestrowano po dwie listy kandydatów w każdym z czterech okręgów wyborczych. Zgłaszające Komitety to: Komitet
Wyborczy PiS oraz Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin.
I tak w poszczególnych okręgach zarejestrowano następujących kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
Nr
okręgu

6

KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LICZBA
MANDATÓW

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andrzej Stanisław Cichal
Grażyna Narcyza Szymankiewicz
Jacek Konrad Rosłon
Bogdan Ciećwierz
Ewelina Degowska
Joanna Ewa Dzieniszewska
Lech Toruszewski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grzegorz Karol
Anita Nowińska
Elżbieta Danuta Paleczna
Agnieszka Alicja Orysiak
Henryk Koszczuk
Grażyna Antonina Wojszczyk
Stanisław Bogucki

5

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sławomir Maria Kowalski
Tadeusz Czesław Szmigiel
Kamil Hubert Bednarski
Anna Justyna Rogala
Katarzyna Maria Walerzak
Bogumiła Anna Sobczyk
Janusz Kędzierski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anna Elżbieta Bartoszewicz
Tomasz Michał Strakacz
Edyta Beata Dziuba
Robert Tadeusz Lech
Beata Jolanta Górska
Bronisława Zofia Tomaszewska
Lech Wydrych

5

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paweł Jacek Kanclerz
Małgorzata Elżbieta Rutkowska
Jan Mikołajczyk
Zbigniew Szelenbaum
Maria Krystyna Dominiak
Agnieszka Pintara-Kozłowska
Tadeusz Krzysztof Pytkowski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marcin Sowidzki
Halina Smolińska
Bożenna Janina Łęcka-Mularczyk
Anna Marta Skowrońska
Sylwia Magdalena Gniazdowska
Paweł Sławomir Czapliński
Karolina Magdalena Pepla
Robert Jacek Ćmiel

6

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krystyna Tenderenda
Adrian Adam Antosiewicz
Dorota Jaworska
Rajmund Oskierko
Sebastian Dymkowski
Andrzej Rostkowski
Małgorzata Tederska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nina Marianna Jędrzejczak
Bogusława Kucharska
Henryka Karolak
Dariusz Zygmunt Pruski
Marek Bodych
Danuta Anna Oszczyk
Daniel Paweł Rączkowski

5
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Jak już wcześniej wspominałam znowelizowany Kodeks wyborczy wprowadził w gminach powyżej 20.000
mieszkańców okręgi wyborcze wielomandatowe i tym
samym wybory proporcjonalne.
Obszar Gminy został podzielony na 4 okręgi wyborcze.
Dwa okręgi obejmują teren miasta i dwa - tereny wiejskie.
W poniższym zestawieniu przypomnę tylko „przynależność” osiedli i sołectw do poszczególnych okręgów oraz
liczbę mandatów – liczbę wybieranych radnych z danego
okręgu.
Nr
okręgu

Obszar

Liczba
mandatów

1

Osiedla: Zientarówka, Bloki

5

2

Osiedla: Franciszków, Mickiewicza,
Ołtarzew, Kabel, sołectwo Ożarów
Wieś

5

Sołectwa: Duchnice, Konotopa, Bronisze, Jawczyce , Mory, Macierzysz,
Szeligi, Wieruchów, Piotrkówek
Duży, Piotrkówek Mały i Strzykuły, Kaputy – Kręczki, Umiastów,
Ołtarzew, Pogroszew, Pogroszew
Kolonia, Koprki, Domaniewek

6

3

4

Sołectwa: Michałówek, Wolskie,
Myszczyn, Pilaszków, Orły, Święcice,
Płochocin Wieś , Gołaszew ,
Osiedla: Wolica, Płochocin Płn.,
Płochocin Płd., Józefów,

5

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, każda ze zgłoszonych list do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nie
może zawierać mniej niż 5 nazwisk i nie może być większa niż liczba wybieranych radnych w okręgu, powiększona o dwóch radnych (art.425 par.2).

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

Dodatkowo obydwa Komitety Wyborcze Forum Samorządowe Gmin oraz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zgłosiły już kandydatów na burmistrza, którymi są - obecnie sprawujący tę funkcję – Paweł Kanclerz
oraz Marcin Sowidzki.

My jako wyborcy głosujemy na JEDNEGO wybranego
kandydata i tylko z JEDNEJ listy, stawiając przy jego nazwisku znak X czyli co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki. Podobnie jak to robiliśmy w poprzednich i obecnych wyborach do Rady Powiatu.
Jeżeli znak „x” postawimy przy dwóch nazwiskach
z tej samej listy, głos jest uważany za ważny i oddany
na tego kandydata, przy którym owo „x” występuje jako
pierwsze (jest wyżej na liście).
Głos NIEWAŻNY jest wówczas gdy postawimy dwa „x”
(lub więcej) – po jednym lub więcej na każdej z list.
Informacje na temat wyborów samorządowych 2018
znajdziecie Państwo na stronie http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=2280
Bardzo chętnie odpowiem na Państwa pytania kierowane na adres sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl lub telefonicznie 22 7313204.

Jolanta Niegrzybowska
Sekretarz Gminy
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O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 11 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000
i 1349) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Nr
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

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

2

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

Gimnazjum
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2

3

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

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

4

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

5

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

Przedszkole /modułowe/
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 3

6

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

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

7

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

Dom Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 165
(sala klubowa 109)

8

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

Przedszkole Publiczne Nr 1
w Ożarowie Maz.,
ul. Mickiewicza 51/wejście główne
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Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Przedszkole nr 1
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Ożarowska 34 (wejście A)

Szkoła Podstawowa nr 1
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

9

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

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

10

Ożarów Mazowiecki-Zatorze, Kręta, Strzykulska (parzyste
Starostwo Powiatu Warszawskiego
od 2 do 26), Poznańska (nieparzyste od 89 do 121, parzyste od 134
Zachodniego
do 224), Poznańska od 125 do 125F, od 127 do 127A, Świerkowa
ul. Poznańska 129/133
(nieparzyste od 5 do 9).

11

Sołectwo Duchnice

12

Sołectwa: Domaniewek, Koprki, Ołtarzew

13

Sołectwa: Macierzysz, Piotrkówek Duży, Szeligi , Wieruchów

14

Sołectwa: Bronisze, Jawczyce, Konotopa , Mory

Szkoła Podstawowa w Duchnicach
ul. Ożarowska 25 /świetlica
Szkoła Podstawowa nr 2
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Lipowa 11
(szkolna stołówka)
Przedszkole Publiczne
w Macierzyszu
ul. Sochaczewska 89
Filia D.K. Uśmiech Bronisze
ul. Przyparkowa 15

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

Szkoła Podstawowa
w Umiastowie
ul. Umiastowska 74

16

Sołectwa: Myszczyn, Orły, Pilaszków, Święcice

Szkoła Podstawowa
w Święcicach
ul. Poznańska 541
(sala gimnastyczna)

17

Sołectwa: Gołaszew, Michałówek, Płochocin Wieś, Wolskie

Szkoła Podstawowa
w Święcicach ul. Poznańska 541
(klasa lekcyjna-na lewo od wejścia)

18

Osiedle Józefów – Kasztanowa (parzyste od 2 do 14).

Filia D.K. Uśmiech ul. Fabryczna 15
(sala prób nr 10)

19

Osiedle Józefów - Fabryczna, Lipowa, Kasztanowa (1).

