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Okładka: Nowy budynek
Szkoły Podstawowej Nr 2
w Ożarowie Mazowieckim

Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom
i Pracownikom
szkół i przedszkoli
życzymy
zadowolenia z codziennej pracy
dydaktycznej i wychowawczej, cierpliwości,
wrażliwości i pasji w przekazywaniu wiedzy
i wskazywaniu autentycznych wartości.
Wasz osobisty przykład kształtuje w młodych
ludziach postawy życiowe i spojrzenie
na świat, uczy tolerancji, szacunku
i zrozumienia dla każdego człowieka.
To Wy odkrywacie zdolności i umiejętności
dziecka, pomagacie je rozwijać i właściwie
wykorzystywać.
Niech ta praca na rzecz młodego pokolenia
przynosi owoce, znajduje zawsze uznanie
w sercach wychowanków i ich rodziców,
daje poczucie, że tworzycie przyszłość
i nadajecie jej lepszy kształt.
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Zbliżający się koniec kalendarzowego lata oraz rozpoczęcie roku szkolnego, zbiegły się z zakończeniem
realizacji inwestycji na ulicach Poetów, Prawników, Księgowych i Nadziei na osiedlu Duchnice. Zakończyły się
roboty związane z budową rurociągów do odprowadzania wód deszczowych oraz prace brukarskie. Ostatnim
elementem do wykonania pozostało podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetlenia ulicznego.

ul. Księgowych

ul. Prawników

Przebudowa ulicy Poetów była największą inwestycją z czterech zaplanowanych na ten rok. Zakładała
ona wykonanie jezdni z kostki betonowej o powierzchni 1434,20 m2, chodników o łącznej powierzchni
1004,00 m2 wraz ze zjazdami o powierzchni 126,50 m2.
Dodatkowo została wykonana kanalizacja deszczowa
zbiorcza, odprowadzająca wody deszczowe również
z ulic Księgowych i Prawników, prowadząc je do przepompowni przy ul. Orzeszkowej.
Inwestycje na pozostałych ulicach były tylko nieznacznie mniejszymi przedsięwzięciami. Ulice Prawników (1359,00 m2 powierzchni jezdni), Księgowych
(1068,00 m2 ) oraz Nadziei (1087,60 m2) zostały również wykonane z kostki betonowej, wraz z chodnikami,
odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym z lampami
typu LED.

ul. Poetów

Całość tegorocznej inwestycji została przez wykonawcę robót wyceniona na ponad 3,5 mln złotych,
prawie kończąc rozpoczętą w 2016 roku przebudowę
13 dróg na osiedlu Duchnice. Do wykonania pozostała
już tylko przebudowa ul. Szczypy.
Warto podkreślić, że przebudowa i remont tych dróg
będą służyć poprawie bezpieczeństwa oraz usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego w tym rejonie,
co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa kierowców
i pieszych oraz estetykę osiedla.
Poprawa infrastruktury drogowej to jedno z priorytetowych zadań realizowanych w ramach tegorocznego
budżetu gminy. Takie działania przyczyniają się do poprawy komfortu życia mieszkańców oraz rozwoju gminy.
								
Michał Toruszewski
Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Nadziei
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MIESZKANIA CZYNSZOWE W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
MAJĄ JUŻ SWOICH NAJEMCÓW
13 sierpnia 2019 r. zostało przeprowadzone pod
nadzorem notariusza i w obecności wnioskodawców
losowanie mieszkań czynszowych w budynku przy
ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim.
W losowaniu wzięli udział wszyscy wnioskodawcy
(łącznie 51), których wnioski o najem mieszkania zostały zweryfikowane pozytywnie. Weryfikacji wniosków
pod kątem spełniania kryteriów formalnych określonych
w Uchwale Nr LVII/599/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku
przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów
Mazowiecki z późn. zm. dokonała Komisja weryfikacyjna
powołana przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
Losowanie zostało przeprowadzone na podstawie Regulaminu losowania wprowadzonego Zarządzeniem
Nr B.0050.195.2019 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu losowania lokali mieszkalnych w budynku przy
ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim.
W wyniku losowania nowych najemców znalazło łącznie 34 mieszkania, przy czym ostatecznie umowy najmu podpisało 28 najemców
(6 najemców zrezygnowało z najmu).
W związku z tym z puli dostępnych
41 mieszkań pozostało jako niewylosowane i niewynajęte 13 mieszkań.
Dodatkowo jedno mieszkanie trzypokojowe zostało przeznaczone dla
rodziny repatriantów z Kazachstanu.
Nowowybudowany blok czynszowy jest pierwszym tego typu blokiem
mieszkalnym w naszej gminie, sfinansowanym w całości ze środków
budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.
Powstał z inicjatywy Burmistrza Pana

Pawła Kanclerza przy akceptacji Radnych Rady Miejskiej.
Mieszkania czynszowe, które w pierwszej kolejności zostały wynajęte, docelowo, najpóźniej w trzecim roku
od daty podpisania umowy najmu, przeznaczone są do
wykupu przez najemców z zastosowaniem określonej
w ww. Uchwale bonifikaty, przy czym największa bonifikata jest w pierwszym roku.
Obecnie nowi najemcy prowadzą prace wykończeniowe w swoich mieszkaniach i wkrótce będą mogli w nich
zamieszkać. Pierwszą rodziną, która już zagospodarowała
się w nowym mieszkaniu jest rodzina repatriantów z Kazachstanu.
Nowe mieszkania czynszowe wpisują się w realizację polityki mieszkaniowej Gminy Ożarów Mazowiecki
w nowej formule. To dla wielu ożarowskich rodzin realna
możliwość na poprawę własnych warunków lokalowych
i szansa na lepsze życie.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW
O NAJEM MIESZKANIA CZYNSZOWEGO
W dniach od 23.09.2019 r. do 25.10.2019 r. będzie przeprowadzony nabór uzupełniający wniosków o najem mieszkań czynszowych w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim. Nabór dotyczy
wyłącznie tych mieszkań, które nie zostały wynajęte w wyniku przeprowadzenia naboru podstawowego oraz
rezygnacji najemców. Wolne pozostały mieszkania jedno, dwu- i trzypokojowe.
Informacja dla wnioskodawców
z naboru podstawowego.
Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o najem mieszkania jednopokojowego w naborze podstawowym i nie
wylosowali mieszkania (mieszkań jednopokojowych było
mniej w stosunku do liczby wnioskodawców) nie muszą
ponownie składać wniosku o najem mieszkania. Wszyscy wnioskodawcy, którzy nie wylosowali mieszkania
jednopokojowego ponownie wezmą udział w losowaniu
mieszkań jednopokojowych w ramach naboru uzupeł4
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niającego. W przypadku rezygnacji z udziału w losowaniu
prosimy o złożenie pisemnej rezygnacji w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim (Biuro Podawcze).
Informacja dla nowych wnioskodawców (z naboru
uzupełniającego)
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami dostępne
będą do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (w godz.
pracy urzędu) oraz do wydruku ze strony internetowej

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim określające kryteria,
które powinien spełnić wnioskodawca ubiegający się
o przydział lokalu. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się
z ww. dokumentami.
Ważne: we wniosku o przydział lokalu należy uwzględnić
dochody osiągnięte w roku
poprzedzającym rok złożenia
wniosku tj. w roku 2018.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami składamy w Biurze
Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Kolejowa 2 (w godz. pracy
urzędu). W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową/
kurierem o zachowaniu terminu
decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

www.ozarow-mazowiecki.pl w kategorii Strefa Mieszkańca/Mieszkania czynszowe. Na stronie internetowej
zamieszczone będą również dokumenty dotyczące naboru uzupełniającego, w szczególności uchwały Rady

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

Partnerstwo dla rozwoju lokalnego
W dniach 4-6 września 2019 r.
odbyła się kolejna konferencja w ramach międzynarodowego projektu
partnerskiego dofinansowanego ze
środków Komisji Europejskiej pn. „Future of Europe – Reload”, w której
udział wzięli przedstawiciele samorządu Ożarowa Mazowieckiego. Gospodarzem i organizatorem konferencji był
partner projektu - Gmina Nughedu Santa Vittoria we Włoszech. Temat przewodni konferencji „Europa bliżej nas” dotyczył integracji społeczeństw na poziomie ponadlokalnym, współpracy instytucji publicznych zaangażowanych m.
in. w rozwój kultury i nauki. Każdy z partnerów uczestnicząc aktywnie w panelach dyskusyjnych był ambasadorem
swojego regionu i kraju.

KONKURS – GŁÓWNĄ NAGRODĄ ZAGRANICZNY WYJAZD!
		
Podczas konferencji ogłoszony został konkurs pn. „Europa naszych marzeń” adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych w trzech kategoriach: utwór literacki, rysunek i fotografia. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch
etapach: krajowym i międzynarodowym.
		
Prace konkursowe w pierwszym etapie (krajowym) należy składać w terminie do 31 października 2019 r.
w Urzędzie Miejskim, Wydział Spraw Społecznych, ul. Poznańska 165, pok. 312 (III p.). Dodatkowe informacje pod
nr telefonu 22 731 32 57
		
Szczegółowy Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce:
Aktualności.
		
