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Okładka: Od lewej: Andrzej Cichal - Przewodniczący 
Rady Miejskiej i Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego podczas gali wręczenia nagród 
w rankingach samorządowych. Sejm RP. 6.11.2017r. 
Foto. Michał Turkas

Projekt rozbudowy 
szkoły Podstawowej  

w duchnicach
projekt rozbudowy  szkoły podstawowej w Duchnicach 

jest gotowy. Zmiana systemu oświaty wymusiła stworzenie 
dodatkowych miejsc dla klas siódmych  i ósmych.

Obecnie w budynku szkoły podstawowej w Duchnicach, 
oddanym do użytku we wrześniu 2016 roku, dzieci uczą się 
w 10 klasach i 2 laboratoriach w systemie sześcioklasowym. Pla-
cówka posiada również pełnowymiarową halę gimnastyczną. 
Zmiana systemu oświaty była dużym zaskoczeniem. W bardzo 
krótkim czasie wymusiła na nas konieczność rozbudowy szkoły 
o nowe sale lekcyjne z myślą o klasach siódmych i ósmych. 

Planowana inwestycja przewiduje powiększenie budynku 
o dodatkowe skrzydło, w którym znajdą się cztery pracownie 
lekcyjne z zapleczami, pracownia komputerowa, świetlica, 
mała sala gimnastyczna z szatniami oraz winda i zaplecze sani-
tarne.  Projekt przewiduje zmianę funkcjonalności części istnie-
jącego już budynku. Zaplecze cateringowe oraz świetlica-sto-
łówka zostaną przeniesione do nowej części budynku, a w ich 
miejscu powstanie dodatkowa szatnia oraz świetlica i stołów-
ka. Dobudo-
wana zostanie 
kolejna dwu-
kondygnacyjna 
część lekcyjna 
oraz wydłużona 
zostanie część 
parterowa od 
strony ulicy. 

Szacowana liczba uczniów w rozbudowywanym budynku 
powiększy się o 120.

Gmina odebrała już pozwolenie na rozbudowę. Oddanie do 
użytku dobudowanej części wraz z wyposażeniem przewiduje-
my na 1 września 2019 roku. 

Przedstawiamy wizualizację budynku po rozbudowie.

Urząd Miejski

Wizualizacje szkoły po rozbudowie
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Gmina OżarÓW maZOWiEcKi pOnOWniE 
WyrÓżniOna W ranKinGach samOrZĄDOWych!

Gmina Ożarów mazowiecki zajęła 2 miejsce w pol-
sce w tegorocznej edycji rankingu Zrównoważone-
go rozwoju Jednostek samorządu terytorialnego 
(awans z 5 miejsca w 2016 r.) i również 2 miejsce w 
rankingu samorządów najdynamiczniej rozwijają-
cych przedsiębiorczość w latach 2003-2016 (utrzyma-
nie miejsca z 2016 r.). Oba wyróżnienia w kategorii 
gmina miejsko-wiejska.

Gmina Ożarów Mazowiecki od lat utrzymuje się w ści-
słej czołówce gmin wyróżnianych w niezależnym Ran-
kingu Samorządów, ale wynik, który osiągnęliśmy w tym 
roku cieszy najbardziej. Pokazuje on, że wyróżniamy się 
zarówno wśród samorządów Mazowsza, ale także całego 
kraju. Sukces naszego samorządu to dowód nie tylko dy-
namicznego i zrównoważonego rozwoju samej gminy, to 
przede wszystkim  poprawa komfortu i jakości życia jej 
mieszkańców, a także sprzy-
jający klimat dla rozwoju 
przedsiębiorczości. 

Podstawą rankingu, opra-
cowanego pod kierunkiem 
prof. Eugeniusza Sobcza-
ka z Wydziału Administracji 
i Nauk Społecznych Politech-
niki Warszawskiej, jest analiza 
wskaźników, obejmujących 
trzy istotne obszary rozwoju: 
gospodarczy, społeczny oraz 
ochrony środowiska. Ranking 
uwzględnia wszystkie polskie 
miasta i gminy, a materia-
łem źródłowym są niezależ-
ne dane Głównego Urzędu 

Statystycznego. Jego wyniki odzwierciedlają, w sposób 
wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek sa-
morządu terytorialnego i wskazują liderów w podziale na 
gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na 
prawach powiatu.

Te wysokie miejsca w rankingach to nasz wspólny 
sukces i prestiżowe wyróżnienie, które utwierdza mnie 
w  przekonaniu, że podążamy właściwą drogą, a nasze 

„małe osiągnięcia” zauważane są 
w  szerszych kręgach. Wskaźniki eko-
nomiczne nie kłamią i odzwierciedlają 
faktyczną kondycję finansową i jakość 
zarządzania gminą. Byłem przekona-
ny, że możemy znaleźć się w czołowej 
dziesiątce rankingu, miejsce na po-
dium to spełnienie oczekiwań i wielka 
satysfakcja. Drugie miejsce w Polsce 
to wielka sprawa – tak wyniki rankin-
gów podsumował Paweł Kanclerz, 
burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. 

Uroczysta prezentacja wyników 
tegorocznych rankingów samorządo-
wych odbyła się 6 listopada 2017  r. 
podczas jubileuszowej – XX konfe-
rencji naukowej pt. „Zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy jed-
nostek samorządu terytorialnego”. 

Organizatorami konferencji byli: Wydział Administracji i 
Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Państwowa 
Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im. Jana Pawła II, Ko-
misja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. 
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Gala wręczenia nagród w rankingach samorządowych 
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powierzchniA jezdni

2 555m 2 

chodniki

580m 2 Zjazdy

431m 2 

Ulica Hallera

powierzchniA jezdni

4 466m 2 

chodniki

1619m 2 Zjazdy

983m 2 

Ulica Brzozowa

Gmina rozstrzygnęła przetargi na dwie duże inwesty-
cje drogowe. ulice zyskają nie tylko nową nawierzch-
nię, ale także krawężniki, zjazdy na posesję, odwod-
nienie oraz chodniki.

 W końcówce października i na początku listopada roz-
strzygnięto przetargi na przebudowę dwóch dróg gmin-
nych: ulicy Hallera w Ożarowie Mazowieckim, oraz Brzo-
zowej w Szeligach.  W niedalekiej przyszłości ruszą prace 
budowlane, a zakończenie planowane jest najpóźniej do 
końca lipca 2018 roku. 
Przebudowa ulicy Hallera w Ożarowie Mazowieckim za-
kłada wykonanie jezdni o szerokości 5,5 metra, długości 
około 410 metrów z kostki betonowej, wykonanie od-
wodnienia ulicy w postaci kanalizacji deszczowej, zjaz-
dów indywidualnych do posesji oraz chodnika o szeroko-
ści 1,5 metra. Podczas przebudowy przesunięte zostaną, 
kolidujące z nowo budowaną drogą, słupy telekomunika-

cyjne. Koszt inwestycji wyniesie prawie 1,5 mln zł.
 Znacznie większą inwestycją będzie wykonanie ulicy 
Brzozowej w Szeligach. Projekt zakłada przebudowę 
ulicy od skrzyżowania z ul. Szeligowską, do skrzyżowa-
nia z  ul.  Klonową wraz z wykonaniem kanalizacji desz-
czowej wyposażonej w system retencyjno-rozsączający. 
Przebudowana jezdnia będzie mieć szerokość 5 metrów 
oraz długość około 755 metrów. Podczas prac wykonane 
zostaną ponadto skrzyżowania z ulicami Jaworową, Cze-
remchy i Cichy Ogród, zjazdy indywidualne do posesji, 
chodniki o szerokości 2 metrów oraz oświetlenie uliczne. 
Całość inwestycji została wyceniona na prawie 
2,7 mln zł.
Inwestycje te znacznie poprawią komfort życia mieszkań-
ców Osiedla Szeligi oraz Osiedla Ołtarzew.

Michał Toruszewski
Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik

niEbaWEm prZEbuDOWa uLic haLLEra i brZOZOWEJ

Ulica przed przebudową

Ulica przed przebudową
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podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: ramirEnt s.a. z siedzibą w Szczecinie 
na usługi wynajmu istniejącego przedszkola modułowe-
go 4 oddziałowego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej na 
okres 24 m-cy począwszy od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 
r. za cenę ofertową brutto: 

 ▶ za okres 1 m-ca w wysokości:  38.615,85 złotych 
 ▶ za okres 24 m-cy w wysokości:  926.780,40 złotych 
 ▶ z wykonawcą: przedsiębiorstwo Komunikacji sa-

mochodowej w Grodzisku maz. sp. z o.o. z siedzibą 
w Grodzisku Mazowieckim na usługi w zakresie wyko-
nywania transportu zbiorowego osób na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy 
Ożarów Mazowiecki na trasach: A - Pass–Błonie – Józefów 
– Ożarów Mazowiecki;  

a. B - Wolskie - Borzęcin Duży – Ożarów Mazowiecki 
-  Starostwo PWZ

b. A - za cenę ofertową brutto: 517.920,00 zł
c. B - za cenę ofertową brutto: 257.460,00 zł

 ▶ z wykonawcą: raD-mar marek Wieteska z siedzibą 
w Domaniewku na odśnieżanie ulic w granicach admini-

stracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimo-
wym 2017/2018 za cenę ofertową brutto: 787.530,00 zł 

 ▶ z wykonawcą: phu Gamma andrzej Zakrzewski 
z  siedzibą w Warszawie na powtórzenie usług do umo-
wy RZP.272.4.8.2017 z dnia 13.03.2017 r. polegających na 
wycince, pielęgnacji, konserwacji i korekcie drzew i krze-
wów oraz innych prac związanych z utrzymaniem zieleni 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową 
brutto : 58.680,00 zł

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ budowa drogi gminnej – ulicy Hallera w miejscowości 
Szeligi, 

 ▶ przebudowa drogi (DK92) w zakresie wykonania za-
tok autobusowych w miejscowości Michałówek,

 ▶ roboty budowlane w zakresie wykonania 4 do-
datkowych kanałów grawitacyjnych do umowy 
RZP.272.7.15.2017 z dnia 14.06.2017 r., dotyczącej budo-
wy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Broni-
szach.

ZamÓWiEnia pubLicZnE

 ▶ W październiku w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
uczniowie klas pierwszych wzięli udział w WARSZTATACH 
ILUSTRATORSKICH zorganizowanych i prowadzonych 
przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim. 
Warsztaty są kontynuacją projektu „Ożarowianie o Oża-
rowie Mazowieckim. Piszemy (a później czytamy) książkę 
o sobie”, realizowanego ze środków przyznanych Biblio-
tece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim przez MKIDN 
w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. 

 ▶ 16 października z okazji „Dnia Białej Laski” dzieci 
z  Przedszkola Publicznego w Józefowie przeniosły się 
w świat ludzi niewidomych. Wszyscy byli ubrani w ciem-
ne stroje lub udekorowani czarnymi elementami. Wyja-
śniono, jak osoby niewidome, żyjące w nieustannej ciem-
ności, funkcjonują i poznają świat. Zwrócono uwagę na 
funkcję białej laski, psa przewodnika, sygnalizacji dźwię-
kowej na przejściach dla pieszych czy też ogromnej roli 
pisma Braille’a.

