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Okładka: Zespół ludowy „Ożarowiacy”,  
koncert w Ożarowie Mazowieckim - 14.10.2017 r. 
foto: Paweł Krupa

Powstaje 
nowy Plac zabaw

najmłodsi mieszkańcy naszej gminy już niebawem 
będą mogli cieszyć się kolejnym, nowoczesnym i bezpiecz-
nym placem zabaw, który powstaje przy ul. parkowej.

W Gminie Ożarów Mazowiecki niebawem do użytku zosta-
nie oddany plac zabaw. Nowy obiekt rekreacyjny będzie służył 
popularyzacji aktywnych form wypoczynku i będzie miejscem 
spędzania wolnego czasu,  szczególnie dla dzieci, ale nie tylko.

To już kolejny plac zabaw w naszej gminie, podobny powsta-
nie w Józefowie. Całość inwestycji  będzie kosztować prawie mi-
lion złotych. Budowa podzielona została na dwa etapy. Obecnie 
trwa realizacja pierwszego etapu. Oprócz placu zabaw zapla-
nowaliśmy również siłownię zewnętrzną dla młodzieży i doro-
słych -  mówi Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckie-
go. - Plac  będzie ogrodzony, oświetlony i bezpieczny dla dzieci.  

  Inwestycja realizowana jest przy ul. Parkowej, na terenach 
zespołu boisk Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołtarzew,  
w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Ołtarzewskiego, który sta-
nowi popularne miejsce weekendowych spacerów dla miesz-
kańców Ożarowa Mazowieckiego i okolicznych miejscowości. 
Plac zabaw wyposażony zostanie w urządzenia rekreacyjne 
przeznaczone dla dzieci z różnych grup wiekowych, oferujące 
aktywność ruchową i umysłową. Posiadać on będzie bezpiecz-
ną nawierzchnię amortyzującą upadki.

 Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców będą różnorod-
ne elementy m.in.: zjeżdżalnie, bujaki, labirynt, linarium, tram-
polina, zjazd linowy oraz huśtawki. W drugim etapie na placu 
zabaw pojawi się element sprawnościowy mający kształt  dwu-
nastometrowej jaszczurki, po której można się wspinać. Dodat-
kowo na terenie rekreacyjnym ustawione zostaną stoły wraz  
z ławeczkami. 

W sąsiedztwie placu zabaw powstanie siłownia plenerowa  
wyposażona w urządzenia fitness o zróżnicowanej fukcjonal-
ności.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Wizualizacja placu zabaw
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budOWa nOWej sZkOły W OłtarZeWie 
Z początkiem listopada rozpoczynie się budowa 

nowej szkoły podstawowej przy ul. Lipowej w Ołta-
rzewie. to obecnie największa inwestycja oświatowa 
w gminie, której wartość szacowana jest na 21 mln 
zł.   placówka dla 650 uczniów zostanie wybudowa-
na na miejscu istniejących obecnie boisk sporto-
wych. Obecny budynek szkoły zostanie wyburzony, 
a na jego miejscu powstanie boisko multifunkcyjne.  
W 2018 r. planowane jest oddanie placówki do użyt-
ku.

Inwestycja realizowana jest w systemie „projektuj  
i buduj”. Przewiduje budowę nowoczesnej szkoły z sa-
lami gimnastycznymi, aulą oraz częściowo zadaszonym 
dziedzińcem. Całość przystosowana zostanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 
Zaprojektowany budynek częściowo będzie trzy, dwu 

i jednokondygnacyjny. W części trzykondygnacyjnej  
mieściła się będzie szkoła podstawowa, w dwukondy-
gnacyjnej  - sale gimnastyczne z widownia na 100 osób, 
w najniższej – oddziały zerówkowe.

Będzie to nowoczesny, przestronny obiekt 
edukacyjny, który pozwoli uczyć się dzieciom i pracować 
kadrze pedagogicznej w naprawdę komfortowych 
warunkach – mówi Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego.

O postępach prac będziemy Państwa informować 
m.in. na łamach Informatora Ożarowskiego.

Urząd Miejski

Miejsce w którym będzie nowa szkoła

Plac apelowy

Wizualizacja budynku
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j uchwały podjęte na XLV sesji rady miejskiej
w Ożarowie mazowieckim w dniu 12 października 2017 r.

1. uchwała nr XLV/453/17 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki
2. uchwała nr XLV/454/17 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.  
3. uchwała nr XLV/455/17 o zmianie uchwały w spra-
wie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samo-
rządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komu-
nalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
4. uchwała nr XLV/456/17 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Ożarów Ma-
zowiecki w ośmioletnie szkoły podstawowe.
5. uchwała nr XLV/457/17 w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne nabycie przez Gminę Ożarów Mazowiec-
ki urządzeń instalacji wodociągowych w ulicy Górnej we 
wsi Pogroszew Kolonia.
6. uchwała nr XLV/458/17 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części ob-
rębów Płochocin i Ołtarzew – w rejonie ulicy Gołaszew-
skiej.

7. uchwała nr XLV/459/17 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla północ-
nej części obrębu PGR Szeligi.
8. uchwała nr XLV/460/17 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w miejscowości Pogroszew Kolonia.
9. uchwała nr XLV/461/17 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w miejscowości Pogroszew Kolonia.
10. uchwała nr XLV/462/17 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
11. uchwała nr XLV/463/17 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
12. uchwała nr XLV/464/17 w sprawie przyjęcia rapor-
tu z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
na lata 2009 - 2032” za rok 2016

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej 
przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: PHU GAMMA Andrzej Zakrzewski  
z siedzibą w Warszawie na powtórzenie usług do umowy  
Nr RZP.272.4.8.2017 z dnia 13.03.2017 r. polegających na 
wycince, pielęgnacji, konserwacji i korekcie drzew i krze-
wów oraz innych pracach związanych  z utrzymaniem 
zieleni na terenie gminy Ożarów Mazowiecki za cenę 
ofertową brutto: 91.320,00 zł

 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1. DOMBRUK Tomasz 
Bończak Sp. J. 2. DOMBRUK Tomasz Bończak z siedzibą 
w Ożarowie Mazowieckim na odnowienie odwodnienia 
terenu miejscowości Wolskie (etap i – w drodze ulicy Mi-
chałowskiej) za cenę ofertową brutto: 309.888,28 zł

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ usługi wynajmu istniejącego przedszkola moduło-
wego 4 oddziałowego zlokalizowanego przy ul. Szkol-
nej na okres 24 miesięcy począwszy od 01.11.2017 r.  
– 30.09.2019 r.

