


Astrid Lindgren 
– wystawa w Bibliotece Publicznej 

w Ożarowie Mazowieckim 

…Pippi Pończoszanka, Karlsson z Dachu, Dzieci z Bullerbyn... – 
setki tysięcy dzieci i dorosłych na całym świecie pokochały po-
stacie stworzone przez Astrid Lindgren oraz opisane przez nią 
miejsca – Willę Śmiesznotkę, Nangijalę czy zagrodę Katthult. 

Wystawa Ambasady Szwecji, którą gościmy w bibliotece po-
święcona jest życiu i twórczości tej wspaniałej szwedzkiej pi-
sarki. Jej pisarstwo przekroczyło wszystkie granice – wiekowe, 
polityczne, geograficzne, a słowa „Dziecko też jest człowiekiem, 
tylko niższego wzrostu” wyrażają szacunek dla młodych istot, ich 
pomysłowości, chęci do zabawy i poszukiwania własnych ścieżek.  
Od 02.05.2017 do 16.06.2017 w godzinach otwarcia biblioteki 
mamy szansę przyjrzeć się bliżej jej biografii i wrażliwości.  

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy poświęconej 
najbardziej na świecie popularnej pisarce dla dzieci. 

Miesięcznik Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 4/69 2017

GMinA
Słowo od burmistrza
Gminny Dzień Strażaka
Msza Święta i koncert patriotyczny
Pierwsza pomoc dla rodziców dzieci 
do 3 roku życia
Przebudowa dworca PKP w Ożarowie Mazowiec-
kim (część 1)
XXXII Rajd szlakiem naszej historii 
im. por. hm. Jana Cierlińskiego
Tańsze i nowe bilety ZTM
Nieodpłatna pomoc prawna
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OświAtA
Astrid Lindgren – wystawa w Bibliotece Publicz-
nej w Ożarowie Mazowieckim
Krasnoludki w szkole czyli przedstawienie teatral-
ne dla przedszkolaków K
Bezpieczeństwo w przedszkolu
Program nauki języka migowego „MOWA PA-
LUSZKAMI” dla dzieci słyszących oddziału przed-
szkolnego w Szkole Podstawowej w Duchnicach

SPORt
Pływacy z KS „1” z dotacją z Ministerstwa Sportu
Rodzinny Dzień Dziecka na Sportowo z KS „1”

KuLtuRA
Konkurs plastyczny na plakat propagujący
Światowy Dzień Wody rozstrzygnięty
Koncert z okazji 50 rocznicy nadania praw 
miejskich miastu Ożarów Mazowiecki
Koncert Chóru Kameralnego Ab Imo Pectore
w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”
Kalendarium Domu Kultury „Uśmiech” - CZERWIEC
Kalendarium Biblioteki Publicznej - CZERWIEC
Ksiądz Jan Twardowski według Mietka 
Szcześniaka
IX Majówka Józefowska już za nami!
Ożarów Mazowiecki w przyszłości. Moje miasto 
za 50 lat
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 Oddajemy w Państwa ręce szczególne wydanie Informatora Ożarowskiego, poświęcone w zdecydowanej 
większości planowanemu na dzień 4 czerwca 2017 r. referendum gminnemu.
 To pierwsze referendum w 27-letniej historii ożarowskiej wspólnoty samorządowej. Gorąco zachęcam 
Państwa, do licznego wzięcia udziału, w tym wyjątkowym wydarzeniu i wypowiedzenia własnego zdania  
w kwestii przyszłości naszej Małej Ojczyzny. Jednocześnie, serdecznie dziękuję mieszkańcom za obecność i ak-
tywny udział w spotkaniach informacyjnych, które już za nami i zapraszam na kolejne, podczas których omawiać 
będziemy potencjalne szanse i zagrożenia przyłączenia Ożarowa Mazowieckiego do Warszawy. Jak pokazują 
wyniki i frekwencja głosowań w Legionowie, a szczególnie w Nieporęcie, mieszkańcy trafnie oceniają zasadność 
przeprowadzania referendów w fundamentalnych dla nich sprawach.  Jestem przekonany, że w naszej gminie 
będzie podobnie… Jednocześnie z całym szacunkiem i powagą odnoszę się do odmiennego punktu widzenia 
w omawianej sprawie. Podkreślam, że wbrew przekazowi medialnemu, referendum w Ożarowie Mazowieckim 
nie jest bezprzedmiotowe. Uchwała o referendum nie została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego, co 
samo w sobie, wzmacnia jej pozycję w obiegu prawnym, ale ma też wymiar zupełnie praktyczny i funkcjonalny.
 Pragnę przypomnieć, że pytanie referendalne brzmi: Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. warszawa 
jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”
 Pytanie nie dotyczy wad czy zalet wycofanego projektu ustawy o ustroju m. st. warszawy, który 
wzbudził tak ogromny opór znacznej części opinii publicznej, nie odnosi się też do informacji, że prace 
nad projektem kolejnej ustawy metropolitalnej będą kontynuowane. Mieszkańcy są w czytelny sposób 
pytani, czy chcą aby stolica objęła swym zasięgiem naszą gminę… Zatem trudno uznać zarzut o bez-
przedmiotowości za zasadny i trafiony.
 Wyniki referendum posłużą władzom gminy, jako istotny argument w dyskusji podczas prac nad nowym  
projektem ustawy metropolitalnej.  Jest oczywiste, że stolica i jej bezpośrednie zaplecze, jakimi są choćby po-
wiaty do niej przyległe, wymagają dobrego prawa służącego mieszkańcom. Prawa, które podkreślając  stołecz-
ność rejonu, zachowa autonomię poszczególnych gmin, nie zrujnuje ekonomicznych podstaw ich istnienia  
i nie wpłynie negatywnie na tworzące się więzy społeczne i kulturowe w poszczególnych gminach. Do takiej me-
rytorycznej dyskusji jestem gotowy. Liczę też na to, że strona samorządowa reprezentująca głosy i argumenty 
poszczególnych wspólnot samorządowych,  zostanie z należytą uwagą wysłuchana przez naszych parlamentar-
nych i rządowych partnerów.
 Podkreślam, że referendum gminne nie ma charakteru politycznego, a ściśle społeczny, zrodziło się z po-
trzeby chwili i jest reakcją na liczne głosy mieszkańców oczekujących od demokratycznie wybranych władz sa-
morządowych  zgodnej z prawem reakcji na ostatnie wydarzenia. Nie ulega wątpliwości, że mieszkańcy naszej 
Gminy w sprawach o charakterze ustrojowym i fundamentalnym dla ich przyszłości mają prawo wypowiedzieć 
się wprost. Referendum jest najlepszą ku temu sposobnością i formą przewidzianą przez prawo. Dlatego jeszcze 
raz serdecznie zapraszam do udziału w referendum gminnym 4 czerwca 2017 r.
 Bądźmy tego dnia prawdziwą Wspólnotą, skorzystajmy z przysługującego nam prawa głosu i użyjmy go 
zgodnie ze swoimi przekonaniami dla dobra nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku 
Paweł Kanclerz

 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,
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uchwały podjęte na XXXVii nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 13 kwietnia 2017 r.

1. uchwała nr XXXVii/392/17 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.

uchwały podjęte na XXXViii sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 27 kwietnia 2017 r.

1. uchwała nr XXXViii/393/17 o zmianie uchwały  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

2. uchwała nr XXXViii/394/17 w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

3. uchwała nr XXXViii/395/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy do 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich”.

4. uchwała nr XXXViii/396/17 w sprawie utworzenia 
w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu 
głosowania dla przeprowadzenia referendum gmin-
nego w Domu Opiekuńczo -Leczniczym w Pilaszko-
wie.

5. uchwała nr XXXViii/397/17 w sprawie ustalenia 
składu liczbowego Miejskiej Komisji do spraw Refe-
rendum w Ożarowie Mazowieckim i obwodowych 
komisji do spraw referendum.

6. uchwała nr XXXViii/398/17 w sprawie ustanowie-
nia tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Ma-
zowiecki oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu 
jego nadawania.

7. uchwała nr XXXViii/399/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na podjęcia działań zmierzających do przeję-
cia dróg w Ożarowie Mazowieckim.

8. uchwała nr XXXViii/400/17 w sprawie określenia 
regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego z zakresu wychowania przed-
szkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

9. uchwała nr XXXViii/401/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki urządzeń instalacji wodociągowych i 
kanalizacyjnych w ulicy Rubinowej i ul. Partyzantów  
w Ożarowie Mazowieckim.

uchwała podjęta na XXXiX sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 9 maja 2017 r.

1. uchwała nr XXXiX/402/17 w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum  
w Ożarowie Mazowieckim.

Podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: ART GLOBAL Sp. z o.o.  z siedziba  
w Warszawie na opracowanie dokumentacji projek-
towej i budowę budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową 
brutto: 600.000,00 zł

 ▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedziba 
w Domaniewku na remont cząstkowy asfaltowych 
dróg gminnych na terenie gminy Ożarów Mazowiec-
ki za cenę ofertową brutto: 324.500,00 zł (do wysoko-
ści środków zabezpieczonych w budżecie na przed-
miotowe zadanie tj. kwoty 324.500,00 zł)

 ▶ z wykonawcą: DROMARK Zakład Usługowo Projek-
towo-Produkcyjny Marek Janaszkiewicz z siedzibą 
w Piastowie na konserwację oświetlenia ulicznego, 
bieżącą kontrolę i drobne prace naprawcze na tere-
nie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofer-
tową brutto: 156.923,40 zł (do wysokości środków 
zabezpieczonych w budżecie na przedmiotowe za-
danie tj. kwoty 221.400,00 zł)

 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum: 1. Lider DOMBRUK To-
masz Bończak Sp. J. z siedzibą w Ożarowie Mazo-
wieckim, 2. Partner: DOMBRUK Tomasz Bończak  

z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na budowę 
dróg gminnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki 
◊ Cz. A – ulicy Asnyka za cenę ofertową brutto: 
668.997,00 zł
◊ Cz. B – ulicy Broniewskiego za cenę ofertową 
brutto: 599.625,00 zł
◊ Cz. C – ulicy Kochanowskiego za cenę ofertową 
brutto: 334.560,00 zł

Ogłoszono-wszczęto postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na:

 ▶ modernizacja dwóch budynków komunalnych:  
Cz. A. – budynek przy ul. Przyparkowej 20  w Broni-
szach, Cz. B – budynek przy ul.  Poznańskiej 167 D  
w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ projekt i budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy  
ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ konserwacja oświetlenia ulicznego, bieżąca kontrola 
i drobne prace naprawcze na terenie Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki
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 ▶ 31 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbyły się XII 
Mistrzostwa Szkoły w Tabliczce Mnożenia. W konkursie 
brało udział 48 uczniów klas trzecich 

 ▶ Uczniowie Szkoły Podstawowej w Duchnicach zorga-
nizowali zbiórkę dla zwierząt z Fundacji Azylu Pod Psim 
Aniołem. W ramach podziękowań szkoła otrzymała ho-
norowy tytułu Przyjaciela Zwierząt. 