 ▶ 16 października 55 uczniów klas drugich Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
Mazowieckim włączyło się do wspólnego ustanowienia 
rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Pomy-
słodawcą akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Jerzego Owsiaka, która postanowiła pokazać efekty pro-
gramu „Ratujemy. Uczymy Ratować.” Dzień 16 paździer-
nika to „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”. 
Pokazujemy, że  wszystkie polskie dzieci już w szkole 
podstawowej uczą się podstawowych czynności ratują-
cych życie.

 ▶ 18 października w Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Ma-
giczny Ogród” w Ożarowie Mazowieckim odbył się Dzień 
Drzewa. Tego dnia dzieci dowiedziały się  w jaki sposób 
możemy dbać o drzewa rosnące w najbliższym otocze-
niu. Zakończeniem akcji było posadzenie drzewka na 
terenie przedszkola. Wszystkie dzieci bardzo dziękują p. 
Adamowi Salińskiemu za to, że ofiarował na rzecz przed-
szkola sadzonkę drzewa. 

 ▶ Od 23 do 26 października w Przedszkolu Publicz-
nym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim funkcjonariusze Stra-
ży Miejskiej przeprowadzili zajęcia z zakresu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym pt. „Bezpiecznie na drodze”.

 ▶ 8 listopada w Szkole Podstawowej w Duchnicach zor-
ganizowano dla rodziców spotkanie z pulmunologiem 
i  przedstawicielem fundacji GreenEconomy. Temat spo-
tkania:  „Czy smog jest niebezpieczny dla zdrowia ?” 

OŚWiata
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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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KuLtura

DOm KuLtury ,,uŚmiEch” 
W OżarOWiE maZOWiEcKim

 ▶ 14 października odbył się jubileusz 15-lecia Zespołu 
Ludowego „Ożarowiacy”

 ▶ 15 października zorganizowano wieczorek taneczny 
dla seniorów

 ▶ 29 października wystąpił Kabaret OT.TO z okazji ju-
bileuszu 30-lecia istnienia. Gościnnie zaprezentowali się 
Rafał Brzozowski i Ewa Błachnio.

cEntrum inicJatyW spOłEcZnych 
„prZy parKu”

 ▶ 13, 20, 27 października odbyły się warsztaty stylu dla 
kobiet pt. „Nowa Ja” prowadzone przez p. Gabrielę Dmow-
ską

 ▶ 27 października zorganizowano warsztaty z dietety-
kiem w ramach działalności Ożarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

 ▶ 9 listopada odbyła się emisja filmu pt. „Blask” w ra-
mach cyklu „Moja muzyka” p. Ewy Misiołek dla słuchaczy 
Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

FiLia DOmu KuLtury „uŚmiEch”
W JÓZEFOWiE 

 ▶ 22 października zorganizowano warsztaty z gier 
planszowych pt. „Planszówkowe popołudnie” 

 ▶ 29 października odbył się wernisaż wystawy fotogra-
fii Katarzyny Cackowskiej i Roberta Wiechetka 

 ▶ 5 listopada zaprezentowano spektakl dla dzieci pt. 
„Muminkowy kabarecik” w wykonaniu Teatru Gong

FiLia DOmu KuLtury „uŚmiEch”
W brOnisZach

 ▶ 22 października odbyło się spotkanie Koła Emery-
tów i Rencistów nr 9 w ramach obchodów „Dnia Seniora”

 ▶ 29 października zaprezentowano spektakl teatralny 
dla dzieci „Przygody Niebieskiego Smoka” w wykonaniu 
aktorów  z Teatru ECHO

 ▶ 12 listopada odbył się „andrzejkowy” wieczorek ta-
neczny dla seniorów.

        Ostatnio gminne przedsiębiorstwo wodno-kana-
lizacyjne odnotowuje dwukrotnie więcej awarii sieci 
kanalizacji sanitarnej niż w latach ubiegłych. W szcze-
gólności dotyczy to przydomowych i sieciowych prze-
pompowni ścieków. 
    Przyczynami awarii najczęściej jest niewłaściwe ko-
rzystanie z urządzeń sanitarnych, do instalacji sanitarnej 
trafiają min. artykuły higieny osobistej, chusteczki nawil-
żane dla niemowląt, materiały budowlane, folie, tynki, 
farby, ręczniki papierowe, ręczniki z materiału, ściereczki 
kuchenne, gąbki, patyczki do uszu, które powodują zapy-
chanie się kanalizacji i przepompowni, a w konsekwencji 
uszkadzają pompy tłoczące ścieki. 
Apelujemy do Mieszkańców, aby zwracali szczególną 
uwagę na to, co wrzucają i wlewają  do urządzeń kana-
lizacji sanitarnej.
   Przypominamy, że zgodnie z umową o zaopatrzenie 
w  wodę i odprowadzanie ścieków  odbiorca usług jest 
zobowiązany do: 

 ▶ utrzymania użytkowanej nieruchomości w spo-
sób nie powodujący utrudnień w prawidłowym 

funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych,

 ▶ używania kanalizacji zgodnie z jej przeznacze-
niem. 

   Nieprzestrzeganie powyższych zapisów wiąże się ze 
zwiększeniem kosztów eksploatacji sieci kanalizacji sani-
tarnej.  
   Odbiorca usług zobowiązany jest również do bez-
zwłocznego powiadomienia nas o zaistniałej awarii oraz  
do jej usunięcia na własny koszt. Jeśli awaria przyłącza 
kanalizacyjnego nastąpi z winy odbiorcy może zostać on 
obciążany kosztami jej usunięcia. W przypadku usunięcia 
awarii gminnej sieci kanalizacji sanitarnej koszty ponosi 
przedsiębiorstwo, a w konsekwencji powoduje to wzrost 
cen świadczonych przez nas usług. Dlatego prosimy mieć 
na uwadze to, że nasze działania bezpośrednio oddziału-
ją na jakość życia sąsiadów i innych mieszkańców gminy.
       
  Jacek Ordakowski
     Dyrektor EOM

uWażaJ cO WrZucasZ DO KanaLiZacJi

SKUBA POLSKA Sp. z o.o. w Jawczycach ul. Wspólna Droga 6

zatrudni maGaZyniEra

umowa o pracę
tel. kontaktowy +48 533 112 012

Dam pracĘ
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 pilotażowy program wymiany kotłów grzewczych 
na rok 2017 został zakończony. 107 gospodarstw do-
mowych z terenu gminy Ożarów mazowiecki zostało 
wyposażonych w nowe, ekologiczne kotły grzewcze 
z  dofinansowaniem do 6 500,00 zł dla każdego go-
spodarstwa domowego.  

 Dotacja ta pochodzi z pozyska-
nych środków krajowych, którymi 
dysponuje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz z budżetu 
gminy. Celem programu jest poprawa 
jakości powietrza poprzez ogranicze-
nie emisji zanieczyszczeń do atmos-
fery. 
 Całkowita wartość projektu wy-
niosła 969 700,00 zł, z czego dotacja 
WFOŚiGW to 528 500,00 zł. Z uwagi 
na fakt, że tegoroczna edycja progra-
mu cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, w kolejnych latach, w imieniu 
mieszkańców, podejmowane będą 
działania mające na celu pozyskanie 

środków zewnętrznych na wymianę źródeł ciepła. 
 W związku z tym zachęcamy Państwa do śledzenia ak-
tualności gminnego portalu internetowego www.ozaro-
w-mazowiecki.pl, mediów lokalnych oraz do bezpośred-

niego kontaktu z Referatem Funduszy 
Zewnętrznych Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim. 

 Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak,
Paulina Gajewska

Referat Funduszy Zewnętrznych

pOpraWa JaKOŚci pOWiEtrZa
W GminiE OżarÓW maZOWiEcKi 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki  
Ożarów mazowiecki – urząd miejski ul. poznańska 165, 
iii piętro pok. 307

Godziny dyżurów 
Poniedziałek   od godz. 14.00 do 18.00
Wtorek    od godz. 12.00 do 16.00
Środa    od godz. 14.00 do 18.00
Czwartek   od godz. 09.00 do 13.00
Piątek    od godz. 09.00 do 13.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 do 10 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków o dopłatę do biletu w ramach „Ożarowskiej 
Karty Rodziny 3+”. Dopłata w wysokości 20% kosztów biletu (długookresowego – miesięcznego lub 
kwartalnego) zakupionego w celu dojazdu do szkoły średniej lub wyższej przysługuje dzieciom z rodzin 
wielodzietnych, zamieszkałym na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi warunków uzyskania dopłaty:  
www.ozarow-mazowiecki.pl zakładka: Karta Rodziny 3+.

          Urząd Miejski  
w Ożarowie Mazowieckim

nabÓr WniOsKÓW O DOpłatĘ DO biLEtu 
W ramach „OżarOWsKiEJ Karty rODZiny 3+”
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 „biblioteka przyjazna Zwie-
rzętom” tym razem okazała się 
przyjazna nietoperzom i – już po 
raz kolejny - ptakom.

 Dzięki panu Markowi Kowalskie-
mu z Towarzystwa Przyrodniczego 
„Bocian” poznaliśmy i polubiliśmy 
nietoperze, dowiedzieliśmy się, ja-
kie ich gatunki możemy spotkać w 
Polsce, gdzie podróżują, jak się po-
rozumiewają i czym odżywiają. Na 
drugim ze spotkań rozmawialiśmy 
o nadchodzącej zimie, dokarmianiu 
ptaków, a nawet o wymiarach kar-
mników odpowiednich dla różnych 
gatunków naszych skrzydlatych 
przyjaciół. Po prezentacjach każde z 
dzieci mogło samodzielnie lub z po-
mocą rodziców zbudować domek 
dla gacków i sikorek. 
 Oba spotkania odbyły się w  Bi-
bliotece Publicznej, dlatego też 
nie mogło zabraknąć głośnego 
czytania. Poznaliśmy humorystycz-

ne wiersze o nietoperzach Jana 
Brzechwy i Tomka Nowaczyka 
oraz „Sikorkę-przekorkę” Mariusza 
Szwondera. Spotkania były wyni-
kiem udanej współpracy z Funda-
cją „Chcę Mieć Przyszłość”, której 
serdecznie dziękujemy, a  rewnia-
ne domki sfinansowano ze środ-
ków Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich.
 Kolejne spotkania dla Zwierzo-
lubów już wkrótce. Zachęcamy do 
regularnych odwiedzin na naszej 
stronie i Facebook’u.

Ewa Sobieraj
Biblioteka Publiczna 

w Ożarowie Mazowieckim

niEtOpErZE i siKOrKi

 uczniowie ze szkoły podstawowej w Duchnicach 
włączyli się w akcję „pocztówkowy zawrót głowy”. 
Wspólnie przygotowali kartki pocztowe, które roze-
słali w różne zakątki polski.