Filia D.K. Uśmiech Józefów
ul. Fabryczna 15
(sala taneczno-widowiskowa nr 12)

20

Osiedle Płochocin Północny

Szkoła Podstawowa w Płochocinie
ul. Lipowa 3 (od wejścia na lewo
- szeroki korytarz)

15

21

Osiedle Płochocin Południowy , Osiedle Wolica

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

Nr
obwodu
głosowania

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

Informator Ożarowski 8-9/84-85 2018

9

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu
głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
(-) Paweł Jacek Kanclerz

ZADANIE DLA NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW.
Na pewno dobrze znacie herb Ożarowa Mazowieckiego, do naszej gazety wkradł się chochlik drukarski i trochę wszystko poprzestawiał. Znajdź 5 różnic :)
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„UWAŻAM, ŻE KAŻDY POZA PRACĄ
POWINIEN SZUKAĆ DLA SIEBIE
JAKICHŚ DODATKOWYCH RÓL”
wywiad z Andrzejem Bartkowskim – prezesem grupy Mazurkas, mecenasem sztuki, twórcą.
Informator Ożarowski: Andrzej Bartkowski to biznesmen, mecenas sztuki czy twórca?
Andrzej Bartkowski: Myślę, że i to, i to, i to. Chętniej
niż biznesmenem nazywam siebie przedsiębiorcą. Poza
hotelem posiadamy jeszcze Biuro Podróży – Mazurkas
Travel oraz Mazurkas Transport. Razem to ponad 250
osób i bardzo skomplikowana materia. Szczególnie Mazurkas Travel, gdzie operujemy na całym świecie. Nasz
mecenat sztuki i kultury ma już naprawdę wielkie rozmiary i jest zauważalny w całej Polsce. Artyści i zespoły artystyczne biorą już nas za czynny teatr czy centrum sztuki
bo napływają codziennie oferty wielkiego formatu z całej
Polski a nawet z innych krajów. No i nieskromnie mówiąc
czuję się coraz bardziej twórcą, bo te wszystkie programy
trzeba „stworzyć”, mieć pomysł, długo dyskutować z artystami, napisać scenariusz, wyreżyserować i prowadzić.
Dorzucę, że trzeba je jeszcze sfinansować. Dla mnie i dla
mojego wspólnika Andrzeja Hulewicza na razie jest to
„słodkie posłannictwo i radość”. Nie wiem jednak na ile
wystarczy środków, bo mamy duży kryzys na rynku konferencyjno–hotelowym spowodowany niestety zmniejszonym zainteresowaniem Polską przez cudzoziemców.
IO: Nie wszyscy wiedzą, że pisze Pan wiersze, które zostały wydane w 2014 r. dwóch tomikach, skąd czerpie
Pan inspiracje?
AB: Wkrótce wychodzi trzeci tomik i będzie miał około 90

pozycji. Są to w większości felietony wierszem - forma,
którą bardzo lubię. Przy okazji – to może załatwię sobie
prezentację moich produkcji w Informatorze Ożarowskim. Te moje wiersze są w znakomitej większości bardzo
rozrywkowe. Skąd inspiracja? Z duszy, z serca oraz z rozglądania się.
IO: Jak rozpoczęła się Pana kariera? To był wcześniej
przygotowany plan czy przypadek?
AB: Chętnie przedstawię ten temat w osobnym artykule.
Tak krótko się nie da. Myślę, że miałem bardzo ciekawe
życie i trochę mi głupio, że los tak mnie lubił.
IO: Czy łatwo połączyć pasje z biznesem? Czy warto?
AB: O Jezus Maria? Czy warto? Jasne, że tak. Pasje można
i nawet wskazane jest łączyć nie tylko z biznesem, ale i ze
skrajną biedą.
IO: Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które myślą o założeniu własnego biznesu i są na początku tej drogi?
AB: Też tu miałbym odpowiedź na dwie strony, ale nie
taką jednoznaczną. Do biznesu trzeba mieć predyspozycje. Jeden to umie, a drugi nie. To tak, jak ja bardzo bym
chciał zaśpiewać Jontka w Halce. Nie daj Boże dla słuchaczy, nawet gdybym się bardzo starał. Przy decyzji czy brać
się za biznes należy się bardzo zastanowić i posłuchać doświadczonych.
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WYWIAD Z...

IO : Co zdecydowało, że w 2001 roku wybrał Pan Ożarów Mazowiecki na miejsce swojej inwestycji?
AB: Miałem przysłanego z UE szwajcarskiego doradcę, z którym jechałem do Żelazowej Woli. Przejeżdżając
przez Ożarów Mazowiecki pokazał mi palcem tę działkę
z zaniedbaną budową i powiedział. Monsieur Bartkowski
– tu powinien stanąć hotel. I mrugnął. Wziąłem sobie to
do serca.
IO: Jak zrodziły się takie inicjatywy, bardzo doceniane
również przez mieszkańców gminy, jak Forum Humanum, Variete Literackie czy Sympozjon? To szansa na
spotkanie z kulturą wysoką w Ożarowie….
AB: Na starość zrodziły się w mojej głowie nowe obszary
spełnienia. Praca pracą, ale nawet najciekawsza po pewnym czasie staje się monotonna. Uważam, że każdy poza
pracą powinien szukać dla siebie jakichś dodatkowych
ról. Kiedyś kierowałem statkami pasażerskimi i zauważyłem, że na hasło „bal kostiumowy‘’ ludzie natychmiast
przebierali się. Skąd oni znajdowali te stroje w tych maleńkich kabinach. Myślę, że siedzi w nas chęć bycia, choć
na chwilkę, kimś innym. Ja stałem się mecenasem sztuki.
No i też ramy tego wywiadu nie pozwalają na rozwinięcie tematu. Może będzie okazja w innej rozmowie. A że ta
działalność jest doceniana przez mieszkańców gminy to
wielka dla mnie satysfakcja i dodaje mi skrzydeł.
IO: Czy podróż autostopem przez 2 lata po Europie
i Afryce Północnej to najbardziej szalone wyzwanie,
które podjął Pan w życiu?
AB: Moje podróże autostopem po Europie i Afryce to lata
1967-72. Stare dzieje. Pasjonujące, ale chyba nie najbardziej „szalone” wyzwanie. Później było tych wyzwań dużo
i jeszcze bardziej szalone. Ale te podróże, zupełnie inny
wtedy świat, inny język – miało to wielki wpływ na moją
przyszłość.
IO: Czy ważna jest dla Pana współpraca z władzami
lokalnymi? Czy stara się ich Pan zarazić swoim entuzjazmem do kultury i sztuki?
AB: Cenię sobie współpracę z władzami lokalnymi. Mamy
bardzo dobre relacje wzajemne i doceniam ważne choć
tylko częściowe dofinansowanie naszych produkcji artystycznych. Uważam jednak, że wykorzystując mój entuzjazm w tej materii i predyspozycje oraz infrastrukturę
hotelu moglibyśmy wspólnie z władzami lokalnymi zrobić jeszcze dużo więcej dla kultury regionu. Młynarski pi-