 ▶ W związku z obchodami Światowego Dnia Książki  
i Praw Autorskich w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
odbył się finał konkursu fotograficznego – „Zaczytana 
Klasa”. 

 ▶ 8 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się  
II etap gminnego konkursu przyrodniczo-profilaktyczne-
go pn. „Świat szczęśliwych ludzi w świecie pięknej przy-
rody”. Była to IV edycja konkursu, w którym uczestniczyło 
90 uczniów klas II,III i IV z 5 szkół podstawowych z tere-
nu Gminy Ożarów Mazowiecki. Honorowy patronat nad 
konkursem objął Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan 
Paweł Kanclerz.

 ▶ 8 kwietnia w Szkole Podstawowej im Szarych Szere-
gów w Płochocinie odbył się Gminny Konkursu Poezji  
i Pieśni Patriotycznej. Uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Święcicach zajęli następujące miejsca: 

• w kategorii poezja wyróżnienie zdobyła Natalia  
Mirowska, 
• w kategorii śpiew solowy I miejsce zajęła Pauli-
na Gorczyca, wyróżnienie w tej kategorii otrzymała  
Natalia Ciepły i Wiktoria Szwarc, 
• w kategorii grupa wokalna I miejsce zajął zespół kla-
sy VI a II miejsce zespół klasy V

 ▶ 18 kwietnia gościem Przedszkola Publicznego Nr 1  

w Ożarowie Mazowieckim (budynek przy ulicy Mickiewi-
cza) była Pani Wioleta Dutkowska – podolog. Specjalista 
zapoznał dzieci z zasadami prawidłowego dbania o stopy 

 ▶ 20 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 
„Magiczny Ogród” w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
w XIII Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu pod ha-
słem „Depresja”.

 ▶ 22-23 kwietnia reprezentacja dziewcząt Szkoły Pod-
stawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach 
zajęła IV miejsce w XIX Mazowieckich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt. Zawody sporto-
we odbył się w Chudku. 

 ▶ 25 kwietnia w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej 
w Duchnicach odbyły się warsztaty ekologiczne „Eko
-muzyka”. Uczniowie wykonali instrumenty muzyczne z 
materiałów ekologicznych. Na zakończenie warsztatów 
odbył się koncert muzyczny.

 ▶ 12 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1  
w Ożarowie Mazowieckim brały udział w warsztatach nt. 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty przepro-
wadzili ratownicy medyczni z ochotniczej jednostki stra-
ży pożarnej w Ożarowie Mazowieckim.  

 ▶ 25 kwietnia 160 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w klas III  wzięło udział w Ogól-
nopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty  
z OPERONEM  i „Gazetą Wyborczą”.

 ▶ 26 kwietnia, dwóch uczniów Szkoły Podstawowej  
w Duchnicach brało udział w XI Powiatowym Konkursie 
„Pięknego czytania”. Organizatorem konkursu była Peda-
gogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie 
-  Filia w Błoniu.

OświAtA

KuLtuRA
DOM KuLtuRY ,,uśMiECh” 

w OżAROwiE MAZOwiECKiM
 ▶ 1 kwietnia  zorganizowano Warsztaty Międzykulturo-

we: Viva Italia – Włochy. Warsztaty poprowadziła psycho-
log międzykulturowy, podróżnik i lektor języków obcych 
- Ewa Klah.

 ▶ 2 kwietnia odbył się Koncert Laureatów 40. Konkursu 
Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

 ▶ 8 kwietnia zorganizowano koncert w wykonaniu 
Lwowskiego Państwowego Chóru Męskiego „DUDARYK”  
(Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Archidiecezji War-
szawskiej).

 ▶ 9 kwietnia odbył się VII Ożarowski Kiermasz Wielka-
nocny. Zorganizowano m. in. wielkanocne warsztaty ro-
dzinne, konkurs na ciasto wielkanocne. Wystąpił Zespół 
Ludowy „Ożarowiacy”.

 ▶ 20 kwietnia odbył się XIII Powiatowy Festiwal Piosenki 
o Zdrowiu 

 ▶ 22 kwietnia zorganizowano koncert pt.: „Nierówni”  
w wykonaniu Mietka Szcześniaka (Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego Archidiecezji Warszawskiej)

 ▶ 23 kwietnia zaprezentowano spektakl teatralny dla 

dzieci pt.: „Leśne Śmieciuchy” w wykonaniu aktorów  
z grupy teatralnej ECHO.

 ▶ 6 maja zespół ludowy „Ożarowiacy” uczestniczył  
w Przeglądzie zespołów folklorystycznych w Sierpcu.

 ▶ 7 maja zaprezentowano wystawę obrazów oraz pła-
skorzeźb w drewnie Andrzeja Muszyńskiego.

CEntRuM iniCJAtYw SPOłECZnYCh 
„PRZY PARKu”

 ▶ 28 marca, 4 i 11 kwietnia warsztaty dla kobiet „Nowa 
Ja” – warsztaty stylu prowadzone przez Gabrielę Dmow-
ską.

 ▶ 31 marca w cyklu „Moja muzyka” organizowanego 
przez panią Ewę Misiołek z Ożarowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku  wygłoszony został wykład pt. „Życie  
i twórczość Claude’a Debussy’ego”.

 ▶ 31 marca wykład w ramach Ożarowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku pt. „Media jako czwarta władza”, 
poprowadzony przez wykładowców Wydziału Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 ▶ 21 kwietnia zaprezentowano wykład w ramach Oża-
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Konkurs plastyczny na plakat propagujący 
światowy Dzień wody rozstrzygnięty

 20 marca 2017r. Komisja Konkursowa dokonała prze-
glądu nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnie-
nia. Jury wnikliwie oceniło prace plastyczne, biorąc pod 
uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, pomysło-
wość, estetykę oraz czytelność przekazu. Komisja kon-
kursowa miała niełatwe zadanie, ostatecznie, po długich 
dyskusjach i naradach przyznano aż 12 wyróżnień indy-
widualnych.

nagrody zdobyli:
1. Franek Król - Szkoła Podstawowa w Płochocinie im. 
Szarych Szeregów
2. Antek Szczyglak - Szkoła Podstawowa w Płochocinie 
im. Szarych Szeregów
3. Jakub Falikiewicz - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożaro-
wie Mazowieckim im. Obrońców Warszawy
4. Nikola Sędrowska - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożaro-
wie Mazowieckim im. Obrońców Warszawy
5. Irena Iwaniuk - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim im. Janusza Kusocińskiego
6. Aleksandra Bogucka - Szkoła Podstawowa  
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim im. Janusza Kusocińskie-
go
7. Otczyk Anastazja - Szkoła Podstawowa w Duchnicach
8. Martyna Nowak - Publiczna szkoła podstawowa 
im. Adama Mickiewicza w Umiastowie 
9. Iga Namiecinska -  Publiczna szkoła podstawowa 
im. Adama Mickiewicza w Umiastowie
10. Bianka Konopka - Publiczna szkoła podstawowa 
im. Adama Mickiewicza w Umiastowie
11. Oliwer Filipowski - Szkoła Podstawowa w Święci-
cach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
12. Weronika Soprych - Szkoła Podstawowa w Święci-
cach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić klasy, 
które w jej ocenie zaangażowały się w udział w kon-
kursie. W ramach nagrody zostaną przeprowadzone 
warsztaty dla dzieci pt. „Podróż H2O”, podczas któ-

rych będą miały możliwość prześledzić drogę wody ze 
studni od ujęcia do domów mieszkańców”. Dodatkowo 
uczniowie tych klas zostaną zaproszeni na wycieczkę do 
teatru. 

nagrodzone klasy:
1. Szkoła Podstawowa w Płochocinie im. Szarych Szere-
gów – klasa IIa
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim 
im. Obrońców Warszawy – klasa IIIb
3. Szkoła Podstawowa w Święcicach im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego – klasa II
4. Publiczna szkoła podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Umiastowie 
 Nagrodę specjalną przyznano Świetlicy klas III  
w  Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 
im. Janusza Kusocińskiego.
 Składamy szczególne podziękowania Burmistrzowi 
Ożarowa Mazowieckiego Pawłowi Kanclerzowi za obję-
cie patronatu nad konkursem oraz nauczycielom i opie-
kunom za pomoc dzieciom w przygotowaniu prac.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do 
udziału w konkursie za rok !!!

rowskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku pt. „Perły archi-
tektoniczne na szlaku Wisły”

 ▶ 28 kwietnia cykl międzypokoleniowych warsztatów 
edukacyjno - artystycznych pt. „Artystyczne spotkania z 
fotografią” skierowanych do seniorów i ich wnucząt

fiLiA DOMu KuLtuRY „uśMiECh”
w JóZEfOwiE 

 ▶ 26 marca zorganizowano wernisaż pokonkursowy 
„Ożarów Mazowiecki w przyszłości”. Moje miasto za 50 
lat”.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom 
konkursu plastycznego organizowanego w ramach ob-
chodów 50-lecia nadania praw miejskich.