Zachęcamy naszych Mieszkańców do aktywnego wzięcia udziału w konkursie. Prace laureatów szczebla
krajowego wezmą udział w II etapie konkursu (międzynarodowym). Nagrodą dla zwycięzców etapu międzynarodowego jest wyjazd do wybranego kraju spośród krajów partnerskich Projektu: Portugalii, Hiszpanii, Włoch (Sardynia), Bułgarii, Rumunii lub Macedonii na zorganizowany pobyt.
		
Dla laureatów szczebla krajowego przewidziano nagrody niespodzianki.
Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza
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Mieszkańcu! Przesiądź się i jedź!
Nowy parking już otwarty
Zakończyła się realizacja budowy parkingu w Płochocinie. Obiekt
działa w systemie „Parkuj i Jedź” („Park&Ride”), co oznacza, że przeznaczony jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy po zaparkowaniu, pozostawiają pojazdy i dalszą podróż kontynuują środkami
transportu zbiorowego. Korzystanie z parkingu jest bezpłatne.
W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie obiektu, został on ogrodzony oraz wyposażony w system monitoringu i oświetlenie. Do dyspozycji mieszkańców są 83 miejsca parkingowe, w tym 7 dla osób
niepełnosprawnych oraz dwie zadaszone wiaty z 40 stanowiskami
dla rowerów.
Projekt
pn.: „Budowa parkingów „Parkuj
i Jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na
terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” został
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Główne cele realizacji projektu to redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz wpływ na rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie.
W wyniku budowy parkingów nastąpi ograniczenie użytkowania samochodów prywatnych do przemieszania
się do pracy, szkoły czy na zakupy, co przyczyni się do
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych.
Szczegółowe zasady korzystania z obiektu określa ,,Regulamin korzystania z parkingu w systemie ,,PARKUJ
I JEDŹ” przy ul. Długiej w Płochocinie” przyjęty Uchwałą
Nr XI/132/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

MKDR BEZPŁATNIE TYLKO DO KOŃCA ROKU
Przypominamy wszystkim rodzinom,
które o Karty Dużej Rodziny w formie
tradycyjnej wnioskowały do 31 grudnia 2017 roku, że tylko do 31 grudnia
2019 roku mogą ubiegać się o bezpłatne
wydanie Karty Dużej Rodziny w formie
elektronicznej. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie koniecznością ponoszenia opłaty za wydanie drugiej formy Karty.
Wzór wniosku oraz załączniki dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu
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lub na stronie internetowej gminy Ożarów
Mazowiecki, a także do pobrania w Urzędzie Miejskim:
• Wydział Spraw Społecznych, ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312,
• Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 2, parter.
Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
Dodatkowych informacji udziela: Anna Fedoryk,
tel. 22 731 32 57, e-mail: a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl

Wydział Spraw Społecznych

Nowoczesny kompleks boisk z dofinansowaniem
Mazowieckiego umowę na dofinansowanie zadania.
W ramach inwestycji zostanie wykonany wielofunkcyjny teren z nawierzchni poliuretanowej, na który będą
się składać boiska: do piłki nożnej, do piłki siatkowej, do
koszykówki, do piłki ręcznej, korty tenisowe oraz bieżnia
sportowa. Ponadto obiekt będzie wyposażony w urządzenia siłowni terenowej oraz stoły do tenisa zewnętrznego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz możliwości
korzystania z kompleksu boisk w godzinach wieczornych,
zostanie zamontowane oświetlenie sportowe oraz oświetlenie terenowe.
Obiekt będzie stanowił bazę sportową dla Szkoły Podstawowej Nr 2, będzie również ogólnodostępny i nieodpłatny dla mieszkańców zainteresowanych uprawianiem
sportu i rekreacją na świeżym powietrzu.

OŚWIATA

Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości
90 tys. złotych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy
Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim”.
12 sierpnia 2019 r. burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Paweł Kanclerz podpisał z Samorządem Województwa

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

Nowa pracownia informatyczna
z dofinansowaniem
Do końca roku powstanie nowa pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim z dofinansowaniem z Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych
i Językowych.
12 sierpnia 2019 roku w Warszawie burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz podpisał umowę
o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach: „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.
Zadanie ma być zrealizowane do 31 grudnia 2019
roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 70 tys złotych, z czego 49 tys złotych to kwota dofinansowania
z Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu zostanie wykonany remont sali lekcyjnej, zakupionych zostanie 15 zestawów komputerowych, oprogramowanie
oraz dodatkowy sprzęt i wyposażenie meblowe sali.
Będzie to piąta pracownia w Szkole Podstawowej
Nr 1, obecnie wszystkie pracownie oferują 52 stanowiska
komputerowe. Ilość uczniów w szkole to 1113 i z roku na
rok liczba ta wzrasta, co spowodowane jest m.in. dynamicznym rozwojem gminy oraz dużą ilością inwestycji
mieszkaniowych. Kolejna pracownia pozwoli na lepsze
dostosowanie sposobu nauczania do potrzeb globalnego społeczeństwa informacyjnego, będzie inspiracją
do kreatywnego kształcenia się w korzystaniu z technologii cyfrowych. Uruchomienie kolejnej pracowni wpłynie

na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zaawansowaną grafikę komputerową, elementy robotyki i technologii
druku 3D. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na podniesienie jakości i efektywności pracy szkoły.
								
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych
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Początek
roku szkolnego
w nowej szkole
podstawowej
Dzień 2 września 2019 r. zostanie na długo ciepło zapamiętany przez społeczność Ożarowa Mazowieckiego. Uroczyście rozpoczęto rok szkolny w rozbudowanej o nowe skrzydło Szkole Podstawowej w Duchnicach oraz świętowano rozpoczęcie działalności nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców
Warszawy. Duży, przestronny, nowoczesny budynek przeznaczony jest dla 650 dzieci, posiada 24 sale lekcyjne w strefie dydaktycznej oraz dużą i małą salę gimnastyczną wraz salą integracji sensorycznej w strefie
sportowej. Szkoła wyposażona jest w najnowocześniejszą kuchnię w okolicy. Budowa kosztowała 21 mln zł.

Uroczystość otwarcia nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy została uświetniona obecnością znakomitego gościa ks. kard. Kazimierza Nycza. Wydarzenie zgromadziło wielu ważnych gości:
władze samorządowe z Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego, Panem Pawłem Kanclerzem na czele, posłów
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Panią Kingę Gajewską
i Pana Zbigniewa Gryglasa, księdza Jacka Smyka SAC,
proboszcza Parafii pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie, dyrektorów szkół samorządowych i wielu przedstawicieli społeczności samorządowej i ożarowskiej.
Świętowanie sukcesów w obszarze oświaty w Gminie
Ożarów Mazowiecki wpisało się swoją datą w państwowe
obchody 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Warszawie. Upamiętniono to wydarzenie i podkreślono pamięć o tragicznej historii. Wydarzenie w Szkole Podstawowej Nr 2 uświetnił występ artystyczny Stowarzyszenia
Strasna Zaba z Płochocina, którego członkowie wykonali
podniosłe utwory i pieśni patriotyczne.
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W pięknej uroczystości, gdzie padło wiele słów podziękowań oraz gratulacji związanych z budową szkoły,
wielkie słowa uznania i podziękowania odebrał dyrektor
Jerzy Malinowski, dotychczasowy dyrektor szkoły odchodzący na zasłużoną emeryturę po 28 latach pracy jako
dyrektor szkoły. Pan Burmistrz wręczył także powierzenie
obowiązków nowemu dyrektorowi szkoły Pani Halinie
Władyce.
Warto podkreślić, że są to ważne wydarzenia w życiu
lokalnej społeczności, która stawia na rozwój edukacji,
jak najlepsze spełnianie potrzeb uczniów w tym zakresie
oraz rozbudowę infrastruktury szkolnej. Wszystkie osoby przemawiające podczas tych wydarzeń w wyjątkowy
sposób i w nietuzinkowych słowach potrafiły podkreślić
integrację społeczności, tożsamość Gminy Ożarów Mazowiecki i jej perspektywy rozwojowe.

Katarzyna Wocheń
Zastępca dyrektora Biura Oświaty
Gminy Ożarów Mazowiecki

WITAJ SZKOŁO!!!
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UMIASTOWIE
W poniedziałek 2 września 2019 roku o godzinie 8, w Szkole Podstawowej w Umiastowie powitano
Nowy Rok Szkolny 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia flagi na maszt i wspólnego odśpiewania ,,Mazurka Dąbrowskiego”.
Nadszedł wrzesień a wraz z nim, po wakacyjnym wypoczynku uczniowie, nauczyciele i pracownicy
powrócili w szkolne mury.
Dyrektor szkoły Pani Grażyna Pytkowska powitała wszystkich zebranych: grono pedagogiczne, rodziców, a w szczególności uśmiechniętych,
wypoczętych i gotowych na nowe wyzwania
uczniów. Przed nimi 10 miesięcy, pełnych nie tylko nauki i ciężkiej pracy, lecz także nowych przygód i przyjaźni.
Pani Dyrektor życzyła wszystkim wielu sukcesów, uśmiechu, zapału oraz energii do realizacji
działań i wspaniałych chwil w nowym roku szkolnym. Przedstawiła w zarysie organizacyjny plan
pracy, kadrę i przydział wychowawstw w poszczególnych klasach.
Po zakończonej uroczystości uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.