 Pocztówka - kartonowa kartka, wrzucana do skrzynki 
pocztowej, coraz mniej powszechna w XXI wieku, która 
na początku swojego istnienia wzbudzała liczne kontro-
wersje ze względu na jawność zapisanych na niej myśli. 
Najczęściej kojarzona z wakacjami i czasem letnim, bo 
któż nie wysłał nigdy pocztówki znad morza lub z innych 
miejsc swoich wakacyjnych wojaży? 
 Uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej w Duch-
nicach postanowili to zmienić i rozpowszechnić ten ro-

dzaj komunikacji! W akcji „Pocztówkowy zawrót głowy”, 
poza wspomnianą klasą, wzięło udział 21 polskich szkół, 
do których wysłane zostały kartki pocztowe. Uczniowie 
samodzielnie wypisali widokówki, przekazując pozdro-
wienia swoim rówieśnikom z różnych zakątków Polski. 
Dzięki akcji „Pocztówkowy zawrót głowy” dzieci nie tylko 
rozwijają umiejętności pisarskie, lecz także poznają nowe 
miasta kraju nad Wisłą, przyswajają sobie ich położenie 
oraz nawiązują nowe znajomości.

Natalia Chojnowska

pOcZtÓWKOWy ZaWrÓt GłOWy
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 Wielu mieszkańców Ożarowa, dojeżdżających do 
pracy na godz. 7, 8 czy 9 świetnie wie, jak wygląda 
standardowa podróż poranna pKp z Ożarowa do War-
szawy. niestety od dn. 1.09. 2017 komfort jazdy w po-
rannych godzinach szczytu znacznie zmalał. W wyni-
ku całkowitego zamknięcia na rok szlaku kolejowego 
linii podmiejskiej do Grodziska mazowieckiego, część 
pasażerów (zwłaszcza z ursusa i Włoch, a także z pia-
stowa) korzysta z oferty Kolei mazowieckich, wsiada-
jąc do pociągu zarówno w Ożarowie mazowieckim, 
jak i na stacji pKp Warszawa Gołąbki czy Warszawa 
ursus północny. Warto zaznaczyć, że o ile jeszcze 
przed wakacjami na przystankach pKp Warszawa Go-
łąbki i Warszawa ursus północny w porannych godzi-
nach szczytu wsiadało ok. 20 osób, to obecnie jest to 
ok.100 osób na każdym z wyżej wymienionych przy-
stanków pKp. 

 Jeszcze przed zamknięciem linii PKP na Grodzisk, 
w  dn. 30.06.2017 wysłałem pismo do spółki Koleje Ma-
zowieckie z prośbą o dodatkowe połączenie przed godz. 
8.00, które istotnie poprawiłoby komfort podróży. W od-
powiedzi z dn. 5.07.2017 (nr pisma MKP d- 636-2-107-
2017) zostałem poinformowany, że w wyniku przebudo-
wy stacji Warszawa Włochy ruch pociągów odbywa się 
jednotorowo na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa 

Gołąbki i w związku z tym ograniczona jest przepusto-
wość szlaku kolejowego na tym odcinku. Ponieważ od-
powiedź spółki KM nie była satysfakcjonująca, napisałem 
kolejne pismo (z dn. 10.10.2017) z prośbą o dodatkowe 
połączenie przed godz. 8.00 rano bądź też – jeśli obecnie 
przepustowość szlaku nie pozwala na dodanie jednego 
połączenia na tej trasie – o dołączenie trzeciej jednost-
ki EN-57 do najbardziej zatłoczonego pociągu od cza-
su, kiedy zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy PKP 
(10.12.2017). W odpowiedzi z dn. 24.10.2017 roku przed-
stawiciel Kolei Mazowieckich – KM sp. z. o. o. napisał: 
 (…) w związku z szeroko zakrojonymi pracami moder-
nizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktu-
ry, spółkę PKP Polskie Linie Kolejowa S. A. nie jesteśmy 
w stanie utrzymać w rozkładzie jazdy dotychczasowej 
liczby połączeń.(...). Zmniejszona aktualnie liczba połą-
czeń na tej linii wynika z faktu ograniczenia przepusto-
wości stacji Warszawa Włochy. W chwili obecnej wiąże 
się to z wprowadzeniem ruchu jednotorowego na szlaku 
Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki, a od 4 listopada 
br., w związku zamknięciem toru 3Ł, z wprowadzeniem 
kolizyjnego przejazdu pociągów w kierunku Błonia i So-
chaczewa ze wszystkimi pociągami kursującymi po linii 
nr1. W przebudowie jest również stacja Łowicz Główny. 
Wobec zaistniałych utrudnień skutkujących brakiem 
możliwości przetrasowania wszystkich pociągów decyzje 

o wprowadzeniu zmian do rozkładu jazdy po-
dejmowane są przez zarządcę infrastruktury 
i nie mamy możliwości ani zasadności ich kwe-
stionowania. Zapewniamy Pana, że na bieżąco 
jest monitorowana sytuacja w pociągach, za-
równo pod względem warunków podróżowa-
nia, frekwencji podróżnych, jak i całokształtu 
organizacji przewozów podczas panujących 
utrudnień(...) ( pismo MHP.F-052-423-2017)
 Obecnie między godz. 7.00 a 8.00 ze 
stacji PKP Ożarów Mazowiecki do Warszawy 
odjeżdżają pociągi o  następujących porach: 
7.05, 7.14, 7.22, 7.29 i 7.47. Natomiast zgodnie 
z informacją na stronie internetowej portalpa-
seżara.pl, od wprowadzenia nowego rozkłady 
jazdy (10.12.2017) między godz. 7.00 a 8.00 
będzie mniej połączeń: 7.03, 7.11, 7.21 i 7.51. 
Przypuszczam, że obniżenie komfortu podró-
ży i większe zatłoczenie odczują uczniowie 
i inni pasażerowie dojeżdżający na godz. 8.00 
do Warszawy do szkoły czy pracy. Wobec po-
wyższych odpowiedzi ze strony spółki Koleje 
Mazowieckie pozwolę sobie skierować zapy-
tanie do zarządcy krajowego infrastruktury 
PKP PLK, czy istotnie są przesłanki techniczne, 
aby ograniczać ofertę przewozową Kolei Ma-
zowieckich na linii Ożarów Mazowiecki – War-
szawa.

dr Mariusz Latek

JEsZcZE O pKp – cODZiEnnE DOJaZDy DO WarsZaWy in
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 Jak cię widzą, tak cię czytają. Zasady redagowania 
wizualnego w prasie –to jeden z  głównych tematów 
iii Forum prasy samorządowej organizowanego przez 
urząd marszałkowski. nie zabrakło na nim również 
informatora Ożarowskiego.
 W corocznym spotkaniu udział wzięło blisko 120 
przedstawicieli tytułów wydawanych przez lokalne sa-
morządy na Mazowszu oraz eksperci komunikacji me-
dialnej i PR-u.  Wydarzenie to było okazją, by wymienić 
się doświadczeniem, poznać wyzwania, jakie stoją przed 
prasą samorządową oraz udoskonalić warsztat dzienni-
karski podczas zajęć praktycznych. 
 Na Mazowszu co drugi samorząd wydaje własny 
periodyk. Najczęściej z tego typu komunikacji z miesz-
kańcami korzystają gminy miejskie (76,7 proc.), gminy 
miejsko-wiejskie (60 proc.) oraz miasta na prawach po-
wiatu (60 proc.). Najrzadziej tego typu prasa pojawia 
się w gminach wiejskich (41,9 proc.) i powiatach (35,1 
proc.). 
 Samorządy są blisko zwykłych, codziennych spraw 
swoich mieszkańców. W istocie samorząd to nie urzędy 
i instytucje, ale właśnie wspólnota ludzi, których łączą 
miejsce zamieszkania, wspólna historia, wartości i po-
trzeby. Integracja tej społeczności jest jednym z  waż-

niejszych zadań władz samorządowych – podkreśliła 
wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska podczas  rozpo-
częcia forum.
 Prasa samorządowa to dla mieszkańców ważne źró-
dło informacji o tym, co dzieje się w gminie,  o podejmo-
wanych inicjatywach, działaniach i planach samorządów. 

Źródło: 
https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,6165,eksperckie
-forum-redaktorow.html

iii FOrum prasy samOrZĄDOWEJ 

 Każdy czytał w swoim życiu książki. Jedni mniej, 
inni więcej. Jedynie 10% z nas czyta więcej niż 7 ksią-
żek rocznie. aby zachęcić wszystkich również do czy-
tania  zorganizowaliśmy  wystawę fotograficzną pod 
tytułem „czytanie jest piękne”. 
 Na wystawie pokazujemy momenty uchwycone  
podczas czytania książek, w bibliotece.  Na zdjęciach są 
mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego, zarówno ci naj-
młodsi jak i trochę starsi. Zostały wykonane na terenie 
gminy. Prace nad nimi trwały od wczesnej wiosny i   za-
kończyły się wystawą, którą będzie można oglądać w Bi-
bliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim do końca 

roku. Poprzez fotografie chcieliśmy pokazać, że czytanie 
jest piękne w  każdym wieku i okolicznościach.
 Autorami zdjęć są członkowie Ożarowskiego Klubu 
Fotograficznego, który powstał rok temu i zrzesza pasjo-
natów fotografii. 
 Dziękujemy za możliwość prezentacji naszych prac 
Pani Elżbiecie Paderewskiej - Dyrektor Biblioteki Publicz-
nej w  Ożarowie Mazowieckim.
 Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszych prac.