 ▶ budowę drogi gminnej – ulicy Brzozowej w miejsco-
wości Szeligi

ZamÓWienia pubLicZne

 ▶ 12 września w ramach akcji BohaterON uczniowie 
klasy IIIc Szkoły Podstawowej w Duchnicach wraz z wy-
chowawcą klasy Panią Agnieszką Kołodziej, wysłali kart-
ki do Powstańców Warszawskich. Jest to ogólnopolska 
kampania o tematyce historycznej mająca na celu upa-
miętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania War-
szawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek, któ-
re są dostępne na terenie całego kraju.

 ▶ W dniach 18 – 21 września dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział  
w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Podczas warsztatów dzieci utrwalały prawidłowe zacho-
wanie w trudnych sytuacjach. Warsztaty poprowadzili 
pracownicy Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

 ▶ 2 października Szkoła Podstawowa w Duchnicach 
bierze udział w konkursie pt. „Tysiąc powodów by czytać”. 
Organizatorem konkursu jest księgarnia Empik. Na stro-
nie internetowej Empiku prowadzone jest głosowanie 
na najlepsze zdjęcie promujące czytelnictwo w Polsce. 
Szkołę Podstawową w Duchnicach reprezentuje zdjęcie 
autorstwa klasy 1B „Plastusiowy pamiętnik”.

 ▶ 6 października w przedszkolu Publicznym w Józefo-
wie odbyła się „Siesta meksykańska”. Dzieci uczyły się kil-
ku słów w języku hiszpańskim oraz bawiły się w rytmach 
muzyki meksykańskiej.
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kuLtura

dOm kuLtury ,,uśmiech” 
W OżarOWie maZOWieckim

 ▶ 17 września - udział Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” 
w VIII Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Płońsku

 ▶ 21 września odbyły się Warsztaty zabytkowej ar-
chitektury ziemiańskiej powiatu warszawskiego–za-
chodniego „Dworki i pałace mojego powiatu”. Warsztaty  
z klocków lego dla uczniów szkół podstawowych. Stowa-
rzyszenie Klub Biegacza Wartko.

 ▶ 27, 28 września udział zespołów z Domu Kultury 
„Uśmiech”: „Ożarowskie Kumoszki”, Wesołe Wdówki”, „Ka-
pela z Uśmiechem” w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosen-
ki Biesiadnej w Kozienicach

 ▶ 8 października zorganizowano wernisaż pana Wita-
lija Szyszkina

centrum inicjatyW spOłecZnych 
„prZy parku”

 ▶ 13, 20, 27 września odbyły się Warsztaty stylu dla ko-
biet „Nowa Ja” prowadzone przez panią Gabrielę Dmowską

FiLia dOmu kuLtury „uśmiech”
W jÓZeFOWie 

 ▶ 24 września zorganizowano Jesienny plener malarski
 ▶ 1 października odbył się spektakl teatralny dla dzieci 

„Trzej Muszkieterowie”

FiLia dOmu kuLtury „uśmiech”
W brOnisZach

 ▶ 22 września zorganizowano spotkanie z policjantami 
z Babic Starych dla seniorów

 ▶ 24 września odbył się wieczorek taneczny dla 
seniorów

 ▶ 8 października odbył się wykład pt.: „Zioła wokół nas” 
(E. Leśniewska, K. Jabłoński)

 17 października 2017 roku burmistrz Ożarowa 
mazowieckiego pan paweł kanclerz oraz skarbnik 
Gminy pani małgorzata piotrowska podpisali z wice-
marszałkiem województwa mazowieckiego panem 
Wiesławem raboszukiem umowę o dofinansowanie 
projektu pn. „kompleksowa termomodernizacja bu-
dynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów 
mazowiecki”. 
 Szacowana wartość projektu to ok. 10 milionów zło-
tych, z czego ponad połowę stanowi dofinansowanie  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020.
 Decyzję o przyznaniu środków unijnych na realizację 
Projektu Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała w maju 
2017 r. Niezwłocznie, korzystając z okresu wakacyjnego, 
zrealizowano pierwszą część projektu - przeprowadzono 
gruntowną termomodernizację budynku małej Szko-
ły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Zakres 
prac, oprócz typowo budowlanych takich jak: docie-
plenie ścian, stropów i fundamentów, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, modernizacja dotychczasowych 
źródeł ciepła i systemów wentylacji, obejmował również 
instalację  Odnawialnych Źródeł Energii - pomp ciepła  
i paneli słonecznych.
Prace nad poprawą efektywności energetycznej Pływalni 
Miejskiej planowane są na rok 2018. Obejmować będą m. 
in. docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki, rozwią-
zania w zakresie odzysku ciepła z technologii basenowej 
oraz modernizację instalacji c.o. i wentylacji mechanicz-

nej, a także wymianę oświetlenia na energooszczędne, 
montaż systemu fotowoltaicznego z panelami hybrydo-
wymi, zastosowanie pompy ciepła typu woda-woda, jako 
systemu odzysku ciepła ze ścieków. 