sał –„chleba dosyć - rośnie popyt na igrzyska”. Kultura też
jest potrzebna i też buduje.
IO: Czy czyta Pan Informator Ożarowski?
AB: Czytam, oczywiście. Tak sobie myślę, że może miałbym też czasem tu coś do opowiedzenia czytelnikom.
Bardzo polubiłem społeczność ożarowską. Na naszych
kulturalnych spotkaniach widzę już samych znajomych.
Serce rośnie.
IO: W swoim życiu spotkał Pan wielu ludzi ze świata
polityki, kultury, biznesu i sztuki, kto zrobił na Panu
największe wrażenie?
AB: Z polityki, to nazwiska-sztandary jak Geremek, Bartoszewski, Mazowiecki, Kuroń. Bardzo doceniam też rolę
i znaczenie Lecha Wałęsy w naszej historii. Ale lista jest
długa. Z kultury przez ostatnie 6 lat codziennie niemalże
poznaję nową, ważną dla kultury postać. Proszę zobaczyć
ilu z nich było już na estradzie Mazurkasa. Najważniejsze
nazwiska kultury polskiej zaistniały już na Forum Humanum Mazurkas. Penderecki, Ładysz, Stuhr, Komorowska,
Olbrychski, Woś, Soyka, Nahorny i cała długa lista. Przed
ostatnim benefisem Krzysztofa Zanussiego rozmawiałem
z nim ponad 20 godzin. To wielki i wyjątkowy człowiek.
Takie spotkania są dla mnie bogactwem i spełnieniem.
Znam bardzo wielu ludzi sztuki i kultury, ale zaczarował
mnie najbardziej Krzysztof Zanussi.
IO: Niedawno skończyły się wakacje... jak odpoczywa
tak aktywny człowiek, jak Pan?
AB: Sęk w tym, że nie odpoczywam tylko sobie obiecuję,
że wkrótce gdzieś wyjadę. Ale jeśli już, to najchętniej do
Egiptu lub Tunezji na tydzień. W młodości zwiedziłem pół
świata. Do wielkich podróży już mnie nie ciągnie.
IO: Jakie ma Pan plany na przyszłość?
AB: Duże, ogromne, ciekawe, ale tylko kulturalne, bo już
biznes mi się zaczyna nudzić. Kilka lat temu chciałem postawić w Ożarowie dodatkowe ogromne centrum, ale nie
otrzymałem zgody radnych Ożarowa. Teraz już mnie to
nie interesuje. No i planuję długo żyć, ale nie wiem na ile
zdołam wykonać ten plan.
IO: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
Foto: Paweł Krupa

SZTUKA W NAJLEPSZYM WYKONANIU
- XXXVI FORUM HUMANUM MAZURKAS
ORAZ II FORUM RZEŹBY MAZURKAS
Rok 2018 obfituje w wiele niezapomnianych wydarzeń artystycznych związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W MCC Mazurkas już po raz kolejny mieliśmy
okazję uczcić tę rocznicę w sposób szczególny. Występ Zespołu Mazowsze z programem „Kalejdoskop
Barw Polski” w ramach XXXVI Forum Humanum Mazurkas oraz wystawa rzeźby współczesnej wybitnych
polskich artystów o światowej renomie wzbudziły
12
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wśród zgromadzonej widowni powszechny aplauz.
„Mazowsze”, które wystąpiło w MCC Mazurkas 9 września, należy do największych polskich zespołów artystycznych odwołujących się do tradycji polskiej muzyki
i folkloru. Tym razem na scenie MCC Mazurkas wystąpili
w pełnym 140 osobowym składzie. Już samo pojawienie
się artystów wywołało wśród zgromadzonej 900 osobowej widowni burzę oklasków. Tego wieczoru w programie „Kalejdoskop Barw Polski” zobaczyliśmy najcie-

II Forum Rzeźby Mazurkas
– ponadczasowe święto sztuki
Światowej sławy polscy artyści, wyjątkowe prace, fenomenalny Jerzy Kędziora.
Drugim kluczowym punktem programu tego wieczoru był wernisaż rzeźby,
zorganizowany w ramach cyklu Forum
Rzeźby Mazurkas z udziałem piętnastu
wybitnych, wielokrotnie nagradzanych
i uznanych na świecie polskich rzeźbiarzy. Większość z
tych artystów, po raz kolejny uczestniczy w drugiej edycji naszego cyklu, pokazując swoje nowe realizacje. 60
prezentowanych prac wzbudziło duże zainteresowanie
zwiedzających.
II Forum Rzeźby to wyjątkowa wystawa – każdy z prezentujących swój dorobek artystów zyskał już uznanie

i szacunek w świecie sztuki. Jednak wśród gości ogromne
zainteresowanie i podziw wzbudziły rzeźby „Balansujące”,
znakomitego artysty Jerzego Kędziory, które są niewątpliwą atrakcją tej wystawy. Po ekspozycjach w Nowym

KULTURA

kawsze choreografie z repertuaru zespołu. Usłyszeliśmy
najbardziej popularne piosenki oraz podziwialiśmy bajecznie kolorowe stroje z kilkunastu regionów Polski.
Aplauz publiczności towarzyszył występom od pierwszego taktu aż po ostatni utwór. Nie ma bowiem nic wspanialszego niż „Mazowsze”,
które napawa dumą oraz zostaje w sercu
na całe życie, co podkreślił prezes Grupy
Mazurkas Andrzej Bartkowski, który poprowadził ten wieczór.

Jorku, Abu Dhabi, Wenecji oraz Tel-Aviwie, „Balansujące„
zawitały w MCC Mazurkas. „Akrobata z krzesłem”, „Pieskie
życie” czy „Przechodzący”, to niektóre z dwunastu prac
autora, które można podziwiać na wystawie.
Wystawę można oglądać przez kolejny rok. Wstęp na
wystawę jest wolny.
Katarzyna Pajek

EKOPIKNIK W PŁOCHOCINIE
W słoneczną niedzielę 2 września br. na terenie
boisk przy Szkole Podstawowej w Płochocinie odbył
się Ekopiknik dla mieszkańców naszej gminy.
Specjalnie oznaczony namiot cieszył się ogromnym
zainteresowaniem chętnych osób do udziału w licznych
atrakcjach. Najmłodsi uczestnicy Ekopikniku brali udział
m.in. w ekokonkursch, ekowarsztatach, grach i zabawach
zręcznościowych. Buzie dzieci zamieniały się w arcydzieła
– pojawiły się biedronki, tygryski i inne zwierzątka. Fotobudka z kącikiem do charakteryzacji była cały czas zajęta przez roześmiane rodziny. Nikt nie wyszedł z pustymi
rękami – odwiedzający namiot Ekopikniku mogli
własnoręcznie wykonać znaczek z logiem Eko Ożarów Mazowiecki, a miłośnicy przekąsek poczęstować się watą cukrową i popcornem. Największym
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty tworzenia
rzeźb z odpadów. Wyobraźnia naszych najmłodszych mieszkańców nie zna granic – wśród wielu
robotów stworzono także łódź podwodną, kolorowe pojazdy i tajemnicze stwory z kosmosu.
Do dyspozycji mieszkańców był zespół pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim oraz Jednostki Realizującej
Projekt, którzy udzielali informacji dotyczących
podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej oraz
szczegółów realizowanego projektu pn. „Rozbudo-

wa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” współfinansowanego
ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Mamy nadzieję, że nasze działania przyczyniają się do
wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy
i wpłyną pozytywnie na wzrost liczby osób zainteresowanych podłączeniem swojej posesji do kanalizacji miejskiej.
Agnieszka Jędrzejczak
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
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PLAC ZABAW W JÓZEFOWIE JUŻ OTWARTY
14 września został oddany do użytku kolejny,
nowy plac zabaw w naszej gminie, który zlokalizowany jest w Józefowie. Jego wykonanie kosztowało
prawie 600 tys. zł.
Nowy plac zabaw znajduje się na terenie Filii
Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie w części północnej działki. Teren inwestycji sąsiaduje z okolicznymi osiedlami i położony jest w pobliżu szkoły.
Plac zabaw ma nawierzchnię bezspoinową, kolorową,
bezpieczną, wykonywaną w miejscu wbudowania. Nawierzchnia odporna jest na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, elastyczna, trwała i przepuszczalna dla wody.
Dzieciaki mogą korzystać z piaskownicy, piramidy linowej, przeznaczonej do różnych form wspinaczki,
zestawów wielofunkcyjnych z wieżami i zjeżdżalniami,