Ożarowski Klub Fotograficzny

cZytaniE JEst piĘKnE
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 informator Ożarowski: Jak się zaczęły pani pasje, 
co było pierwsze podróże, czy fotografia?
 Edyta chrząszcz: Pierwsza była fotografia. W wieku 
17 lat kupiłam sobie pierwszy aparat Zenith. Miałam wuj-
ka, który fotografował i pokazał mi na początku na czym 
to polega. Zainteresowała mnie możliwość spojrzenia 
na świat przez obiektyw i zobaczenia czegoś innego, niż 
wszyscy wokół. Z czasem rozwijałam swoje umiejętności, 
choć nie było to łatwe, z powodu mniejszych możliwości 
niż dzisiaj, mniej książek, szkoleń. Królowała wówczas fo-
tografia analogowa, później pojawiła się fotografia cyfro-
wa. Zamieniliśmy tradycyjne aparaty na cyfrowe. Dzisiaj 
fotografia to moje hobby, nie mam wykształcenia foto-
graficznego, z zawodu jestem księgową.
 iO: a podróże?
 Ech: Moi rodzice lubili zwiedzać i ciągnęli nas ( mnie i 
brata), od dzieciństwa, w Polskę. Byliśmy przyzwyczajeni, 
że kiedy przychodzi weekend, wszyscy gdzieś jedziemy, 
żeby  zobaczyć coś nowego, interesującego. Kiedy pozna-
łam mojego męża, ponad 20 lat temu, zaczęliśmy razem 
wyjeżdżać, obydwoje poczuliśmy, że jest to „coś” co lubi-
my razem robić. 
 iO: czy te pasje istnieją w pani życiu oddzielnie, 

czy tylko razem?
 Ech: I oddzielnie i razem. Czasami fotografuję 
w domu, czasem na okolicznych plenerach. Ale podróży 
nie wyobrażam sobie już bez aparatu i ciężkiego plecaka 
ze sprzętem fotograficznym. Dużą wagę przywiązuję do 
tego, żeby zdjęcie było wyjątkowe, pokazywało tę ład-
niejszą stronę świata. 

podróże

 iO: Jakie miejsca pani odwiedziła? Jak  wybiera 
pani cele swoich podróży?   
 Ech: Na  początku jeździliśmy blisko, potem coraz da-
lej, pierwsze loty samolotem – to było dawno temu. W tej 
chwili świat stoi otworem, można polecieć wszędzie za 
niewielkie pieniądze. Byliśmy m.in. na Kubie, w Kambo-
dży, Islandii. Zobaczyliśmy 47 krajów na świecie, niektóre 
kilkakrotnie np. Stany Zjednoczone. Zwiedziliśmy prawie 
całą Europę, w której moim ulubionym miejscem jest Bar-
celona, odwiedziłam ją kilkanaście razy. Do najwspanial-
szych miejsc zaliczam Chile, Peru i Brazylie. Mam swoje 
fotograficzne marzenia, kiedy oglądam zdjęcia na porta-
lach podróżniczych i blogach fotograficznych znajduję 

„Uwielbiam wyjeżdżać, 
ale jeszcze bardziej wracać do Ożarowa, 
gdzie znalazłam swoje miejsce na ziemi”

Edyta Chrząszcz - mieszkanka Ożarowa Mazowieckiego, jej pasje to podróże i fotografia. Zwiedziła z mężem pra-
wie całe Stany Zjednoczone z Hawajami i Alaską, Peru, Chile, troszkę Brazylii, południowoamerykańską Patago-
nię, Kubę, Hawaje, Tajlandię i Kambodżę, Malezję i Singapur, Meksyk, Islandię, Santorini, większą część Europy, 
Kenię, Seszele i inne kraje. Na co dzień pracuje w korporacji. Swoje wyjazdy organizuje samodzielnie ( bez pośred-
ników) od zakupu biletów, po wszystkie rezerwacje i transport. Prowadzi pokazy fotograficzno-podróżnicze, jest 
autorką bloga fotograficznego : www.facebook.com/edytachrzaszcz.photo, swoje zdjęcia pokazuje również na 
Instagramie: www.instagram.com/edytachrzaszcz
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miejsca, które na mnie jako fotografce robią duże wraże-
nie. Wyjeżdżając, wiem co chcę sfotografować w danym 
miejscu. Nie lubię jesieni – szczególnie przygnębia mnie 
listopad, zawsze na ten czas planuję jakiś urlop, wybie-
ram wówczas jakieś ciepłe miejsca. Nie lubię wyjeżdżać 
w lipcu czy sierpniu, bo w Polsce jest wtedy ładnie i cie-
pło, a ja mogę pobyć w domu, w Ożarowie, do którego 
jestem bardzo przywiązana. Uwielbiam wyjeżdżać ale 
jeszcze bardziej wracać. Znaleźliśmy sobie tutaj swoje 
miejsce na ziemi. 
 iO: Jaki kraj zrobił na pani największe wrażenie?  
 Ech: Jak się wiele podróżuje, to coraz mniej jest 
w  stanie człowieka zaskoczyć. Najbardziej spektakular-
ną podróżą dla mnie była podróż do chilijskiej Patagonii. 
Byliśmy w Ameryce Południowej i postanowiliśmy od-
wiedzić to bardzo odległe miejsce. Niesamowite wraże-
nie robią puste przestrzenie, jadąc kilkaset kilometrów, 
jest tylko droga i my, czasami spotyka się jeszcze dzikie 
zwierzęta. Nie ma miast. Wrażenie zrobił na mnie wiatr, 
który wiał 300 km/godz.  Idąc w góry musieliśmy mocno 
trzymać się za rękę, żeby nas nie porwało. Niesamowita 
przyroda i niezapomniane widoki. Jeśli chodzi  natomiast 
o  wakacyjne kierunki podróży, to Hawaje. Byliśmy tam 
kilka lat temu w grudniu, zapierające dech plaże, ogrom-
ne fale i surferzy - krajobraz jak z amerykańskich filmów. 
Zapamiętam na pewno wybuch wulkanu na Hawajach, 
który jest czynny od kilkunastu lat, widzieliśmy jego nisz-
czycielską siłę. Byliśmy też na Seszelach, które są niesa-
mowitym miejscem do wypoczynku,  wspaniałe, malow-
nicze plaże. Siedem najpiękniejszych plaż na świecie, to 
właśnie tam.  

 iO: Jak przygotowuje się pani do wyjazdów? Jak je 
pani planuje?
 Ech: Żeby podróżować wcale nie trzeba mieć bardzo 
dużo pieniędzy, trzeba mieć dużo czasu na przygotowa-
nie i determinacji, żeby szukać tanich lotów. Na to gdzie 
się wybieramy, wpływa też moje fotograficzne hobby. 
Przed każdą podróżą czytam przewodniki, blogi, przy-
gotowuję się, co fotografować, o której godzinie. W ten 
sposób robię plan podróży. 
 Uzupełniamy się z mężem w planowaniu naszych wy-
jazdów. Ja wyszukuję, co chcemy zobaczyć, gdzie poje-
chać już na miejscu, mój mąż zajmuje się logistyką, czym  
i jak podróżować,  żeby było wygodnie i korzystnie ceno-
wo. W ten sposób to sobie poukładaliśmy. 

 Kiedy przychodzi nowy rok to sprawdzam dni wolne, 
planuję urlop, bo mam go tyle, co wszyscy, a wyjeżdża-
my około cztery razy do roku. Rozpoczynamy od zakupu 
biletów lotniczych. Jeżeli mamy pomysł na jakiś kraj, to 
staramy się sprawdzać promocje, śledzimy portale re-
zerwacyjne. Tak było np. z Alaską, która kiełkowała w nas 
bardzo długo. Alaskę najlepiej zwiedzać tak naprawdę 
trzy miesiące w roku, nam się udało, pojechać tam tanio 
czerwcu, podczas białych nocy. Pamiętam, jak w 2016 
roku w styczniu, był bardzo mroźny poranek, wstajemy, 
niedziela, mąż mówi, że przyszła informacja, że na czer-
wiec są bilety na Alaskę. Spojrzałam na kalendarz... szyb-
ka decyzja - kupujemy. Bilety te kosztowały nas 1600 zł/
osobę z Amsterdamu. Czyli za niecałe 2000 zł/os. polecie-
liśmy na drugi koniec świata…
 Wszystko co jest możliwe załatwiamy i rezerwujemy 
z Polski przed wyjazdem. Lata podróżowania i doświad-
czenia nauczyły nas tego. Jak polecieliśmy do Ameryki 
Płd. przez niecałe trzy tygodnie udało nam się zobaczyć 
Chile i Peru oraz częściowo Brazylię i Argentynę, ale 
wszystko mieliśmy wcześniej zaplanowane i sprawdzo-
ne.  Przy planowaniu korzystam z  map elektronicznych, 
zaznaczam, wprowadzam opisy, notatki. Z tego tworzy 
się szkic wyjazdu, potem mój mąż sprawdza odległości 
i możliwości transportowe. Następnie szkic trafia do Ex-
cela. To jest cały mój patent, w ten sposób oszczędzam 
minimum 50 % kosztów,  w stosunku do wyjazdów zaku-
pionych przez biuro podróży. Średnio planowanie zajmu-
je nam około 3 m-ce. Mamy dużą satysfakcję, że wszystko 
organizujemy sami.
 iO: pani turystyczne marzenie?

 Ech:  Australia i Nowa Zelandia, jest to 
dosyć daleko i drogo, poza tym nie opłaca 
się tam jechać na dwa tygodnie, tylko naj-
lepiej na miesiąc, czyli cały roczny urlop. Ale 
nauczyłam się, że nie zawsze da się zoba-
czyć i sfotografować wszystko od razu… 
 iO: Jakie pamiątki przywozi pani 
z podróży? 
 Ech: Różne, ale zawsze staram się, żeby 
było to coś ciekawego rękodzieło, biżuteria 
np. z Alaski przywiozłam kupę łosia. Pod-
czas spotkań o Alasce pokazuję tę kupę,  
która jest kuleczką z  wysuszonego siana. 
Z tego robi się różne rzeczy, między innymi 
biżuterię, bombki na choinkę. W związku 
z tym również sporo kosztuje. Idąc kiedyś 

przez pole, na Alasce, znalazłam tę „cenną pamiątkę” 
i zabrałam. Wzbudza to teraz na moich pokazach śmiech 
i zdziwienie. 

Fotografia 

 iO: historia kilku ważnych dla pani zdjęć?  
 Ech:  W tym roku byłam na festiwalu body paintin-
gu w Austrii, fotografowałam modelki, wyszły niesamo-
wite zdjęcia. Fotografując zatracam się w tym. Ostatnio 
jedno ze zdjęć zrobionych podczas festiwalu powiesiłam 
w domu na ścianie, lubię na nie patrzeć, jest dla mnie wy-
jątkowe. 
 Mam też zdjęcie z Kuby - starszego człowieka z radyj-

20th World Bodypainting Festiwal 

W
y

W
ia

D
 Z

...