Realizacja projektu wpłynie na obniżenie aktualnej ilości 
zużywanej energii cieplnej oraz na redukcję emisji zanie-
czyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, a także 
poprawi estetykę przestrzeni publicznej i zwiększy kom-
fort użytkowników. 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak 
Paulina Gajewska 

Referat Funduszy Zewnętrznych

środki unijne na termomodernizację  
szkoły podstawowej nr 1 i pływalni miejskiej w Ożarowie mazowieckim
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 pamiętajmy, Ożarów też ma swoją historię. i to 
nie tylko tę dużą wziętą z dużych wydarzeń histo-
rycznych. jest wiele rzeczy, które tworzą naszą małą 
pamięć i szczególnie powinniśmy dbać o jej zachowa-
nie. dla dzieci, nowych mieszkańców i samych siebie.  
na przyszłość. 
 Dlatego w 2017 roku powstał gminny program  
„Historii mówionej Ożarowa Mazowieckiego”, który - 
mamy nadzieję - z czasem rozwinie się. Na razie to pięt-
naście wywiadów do odsłuchania na stronie Biblioteki, 
wywiadów z osobami znanymi, często zasłużonymi dla 
miasta. Wywiadów wyjątkowych, bo-
wiem czas powoli zabiera nam osoby, 
które o historii Ożarowa opowiedzieć 
mogą najwięcej.
 W październiku, w Bibliotece Pu-
blicznej w Ożarowie Mazowieckim 
odbyło się pierwsze z cyklu spotkanie, 
będące efektem tego projektu. Ser-
decznie dziękujemy naszemu gościo-
wi, „Panu Doktorowi” - Januszowi Orsi-
kowi, wieloletniemu lekarzowi chorób 
płucnych w Błoniu, radnemu rady miej-
skiej i prezesowi lokalnego oddziału 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej za gawędę o starym Ożarowie – przed, w trakcie 
i po wojnie, aż do współczesności. W spotkaniu uczestni-
czyło około 30 osób, wszyscy wykazywali zainteresowa-
nie opowieściami i sami je uzupełniali. 
 Zapraszamy na kolejne takie gawędy oraz do odsłu-
chiwania wywiadów na stronie www biblioteki 
http://biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/. 

Wojciech Albiński
Specjalista ds. promocji i animacji bibliotecznej
Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Fot. Marcin Łada

GaWĘda O starym OżarOWie – spOtkanie Z janusZem Orsikiem

częściej odwiedzamy wtedy ich groby, wspominamy, rozmawiamy i przypominamy sobie 
ich życie, dokonania, słowa. dzięki temu, w pewnym sensie, ciągle żyją wśród nas. 
W 2017 roku odeszli od nas m.in. 

bożena żurek - wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego, Naczelnik Wydziału Administracji i Kadr.

tadeusz maria de Flassilier - działacz społeczny, w latach 1990 – 1998 radny  Gminy 
Ożarów Mazowiecki, w latach 1998 - 2002 radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 

działał  w Związku Komunalnym Gmin i Warszawskim Sejmiku Samorządowym 
zajmując się ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym.

ryszard Lubański - działacz społeczny,  współzałożyciel i prezes Ożarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w 2003 roku założył stowarzyszenie Razem 
w Powiecie, pasjonat historii i organizator corocznych rajdów rowerowych 
upamiętniających Janusza Kusocińskiego.

Zofia Głodkowska - wieloletnia nauczycielka języka polskiego, wychowawczyni 
licznych pokoleń dzieci i młodzieży, żołnierz VII Obwodu Okręgu Warszawskiego 
AK „Obroża” Rejonu „Jaworzyn” w czasie konspiracyjnych walk podczas niemiec-
kiej okupacji, sanitariuszka Powstania Warszawskiego – awansowała w 2001 roku 
do stopnia podporucznika, społecznik, poetka.

ks. stanisław drajczyk  Fdp –  budowniczy kościoła w Płochocinie,  aktywny 
członek Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Józefowie, kapelan Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie. Laureat Felicji - Honorowej Nagrody 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Cześć ich pamięci …

Listopad to miesiąc pamięci o zmarłych….
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 1 października 2017 r.  w archidiecezjalnym sank-
tuarium miłosierdzia bożego w Ożarowie mazowiec-
kim miało miejsce szczególne wydarzenie – koncert 
z okazji 73. rocznicy zakończenia działań wojennych 
powstania Warszawskiego. 

 Przed  zgromadzoną publicznością wystąpił chór ka-
meralny Ab Imo Pectore z Ożarowa oraz zespół wokal-
ny Ars Chori z Warszawy  pod dyrekcją Mariusza Latka.  
W partii solowej zaprezentowała się znakomita sopranist-
ka Ewelina Siedlecka-Kosińska. Artyści, obok pieśni pa-
triotycznych, wykonali  niezwykle ciekawą kompozycję 
- Mszę Polską na sopran, chór i organy Jana Adama Ma-
klakiewicza, kompozytora działającego w pierwszej po-
łowie XX wieku. Ten właśnie utwór w szczególny sposób 
upamiętnia warszawski zryw powstańczy, gdyż powstał 
w 1944 roku. Jak pisał sam kompozytor, Msza Polska 
miała przynieść Polakom duchowe pokrzepienie i wiarę  
w rychłe wyzwolenie Polski. Pragnienie to zadecydowało, 
że kompozytor sięgnął po tekst w języku ojczystym au-
torstwa Marii Heleny Szpyrkówny. Poezja ta ma charakter 
refleksyjny i uduchowiony, zawiera liczne akcenty patrio-
tyczne, a jej motyw przewodni stanowi modlitwa o pokój. 
Przejmująco zabrzmiały słowa zastępujące Kyrie: ,,Spraw, 
aby ziemia spoiła się zgodą. Pojednaj braci, a zbrataj na-
rody. Nas, wykrwawionych walkami bez końca, nas utru-
dzonych tysiąckrotnym znojem, oświeć, o Chryste, nie-
biańskim Twym słońcem, oświeć pokojem”.
 Wysłuchanie tak oryginalnego dzieła w gościnnych 
wnętrzach Sanktuarium stało się atrakcją dla słuchaczy. 
Owacje na stojąco po zakończeniu koncertu dobitnie 
świadczyły o tym, że mieszkańcy Ożarowa Mazowiec-
kiego oraz przybyli specjalnie z tej okazji do naszego 
miasta goście docenili zarówno kompozycję, jak i kunszt 
wykonujących ją artystów. Do tak entuzjastycznego od-
bioru dzieła przyczyniła się zarówno śpiewająca pięknie 
brzmiącym sopranem solistka Ewelina Siedlecka-Kosiń-
ska, jak również profesjonalny organista Piotr Stawarski. 
 Ogromne podziękowania należą się organizatorom 
tego wyjątkowego przedsięwzięcia: Burmistrzowi Oża-

rowa Mazowieckiego p. Pawłowi Kanclerzowi, Dyrektor 
Domu Kultury „Uśmiech” p. Alinie Holk,  Kustoszowi Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego ks. Zdzisławowi Słomce 
SAC, a także ks. dr Dariuszowi Smolarkowi SAC – autorowi 
interesującego wprowadzenia do koncertu.

