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Okładka: Otwarcie boiska przy ul. Kilińskiego

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO
GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
OŻARÓW MAZOWIECKI
POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy mieszkańców gminy powyżej 50 roku życia (zameldowanych
na pobyt stały lub wpisanych do stałego rejestru wyborców) na bezpłatne
szczepienia przeciwko grypie.
Koszt szczepienia w całości pokrywany jest
z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.
Przeciwciała ochronne są wytwarzane w organizmie już 7. dnia po
zaszczepieniu i utrzymują się przez blisko 12 miesięcy.
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.
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:
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO)
ul. Konopnickiej 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Informacja i rejestracja: 22 344 86 00
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO)
Filia w Józefowie
ul. Lipowa 28A, 05-860 Płochocin
Informacja i rejestracja: 22 344 86 50
Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 17.00.
Zapraszamy!

Gminne ośrodki zdrowia

z dofinansowaniem unijnym
na e-usługi
		
Przedstawiciele Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa
Otwartego w Ożarowie Mazowieckim podpisali umowę o dofinansowanie projektu
pn. ,,Wdrożenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w GSPZLO w Ożarowie
Mazowieckim w celu osiągnięcia wzrostu jakości i dostępności usług medycznych”
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Realizacja projektu zwiększy dostęp pacjentów
do usług publicznych poprzez rozwój e-usług oraz
informatyzację placówek medycznych w Ożarowie
Mazowieckim przy ulicy M. Konopnickiej oraz filii
przychodni w Józefowie przy ul. Lipowej 28a.
Przedmiotem projektu jest utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego poprzez budowę
sieci LAN oraz wdrożenie systemu telekomunikacyjnego do obsługi trzech lokalizacji. Istniejąca pracownia RTG, działająca dotychczas w technologii analogowej, zostanie ucyfrowiona, dzięki czemu możliwa
będzie transmisja obrazów z urządzeń diagnostycznych. Zakres projektu obejmuje również wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Informatycznego, mającego na celu archiwizację, przetwarzanie
i udostępnianie danych
związanych z realizacją
procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
Za
pośrednictwem
portalu www oraz mobilnej aplikacji pacjenci
będą mogli korzystać
z
Indywidualnego
Konta Zdrowotnego,
dokonać e-rejestracji,
otrzymać od lekarza eskierowanie, odebrać
wyniki oraz skorzystać
z e-wizyty mobilnej.
Wszystkie udostępnione w formie elektronicznej usługi będą dostosowane do potrzeb

osób z niepełnosprawnościami.
W ramach projektu zostaną również podjęte
działania informacyjno-promocyjne, mające na celu
popularyzację wprowadzonych udogodnień.
Realizacja projektu z pewnością wpłynie na lepszą i efektywniejszą obsługę pacjentów, a także na
oszczędności w codziennej pracy placówki.
Wartość całkowita projektu to kwota w wysokości 1.284.612 zł, z czego otrzymane dofinansowanie
wynosi 80% 863.520 zł.
Waldemar Roszkiewicz
Kierownik GSPZLO
w Ożarowie Mazowieckim

Na zdjęciu (od lewej): Iwona Dumała - Główna Księgowa GSPZLO, Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Waldemar Roszkiewicz - Kierownik GSPZLO oraz Janina Ewa Orzełowska - Członek
Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Foto: archiwum MJWPU
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SP Nr 2 z nowym boiskiem
Wielofunkcyjne boisko przy ul. Kilińskiego zostało oficjalnie otwarte. Jest to nowoczesny obiekt, który będzie służył uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2
w Ożarowie Mazowieckim.
Urząd Miejski ogłosił przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego 24 lipca bieżącego roku, umowa została
podpisana z początkiem września. W ciągu dwóch i pół
miesiąca powstało boisko. Ten multifunkcjonalny obiekt
wykonany jest z nawierzchni polipropylenowej. W skład
strefy wielofunkcyjnej wchodzą: boisko do piłki nożnej,
do piłki ręcznej, 3 boiska do koszykówki oraz 3 boiska
do siatkówki. W ramach inwestycji wykonano również
odwodnienie terenu, nowe ogrodzenie oraz oświetlenie.
Boisko otoczone jest opaską z obrzeży betonowych oraz
wykonane zostały chodniki umożliwiające wejście na teren boiska. Całość inwestycji to koszt 800.000,00 zł.
Cieszymy się bardzo z tej inwestycji, o którą zabiegaliśmy wspólnie z radnymi. Mamy już nie tylko nowoczesną szkołę z dwoma salami gimnastycznymi ale teraz
też boisko, na którym nauczyciele będą mogli realizować
swoje pomysły na szczepienie w dzieciach zainteresowań
sportowych. – mówił podczas otwarcia Paweł Kanclerz,
burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Wydział Spraw Społecznych
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Sedes traktowany jest często jak drugi kubeł na śmieci. Nieświadomie wrzucamy do niego rzeczy, które
mogą przysporzyć niemałych kłopotów. O co konkretnie chodzi? Przedstawiamy poniżej listę przedmiotów,
których nie wolno wrzucać do toalety. Niektórzy mogą być zaskoczeni.
Ogólnie wiadomo, że nie wrzucamy do toalety gruzu, piasku, cementu, kamieni i innych materiałów budowlanych. Skutkiem byłby wówczas poważny zator, a nawet całkowicie odcięty przepływ ścieków, a także
zanieczyszczenie środowiska. Ale do zalania ściekami mieszkania własnego lub sąsiada, awarii wewnętrznej
kanalizacji budynku (nieraz bardzo kosztownych) i zanieczyszczenia środowiska może dojść również, gdy do
sedesu wrzucamy niewielkie, wydawałoby się nieszkodliwe, odpadki.
1. Tłuszcz - przykleja się do wnętrza rur kanalizacyjnych, zarówno w obrębie naszego domu jak i na dalszych
odcinkach kanalizacji. Z biegiem czasu może zablokować
całą rurę. Lepiej jest zeskrobywać tłuszcz prosto do kosza.
Tłuszcze są głównym czynnikiem przyczyniającym się do
zatkania rur, w tym majonez, sos sałatkowy, masło, oleje
i tłuszcze kuchenne, tłuszcz wypływający podczas smażenia mięsa, takiego jak bekon, wołowina i wieprzowina.
Olej silnikowy i płyn przekładniowy także nigdy nie powinny dostawać się do odpływu lub toalety.
2. Skorupki jaj - są trudne do zmielenia w młynku na
odpadki, przez co zmniejszają ogólną żywotność urządzenia. Cienka błonka może owijać się wokół urządzenia
mielącego i spowalniać pracę silnika, a nawet doprowadzić do jego przepalenia. Do skorupek mogą też przyczepiać się inne odpadki blokujące rury.
3. Fusy z kawy - Nie powodują one uszkodzeń młynka
do odpadków i mogą pochłaniać nieprzyjemne zapachy,
ale gromadzą się one w rurach i zwiększają ryzyko zatkania odpływu. Fusy z kawy stanowią doskonały dodatek
do kompostu.
4. Jedzenie zwiększające objętość - Produkty spożywcze takie jak makaron i ryż mogą ciągle zwiększać
swoją objętość, gdy wchłoną resztki wody w młynku na
odpadki i rurach odpływowych. Makaron jest często wytwarzany z mąki semoliny, która w połączeniu z wodą jest
lepka i łatwo przykleja się do rur.
5. Mąka - po zmieszaniu mąki i wody tworzy się klej,
który przykleja się do wnętrza rur odpływowych, a do
niego z kolei przyklejają się wszelkie inne drobne śmieci.
6. Naklejki z produktów spożywczych - naklejki
z owoców i warzyw często odklejają się podczas mycia
owoców i dostają do kanalizacji, zawierają one kawałki
tworzywa sztucznego i są pokryte klejem, a żaden z tych
składników nie jest rozpuszczalny w wodzie. Mogą przykleić się one do tłuszczu, który oblepia rury kanalizacyjne,
dostać się do pomp i węży lub blokować filtry w oczyszczalni ścieków.
7. Materiały papiernicze - papier toaletowy jest tak zaprojektowany, by ostatecznie rozpuszczać się w wodzie.
Inne produkty papierowe nie rozpadają się po spłukaniu
w toalecie lub po przejściu przez młynek do odpadków
w zlewie. Produkty takie jak ręczniki papierowe, produkty
higieniczne dla kobiet i bawełniane waciki powinny zamiast tego trafiać do kosza na śmieci. Każdy z tych pro-
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duktów charakteryzuje się wysoką chłonnością, przez co
mogą łatwo zatykać rury.
8. Produkty biodegradowalne lub nadające się do
spłukiwania - mimo swoich właściwości często zwiększają one ryzyko zatkania rur. Na przykład żwirek dla kotów
nadający się do spłukiwania w toalecie nadal jest bardzo
chłonny po dostaniu się do kanalizacji. Kocie odchody
mogą przenosić pasożyty, na przykład toksoplazmozę,
która nie ulega zniszczeniu podczas uzdatniania wody
i stanowi zagrożenie. Chusteczki nawilżane gdy dostaną
się do kanalizacji, nie rozkładają się one prawidłowo i często łączą się z innymi produktami, tworząc duże zbitki.
9. Farby i produkty czyszczące - chociaż są w postaci
płynnej, produkty te zwiększają ryzyko zapchania rur i zanieczyszczenia środowiska
10. Leki i plastry opatrunkowe - może wydawać się logiczne, aby resztki leków lub nieużywane leki wyrzucić
do toalety lub do kosza na śmieci, ale badania pokazują,
że duża liczba związków zawartych w tych lekach nie jest
usuwana w oczyszczalniach ścieków, a więc przedostają
się one do środowiska. Plastry opatrunkowe są wykonane z nieulegającego biodegradacji plastiku, przez co powodują zatory kanalizacyjne.
11. Nici dentystyczne - cienkie, pojedyncze nitki nie wyglądają groźnie dla toalety, ale duże, splątane ilości już
tak. Trafiające do kanalizacji nici, zbierają się w gęste
kłębki, tworząc zatory w rurach, które blokują swobodny
przepływ ścieków. Ponadto, nici dentystyczne nie ulegają
biodegradacji.
12. Papierosy lub filtry papierosowe – toksyczne
związki, będące składnikami papierosów i filtrów, zatruwają wody gruntowe oraz faunę i florę.
Zwracamy się do Państwa z apelem o właściwe
korzystanie z kanalizacji co zapobiegnie poważnym
problemom eksploatacyjnycm sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni i oczyszczalni ścieków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem
zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę metra sześciennego ścieków.
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OŚWIATA