Można było przywitać się z kolegami, opowiedzieć o wakacyjnych przeżyciach i uzyskać najważniejsze informacje dotyczące pracy szkoły i klasy.
Wszystkim pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom
życzymy sukcesów!!!
Monika Słomińska
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ELEKTRONICZNY SYSTEM KOLEJKOWY I NIE TYLKO…
System elektronicznych numerków do rejestracji
i gabinetu zabiegowego, możliwość wykonania szybkich testów CRP i streptococcus, wcześniejsza rejestracja na wizyty do lekarzy POZ na kolejne dni to tylko niektóre ze zmian, jakie zaszły w ciągu ostatniego
czasu w gminnej przychodni.
Od prawie dwóch miesięcy funkcjonuje w Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa
Otwartego w Ożarowie Mazowieckim i w Filii w Józefowie elektroniczny system numerków do rejestracji, który
jest usprawnieniem zarówno dla obsługi jak i pacjentów,
porządkując kolejność oczekujących. Automat umożliwia
np. tworzenie odrębnej kolejki do punktu pobrań do badań laboratoryjnych dla osób uprzywilejowanych m.in.
ciężarnych i małych dzieci. Nowy system jest podobny do

tych znanych np. z urzędów pocztowych itp. – przy wejściu ze specjalnej maszyny trzeba pobrać numerek, który porządkuje oczekujących zarówno do Rejestracji jak
i punktu pobierania do badań laboratoryjnych. Pacjent
zostaje obsłużony, gdy jego numer wyświetli się na ekranie przy rejestracji lub przed gabinetem zabiegowym.
Wyświetleniu kolejnego numeru towarzyszy zapowiedź
słowna zapraszająca do wybranego uprzednio punktu.
Zainstalowany system w przyszłości będzie mógł być rozbudowywany o dodatkowe usługi.
W rejestracji ponadto można zapisać się już nie tak
jak poprzednio tylko na wizytę w danym dniu, ale również na kolejne dni w miarę udostępniania grafika pracy
lekarzy. To ważna zmiana dla pacjentów dająca szansę
zapisywania się do lekarzy z wyprzedzeniem
w optymalnym dla pacjentów czasie. Zapisywać się można telefonicznie, bez konieczności
przychodzenia od samego rana do Rejestracji.
Połowa dostępnych numerków na bieżący
dzień może być wykorzystana dla pacjentów
rejestrujących się z wyprzedzeniem, a druga
połowa dla nagłych zachorowań. Na sytuację
związaną ze zwiększeniem liczby chorych
w okresie jesienno-zimowym będziemy reagować na bieżąco. Wzrasta również liczba
zatrudnionych lekarzy i dlatego mamy możliwość wprowadzenia wcześniejszych zapisów
na wizyty. Wkrótce do zespołu dołączą nowi
lekarze interniści, a od listopada zacznie u nas
10
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pracować lekarz pediatra-alergolog.
Przychodnia w Ożarowie Mazowieckim jak
i w Józefowie zostały wyposażone w aparat
„QuikRead go”, w którym można wykonać szybkie
testy CRP (białko reaktywne C) do rozróżniania
m.in. ostrych infekcji wirusowych i bakteryjnych
(wymagają podania antybiotyku). W urządzeniu
tym możemy potwierdzić lub wykluczyć infekcję paciorkowcową (Streptococcus sp.) w celu
wcześniejszego leczenia celowanego. (jak mówili
starzy doktorzy: „Paciorkowiec liże stawy ale kąsa
serce”)
Z osobistej inicjatywy Pana Pawła Kanclerza
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w Przychodni przy
ul. Konopnickiej 9 udostępniamy pomieszczenia na nieodpłatne konsultacje psychoonkologa. Dr hab. Dariusz
Pater jest profesorem i wykładowcą UKSW oraz udziela
porad psychoonkologicznych w szpitalach w Warszawie.
We wrześniu przyjmuje pacjentów i ich rodziny co drugi wtorek, w miarę zwiększającego się zapotrzebowania
profesor może być do dyspozycji pacjentów i ich rodzin
we wszystkie wtorki w miesiącu.
Zapraszamy również na naszą stronę internetową
w nowej odsłonie http://www.gspzlo-ozarow.pl/.

Waldemar Roszkiewicz
Kierownik

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

REPATRIANCI Z KAZACHSTANU
PRZYJĘCI PRZEZ GMINĘ OŻARÓW MAZOWIECKI
Gmina Ożarów Mazowiecki przyjęła czteroosobową rodzinę repatriantów z Kazachstanu. Są potomkami Polaków przymusowo przesiedlonych w 1936 roku
przez NKWD do Kamyszenki w rejonie astrachańskim.
Urodzili się na obczyźnie, ale czują się Polakami.
Mając na uwadze polską historię i losy ponad 60 000
Polaków przesiedlonych do Kazachstanu wiosną i na jesieni 1936 roku, gmina Ożarów Mazowiecki, w miarę swoich możliwości, od wielu lat stara się pomagać w sprowadzeniu rodzin repatriantów do kraju. Po raz pierwszy

10 lipca 2019 r. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę
i 5 września mogliśmy po polsku - chlebem i solą - powitać Zofię, Jurija i ich dwie córki na lotnisku oraz przekazać
im przygotowane dla nich mieszkanie, w którym znaleźli
oni również podstawowe wyposażenie.
W cały proces sprowadzenia rodziny Szylnikow ze
Wschodu zaangażował się również Zbigniew Gryglas –
mieszkaniec Gminy Ożarów Mazowiecki, poseł na sejm
RP, który wspierał wszystkie kolejno podejmowane przez
nas działania.

w 2001 roku Rada Miejska zaprosiła Państwa Wysockich
ze wsi Kokczetaw. Przyjechali oni do Ożarowa Mazowieckiego, a gmina zapewniła im mieszkanie oraz pomogła
w zagospodarowaniu i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.
Zaproszenie dla kolejnej rodziny repatriantów planowali radni już poprzedniej kadencji, Paweł Kanclerz burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zaproponował, aby
wygospodarować na ten cel jeden z lokali mieszkalnych
w budynku czynszowym przy ul. Poznańskiej. Czekaliśmy na zakończenie inwestycji i możliwość zapewnienia
warunków mieszkaniowych dla rodziny. Podczas sesji

Część kosztów związanych z przygotowaniem lokalu
zostanie zrefundowana z dotacji przydzielanej gminom
zapewniającym lokale dla Polaków ze Wschodu. Gmina
pomoże im również w znalezieniu pracy i zorganizowaniu
nauki języka polskiego i kontynuacji edukacji dla dzieci
w gminnych placówkach oświatowych.
Dajemy tym młodym ludziom i ich dzieciom szanse
na lepsze życie i nowy start w kraju ich przodków. Są za
to bardzo wdzięczni.
								
Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
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Doż ynki G m i n n e 2 0 19

Pod koniec sierpnia w naszej gminie odbyły się tradycyjnie dożynki. Była
to okazja do tego, by rolnicy mogli się ze sobą spotkać i wspólnie podsumować mijający rok w rolnictwie. Władze samorządowe mogły wyrazić swoją
wdzięczność za trud i pracę rolników. Wszystko odbyło się zgodnie z tradycją…
To piękne, staropolskie święto, to zarówno ukoronowanie całorocznej
pracy rolników, jak i ich największa uroczystość, hucznie obchodzona w naszej gminie i wszystkich polskich miejscowościach. Z biegiem lat dożynki stały się w naszym kraju tak popularne, że obchodzone są nawet w niektórych
miastach, przybierając postać wielkich imprez dla masowej publiczności.
Ożarowskie dożynki rozpoczęły się od dziękczynnej mszy świętej w kościele NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Następnie korowód dożynkowy wraz z wieńcem przeszedł na boiska Uczniowskiego Klubu Sportowego
Ołtarzew, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości. Tradycyjne funkcje
starostów pełnili Marek Włodarczyk i Monika Włodarczyk, którzy przekazali
chleb Burmistrzowi i rozpoczęli święto. Podczas ceremonii otwarcia Paweł
Kanclerz - burmistrz Ożarowa Mazowieckiego przyjmując z ich rąk bochen
chleba podziękował rolnikom za ciężką codzienną pracę oraz wysiłek włożony w zbiór plonów.
Zgromadzonych mieszkańców przywitał również w imieniu radnych,
przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cichal. Wśród gości byli również
Wojciech Białas – wicestarosta powiatu warszawskiego zachodniego, Jan
Grabiec – poseł na sejm RP i przedstawiciele władz samorządowych gminy
i powiatu, przedstawiciele radnych gminy i powiatu.
Podczas dożynek rozstrzygnięty został również konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy, wygrała pani Lidia Balcerzak ze Święcic.
Podczas festynu było wiele atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku. Nie mogło zabraknąć degustacji potraw
tradycyjnych przygotowanych przez panie z gminnych kół gospodyń ze Święcic i Piotrkówka Małego.
Na scenie od wczesnych godzin popołudniowych prezentowały się amatorskie zespoły z Domu Kultury Uśmiech
m.in. Zespół ludowy „Ożarowiacy”, zespoły seniorów Wesołe Wdówki i Ożarowskie Kumoszki.
Wieczorem mogliśmy podziwiać występy takich artystów jak bluesowo – rockowy zespół ALBOCO, zespół Boys,
Anna Karwan czy występ gwiazdy wieczoru Anny Wyszkoni.
Miłośnicy kabaretów też nie byli zawiedzeni, wystąpił dla nich Kabaret Skeczów Męczących. Artyści zaprezentowali swoje najpopularniejsze i najzabawniejsze skecze.
Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych i była świetną okazją do integracji mieszkańców.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
Foto: Paweł Krupa
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PAMIĘTAMY…
15 września, w 80 rocznicę zbrodni na ludności
cywilnej ms. Topolina i Umiastowa oraz 10 rocznicę
powstania pomnika ku czci pomordowanych, Paweł
Kanclerz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice zorganizowali
wspólnie uroczystość religijno-patriotyczną upamiętniającą wydarzenia z 13 września 1939 roku.
13 września 1939 r. Niemcy rozstrzelali ponad 20
osób w Umiastowie i Topolinie – dwóch wsiach położonych w sąsiednich gminach. Wśród zamordowanych byli