13Informator Ożarowski 10/75 2017

kiem. On nie pozował turystom dla pieniędzy, siedział w 
kowbojskim kapeluszu z ujmującym uśmiechem. Na po-
czątku nie chciał zgodzić się na zdjęcie, ale dał się przeko-
nać. Bardzo je lubię.
 Nie mogę pominąć pewnej historii fotograficznej, któ-
ra będzie ze mną długo. Zostałam poproszona, żeby sfo-
tografować starszych ludzi w stowarzyszeniu Mali bracia 
ubogich. Dużo myślałam, jak do tego podejść, bo byli to 
starsi, samotni ludzie, którym w życiu niewiele pozostało. 
Było to podczas spotkania karnawałowego zorganizowa-
nego przez wolontariuszy. Kiedy mnie zobaczyli z apa-
ratem, ich  pierwsza reakcja  była „NIE”. Nie chciałam się 
narzucającą, zaczęliśmy rozmawiać i pomogło. Była tam 
pewna starsza pani, która absolutnie nie chciała słyszeć o 
robieniu jej zdjęć, zaproponowałam, że zrobię to zdjęcie i 
jej pokaże, jeśli nie spodoba się to je usuniemy. Udało się, 
wyszło dobrze. Jak kobieta zobaczyła to zdjęcie, to na jej 
twarzy pojawił się uśmiech, a w oczach blask.  Wywoła-
łam tę fotografię i podarowałam jej… Uważam, że czło-
wieka nie można pokazać na zdjęciu tak, żeby go obrazić, 
trzeba wyciągnąć z niego to, co ma najlepsze. 

 iO: czy każdy może robić zdjęcia?  
 Ech: Robić zdjęcia tak, ale nie być fotografem. Foto-
grafia jest gdzieś głęboko w nas, ja patrzę inaczej na świat 
- okiem fotografa, zauważam pory roku, zachód i wschód 
słońca. Fotografia pokazuje emocje. To, że ja robię koloro-
we zdjęcia,  to nie jest przypadek. Mam taką osobowość, 
że lubię kolory, czarno – białe zdjęcia są dla mnie trudne. 
Kolory natomiast mam w sobie.
 iO: Gdzie można zobaczyć pani prace?  
 Ech: Staram się od jakiegoś czasu pokazywać swoje 

fotografie, założyłam bloga na FB, ma on spory zasięg. 
Niektóre zdjęcia mają ponad dwa tysiące odsłon. Od nie-
dawna, zaczęłam prowadzić pokazy fotograficzne, pod-
czas których opowiadam o podróżach i pokazuję zdjęcia. 
Miałam już około dwudziestu takich spotkań między in-
nymi w Centrum Inicjatyw Społecznych, zainteresowanie 
nimi jest coraz większe. 
 iO: mam dla pani fotograficzne wyzwanie fotogra-
ficzne  – Ożarów mazowiecki?  
 Ech: Mam to w planach.  Moim marzeniem był klub 
fotograficzny, jak usłyszałam o tej inicjatywie w Ożaro-
wie Mazowieckim, to któregoś dnia poszłam do Centrum 
Inicjatyw Społecznych i dowiedziałam się, że są tutaj lu-
dzie o podobnych zainteresowaniach. Stworzyliśmy kre-
atywną grupę, niedawno odbyła się pierwsza wystawa 
naszych prac „Czytanie jest piękne”  w Bibliotece.  Mamy 
kilka pomysłów na fotografie Ożarowa Mazowieckiego. 
Uprawiam nordic walking i jeżdżę rowerem -  tak odkry-
łam Płochocin, Gołaszew, ta gmina ma potencjał. Cztery 
pory roku w gminie Ożarów Mazowiecki -  to jest nasz po-
mysł. 

na koniec

 iO: pochodzi pani z radomska, jak trafiła pani do 
Ożarowa mazowieckiego?  
 Ech: Na początku mieszkałam w Warszawie, to było 
ponad 20 lat temu, potem w bloku, w Ursusie. Zawsze z 
mężem marzyliśmy o zakupie domu i wybraliśmy Ożarów 
Mazowiecki między innymi ze względu na spokój, który 
bardzo sobie cenię. 
 iO: co dla pani jest ważne w życiu?
 Ech: Żeby życie przeżyć w pełni, żeby móc powie-
dzieć, że spełniłam swoje marzenia. Mam ich wiele, ale, 
staram się marzyć ostrożnie, bo moje marzenia się speł-
niają prędzej, czy później. Chcę zarażać ludzi podróżami, 
które kształcą oraz  uczą  szacunku do ludzi i rzeczy.
 iO: W takim razie tego wszystkiego pani życzę 
i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała : Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
Zdjęcia: Edyta Chrząszcz i Paweł Krupa

Kuba Hawana Wiatraki - Hiszpania - Kastylia La Mancha 

Niedźwiedź Grizzly na Alasce
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     Dwie godziny śmiechu i muzyki, tak można opisać koncert jubileuszowy kabaretu Ot.tO, który odbył się 29 
października, w hotelu mazurkas. 
     Oprócz artystów kabaretu, mogliśmy zobaczyć również gościnny występ Ewy błachnio, która z jubilatami 
zaśpiewała „Śliczną, higieniczną” oraz rafała brzozowskiego, z którym wszyscy wykonali przebój „tak blisko”.  
artystom udało się „zaciągnąć” na scenę nawet burmistrza pawła Kanclerza i namówić na wspólne wykonanie 
utworu  „Zasmażka”.
      Kabaret Ot.tO występuje na scenie od 30 lat w tym samym składzie: andrzej piekarczyk, andrzej tomanek 
i Wiesław tupaczewski, z inicjatywy którego powstał kabaret. swoją nazwę artyści tłumaczą często jako za-
czerpniętą od pierwszych słów „Ostatnie takie trio Oszołomów”. Wydali ponad 10 płyt, z których dwie otrzy-
mały status platynowej, a dwie złotej.
      podczas jubileuszu nie zabrakło największych przebojów w nowych aranżacjach: „Zasmażka”, „Wakacje”, 
„Droga pani sąsiadko”, „Jak ja kocham cię”, „przebój twój biust”, ale były też najnowszych piosenki: „500+”, 
„żona szuka rolnika”, „Gdy już będę milionerem”. 
    Kilkuset zgromadzonych widzów miało okazję również poznać najnowsze skecze kabaretu. artyści wyróż-
niają się wielką muzykalnością i bardzo dobrym kontaktem z publicznością, co można było zauważyć podczas 
występu.  
    Kolejne, w tym roku, świetne widowisko artystyczne, w którym mogliśmy brać udział.

      Jolanta Kołodyńska - rzeźnik
Foto: michał turkas

Jubileusz 30 lecia Kabaretu OT.TO
w Ożarowie Mazowieckim
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Wolna
i Niepodległa
Koncert patriotyczny z okazji rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, 
12 listopada 2017 r. - Scena Ołtarzew
foto: Paweł Krupa
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Liście lecą z drzew...
Antonina Krzysztoń w Ołtarzewie

Liście lecą z drzew...
Antonina Krzysztoń w Ołtarzewie

 W czasach pogoni za karierą, kolejnymi zerami na koncie oraz nowym smartfonem  wieczór z Antoniną Krzysz-
toń był jak podróż do innego wymiaru.  Artystka przeniosła nas w świat, w którym ważny jest człowiek i jego emocje. 
 19 listopada gościliśmy Antoninę Krzysztoń wraz z zespołem i koncertem „Liście lecą z drzew”. Był on refleksyjny 
i pełen przemyśleń egzystencjalnych, jak artystka, której twórczość i poruszane w tekstach życiowe dylematy zmieni-
ły się przez lata, ale nie zmienił się jej wyjątkowy głos. Kiedy go usłyszałam, przypomniałam sobie, jak ponad 20 lat 
temu, w czasach licealnych byłam na jej koncercie…brzmienie to samo.
 Antonina Krzysztoń (ur. 1954) – kompozytorka, autorka tekstów, pieśniarka. Związana z nurtem szeroko pojętej 
piosenki poetyckiej oraz religijnej. Wydała 13 płyt autorskich. Współpracowała m.in. z takimi twórcami, jak: J. Pie-
trzak, M. Lorenc, M. Pospieszalski, K. Kryll, L. Możdżer, A. Strug. Laureatka m.in. Nagrody Muzycznej Fryderyk 
przyznawanej przez Akademię Fonograficzną. Niedawno zadebiutowała literacko książką dla dzieci „Przeźroczysty 
chłopiec”. 
 Koncert zorganizowany w Scenie Ołtarzew odbył się pod patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – 
Pawła Kanclerza.
        Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
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blisko 150 samorządowców wzięło udział w pierw-
szych mistrzostwach polski samorządowców 
w runmageddonie - ekstremalnym biegu z przeszko-
dami, który odbył się 18 listopada w pabianicach. 
uczestniczył w nim między innymi nasz kolega - pa-
weł Dąbrowski. ukończył go na 23 miejscu z czasem: 
01:15:26.
 Runmageddon - to morderczy bieg z przeszkoda-
mi, wymagający wszechstronnych zdolności biegowo – 
sprawnościowych, odbył się na dystansie  6 kilometrów.  
Zawodnicy mieli do pokonania blisko 30 przeszkód m.in. 
indiana jones XXL, komandos, helikopterowa drabinka, 
multi rig.

 Jednym ze śmiałków, biorących udział w biegu był 
Paweł Dąbrowski - informatyk, który pracuje w Urzędzie 
Miejskim od 5 lat. Od 3 lat jest zapalonym biegaczem 
i członkiem grupy Ożarów Mazowiecki Biega. Biega-
niem zaraża rodzinę i kolegów z pracy. To nie były jego 

pierwsze zawody tego typu. 
W 2016 r. zdobył tytuł Runma-
geddon Weteran (zaliczając 
trzy dystanse: 6, 12 i 22 km), 
brał udział w wielu imprezach 
biegowych, m.in. XXII Marato-
nie Solidarności (z Gdyni do 
Gdańska), XLII Maratonie Pie-
szym im. Andrzeja Zboińskie-
go (50 km po Kampinoskim 
Parku Narodowym), 5 Półma-
ratonie im. Janusz Kusociń-
skiego.

  „Trasa była ciężka 
i urozmaicona, od początku 
wchodzenie i wychodzenie 
z dołów, później pieszy rajd 
w zimnej wodzie gdzie po wyjściu nie czuło się nóg 
i w  takim stanie trzeba było pokonać pozostałe prze-
szkody np. wysokie ściany, wspinać się po linie, czołgać 
pod drutem kolczastym, przenosić opony.
Było zimno i bardzo mokro, więc pokonanie trasy było 
wielkim wyzwaniem. Wszyscy, którym się to udało, 
przekroczyli kolejne granice własnej wytrzymałości.” – 
tak swoje wrażenia z biegu opisał Paweł.

Gratulujemy siły i charakteru, dziękujemy za promocję 
Gminy Ożarów Mazowiecki.
        
 Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik 

ZZa biurKa na runmaGEDDOn

Jesień i zima to szczególnie trudny czas dla kotów wolno bytujących. 
Odrobina dobrych chęci i ludzka życzliwość może odmienić los 

tych zwierząt. Koty wolno żyjące są zwierzętami dzikimi i stanowią 
bardzo ważny i nieodłączny element miejskiego ekosystemu, to one 

pomagają w ograniczaniu liczby gryzoni, myszy i szczurów   
w miastach.

Dlatego, apeluję do zarządców budynków, administratorów 
nieruchomości i wszystkich mieszkańców Gminy Ożarów 

Mazowiecki o pomoc. Stwórzmy dla nich bezpieczne, ciepłe i suche  
schronienie z  dostępem do wody i jedzenia. 

Życie wszystkich zwierząt jak również kotów jest chronione prawem.
Zgodnie z art. 1 Światowej Deklaracji Praw Zwierząt wszystkie 

zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do eg-
zystencji. Natomiast ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt nakłada na wszystkich obywateli humanitarne traktowa-
nie wszystkich zwierząt, w tym również kotów wolno żyjących. 

Wszystkim mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki z góry 
serdecznie dziękuję za wypełnienie słów tego apelu, który mam 

nadzieję spotka się z Państwa akceptacją.  