 ▶ 2 kwietnia zorganizowano rodzinne warsztaty wielka-
nocne .

 ▶ 23 kwietnia odbyły się warsztaty wokalne dla dzieci  

i młodzieży.
 ▶ 3 maja odbyła się IX Majówka Józefowska.

fiLiA DOMu KuLtuRY „uśMiECh”
w BROniSZACh

 ▶ 26 marca Teatr Czarodziej wystąpił ze spektaklem dla 
dzieci pt. „Przygoda wielkanocna”.

 ▶ 2 kwietnia Teatr Parandyk zaprezentował sztukę dla 
najmłodszych pt. „Mądry miś po szkodzie”. Bezpośrednio 
po przedstawieniu odbyły się rodzinne warsztaty wielka-
nocne. 

 ▶ 7 maja odbyły się eliminacje do konkursu wokalnego 
„Piosenki o Mamie”.
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9 kwietnia 2017 w kościele pw. NMP Królowej Apo-
stołów w Ołtarzewie miało miejsce szczególne wydarze-
nie kulturalne. Przed licznie zgromadzoną publicznością 
wystąpiła Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej 
pod dyrekcją Mariusza Latka. W pierwszej części kon-
certu znakomita orkiestra wykonała Wiosnę oraz Zimę 
ze słynnego cyklu Cztery pory roku Antonio Vivaldiego.  
W trudnej, wirtuozowskiej partii solowej zaprezentowała 
się znakomita skrzypaczka młodego pokolenia – Maria 
Machowska, mieszkanka Ożarowa. Ta ceniona i utytu-
łowana artystka może poszczycić się wieloma osiągnię-

ciami na arenie polskiej i międzynarodowej wiolinistyki. 
Warto przypomnieć, że koncertowała już w wieku 8 lat 
przed Janem Pawłem II, a później jako solistka z naj-
lepszymi orkiestrami na całym świecie. Obecnie Maria  
Machowska jest koncertmistrzem Orkiestry Filharmonii 
Narodowej. 

 W drugiej części koncertu w ołtarzewskiej świą-
tyni zabrzmiały kompozycje Ennio Morricone. Usłyszeli-
śmy muzykę do filmów takich jak: Dawno temu w Ame-
ryce, Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, Zawodowiec, 
Magdalena, Quartiere, D’amore si muore oraz Misja.  
W tym miejscu warto dodać, że w dniu uroczystego kon-
certu również księża pallotyni świętowali swój ważny ju-
bileusz – 90-lecie przybycia do Ołtarzewa. Oprócz władz 

miejskich: burmistrza Pawła Kanclerza, przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Andrzeja Cichala oraz starosty Jana 
Żychlińskiego, koncert zaszczycili swą obecnością ks. dr 
Zenon Hanas SAC (Przełożony Prowincji Chrystusa Króla), 
ks. dr Adrian Galbas SAC (Przełożony Prowincji  Zwiastwo-
wania Pańskiego), a także ks. dr Waldemar Pawlik SAC 
(Rektor WSD Pallotynów w Ołtarzewie).

 Koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Naro-
dowej spotkał się z ogromnym entuzjazmem słuchaczy. 
W partiach solowych zaprezentowali się, oprócz wspo-
mnianej już Marii Machowskiej, także inni utalentowani 

artyści: Ewelina Siedlecka – Kosińska (sopran), Joanna 
Monachowicz (obój) i Maria Lewicka (flet). Działająca pod 
kierownictwem artystycznym Jana Lewtaka orkiestra ko-
lejny raz udowodniła, że jest jednym z czołowych zespo-
łów kameralnych w Polsce. 

  Ogromne podziękowania należą się organiza-
torom koncertu: burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego  
p. Pawłowi Kanclerzowi oraz księdzu dr Jackowi Smykowi 
SAC – proboszczowi kościoła pw. NMP Królowej Aposto-
łów w Ołtarzewie.  Szczególne podziękowania kierujemy 
w stronę Związku Artystów i Wykonawców STOART, który 
dofinansował ten unikalny projekt.

dr Mariusz Latek

Koncert z okazji 50 rocznicy nadania praw miejskich 
miastu Ożarów Mazowiecki

Foto: Paw
eł Krupa
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7 maja w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Cho-
pina w Warszawie miało miejsce niecodzienne wydarze-
nie – uroczysty koncert z okazji 40-lecia istnienia Katedry 
Dyrygentury Chóralnej tej renomowanej uczelni. Chór 
Kameralny Ab Imo Pectore z Ożarowa Mazowieckie-
go został zaproszony przez prof. dr hab. Bogdana Golę, 
kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej, do występu 
w jubileuszowym wieczorze. Oprócz naszego zespołu 
zaprezentowały się także dwa chóry prowadzone przez 
wykładowców UMFC (Chór SGH oraz Chór Tibi Domine.) 

W wypełnionej po brzegi sali koncertowej Uniwersy-
tetu Muzycznego nasz zespół wystąpił jako drugi. Chór 
zaśpiewał zróżnicowane stylistycznie utwory Thomasa 
Tallisa, Vic Neesa, Piotra Jańczaka, Rihardsa Dubry, Ola 
Gjeilo oraz Rubena Garcii Martina. Chór Ab Imo Pecto-
re zaprezentował poziom godny renomowanej uczelni 
muzycznej. Znakomite interpretacje zostały docenione 
przez warszawską publiczność, która nagrodziła nasz 
koncert długimi owacjami. Warto zaznaczyć, że był to 
pierwszy występ chóru Ab Imo Pectore, w tak prestiżowej 
sali koncertowej. Cały koncert był profesjonalnie nagry-

wany przez reżyserów dźwięku Uniwersytetu Muzyczne-
go; mamy nadzieję udostępnić niebawem fragment tego 
nagrania na naszej stronie internetowej. 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie prof. Bogda-
nowi Goli, który przekazał także miłe słowa dla naszego 
zespołu, życząc dalszego wspaniałego rozwoju artystycz-
nego. 

dr Mariusz Latek

 Koncert Chóru Kameralnego Ab imo Pectore 
w uniwersytecie Muzycznym fryderyka Chopina
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Konkurs Recytatorski „warszawska Syrenka”
 2 kwietnia w Domu Kultury „Uśmiech” odbył się Kon-
cert Laureatów eliminacji gminnych 40. Konkursu Recy-
tatorskiego „Warszawska Syrenka”. Młodzi recytatorzy ze 
szkół podstawowych oraz gimnazjów zaprezentowali się 
lokalnej publiczności. 
Komisja w składzie:
1. Elżbieta Paderewska - dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Ożarowie Mazowieckim
2. Gracja Niedźwiedź - aktorka
3. Grzegorz Gierak - aktor
wytypowała do Finału 40. Konkursu Recytatorskiego „War-
szawska Syrenka”  w Mazowieckim Instytucie Kultury:
1. Julię Szwarc, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Pił-
sudskiego w Święcicach
2. Paulinę Gorczycę, Szkoła Podstawowa im. Marszałka 
Piłsudskiego w Święcicach

3. Bruno Majewskiego, Gimnazjum im. Wincentego Pal-
lottiego w Ożarowie Mazowieckim

Viola Wściseł

Wyrazy żalu i głębokiego współczucia

Panu Zbigniewowi Rybakowi
z powodu śmierci 

ojca

składają
pracownicy Biura Oświaty 

Gminy Ożarów Mazowiecki

Panu 
Zbigniewowi Rybakowi

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

ojca

składają
Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Krasnoludki w szkole 
czyli przedstawienie teatralne dla przedszkolaków

 Baśń i bajka nie zna granic… - tymi słowami rozpo-
czął się występ aktorów ze szkolnego koła teatralne-
go.  To przesłanie, które niesie ze sobą ważną prawdę 
– bajka to tajemnica, to nowy świat, który tylko cze-
ka na odkrycie, to przygoda, którą ograniczyć może 
tylko nasza fantazja.  Baśń jak wyobraźnia – nie zna 
granic. 

 W tą myśl wpisuje się projekt „Zaczytana Szkoła”, który 
realizują uczniowie ze SP w Duchnicach. W ramach jego 
realizacji uczniowie klas czwartych i piątych wyszli ze 
szkoły, aby promować czytelnictwo wśród  swoich młod-
szych kolegów i koleżanek.
 3 kwietnia SP w Duchnicach odwiedziły Krasnoludki 
– te nieco większe, które grały w przedstawieniu o Kró-
lewnie Śnieżce i te jeszcze (z naszej szkolnej perspekty-
wy) bardzo malutkie z Przedszkola przy ul. Mickiewicza, 
które widzimy z okien naszej szkoły. A jak to się odbyło? 
Zacznijmy od początku… dawno temu, a właściwie zu-
pełnie niedawno i całkiem blisko, nie za górami i za lasa-
mi tylko na granicy Ożarowa i Duchnic aktorzy 
z koła teatralnego postanowili zaprosić dzieci 
z pobliskiego przedszkola na przedstawienie 
o Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach. 
Przebrani w stroje teatralne powędrowali do 
swoich młodszych kolegów, aby uroczyście  
wręczyć im zaproszenia. Już samo spotkanie, 
dla wszystkich było bardzo emocjonujące. Ma-
luszki wyglądały na zdziwione i zaskoczone, a 
Uczniowie zastanawiali się jak będą przyjęci 
i czy wszystko się uda. Przełamać pierwsze 
lody pomogła Dyrektor Przedszkola Jolanta 
Szychowska, która serdecznie nas przywitała 
i przedstawiła we wszystkich grupach przed-
szkolnych. Pełni nadziei wróciliśmy do szkoły.
 W dniu występu wszyscy aktorzy byli bar-

dzo podekscytowani. O 9:30 mali goście przybyli do szko-
ły. Niektórzy mieli trochę wystraszone buzie, inni z dziar-
skimi minkami maszerowali do Sali teatralnej. Wszystkich 
powitała Dyrektor – Krystyna Kozłowska. Zanim zaczęło 
się przedstawienie, zaprosiliśmy dzieci do wspólnej za-
bawy z krasnoludkami, każda grupa miała okazję wejść 
na scenę i zaśpiewać wspólnie z bohaterami znanej bajki. 
Kiedy na scenę weszli aktorzy, na sali zapanowała cisza,  
a mali widzowie uważnie śledzili to co się działo. Po 
przedstawieniu to przedszkolaki miały dla nas niespo-
dziankę, uczniowie dostali piękny pamiątkowy plakat  
i słodki upominek. Na koniec wszyscy zaproszeni goście 
dostali pamiątkowe pieczątki.
 Mamy nadzieję, że to dobry początek pięknej współ-
pracy. Dla maluchów ciekawa przygoda, a dla początku-
jących aktorów najlepsza szkoła empatii, szacunku do 
widza i radzenia sobie z tremą.