... Hitlerowcy zajechali od strony Kręczek, wszystkich wypędzili z domów na drogę, przygotowując do rozstrzelania. Całe rodziny modliły się z różańcami w dłoniach,
prosząc o darowanie życia. Mieszkańcy podwarszawskich
wsi nie mieli pojęcia o okrucieństwie Niemców, chociaż
bombardowania Warszawy i łuny pożarów uzmysławiały im straszliwość wojny. Do rozstrzelania przeznaczono
wszystkich, nawet kobiety i małe dzieci, ale nagle okazało się, że ich modlitwy zostały częściowo wysłuchane.
Na koniu nadjechał niemiecki oficer i rozkazał oddzielić

wszyscy mężczyźni
z Umiastowa i Topolina, a także grupa
osób – uciekinierów
z Ożarowa Mazowieckiego i Ołtarzewa,
w którym wówczas
toczyła się bitwa.
Dziesięć lat temu w Umiastowie stanął pomnik poświęcony Ofiarom tej zbrodni. Od tamtej pory co roku
społeczności i władze samorządowe naszych gmin spotykają się przy pomniku, aby oddać cześć pomordowanym
i kultywować ich pamięć.

od grupy kobiety i dzieci. Wszystkich mężczyzn rozstrzelano, a większość domów i zabudowań gospodarskich
spalono. Kto ukrył się w budynkach, został spalony żywcem, kilka osób zginęło także w ziemiance, do której hitlerowcy wrzucili granaty. Kobiety i dzieci pozostały pod
gołym niebem, bez mężów, ojców i synów. Dziś trudno
sobie wyobrazić ogrom ich tragedii, a przecież był to dopiero początek koszmaru wojny. Pod osłoną nocy ciała
pomordowanych przewieziono na rozdroże pomiędzy
Umiastowem i Topolinem, grzebiąc wszystkich we wspólnej mogile. Trzeba było jej pilnować, bo wygłodniałe psy
próbowały wygrzebywać ciała. W ciągu dnia wsie ostrzeliwano z samolotów. Dopiero po kapitulacji Warszawy,
gdy działania wojenne ucichły, rodziny przeniosły ciała
pomordowanych na cmentarz w Borzęcinie. Tam ich prochy spoczywają do dziś…
Tragiczne wspomnienia są ulotnymi opowieściami,
może je zniekształcić czas. Próbując dotrzeć do prawdy,
redaktorowi udało się odszukać dowody zbrodni zapisa-

Zbrodnia ujawniona po latach…
W drugiej połowie 2006 roku do redakcji „Gazety
Babickiej” dotarł list Pani Zofii Lasockiej, mieszkanki Topolina, w którym opisała dramat wojenny mieszkańców
Umiastowa i Topolina.
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Lasocka z Topolina i Edward Szczepaniak z Umiastowa.
Komitet rozpoczął rozmowy z ówczesnymi przedstawicielami władz gminnych: z burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego Kazimierzem Stachurskim i wójtem gminy
Stare Babice Krzysztofem Turkiem. Rozmowy wypadły
pomyślnie. Powstał pomnik, którego budowę sfinansowały gminy: Ożarów Mazowiecki i Stare Babice. Został on
odsłonięty i poświęcony 8 listopada 2009 r.
Co roku w okolicach daty tego brutalnego wydarzenia, organizowana jest uroczystość patriotyczno-religijna
ku pamięci ofiar. Tak było również i w tym roku, oto kilka
kadrów z tego wydarzenia.

KULTURA

ne w wielkiej księdze zmarłych, która znajduje się w borzęcińskiej parafii.
Podobne, a właściwie identyczne zapisy widnieją
w księdze, potwierdzając zgon i pochówek ofiar zbrodni.
Wszyscy umarli tego samego dnia o godz. 17:00! Jedynie
Władysław Jarosz zmarł godzinę wcześniej. Był pierwszą
ofiarą oprawców. Ks. Osiecki nie mógł z oczywistych przyczyn w realiach wojny napisać o rozstrzelaniu...
Kilka lat po ukazaniu się artykułu w „Gazecie Babickiej”
Instytut Pamięci Narodowej prowadził śledztwo w sprawie zbrodni niemieckiej. Przesłuchano redaktora i kilku
mieszkańców Umiastowa i Topolina. Niestety w 2014 r.
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Warszawie umorzyła śledztwo.
Sprawców nie wykryto…
10 lat temu powołano Społeczny Komitet Budowy
Pomnika, który tworzyli: Nina Świątek z Borzęcina, Zofia

Na podstawie informacji z folderu okolicznościowego
„Pomnik w Umiastowie. Historia i pamięć.”

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
- PAŹDZIERNIK
KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
▶▶ Spotkanie autorskie z Agatą Kołakowską,
2.10.2019 r., godz. 18.00. Spotkanie z Autorką powieści
obyczajowych, m.in.: „Patrycja”, „Przyjaciółki”, „Siódmy
rok”, „Niechciana prawda”, „Płótno”, „Wszystko co minęło” i „Zaciszny Zakątek”. Wstęp wolny.
▶▶ Noc Bibliotek 2019, 5.10.2019 r., godz. 20.0022.00. Wielkie święto bibliotek i czytania. Dla dzieci
w wieku 4-8 lat, koniecznie z opiekunami. Zapisy: e.pawlak@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl lub tel.
▶▶ Spotkanie Regionalistów, 16.10.2019 r., godz.
18.00. Tworzymy zespół osób zainteresowanych ozarovianami i udostępnianiem pamiątek dla szerszej publiczności. Zapraszamy pasjonatów lokalnej historii.
▶▶ Debata: Jak być ojcem w dzisiejszym świecie?,
23.10.2019 r., godz. 18.00. Debata z udziałem Justyny Żukowskiej-Gołębiewskiej, terapeutki rodzin i Rafała
Lewczuka, obrońcy praw człowieka. Wstęp wolny
▶▶ Projekt „Mała książka – Wielki człowiek”. 2
edycja. Zapraszamy wszystkie gminne przedszkolaki
(z rodzicami) do bibliotek publicznych w Gminie. Na start
do czytania rozdajemy książki. Czytających regularnie
nagradzamy.
PROGRAM STAŁY:
BIBLIOTEKA GŁÓWNA, UL. SZKOLNA 2
▶▶ Planszomania - Każdy poniedziałek, godz. 15.0017.00, Oddział dla Dzieci. Prowadzi wolontariusz Ernest
Dziuba. Zapraszamy, wstęp wolny – bez ograniczeń wiekowych.
▶▶ Czytanie na Dywanie - Każdy czwartek, godz. 17.0018.00, Oddział dla Dzieci. Zajęcia dla dzieci w wieku 4+. Zapisy: e.pawlak@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl lub tel.
▶▶ Klub Kodowania - Każdy czwartek, godz. 18.0020.00. Prowadzi wolontariusz Marcin Kasiński. Zapraszamy, zapisy: w.albinski@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
lub tel. Pierwsze zajęcia 03.10.

▶▶ Klubik druku 3D, zajęcia po zebraniu się grupy.Prowadzi wolontariusz Michał Garbaliński. Zapisy: l.wojdyga@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl lub tel., pierwsze
zajęcia 05.10 g. 10.00.
▶▶ Warsztaty genealogiczne, każdy drugi wtorek miesiąca, godz. 18.00- 19.30. Prowadzi wolontariusz dr hab.
Grzegorz Gołębiowski, prof. nadzw. AEH, pisarz, pasjonat
genealogii. Pierwsze spotkanie 08.10. Zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Zapisy: e.paderewska@biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl, lub tel.
▶▶ Warsztaty okolicznościowe „Zręczne ręce” - scrapbooking, decoupage i inne. Prowadzi wolontariuszka
Anna Huetter. Pierwsze spotkanie 26.10. Zapisy: h.wojaczek@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl, biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl, lub tel.
FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
▶▶ Brydż - Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00. Grupa dorosła. Wstęp wolny.
▶▶ Klub Pasjonaci - Każdy czwartek, godz. 10.00-12.00.
Wstęp wolny.
▶▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych - Każdy
ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18:00- 20:00. Wstęp
wolny.
▶▶ Klubik wikipedystów, zajęcia po zebraniu grupy.
Prowadzi wolontariuszka Kinga Kaczanowska (z koleżanką Natalią) Zapisy: jozefow@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl lub tel.
Informacje o wydarzeniach bieżących znajdują się
w kalendarium na stronie Biblioteki, gdzie można również zapisać się na biblioteczny newsletter.
Zapraszamy grupy na lekcje biblioteczne, warsztaty tematyczne, zamknięte kursy i pokazy filmowe. Kontakt:
Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim: /22/ 722 12 65,
Filia w Józefowie: /22/ 292 60 22,
Filia w Święcicach: /22/ 721 02 60.