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

apEL O pOmOc KOtOm WOLnO żyJĄcym
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 W ramach ormiańskiego wieczoru w scenie Oł-
tarzew wystąpił Kamil radzimowski z zespołem. ar-
tysta jest muzykiem i kompozytorem. na co dzień 
pracuje jako organista u dominikanów na służewie. 
Z wykształcenia jest pianistą, grał również na gitarze, 
a obecnie na lutni perskiej, śpiewa. Jego miłością jest 
starożytny instrument ormiański - duduk. Dźwięk 
tego liczącego sobie 3 tysiące lat drewnianego in-
strumentu dętego wykonanego z drewna morelowe-
go przypomina brzmienie saksofonu.  Jest jedynym 
w  polsce wykonawcą grającym w sposób mistrzowski 
na tym instrumencie.

 „Kamil Radzimowski Band” wystąpił w składzie: Ka-
mil Radzimowski (śpiew, duduk, lutnia perska), Mateusz 
Chmielewski (akordeon klawiszowy), Kamil Maxymilian 
Kukla (perkusja), Kamil Kucharczyk (instrumenty klawi-
szowe). Licznie przybyli na koncert słuchacze, zaprosze-
ni goście, fani twórczości Kamila Radzimowskiego oraz 
przedstawiciele ormiańskiej społeczności. Usłyszeliśmy 
głównie kompozycje lidera zespołu, ale też utwory or-
miańskie, azerskie, żydowskie czy bałkańskie. Było rado-
śnie, rytmicznie i tanecznie. 

 W czasie trwania koncertu na ekranie można było 
oglądać zdjęcia  z Armenii, z gór Kaukaz ze zbiorów lide-
ra zespołu. Po koncercie Piekarnia Ormiańsko-Gruzińska 
Marukyan z Ożarowa Mazowieckiego zaprosiła na pyszne 
chaczapuri z oryginalnymi gruzińskimi sosami i ciasta or-
miańskie.
 Wpływ kultury ormiańskiej na muzykę popularną na 
świecie jest bardzo duży. Wśród Ormian i osób pocho-
dzenia ormiańskiego można znaleźć m.in. barda Bułata 
Okudżawę, francuskiego piosenkarza Charlesa Aznavo-
ura, piosenkarkę i aktorkę Cher, czy kanadyjskiego pio-
senkarza i aktora Garou. Ormiańskie korzenie ma również 
Krzysztof Penderecki i znany z kulinarnych wędrówek Ro-
bert Makłowicz, a także reżyser filmowy Jerzy Kawalero-
wicz czy piosenkarka Sonia Bohosiewicz. 
 Kompozytorzy muzyki do filmów Gladiator i Pasja wy-
korzystali duduk. W Ożarowie Mazowieckim w Orszaku 
Trzech Króli wykorzystujemy, za zgodą artysty, utwory 
grane przez Kamila Radzimowskiego na duduku.
 Koncert odbył się pod patronatem burmistrza Ożaro-
wa Mazowieckiego Pawła Kanclerza.

Grażyna Lipska-Zaremba

OrmiaŃsKi WiEcZÓr

 Dom opieki? nie do końca. Willa Wiosenna mocno 
odbiega od tej definicji - przekonuje marek Kubicki, 
dyrektor zarządzający medicover senior. uroczyste 
otwarcie nowego ośrodka medicover senior, miało 
miejsce w piątek 27 października. 

 Willa Wiosenna to 
miejsce inne niż te, któ-
re przywykliśmy określać 
mianem domów spokojnej 
starości czy domów opieki 
– mówi Marek Kubicki - Nasz 
dom nie mieści się w żadnej 
z tych definicji. Powstał z my-
ślą o seniorach, którzy czują 
się osamotnieni i chcą być  
wśród ludzi, którym zależy 

na tym, by wyrwać się z codziennej monotonii, by w inte-
resujący sposób spędzić swój czas.
 Zgodnie z prognozami Polska do 2060 roku osiągnie 
drugą najwyższą medianę wieku w Unii Europejskiej, co 
oznacza, że problem samotności osób starszych będzie 
narastał. 
 Nasz dom to odpowiedź na to wyzwanie -  wyjaśnia 
Marek Kubicki -  Ale to  także atrakcyjne miejsce dla senio-
rów, którzy chcą realizować swoje pasje, zatroszczyć się 
o zdrowie, dla których ważne jest poczucie bezpieczeń-
stwa. 
 Tworzymy przestrzeń sprzyjającą integracji – doda-
je Beata Wiśniewska, kierownik ośrodka -  organizowa-
ne u nas ciekawe warsztaty, zajęcia, wieczorki taneczne 
i  wiele innych aktywności, pozwoli seniorom przyjemnie 
spędzać czas w towarzystwie swoich rówieśników.  Zgod-

nie z koncepcją ośrodka to także oni zdecydują o tym, co 
będzie się działo: jakie zajęcia będą realizowane na miej-
scu, jakie pasje i zainteresowania będą tu rozwijać. Chce-
my, by o charakterze domu stanowili jego mieszkańcy, 
żeby czuli się tu po prostu szczęśliwi.
 Willa Wiosenna zadba o zdrowie i kondycję seniorów.  
 Na miejscu nad zdrowiem mieszkańców przez całą 
dobę czuwa zespół pielęgniarsko-opiekuńczy. Fizjote-
rapeuci, wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny, siłownia, 
a nawet grota solna mają pomóc mieszkańcom w powro-
cie do pełni sił po urazach czy przebytych chorobach. 
 Otwarcie ośrodka przebiegło w niezwykle miłej i nie-
formalnej atmosferze. Wspólna lampka szampana, tort, 
przemówienia zaproszonych gości, występy sceniczne, 
symboliczne przecięcie wstęgi, zwiedzanie ośrodka to 
tylko niektóre z atrakcji uroczystości. Wśród zaproszo-
nych gości byli m.in. przedstawiciele lokalnych władz i in-
stytucji – wśród nich: zastępca burmistrza Ożarowa Ma-
zowieckiego, Dariusz Skarżyński oraz burmistrz Błonia, 
Zenon Reszka. 
 Więcej o Willi Wiosenna na stronie: www.willawiosen-
na.pl

mEDicOvEr sEniOr OtWOrZył nOWy OŚrODEK W ŚWiĘcicach
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 Przepis na bazie piernika staropolskiego wg Madame 
Edith.

składniki:
•	 500 g miodu
•	 1 szklanki cukru
•	 250 g masła (można zastąpić smalcem)
•	 3 jajka
•	 1 kg mąki
•	 3 łyżeczki sody oczyszczonej
•	 ½ szklanki mleka
•	 ½ łyżeczki soli
•	 1 łyżka cynamonu
•	 1 łyżeczka zmielonych goździków
•	 0,5 łyżeczki imbiru
•	 0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej (zmielonej)
•	 100 g rodzynek
•	 100 g migdałów
•	 100 g suszonych śliwek

Do przełożenia ciasta:
•	 600	g	śliwkowej	konfitury	lub	powideł	węgierkowych

Wykonanie:
 Miód, cukier i masło podgrzewam w garnku, aż do cał-
kowitego rozpuszczenia się masła. Kiedy składniki się po-
łączą, będą gorące i płynne wylewam je na mąkę 
znajdującą się w dużej misie, czyli „zaparzam ją”. 
Lekko studzę i wyrabiam w mikserze lub ręką. W 
zimnym mleku rozpuszczam sodę – dodaję do 
ciasta wraz z solą i przyprawami korzennymi. Mie-
szam, dodając jajka. Ponownie wyrabiam, aż cia-
sto będzie miało gładką konsystencję. Ciasto na 
piernik przekładam do ceramicznej misy. Wrzu-
cam bakalie i raz jeszcze dokładnie mieszamy za 
pomocą łyżki.
 Ciasto na piernik przykrywamy bawełnianą 
lub lnianą ściereczką i obwiązujemy gumką re-
cepturką. Wkładamy do lodówki ( chłodnej piwni-
cy lub garażu) na minimum 2  tygodnie, może być 
dłużej, do 8 tygodni, by w tym czasie dojrzało. 
 Następnie dojrzałe już ciasto  wyjmuję z  lo-
dówki i zostawiam na kilka godzin, by się ogrza-
ło. Inaczej będzie je ciężko rozwałkować (zawie-
ra dużo masła, które w niskiej temperaturze jest 

twarde). Dzielimy je na 3 części,  każdą z nich wałkujemy 
na placek ok. 5 mm grubości, najlepiej przy użyciu dwóch 
arkuszy papieru do pieczenia, gdyż ciasto zawiera baka-
lie (m.in. śliwki), które przyklejają się do wałka. W trak-
cie wałkowania staramy się uzyskać kształt zbliżony do 
prostokąta (ok. 30 x 36 cm). Piernik układamy na blaszce 
wyłożonej papierem do pieczenia. Każdy blat pieczemy 
oddzielnie, ok. 15 minut, do „suchego patyczka” w tem-
peraturze 160 stopni C z termoobiegiem (170-180 bez tej 
funkcji). Po upieczeniu blaty zostawić do całkowitego wy-
studzenia. Następnie złożyć w całość, przekładając konfi-
turą. Dzielimy na 3-4 części.

polewa czekoladowa – składniki:
/na ok. 2 części/
•	 200	g	ciemnej	czekolady	–	najlepiej	min.	60-70%	ka-
kao
•	 50	g	masła
•	 50	g	śmietany	kremówki

Wykonanie:
 W garnku rozpuszczamy masło, kremówkę wraz z po-
kruszoną na drobne kawałki czekoladą. Kiedy polewa 
czekoladowa nieco ostygnie smarujemy nią pierniki.

Garść tradycji, szczypta imbiru 
- dojrzewający piernik staropolski

Z przepiśnika pana domu

 Czy ktoś wyobraża sobie Święta Bożego Narodzenia bez tradycyjnego pierni-
ka? Myślę że nie … dlatego w listopadowym numerze Informatora prezentujemy 
przepis na dojrzewający piernik staropolski. To jedno z moich ulubionych świątecznych ciast,  „ręka ludzka nie 
mogła tego zrobić” kiedyś usłyszałem … Przepis jest prosty, pomimo sporej ilości składników.  Aromatyczny o wy-
razistym, głębokim smaku, przełożony tradycyjną śliwkową konfiturą oraz polany polewą czekoladową. Plusem 
tego ciasta jest fakt, iż włożony w przygotowanie wysiłek rozkłada się na dwa etapy. Dziś nastawia się ciasto, a za 
minimum dwa tygodnie piecze.  Nie trzeba być mistrzem cukiernictwa, zachęcam…
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KaLEnDarium DOmu KuLtury „uŚmiEch” 
GruDZiEŃ

DOm KuLtury ,,uŚmiEch”
W OżarOWiE maZOWiEcKim, uL. pOZnaŃsKa 165

 ▶ 2 grudnia - sobota - Koncert Zespołu Ludowego 
„Ożarowiacy”  w Nadarzynie 

 ▶ 3 grudnia - niedziela - godz. 15.00 – 18.00 Mia-
steczko bożonarodzeniowe dla najmłodszych. Hala na-
miotowa na terenie boiska UKS „Ołtarzew”.  Wstęp wolny!