Magdalena Łempicka- Ćwiek
Szkoła Podstawowa w Duchnicach

nowe połączenie na  trasie
Ożarów Mazowiecki - Bronisze

Od kwietnia, ruszyła regularna komunikacja 
- bus do Bronisz - który odjeżdża spod stacji PKP 

w Ożarowie. Kursy realizowane co 15 minut, 
już od 2:30 w nocy, aż do popołudnia. 

Trasa przebiega ulicami Mickiewicza, Szkolną, 
Dmowskiego, Floriana, Poznańską. 

Przystanek - na indywidualne żądanie każdego pasażera.

Więcej informacji - na stronie www.bronisze.eu
i pod numerem  tel. 730 55 66 55
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KALEnDARiuM DOMu KuLtuRY „uśMiECh” - CZERwiEC

DOM KuLtuRY ,,uśMiECh”
w OżAROwiE MAZOwiECKiM, 

uL. POZnAńSKA 165

 ▶ 2 czerwca - piątek - godz. 18.00 Msza Święta w in-
tencji mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki oraz 
Piotr Rubik -  Koncert „the best of”  największe przebo-
je z towarzyszeniem chóru i orkiestry (Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego Archidiecezji Warszawskiej).

 ▶ 3 czerwca - sobota - w godz.: 13.00-23.30 Festyn 
rodzinny - gwiazdami wieczoru będą m. in. thomas An-
ders & Modern talking Band, fancy, francesco napo-
li. Na zakończenie zaplanowano pokaz sztucznych ogni. 
Szczegóły na plakacie (teren boiska UKS Ołtarzew, ul. Par-
kowa 16/18).

 ▶ 4 czerwca – niedziela – godz. 16.00 Teatr Rodziców 
działający w Domu Kultury „Uśmiech” zaprasza na spek-
takl pt.: „Taniec kwiatów” (Scena Ołtarzew).

 ▶ 4 czerwca - niedziela - godz. 19.00 Uroczysta Gala 
przyznania Nagrody Honorowej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki - Felicji 2017 (Hotel Lamberton) - impreza za-
mknięta.

 ▶ 9 czerwca – piątek - godz. 18.00 Wystawa prac dzie-
ci z pracowni plastycznej w Domu Kultury „Uśmiech”.

 ▶ 26-30 czerwca Akcja „Lato z Uśmiechem”. Szczegóły 
będą dostępne na stronie www.dk.usmiech.eu   

CEntRuM iniCJAtYw SPOłECZnYCh, 
uL. POZnAńSKA 292

 ▶ 1 czerwca - czwartek - godz. 17.00 Dzień Dziecka  
organizowany przy współpracy z Biblioteką Publiczną w 
Ożarowie Mazowieckim. W programie m. in.: warsztaty 
plastyczne (rzeźbienie z masy solnej), „kocie gry i zaba-
wy”, kolorowanie książeczki o Ożarowie Mazowieckim.

 ▶ 9 i 23 czerwca - piątek - godz. 16.30  Cykl między-
pokoleniowych warsztatów edukacyjno - artystycznych 
pt. „Artystyczne spotkania z fotografią” skierowanych do 
seniorów i ich wnucząt.

 ▶ 12 czerwca - poniedziałek - godz. 18:00  „Laktacja - 
zalety i jak ją wspierać?” Otwarty wykład o laktacji prowa-
dzony przez mgr pedagogiki specjalnej i mgr położnic-
twa Renatę Makowską - położną środowiskową i doradcę 
laktacyjnego.

fiLiA w JóZEfOwiE, uL. fABRYCZnA 15

 ▶ 1 czerwca – czwartek – w godz.: 15.00-19.00 impreza 
plenerowa z okazji Dnia Dziecka.

KALEnDARiuM BiBLiOtEKi PuBLiCZnEJ - CZERwiEC

BiBLiOtEKA PuBLiCZnA 
w OżAROwiE MAZOwiECKiM, 

uL. SZKOLnA 2

 ▶ noc Bibliotek, piątek, 26.V, godz. 20.00-22.30 Peł-
na dziwów i niespodzianek ogólnopolska akcja dla dzieci 
pod hasłem „Czytanie porusza”. Ale uwaga: obowiązują 
zapisy pod nr telefonu 22-722-12-65 w. 24

 ▶ Stanowisko Biblioteki w Miasteczku uśmiechu, 
niedziela, 28.V, godz. 14.00-18.00 Prowadzimy gry i 
zabawy oraz akcję „Dzielimy się książeczkami, z których 
wyrośliśmy” (prosimy przynieść własne). 

 ▶ iii Ożarowski tydzień Czytania Dzieciom, 28.V-3.
Vi, szczegóły w Bibliotece - książki dzieciom czytają Rad-
ni Gminy Ożarów Mazowiecki i członkowie Ożarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 ▶ Spotkanie autorskie z wojciechem widłakiem, 
wtorek, 30.V, godz. 10.30

 ▶ wykład On-line „Alergie pokarmowe a diety elimi-
nacyjne – korzyści i zagrożenia”, 21.Vi, g. 17:15 18:30. 
Czwarte ze spotkań współorganizowanych z Ożarowskim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku poświęcone żywieniu. 
Wykład poprowadzi dr hab. Ewa Lange (Zakład Dietetyki, 
SGGW) oraz dr inż. Danuta Gajewska (Zakład Dietetyki, 
SGGW).

fiLiA w święCiCACh, uL. wARSZAwSKA 53

 ▶ Spotkanie autorskie z Joanną Olech, 15.V, godz: 
10.00-11.30 i 12.00-13.30. Zapraszamy dzieci i rodzi-
ców na spotkanie z uznaną polską autorką książek dla 
dzieci, autorką m.in. „Dynastii Miziołków”.

informacje o wydarzeniach bieżących znajdują się  
w kalendarium na stronie Biblioteki, gdzie można 
również zapisać się na biblioteczny newsletter.

OD ZARAZ DO SORtOwAniA MAKuLAtuRY
PRACA nA StAłE

Praca w miłej atmosferze, 9 godz. dziennie,
umowa zlecenie, premia kwartalna.

Konotopa, ul. Fiołkowa 34 (Okolice Piastowa). Tel. 669 114 442
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Bezpieczeństwo 
w przedszkolu

 Rok szkolny 2016/2017 mija w Przedszkolu Publicz-
nym w Józefowie pod hasłem „Bezpieczny przedszko-
lak”. W ramach realizacji założeń programów doty-
czących bezpieczeństwa, wydajemy kwartalnik dla 
rodziców „Bezpieczne Przedszkole”. Zorganizowaliśmy 
spotkania dla rodziców z dietetykiem panią Dorotą 
Lubańską,  funkcjonariuszem policji asp. szt. Robertem 
Bojarskim.

 Dzieci spotkały się z paniami: Karoliną Żukowską, 
Moniką Zarembą i panem Maciejem Radziejewskim ze 
Straży Miejskiej z Ożarowa Mazowieckiego, dzielnico-
wym naszego rejonu st. asp. Dariuszem Dobrzyńskim, 
funkcjonariuszem Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Stołecznej Policji asp. Adamem Sidorukiem oraz panią 

Krystyną Tenderendą – pielęgniarką z Ośrodka Zdrowia  
w Płochocinie i strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Święcicach. 
 Najstarsze dzieci wzięły udział w wycieczce do Powia-
towej Komendy Policji dla Powiatu Warszawa Zachod-
nia w Starych Babicach. Przedszkolaki utrwalały wiedzę 
m.in. o ruchu drogowym, bezpieczeństwie w Internecie, 
w domu i przedszkolu. Dzieci wykorzystały zdobytą wie-
dzę podczas próbnej ewakuacji przedszkola oraz zajęć 
praktycznych dotyczących udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
 Nasze starania w zakresie przekazywania dzieciom 
wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej bezpie-
czeństwa, zostały zwieńczone uzyskaniem certyfikatu 
„Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń+”. 

Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Józefowie
Karolina Batóg 

Żaneta Lachowska

Program nauki języka migowego 
„MOwA  PALuSZKAMi”

dla dzieci słyszących oddziału przedszkolnego  
w Szkole Podstawowej w Duchnicach

      Projekt „Mowa Paluszkami” ma na celu wskazanie  
dzieciom na obecność w świecie osób z uszkodzonym 
słuchem, które nie mogą się swobodnie komuniko-
wać z osobami słyszącymi oraz rozbudzenie wrażli-
wości i otwartości na takie osoby. w ramach projektu 
wszystkie dzieci z grupy 01 mają  możliwość naucze-
nia się podstawowych zwrotów w języku migowym 
(PJM).