Informator Ożarowski 9/97 2019
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

ŚWIADCZENIA 300 + I 500+
Wnioski – nadal można składać online przez stronę MRPiPS empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną i drogą tradycyjną (papierową)
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

ŚWIADCZENIE 300+

Od dnia 1 lipca do dnia 6 września 2019 roku wpłynęło 2.521 wniosków w formie elektronicznej i papierowej
. Zostało rozpatrzonych 2.245 wniosków, na w/w świadczenie wypłacono kwotę 950.700 złotych, co oznacza
wsparcie dla 3.169 uczniów.
Duże i pozytywne zmiany w świadczeniu „Dobry
start”. 300 złotych na wyprawkę szkolną otrzymają też
uczniowie szkół dla dorosłych i policealnych. Zmiany
obowiązują od sierpnia.
Ważne! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski o świadczenie „Dobry Start” złożone w lipcu
i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później
niż do 30 września.
Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku.
Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające
do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub
szkole.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres:
- od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021r. na dziecko, na które nie było przyznane świadczenie wychowawcze ( 500+)
oraz
- na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.
na dziecko, na które zostało już przyznane świadczenie
wychowawcze ( 500+) do 30.09.2019 r.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku
ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo
do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest
ustalane nie jest przyznane.
W przypadku złożenia wniosku od 01.10.2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalone od
miesiąca złożenia wniosku .
Świadczenie wychowawcze 500+
Od dnia 1 lipca do dnia 6 września 2019 roku wpłynęło 4.120 wniosków w formie elektronicznej i papierowej. Zostało rozpatrzonych 3.235 wniosków. Wypłacono
za w/w okres kwotę 5.245.065 złotych .
Procedura realizowana jest szybko i sprawnie.
Świadczenie 300+ - zrealizowane jest na poziomie 89%,
Świadczenie 500+ - zrealizowane jest na poziomie 79%

Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego
a Kalinowski Wojciński Korzybski Kancelarią Radców Prawnych sp.j., mieszkańcy
Gminy Ożarów Mazowiecki mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych przez prawników
Kancelarii w ramach projektu „Prawnik Pierwszego Kontaktu”.
Porady udzielane są:
▶▶ w każdy piątek w godzinach 11:00 – 13:00, w Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165, pokój 311 (III p.)
Porady nie obejmują spraw karnych i wykroczeń.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt tel.: 22 652 31 15

www.radcowie-prawni.waw.pl
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Serdecznie zapraszamy!

HARCERSKA AKCJA LETNIA HUFCA ZHP BŁONIE

W trakcie wyjazdów zuchy i harcerze wdrażali się w fabuły swoich obozów (zuchy – kraina Gumisiów, harcerze
– gildia bajkopisarzy, harcerze starsi – ekologia i zdrowy
styl życia), wędrowali po górach, zdobywali i rozwijali
umiejętności harcerskie (m.in. budowa urządzeń obozowych, terenoznawstwo, historia i symbolika harcerska,
survival, pierwsza pomoc przedmedyczna). Nawiązane
zostały nowe znajomości - w kolonii zuchowej i obozach
harcerskich biorą udział zuchy i harcerze z miejscowości
z gmin Ożarów Mazowiecki i Błonie. Podczas wyjazdów
odbywały się również zajęcia związane z promowaniem

i uśmiechu. Wielu osobom żal było powracać do domu,
bo tak niezwykłym przeżyciem jest przebywanie w gronie rówieśników, mających te same ideały, ceniących
piękno przyrody oraz doceniających jak wielką przygodą
jest harcerstwo.
Harcerska Akcja Letnia Hufca ZHP Błonie została
współfinansowana w ramach zadania publicznego „Harcerska przygoda” przez Gminę Ożarów Mazowiecki oraz
zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz
Przemocy w Rodzinie na 2019 r. Gminy Błonie.

KULTURA

W dniach 15-28.07.2019 r. Hufiec ZHP Błonie był
organizatorem Harcerskiej Akcji Letniej: kolonii zuchowej w Jaworzu-Nałężu, obozu harcerzy w Bierach
oraz obozu harcerzy starszych w Jeleśni Gajce.

hm. Monika Psujek
Komendantka Hufca ZHP Błonie
im. hm. Edwarda Przybysza

ekologii oraz stylu
życia nastawionego
na ruch na świeżym
powietrzu, spędzanie czasu wolnego
w inny sposób niż
z komputerem czy
Internetem. Na kolonii i obozach nie
zabrakło harcerskich
ognisk oraz tradycyjnych piosenek śpiewanych w gronie
zuchów i harcerzy.
Dwa
tygodnie
wspólnego
pobytu w harcerskim
gronie
przyniosły
wszystkim uczestnikom wiele radości

Informator Ożarowski 9/97 2019

17

I POLATALIŚMY!
KULTURA

Oto fotorelacja z realizacji rodzinnych nagród w bibliotecznym konkursie „Czytanie to latanie”. Dziękujemy sponsorom: radnemu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Michałowi Gajewskiemu, Akademii Balonowej
i flyspot.pl. W tym roku też planujemy konkurs. Jeśli chcecie latać, zacznijcie
rozwijać wyobraźnię. Oczywiście z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim.
Wojciech Albiński,
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

NARODOWE CZYTANIE’ 2019
Za nami kolejna edycja Narodowego Czytania,
tegoroczna była wyjątkowa: pierwszy raz czytaliśmy
w dwóch miejscach – w Ożarowie i w Józefowie.
W Ożarowie spotkaliśmy się w parku miejskim obok
Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”, gdzie czytaliśmy polskie nowele. Naszymi dorosłymi lektorami byli:
Mateusz Wojaczek, Kazimierz Stachurski, Grzegorz Karol,
Kacper Komorek, Małgorzata Śmiechowicz oraz pracownicy Biblioteki. Wśród czytającej młodzieży znaleźli się
uczniowie klas 7B, 7E i 8E ze Szkoły Podstawowej nr 1
wraz z nauczycielkami Ewą i Niną Gruber. Podniosłemu
charakterowi wydarzenia, otwartego odczytaniem listu
Prezydenta RP towarzyszyły „utwory na katarynkę” (bo
skoro czytamy
„ K a t a r y n k ę ”,
możemy
też
na niej zagrać)
w wykonaniu
warszawskiego
kataryniarza
Jana Jastrzębskiego. Robiliśmy
sobie
też
zdjęcia
w ramach cyklu
spotkań
„My, ożarowianie” na specjalnie przygotowanym przez Kazimierza Stachurskiego stanowisku. Dla najmłodszych uczestników
przygotowaliśmy kolorowanki, a na wszystkich czekały
pamiątkowe, okazjonalne pieczęcie i poczęstunek.
W Józefowie filie naszej Biblioteki i Domu Kultury
Uśmiech „Narodowe Czytanie” zorganizowały w parku
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przy fontannie, gdzie zgromadziło się zacne grono miłośników słowa. Dziękujemy wszystkim obecnym (było nas
około 40!), a szczególnie lektorom: Kazimierze Kosińskiej,
Janinie Broszczak, Barbarze Mierzwie, Henryce Karolak
z Klubu Pasjonatów, paniom Krystynie Tenderendzie
i Ninie Jędrzęjczak, nauczycielkom: Joannie Wąsowskiej,
Ewelinie Musiał ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie i uczniom : Michałowi Zarzyckiemu,
Wiktorii Płatkowskiej i Oliwii Pieńkos, harcerzom z Hufca
ZHP im. Edwarda Przybysza Wiktorii Senderowskiej, Paulinie Jagodzińskiej i Mateuszowi Orzechowskiemu, Pawłowi Dolocie wraz z rodziną, Annie Lipskiej z córką, Katarzynie Hawrus z Domu Kultury Uśmiech.

Zapraszamy wszystkich za rok. Podobno czytamy
„Balladynę”

Ewa Pawlak, Ewa Bojarowska
Biblioteka Publiczna

ROZPOCZĘCIE ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUCHNICACH
na względzie wartości wychowawcze, a także szanując
trudną historię okresu wojennego - Szkoła Podstawowa
w Duchnicach przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu ,,Przerwany Marsz”. Akcja edukacyjna krzewi postawy
patriotyczne wśród najmłodszych. Podczas rozpoczęcia
roku szkolnego doszło do spotkania pokolenia, które pamięta wojnę z młodzieżą, która ma otwarte umysły i serca. Stworzono dialog pokoleniowy i oddano hołd wszystkim osobom, które nie doczekały pierwszego dzwonka
w 1939r., wszystkich, których zaskoczyła wojna.

znaleźli się: Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak - Zastępca
Burmistrza, Małgorzata Piotrowska - Skarbnik Gminy,
Andrzej Cichal - Przewodniczący Rady Miejskiej, Michał
Turkas – p.o. Dyrektora Biura Oświaty, Katarzyna Wocheń
- Zastępca Dyrektora Biura Oświaty oraz przedstawiciele Rady Rodziców. W uroczystości wziął udział Krzysztof
Białobrzeski właściciel firmy, która była wykonawcą nowo
dobudowanej części szkoły. Obchody wydarzenia zbiegły się z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Mając

Punktem kulminacyjnym było wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
Do szkoły w tym szczególnym dla nas dniu przybyły
Anna Orłowska i porucznik Zofia Biernacka uczestniczka
Powstania Warszawskiego - mieszkanka Ożarowa Mazowieckiego. Panie przybyły w towarzystwie Piotra Białka
Prezesa Fundacji Ave Patria i członka Światowego Związku Żołnierzy AK. Pani Zofia przekazała naszym uczniom
kilka ważnych i cennych spostrzeżeń z własnego dzieciństwa. Niezwykle poruszające było zdanie, w którym
stwierdziła, że dla niej
dzieciństwo skończyło
się 1 września 1939 r.
gdy Niemcy zbombardowali jej szkołę.
Po oficjalnej części
zaproszeni goście mogli
wejść do nowych 6 sal
lekcyjnych,
świetlicy,
stołówki i hali sportowej.
Była też możliwość
spotkania wychowawców i nauczycieli, którzy
będą prowadzili zajęcia
w nowym roku szkolnym.