   Po zakończeniu 
koncertu przedstawiciele 
władz samorządowych zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym podpisa-
nie aktu zakończenia dzia-
łań wojennych Powstania 
Warszawskiego.

dr Mariusz Latek

kOncert Z OkaZji 73. rOcZnicy pOWstania WarsZaWskieGO

„Wieczna chwała bohaterom – WOLnOśĆ żyWym”

Byli młodzi i odważni
Pokochali życie jak umieli

Z różańcem w ręku
Z modlitwą na ustach

Z marzeniami o Wolnej Ojczyźnie
Bez wahania za nią swoje życie oddawali

Mieli prawo do swego Wyboru
Przenikała Ich Wiara w Zwycięstwo

I na zawsze zostaną w naszej pamięci
W pieśniach i wierszach

Co Ich nasza Pamięć oplecie
Za Ich Męstwo i Wiarę

W Ojczyzny Zmartwychwstanie
Która dla Nich była Najważniejsza

A teraz niech się spełni Ich marzenie
Że to Polska będzie Koroną Wiary

Niech się spełni Ich marzenie
O Polsce Wiernej Bogu i swojej królowej

Matce Boskiej Częstochowskiej
Schylmy nisko głowy i oddajmy

Im należytą Cześć i choć przez chwilę
Pomyślmy jaką Wielką ofiarę za nas oddawali

Cześć Ich. Pamięci Cześć
Niech w świadomości naszej nigdy

Pamięć o Nich nie zaginie
Pamięć o Naszych Wspaniałych

Rodakach Powstańcach
Tak się nisko im Ożarów kłania

Cześć Ich Pamięci Cześć!

AUTOR: BARBARA B. CAMPBELL
Ożarów Mazowiecki 2017 r.
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Od 1 sierpnia były przyjmowane wnioski na kolej-
ny okres zasiłkowy dot. wypłaty 500+, który rozpoczął 
się od 1 października. Aby dalej korzystać z  progra-
mu, trzeba było złożyć nowy 
wniosek. Obsługą programu  
w naszej gminie zajmuje się 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej.  Wg. stanu na 6.10.2017 
r.  wpłynęło 1709 wniosków, 
na podstawie których  wydano 
1318 decyzji ( 77 % złożonych 

wniosków ), co plasuje nasz ośrodek w czołówce ran-
kingu dotyczącego sprawności załatwiania spraw  
w województwie mazowieckim. Obsługą programu  

500 + zajmuje się zespół pięcioosobowy.
     

  Bożena Wronikowska
Kierownik OPS  

w Ożarowie Mazowieckim

dObre Wyniki OśrOdka pOmOcy spOłecZnej

dOpłaty dO biLetÓW

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XLIV/448/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 31 sierpnia 2017 r., wprowadzającej dla dzieci z rodzin wielodzietnych zamieszkałych na 
terenie gminy Ożarów Mazowiecki dopłaty do imiennego biletu długookresowego (miesięcznego lub 
kwartalnego) w wysokości 20% kosztów biletu zakupionego w celu dojazdu do szkoły średniej lub 
wyższej, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi warunków uzyskania dopłaty:  
www.ozarow-mazowiecki.pl zakładka: karta rodziny 3+.

          Urząd Miejski 

 W roku przedszkolnym 2017/2018 w przedszkolu 
publicznym nr 1 w Ożarowie mazowieckim realizuje-
my roczny plan pracy pt.: „Zawodowy zawrót głowy 
- poznaję świat i zawody moich najbliższych”. jego 
celem jest zarówno wzbogacanie wiedzy przedszko-
laków jak i rozwijanie współpracy z ich rodzicami.

    A okazji ku temu jest mnóstwo. Wystarczy tylko trochę 
inwencji oraz wolnego czasu. I tak, 3 października gru-
pa czterolatków wzięła udział w wycieczce do Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu, gdzie  
w zawodzie strażaka pracuje tata jednego z przedszkola-
ków - pan Paweł Winiarski. 
     Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ożarowie Mazowieckim nasi wychowan-
kowie już znają, teraz nadszedł czas na coś 
większego. I rzeczywiście, ogromny budy-
nek wraz z garażami wywarł na przedszko-
lakach duże wrażenie. Jednak największy 
ich zachwyt wzbudziły gotowe do akcji, 
czerwone i błyszczące wozy strażackie  
z pełnym wyposażeniem, które dzięki 
uprzejmości taty Konrada zostało dokładnie 
przez niego zaprezentowane i omówione. 
Niektóre sprzęty można było nawet wy-
próbować, jak na przykład niezbędne przy 
przenoszeniu rannych, nosze ratunkowe. 
Każde dziecko mogło również posiedzieć w 
wozie strażackim, przećwiczyć szybki stra-
żacki chód i przymierzyć kask. Najodważ-
niejsi spróbowali swoich sił przy utrzymaniu 

się i zjeździe po rurze. Okazało się, że nawet przy strażac-
kiej asekuracji nie było to wcale łatwym wyzwaniem dla 
małych rączek. Specjalnie dla czterolatków zawyła także 
syrena strażacka. Na koniec przedszkolaki zwiedziły po-
zostałe pomieszczenia, w których pracują, ćwiczą, uczą 
się i odpoczywają strażacy. 
     Po wycieczce wszystkie dzieci stwierdziły, że praca 
w Straży Pożarnej bardzo im się podoba. Kto wie, może 
dzięki tej wizycie wyrośnie nowe pokolenie dzielnych 
strażaków. 

        Iwona Mańkowska

ZaWOdOWy ZaWrÓt GłOWy - strażak
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 andrzej szarmach – legendarny „diabeł” z druży-
ny „Orłów Górskiego” i jacek kurowski – dziennikarz 
sportowy tVp przy okazji promocji książki „andrzej 
szarmach – diabeł nie anioł” zabrali nas w podróż po 
historii polskiego futbolu odsłaniając jej cienie i bla-
ski oraz przedstawiając przy tym niezwykłą biografię 
piłkarza.