 W ramach zajęć świetlicowych w szkole podstawowej 
w Duchnicach  grupa oddziału przedszkolnego uczestni-
czy w projekcie „Mowa Paluszkami”.  Na początku zajęć 
dzieci  zostały zaznajomione z niepełnosprawnością  wy-
nikającą z uszkodzonego  słychu. Poznały również pro-
blemy jakie mogą napotkać takie osoby, a w szczególno-
ści bariera komunikacyjna.                                                                                                  
 Zajęcia są prowadzone w formie zabawo-
wej z wykorzystaniem zabawek i innych pomo-
cy w formie grupowej ,indywidualnej i w parach   
1 raz w tygodniu. Zakres   obejmuje dakty-
lografię - alfabet palcowy aby dzieci mogły  
zamigać swoje imię  i   liczebniki  główne 
od  1- 10 oraz Ideografię  czyli znaki języka 
migowego w (PJM). Program obejmuje zna-
ki z następujących działów tematycznych: 
zwroty grzecznościowe , zwierzęta, rodzi-
na, pożywienie, kolory, inne  wynikające  
z   zainteresowania uczniów.  Dzieci  z zain-
teresowaniem  uczą się znaków migowych 
w sposób spontaniczny. Same chętnie pre-
zentują poszczególne znaki oraz tworzą 
krótkie komunikaty  używane przez osoby 
z uszkodzonym słuchem. Stopień znajomo-

ści  znaków migowych przez dzieci jest różny i zależy od 
indywidualnych predyspozycji oraz stopnia zaangażowa-
nia na zajęciach. 
 Nadrzędnym celem jest uwrażliwienie dzieci na pro-
blemy takich osób a w szczególności dzieci, które mogą 
spotkać w swoim środowisku. Aby łatwiej mogły je zrozu-
mieć, zaakceptować  i integrować się z nimi.  
 Ponadto zajęcia wpływają ogólnorozwojowo, kom-
pensacyjnie na dzieci,  gdyż przez intensywną pracę 
palców usprawniają motorykę małą i koordynację wzro-
kowo-ruchową, która jest potrzebna przy wykonywaniu 
czynność wymagających precyzyjnych ruchów np. ryso-
wanie, malowanie a także  pisanie i czytanie.  
   

Danuta Fyda-Zięba                                                                                                                                    
Kierownik świetlicy w Szkole Podstawowej 

w Duchnicach                                                                  
Terapeuta pedagogiczny                                                                                  

Surdopedagog 



12 Informator Ożarowski 4/69 2017

OBwiESZCZEniE  
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum gminne-
go zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017 roku

 Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016 r. poz.400) i art. 16 § 
1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r, poz. 15) podaje się do publicznej wiadomości 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referen-
dum w Ożarowie Mazowieckim, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum Ożarowie Mazowieckim 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez peł-
nomocnika w  referendum gminnym zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r.:

nr 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

do spraw referendum gminnego

1

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

Przedszkole nr 1 
 w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Ożarowska 34 (wejście A)

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

Gimnazjum
w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Szkolna 2

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

Przedszkole nr 1 
 w Ożarowie Mazowieckim

 ul. Ożarowska 34 (wejście B)

4

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

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Szkolna 2

5

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

Przedszkole /modułowe/ 
 w Ożarowie  Mazowieckim 

ul. Szkolna 3

6

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

Dom Kultury „Uśmiech”
 w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Poznańska 165
(sala widowiskowa)
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nr 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

do spraw referendum gminnego

7

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

Dom Kultury „Uśmiech” 
 w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Poznańska 165
(sala klubowa 109)

8

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

Przedszkole Publiczne nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Mickiewicza 51 
(II budynek)

9

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

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Lipowa 11
(sala gimnastyczna)

10
Ożarów Maz. – Kręta, Poznańska (nieparzyste od 89 do 121,  
od 125 do 125 F, od 127 do 127 A; parzyste od 134 do 224), Strzy-
kulska (parzyste od 18 do 24), Zatorze.

Starostwo Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego

ul. Poznańska 129/133

11

Duchnice – Aleksandry, Architektów, Asnyka, Baczyńskiego, 
Boczna, Broniewskiego, Brzegowa, Ceramiczna, Duchnicka, 
Gałczyńskiego, Geodetów, Imbirowa, Jadwigi Modrzejewskiej, 
Kochanowskiego, Korczaka, Księgowych, Nadziei, Orzeszkowej, 
Ożarowska, Poetów, Prawników, Rozłogi, Tuwima, Ustronna, 
Wacława Szczypy, Wincentego Witosa, Zielna, Żytnia, Ogrodników.

Duchnice 
ul. Ożarowska 28/30

12

Domaniewek i – Południowa;
Koprki – Jaśminowa, Macieja Rataja, Nizinna, Poznańska,  
Północna; 
Ołtarzew – bł. Ks. Józefa Stanka, Brzegowa, Ceramiczna, 
Domaniewska, Duchnicka, Gołaszewska, Nizinna, Południowa, 
Poznańska, Stokrotki, Umiastowska, Wspólna, Towarowa, 
Kazimierza Deyny. 

Szkoła Podstawowa nr 2
 w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Lipowa 11
(szkolna stołówka)

13

Macierzysz – Mazowiecka, Podgrodzie, Poznańska, Sezamkowa, 
Sławęcińska, Sochaczewska, Szeligowska, Szkolna, Wojska 
Polskiego, Ogrodowa;
Piotrkówek Duży – Świerkowa;
Szeligi – Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cichy Ogród, Cyprysowa, 
Czeremchy, Franciszki Marii Witkowskiej, Jaworowa, Jesionowa, 
Kalinowa Droga, Klonowa, Sosnowa, Szeligowska, Wierzbowa;
wieruchów – Jarzębinowa, Sochaczewska, Świerkowa, Wieru-
chowska, Orzechowa.

Przedszkole Niepubliczne 
Macierzysz 

 ul. Sochaczewska 89

14

Bronisze – Cisowa, Czereśniowa, Kręta, Kwiatowa, Morelowa, 
Nowa, Piastowska, Poznańska, Przyparkowa, Świerkowa;
Jawczyce – Bocznicowa, Gołąbkowska, Ogrodowa, Piastowska, 
Piwna, Poznańska, Przyparkowa, Rajdowa, Sadowa, Wąska, Wojska 
Polskiego, Wspólna Droga;
Konotopa – Fiołkowa, Leszowa, Mokra, Piastowska, Piwna, 
Przyjaźni, Rajdowa, Różana, Topolowa, Uskok, Zakręt, Żytnia;
Mory – Biedronki, Krańcowa, Królowej Marysieńki, Miła, Niecała, 
Poznańska, Wojska Polskiego, Wspólna Droga.

Filia D.K. Uśmiech Bronisze 
ul. Przyparkowa 15
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nr 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

do spraw referendum gminnego

15

Kaputy -  Rolna, Sochaczewska, Tęczowa, Umiastowska, Willowa 
Aleja, Wygodna, Zaciszna, Sympatyczna;
Kręczki – Azalii, Begonii, Chabrowa, Dziewanny, Draceny, 
Koniczyny, Liliowa, Lucerny, Łubinowa, Macierzanki, Magnolii, 
Niezapominajki, Pokrzywy, Polnych Maków, Sasanki, 
Sochaczewska, Storczyków, Tatarak, Tulipanów, Willowa Aleja, 
Zaciszna, Żyzna, Cedrowa, Platynowa;
Piotrkówek Mały – Pogodna, Strzykulska;
Pogroszew – Energetyczna, Macieja Rataja, Nowowiejska;
Pogroszew Kolonia – Cichy Zakątek, Górna, Macieja Rataja, 
Nowowiejska, Polowa, Pruszkowska;
Strzykuły – Dereniowa, Głogowa, Orzechowa, Józefa 
Poniatowskiego, Sochaczewska, Srebrzysta Aleja, Strzykulska, 
Bursztynowa, Pistacjowa, Seledynowa, Zielona, Szmaragdowa, 
Turkusowa;
umiastów – Bolesława Chrobrego, Leszczynowa, Nowowiejska, 
Okrężna, Szyszkowa, Umiastowska.

Szkoła Podstawowa 
w Umiastowie 

 ul. Umiastowska 74

16

Myszczyn – Graniczna, Jasna, Krótka, Letnia, Majowa, 
Nowowiejska, Wolska, Zaborowska;
Orły – Dolna, Hipoteczna, Łaźniewska, Zaborowska;
Pilaszków – Dolna, Marszewskiego, Nowowiejska (nieparzyste 
od 131 do 137, od 147 do 149, parzyste od 136 do 150), Piękna, 
Szczęśliwa, Wesoła, Wolska, Zaborowska;
święcice -  Kopytowska, Księżycowa, Łaźniewska, Michałowska, 
Piaskowa, Poznańska, Pozytywki, Rzeczna, Słoneczna, Stołeczna, 
Warszawska, Wiosenna, Zaborowska, Źródlana.

Szkoła Podstawowa  
w Święcicach 

ul. Poznańska 541
(sala gimnastyczna)

17

Gołaszew -  Długa, Domaniewska, Gołaszewska, Południowa, 
Rzeźbiarska, Wspólna;
Michałówek – Macieja Rataja, Michałowska, Poznańska;
Płochocin wieś – Akacjowa, Długa, Gołaszewska, Michałowska, 
Poznańska, Stołeczna, Święcicka, Szafirowa, Zakątek;
Wolskie – Agrestowa, Górna, Malinowa, Michałowska, Wolska, 
Poziomkowa.

Szkoła Podstawowa  
w Święcicach 

ul. Poznańska 541
(klasa lekcyjna-na lewo od wejścia)

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

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

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

Filia D.K. Uśmiech Józefów
ul. Fabryczna 15

(sala taneczno-widowiskowa nr 12)

20

Osiedle Płochocin Północny -  1-go Maja, 22-go Lipca, Chopina, 
Dworcowa, Józefowska, Kolejowa, Łąkowa, Parkowa, Rynkowa, 
Słowackiego, Szeroka (nieparzyste od 19 do 29; parzyste od 20 do 
36), Święcicka (od 2 do 56), Warszawska (od 2 do 40), Wiśniowa.