O EKOLOGII ZE SŁODZIAKAMI W SP DUCHNICE
Biblioteka szkolna w Duchnicach włączyła się
w ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Pomysłodawcą akcji
jest sieć sklepów „Biedronka”.
Czytanie pełni ważną rolę w rozwoju dziecka, ponieważ uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację oraz pobudza wyobraźnię. „Szkolne Przygody
Gangu Słodziaków” to akcja dla klas I-III szkół podstawowych. Celem akcji jest budowanie nawyku codziennego
czytania wśród uczniów.
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (w naszej
szkole obchodzony 27 września) rozpoczął trwającą
w szkole przez miesiąc akcję czytelniczą.

Podczas spotkania rozpoczynającego akcję czytelniczą
koordynatorki akcji by rozbudzić w dzieciach ciekawość
czytelniczą odczytały im fragment książki Renaty Piątkowskiej pt.:”Gang Słodziaków. Przyjaciele mogą wiele,
czyli magia z leśnej polany”.
Do akcji postanowiono włączyć również rodziców
i dziadków. Dzieci otrzymały dzienniczki postępów czytania. Po wspólnym, przynajmniej 10-cio minutowym
czytaniu ich opiekunowie potwierdzali własnym podpisem, że ich pociechy codziennie czytają . Za każdy wpis
uczniowie otrzymywali naklejkę ze Słodziakiem, którą
wklejali do swojego dzienniczka postępów czytania.
Akcja cieszyła się dużą popularnością wśród małych czytelników.
Uczniowie klasy 3A zaciekawieni książką „Gang Słodziaków. Przyjaciele mogą wiele, czyli magia z leśnej polany” utworzyli w bibliotece szkolnej krainę Słodziaków.
Tworząc klimat leśnej polany wykorzystali zebrane na
spacerze: suche gałęzie, uschnięte liście dębu oraz przyniesione z domu materiały papierowe i pudła kartonowe.
W ciągu kilku dni z artykułów tych „wyrosło” Magiczne
Drzewo, a obok niego domek Słodziaków i leśna polana.
Na gałęziach drzewa zamieszkały przyniesione przez
dzieci Słodziaki, a w domku borsuk Bartek.
Wykonane przez uczniów postacie Słodziaki wzięły
udział w konkursie plastycznym pt. „EKO Słodziaki”, którego celem było uczulenie młodych czytelników na ochro-
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nę środowiska, do dbania o najbliższe otoczenie i zwrócenie uwagi na rolę przyrody.
Finałem akcji czytelniczej było przedstawienie pt.:
„O ekologii ze Słodziakami”.
Ideą przewodnią całej akcji było podkreślenie roli
edukacji czytelniczej i ekologicznej w nauczaniu wczesnoszkolnym, wierząc, że pierwsze lata nauki w szkole
mają decydujący wpływ na postawę uczniów wobec środowiska naturalnego.

Beata Paplińska
Kornelia Idziak

Sołtysem Roku w powiecie warszawskim zachodnim została Maria Dominiak. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zajęło też Sołectwo Piotrkówek Mały
i Strzykuły, oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrkówka Małego. Tytuły i nagrody zostały wręczone
podczas uroczystej gali na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie pod Warszawą.
Mistrzowie Agro to ogólnopolski plebiscyt, w którym
przyznawane są tytuły Rolnik Roku, Gospodyni Roku,
Koło Gospodyń Wiejskich Roku oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Roku, a także Sołtysa Roku i Sołectwa Roku.
Tytuły przyznawane też były na szczeblu powiatowym.
Patronami plebiscytu byli m.in.: Adam Struzik – Marszałek
Województwa Mazowieckiego i Aleksandra Hadzik - Prezes KRUS.
Sołtysem Roku 2019 w powiecie warszawskim zachodnim została pani Maria Dominiak. Serdecznie gratulujemy wyniku, pierwsze miejsce na około stu sołtysów
w powiecie to duży sukces. Sołectwem Roku zostało sołectwo Piotrkówek Mały i Strzykuły, na czele którego stoi
właśnie pani Maria. Docenione zostało też założone przez
nią ponad 10 lat temu Koło Gospodyń Wiejskich.
W gali finałowej uczestniczyli przedstawiciele władz
gminy oraz panie z wyróżnionego Koła Gospodyń Wiejskich.
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych
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NAJLEPSZY SOŁTYS I SOŁECTWO W POWIECIE

Jestem sołtysem wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły
w gminie Ożarów Mazowiecki od 14 lat. Staram się
pomagać mieszkańcom wsi w kontaktach z władzami gminy, doprowadziłam do powstania placu zabaw dla dzieci, dbam o stan lokalnych dróg i służę
pomocą w rozwiązywaniu codziennych lokalnych
problemów. Jestem współorganizatorem wyjazdów
dzieci rolników na obozy letnie i zimowe. Jednak tym
co jest dla mnie najważniejsze, to integracja mieszkańców, tak aby czuli się zwiazaną ze sobą społecznością.
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WYWIAD Z...