 ▶ 10 grudnia - niedziela - godz. 16.00 Wernisaż po-
konkursowy - „Mój projekt ożarowskiej kartki świątecz-
nej”

FiLia W JÓZEFOWiE, uL. FabrycZna 15

 ▶  10 grudnia - niedziela - godz. 15.00 Przedstawie-
nie dla dzieci pt. „Magiczny Płatek Śniegu”. Teatr Dur-Moll. 

Wstęp wolny!
 ▶ 17 grudnia  - niedziela - godz. 16.00  Koncert świą-

teczny w wykonaniu dzieci uczęszczających na zajęcia 
wokalne oraz instrumentalne, grupy Mazanki Zespołu 
Ludowego „Ożarowiacy” oraz Świetlicy Środowiskowej 
w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie. 
Wstęp wolny!

FiLia W brOnisZach, uL. prZyparKOWa 15    

 ▶ 10 grudnia - niedziela - godz. 15.00 Zapraszamy na 
warsztaty rodzinne: „Szopki bożonarodzeniowe”. 
Wstęp wolny! 

KaLEnDarium bibLiOtEKi pubLicZnEJ - GruDZiEŃ

bibLiOtEKa pubLicZna 
W OżarOWiE maZOWiEcKim, 

uL. sZKOLna 2

 ▶ Spotkanie z cyklu „Książka z autografem”. Gość: Ałbe-
na Grabowska – 06.Xii, godz. 17.30

 ▶ Ożarowski Dzień Wolontariusza – 09.Xii, godz.14.00
 ▶ Aukcja oryginałów ilustracji  do książeczki dla dzieci 

„Nie pękaj!” podczas Dnia Wolontariusza  – aukcja na cel 
charytatywny. 

 ▶ Jak nie marnować żywności! – wykład on-line Wszech-
nicy Żywieniowej SGGW – 13.Xii, godz. 17.15

 ▶ Pracownia Świętego Mikołaja – warsztaty kreatywne 
dla dzieci i rodziców – 13,14,15.Xii, godz. 13.00-15.00

FiLia W JÓZEFOWiE, uL. FabrycZna 15
Ważne: od 20.Xi jesteśmy już po remoncie  

i wszystkich zapraszamy! 

 ▶ Budujemy domki styropianowe dla kotów, 
25.Xi, godz. 10.00-12.00. Wraz z Fundacją „Chcę 
Mieć Przyszłość” po raz kolejny zajmiemy się po-
mocą bezdomnym zwierzętom. Zapisy w Filii nr 1  
tel. 22 292 60 22

 Informacje o wydarzeniach bieżących znajdują się w 
kalendarium na stronie Biblioteki, gdzie można również 
zapisać się na biblioteczny newsletter.
 Kontakt: Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim:   22 722 
12 65, Filia w Józefowie: 22 292 60 22, Filia w Święcicach:  
22 721 02 60.

 Sobotni wieczór 21 października w Scenie Ołtarzew 
należał do EKT Gdynia. Zespół szczęśliwie „dopłynął” 
do Ożarowa mimo orkanu „Grzegorz” szalejącego nad 
Polską. EKT Gdynia jest jednym z naj-
ciekawszych i najpopularniejszych 
zespołów szantowych. Występuje na 
scenie od 30 lat. Gra w Polsce, na zna-
nych przeglądach i festiwalach piosenki 
żeglarskiej ale i występuje w świecie. 
Ma w swoim repertuarze znane miło-
śnikom żeglowania piosenki szantowe. 
Głównie grywa jednak kompozycje za-
łożyciela i lidera zespołu Jana Wydry. 
Utrzymane w rockowym brzmieniu 
ballady stworzyły wspaniały klimat na 
koncercie w Scenie Ołtarzew i przenio-
sły ożarowską publiczność na mazurskie jeziora i morskie 

wyprawy jachtowe, bawiąc i wzruszając treścią opowie-
ści. 
 Zespół wystąpił w składzie:  Jan Wydra – gitara, śpiew 

(założyciel i lider zespołu, autor tekstów 
i  muzyki), Jacek Fimiak – instrumenty 
perkusyjne, śpiew, Krzysztof Kowalew-
ski – gitara elektryczna, Kamil Szewczyk 
– gitara elektryczna, gitara basowa, 
Marcin Ritter „ Ritus”– gitara basowa.

 Koncert odbył się pod patro-
natem  burmistrza Ożarowa Mazowiec-
kiego - Pawła Kanclerza.

Grażyna Lipska-Zaremba

WiEcZÓr sZantOWy Z EKt GDynia
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 70 zdjęć płochocina i okolic autorstwa Katarzyny 
cackowskiej i roberta Wiechetka można obejrzeć na 
wystawie dostępnej w Filii Domu Kultury „uśmiech” 
w Józefowie.

 W niedzielę, 29 października br. w Fi-
lii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 
odbył się wernisaż wystawy fotografii pt. 
„Dwa spojrzenia. Fotografie Płochocina 
i okolic.” Katarzyny Cackowskiej i Roberta 
Wiechetka. 

 Autorzy na wystawie zaprezento-
wali zdjęcia, które zostały wykonane w 
Płochocinie i okolicach, w różnych po-
rach roku. Wszystkie skupiają się na przy-
rodzie, dzikości i pięknie naszych stron. 
Twórcy zbierali fotografie podczas indy-
widualnej pracy i wspólnych spotkań w 
ciągu całego roku.

 Spotkanie z okazji otwarcia wystawy 
było kameralne, przebiegało w sympa-
tycznej atmosferze. Miejsce, w którym 
wernisaż został zorganizowany – budy-
nek Filii Domu Kultury, czyli dawnej szkoły w Józefowie, 
również pasowało do tego wydarzenia. Gmach ten od 
wielu lat jest częścią okolicy, która inspiruje autorów. Miłą 
atmosferę wernisażu uzupełniła obecność wielu przyja-
ciół, życzliwe rozmowy, częściowo własnoręcznie wyko-

nany poczęstunek oraz świece i dekoracje z zasuszonych 
łąkowych kwiatów. 

A na koniec oddajmy jeszcze głos auto-
rom zdjęć:
 „Moje zdjęcia nie powstają na skutek 
jakichś długich przygotowań, czy cze-
kania na właściwy moment albo długo-
trwałego kadrowania, czy profesjonalnej 
obróbki. Są raczej efektem chwili, czasem 
przypadku, są  zapisami ulotnych mo-
mentów, a najbardziej odzwierciedlają 
chyba to, że jestem po prostu ciekawa 
świata i potrafię się zachwycić rzeczami 
najzwyklejszymi” - Kasia Cackowska.

  „Fotografia - chęć zatrzymania ulot-
nych chwil, towarzyszy wielu ludziom. 
W moim przypadku stała się świadomym 
wyborem wykształcenia i pracy. „Trze-
ba patrzeć zdjęciami” to moje motto. Po 
pewnym czasie tak właśnie się dzieje, je-
śli spędzamy dużo czasu z aparatem przy 
oku” - Robert Wiechetek.
 Wystawę można oglądać do stycznia, 

od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-20.00. Za-
praszamy do odwiedzin! 

Agnieszka Kowalska Dom Kultury „Uśmiech” 

WystaWa „DWa spOJrZEnia. FOtOGraFiE płOchOcina i OKOLic.”
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 Mamy za sobą cykl treningów będących projektem 
o nazwie „Nordic walking – sport dla wszystkich” współfi-
nansowanych przez Gminę Ożarów Mazowiecki. Z pomo-
cą tych pieniążków mogliśmy zakupić dodatkowe pary 
kijków nordic walking, które są wypożyczane osobom, 
chcącym spróbować swoich sił w tym sporcie, a nie posia-
dają własnego sprzętu. Ponadto do naszej kadry instruk-
torów dołączyły dwie trenerki:  Magdalena i Edyta, które 
swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają uczestników 
podczas treningów, prowadzą profesjonalną rozgrzew-
kę oraz kończą marsz rozciąganiem. Wzięliśmy czynny 
udział w przygotowaniu, organizacji oraz poprowadze-
niu marszu nordic walking podczas XXIX Biegu im. Janu-
sza Kusocińskiego, ze wspaniałą frekwencją uczestników.

 Nieustannie prowadzimy środowe, wieczorne tre-
ningi, start z parku przy fontannie o godzinie 18.00, na 
które serdecznie zapraszamy.  Zadanie publiczne „Nordic 
walking – sport dla wszystkich” jest współfinansowane ze 
środków budżetu gminy Ożarów Mazowiecki.
 Zapraszamy również na kolejne nadchodzące wyda-
rzenie będące naszą inicjatywą, którym będzie Nordic 
Walkingowy Rajd Mikołajkowy w dniu 02.12.2017 godz. 
10.00 zbiórka przy fontannie. Po przejściu zaplanowa-
nego odcinka prawidłową techniką nordic walking dla 
wszystkich uczestników przygotowaliśmy dodatkowe 
atrakcje: ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy 
oraz wspólne śpiewanie piosenek. Uczestnictwo jest bez-
płatne, ponadto zapewniamy dojazd. 

 Wszelkie informacje dotyczą-
ce naszego stowarzyszenia oraz 
tego co robimy regularnie za-
mieszczamy na naszym profilu 
Facebook – Grupa Wilki. Zachę-
camy do obserwowania i zapra-
szamy do wspólnego uprawiana 
sportu.
     

Kamila Machniak
  Grupa Wilki 

aKtyWny OżarÓW -  nOrDic WaLKinG spOrt DLa WsZystKich

 Otworzyć ludzkie serca nie jest łatwo. te małe 
serca są czasem największe. Współodczuwanie u naj-
młodszych i chęć niesienia pomocy jest na wysokim 
poziomie. podobnie jak w zeszłym roku szkoła pod-
stawowa w Duchnicach włączyła się w akcję:  „pola 
nadziei”. 

 Dzieci ze wszystkich klas zbierały cebulki żonkili dla 
Hospicjum Onkologicznego w Warszawie. Żonkil stał się 
symbolem akcji, a idea polega na zaangażowaniu jak 
największej ilości osób w sadzenie żonkili. Inicjatywa 
lokalna, jaką podjęła Szkoła Podstawowa w Duchnicach 
ma przybliżyć osobom dorosłym problematykę 
codziennego życia w Hospicjum. Trudy związane 
z utrzymaniem placówki i generowanie przez nią 
wysokich kosztów utrzymania skłoniło dyrekcję 
do zwrócenia się do społeczeństwa, zapukania 
do ich serc. Dzieci rozumieją najbardziej, że po-
moc - nawet ta jednorazowa jest potrzebna. Dla-
tego w tą szczytną inicjatywę zaangażowała się 
Dyrekcja, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski 
i całe grono pedagogiczne. Jednak bez wsparcia 
Rodziców i Dzieci nie moglibyśmy mówić o peł-
nym sukcesie. To właśnie dzięki nim możemy po-
magać innym potrzebującym. 
 W ramach drugiego etapu współpracy z Ho-
spicjum planujemy przeprowadzić zbiórkę pie-
niężną, która wspomoże funkcjonowanie tego 

miejsca. Żółte kwiaty żonkili zmieniają obraz Hospicjum 
ze smutnego miejsca. Wiele z osób tam się znajdujących 
realizuje swoje pasje i stara się cieszyć każdym dniem 
swojego życia. Cieszymy się, że przez takie akcje uwraż-
liwiają najmłodszych na potrzeby innych. To także forma 
wolontariatu u dzieci, szczególnie jeśli chodzi o zaanga-
żowanie w sadzenie cebulek żonkili. Już niedługo bę-
dziemy podziwiać przed szkołą efekty zaangażowania 
uczniów w akcję.