Szkoła Podstawowa 
w Płochocinie 
 ul. Lipowa 3

(od wejścia na lewo
- szeroki korytarz)
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nr 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

do spraw referendum gminnego

21

Osiedle Płochocin Południowy – Długa, Hetmańska, Lipowa, 
Mazowiecka, Mostowa, Ogrodowa, Partyzantów, Przemysłowa, 
Szeroka (nieparzyste od 1 do 17; parzyste od 2 do 18), Władysława 
Łokietka, Włościańska, Zabytkowa (nieparzyste od 25 do 53; 
parzyste od 56 do 58), Zwierzyniecka, Handlowa;
wolica – Aleja Róż, Dębowa, Jesionowa, Lipowa, Ogródkowa, 
Radosna, Rokicka, Za Lipami, Olchowa, Karłowicza;
Płochocin – Urocza, Zabytkowa.

Szkoła Podstawowa 
w Płochocinie  
 ul. Lipowa 3

(od wejścia na wprost 
- duży korytarz)

22 Obwód odrębny 
Dom Opiekuńczo-Leczniczy w Pilaszkowie 

Dom Opiekuńczo-Leczniczy 
w Pilaszkowie 

 ul. Nowowiejska 137

uwAGA:
1. Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnione do udziału  
w referendum, do 15 maja 2017 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a.
2. Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnione do udziału  
w referendum i osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, do 26 
maja 2017 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
3. Wyborcy niepełnosprawni, do 30 maja 2017 r. (wtorek) mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców  
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
4. W dniach od 15 maja do 29 maja 2017 r. * każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazo-
wieckim, czy został uwzględniony w spisie wyborców. 
5. Lokale obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 4 czerwca 2017 r. (niedziela) będą otwarte  
w godz. 7.00-21.00.

 Wnioski można składać w Biurze Podawczym na parterze Urzędu Miejskiego w  Ożarowie Mazowieckim, ul. Kole-
jowa 2 w godzinach pracy Urzędu. 
Więcej informacji pod numerem tel. 22 731 32 00, 22 731 32 04.

                 *) termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeksu wyborczego

  lokale przystosowane dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

   lokale właściwe do głosowania korespondencyjnego

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Paweł Kanclerz

Miejska Komisja do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim

 9 maja 2017 r. Uchwałą  Nr XXXIX/402/17 przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim powołana została 
Miejska Komisja do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim dla przeprowadzenia referendum gminnego 
zarządzonego przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim na 4 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XXXVII/392/17  
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Skład komisji:
1. Migda Beata - Przewodniczący Komisjii
2. Bozik Magdalena Dominika - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Kołodyńska-Rzeźnik Jolanta Gabriela
4. Manarczyk Piotr Grzegorz
5. Boratyn Zofia
6. Skalski Marcin
7. Wronikowska Bożena Ewa
8. Żukowski Artur.
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Referendum Gminne
4 czerwca

2017www.ozarow-mazowiecki.pl/referendumgminne2017

  Referendum gminne dotyczące objęcia 
Gminy Ożarów Mazowiecki przez m.st. Warsza-
wa, w związku z zamiarem utworzenia metro-
politalnej jednostki samorządu terytorialnego, 
zostanie przeprowadzone w dniu 4 czerwca 
2017 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.
 W referendum gminnym głosujący może 
udzielić odpowiedzi na pytanie referendalne 
„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, 
jako metropolitalna jednostka samorządu tery-
torialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”, 
stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie 
linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce 
z lewej strony obok odpowiedzi pozytywnej 
„TAK” albo  w kratce z lewej strony obok odpo-
wiedzi negatywnej „NIE”. Postawienie znaku „x” 
w obu kratkach lub niepostawienie znaku „x”  
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
 Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować oso-
biście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy 
posiadający orzeczenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności mogą 
głosować w wybranym przez siebie lokalu wy-

borczym lub korespondencyjnie. Zamiar głoso-
wania korespondencyjnego (w tym z użyciem 
nakładki Braille’a) powinien być zgłoszony przez 
wyborcę w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Ma-
zowieckim najpóźniej do dnia 15 maja 2017 r.
 Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowa-
nia ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadają-
cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności mają prawo do 
głosowania przez pełnomocnika. W celu spo-
rządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpi-
sany do rejestru wyborców Gminy Ożarów Ma-
zowiecki składa wniosek w Urzędzie Miejskim w 
Ożarowie Mazowieckim najpóźniej do dnia 26 
maja 2017 r.
 W przypadku wątpliwości związanych  
z udziałem w głosowaniu pytania można zgła-
szać do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim, ul.Kolejowa 2, tel. 22 731 32 00,  
e-mail:umig@ozarow-mazowiecki.pl.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

informacja
o referendum gminnym

Referendum lokalne w Gminie Ożarów Mazowiecki będzie ważne 
jeśli weźmie w nim udział minimum 30 % mieszkańców uprawnionych 

do głosowania - czyli co najmniej 5 345 mieszkańców
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Referendum Gminne
4 czerwca

2017www.ozarow-mazowiecki.pl/referendumgminne2017
ZAGROŻENIA

utrata samodzielności w decydowaniu o lokalnych inwestycjach (budowa chodników, dróg 
gminnych, oświetlenia, obiektów sportowych, placów zabaw)- Budżet Gminy Ożarów 
Mazowiecki będzie zatwierdzany przez władze MegaWarszawy2

3 ograniczenie dostępu do środków z Unii Europejskiej 
zahamuje rozwój gminy

rolnicy stracą dopłaty bezpośrednie i możliwość korzystania 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich7

4 nauczyciele stracą przywileje dla pracujących na terenach wiejskich

wyższe podatki i opłaty lokalne (za śmieci, wodę, ścieki,  od nieruchomości 
i środków transportowych) po wejściu do MegaWarszawy1

likwidacja powiatu warszawskiego zachodniego, gdzie załatwiamy  
pozwolenie na budowę domu, rejestrację pojazdów, prawo jazdy 
czy paszport10

utracimy tożsamość i możliwość decydowania o przyszłości naszej Małej Ojczyzny, 
najważniejsze dla nas decyzje podejmować będą władze MegaWarszawy9

8
utrata samodzielności w decydowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym 
i rozwoju społeczno – gospodarczym, o tym co powstanie w Twoim 
sąsiedztwie zadecydują władze MegaWarszawy

5
część budżetu gminnego zostanie przeznaczona na inwestycje 
w MegaWarszawie, inwestycje ogólnomiejskie - budowa metra i remonty ulic 
w MegaWarszawie będą ważniejsze, niż inwestycje w Gminie Ożarów Mazowiecki

6 mniej połączeń kolejowych i drogowych, droższa komunikacja – większy teren 
wymaga nowych połączeń i dodatkowych pieniędzy oraz zakupu 
nowego taboru w większych ilościach

KORZYŚCI

prestiż związany 
z mieszkaniem w metropolii1
.....................................................2
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 Wybrane przez Mietka Szcześniaka wiersze księdza Jana Twardowskiego, 
ubrane w  rytmy muzyki brazylijskiej, mogliśmy usłyszeć podczas koncertu  
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Warszawskiej w Ożarowie 
Mazowieckim. Prezentowane utwory pochodziły z ostatniej płyty „Nierówni”, 
wydanej w listopadzie ubiegłego roku, której nagranie od wielu lat było marzeniem 
artysty.
 Mietek Szcześniak przez swoje kompozycje oswoił skutecznie słuchaczy 
z poezją ks. Twardowskiego, oraz pokazał jak oryginalnie, subtelnie  i optymi-
stycznie brzmią one w jego kompozycjach. Muzyka brazylijska i poezja okaza-
ły się połączeniem odważnym muzycznie, ale bardzo udanym, o czym świad-
czył odbiór publiczności. Niebagatelną rolę odegrała również narracja artysty, 
wprowadzająca do kolejnych prezentowanych utworów, dodała ona koncertowi 
wyjątkowego, kameralnego klimatu. 
 Twórcy towarzyszyli również uznani muzycy m.in. Marcin Pospieszalski 
(bas), Adam Lemańczyk (fortepian), Adam Popiałkiewicz (gitara) oraz kwartet 
smyczkowy The Time Quartet. Odpowiedzialnymi za brazylijski rytmy i słonecz-
ny klimat koncertu byli ojciec i syn, Tomas i Maciej Sanchez (perkusjonalia). To 
właśnie wszystkie delikatne brzmienia południowe wydobywane z oryginalnych 
„instrumentów i przedmiotów” nadawały wykonywanym utworom niepowtarzal-
ny klimat i oryginalność. To właśnie zasługa Tomasa Sancheza - ten pełen pasji 
muzyk, od 20 lat mieszkający w Polsce, cieszy się dużym uznaniem na rynku mu-
zycznym współpracował m.in. z  Anną Marią Jopek, Justyną Steczkowską, Ewą 
Bem oraz zespołem Raz Dwa Trzy.
 Podczas koncertu nie zabrakło lirycznej poezji, szlachetnych brzmień wo-
kalnych i instrumentalnych oraz pozytywnej energii, którą słuchacze tego wie-
czoru zabrali ze sobą.
        Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik

Ksiądz Jan Twardowski 
według Mietka Szcześniaka 

Foto: Paweł Krupa
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Gminny Dzień Strażaka
 Jak co roku,  trzeciego maja przed jednostką 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowiec-
kim odbyły się obchody „Gminnego Dnia Strażaka”  
w których uczestniczyli strażacy z Ożarowa Mazo-
wieckiego i święcic. 
 Uroczystości połączone były z obchodami święta 
Konstytucji 3 maja. Zaszczycili nas obecnością również 
zaproszeni goście. W podziękowaniu za wieloletnią 
pomoc i zrozumienie spraw związanych z bezpieczeń-
stwem Burmistrz Paweł Kanclerz, wiceburmistrz Dariusz 
Skarżyński, Skarbnik Małgorzata Piotrowska, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Andrzej Cichal zostali przez straża-
ków uhonorowani pamiątkowymi toporami, z okazji 50 
lecia nadania praw miejskich dla Ożarowa Mazowieckie-
go. Na uroczystości nie zabrakło również radnych Rady 