- Wywiad z Jolantą Dragan –
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
i Referatu Spraw Obywatelskich
Informator Ożarowski: Jaki jest zakres działalności
USC i Referatu Spraw Obywatelskich?
Jolanta Dragan: Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw
Obywatelskich mają szeroki zakres działalności. W USC
można sporządzić akt urodzenia, choć u nas jest to sporadyczne, bo dokonuje się tej czynności zgodnie z miejscem urodzenia dziecka, a na terenie gminy nie mamy
szpitala. Można zawrzeć związek małżeński, sporządzić
akt zgonu, podobnie jak w przypadku urodzenia dla osoby, która zmarła na terenie gminy. Przychodząc do mnie,
można dokonać uznania ojcostwa dziecka poczętego
lub narodzonego, zmienić imię, nazwisko, wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego akt sporządzony za granicą.
Wydajemy również zaświadczenia o stanie cywilnym,
o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
sporo tego jest, a to tylko USC, w Referacie Spraw Obywatelskich można wyrobić dowód osobisty, zameldować
się na pobyt stały, czasowy, dopisać się do rejestru wyborców.
8
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IO: Czy kierownik USC to szczególne stanowisko
w urzędzie?
JD: Jest to na pewno stanowisko wymagające dyskrecji
i taktu. Przychodzą do mnie mieszkańcy z bardzo osobistymi sprawami jak uznanie ojcostwa, zawarcie związku
małżeńskiego, powrót do nazwiska po rozwodzie czy
zgłoszenie zgonu. W urzędzie obowiązują przecież procedury, są wnioski, druki do wypełnienia itp. W związku
z tym trzeba wielu osobom pomóc odnaleźć się w gąszczu tych przepisów i czasem wysłuchać osobistych, prywatnych niełatwych historii.
IO: Jak długo pracuje Pani tym stanowisku?
JD: W lutym przyszłego roku minie 15 lat.
IO: Co się zmieniło w ostatnich latach w Pani pracy?
JD: Zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim od 2015
roku wszystkie USC i Wydziały Spraw Obywatelskich
w Polsce pracują w jednym systemie Źródło. Wcześniej
każda gmina pracowała w swoim programie. Obecnie
stanowi to ogromne udogodnienie dla mieszkańców,
dzięki temu systemowi np. dowód osobisty można wy-

IO: Jak długo czeka się na ślub cywilny?
JD: Ustawowy termin oczekiwania wynosi 1 miesiąc i jeden dzień. Reszta zależy od pory roku, w której ma odbyć się ślub. Oczywiście najbardziej oblegane są miesiące
letnie: czerwiec, lipiec, sierpień, ale ostatnio obserwuję
wzrost zainteresowania ślubami np. w listopadzie. W Warszawie czas oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wynosi ok. 4 miesiące. W związku z tym wiele osób
z Warszawy zawiera związek małżeński w naszej gminie.
IO: Ile ślubów udzieliła Pani przez lata pracy jako Kierownik USC?
JD: Hmm… Właśnie ostatnio jakoś liczyłam dla siebie
i wyszło mi około 490.
IO: Liczba robi wrażenie. Zapewne były różne, czy
któryś z nich został Pani szczególnie w pamięci?
JD: Tak. Już od początku ślubu było takie dziwne napięcie wśród gości. Poza tym rodzice pana młodego nie zajęli tradycyjnie miejsc tuż za młodymi, tylko stanęli pod
oknem. Kiedy zwróciłam się do młodych z pytaniem „Czy
jesteście Państwo zdecydowani zawrzeć związek małżeński?” mama pana młodego odezwała się z końca sali
„Synu zastanów się.” Na chwilę zapanowała cisza. Młodzi
byli jednak zdecydowani pomimo wszystko.
IO: Jak daleko wstecz sięgają zapisy archiwalne w USC
w Ożarowie Mazowieckim?
JD: W naszym USC najstarsza księga pochodzi z 1939 r.

Jest to księga tzw. łączona kościelna. Znajdują się w niej
akty urodzenia, małżeństwa i zgonu. Urzędy Stanu Cywilnego powstały w styczniu 1946 r. Wcześniej rejestracja
była prowadzona przez księży, którzy mieli obowiązek
przekazywania do USC swoich ksiąg. Na ich podstawie
obecnie wydajemy akty sprzed 1946 r.
IO: Czy zdarzają się sytuacje, że ktoś chce zmienić
imię lub nazwisko?
JD: Oczywiście, przychodzą do mnie mieszkańcy, którzy
chcą najczęściej zmienić właśnie nazwisko, rzadziej imię.
Przeważnie są to panie, które w ciągu trzech miesięcy od
uprawomocnienia się wyroku rozwodowego nie wróciły oświadczeniem do swojego wcześniejszego nazwiska i teraz pozostała im już tylko droga administracyjna.
Ale przychodzą też młodzi ludzie, choć ze sporym bagażem doświadczeń życiowych, którzy na przykład doznali
od swoich najbliższych wiele złego. Poprzez zmianę nazwiska chcą odciąć się od przeszłości.

WYWIAD Z...

robić w dowolnym urzędzie w kraju, kiedyś tylko tam
gdzie było się zameldowanym, odpisy aktów można
również otrzymać w każdym USC. Nie trzeba jechać
tam gdzie sporządzono akt urodzenia, czy małżeństwa.
W dzisiejszych czasach, kiedy w związku z pracą częściej
zmieniamy miejsce zamieszkania jest to duże ułatwienie.
Od 2015 r. zmieniono zasady udzielania ślubów poza
lokalem USC, wiele osób korzysta z możliwości dojazdu
urzędnika i udzielenia ślubu w plenerze.

IO: Ożarów Mazowiecki to gmina młodych czy starszych ludzi?
JD: Oczywiście, że Ożarów Mazowiecki to gmina młodych
ludzi. Prężnie się rozwija, powstają nowe osiedla. Najczęściej zamieszkują tam młodzi ludzie z rodziną lub ci, którzy właśnie planują ją założyć. Na koniec 2018 r. Gmina
Ożarów Mazowiecki liczyła prawie dwadzieścia trzy i pół
tysiąca mieszkańców. Spodziewając się takiego pytania
przygotowałam sobie „ściągawkę”, że w 2016 r. przybyło
nam 368 nowych mieszkańców, którzy się zameldowali,
w 2017 r. - 463, w 2018 r. - 564 osoby. Cały czas widzimy
tendencję zwyżkową, która jest powiązana z rozwojem
budownictwa mieszkaniowego.
IO: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Filmowy Mikołaj 2019
Pięć różnych filmów, ponad trzy tysiące uczniów, dziewięć dni - tak
w liczbach wygląda plan akcji Filmowy Mikołaj 2019, realizowanej już
po raz trzeci na terenie gminy.
Z okazji Mikołajek burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Paweł Kanclerz,
zaprosi dzieci ze szkół i przedszkoli gminnych na filmowe świętowanie. Renifer Niko ratuje Święta, Mały książe, Misiek w Nowym Jorku, Szajbus i pingwiny, Valerian i Miasto tysiąca planet - to tytuły filmów jakie obejrzą
dzieci w Sali kinowej w Scenie Ołtarzew od 3 do 11 grudnia.
Doświadczenia z poprzednich lat świadczą o tym, że dzieciom
bardzo podoba się ta inicjatywa i chętnie w niej uczestniczą. Filmy
będą dostosowane do wieku widzów, poszczególne szkoły decydują
jaki film obejrzą ich uczniowie. Gmina zapewnia dowóz większości uczestników akcji.
Życzymy udanych filmowych Mikołajek!
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Koncert: Polonia - Res Sacra
W sobotę 9 listopada, w auli Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie
odbył się uroczysty koncert z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Poprzedziła go
okolicznościowa Msza św., której przewodniczył rektor WSD, ks. prof. Mirosław Mejzner, a którą od strony
muzycznej animował chór Ab Imo Pectore pod dyrekcją dr Mariusza Latka.