różnego rodzaju huśtawek, bujaków
sprężynowych, równoważni,
karuzeli
i oczywiście, tak popularnej wśród dzieci
tyrolki.
Serdecznie zapraszamy.
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Piotr Kuśmierczyk
Wydział Inwestycji i Remontów
Foto: M. Turkas
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W trosce o zdrowie mieszkańców naszej Gminy,
podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu środków z gminnego budżetu na program polityki zdrowotnej pn.
Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla
mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50
roku życia.
Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań
na grypę i infekcje grypopodobne oraz powikłań pogrypowych. W bieżącym roku zabezpieczone środki finansowe pozwalają na zaszczepienie 1200 mieszkańców w
wieku 50+. Koszt szczepienia w całości pokrywany
jest z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.
Decyzję o realizacji programu podjęto na podstawie
rekomendacji polskich i światowych autorytetów i towarzystw naukowych. Szczepienia rekomendowane są jako
podstawowa metoda profilaktyki i kontroli grypy.
Program sczepień ochronnych w Polsce zaleca szczepienia przeciwko grypie.
Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego, przenoszącą się pomiędzy ludźmi
drogą kropelkową; największa liczba zachorowań występuje sezonowo, rokrocznie jesienią i zimą. W grupach wysokiego ryzyka, do których należą m. in. osoby powyżej
65 roku życia, grypa wiąże się ze znaczną śmiertelnością.
Przyczyną śmierci nie jest sama grypa, ale powikłania po
niej występujące. Corocznie na całym świecie wskutek
powikłań umiera 250 – 500 tys. ludzi, w większości powyżej 65 roku życia lub młodszych obciążonych innymi
chorobami.
Powikłania pogrypowe to m. in.: zapalenie płuc, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie mięśnia
sercowego, zapalenie mięśni, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, zaostrzenie chorób przewlekłych (cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc).
W 2016 roku w województwie mazowieckim liczba
zachorowań na grypę lub zakażenia grypopodobne wyniosła 808 925 (zapadalność na 100 tys. – 15 100,8) i była
wyższa od roku 2015 o 143 451. Hospitalizowano 1786
osób. Zarejestrowanych zostało 17 zgonów z powodu
grypy.
W powiecie warszawskim zachodnim w 2017 roku
zanotowano 11 319 zachorowań na grypę lub podejrzeń
zachorowań.
W sezonie 2017/2018 w Polsce po raz pierwszy można było zaszczepić się szczepionkami czterowalentnymi, które zapewniają najszerszą ochronę przed grypą.

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów Ogólnopolskiego
Programu Zwalczania Grypy szczepienie z użyciem szczepionki czterowalentnej zaleca się u wszystkich osób (po
ukończeniu 6 miesiąca życia), które chcą uniknąć zachorowania i nie mają przeciwwskazań do szczepienia.
Czterowalentne szczepionki przeciw grypie dostępne są
na świecie i coraz szerzej stosowane od 2013 r.
Przeciwciała ochronne są wytwarzane w organizmie
już 7. dnia po zaszczepieniu i utrzymują się przez blisko
12 miesięcy.
W programie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki (zameldowani na pobyt stały
w gminie Ożarów Mazowiecki lub wpisani do stałego
rejestru wyborców) powyżej 50 roku życia.
Świadczenie polegające na zaszczepieniu przeciwko
grypie osoby kwalifikującej się będzie udzielone każdej
z tych osób, która wyrazi pisemną zgodę na szczepienie
oraz jeśli podczas wizyty lekarskiej nie zostaną stwierdzone przeciwwskazania do zaszczepienia.
Podanie szczepionki poprzedzone zostanie badaniem
lekarskim oraz wywiadem w celu stwierdzenia ewentualnych przeciwwskazań (przebyte choroby, przyjmowane
leki).
W przypadku, gdy zgłaszający się do szczepienia
pacjent, zadeklarowany jest w innym podmiocie leczniczym, niż wyłoniony w konkursie realizator programu,
musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
od swojego lekarza POZ.
		
Szczepienia realizują:
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BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa
Otwartego (GSPZLO)
ul. Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Informacja i rejestracja: 22 722 10 38
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa
Otwartego (GSPZLO) Filia w Józefowie
ul. Lipowa 28A, 05-860 Płochocin
Informacja i rejestracja: 22 722 52 00
Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godz.
11.00 – 18.00.
Serdecznie zapraszamy!

Anna Fedoryk
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Informujemy, że archiwalne numery
Miesięcznika Miasta i Gminy INFORMATOR OŻAROWSKI
mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy:

www.ozarow-mazowiecki.pl/media-lokalne/
informator-ozarowski-120
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Dożynki 2018
Tegoroczne dożynki odbyły się 2 września na terenie boiska Klubu Sportowego FC Płochocin. Rozpoczęła je Msza
św. dziękczynna w intencji rolników w Kościele pw. Św. Wojciecha w Płochocinie. Starostowie dożynek – mieszkańcy Święcic pani Ewa Witkowska oraz pan Arkadiusz Karolak przekazali na ręce burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
- Pawła Kanclerza tradycyjny bochen chleba. Władze samorządowe wyraziły swoją wdzięczność za trud i ciężką pracę
rolników. Był to rok szczególnie trudny ze względu na upały i suszę.
Po części oficjalnej na uczestników festynu czekała moc atrakcji, m.in.: wesołe miasteczko i liczne stoiska wystawowe. Degustację regionalnych potraw przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrkówka Małego oraz Święcic.
Na scenie zaś nie mogło zabraknąć naszych zespołów działających w Domu Kultury „Uśmiech”. Swoje talenty taneczne i wokalne zaprezentowali: „Ożarowiacy”, „Wesołe Wdówki”, „Ożarowskie Kumoszki” i „Duet z Uśmiechem”. W trakcie
trwania imprezy wręczono również nagrody w konkursie spławikowym o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Przeprowadzono także licytację i zbiórkę pieniędzy na rzecz chorego Dominika, mieszkańca naszej gminy. Można było również zostać dawcą szpiku. Wieczorem podziwialiśmy występy zaproszonych artystów. Do łez ubawił nas
Kabaret Skeczów Męczących, wokalem wzruszył Stefano Terrazzino z zespołem, a ukoronowaniem imprezy był występ Andrzeja Piasecznego. Impreza trwająca do późnych godzin wieczornych zakończyła się atrakcyjnym pokazem
sztucznych ogni.
Renata Kwiatkowska, Dom Kultury „Uśmiech”
Foto: Paweł Krupa