OŚWIATA

Udało się - to były naprawdę pracowite wakacje.
Zgodnie z obietnicą i na czas Szkoła Podstawowa
w Duchnicach zyskała nowe przestronne sale dydaktyczne. Władze samorządowe wspierają dzieci i młodzież oferując im nowoczesną przestrzeń do rozwoju
zainteresowań i bogatą ofertę edukacyjną.
2 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Duchnicach odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego
2019/2020. Dyrektor Szkoły Krystyna Kozłowska zaprosiła uczniów, rodziców i gości specjalnych. Wśród nich

Sebastian Żukowski
Informator Ożarowski 9/97 2019
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Zespół Ludowy OŻAROWIACY
– pasja i młodość!
W tym roku letni sezon artystyczny był dla Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”
bardzo intensywny: w ciągu zaledwie miesiąca wzięliśmy udział w aż trzech międzynarodowych festiwalach folklorystycznych!
W dniach 24-28 lipca dwie najstarsze grupy „Ożarowiaków” (grupa młodzieżowa oraz „Gęśliki”) brały udział
w Międzynarodowym Festiwalu Wędrujących Hrabstw
w Makó na Węgrzech. Grupa „Gęśliki” zaprezentowała
tańce z regionu krakowiaków wschodnich, natomiast
grupa młodzieżowa pokazała tańce lubelskie w strojach
krzczonowskich. Dla grupy „Gęśliki” był to pierwszy występ za granicą. Daliśmy trzy koncerty w czasie festiwa-

Przed nami nowy rok kulturalny i wiele nowych wyzwań związanych z pięknem polskiego folkloru. Od 2 października 2019, dzięki uprzejmości Burmistrza Ożarowa
Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza oraz Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 Pani Haliny Władyki, dwie grupy
naszego zespołu będą mogły pracować w sali tanecznej
mieszczącej się w nowo otwartej Szkole Podstawowej
nr 2 Ożarowie Mazowieckim.

lu, a pozostałe dni spędziliśmy na rekreacji w basenach
termalnych. Była też okazja do zwiedzenia Budapesztu.
Dla „Ożarowiaków” był to już trzeci wyjazd na węgierski
festiwal, poprzednie miały miejsce w roku 2007 i 2014.
Do Polski wróciliśmy 29 lipca, a już 31 lipca rozpoczął
się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ożarów Mazowiecki 2019. Grupa młodzieżowa zaprezentowała ożarowskiej publiczności tańce kaszubskie, zaś “Gęśliki” wystąpiły z tańcami krakowskimi.
Z kolei pod koniec sierpnia nasz zespół przebywał
w Splicie (Chorwacja) na zaproszenie zaprzyjaźnionego
zespołu KUD Jedinstvo, który w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia. Mieliśmy okazję wystąpić dla turystów przebywających w tym czasie na wczasach w Splicie, a przy okazji sami skorzystaliśmy z uroków słonecznej
Chorwacji. Za nami nie tylko koncerty i parada, ale również odpoczynek na plaży zwiedzanie malowniczych
uliczek Splitu i Trogiru oraz podziwianie cudów przyrody
w Parku Narodowym Jezior Plitwickich. Wyjazd ten był
możliwy dzięki sponsorom: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze, Delikatesy u Bogusi
i Jacka, Centrum Ogrodnicze Bronisze - PlantiCo, Agawa Kwiaty Sztuczne.

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
do wstąpienia w nasze folkowe szeregi. Co nas wyróżnia:
ɈɈ łączy nas wspólna pasja do polskiej kultury ludowej,
ɈɈ wzajemnie się wspieramy i wspólnie dorastamy,
ɈɈ spędzamy ze sobą czas, który nas łączy,
ɈɈ uczymy się odpowiedzialności i relacji międzyludzkich
zapewniamy:
ɈɈ wspaniałą przygodę z tańcem i piosenką,
ɈɈ poznasz nowych przyjaciół na wiele lat,
ɈɈ rozwiniesz swoje talenty,
ɈɈ poznasz kulturę innych narodów,
ɈɈ podróże i zwiedzanie wielu krajów,
ɈɈ wyjazdy zimowe i letnie na warsztaty taneczne.

Informator Ożarowski 9/97 2019

Wstąp do nas, umiejętności i wiek to nie przeszkoda !
Spotkanie i przesłuchania odbędą się 25 i 27 września
2019 r. w godzinach 17.00-19.00 w sali tanecznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Lipowej 11.
Możesz się zgłosić telefonicznie 501 792 833 lub napisać: ozarowiacy@dkusmiech.eu

Małgorzata Wojciechowska
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
- PAŹDZIERNIK
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165
▶▶ 6 października – niedziela – godz. 16:00 zapraszamy na koncert pt.: „Opowieści o kobietach” Wstęp wolny!
▶▶ 20 października – niedziela – godz. 12:00 spektakl
teatralny dla dzieci pt.: „Niebrzydkie kaczątko i magiczna
szafa” w wykonaniu Teatru Ptasie Melodie
▶▶ 27 października – niedziela – w godz.: 15:00-17:00
zapraszamy na warsztaty rodzinne „Jesień wokół nas”.
Obowiązują zapisy!
CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292
Zapraszamy na zajęcia cykliczne o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym i profilaktycznym - Ożarowski
Klub Mam, Klub Gier Bitewnych; można również nauczyć
się gry w brydża lub GO; doskonalić pamięć w ramach
Fitnessu Mózgu lub spełniać się twórczo w ramach zajęć

„Rękodzieło” . Masz swoje pomysły i inicjatywy, skontaktuj się z nami: cisprzyparku@gmail.com
lub (22) 292 61 61.
Ponadto w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godz. 14:00 – 17:00 oraz w środy w godz.: 14:00 – 19:00
wyrabiamy spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską
(Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów
Mazowiecki.
FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
▶▶ 27 października - niedziela - godz. 15:00 zapraszamy na Pokaz sztuki cyrkowej – dla dzieci i dorosłych
FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15
▶▶ 27 października – niedziela – godz. 15:00 zapraszamy na spektakl teatralny dla dzieci pt.: ”Zielona Karuzela” w wykonaniu Teatru Parandyk. Wstęp wolny!

ŻULCZYK W BIBLIOTECE
Fragment rozmowy ze spotkania z 12 września w Bibliotece Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim prowadzonego przez krytyka Marcina Bełzę i Wojciech Albińskiego, pracownika Biblioteki. Odpowiada Jakub Żulczyk, autor
książki i serialu „Ślepnąc od świateł” (żeby tylko).
Kuba, na początek kwestionariusz Prousta: ok.
Główna cecha mojego charakteru: impulsywność.
Cechy, których szukam u mężczyzny: prawdomówność.
Cechy, których szukam u kobiety: rozwaga.
Co cenię najbardziej u przyjaciół: szczerość.
Moja główna wada: plotkarstwo.
Moje ulubione zajęcie: gra na konsoli.
Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk: przepowiednia lat tłustych i chudych.
Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem: umrzeć później niż dziewczyna.
Kim chciałbym być, gdybym nie był kim jestem: nie wiem, teraz jest dobrze.
Kiedy kłamię: gdy udaję, że słucham.
Słowa, których nadużywam: teraz jest „bącur”
w sensie czegoś nie udanego.
Ulubieni bohaterowie literaccy: Batman, bohaterowie Kawki i Bernharda, baron Harkonnen
z „Diuny”.
Stan mojego umysłu: lubię kwestionariusze
i żałuję, że ten się kończy.
Ożarów dla mnie: to mój wydawca, de facto
F.K. Olesiejuk i miło mi tu być.
O, my też z nimi wydajemy książkę i z Kołami
Gospodyń Wiejskich w gminie, ale dla dzieci...
/…/ Cały zapis video ze spotkania na facebook’u Biblioteki.
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80 ROCZNICA BITWY OŁTARZEWSKIEJ
rzy spoczywających na Ołtarzewskim cmentarzu, ale też
o tych którzy ginęli na Westerplatte; hubalczykach z Lasów Spalskich. Pamięć o żołnierzach gen Andersa zdobywcach Monte Cassino, ale też o tych którzy do Andersa
nie zdążyli i do Polski wracali ze wschodu. Pamięć o tych
którzy z nieludzkiej ziemi nie wrócili do ojczyzny. Pamięć
o zesłańcach na Sybir i do Kazachstanu’’.
W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele
Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Pani Stanisława
Milej-Misztal, Pan Romuald Reszka i Pan Michał Kanclerz;