We wspaniałej scenerii auli im. bł. ks. Józefa
Jankowskiego,
udekorowanej
kwiatami
w narodowych barwach, ks. Rektor powitał
zebranych gości i zaprosił wszystkich do
wspólnego śpiewu Legionów. Od początku
więc wytworzył się szczególny patriotyczny
klimat. Wzmocnił go występ chóru Ab Imo
Pectore, który wykonał trzy pieśni.
Głównym wykonawcą koncertu był
Bogusław Morka, znakomity tenor, który ma
na swoim koncie występy na największych
estradach w kraju i za granicą. Towarzyszył
mu pianista, organista i kompozytor Robert
Grudzień. Artyści zaprezentowali bogaty
program słowno-muzyczny, a zwłaszcza pieśni
ważne dla polskiej historii, kultury i tożsamości.
W części bisowej do artysty dołączyli ks. rektor
Mirosław Mejzner i burmistrz Paweł Kanclerz,
by wspólnie zaśpiewać Barkę i Abba Ojcze.
Obaj podziękowali za wspaniały wieczór
i wyrazili radość z powodu ukończenia na
terenie WSD prac nad budową boiska, z którego
będą korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2.
Po zakończeniu koncertu, księża zaprosili
wszystkich na poczęstunek, w czasie którego
można było porozmawiać z gospodarzami
i artystami.
Koncert został dofinansowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
za co serdecznie dziękujemy.
MM
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Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

INFORMATORA OŻAROWSKIEGO

Zbliżamy się do
setnego wydania naszego
miesięcznika, z tej okazji postanowiliśmy zaproponować
Państwu plebiscyt na najlepszą okładkę z ostatnich lat.
Głosować można poprzez przysłanie numeru wybranej
okładki oraz swoich danych kontaktowych na adres e-mail:
j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl od 2 do 12 grudnia.
Wyniki opublikujemy w numerze świątecznym.
		
Nagrodą główną jest kolekcjonerskie wydanie Trylogii Henryka Sienkiewicza, które zostanie rozlosowane wśród
głosujących na zwycięską okładkę.
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KONCERT „UPRAGNIONA WOLNOŚĆ” W BRONISZACH
Listopad to miesiąc rocznic. W tym roku obchodziliśmy 189. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego oraz 101. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Z tą pierwszą rocznicą wiążą się wydarzenia, które
miały miejsce w sierpniu 1831 roku. Kiedy powstanie Listopadowe chyliło się ku upadkowi, na terenie Bronisz
rozegrała się jedna z ostatnich bitew tego zrywu.
Dla uczczenia tego wydarzenia i poległych w niej żołnierzy postawiono kamień, krzyż i tablicę w parku w Broniszach, gdzie znajduje się mogiła powstańcza. Spotykamy się tam co roku w okolicy Święta Niepodległości,
aby złożyć hołd i zapalić znicze. W tym roku w spotkaniu

sopran i Krzysztofa Ciupińskiego-Świątek - tenora z towarzyszeniem pianisty Stanisława Łopuszyńskiego. Koncert
prowadziła Katarzyna Soja.
Duże wrażenie na wszystkich zrobił siedmioletni Ignaś,
który znał słowa wszystkich piosenek i śpiewał je razem
z artystami. Na koniec został poproszony o zaśpiewanie
na bis, co wywołało duże wzruszenie wśród publiczności.
Chłopiec otrzymał gromkie brawa. Cieszy się serce na
widok młodego pokolenia, które interesuje się historią
i kultywuje wartości patriotyczne. To było poruszające
spotkanie, na kolejne zapraszamy za rok.
				

Sołtys i Rada Sołecka

Bitwa pod Broniszami, Bogdan Wilewalde

udział wzięli przedstawiciele władz gminy z burmistrzem
Pawłem Kanclerzem oraz przedstawiciele Rady Powiatu
oraz mieszkańcy Bronisz i okolicznych miejscowości. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy było tez okazją do przypomnienia historii i tego co wydarzyło się w Broniszach
prawie dwieście lat temu.
Wszyscy zgromadzeni wysłuchali też koncertu patriotycznego, jaki odbył się w Filii Domu Kultury „Uśmiech”
pod tytułem „Upragniona wolność”. Usłyszeliśmy utwory
i pieśni patriotyczne z okresu II wojny światowej oraz Powstania Warszawskiego w wykonaniu Anny Nadwodnej -
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OD REDAKCJI
Coraz bliżej Święta. Boże Narodzenie to najbardziej wyczekiwany okres w roku. Bo któż go nie lubi? Kto nie
czeka na pierwszą gwiazdkę?
Mam nadzieję, że w tym nieco „zabieganym” przedświątecznym czasie znajdą Państwo chwilę na lekturę
Informatora Ożarowskiego. Zwłaszcza, że przygotowaliśmy sporo informacji o wydarzeniach, warsztatach
i spotkaniach, które pomogą całej rodzinie poczuć niepowtarzalną atmosferę świat. W numerze zamieściliśmy
informacje o ostatnich wydarzeniach ważnych dla społeczności lokalnej, jak otwarcie boiska przy SP Nr 2, czy
dotacja unijna dla gminnej przychodni oraz ciekawy wywiad z Kierownikiem USC. Za miesiąc oddamy w Państwa
ręce setne wydanie Informatora, z tej okazji już teraz zapraszamy do głosowania na najlepszą okładkę z ostatnich lat.
Klimat świąteczny zagościł również w naszym Przepiśniku oraz w Mikołajkowym dodatku dla najmłodszych…
											Miłej lektury,
											Zespół Redakcyjny

POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA – GRA RODZINNA
Święty Mikołaj jest bardzo zajęty, ponieważ ma
wiele prezentów do rozdania dzieciom na całym
świecie. Zostań jego pomocnikiem i zanieś prezenty
pod choinkę, ale to może nie być takie proste, po drodze
czekają na Ciebie niespodzianki.
Przygotuj kostkę do gry oraz pionki dla każdego
z zawodników, może grać od 2 do 4 osób. Grę rozpoczyna
najmłodszy uczestnik. Pod niektórymi numerami pól ukryły
się niespodzianki:
Pole 5 – spotkałeś pingwinka, z którym prześlizgujesz się
na pole nr 14,
Pole 7 – zobaczyłeś igloo, chcesz wejść do środka, wracasz
na pole nr 2,
Pole 15 – uuu straciłeś równowagę i upadłeś, cofasz się na pole nr 4
Pole 18 – spotkałeś renifera Rudolfa, przyspieszasz i przesuwasz się o 5 pól
do przodu,
Pole 27 – spotykasz Elfa, słuchasz jego opowieści i czekasz jedna kolejkę,
Pole 28 – spotykasz bałwanka, który częstuje cię herbatką, nabierasz sił
i przyspieszasz, przesuwasz się na pole 39,
Pole 44 – potykasz się o płot i czekasz jedna kolejkę.		