Miejskiej, pocztów sztandarowych, przedstawicieli straży 
miejskiej, kombatantów oraz mieszkańców. 
 Podczas obchodów złożono kwiaty przed grobem 
poległych strażaków, następnie wręczono odznaczenia 
wysługi lat strażakom z długoletnim stażem. Jednym  
z punktów programu było złożenie przysięgi strażackiej 
przez młodych adeptów, drużynę MDP, a także prezenta-
cja proporca. Podziękowania należą się druhowi Marcino-
wi Zabijace za duże zaangażowanie w opiekę nad druży-
ną MDP i przygotowanie jej członków przysięgi. Strażacy 
z Ożarowa uhonorowali za zaangażowanie, dyspozycyj-
ność i koleżeństwo trzech wyróżniających się druhów, 
Łukasza Mańkowskiego, Dominika Kiełbasę i Marcina Za-
bijakę, którzy to otrzymali pamiątkowe dyplomy i drob-

ne upominki. Po części oficjalnej ,pododdział na czele  
z pocztami sztandarowymi udał się do kościoła, gdzie zo-
stał poświęcony proporzec drużyny MDP. Po Mszy Świę-
tej w jednostce rozpoczął się dzień otwarty, gdzie wszy-
scy mogli zobaczyć specjalistyczny sprzęt,  przymierzyć 
mundur strażacki i aparat ochrony dróg oddechowych, 
w przygotowanym specjalnie na tę okoliczność zady-

mionym namiocie, w którym można było poznać zasadę 
działania kamery termowizyjnej. Dla młodzieży przygo-
towany był strażacki tor przeszkód, a także cieszące się 
największym zainteresowaniem przejażdżki samocho-
dem strażackim.
 W garażach zorganizowane zostało mini muzeum, 
oraz punkt do nauki udzielania pierwszej pomocy. Na du-
żym ekranie pokazywane były filmy i prezentacje z naszej 
działalności. Uroczystości zakończyły się około godziny 
16.00. Zapraszamy za rok. 

       Jarosław Rasiński
   Naczelnik, wiceprezes OSP
   w Ożarowie Mazowieckim
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3 maja br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Archi-
diecezji Warszawskiej w Ożarowie Mazowieckim została 
odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, 
naszej Gminy oraz Jednostek Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Podczas nabożeństwa obecne były poczty sztanda-
rowe, reprezentanci OSP oraz przedstawiciele lokalnych 
władz. Po mszy wysłuchaliśmy koncertu patriotycznego 
w wykonaniu młodzieżowej Orkiestry Dętej MODERATO 
z Warki.

MSZA świętA i KOnCERt PAtRiOtYCZnY

Linie autobusowa  
Pass Błonie- Ożarów Maz- warszawa tesco

Od dnia 08.05.2017 
obowiązuje nowy rozkład jazdy 

na trasie autobusu:

Trasa Pass - Błonie - Józefów - Płochocin - 
Święcice - Wolskie - Koprki - Ołtarzew - 
Ożarów Mazowiecki - Bronisze - Mory  -

Warszawa Tesco. 

Szczegółowy rozkład dostepny pod adresem:

www.ozarow-mazowiecki.pl/
gospodarka/komunikacja

ZMiAnA ROZKłADu JAZDY 
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Pływacy z KS „1” z dotacją z Ministerstwa Sportu
 
 
 
 

 
 Miło nam poinformować, że działający w Ożarowie 
Maz. Klub Sportowy „1” otrzymał dofinansowanie z bu-
dżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach progra-
mu „Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych  
i środowiskowych 2017”.
 Kwota 10 tys. zł., bo właśnie o tyle wzbogaciła się kasa 
ożarowskiego Klubu, zostanie przeznaczona na zorgani-

zowanie pikniku „Rodzinny Dzień Dziecka na sportowo  
z KS „1”. Odbędzie się on 27 maja na terenie GOSiR przy  
ul. Szkolnej. Początek godz. 14.00.
 „Braliśmy udział w konkursie Ministerstwa Sportu,  
a nasza oferta znalazła uznanie w oczach ministerialnej 
komisji. Chcemy promować sportowy styl życia w śro-
dowisku szkolnym i rodzinnym  oraz świętować Dzień 
Dziecka w atmosferze sportowej rywalizacji w rodzinnym 
gronie” – powiedział Tomasz Barański, prezes KS „1”, który 
już teraz zaprasza na ten sportowy piknik mieszkańców 
Ożarowa całymi rodzinami.
 Działalność Klubu Sportowego KS „1” jest współfinan-
sowana ze środków Gminy Ożarów Mazowiecki.

tb

Rodzinny Dzień Dziecka na Sportowo z KS „1”
  Pływacy z Klubu Sportowego KS „1” zapraszają 
swoich zawodników, przyjaciół klubu oraz mieszkań-
ców Ożarowa Maz. na sportowy piknik „Rodzinny Dzień 
Dziecka na sportowo z KS „1”. Wydarzenie odbędzie się 27 
maja. Początek godz. 14.00.
W programie m.in.:

 ▶ zawody w pływaniu na czas
 ▶ biegi rodzinne oraz tory przeszkód
 ▶ nauka gry w tenisa ziemnego dla dzieci i rodziców  
 ▶ rywalizacja na ergometrach wioślarskich Concept 2 – 

zostań wioślarzem
 ▶ loteria fantowa
 ▶ poczęstunek

Piknik odbędzie się na terenie GOSiR przy ul. Szkolnej 
przy basenie. Jego zorganizowanie jest możliwe dzięki 
finansowej pomocy MSiT  w związku z uzyskaniem przez 
KS „1”dofinansowania w ramach programu „Upowszech-
nianie sportu różnych grup 
społecznych i środowisko-
wych 2017”.
Wydarzenie wpisuje się w  ob-
chody 50 lecia Ożarowa Maz.
Działalność Klubu Sportowe-
go KS „1” jest współfinansowa-
na ze środków Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 

Pierwsza pomoc dla rodziców dzieci do 3 roku życia
 18 kwietnia 2017 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim przeprowadzili bezpłatne 
szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców dzieci do  
3 roku życia.

 W czasie szkolenia rodzice mieli szansę nauczyć się,  jak 
powinni postępować  w przypadku połknięcia przez dziec-
ko małego przedmiotu lub zadławienia się, oraz jak wyko-
nać resuscytację krążeniowo-oddechową u  dzieci. Podczas 
szkolenia uczestnicy poznali podstawowe zasady pierwszej 
pomocy dla osób dorosłych i resuscytacji krążeniowo-odde-

chowej na fantomie dziec-
ka i dorosłego człowieka. 

 Szkolenie odbyło się w 
Centrum Inicjatyw Społecz-
nych „Przy Parku” w Oża-
rowie Mazowieckim w ra-
mach projektu „Bezpieczny 
Ożarów Mazowiecki”

Barbara Łuczak
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iX Majówka Józefowska 
już za nami!

 3 maja br. po raz dziewiąty w parku przy Filii Domu 
Kultury „Uśmiech” w Józefowie odbyła się „Majówka Józe-
fowska”. 
 Majówka rozpoczęła się od występu Kapeli z Uśmie-
chem. Działają od zaledwie dwóch lat,  
a uświetnili swoją obecnością wiele lokal-
nych imprez i wydarzeń. Zawsze chętnie słu-
chani przez gości w każdym wieku. Tak też 
było i  3 maja. 
 Następnie na scenie pojawił się rodzimy 
zespół The Lovers wykonujący muzykę di-
sco i Dance, znani jest z takich utworów jak 
„Tylko z Tobą”, „Idealna Niepowtarzalna”, czy 
„Co ja robię tu?”, które zaprezentowali przy-
byłym na majówkę gościom. 
 Ze swoimi autorskimi skeczami wystąpił 

również Kabaret KaŁaMaSz, który tworzą 
aktorzy popularnego serialu „Ranczo”, czy-
li Sylwester Maciejewski i Piotr Pręgowski 
(serialowi Solejuk i Pietrek) oraz Jacek Ła-
pot i Piotr Szweda. Kabareciarze podczas 
występu zaprezentowali dawkę humoru  
z wilkowyjskiej ławki, rozbawiając widzów 
do łez. Oryginalne postacie, niecodzienne 
przypadki i żarty sytuacyjne, tym właśnie 
podbili licznie zgromadzoną publiczność. 
 Wydarzenie zakończyło się wspólnym 

pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Podczas imprezy, na-
wiązując do obchodzonego 2 maja Dnia Flagi Narodowej 
przeprowadzono również konkurs plastyczny pt. „Nasze 
barwy narodowe”. Tradycyjnie nie zabrakło także stoisk z 
watą cukrową, popcornem, oscypkami z grilla, balonami i 
zabawkami. Dla najmłodszych przewidziano suchy basen 
z kulkami i malowanie buziek.
 Kolejna, X Majówka Józefowska już za rok.