Bitwa Ołtarzewska
Widowisko historyczne oraz uroczystość patriotyczna która
miała miejsce 8 września przypomniały mieszkańcom gminy o
79 rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej, jednej z większych potyczek Kampanii Wrześniowej.
W 1939 roku pomiędzy 9 a 13 września na polach Ożarowa, Ołtarzewa i ościennych miejscowości doszło do zaciętych
walk pomiędzy zgrupowaniem Wojska Polskiego dowodzonym przez Generała Wiktora Thomme, a XVI Korpusem
Pancernym Wojsk Niemieckich. Zginęło wówczas ponad 1200 polskich żołnierzy.
W rocznicę bitwy na Cmentarzu Żołnierzy Września 1939 r. w Ołtarzewie odbyła się uroczystość patriotyczna z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Dowództwa Garnizonu
Warszawa, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckiej, Gminy Ożarów Mazowiecki, OSP w Ożarowie Mazowieckim oraz szkół z terenu gminy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, szkół, stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz w swoim wystąpieniu
powiedział m. in. ,,Tych 1200 żołnierzy nie zdążyło jeszcze w pełni odetchnąć wolną Polską odzyskaną po 123 latach
zaborów, a musieli bronić jej granic przed niemieckim, faszystowskim najeźdźcą, a na wschodzie Rzeczpospolitej stała
armia sowiecka. Dwa totalitarne reżimy zmiażdżyły młode, ale ambitne państwo polskie. Bohaterowie Bitwy Ołtarzewskiej chcieli żyć, ale jak wielu przed nimi i wielu po nich oddali życie za ideę.’’
Modlitwę za poległych poprowadził ks. Jacek Smyk – proboszcz
Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Apostołów. Apel Pamięci odczytał oficer z Pułku Reprezentacyjnego DGW a następnie pododdział
Wojska Polskiego oddał salwę honorową.
Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy
Września 1939 roku.
Na zakończenie Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz podziękował w szczególności licznie przybyłej młodzieży szkolnej
i harcerzom za udział w żywej lekcji historii.
Tuż po uroczystościach na cmentarzu, w Parku Ołtarzewskim grupy rekonstrukcyjne zaprezentowały widowisko historyczne „Bitwa Ołtarzewska 1939”.
Jan Lal

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165
▶▶ 4 października - czwartek - godz. 10.00 Inauguracja
roku akademickiego Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
▶▶ 4 października - czwartek - godz. 16.30 Sesja Rady
Miejskiej
▶▶ 14 października – niedziela – godz. 12.00 zapraszamy na spektakl teatralny dla dzieci pt.: „Niezwykłe przypadki foczki akrobatki” w wykonaniu artystów z Teatru
Patigo
▶▶ 28 października – niedziela – godz. 17.00 Wystawa
fotografii pana Kazimierza Stachurskiego pt.: ”Światłem
malowane”
FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

▶▶ 13 października - sobota - godz.: 10.00-14.00 Spotkanie integracyjne Polskiego Związku Niewidomych
z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski
▶▶ 28 października - niedziela - godz. 15.00 zapraszamy na przedstawienie teatralne dla dzieci: „Kije samobije”
według baśni braci Grimm - Teatr Gong

KULTURA

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
PAŹDZIERNIK

FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15
▶▶ 7 października - niedziela - godz. 16.00 zapraszamy na
spektakl teatralny dla dzieci: „ Tato, co Ty na to?” w wykonaniu Teatru Parandyk
▶▶ 14 października - niedziela - godz. 16.00 Wieczorek
taneczny dla seniorów
▶▶ 28 października - niedziela - godz. 16.00 zapraszamy
na rodzinne warsztaty plastyczne pt.: „Jesienne inspiracje”

▶▶ 7 października - niedziela - godz.: 16.00 Wernisaż
wystawy malarstwa „Dariusz Grabowski i przyjaciele”

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
- PAŹDZIERNIK
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM,
UL. SZKOLNA 2
▶▶ Ścieżka obok drogi. Wspomnienie o Józefie Piłsudskim, 4.10.2018 r., godz. 18.00-20.00, Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży, ul. Szkolna
▶▶ Historia Mówiona Ożarowa Mazowieckiego – Adam
Palimąka. 19.10.2018 r, godz. 18.00-20.00. Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy parku”, ul. Poznańska 292.
▶▶ Z Adamem Palimąką rozmawiamy o życiu robotników
przed wojną w miasteczku, o zapaśniczym klubie sportowym w Ożarowie i latach PRL.
▶▶ Mirabelka – warsztaty międzypokoleniowe 11.10.2018 r., godz. 10.00-12.00, Filia nr 1 w Józefowie,
ul. Fabryczna 15

▶▶ Święto pieczonego ziemniaka - 12.10.2018 r., godz.
18.00, Filia nr 1 w Józefowie, ul. Fabryczna 15. Spotkanie
dla Klubu Wolontariusza Filii nr 1 w Józefowie.
▶▶ Chat&Chill – Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży 18.10.2018 r., godz. 18.00. Wstęp wolny.
▶▶ Planszówki – rozgrywki planszowe „Avalon” 19.10.2018 r., godz. 17.00-18.00, Filia nr 1 w Józefowie,
ul. Fabryczna 15. Zgłoszenia na adres mailowy: jozefow@
biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl do 15.10 do godz. 24.00.
▶▶ Quiet book ,część I: Jesień – warsztaty filcowych książek
– 25.10.2018 r., godz. 10.00-12.00, Filia nr 1 w Józefowie,
ul. Fabryczna 15. Bezpłatne zajęcia dla zainteresowanych;
obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona.

KONDOLENCJE
Wyrazy współczucia
dla radnego

Jacka Rosłona
z powodu

śmierci mamy
składają

Koleżanki i Koledzy z Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim

Wyrazy współczucia

Jackowi Rosłonowi
radnemu Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim
z powodu śmierci

mamy

składają
Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa
Mazowieckiego oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego
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„LATO Z UŚMIECHEM” W BRONISZACH I JÓZEFOWIE
KULTURA

Z oferty Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach
skorzystały dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Tym
razem postawiliśmy na doświadczenia i eksperymenty

chemiczne. Oj działo się działo! Młodzi naukowcy i odkrywcy stworzyli m.in. sztuczny śnieg, polimerowego
robaka, czy też spowodowali wybuch wulkanu. Nad
wszystkim czuwał doświadczony
instruktor, który w bezpieczny
sposób wprowadził nas w cały ten
„odkrywczy świat”.
W naszej Filii w Józefowie w ramach akcji „Lato z Uśmiechem”
odbyły się warsztaty twórcze prace przestrzenne pt. „ZWIERZĘTA DOMOWE”.
Dzieci i młodzież wybrały najciekawsze dla siebie domowe
zwierzę, przybliżyły sobie jego
wygląd, a następnie wykonały
szkice. Kolejnym etapem było
wykonanie do niego konstrukcji,
malowanie i oklejanie prac przestrzennych. Na koniec wykonano

ŚWIATŁEM MALOWANE
w y s t a w a

f o t o g r a f i i

Kazimierza Stachurskiego

wernisaż - niedziela 28 października 2018 godz. 17.00

w s t ę p

w o l n y

Dom Kultury „Uśmiech”

Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165
tel. 22 722 14 45
www.dkusmiech.eu

zagrodę wiejską w parku na terenie przy Filii Domu Kultury „Uśmiech”.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy za rok!