 Na spotkaniu autorskim zorganizowanym przez 
Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim za-
gościli, długo oczekiwani, autorzy książki wydanej  
w 2016 roku, pod tytułem „Andrzej Szarmach - dia-
beł nie anioł” czyli Andrzej Szarmach i Jacek Kurowski.  
 andrzej szarmach to  piłkarz, reprezentant Polski 
i trener, brązowy medalista mistrzostw świata (1974, 
1982), król strzelców igrzysk olimpijskich w Montrealu 
(1976), postać dobrze znana fanom piłki nożnej. 
 jacek kurowski - dziennikarz sportowy TVP i od 
kilkunastu lat mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego.  
W swojej dziennikarskiej karierze przeprowadził dziesiąt-
ki wywiadów z najlepszymi sportowcami świata. Twórca 
programu Oko w oko, gospodarz studiów olimpijskich,  
a także największych piłkarskich imprez - mistrzostw 
świata i Europy. Prywatnie ojciec dwóch synów i  autor 
bloga tatanawszystkielata.blogspot.com. 
 Spotkanie z nimi  przyciągnęło wielu mieszkańców, 
którzy mogli razem z autorami książki  podyskutować  
i powspominać tamte czasy.
 Dziennikarz opowiedział o kulisach powstania książ-
ki, o spotkaniach i rozmowach z Andrzejem Szarmachem 
oraz wieloma osobami, ze świata piłkarskiego, których 
relacje na temat „Diabła” wykorzystał w książce. 
 Jak mówią sami autorzy, jest ona brutalnie szczera, ale 
to był warunek Andrzeja Szarmacha postawiony przed 
przystąpieniem do wspólnej pracy.  Wydarzenia z życia 
piłkarza zarówno w książce jak i na spotkaniu przedsta-
wione zostały chronologicznie, od czasów szkolnych  
w Gdańsku. Miał on siedmiu braci, którzy do grzecznych 
nie należeli, ale w razie kłopotów stali za sobą murem. 
 Opowieści o życiu i grze w piłkę w Polonii Gdańsk, po-
tem Arce Gdynia, Górniku Zabrze i wreszcie Stali Mielec 
przeplatane były różnymi anegdotami i ciekawymi fakta-
mi z życia piłkarza, jak na przykład praca z Lechem Wałęsą 
ramię w ramię w stoczni. Autorzy opowiadali o kulisach 

transferów i funkcjonowania piłkarskiego świata w kraju 
i zagranicą. Wszystkie historie opowiedziane były w taki 
sposób, że obecni na spotkaniu w wyobraźni przenieśli 
się do najważniejszych momentów w historii polskiego 
futbolu, przeżywając ponownie sukcesy i upadki. Jacek 
Kurowski przytaczał ciekawe fragmenty książki m.in.  
o tym jak Szarmach musiał wkupić się do drużyny Górni-
ka Zabrze. Mogliśmy usłyszeć historie z meczów, którymi 
wówczas żyła cała Polska. Autorzy książki wyjaśnili rów-
nież skąd wziął się jej tytuł i pseudonim „Anioł” i „Diabeł”.
Oddzielna opowieść to historia występów Andrzeja Szar-
macha w reprezentacji Polski i jego relacji z kolegami 
m.in. młodym wówczas Zbigniewem Bońkiem oraz tre-
nerami  Kazimierzem Górskim, Jackiem Gmochem i An-
tonim Piechniczkiem. W książce poświęcony został temu 
cały rozdział, opisujący najbardziej bolesne momenty  
w karierze piłkarza, m.in. wtedy gdy pojechał na mistrzo-
stwa w życiowej formie, ale nie zagrał.
 Kolejnym etapem – książki  i życia piłkarza – była jego 
francuska historia czyli gra w AJ Auxerre, potem w EA 
Guingamp oraz innych francuskich klubach, okraszona 
anegdotami m.in. o tym jak odbierał w czasach PRL-u 
paszport. W tej części opowieści wspominani byli trener 
Guy Roux oraz młody Eric Cantona,  którego Szarmach 
był swego rodzaju „nauczycielem rzemiosła”.
 Spotkanie zakończyło się rozmową o życiu Andrzeja 
Szarmacha na emeryturze. 
 Nie mogłam nie zapytać Jacka Kurowskiego o jego 
debiut pisarski i związane z tym emocje i ewentualne 
plany na przyszłość.  W odpowiedzi usłyszałam, że było 
to dla niego duże wyzwanie 
i podjął je m.in. dla swoich 
synów ( obecnych na spotka-
niu), żeby odkryć im historię, 
którą żyli jego rodzice, jak za-
pamiętał ze swojego dzieciń-
stwa. Poza tym miał świado-
mość, że Andrzej Szarmach 
był trochę zapomnianą po-
stacią. Chciał przedstawić 
go nie tylko jako piłkarza, 
ale też człowieka.  W planach 
ma kolejną książkę o znanym 
piłkarzu, ale bohatera jej nie 
zdradził. 
 Na spotkaniu poruszo-
nych zostało jeszcze wiele 
interesujących wątków m.in. 
co Andrzej Szarmach miał 
wspólnego z początkami ka-
riery Łukasza Kubota… ale  
o tym muszą Państwo prze-
czytać już w książce… 
    

przekonana wreszcie do piłki nożnej
Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik

Foto: Paweł Krupa

W śWiecie FutbOLu 
Z andrZejem sZarmachem i jackiem kurOWskim in
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informator Ożarowski: Jak zaczęła się Wasza  przy-
goda z bieganiem? 