Agnieszka Kowalska

Ożarów Mazowiecki w przyszłości. Moje miasto za 50 lat
 26 marca 2017 r. w Filii Domu Kultury „Uśmiech”  
w Józefowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pla-
stycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Ożarów Mazowiecki 
w przyszłości. Moje miasto za 50 lat” zorganizowanego  
w ramach obchodów 50-lecia nadania praw miejskich dla 
Ożarowa Mazowieckiego. 
    Tematem konkursu było wykonanie pracy plastycz-
nej, bądź makiety przedstawiającej wyobrażenie miasta 
i gminy Ożarów Mazowiecki w przyszłości. Prace miały 
ukazywać wizję miasta za 50 lat widzianą oczami młode-
go pokolenia. Konkursu odbył się w trzech kategoriach 

wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat oraz 13-16 lat, w których 
przyznano nagrody oraz wyróżnienia. Dodatkowo wyło-
niona została praca wyróżniona nagrodą Grand Prix przy-
znaną przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pawła 
Kanclerza. Pracą tą okazała się makieta wykonana zbioro-
wo przez Weronikę Tulik, Natalię Tulik, Zuzannę Zimoch, 
Alicję Krzepińską oraz Marcelinę Dzbańską. 
 Wszystkie prace można zobaczyć na wystawie pokon-
kursowej w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie do 
końca maja. 
    Agnieszka Kowalska



24 Informator Ożarowski 4/69 2017

Przebudowa dworca PKP w Ożarowie Mazowieckim (część 1)
 26 kwietnia 2017 w Domu Kultury „Uśmiech” odbyło 
się pierwsze spotkanie dotyczące przebudowy dwor-
ca PKP w Ożarowie Mazowieckim. Oprócz burmistrza 
Pawła Kanclerza i wielu radnych (zarówno Gminy, jak  
i Powiatu Warszawskiego Zachodniego), na spotkanie 
licznie przybyli mieszkańcy Ożarowa zainteresowani 
przyszłością zabytkowego dworca. Spółkę PKP  Nieru-
chomości reprezentowali: Paweł Wróblewski (główny 
specjalista biura inwestycji PKP S.A. Nieruchomości), 
który poprowadził warsztaty z mieszkańcami, a także 
Krzysztof Różycki (dyrektor projektu PKP Nieruchomo-
ści), Anna Koperniak (starszy specjalista PKP Nierucho-
mości w kwestiach wynajmu) i Jacek Ostaszewski (ad-
ministrator dworców). Celem spotkania było wstępne 
wysłuchanie opinii mieszkańców Ożarowa na temat 
tego, jak ich zdaniem dworzec powinien wyglądać  
w przyszłości. Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy po-
dzielili się na pięć grup, które po owocnych dyskusjach 
wysunęły propozycje adaptacji dworca po remoncie. 
Mieszkańcy naszego miasta wykazali się ogromną kre-
atywnością. Pojawiły się propozycje m.in. sali dla matek 
z dziećmi w budynku dworca, a także umieszczenia w 
nim restauracji (fast-food), biblioteki, ewentualnie skle-
pu. Cały obiekt powinien być przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę, podjaz-

dy etc., a także wi-fi. Na terenie poczekalni dworcowej po-
winny znaleźć się elektroniczne wyświetlacze z informa-
cją o odjazdach i przyjazdach pociągów. Podkreślano, że 
ze względów bezpieczeństwa cały obiekt powinien być 
monitorowany 24 h. Na zewnątrz dworca powinny zostać 
umiejscowione stojaki dla rowerów oraz podjazdy dla 
osób z wózkami czy o ograniczonej sprawności ruchowej. 
 Z całą pewnością dworzec PKP w Ożarowie jest wizy-
tówką miasta, dlatego niezbędna jest jego przebudowa 
wykorzystująca środki pozyskane z Unii Europejskiej. Ist-
nieje realna nadzieja, że cała inwestycja powinna zakoń-
czyć się do 2020 roku. 
 Na koniec warto zaznaczyć, że w ramach Polskich Ko-
lei Państwowych funkcjonuje aż 17 spółek. Przebudową 
dworca zajmuje się spółka PKP Nieruchomości, zaś prze-
budową całego układu stacji PKP w Ożarowie – spółka 
PKP PLK S. A. 
 Będziemy informować Państwa na bieżąco o następ-
nych spotkaniach w sprawie przebudowy dworca. Wszel-
kie swoje sugestie można zgłaszać bezpośrednio do spół-
ki PKP za pośrednictwem adresu: warsztaty@pkp.pl. 

Mariusz Latek

XXXii RAJD 
SZLAKiEM nASZEJ hiStORii

 im. por. hm. Jana Cierlińskiego

 22 kwietnia odbył się XXXii Rajd Szlakiem naszej 
historii. tegoroczny rajd odbywał się pod hasłem Ar-
mia Krajowa - Zbrojne ramię Polskiego Państwa Pod-
ziemnego - największa konspiracyjna armia w czasie 
ii wojny światowej.

 Jest on kontynuacją rajdów historyczno-patriotycznych, 
przypominających najważniejsze wydarzenia XX wieku, 
tegoroczny związany był z obchodami 75-lecia powsta-
nia Armii Krajowej. AK powstała 14.02.1942 roku na sku-
tek scalenia wielu organizacji bojowych, działających na 
terenach okupowanej Polski.
Liczba uczestników biorących udział w Rajdzie Szlakiem 
Naszej  Historii rośnie z roku na rok. Tegoroczny rajd zare-
jestrował 613 osób. Utworzono 118 patroli.
      W 9 punktach pamięci czuwała młodzież, kombatan-
ci, harcerze i nauczyciele, którzy przekazywali swą wie-
dzę uczestnikom rajdu. Była to żywa lekcja historii, która  
w prosty i dostępny sposób  pokazywała poświęcenie na-
szego narodu w walce o wolność. Ożywała cała prawda 
historyczna, ożywały pomniki i ludzie, którzy poświęci-
li swoje życie za  Ojczyznę. Szliśmy do najważniejszych 
miejsc pamięci, aby oddać hołd wszystkim patriotom, 
poległym i pomordowanym, prześladowanym i poniża-
nym. Udział w rajdzie staje się powoli wspólną tradycją 
integrującą społeczność lokalną.
 Organizatorem Rajdu była Gmina Ożarów Mazowiec-

ki, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego  w Ożarowie 
Mazowieckim.

Małgorzata Majewska
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tańsze i nowe bilety ZtM
 Od 1 czerwca wprowadzone zostaną zmiany w ta-
ryfie biletowej. Skorzystają na nich osoby dojeżdżające 
z okolic Warszawy, grupy pasażerów uprawnionych do 
przejazdów ulgowych, uczestnicy konferencji oraz tury-
ści. Dodatkowo od września warszawscy uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych będą podróżować bez-
płatnie.
 Od 5 maja z 50-procentową zniżką mogą już podró-
żować komunikacją miejską osoby związane z opozycją 
antykomunistyczną.
Bilety grupowe, trzydniowe i konferencyjne
 Pierwszą nowością, która pojawi się w taryfie, będzie 
bilet jednorazowy przesiadkowy grupowy ulgowy. Bę-
dzie on obowiązywał dla maksymalnie 10 osób i będzie 
kosztował 22 zł. To ułatwienie dla podróżujących grup 
szkolnych i ich opiekunów, którzy do tej pory musieli ka-
sować dużą liczbę biletów. 
 Do taryfy powraca bilet trzydniowy. Pasażerowie będą 
mogli raz skasować bilet, a następnie bez ograniczeń  
i potrzeby pamiętania o kasowaniu kolejnych korzystać 

z komunikacji miejskiej. Jest to również dobry sposób na 
ograniczenie kosztów poruszania się po Warszawie. Bilet 
ważny w strefie 1 będzie kosztował 36 zł, w strefie 1 i 2 
zaś - 57 zł. Bilety te będą ważne przez 72 godziny od mo-
mentu skasowania.
 Przygotowane zostało również udogodnienie dla or-
ganizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych, kon-
ferencji czy kongresów: bilet konferencyjny. Organizator 
będzie mógł kupić dla uczestników bilety, które będą 
ważne na konkretne dni. Warunkiem będzie zakup bile-
tów dla minimum 100 osób.
taniej za bilety dwustrefowe
 Od czerwca obniżone zostaną ceny biletów długo-
okresowych ważnych w 1. i 2. strefie. Np. pasażerowie 
korzystający z biletów 30-dniowych normalnych, które 
teraz kosztują 210 zł zapłacą 180 zł i zaoszczędzą dzięki 
obniżce 30 zł miesięcznie. Jeszcze więcej zyskają użyt-
kownicy biletów 90-dniowych (kosztujących obecnie 
536 zł), którzy zapłacą 460 zł. W ich portfelach pozostanie  
76 zł.

normalny ulgowy

stara cena 210 zł 105 zł

nowa cena 180 zł 90 zł

Ceny biletów 30-dniowych imiennych na strefy 1+2

normalny ulgowy

stara cena 536 zł 268 zł

nowa cena 460 zł 230 zł

Ceny biletów 90-dniowych imiennych na strefy 1+2
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Źródło: http://ztm.waw.pl/?c=698&l=1

  Od dzieciństwa Ożarów Mazowiecki był dla niego ważnym miejscem, tu mieszkał, 
pracował i działał społecznie. Od najmłodszych  lat związany i zaangażowany w harcerstwo. 
Był człowiekiem wrażliwym na sprawy ludzkie, zawsze służył radą i pomocą. Długoletni pra-
cownik Spółdzielni Produkcyjnej w Duchnicach. W 2003 roku założył Stowarzyszenie Razem 
w Powiecie, którego był długoletnim prezesem. Jako pasjonat lokalnej historii, od wielu lat organizował rajdy rowerowe upa-
miętniające Janusza Kusocińskiego. W 2012 roku był współzałożycielem, a następnie prezesem Ożarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, prężnie działającego na rzecz seniorów z terenu gminy. 
  Cieszył się uznaniem w swoim lokalnym środowisku. Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku stracił ze swoich sze-
regów doświadczonego działacza, który był aktywny do samego końca, służył swoją wiedzą, pomagał rozwiązywać problemy 
z jakimi przychodziło im się mierzyć na co dzień. Pozostawił po sobie dorobek, który na pewno będzie doceniony w przyszło-
ści. Cześć Jego pamięci ! 

18 maja 2017 r. w wieku 75 lat
odszedł od nas

śp. Ryszard Lubański
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