WAŻNE! 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
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
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Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”
powstało w 1995 roku, prowadzi obecnie
5 placówek na Mazowszu – w Warszawie,
Ostrołęce, Radomiu, Przasnyszu i Sochaczewie. Placówki świadczą kompleksową pomoc i opiekę dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.
Wkrótce planujemy otwarcie nowej, całkowicie bezpłatnej placówki w Ożarowie
Mazowieckim przy ul. Dmowskiego w budynku „Naszej
kliniki”.
Oferujemy dzieciom bezpłatną edukację w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi realizującą Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” przeznaczony dla uczniów z wieloraką niepełnosprawnością.
W naszej placówce uczą się dzieci z niepełnosprawnością
ruchową, intelektualną, różnymi zespołami genetycznymi, wadami metabolicznymi oraz innymi towarzyszącymi
chorobami. W naszej placówce funkcjonują grupy przedszkolne oraz klasy szkolne.

Dla każdego ucznia zespół terapeutyczny przygotowuje Indywidualny Program
Edukacyjno – Terapeutyczny w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego oraz dokonaną wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka. Oprócz zajęć edukacyjnych
zapewniamy naszym uczniom zajęcia rewalidacyjne, takie jak: zajęcia logopedyczne,
usprawnianie widzenia, integracja sensoryczna, rehabilitacja, zajęcia z psychologiem indywidualne i grupowe, terapia zajęciowa, terapia ręki, muzykoterapia, dogoterapia.
Osoby zainteresowane uczęszczaniem ich dzieci do naszej szkoły, przedszkola lub poradni proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny pod adresem: berkowska@
aga.org.pl, tel. 606 35 30 68.
Więcej informacji odnośnie Stowarzyszenia można
uzyskać pod adresem www.aga.org.pl
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STOWARZYSZENIE „PO PIERWSZE RODZINA”

Adriana Berkowska

PODZIĘKOWANIE
Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję za uczestniczenie w ostatnim pożegnaniu
mojej mamy
Ś.P. Barbary Gołębiewskiej w dniu 6 listopada 2019 roku.
Dziękuję wszystkim, którzy przybyli i którzy z różnych względów
przybyć nie mogli, ale myślami byli w tym dniu z mamą i nami wszystkimi. Dziękuję bardzo Ratownikom Medycznym Pogotowia Ratunkowego i składam podziękowania na ręce Pana Dyrektora Piotra Kosyla
za niesioną za każdym razem pomoc, zaangażowanie podczas wizyt
u mojej mamusi i wspieranie nas i mnie jakiego nie mogłabym sobie nawet wymarzyć. Na ręce Pana Komendanta Stanisława Rdesta
składam podziękowania dla Straży Miejskiej, wszystkim
razem i każdemu osobno za wsparcie. Lekarzom, Pielęgniarkom, Rehabilitantom i wszystkim Dobrym Ludziom
jakich los podczas całej choroby, odchodzenia mojej mamy
postawił i wciąż stawia na naszej/mojej drodze. Dziękuję pięknie
za wciąż napływające kondolencje w przeróżnej bardzo miłej formie.
Mamuniu dziękuję, że byłaś moją Mamą do zobaczenia
							
		
Agnieszka

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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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
– GRUDZIEŃ
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165
▶▶ 1 grudnia – niedziela – w godz.: 15:00–18:00 zapraszamy dzieci na Uśmiechowe Miasteczko Mikołaja.
▶▶ 7 grudnia –sobota – godz. 18.00 Grupa teatralna
„Teatr po Schodkach” zaprasza na spektakl pt. „Czas”
▶▶ 8 grudnia – niedziela – godz. 16:00 odbędzie się
wernisaż pokonkursowy: „Mój projekt ożarowskiej kartki
świątecznej – Boże Narodzenie 2019”
▶▶ 14 grudnia – sobota - godz. 10.00 i godz. 11.00
dziecięcy świąteczny pokaz baletowy w wykonaniu dzieci uczęszczających na zajęcia baletowe
▶▶ 15 grudnia – niedziela – godz. 12:00 zapraszamy
najmłodszych na koncert mikołajkowo-bożonarodzeniowy w wykonaniu artystów z Agencji Pro Arte
CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292
Zapraszamy wszystkich do Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” (ul. Poznańska 292) na zajęcia cykliczne o charakterze
rozrywkowym, edukacyjnym i profilaktycznym. Można między innymi: dołączyć do
Ożarowskiego Klubu Mam lub Klubu Gier
Bitewnych; nauczyć się gry w brydża lub GO;
doskonalić pamięć z seniorami w ramach Fitnessu Mózgu lub spełniać się twórczo w ramach zajęć „Rękodzieło”. Jeżeli 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.
▶▶ 30 listopada – sobota - w godz.: 12:0014:00 serdecznie zapraszamy na Wymiankę
Książek w Centrum Inicjatyw Społecznych
„Przy Parku”. Lubisz czytać i spotykać się z interesującymi ludźmi? Masz w domu książki,
którym chcesz dać drugie życie? Jeśli tak,
to nasze spotkanie jest właśnie dla Ciebie!
Więcej informacji na Naszym Facebooku
Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
- oficjalna strona.
FILIA W JÓZEFOWIE,
UL. FABRYCZNA 15
▶▶ 8 grudnia – niedziela – godz. 12:00 zapraszamy na „Mikołajkową Podróż” - zabawę dla dzieci w wykonaniu Grupy Teatralnej
ECHO
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▶▶ 15 grudnia – niedziela – godz. 12:00 zapraszamy
na warsztaty dla dzieci pt. „Pierniczki i inne lukrowanki”.
Wstęp wolny; ilość miejsc ograniczona – obowiązują zapisy
FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15
▶▶ 8 grudnia - niedziela – godz. 16:00 zapraszamy na
„Pieczenie świątecznych ciastek” – warsztaty dla dzieci
poprowadzi Akademia Ciastka. Obowiązują zapisy!
▶▶ 15 grudnia - niedziela – godz. 16:00 Spektakl teatralny dla dzieci pt.: ”Bajkowa szopka” w wykonaniu Teatru pod Orzełkiem. Bezpośrednio po przedstawieniu zapraszamy na rodzinne warsztaty świąteczne, na których
wykonamy bożonarodzeniowe szopki. Wstęp wolny!
▶▶ 19 grudnia – czwartek – godz. 18:00 Jasełka „Mario
czy już wiesz”? - Teatr Cieni w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej z Bronisz. Wstęp wolny!

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
- GRUDZIEŃ

▶▶ Dzień Wolontariusza „Piszemy gazetę” – 7.12.2019
r., godz. 15.00-17.00, Oddział dla Dzieci. Zapraszamy
wraz z Fundacją „Chcę Mieć Przyszłość” wszystkich wolontariuszy z naszej gminy na premierę gazetki oraz spotkanie autorskie z Małgorzatą Karoliną Piekarską. Wstęp
wolny. Uwaga: będzie pizza i swobodna atmosfera!
▶▶ „Hip-hop. O co chodzi” Spotkanie autorskie z Jackiem Balińskim – 11.12.2019 r., godz. 17.00-19.00,
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży. Zapraszamy
na spotkanie z autorem książki „To nie jest hip-hop. Rozmowy”, w której znajdziemy wywiady z najciekawszymi
polskimi raperami. Wstęp wolny.
▶▶ Warsztaty
filcowania
dla
dorosłych
–
11.12.2019 r., godz. 17.00-19.00, Filia nr 2 w Józefowie.
Zapraszamy wraz z Fundacją „Chcę Mieć Przyszłość” na
warsztaty filcowania, odbywające się w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”. Zajęcia dla dorosłych. Zapisy tel. /22/ 292 60 22
▶▶ Projekt „Mała książka – Wielki człowiek” 2.
edycja. Zapraszamy wszystkie gminne przedszkolaki
(z rodzicami), urodzone w latach 2013-2016, do
bibliotek publicznych w Gminie. Na start rozdajemy książki. Czytających regularnie nagradzamy. Rozdaliśmy już ponad 130 kompletów z 200
otrzymanych!
▶▶ Bibliobudka – start już w grudniu 2019 r.
Zapraszamy wszystkich miłośników książek do
bibliobudki. „Przyjdź, pożycz, przeczytaj, przynieś!” – hasło pierwszej ożarowskiej bibliobudki. Miejsce: przy placu zabaw, ulica Poznańska
288.

biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
▶▶ Warsztaty okolicznościowe „Zręczne ręce”. Prowadzą: Anna Marsula i Hanna Wojaczek. Spotkanie
14.12.2019 r., godz. 11.00-13.30. Zapisy: h.wojaczek@
biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl, biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl, lub tel

KULTURA

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
▶▶ Brydż - Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00. Grupa dorosła. Wstęp wolny. W każdy poniedziałek zapraszamy na
naukę gry w godzinach: 17.00-19.00.
▶▶ Klub Pasjonaci - Każdy czwartek, godz. 10.00-12.00.
Wstęp wolny.
▶▶ Kurs komputerowy – Każdy wtorek, godz. 10.0011.00. Na zapisy.
▶▶ Szachy – Każdy czwartek, godz. 18.00-19.00.
Na zapisy.
Kontakt:
Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim: (22) 722 12 65,
Filia w Józefowie: (22) 292 60 22,
Filia w Święcicach: (22) 721 02 60.

Program stały:
BIBLIOTEKA GŁÓWNA, UL. SZKOLNA 2
▶▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych
– kolejne spotkanie 4.12.2019 r. w godz.
17.00 – 18.30. Dyskutujemy o książce „Pikantne historie dla pendżabskich wdów” autorstwa Balli Kaur Jaswal. Książka dostępna u moderatorki Klubu: e.paderewska@biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl. Wstęp wolny.
▶▶ Planszomania - Każdy poniedziałek,
godz. 15.00-17.00, Oddział dla Dzieci. Prowadzi wolontariusz Ernest Dziuba. Zapraszamy,
wstęp wolny – bez ograniczeń wiekowych.
▶▶ Czytanie na Dywanie - Każdy czwartek,
godz. 17.00-18.00, Oddział dla Dzieci. Zajęcia dla dzieci w wieku 4+. Zapisy: a.marsula@
biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl, e.krupa@
biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl lub tel.
▶▶ Klubik druku 3D - Kolejne zajęcia:
07.12.2019 r. godz. 10.00. Prowadzi wolontariusz Michał Garbaliński. Zapisy: l.wojdyga@
Informator Ożarowski 11/99 2019
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SPACER DAWNĄ POZNAŃSKĄ
Z pobieżnego przyjrzenia się środowiskom regio- rowania wystawy podjęli się Grażyna Lipska-Zaremba
nalnym w gminie wychodzi, że mamy wokół siebie i Marcin Soduł. Zamierzamy namalować na ścianie biprzynajmniej kilka różnych osób, ośrodków, które blioteki długą linię ul. Poznańskiej i powoli układać na
zajmują się historią regionu i samego Ożarowa.
niej najciekawsze fakty. Dla kogo wystawa? Nie tylko dla
To w kolejności alfabetycznej: zainteresowani historią czytelników, dzieci i ich rodziców. Dla każdego zaintereJózefowa i słynnej cukrowni: Ewa Hrynczyszyn, Barbara sowanego skąd jest i gdzie się sprowadził. Z taką wiedzą,
Mierzwa, Tadeusz Żurawski. Facebookowy fanpage: Oża- zwyczajnie: miło się mieszka.
rów Mazowiecki Historycznie (Marcin Soduł i SHR Patria),
W sprawie wystawy spotkaliśmy się już dwa razy,
Wirtualne Muzeum Ożarowa Mazowieckiego, wmom.pl mamy trochę pomysłów, ale zawsze zapraszamy chęt(Grażyna Lipska-Zaremba i Rafał Zaremba), a także świa- nych. Z pamiątkami, zdjęciami, dokumentami, wspodome historii swojego miejsca Towarzystwo Miłośników mnieniami. To nieocenione skarby.
Ołtarzewa, czy Fundacja Nasz Macierzysz. Wymienić tu
także trzeba Pawła Zdanowicza, przywracającego do blaWojciech Albiński
sku okoliczne kapliczki, Kazimierza Stachurskiego, służąBiblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
cego swoim muzealnym doświadczeniem i kilka innych
osób i ośrodków, o których najzwyczajniej w świecie, nie wiemy. Nie każdy musi się przecież chwalić swoją wiedzą. Do tych wszystkich osób jednak,
dodalibyśmy skromnie Bibliotekę Publiczną.
Skromnie, bo przy tej skali zainteresowania regionem i naszych możliwościach, możemy zbieraną przez regionalistów wiedzę – jedynie podawać
dalej, czasem uzupełniać jak w „Historii Mówionej
Ożarowa Mazowieckiego”, a przede wszystkim
łączyć zainteresowane środowiska w imię dokumentowania historii wspólnymi przedsięwzięciami.
Tak właśnie powstał pomysł na wystawę o tytule „Spacer dawną Poznańską”, którą zamierzamy Foto. Poznańska 1980.
zorganizować na wiosnę w Bibliotece. Kurato- Zdjęcie ze str. Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki www.wmom.pl

ZWIERZĘTA W BIBLIOTECE? WSZYSTKO JEST MOŻLIWE
W październiku, już po raz trzeci spotkaliśmy się w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, by wraz
z Fundacją „Chcę Mieć Przyszłość” budować styropianowe domki dla bezdomnych kotów. Warsztaty odbyły się
w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu gminy „Są wśród nas”.
W gwarnej atmosferze, po obejrzeniu filmu instruktażowego, pod czujnym okiem pani Ewy Komor-Mazur
z Fundacji, dziewięć rodzin zbudowało wspólnie domki,
które staną się schronieniem dla kotów w okresie jesien-
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no-zimowym. Odbioru dokonał osobiście zaprzyjaźniony
kot Gucio, który poleca je do zamieszkania od zaraz.
Pamiętajmy, że w okresie jesienno-zimowym
samo dokarmianie kotów nie wystarczy. Powinniśmy
zadbać o zapewnienie im ciepłego schronienia, poprzez otwarcie okienka w piwnicy lub postawienie
styropianowego domku. Koty, czy inne zwierzęta czują tak jak my. Same nie upomną się o opiekę, dlatego
należy uwrażliwić się na ich potrzeby. One z pewnością będą wiedziały jak się nam odwdzięczyć!
Jednak na budowie styropianowych
domków dla kotów nie zakończyliśmy jeszcze
współpracy z Fundacją „Chcę Mieć Przyszłość”.
W ramach projektu „Są wśród nas” zbudowaliśmy też karmniki dla ptaków. Kolejnym wspólnie realizowanym projektem jest „Ocalić od
zapomnienia”, w ramach którego 18 listopada
odbyły się w Filii nr 2 w Święcicach warsztaty
przędzenia wełny na kołowrotku, a 11 grudnia
spotkamy się na warsztatach filcowania w Filii
nr 1 w Józefowie. Zapraszamy!
Anna Marsula
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

www.radcowie-prawni.waw.pl

Z PRACY
BURMISTRZA

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

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH

▶▶ 14 października Zespół Ludowy „Ożarowiacy” gr.
„Gęśliki” wystąpił w Szkole Podstawowej nr 2 w Ołtarzewie
▶▶ 20 października zaprosiliśmy na spektakl teatralny
dla dzieci: „Niebrzydkie kaczątko i magiczna szafa” w wykonaniu Teatru Ptasie Melodie
▶▶ 20 października zespoły seniorów: „Ożarowskie
Kumoszki” oraz „Wesołe Wdówki” wystąpiły w Borzęcinie
podczas Borzęcińskiego Dnia Seniora i jubileuszu 15-lecia zespołu „Sami Swoi”
▶▶ 27 października zorganizowaliśmy warsztaty rodzinne „Jesień w ogrodzie”
▶▶ 9 listopada współorganizowaliśmy koncert „Polonia,
res sacra” z okazji Święta Niepodległości (wspólnie z Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie

▶▶ 27 października zaprosiliśmy na teatrzyk dla dzieci
pt.: „Zielona karuzela” w wykonaniu Teatru Parandyk
▶▶ 10 listopada odbył się Koncert Patriotyczny „Upragniona Wolność” w 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE
▶▶ 27 października zaprosiliśmy na pokaz iluzji w wykonaniu iluzjonisty Kid Performen Kacper Kulik

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
▶▶ zwiększenie różnorodności biologicznej elementem
zrównoważonego rozwoju obszaru Miasta Ożarów
Mazowiecki – Etap II, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Podpisano umowy:
▶▶ z wykonawcą: P.H.U. GAMMA Andrzej Zakrzewski
z siedzibą w Warszawie na powtórzenie usług do umowy

Nr RZP.272.3.3.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. polegających
na wycince, pielęgnacji, konserwacji i korekcie
drzew i krzewów oraz innych pracach związanych
z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów
Mazowiecki za ceny jednostkowe brutto zawarte
w umowie podstawowej Nr RZP.272.3.3.2019 z dnia
25 lutego 2019 r. (wartość wynagrodzenia maksymalnie
do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj.
kwoty 200.000,00 zł)

OŚWIATA
1. 12 października w Szkole Podstawowej w Święcicach zorganizowano festyn integrujący uczniów, rodziców i nauczycieli „Dzień pieczonego ziemniaka”.
2. 15 października w Przedszkolu Publicznym w Broniszach odbyła się próbna ewakuacja która, była połączona
z pogadanką na temat pracy strażaka i oglądaniem samochodu strażackiego.
3. 16 października z okazji XIX Dnia Papieskiego
uczniowie Szkoły Podstawowej w Duchnicach przygotowali aranżację teatralną oddając tym samym hołd św.

Janowi Pawłowi II. Uczniowie odśpiewali ulubioną pieśń
Jana Pawła II „Barkę” w trzech językach - po polsku, angielsku i włosku.
4. 17 i 24 października w Przedszkolu Publicznym Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim
odbyła się I tura warsztatów logicznego myślenia z szachistą - Pawłem Majem. Przedszkolaki ćwiczyły zdolność
logicznego myślenia i rozwiązywały różnorodne zagadki.
5. 17 października z okazji jubileuszu 30-lecia NFOŚiGW uczniowie klasy 3B Szkoły Podstawowej w Duchni-

Informator Ożarowski 11/99 2019

19

Z PRACY
RADY MIEJSKIEJ

cach wzięli udział w projekcie ekologicznym „Brygada
Enfosia”, m.in. wspólnie czytano książkę pt.: „Brygada
Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda”, dzieci uczestniczyły również w warsztatach ekologicznych i zajęciach
plastycznych. Całej inicjatywie towarzyszy ogólnopolski
konkurs dla szkół podstawowych zorganizowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW).
6. Z okazji Święta Zmarłych, 31 października uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Święcicach byli na cmentarzu wojennym
w Pilaszkowie. Uczniowie uczcili chwilą ciszy pamięć poległych żołnierzy, zapalili znicze oraz złożyli kwiaty.
7. W dniach od 4 do 6 listopada 2019 roku w Szkole
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez trenerów z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Brali w nich udział uczniowie od klasy 1 do 4. Łącznie
uczestniczyło 150 dzieci. 5 listopada w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie odbyło się
spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej z Ożarowa Mazowieckiego. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie
przemocy oraz uwrażliwienie na uczucia drugiego człowieka. Tematem spotkania były zachowania agresywne
oraz konsekwencje ich stosowania na terenie szkoły oraz
poza nią. Prowadzący przypomnieli co to jest agresja, jej
rodzaje oraz zapoznali uczniów z konsekwencjami jakie
grożą za stosowanie przemocy wobec drugiej osoby.
8. 7 listopada uczeń klasy VIII a Szkoły Podstawowej im.
Szarych Szeregów Płochocinie został finalistą XVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej
„Usłysz Panie, moje słowa” pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
9. 7 listopada uczniowie klas VII i VIII wzięli udział
w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego.
10. 8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 Szkoła
Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie przyłączyła się do akcji „Szkoła do hymnu”. Celem akcji było
zaśpiewnie przez społeczność szkolną 4-zwrotkowego
hymnu narodowego. Organizatorem akcji jest Minister-

stwo Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży.
W tym dniu odbył się również uroczysty apel poświęcony rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Do akcji przyłączyły się również: Przedszkole Publiczne
w Józefowie, Przedszkole Publiczne w Broniszach, Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Wszystkie przedszkolaki wspólnie zaśpiewały hymn narodowy.
Natomiast dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 2 ,,Magiczny Ogród” obchodziły ,,Dzień Biało-Czerwony”, podczas którego zapoznały się z wydarzeniami historycznymi
związanymi z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.
Dzięki Grupie Historycznej Niepodległość 1863, która
gościła w przedszkolu, dzień był dobrą okazją do rozmowy o patriotyzmie, postawach patriotycznych, o znaczeniu Ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych,
a także rozwijaniu poczucia przynależności narodowej.
Wszystkie dzieci były ubrane w barwach białych lub czerwonych. Tego dnia odbyło się również wręczenie dyplomów za udział w konkursie rodzinnym „Moje najpiękniejsze miejsce w gminie Ożarów Mazowiecki.” Tematyczna
akademia odbyła się również w Szkole Podstawowej
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Święcicach. „Biały krzyż”
i „Żeby Polska była Polską” to tylko niektóre z utworów
jakie młodzież odśpiewała podczas uroczystości. Recytacja wierszy, odśpiewanie hymnu stanowiło część lekcji
historii dotyczącej patriotyzmu.
11. W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Płochocinie zakończyła się zbiórka darów dla pogorzelców z Rodzinnego Domu Dziecka w Badowie Górnym
pod Mszczonowem.
12. W październiku i listopadzie dzieci z Przedszkola
Publicznego w Józefowie brały udział w akcji charytatywnej dla Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt. W przedszkolu była zbiórka karmy, środków do pielęgnacji, kołder, koców dla psów i kotów.
13. W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożarowie Mazowieckim zorganizowano wystawę Ożarów - Moje Miasto-Moja Ojczyzna. Projekt miał na celu zachęcenie dzieci
i rodziców do wspólnych wycieczek, spacerów z aparatem w ulubione miejsca na terenie gminy.