paweł: Zacząłem biegać jako pierwszy, 7 lat temu, ko-
lega zaproponował mi wspólne bieganie. Postanowiłem 
spróbować, chociaż biegania nie lubiłem, wydawało mi 
się to wtedy nudne i kojarzyło  się z dużym wysiłkiem, ale 
spróbowałem. Przebiegłem za pierwszym razem 4 km. 
Biegałem najpierw nieregularnie, potem co drugi dzień. 
Po jakimś czasie biegałem już sam, kiedy tylko miałem 
wolny czas, tak mnie to wciągnęło.  Mój pierwszy bieg 
to „Biegnij Warszawo”  w 2010 roku, przebiegłem 10 km   
w czasie 52 minuty. Potem Bieg Niepodległości … kolej-
ny bieg i kolejny. Z czasem wydłużałem dystanse, w ko-
lejnym roku był pierwszy półmaraton. Zacząłem szukać 
różnych biegów w okolicy i startowałem, praktycznie co 
weekend. Tak złapałem biegowego bakcyla…….  Obec-

nie w  biegach jest tak, że każdy kto ukończy dystans 
w limicie czasu otrzymuje medal,  zbierałem je z wielką 
satysfakcją.  W 2011 roku  pobiegłem pierwszy maraton 
– Maraton Warszawski w czasie 4 godziny, potem były ko-
lejne maratony…

piotr: Długo się opierałem, nie pociągało mnie bie-
ganie. Pracujemy jako geodeci,  dużo czasu spędzamy 
na powietrzu, w ruchu. Wychodzenie jeszcze wieczorem 
na trening, wydawało mi się ponad siły. Poza tym grałem 
w siatkówkę i piłkę nożną na hali, sport cały czas obec-
ny był w moim życiu. Ale brat mnie namawiał, namawiał  
i w końcu zapisał na pierwszy bieg. Był to Bieg Truskawki 
w Kampinosie. Wystartowałem w tym biegu i go ukończy-
łem, ale stwierdziłem, że to nie dla mnie. Wtedy dystans 
10 km był ponad moje siły, byłem totalnie zmęczony. Tak 
myślałem po przekroczeniu mety, jednak niedługo przy-

Z Ożarowa Mazowieckiego
na Mont Blanc

Z Ożarowa Mazowieckiego
na Mont Blanc

rozmowa z piotrem i pawłem tulikami - uczestnikami biegów ultra1

paweł tulik - ur. 10.01.1973 r. mieszkaniec Ożarowa 
Mazowieckiego, skończył studia wyższe  na Politechnice 
Warszawskiej na wydziale Geodezji i Kartografii. Pracuję 
w zawodzie i udało mi się uczestniczyć w paru ważnych 
i ciekawych budowach: Stadion Narodowy , autostrada 
A2, budowa metra, budowa wieżowca Warsaw Spire. Od 
2002 mąż Magdaleny i ojciec Natalii lat 11 i Weroniki lat 8. 
W czasie wolnym lubi uprawiać sport, obejrzeć film, czy-
tać książki.

 piotr tulik - ur. 10.01.1973 r. mieszkaniec Ożarowa 
Mazowieckiego; szczęśliwy mąż Agnieszki, ojciec 
Bartosza 13 lat oraz Krzysztofa 7 lat. Wykształcenie wyższe 
politechniczne,  zawód geodeta. Hobby to m.in. bieganie.
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szedł kolejny bieg, chyba w Garwolinie na 10 km. Wystar-
towałem i jakoś poszło….. W pierwszym roku biegałem 
tylko dystanse 10 km.

iO: czy bieganie to walka z innymi zawodnikami 
czy z własnymi ograniczeniami?

paweł: Dla mnie z sobą samym. Wyznaczam sobie 
wyzwania i bariery, które chcę pokonać. Jak poprawiam 
życiówkę to jestem zadowolony. Najpierw były dziesiąt-
ki, półmaratony, potem maratony. Cieszyliśmy się swoimi 
małymi sukcesami, że pobijaliśmy „nasze małe rekordy”. 
Stwierdziliśmy, że chcemy przebiec w roku dwa lub trzy 
biegi maratońskie, łącząc bieganie z turystyką. Tak poja-
wił się pomysł wyjazdu do Poznania, Wrocławia, potem 
na biegi za granicą. Biegaliśmy maratony, a przy okazji  
2 - 3 dni zwiedzania, tak poznaliśmy między innymi Ber-
lin.

piotr: Łącząc bieganie ze zwiedzaniem byliśmy też  
w Krakowie, gdzie miał miejsce mój debiut maratoński. 
Było to w kwietniu 2013 r.

iO: kiedy pojawiły się biegi ultra?
paweł: Maratony już biegaliśmy, czuliśmy, że do-

szliśmy do pewnych granic swoich możliwości. Biegnąc 
ostatni maraton w Berlinie, miałem dobry wynik - 3,20 
godz. Żeby biegać jeszcze szybciej, trzeba więcej tre-
nować, z drugiej strony obaj mamy rodziny, którym też 
chcemy poświęcić czas. Dobre wyniki w biegach na 10 
km i w półmaratonach wymagają więcej treningów i pra-
cy nad szybkością i techniką biegu. 

Zawsze kochaliśmy góry, często wakacje spędzaliśmy 
w Tatrach, trochę się wspinaliśmy. Kiedyś pojawił się po-
mysł, może pojedziemy na bieg w górach. To jest zupeł-
nie inne bieganie. W te dystanse ultra trzeba wchodzić 
etapami 50 km, 80 km itd. Trenując do biegów 150 km, 
pracuję mniej, niż zawodnicy trenujący do maratonów, 
które  fizycznie są bardziej wyczerpujące.  W maratonie 
nie ma chwili na odpoczynek, każda minuta się liczy.   
W biegach górskich kilka minut straty nie ma znaczenia 
przy tak długim dystansie i kilkunastu godzinach biegu. 
W biegach ultra, wszyscy mają wzloty i kryzysy, ludzie 
rozmawiają ze sobą i wspierają się. Trenując, jeździli-
śmy do Puszczy Kampinoskiej, biegaliśmy 30, 40, 50 km  
i … zapisaliśmy się w 2014 r. na Bieg Rzeźnika2.  W tym 

biegu starty są parami, pokonując dystans myśleliśmy 
tylko o tym, żeby dobiec do mety w limicie czasu. Udało 
się, byliśmy bardzo zadowoleni i tak wciągnęły nas biegi 
ultra….. 90 procent sukcesu w biegach ultra to mocna 
psychika i odporność na stres. 

piotr: Do biegów ultra trzeba dojrzeć, nie można od 
tego zacząć. Powiedzmy szczerze, to nie jest dla wszyst-
kich.

iO: co biegliście do tej pory?
piotr: Do tej pory mamy za sobą Bieg 7 Dolin na dy-

stansie 100 km w Beskidzie Sądeckim, Bieg Lavaredo we 
włoskich Dolomitach, dystans 119 km ze startem i metą 
w  słynnej Cortinie d’Ampezzo, Maraton Gór Stołowych 
(50 km), Beskidy Ultra Trail oraz UTMB (Ultra-Trail du Mon-
t-Blanc)3.