Renata Kwiatkowska
Katarzyna Cyniak - Górnecka
Dom Kultury „Uśmiech”
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NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIA”
dzieńcze i pierwsze przyjaźnie. Zakończenie, wzbogacone ciekawostkami na temat ekranizacji powieści i rozbieżności między książką a filmem, przeczytała dyrektor
Biblioteki Elżbieta Paderewska. Impreza miała charakter rodzinny, najmłodsi uczestnicy kolorowali ilustracje
do tekstu ze strojami i pojazdami z epoki. Przechodnie,
zaintrygowani wydarzeniem, przystawali na moment
zasłuchani w pięknie wybrzmiewającą polszczyznę Żeromskiego. Nasz burmistrz Paweł Kanclerz też znalazł
sposobność, by przez chwilę, dwie, pobyć z uczestnikami
ożarowskiego Narodowego Czytania „Przedwiośnia”.
Przy pięknej jesiennej pogodzie, w parku miejskim,
przy fontannie mieliśmy więc wyjątkową okazję do po-

lena Lipińska z Przedszkola Publicznego „Zameczek” – Filia, Magdalena Milewska- Łazuka (Akademia Językowa)
z dziećmi Anią i Michałem, instruktor biblioteki powiatowej Ewa Krupa oraz radni: Leszek Tokarczyk Wiceprzewodniczący Rady PWZ i Andrzej Cichal Przewodniczący
Rady Miejskiej. W roli lektora debiutowała natomiast Grażyna Lipska-Zaremba z redakcji rodzimej „Misericordii”.
Fragmenty tekstu, wybrane do przeczytania, pochodziły z pełnego wydania Świata Książki z 1998 roku. Przedstawiały losy Cezarego Baryki, jego rodowód, młodość
w Baku oraz rozczarowanie Polską, pierwsze uczucia mło-

znania „Przedwiośnia”, lektury, jak mało która, wpisującej
się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Za udział w wydarzeniu dziękujemy widzom
i lektorom, zapraszamy oczywiście do śledzenia strony
Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl, już wkrótce nowe, równie interesujące wydarzenia.

KULTURA

8 września 2018 roku mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego mieli po raz kolejny wyjątkową okazję do
przypomnienia sobie polskiej klasyki literackiej. Jak
co roku bowiem, Biblioteka Publiczna wraz z Centrum
Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”, zorganizowały
Narodowe Czytanie pod patronatem prezydenckiej
pary. W tej edycji – decyzją internautów – do wspólnego czytania w całej Polsce wybrane zostało „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Tradycyjnie jako lektorzy wystąpili znani i sprawdzeni ożarowianie: Mateusz Wojaczek (dla którego był to już
piąty udział w akcji), Joanna Konieczna i Bogumiła Kuźma
z Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Magda-

Ewa Sobieraj
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

SP 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA WIZYCIE STUDYJNEJ W BRUKSELI
Uczennice klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr
1 w Ożarowie Mazowieckim: Ania, Asia, Julia, Oliwia,
Patrycja, Wiktoria, Zosia i Zuzia uczestniczyły w Brukseli w wizycie studyjnej, finansowanej przez biuro
poselskie profesor Danuty Hübner. Głównym celem
wycieczki było spotkanie z europosłem w Parlamencie Europejskim.

Poza Brukselą i Parlamentem Europejskim uczestnicy wycieczki zwiedzili dwa przepiękne belgijskie miasta
- Brugię i Gandawę - których zabytki i historia zachwycają turystów. Malownicze uliczki, rejs statkiem czy monumentalne budowle sprawiły, że wycieczka nie tylko
„przekazała” wiedzę o tym fragmencie Europy, ale także
„przeniosła” w inny wymiar kulturowego doświadczenia.

Młodzież naszej szkoły miała możliwość poznania
pracy posła oraz zwiedzenia parlamentu , co okazało się
niezwykłym przeżyciem. Fascynującym doświadczeniem
było także spotkanie uczniów z panią profesor Hübner
podczas uroczystej kolacji, w trakcie której można było
porozmawiać o wielu interesujących kwestiach związanych z przyszłością Unii Europejskiej.

Wyjazd do Brukseli był ważnym wydarzeniem związanym z naszym szkolnym życiem. Budynek Atomium,
Dom Historii Europejskiej, Parlamentarium, Muzeum Armii Królewskiej i Historii Militarnej czy Łuk Triumfalny to
miejsca, które zwiedzili uczniowie za sprawą pani Niny
Gruber - nauczyciela wprowadzającego Europę do naszej
szkoły. Planowana jest dalsza współpraca z biurem posel-
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skim profesor Danuty Hübner.

OŚWIATA

Monika Rutkowska
nauczyciel języka polskiego

Wyjazd do Brukseli był bardzo ciekawą przygodą. Mogłam poćwiczyć swój angielski oraz poznać inną kulturę. Zobaczyłam piękną architekturę. Spróbowałam
charakterystycznych dla Belgii przysmaków i poznałam nowych ludzi. Bardzo mi się tam podobało i chętnie przeżyłabym to jeszcze raz.
- Patrycja Olszańska, 7c

NOWE BOISKO W ŚWIĘCICACH GOTOWE
Boisko przy Szkole Podstawowej w Święcicach zmieniło się nie do poznania. Będzie można na nim grać nie
tylko w piłkę nożną ale i w koszykówkę, piłkę ręczną czy
siatkówkę, a nawet tenisa ziemnego. Inwestycja polegająca na modernizacji boiska oraz budowie ogrodzenia
przy szkole trwała 6 miesięcy i kosztowała prawie pół miliona złotych, ale wymarzone przez uczniów boisko jest
gotowe do prowadzenia na nim lekcji wychowania fizycz-
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nego i treningów sportowych. Boisko ma powierzchnię
1792 m2 i zostało wykonane z panelowo-elastycznej nawierzchni polipropylenowej o ażurowej konstrukcji.
Mamy nadzieję, że obiekt będzie wykorzystywany
przez dzieci i młodzież szkolną oraz mieszkańców gminy.

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Porzeczki na chmurce

Czy lubicie połączenie bitej śmietany oraz spodu czekoladowego?
Jeśli tak, to ciasto jest dla Was, Szybka i mało wymagająca tarta do
kawy dla domowników i znajomych. Deser bez pieczenia na chrupiącym spodzie, wykonanym na bazie sucharków i kremu czekoladowego,
słodki przełamana kwaskowością porzeczki. Przyznam, że dawno nie
jadłem tak dobrej tarty … autorem przepisu jest moja koleżanka Asia.

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

SKŁADNIKI
SPÓD:
- 28 sucharków delikatesowych
- 700 g kremu czekoladowego typu Nutella (w temperaturze pokojowej)
(jeśli wolimy cieńszy spód – ilość można zmniejszyć o połowę)
KREM:
- 400 ml śmietany kremówki
- 750 g serka mascarpone
- 125 g cukru pudru
DEKORACJA:
- 250 g porzeczek czerwonych
- kilka listków mięty
Rozpoczynamy od przygotowania
spodu. Sucharki kruszymy na „piasek” i
dokładnie mieszamy z kremem czekoladowym. Tak przygotowaną masą wykładamy
spód tortownicy z wyjmowanym dnem, po
czym wstawiamy ją do lodówki. Po upływie około godziny (gdy spód stwardnieje)
przygotowujemy krem. Śmietanę ubijamy
na sztywno, a następnie porcjami dodajemy serek mascarpone, cały czas wolno
mieszając. Po uzyskaniu jednolitego kremu
dodajemy cukier puder (ilość można dostosować do własnych upodobań). Tortownicę
wyjmujemy z lodówki i na spód wykładamy
cały krem. Tak przygotowaną tartę schładzamy. Porzeczki myjemy, osuszamy i wykładamy na wierzch. Dekorujemy kilkoma
listkami mięty.
Smacznego!