W rocznicę bitwy na Cmentarzu Żołnierzy Września
1939r. w Ołtarzewie odbyła się uroczystość patriotyczna
z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej
przez żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckiej,
Gminy Ożarów Mazowiecki, OSP w Ożarowie Mazowieckim oraz szkół z terenu gminy.
Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania Hymnu
Państwowego R. P. Następnie głos zabrał Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz. W swoim wystąpieniu powiedział m.in. ,,Piekło wojny, dramaty jednostek i tragedia całego narodu wyryły trwały ślad w polskiej
świadomości historycznej i społecznej. Z perspektywy 80
lat niezwykle ważna jest pamięć o blisko tysiącu żołnie-

Gen bryg. w st. spocz. W.P. Artur Kołosowski; Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Cichal oraz przedstawiciele samorządu ożarowskiego.
Modlitwę za poległych poprowadził ks. kmdr Zdzisław
Słomka – proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Apel Pamięci odczytał oficer z Pułku Reprezentacyjnego
W.P. Po odczytaniu Apelu Pamięci Kompania Honorowa
W.P. trzykrotnie oddała salwę honorową.
Następnie delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem
Żołnierzy Września 1939 roku.
Dla obecnej na uroczystości młodzieży szkolnej i harcerzy była to żywa lekcja historii.
								
Jan Lal
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KULTURA

W niedzielę, 8 września 2019 r. odbyła się uroczystość patriotyczna przypominająca mieszkańcom
gminy o 80. 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.
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INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE III
z dnia 9 września 2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504)
Komisarz Wyborczy w Warszawie III przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 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

3

4

24

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

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)
Osiedle Zientarówka-Józefa Poniatowskiego (od 10 do 61),
Floriana (parzyste od 14 do 20, nieparzyste od 15 do 19), Krzywa,
Mała, Partyzantów (od 2 do 34), Polna, Prosta (od 1A do 16),
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,
Goździkowa, Stanisława Wyspiańskiego.

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Przedszkole Nr 1 w Ożarowie
Mazowieckim /wejście A
ul. Ożarowska 34,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim /wejście A
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów
Mazowiecki
Przedszkole Nr 1 w Ożarowie
Mazowieckim /wejście B
ul. Ożarowska 34,
05-850 Ożarów Mazowiecki

Szkoła Podstawowa nr 1
w Ożarowie Mazowieckim /
wejście B
ul. Szkolna 2,
05-850 Ożarów Mazowiecki

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 44, nieparzyste od 17 do 41),
Robotnicza (parzyste od 8 do 22, nieparzyste od 11 do 31), Rolna
(parzyste od 2 do 18, nieparzyste od 1 do 7), Kubusia Puchatka,
Forsycji, Widok, Józefa Piłsudskiego

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
/sala widowiskowa,
ul. Poznańska 165,
05-850 Ożarów Mazowiecki

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,
/sala klubowa nr 109
ul. Poznańska 165,
05-850 Ożarów Mazowiecki
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Przedszkole /modułowe/
w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Szkolna 3,
05-850 Ożarów Mazowiecki

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

8

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

Przedszkole Publiczne nr 1
w Ożarowie Mazowieckim,
/wejście główne
ul. Mickiewicza 51,
05-850 Ożarów Mazowiecki

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
/sala gimnastyczna
ul. Lipowa 11,
05-850 Ożarów Mazowiecki

10

Ożarów Mazowiecki-Zatorze, Kręta, Strzykulska (parzyste
2 do 26), Poznańska (nieparzyste od 85 do 121, parzyste od 134
do 224), Poznańska (od 125 do 125F, od 127 do 127A), Świerkowa
(nieparzyste od 5 do 9)

Starostwo Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki

11

12

13

14

15

16

17

18

Sołectwo Duchnice

Szkoła Podstawowa
w Duchnicach /świetlica
Duchnice ul. Duchnicka 25,
05-850 Ożarów Mazowiecki

Sołectwa: Domaniewek, Koprki, Ołtarzew

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Ożarowie Mazowieckim
/stołówka
ul. Lipowa 11 szkolna,
05-850 Ożarów Mazowiecki

Sołectwa: Macierzysz, Piotrkówek Duży, Szeligi , Wieruchów

Sołectwa: Bronisze, Jawczyce, Konotopa , Mory

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

WYBORY
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Nr
obwodu
głosowania

Przedszkole Publiczne
w Macierzyszu
Macierzysz ul. Sochaczewska 89,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Filia Domu Kultury „ Uśmiech”
w Broniszach
Bronisze, ul. Przyparkowa 15,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Szkoła Podstawowa
w Umiastowie
Umiastów ul. Umiastowska 74,
05-850 Ożarów Mazowiecki

Sołectwa: Myszczyn, Orły, Pilaszków, Święcice

Szkoła Podstawowa
w Święcicach /sala gimnastyczna
Święcice, ul. Poznańska 541
05-860 Płochocin

Sołectwa: Gołaszew, Michałówek, Płochocin Wieś, Wolskie

Szkoła Podstawowa
w Święcicach /klasa lekcyjna-na
lewo od wejścia
Święcice, ul. Poznańska 541,
05-860 Płochocin

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

Filia Domu Kultury ‚’UŚMIECH’’
w Józefowie /sala prób nr 10
Józefów, ul. Fabryczna 15,
05-860 Płochocin

Informator Ożarowski 9/97 2019
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Nr
obwodu
głosowania

19

20

21

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

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

Filia Domu Kultury „Uśmiech’’
w Józefowie /sala tanecznowidowiskowa nr 12
Józefów, ul. Fabryczna 15,
05-860 Płochocin

Osiedle Płochocin Północny

Szkoła Podstawowa
w Płochocinie /od wejścia
na lewo-szeroki korytarz,
ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin

Osiedle Płochocin Południowy , Osiedle Wolica

Szkoła Podstawowa
w Płochocinie /od wejścia
na wprost-duży korytarz
ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin

Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych: nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18.
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 30 września 2019 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 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Komisarz Wyborczy w Warszawie III
/-/ Joanna Oliwa
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13 października 2019 roku
Wybory Do Sejmu i Senatu RP
Lokale wyborcze czynne w godzinach od 7.00 do 21.00
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10 września br. gmina Ożarów Mazowiecki uhonorowana została statuetką Nowego Lidera w zakresie profilaktyki grypy Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.
Rokrocznie wyróżniane są najaktywniejsze samorządy realizujące programy zdrowotne w zakresie profilaktyki grypy. Celem
tegorocznej edycji akcji jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie projektowania i realizacji programów zdrowotnych oraz ich popularyzacja.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas Dorocznej
Debaty Ekspertów Flu Forum 2019 w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2018 roku nasza gmina po raz pierwszy realizowała program
polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku
życia. Z bezpłatnych, sfinansowanych przez gminę szczepień skorzystało blisko 500 mieszkańców.
W roku bieżącym program również będzie realizowany – szczegóły na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl, plakatach, w mediach
lokalnych, przychodniach i profilu na fb.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

OŻARÓW MAZOWIECKI LIDEREM W PROFILAKTYCE GRYPY

Anna Fedoryk, Wydział Spraw Społecznych

POLECAM KSIĄŻKĘ: „S.Z.T.U.K.A”.
„S.Z.T.U.K.A” wydawnictwa Dwie Siostry to barwnie
zilustrowana książka opisująca w przystępny dla każdej
grupy wiekowej dzieła różnego rodzaju sztuki współczesnej. Coś dla siebie znajdą w niej wszyscy - zarówno
zaciekli fani tematu jak i całkowici laicy; ci pierwsi szczególnie pokochają ilustracje odnoszące się do projektów,
subtelnie humorystyczne i oddające znakomicie prace.
Chwilami można poczuć się jak w miejscach eksponacji!
Można znaleźć tam prace bardziej „z głównego nurtu”,
takie, jak palma Joanny Rajkowskiej, i te mniej znane.
W książce można znaleźć słowniczek tłumaczący ważne
pojęcia”.
Izabela Siwkiewicz, uczennica,
autorka bloga miamalgrandamondo.wordpress.com
Chcesz też polecać? Przyjdź do Biblioteki.