iO: jak pojawił się pomysł występu w utmb?
piotr:  UTMB stanowi taki rodzaj olimpiady dla biega-

czy ultra. Żeby mieć możliwość startu zbiera się punkty 
kwalifikacyjne uczestnicząc w innych biegach górskich. 
Potem następuje losowanie zgłoszonych. Na ten bieg 
przyjeżdżają ludzie z całego świata, w tym roku uczestni-
czyli zawodnicy 97 narodowości,  2500 osób bierze udział 
w biegu głównym UTMB. 

paweł:  Dla każdego ultrasa, UTMB to tak, jak Tour de 
France dla kolarzy, każdy chciałby to przebiec, być tam, 
wystartować. Zapisy są każdego roku pod koniec grud-
nia, wchodząc na stronę biegu, z ciekawości kliknąłem 
liczbę swoich punktów. Okazało się, że obaj kwalifikuje-
my się4, żeby dokonać zgłoszenia. Dopisało nam szczę-
ście.  Zostaliśmy wylosowani.  

iO: jakie uczucia towarzyszyły Wam na starcie  
w chamonix?

piotr: Atmosfera jest niesamowita, emocje ściskają 
gardło. Okoliczne miejscowości i całe Chamonix -  wszy-
scy żyją tylko biegami. Na start, który odbywa się z głów-
nej promenady przychodzi całe miasto, wszystkiemu 
towarzyszy przepiękna muzyka Vangelisa - Conquest  
of Paradise, wielkie telebimy ze scenami z poprzednich 
biegów… robi to niesamowite wrażenie. 

iO: bieg podzielony jest na etapy?
paweł: Bieg posiada punkty kontrolne,  na których 

sprawdzany jest czas poszczególnych uczestników. Je-
śli ktoś nie mieści się w limicie jest 
„zdejmowany z trasy” przez organiza-
torów ze względów bezpieczeństwa.  
W wysokich górach, jak Alpy, jest to 
bardzo ważne. Organizatorzy przy-
kładają dużą wagę do bezpieczeń-
stwa.  Każdy zawodnik posiada chip, 
jest monitorowany na trasie przez sę-
dziów. Biegnie się z punktu do punktu, 
zazwyczaj odcinki liczą około 10 km.  
Około 20 procent uczestników to ci, 
którzy się ścigają, pozostali chcą do-
biec i ukończyć bieg.  Start traktują jak 
przygodę życia. 

iO: jak było na trasie, to jednak 
170 km?

piotr: Biegliśmy prawie dwie doby, 
dokładnie - 41 godz.  50 minut. Zmien-
na pogoda, silny wiatr, śnieg, zimno, 
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problemy żołądkowe, ból kolana. Ale najważniejsze było 
dobiec do mety … i dobiegliśmy.

iO: mieliście wsparcie rodzin, kibiców?
paweł: Podczas biegu każdy dopinguje każdego, na-

rodowość nie ma znaczenia, kibice cieszą się tym wyda-
rzeniem, są dumni, że odbywa się ono we Francji, która 
przez kilka dni żyje tymi zawodami.  Na zakończenie bie-
gu wychodzi znowu całe miasto i wiwatuje. Po ostatnie-
go zawodnika wychodzi zwycięzca i razem wbiegają na 
metę. W tym roku Polak był ostatni i razem z nim Francuz, 
który wygrał, wbiegł na metę, uściskali się. 

Duże wsparcie dostaliśmy również od rodziny. Jak 
wróciłem do domu, czekała na mnie niespodzianka -  
wiersze o moim bieganiu w UTMB napisane przez córki. 
Codziennie rano jak wstawały sprawdzały czy biegnę na-
dal i czy wszystko w porządku. Przez smsy byliśmy tam 
razem i razem się cieszyliśmy. 

piotr: Na UTMB była ze mną moja rodzina, bardzo 
wiele to dla mnie znaczyło. Moi synowie sami biegają, 
startują w zawodach dla dzieci. Kiedy jedziemy na za-

wody wszyscy, to dzieciaki zapisujemy na dystanse dzie-
cięce. W Chamonix bliscy byli razem ze mną i przeżywali 
to niesamowicie.  Na facebooku pojawiało się mnóstwo 
komentarzy mobilizujących, ludzie przysyłali smsy, że do-
pingują. Mieliśmy świadomość, że w nas wierzą, że nasza 
grupa biegowa nas wspiera. Wiedzieliśmy, że nie może-
my ich zawieść. 

iO: bieg, który pozostał Wam najbardziej w pamięci?
paweł: Dla mnie maraton w Berlinie, to pierwszy ma-

raton, który biegłem po zachorowaniu na cukrzycę. 
iO: czy bieganie z cukrzycą jest możliwe?
paweł: Zachorowałem w wieku 40 lat. Diagnoza le-

karzy: cukrzyca, może pan uprawiać sport, ale dystanse  
5 - 10 km.  Ciężko było mi uzyskać szczegółowe infor-
macje, każdy obawiał się dać mi zielone światło na moje 
bieganie długich dystansów. Ale podjąłem decyzję i prze-
biegłem maraton w Berlinie w bardzo dobrym czasie. 
Przekonałem się, że można jakoś chorobę opanować, żyć  

z nią i  biegać. Choć jest wiele trudniej, wspiera i pomaga 
mi brat.  Biorę na co dzień insulinę,  podczas pierwszych 
biegów ultra nawet nie mierzyłem poziomu cukru, ak-
tywność fizyczna sprawiała, że spalałem cukry i nie było 
takiej konieczności. To działało przy 8 - 12 godzinnych 
biegach, ale przy biegach powyżej 20 godzin  mój orga-
nizm strasznie się rozregulowywał. Były momenty, że czu-
łem się świetnie i  nagle brak sił,  za które odpowiedzialne 
były wahania poziomu cukru.  Dlatego m.in. biegamy we 
dwóch, brat mnie obserwuje.  Przed UTMB też się bałem, 
dwie doby biegu, nikt nie był w stanie powiedzieć mi jak 
na to zareaguje mój organizm. Mało osób biega biegi 
ultra z tą chorobą.  Było trochę problemów drugiej nocy, 
skoki cukru itd. To nie było łatwe.