ZMIANY W PROGRAMIE OKR 3+
W związku z decyzją o wprowadzeniu od 1
września 2018 roku dla mieszkańców gminy
Ożarów Mazowiecki biletu metropolitalnego,
zniesione zostały dopłaty do biletów (imiennych, długookresowych – miesięcznych lub
kwartalnych zakupionych w celu dojazdu do szkoły
średniej lub wyższej) w ramach Ożarowskiej Karty
Rodziny 3+.
Wprowadzając bilet metropolitalny, gmina dopłaca
do długookresowych biletów imiennych na przejazdy
środkami lokalnego transportu zbiorowego (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).
Dzięki nowemu rozwiązaniu tańsze bilety zyskają

zarówno posiadacze Ożarowskiej Karty Rodziny 3+, jak
i wszyscy mieszkańcy gminy korzystający na co dzień
z ww. środków komunikacji miejskiej.
Szczegóły dotyczące wydania spersonalizowanej
Warszawskiej Karty Miejskiej:
https://ozarow-mazowiecki.pl/2018/07/26/tansze-bilety-komunikacji-miejskiej-dla-mieszkancow-gminy-ozarow-mazowiecki-2/
Urząd Miejski
Wydział Spraw Społecznych
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ŚLADEM PIENIĄDZA… W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
Wraz z początkiem września sukcesem zakończyliśmy projekt „O finansach w bibliotece”, współorganizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego i Narodowy Bank Polski. Jak to wyglądało w liczbach?

▶▶ 4 miesiące intensywnej pracy,
▶▶ 3 dni szkoleń dla prowadzących,
▶▶ 30 przeszkolonych kursantów, którzy uzyskali certyfikat,
▶▶ prawie 50 rozdanych loginów,
▶▶ 2 grupy (część osób zdecydowało się na realizację
kursu samodzielnie, w domu)
▶▶ niemal 30 godzin zajęć w Bibliotece i drugie tyle,
które kursanci spędzili przed komputerami w swoich
domach,
▶▶ 3 interesujące spotkania z ekspertami,
▶▶ 1 bibliogrill, 1
wycieczka, sztab
zaangażowanych bibliotekarzy, a przede
wszystkim, niezliczona ilość pozytywnej energii
i uśmiechów od
naszych kursantów.
Tak
duży
projekt musiał zakończyć się wyjątkowo, dlatego wspólnie wybraliśmy się
na wycieczkę do
Centrum Pieniądza
w Warszawie. Nowoczesne muzeum zaskoczyło nas wszystkich. Przechadzając
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się po kolejnych pomieszczeniach, można w krótkim czasie, przenieść się do miejsc istotnych dla rozwoju banknotów i monet.
Całe muzeum podzielone jest na sale, z których
każda została zaprojektowana przez innego twórcę i ma
swój własny, wyjątkowy klimat i wygląd. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pomieszczeń związanych
z historią pieniądza, która sięga od antyku
aż do współczesności. Zobaczyliśmy stare
monety, wśród nich dużych rozmiarów dawną szwedzką monetę, w formie miedzianej
płyty. W kolejnych częściach muzeum mieliśmy szansę, choć na chwilę, „przenieść
się” do Banku Centralnego, Skarbca, gdzie
każdy miał okazję wziąć w ręce prawdziwą
sztabkę złota, na ulicę Bankową czy do pokoju numizmatyka, z którego bezpośrednio
przeszliśmy do pomieszczenia, do złudzenia
przypominającego szkatułkę ze starymi monetami. Prześledziliśmy losy pieniądza, to jak
bardzo zmienił się na przestrzeni wieków.
Zobaczyliśmy proces produkcji banknotów,
a w laboratorium autentyczności sprawdzaliśmy ich zabezpieczenia. Naprawdę długo
można opowiadać, a i tak to tylko niewielka część tego,
co można zobaczyć w tym niezwykłym miejscu. Podczas
drogi powrotnej długo wymienialiśmy się wrażeniami.
W jednym jesteśmy zgodni, z całą pewnością w niedalekiej przyszłości znów odwiedzimy Centrum Pieniądza.

Martyna Zawada
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

X MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS
W ŁUCZNICTWIE
strzały na odległość 50 m.
Kategoria łuków Barebow rozegrana została bez podziału na kategorie wiekowe na odległość 30 m.
We wszystkich kategoriach wiekowych oddzielne były
klasyfikacje dla mężczyzn i osobno dla kobiet.
W każdej z kategorii wiekowych oraz kategorii barebow wyłonieni zostali i otrzymali tytuły:
I miejsce – Międzynarodowy Mistrz Polski Masters (w danej kategorii) na rok 2018
II miejsce – Międzynarodowy I Wicemistrz Polski Masters
(w danej kategorii) na rok 2018
III miejsce – Międzynarodowy II Wicemistrz Polski Masters
(w danej kategorii) na rok 2018

Zawodnicy konkurowali ze sobą w 3 rodzajach łuku.
Łuki olimpijskie, łuki bloczkowe oraz łuki barebow. Zawodnicy strzelali na dystansach od 70 metrów do 30 metrów.
W łukach olimpijskich zawodnicy w kategorii 30 +, 40
+ strzelali na dystansie 70 m, w kategorii 50 + na dystansie 60 m, w kategorii 60 +, 70 + i 80 + na dystansie 30 m.
W kategorii łuków bloczkowych zawodnicy oddawali

Za miejsca I-III wręczone zostały medale – odpowiednio: złoty, srebrny, brązowy, a za miejsca I-VIII wręczone
zostały dyplomy.

SPORT

Na początku września na torach łuczniczych Klubu Sportowego „Ożarowianka” w Kaputach, odbyły
się X Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters
w łucznictwie. W zawodach tych wzięło udział 103 zawodników z Polski, Czech, Niemiec i Szwecji w wieku
od 30 lat do 88 lat.
Sportowa konkurencja odbywała się w 17 kategoriach. Zawodnicy byli podzieleni na kategorie wiekowe
i płeć zaczynając od kategorii 30 + (zawodnicy którzy
ukończyli 30 lat) a kończąc na kategorii 80 +.
W naszych zawodach udział wzięło 3 zawodników
którzy ukończyli 80 lat. Najstarsza z nich w tym roku
w styczniu obchodziła 88 urodziny.

Agata Mordzonek
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KĄCIK ADOPCYJNY

KĄCIK ADOPCYJNY

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!
Misiek, Lena i Borys (adoptowany) zostały znalezione
zimą, porzucone na mrozie, bez schronienia, co spowodowało, że miały niemalże odmrożone łapki. Cały czas trzymały się razem, w pobliżu stacji benzynowej, do czasu gdy w
końcu ktoś nie nimi zaopiekował. Zostały wyleczone, potem
zaszczepione i wysterylizowane. Wiosną zamieszkały w naszym schronisku. Misiek i Lena, jako najbardziej do siebie
przywiązane, zamieszkały razem. Są dla siebie wszystkim, co
mają prawdopodobnie od zawsze, dlatego mamy marzenie,
by znaleźć im wspólny dom. Patrząc na ich zachowanie, właściwie mamy wrażenie, jakby stanowiły jedno ciało, zawsze
są bardzo blisko siebie, tak że opiekun, który zdecydowałby
się adoptować ich wspólnie, nawet nie odczuje że ma dwa
psy :) Misiek i Lena chętnie przychodzą na smaczki, dają się miziać po brzuszkach, cieszą na widok wolontariuszy.
Smycz jeszcze je przeraża, ale pracujemy nad tym. Póki co psiaki radośnie biegają po podwórku. Szukamy im zatem
właśnie domu z podwórkiem, adopcja do mieszkania nie jest jeszcze możliwa. Adopcję prowadzą: Agnieszka, tel. 604
94 14 61 meil: majkam75@o2.pl oraz Małgosia, tel. 501 965 678
Miki to młody, niespełna roczny, bardzo energiczny, wesoły i silny psiak. Został przywiązany do drzewa. Uwielbia spacery, bieganie i zabawy. Uwielbia być
głaskany. Świetnie dogaduje się z innym psami jak i kotami. W domu tymczasowym zachowuje czystość i nie niszczy. Jak przystało na wyrośniętego szczeniaka jest spragnionym ruchu i różnorodnych wrażeń. Na spacerach interesuje go
wszystko co chodzi, biega, a nawet lata. Ten młody, radosny kompan do zabawy i
spacerów będzie kochającym członkiem rodziny. Kontakt w sprawie adopcji 507415-468, 665-158-238,602-655-645