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 24 października 2019 r.
▶▶ Uchwała Nr XVIII/171/19 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów
Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XVIII/172/19 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
▶▶ Uchwała Nr XVIII/173/19 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XVIII/174/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
▶▶ Uchwała Nr XVIII/175/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
▶▶ Uchwała Nr XVIII/176/19 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew –
20

Informator Ożarowski 11/99 2019

część VI.
▶▶ Uchwała Nr XVIII/177/19 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego numer
0011 – część I.
▶▶ Uchwała Nr XVIII/178/19 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów
Mazowiecki dla części wsi Święcice – w rejonie ul. Księżycowej i ul. Zaborowskiej – obszar I.
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).

Ryba w sosie słodko-kwaśnym

Dania z ryb to coś czego nie może zabraknąć na naszym stole.
Zwłaszcza teraz w okresie kiedy zbliżają się święta, w kuchni często
eksperymentujemy...
Dania rybne to świetna alternatywa dla ciężkich potraw mięsnych.
Ryby są bogate w witaminy A, B, E i D, a także potas, wapń, białko oraz
jod. Stanowią również dobre źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych omega. Ryby można piec, smażyć, gotować (również na parze), dusić, marynować i wędzić. Podaje się je na ciepło lub na zimno. Dania rybne wcale nie muszą być tradycyjne. Warto więc pokusić
się o przyrządzenie ryby w sosie słodko-kwaśnym.

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Składniki:
▶▶ ryba około 1 kg (mintaj lub inna, według uznania,
najlepiej tłusta)
▶▶ mąka do obtaczania ryby
▶▶ 6 łyżek oleju - do smażenia i do sosu
▶▶ 6 łyżek koncentratu pomidorowego
▶▶ papryka konserwowa około 400g (po odsączeniu)
▶▶ ogórek konserwowy około 400g (po odsączeniu)
▶▶ cebula (zwykła lub cukrowa) 2 sztuki średniej wielkości
▶▶ 6 łyżek cukru
▶▶ 6 łyżek octu
▶▶ 6 łyżek ketchupu
Przygotowanie
1. Rybę pokroić na małe kawałki (około 3-4 cm), obtoczyć w mące i usmażyć na rozgrzanym tłuszczu. Opcjonalnie rybę można obtoczyć w cieście naleśnikowym
i usmażyć na głębokim tłuszczu. Usmażoną rybę odłożyć do wystygnięcia.
2. Do garnka wlać olej, koncentrat pomidorowy, ketchup, dodać cukier i ocet, wszystko razem zagotować – sos musi
mieć konsystencję gęstej śmietany. W razie konieczności uzupełnić wodą.
3. Paprykę pokroić w paski długości około 4 cm, ogórek konserwowy pokroić w kostkę, cebulę pokroić w piórka.
4. W naczyniu ułożyć warstwami rybę, przykryć pokrojonymi ogórkiem, papryką i cebulą, zalać połową sosu i powtórzyć kolejno warstwy - rybę, warzywa i pozostałą część sosu. Warzywa można również dodać do zagotowanego
sosu, wymieszać i tak przygotowaną masą zalewać kolejne warstwy ryby.
5. Wstawić do lodówki. Danie podawać na zimno w formie zakąski.
Danie najlepiej smakuje następnego dnia, po połączeniu się wszystkich składników.

KJ

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Urząd Miejski, ul. Poznańska 165,
III piętro pok. 307 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. 22 731 32 66
Godziny dyżurów
Poniedziałek

14:00 - 18:00

Wtorek

12:00 - 16:00

Środa

14:00 - 18:00

Czwartek

9:00 - 13:00

Piątek
9:00 - 13:00
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatel-

skiego to osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej (pisemne oświadczenie
osoby uprawnionej).
Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie
przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu
22 733 72 83 w następujących dniach i godzinach:
poniedziałki w godz. 9.00- 13.00
czwartki w godz. 13.30- 15.30
Porady odbywają się co 40 minut
Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

FUNDACJA AR-KA-DO BŁAGA O POMOC
JESTEŚMY NA KRAWĘDZI BANKRUCTWA

Nasza fundacja PILNIE potrzebuje wsparcia finansowego. Nasze środki właśnie się wyczerpały, nie jesteśmy w stanie pomóc już żadnemu potrzebującemu
zwierzęciu.
Po raz pierwszy prosimy Was o POMOC, sami nie damy
rady!
Pod naszą opieką znajdują się psy oraz koty znalezione
na ulicy, porzucone, wyciągnięte ze schronisk, odebrane
ze skandalicznych warunków, chore, stare i te po wypadkach. Ich liczba ciągle się zmienia, grupa wolontariuszy
wolny czas poświęca na szukanie domów stałych dla naszych podopiecznych, do czasu adopcji zwierzęta przebywają w domach tymczasowych i hotelach za które płacimy. W 2019 roku znaleźliśmy domy dla 51 psów i 12
kotów, sfinansowaliśmy operację suczki, która wpadła pod samochód (całkowity koszt to 1600 zł), ponieśliśmy koszty
sterylizacji 10 suk, których właścicieli nie stać było na zabieg, a suczki rozmnażały się co cieczkę. Pod naszą opiekę trafił niewidomy pies Rej z nowotworem łapy, wymaga ciągłego leczenia, na które w tej chwili nas już po prostu nie stać.
Bezpańskie zwierzęta, wyrzucane z jadącego samochodu psy, suczki reproduktory i te z małymi, które zdane są
jedynie na siebie, krótkie łańcuchy w palącym słońcu czy siarczystym mrozie, ograniczające każdy ruch, kot nad którym ktoś znęcał się dla frajdy... Wiele widzieliśmy i pewnie jeszcze wiele zobaczymy. Nie przechodzimy obojętnie
wobec żadnego potrzebującego zwierzęcia, oprócz codziennych wyzwań,
pomagamy psom ze schronisk dając ogłoszenia, szukając domów (choćby
tymczasowych), finansując transporty. Wiemy jak ciężko w dzisiejszym pędzie zatrzymać się na chwilę i wyciągnąć dłoń. Ludzie udają, że nie widzą
cierpienia, uważają, że to nie ich problem, że ktoś na pewno się tym zajmie,
przerzucając odpowiedzialność marnują tylko czas. Pomocy nie można
odłożyć na później, nie ma pewności, że zwierzę, któremu nie pomożemy
DZISIAJ… jutro nadal będzie żyło. Działamy szybko, często w afekcie i bez
zastanowienia zapominając przy tym nagrać filmik, zrobić zdjęcie czy wrzucić post, jesteśmy przez to mniej znani ale mamy nadzieję, że nie gorsi.
Jesteśmy małą fundacją działającą już od 11 lat (jako Fundacja
AR -KA- DO od 2016r.). Zaczynaliśmy jako grupa ludzi z Mazowsza, którym
nie jest obojętny los zwierząt. Liczba wolontariuszy z roku na rok rośnie, wydajemy do adopcji psy i koty na terenie
całej Polski, prowadzimy i uczestniczymy w wizytach przed i poadopcyjnych, wszystko to z nadzieją na poprawę losu
tych najbardziej potrzebujących, którzy bez nas sobie nie poradzą.
Prosimy Was z tego miejsca, nie bądźcie obojętni, pokażcie, że LUDZI O DOBRYM SERCU JEST WIELU, a człowiek
sam decyduje o wielkości serca jakie posiada i daje innym
To co robimy to nasza pasja, nasze życie.
POMÓŻ NAM ROBIĆ DOBRO
Wpłat można dokonywać na konto Fundacji AR-KA-DO Numer konta: 61 1600 1417 1845 4944 9000 0001
ul. Ogrodowa 22 05-860 Płochocin – Osiedle
Dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę
Działania naszej fundacji można śledzić na Facebooku pod poniższym adresem.
https://www.facebook.com/Fundacja-Ar-Ka-Do-442948202783316/?modal=admin_todo_tour
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH.
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