Sebastian Żukowski
nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Duchnicach

W Duchnicach ZaKWitły „pOLa naDZiEi”
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 Gmina Ożarów mazowiecki współuczestniczy-
ła w  realizacji projektu ,,podniesienie standardów 
bezpieczeństwa w powiecie Warszawskim Zachod-
nim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu roz-
woju regionalnego’’.

 Zainstalowany system składa się z 5 punktów alar-
mowych rozmieszczonych na terenie gminy, w których 
umieszczono syreny z możliwością emitowania komuni-
katów głosowych. System może być sterowany z pulpitu 
sterowania znajdującego się w budynku Urzędu Miej-
skiego, jak również z centrali sterowania Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego i w przyszłości z Wo-
jewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ideą 

Marszałka Województwa Mazowieckiego było bowiem 
stworzenie systemu, który będzie działać nawet tam, 
gdzie nie ma całodobowego centrum zarządzania kry-
zysowego. W przypadku zagrożeń liczy się szybkość po-
wiadomienia i czas reakcji. Do obecnego systemu można 
będzie dodać np. czujniki skażeń, stacje pogodowe czy 
mierniki poziomu wód (liniometry), jak też dodatkowe 
syreny.
 Koszt projektu przypadającego na Gminę Ożarów 
Mazowiecki to ok. 43 tys zł /dofinansowanie ze środków 
unijnych wynosi ok. 100 tys zł tj. ok. 70% całkowitego 
kosztu/.
                                                                        

 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

nOWOcZEsny systEm WcZEsnEGO OstrZEGania 
i aLarmOWania Już DZiała

 powoli zmierzamy do zakończenia prac związa-
nych z realizacją projektu pn. „Zwiększenie różno-
rodności biologicznej elementem zrównoważonego 
rozwoju obszaru miasta Ożarów mazowiecki” w ra-
mach dofinansowania z programu Operacyjnego in-
frastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 W ramach projektu wykonano szereg prac pielęgna-
cyjnych drzewostanu, nowe nasadzenia na terenach 
placówek oświatowych, w pasach dróg gminnych oraz 
w Parku Ołtarzewskim.
 Niedawno zakończyła się budowa pomostu rekreacyj-
nego na największym stawie w Parku Ołtarzewskim, któ-
ra była dość skomplikowanym przedsięwzięciem i wyma-
gała użycia m. in. ciężkiego sprzętu. Konstrukcja pomostu 
o wymiarach 16 metrów długości i 12 metrów szerokości 
została zamontowana z uwzględnieniem norm bezpie-

czeństwa dla użytkowników. W przyszłości planowane 
jest również wykonanie oświetlenia pomostu, tak aby był 
dostępny również po zmroku.
 W parku zamontowano także 44 ławki z oparciami 
oraz kosze na śmieci. Zadbano o smakoszy dań z grilla – 
dwa betonowe grille wraz ze stołami piknikowymi i ław-
kami już czekają na odwiedzających. Nie zapomnieliśmy 
też o stałych mieszkańcach parku. Na drzewach pojawiły 
się nowe budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy, 
skrzynki dla wiewiórek oraz trzmieli, os i dzikich pszczół – 
łącznie 38 sztuk.
 Mamy nadzieję, że prace związane z realizacją projek-
tu zachęcą do spędzania wolnego czasu na łonie natury.

Agnieszka Jędrzejczak 
Specjalista ds. organizacji i promocji JRP

prOJEKt ZiELEni – pracE W parKu OłtarZEWsKim
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 Tlenek węgla czyli czad jest gazem sil-
nie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nie-
co lżejszym od powietrza. Powstaje w wyniku 
niepełnego spalania wielu paliw m. in. drew-
na, oleju, gazu, benzyny, nafty, węgla, spowo-
dowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, 
niezbędnej do zupełnego spalania. Może to 
wynikać z braku dopływu świeżego /zewnętrz-
nego/ powietrza do urządzenia, w którym następuje spa-
lanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej 
regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego 
zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczegól-
nie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie 
zamknięte lub uszczelnione na zimę. Niebezpieczeństwo 
zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem 
niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organi-
zmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany 
do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tle-
nek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy 
szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do 
organizmu.
 Jak zapobiegać zatruciu?
 Podstawową przyczyną zatruć jest 
niepełne spalanie, do którego może dojść 
np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, 
brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to 
powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. 
Tyle spalin wypłynie na zewnątrz, ile świe-
żego powietrza napłynie do pomieszczenia. 
Przede wszystkim należy więc zapewnić 
możliwość stałego dopływu świeżego po-
wietrza do paleniska (pieca gazowego, ku-
chenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) 
oraz swobodny odpływ spalin.
 pamiętaj aby:        

 ▶ nie zasłaniać kratek wentylacyjnych 
i otworów nawiewnych,

 ▶ przy instalacji urządzeń i systemów 
grzewczych korzystaj z usług wykwalifiko-
wanej osoby,

 ▶ dokonywać okresowych przeglądów 
instalacji wentylacyjnej i przewodów komi-
nowych oraz ich czyszczenia. Zarządca bu-
dynku lub właściciel ma obowiązek m. in. 
przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rza-
dziej niż raz w roku.

 ▶ systematycznie sprawdzać ciąg powie-
trza, np. poprzez przykładanie kartki papie-
ru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli 
nic nie zakłóca  wentylacji, kartka powinna 
przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu 
lub kratki,

 ▶ zabezpiecz mieszkanie czujnikiem wy-

krywającym  tlenek węgla w powietrzu. Każdego roku 
w wyniku zatrucia czadem umiera ok. 100 osób.
        pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdro-
wie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie 
odrobina przezorności.

    Jan Lal
      Sekretarz Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego

Kampania prEWEncyJna 

niE DLa cZaDu!
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 VI Rodzinny Kiermasz
Świąteczny

niedziela 10.12.2017 r. w godz. 12.00-15.30 
w Hali Sportowej SP Nr 1, ul. Szkolna 2

Przygotowaliśmy dla Was:
aukcje bombek malowanych przez znane osoby z Ożarowa,

możliwość zakupu dekoracji świątecznych zrobionych 
przez dzieci i smakołyków,

zdjęcia z Mikołajem drukowane na miejscu,
wyjątkową loterię fantową, w której każdy wygrywa,

występy Uczniów Szkoły i zaproszonych gości oraz wiele innych atrakcji!!!

A w wolnej chwili zapraszamy na świąteczne pyszności, kawę i herbatę!
 

Pozyskane środki przeznaczymy na wyposażenie sal dydaktycznych
w pomoce multimedialne.

W programie:
12.00-12.30 otwarcie Kiermaszu, powitanie gości,

prezentacja stoisk i atrakcji
12.30-13.30 występy Uczniów Szkoły

od 13.30 aukcja bombek i zgłoszonych przedmiotów
14.30 występy zaproszonych zespołów

 15.30 finał loterii fantowej i zakończenie kiermaszu

Press_210x297.indd   1 15/11/17   11:49
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Dziś w kąciku adopcyjnym przedstawiamy zwierzęta oczekujące na nowy dom

W schronisku są niemal całe życie... W schroniskowym boksie od zawsze razem. misia 
- niewielka sunia i pikuś - mały psiak . Od kilku lat oglądają świat zza krat . Przez te wszyst-
kie lata obserwowały ludzi, którzy przyjeżdżali do schroniska i odjeżdżali ze szczęśliwym 
psiakiem do domu . Ich nikt nie chciał... Skazane na więzienie... Pyszczki już posiwiały ale 
nadzieja w oczach ciągle jest.  Psiaki mają ok. 10 
lat , Misia sięga do połowy łydki , jest krepą, moc-
no zbudowaną sunią. pikuś jest małym psiakiem 
, nie sięga połowy łydki. pikuś do schroniska trafił 
ze starym złamaniem łapki, na którą kuleje, ale 
wcale nie przeszkadza mu to w funkcjonowaniu. 
Psiaki są bardzo łagodne wobec ludzi, bardzo lu-
bią być głaskane. Wypuszczone na wybieg weso-
ło biegają ciesząc się wolnością. Kontakt w spra-

wie adopcji; 507-415-468, 665-158-238  

miłka imię mówi o niej wszystko. Bo miłka to naprawdę miła sunieczka. Spokojna, zrów-
noważona, nienachalna, łagodna i delikatna. Do pokochania w sekundę. Ma w sobie tyle doj-
rzałej mądrości i akceptacji świata. Byłaby psem idealnym dla kogoś nawet bez doświadcze-
nia ze zwierzakami, bo Miłka jest właściwie bezobsługowa. Wspaniale spaceruje na smyczy, 
dobrze dogaduje się z innymi psami, sądzimy, że z kotami też nie byłoby problemu, bo miłka 
akceptuje wszystkich. Zachowuje też czystość w mieszkaniu. Mimo swojego cudownego cha-
rakteru wielokrotnie była oddawana do schroniska bez zgody fundacji. Kilka lat temu została 
zabrana z cmentarza wraz ze swoimi dziećmi po rozstaniu z nimi przeszła załamanie. To bardzo 
delikatna i wrażliwa suczka w wieku ok 7 lat. Czy w końcu ktoś da jej bezpieczny kąt…? Kon-
takt w sprawie adopcji 507-415-468, 602-655-645

tosiek to śliczny niespełna 3 miesięczny kocurek, został znaleziony na 
pobliskiej wsi zawinięty w reklamówkę, brudny i potwornie wychudzony. 
Przechodzący człowiek usłyszał jego walkę i miałczenie. tosiek jest bar-
dzo towarzyski, łasi się i pcha na kolana. Wołany przychodzi do opieku-
na. Jest bardzo grzeczny od samego początku umiał korzystać z kuwety 
i  drapka. Lubi zabawę i wygłupy jak na takiego malucha przystało. Kociak 
jest zdrowy, obecnie przebywa w domu tymczasowym gdzie oczekuje na 
nowego opiekuna. Kontakt w sprawie adopcji 507-415-468, 665-158-238

Jeśli zechciałby ktoś z państwa nas wspomóc będziemy wdzięczni za karmę, 
koce i wpłaty na rzecz potrzebujących zwierząt.

Fundacja ar-Ka-DO
bank bGż bnp paribas s.a. 61 1600 1417 1845 4944 9000 0001

Kontakt: Dorota 507-415-468 po godz. 16.00, Kasia 602-655-645 po godz. 17.00
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AŁBENA GRABOWSKA

WSTĘP WOLNY!