Psy znalezione!
Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, które trafiły do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Milanówku: Sunny. 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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SIEĆ GORĄCYCH SERC- RAZEM DLA DOMINIKA
Upalny sierpień tego roku nie dla wszystkich był
radosnym czasem. To właśnie wtedy Pan Tadeusz Węgrzynowski zamieścił na swoim profilu w mediach
społecznościowych apel o pomoc w zbieraniu środków na leczenie swojego syna Dominika Węgrzynowskiego. Po dwunastu latach nastąpił u Niego nawrót
białaczki. Tym razem choroba zaatakowała ze zdwojoną siłą. Konieczny będzie przeszczep szpiku, ale
przede wszystkim podanie bardzo drogiego leku
Blincyto, który jest nierefundowany przez NFZ.
Informacja, ta wyzwoliła w sercach mieszkańców
Płochocina niesamowitą mobilizację. 21 sierpnia spotkała
się grupa ludzi, chętnych do pomocy w zbiórce pieniędzy
na leczenie. Zawiązaliśmy Komitet Społeczny pod nazwą
Razem Dla Dominika. Do pracy włączyli się mieszkańcy,
okoliczni przedsiębiorcy a także dzieci i młodzież z okolicznych szkół i organizacji działających na terenie naszej
Gminy. Byliśmy obecni na dożynkach ze stoiskiem Razem
dla Dominika. Podjęliśmy współpracę z Fundacją DKMS,
która umożliwiła nam rejestrację potencjalnych dawców
szpiku. Odbył się także kiermasz, kwesta do puszek, licytacje oraz szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
W trakcie trwania dożynek w hali sportowej w Płochocinie odbywał się Charytatywny Turniej Siatkówki Gramy
dla Dominika, podczas którego również prowadzona
była zbiórka do puszek. Ze zrozumieniem i wielkim zaangażowaniem podeszli do naszej akcji mieszkańcy Gminy
Ożarów Mazowiecki a także Gmin sąsiednich. Ofiarność
darczyńców przerosła nasze oczekiwania.

zbierania funduszy, osiągnęliśmy jeszcze coś, wspaniałą
integrację naszego środowiska lokalnego, łańcuch gorących serc, który połączyła choroba Dominika. Tego samego dnia przedstawicielki Płochocina prowadziły też zbiórkę do puszek, podczas Eko- Pikniku w Kampinosie.
Bardzo gorąco dziękujemy wszystkich darczyńcom,
wolontariuszom i całej społeczności za udział w akcji Razem dla Dominika. Nie spodziewaliśmy się tak ogromnej
integracji i połączenia sił, aby uratować Dominika. Mieszkańcy otworzyli swoje pełne ciepła i empatii serca, aby
pomóc chłopakowi z Płochocina. To wszystko razem dla
Dominika, aby mógł walczyć i spełniać swoje marzenia.
Nie zwalniamy tempa i zapraszamy wszystkich
29 września 2018 roku do udziału w Biegu Charytatywnym Razem dla Dominika, nad którym patronat objął Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz. Początek imprezy o godzinie 10.00 na parkingu przy szkole
w Płochocinie. Gorąco zachęcamy do udziału w biegu.
Dzięki rozpowszechnianiu plakatów, ulotek, informacjach w mediach ogólnopolskich i mediach społecznościowych, zgromadzona została kwota umożliwiająca zakup leku na przeprowadzenie dwóch cyklów podawania.
Łącznie, podczas opisanych wydarzeń zebrano kwotę
38 421,80. Ponadto, prowadzone były również zbiórki w
pobliskich parafiach: Parafii Św. Wojciecha w Płochocinie,
Parafii Św. Antoniego w Łaźniewie i Parafii NMP Królowej
Apostołów w Ołtarzewie. Kwota zebrana w parafiach to
26 136 złotych. W dalszym ciągu zbieramy środki na trzeci cykl podawania leku.

Kontynuacją działań, a także formą podziękowania
mieszkańcom za ofiarność był Piknik Rodzinny Razem
dla Dominika , który odbył się 9 września 2018 roku na
terenie boisk szkolnych w Płochocinie. Przygotowaliśmy
zabawy i animacje dla dzieci, kawiarenkę, poczęstunek
z grilla, wyprzedaż garażową, kiermasz książek, licytacje,
możliwość zwiedzania pojazdów specjalnych i wystawę
zabytkowych zabawek. Wszystko to w oprawie koncertu
na scenie plenerowej. Podczas pikniku odbywała się również rejestracja dawców szpiku do bazy DKMS. Przy okazji

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym
„Kawałek Nieba”
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem:
„1711 pomoc dla Dominika Węgrzynowskiego”
lub wysyłając SMS o treści: S12479 pod numer:
72365 (koszt 2,46 brutto- w tym vat)
oraz na portalu siepomaga.pl/dominik

Małgorzata Kowalczyk

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
PAWEŁ KANCLERZ
zaprasza na

NADZWYCZAJNY KONCERT
„NARODOWA DLA NARODU”
Koncert z okazji 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II

CHÓR

FILHARMONII NARODOWEJ
Bartosz MICHAŁOWSKI
dyrektor chóru, dyrygent

Inga POŠKUTE sopran
Anna FIJAŁKOWSKA alt Tomasz WARMIJAK tenor
Przemysław ŻYWCZOK bas Jakub PANKOWIAK organy

21 października (niedziela), godz. 19.00
Kościół pw. NMP Królowej Apostołów
Ożarów Mazowiecki (OŁTARZEW), ul. Kilińskiego 20
REPERTUAR:
JERZY LIBAN
WACŁAW Z SZAMOTUŁ
MIKOŁAJ ZIELEŃSKI
WOLFGANG AMADEUSZ MOZART
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

Gaude Mater Polonia
Ortus de Polonia
Już się zmierzka
O gloriosa Domina
Msza Koronacyjna C-dur, KV 317
Alleluja z oratorium Mesjasz
POWIAT
WARSZAWSKI
ZACHODNI

WSTĘP WOLNY

19.10.2018.
g.18.00-20.00
Piątek
Na kolejne spotkanie
z ożarowską historią
zapraszamy
na Poznańską 292.
Rozmawiamy o życiu
robotników przed
wojną, o zapaśniczym
klubie sportowym w
Ożarowie i latach PRL.
Więcej w zakładce
Historia Mówiona,
dział Regionalia,
na stronie www
Biblioteki.

Spotkanie
Historia Mówiona
Ożarowa Mazowieckiego.
Centrum Inicjatyw Społecznych
"Przy Parku"

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