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
▶▶ 11 sierpnia w ramach „Ożarowskiej Sceny Letniej” zaprosiliśmy na koncert: „Kalczyńska śpiewa Jantar”
▶▶ 25 sierpnia zorganizowaliśmy Dożynki Gminne
▶▶ 8 września Zespół Ludowy „Ożarowiacy” koncertował
w Julinku
▶▶ 8 września zorganizowaliśmy pokazowe warsztaty
taneczne oraz warsztaty 3 D
CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”
▶▶ 7 września wspólnie z Biblioteką Publiczną w Ożaro-

wie Mazowieckim została zorganizowana ósma edycja
Narodowego Czytania. Wydarzeniu towarzyszył występ
warszawskiego kataryniarza.
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE
▶▶ 26-30 sierpnia akcja Lato z „Uśmiechem”
▶▶ 7 września odbyła się ósma edycja Narodowego
Czytania (Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie była
współorganizatorem z Biblioteką Publiczną)

Informator Ożarowski 9/97 2019
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Z PRACY
RADY MIEJSKIEJ

OŚWIATA
▶▶ 2 września we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy odbyły się uroczyste rozpoczęcia roku
szkolnego.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Podpisano umowy
▶▶ z wykonawcą: SPORT GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim na budowę boiska multifunkcjonalnego przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Lipowa 11,
Gmina Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową brutto:
770.000,00 zł
▶▶ z wykonawcą: Usługi Transportowe Zofia Wisińska
z siedzibą w Stoczek Łukowski na dowóz dzieci z terenu
Gminy Ożarów Mazowiecki w celu realizacji obowiązku
szkolnego do: szkół podstawowych 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 2019/2020 za cenę
ofertową brutto: 499.034,50 zł (wartość wynagrodze-

nia maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 499.034,50 zł)
▶▶ z wykonawcą: Łukasz Kuca BDB INVESTMENTS z siedzibą w Skierniewicach na modernizację parku w Broniszach, Gmina Ożarów Mazowiecki – Etap I, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
•• Część A (ETAP I) za cenę ofertową brutto:
164.025,45 zł
•• Część B (ETAP II) unieważniono
▶▶ z wykonawcą: Paweł Mońko KOMATRANS PRZEWÓZ OSÓB z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie
usług do umowy Nr RZP.272.31.23.2019 z dnia 31 lipca
2019 r. polegających na dowozie trojga uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku
szkolnym 2019/2020 w celu realizacji obowiązku nauki
na trasie Gmina Ożarów Mazowiecki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie za cenę ofertową
brutto: 30.456,00 zł

Uchwały podjęte na XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 20 sierpnia 2019 r.
1. Uchwała Nr XIV/149/19 w sprawie przekazania
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę nr LXII/638/18 Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz - Jawczyce - Mory - część I.
2. Uchwała Nr XIV/150/19 w sprawie rozpatrzenia
skargi na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 29 sierpnia 2019 r.
1. Uchwała Nr XV/151/1/19 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów
Mazowiecki.
2. Uchwała Nr XV/152/19 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
3. Uchwała Nr XV/153/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019 na
sfinansowanie deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i budowa budynku mieszkalnego
w Ożarowie Mazowieckim”.
4. Uchwała Nr XV/154/19 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019
na sfinansowanie deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Duchnicach”.
5. Uchwała Nr XV/155/19 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
6. Uchwała Nr XV/156/19 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim.
7. Uchwała Nr XV/157/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
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8. Uchwała Nr XV/158/19 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
9. Uchwała Nr XV/159/19 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu.
10. Uchwała Nr XV/160/19 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy.
11. Uchwała Nr XV/161/19 w sprawie przystąpienia
Gminy Ożarów Mazowiecki do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich.
12. Uchwała Nr XV/162/19 w sprawie reprezentacji
Rady Miejskiej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na uchwałę Nr XXV/267/16 Rady
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23.06.2016 r.
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
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).

Zapasy na zimę

Ogórki na półsłodko - to mój przetworowy smak dzieciństwa. Chociaż mama i babcia robiły te przetwory w przeogromnych ilościach
to zawsze znikały jako pierwsze.
Drugim smakiem jest pieczona papryka z ziołami. To już smak odkryty całkiem niedawno. Jego największą zaletą jest fakt, że można je
modyfikować i przyprawiać na wiele sposobów. Idealny do kanapek,
a także do sałatek. Zalewa, która pozostaje po zjedzonych papryczkach jest idealna do sałatek lub poprostu do zamoczenia w niej pajdy świeżego chleba.

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Ogórki na półsłodko
Składniki:
▶▶ 2 kg ogórków
▶▶ 2 średnie cebule
▶▶ 2-3 ząbki czosnku
▶▶ sól
Zalewa:
▶▶ 1/2 szklanki octu
▶▶ 1/2 szklanki oleju
▶▶ 1/2 szklanki cukru
▶▶ ziele angielskie, pieprz, liść laurowy
Wykonanie:
Średniej wielkości ogórki obrać ze skórek i poszatkować w cienkie plasterki. Cebulę kroimy w piórka. Czosnek przeciskamy przez praskę lub ścieramy na
drobnej tarce. Wszystko razem wymieszać, dodać dwie czubate łyżki soli i zostawić na ok. 2, godziny żeby składniki się „polubiły”. W międzyczasie odlać sok, który
powstanie. Wszystkie składniki zalewy zagotować. Ogórki z cebulą wkładamy do
słoików i zalewamy gorącą zalewą pod wierzch słoika. Mocno dokręcić i odstawić słoik do góry dnem. Na drugi dzień przetwory należy pasteryzować w wodzie
o temperaturze 70-90 stopni przez ok. 20 minut.
Pieczona papryka z ziołami
Składniki:
▶▶ 5 kg papryki czerwonej i/lub żółtej
▶▶ ulubione zioła np. oregano, tymianek
▶▶ 5 ząbków czosnku
▶▶ oliwa lub olej roślinny (ok półtorej szklanki)
▶▶ sól, pieprz
Wykonanie:
Paprykę myjemy i usuwamy gniazda nasienne oraz białe elementy
z środka. Kroimy w duże kawałki i układamy na blasze. Wszystko wkładamy do
nagrzanego piekarnika - 200 stopni (włączony termoobieg i grill) na ok 20-25 min.
Papryka powinna się lekko przypalić (nie spalić). Upieczoną paprykę przekładamy do naczynia, przykrywamy dużym talerzem lub folią spożywczą. Papryka musi
zmięknąć i wystygnąć. Następnie obieramy ze skórki. Zmięknięta skórka łatwo oddziela się od miąższu. Obraną papryką solimy i pieprzymy wg uznania (wg mnie
co najmniej łyżeczka soli i duże dwie szczypty grubo mielonego pieprzu). Dodajemy pokrojony w cienkie plasterki czosnek i zioła np. oregano. Całość mieszamy
i pozostawiamy na ok. 30 min żeby składniki się „poznały i polubiły”. Z podanej
ilości wychodzi ok. 4 niedużych słoiczków. Według własnych upodobań można
dodać do tak przygotowanej papryki grubo pokrojonej fety lub np. pikantnej
papryki w płatkach. Wszystko wkładamy do słoiczków i zalewamy mocno podgrzaną oliwą lub olejem roślinnym. Mocno dokręcamy zakrętkę i odstawiamy do
góry dnem. Tak przygotowane przetwory można przechowywać 4-6 tygodni. Jeśli
chcemy dłużej warto je spasteryzować (ok. 15 min).

Smacznego!
PK
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KĄCIK ADOPCYJNY
Prowadzony przez Fundację AR-KA-DO
Kontakt: Dorota 507-415-468, Kasia 665-158-238 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!

Jestem Wiercik mam ok 7 lat i 10 kg wagi, zanim trafiłem do schroniska moje życie nie było pełne piszczących zabawek, miękkich poduszeczek, cudownych spacerów. Nie wiedziałem, że ręka człowieka może być ciepła a spacer wspaniały. W schronisku dowiedziałem
się co to jest smycz, co to są szelki. W schronisku poszedłem na swój
pierwszy, pełen zapachów spacer. W schronisku też poznałem fajnych
ludzi, którzy nauczyli mnie wszystkiego od samego początku. Jestem
im wdzięczny, bo oni też zauważyli, że boli, że mam problemy z chodzeniem. To oni zabrali mnie do weterynarza, to oni zabrali na operację. To była ciężka operacja, wszyscy bali się, że nie będę chodził. Ale
chodzę, mam się dobrze i nie boli! Jestem niewielki (sięgam do łydki), umaszczenie mam brązowe, futerko krótkie.
Jestem psiakiem pełnym energii i uroku osobistego. Mam wspaniałą osobowość, potrafię ująć za serce. Uwielbiam
być głaskany i przytulany. Maniery mam nienaganne. Pozostawiony sam nie niszczę. W pomieszczeniach zachowuję
czystość. Adopcję prowadzi Agnieszka, tel. 604 941 461 mail: majkam75@o2.pl
Iwan ma ok.7 lat. Jest pięknym, zdrowym i wesołym psem. Urodził się na wsi i Iwan był
pozostawiony sam sobie, jak coś znalazł do jedzenia to zjadł. Został uratowany od śmierci.
Część psiaków trafiła do fundacji, a Iwan, że skradł nasze serce pozostał pod naszą opieką
i obecnie czeka na nowych opiekunów w hotelu pod Warszawą. Dziś jest pięknym, opanowanym, dostojny psem. Umie podać łapę, nauczył się chodzenia na smyczy. Niestety nie dogaduje się z innymi psami, może dlatego że w przeszłości musiał walczyć z nimi o jedzenie,
dlatego w nowym domu powinien być jedynakiem. Iwan ma wspaniałą gęstą, mięciutką,
i dłuższą, jasną sierść. Nie niszczy i nie sprawia żadnych problemów. Będzie idealnym przyjacielem dziecka. Kontakt: 507-415-468, 602-655-645
Psy znalezione!
Psy znalezione na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki, trafiają do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierzątw Milanówku.
Kontakt do schroniska 509 441 902.
Jeśli zechciałby ktoś z Państwa nas
wspomóc będziemy wdzięczni za karmę,
koce i wpłaty na rzecz
potrzebujących zwierząt.

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