iO: piotrze, a twój bieg życia?
piotr: Każdy bieg ma swoją historię, UTMB - dla mnie 

to była wyprawa życia. Wspaniała podróż z rodziną po 
Europie, zwiedzaliśmy nowe miejsca, zabytki, chodzili-
śmy po górach. Wiele też poświęciłem przygotowaniu 
do tego biegu, od stycznia trenowaliśmy pod tym kątem, 

każdy weekend był wyjazdem albo do Puszczy Kampino-
skiej albo w góry. Było to trochę kosztem rodziny, dlatego 
tym wyjazdem chciałem im to wynagrodzić. Przebiegnię-
cie mety z polską flagą, kiedy oni biegli razem z nami, to 
zostanie w moim sercu i pamięci do końca życia. 

iO: czy utmb to było największe Wasze marzenie 
sportowe?

paweł: Było to jedno z wyzwań, ale dla nas to nie 
koniec biegania.  Lubimy to, bieganie daje nam radość, 
jest przygodą. W Polsce i na świecie organizowanych jest 
wiele wspaniałych imprez biegowych, niekoniecznie tych 
topowych. Mam nadzieje, że jeszcze wiele przed nami.

dziękuję za rozmowę i tego wam życzę. trzymam 
kciuki i kibicuję.

Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
Foto: Paweł Krupa i archiwum Piotr i Paweł Tulik

1 Biegi ultra - biegi długodystansowe na dystansie większym niż maraton, czyli powyżej 42,195 km.
2 Bieg Rzeźnika - 80 km w Bieszczadach
3 Bieg dookoła masywu Mont Blanc (najwyższy szczyt Europy). Trasa prowadzi przez Francję, Włochy i Szwajcarię. Jedne z najtrudniejszych 

zawodów w biegach górskich na świecie. Dystans 170 km, suma przewyższeń 10 000 m.
4 Do kwalifikacji do UTMB w 2017 roku potrzebnych było 9 pkt, które można było zdobyć podczas startów w niektórych biegach górskich ultra.

Po zdobyciu tych punktów można zgłosić się do losowania do udziału w biegu, w którym startuje corocznie ponad 2 tys. zawodników z całego 
świata.
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I Ożarowska 
Gala Talentów
 W niedzielę, 8 października odbyła się na scenie 
Ołtarzew pierwsza Gala talentów w Ożarowie. Włoda-
rze naszego miasta zaprosili na pierwsze spotkanie 
artystyczne kotz- brzezina duo. 

 To Celina Kotz i Łukasz Brzezina. Ona jest jedną z naj-
zdolniejszych polskich skrzypaczek młodego pokolenia. 
On utytułowanym akordeonistą. Obydwoje są stypendy-
stami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, lau-
reatami wielu konkursów, zarówno krajowych jak i mię-
dzynarodowych. Koncertują z powodzeniem na scenach 
całego świata. Celina Kotz kończy studia muzyczne, a Łu-
kasz rozpoczyna podyplomowe studia menedżera muzy-
ki w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina.
Łukasz Brzezina od dziecka mieszka z rodziną w Ożarowie 
Mazowieckim. Na koncert przybyła jego rodzina, znajo-
mi, przyjaciele, koledzy i koleżanki (ukończył SP nr 2). 
Młodzi muzycy przygotowali piękny koncert, którego 
motywem przewodnim był taniec. Przeplatali wykony-
wane utwory opowieścią o nich i o prezentowanej mu-
zyce. Było to bardzo osobiste, a jednocześnie  wciągające 
słuchaczy. Muzycy przy pomocy swoich instrumentów i 
dobranych utworów prowadzili na scenie dialog, w któ-
rym nie brakowało pogoni, zaczepek, nagłych zwrotów 
linii melodycznej, ale też harmonijnego brzmienia. Usły-
szeliśmy utwory Camille’a Saint-Saënsa, Fritza Kreislera, 
Astora Piazzolli i Graziany Finzi. Nie ma zbyt dużo orygi-
nalnych utworów pisanych na skrzypce i akordeon. Mu-
zycy korzystają z pomocy aranżerów czy kompozytorów 
lub Łukasz dokonuje transkrypcji. 
 Forma koncertu i dobór repertuaru to  autorski pro-

jekt muzyków, powstały z potrzeby serca i swobodnego 
wyrażania swojej osobowości, dający radość z tworzenia  
muzycznej przestrzeni.
 Artyści zachęceni gorącym aplauzem chętnie bisowali.
 Przedstawiciele władz samorządowych gminy:  
Dariusz Skarżyński i Małgorzata Piotrowska wręczyli arty-
stom pamiątkowe statuetki i bukiety kwiatów.
 Jesteśmy dumni, że mogliśmy usłyszeć koncert w wy-
konaniu tak uzdolnionych artystów.

Grażyna Lipska-Zaremba

 Październik to czas edukacyjnych spotkań realizowa-
nych w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim 
w ramach projektu Fundacji Edukacji Międzykulturowej 
„Wędrówka szlakiem roślin”. Motywem przewodnim pro-
jektu jest 12 roślin oraz ich znaczenie i wpływ na życie 

mieszkańców różnych zakątków świata. 12 października, 
podczas wydarzenia otwartego dowiedzieliśmy się m.in. 
skąd bierze się olej palmowy i jakie są globalne skutki 
spożywania produktów, których jest składnikiem oraz jak 
kawa pokonała drogę z Afryki do Ameryki Południowej. 

Projektowi towarzyszyła wystawa „Tortil-
la, chapati i ryż: czyli nie tylko chleb”.
 Zajęcia prowadziła Izabela Kowalska, 
uczestniczka projektu,  pracownik Filii nr 
1 w Józefowie. Formuła obejmuje warsz-
taty dla dzieci, jak również spotkania dla 
dorosłych - wszystkie odbywały się w jó-
zefowskiej bibliotece. 

Monika Dziedzic
Biblioteka Publiczna 

w Ożarowie Mazowieckim
Kierownik Filii Nr 1 w Józefowie 

WĘdrÓWka sZLakiem rOśLin
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 Szanowni Państwo,

 mam niemałą satysfakcję, że w pierwszych latach 
swojego urzędowania w 2002 roku mogłam powołać 
Zespół Ludowy „Ożarowiacy”. Podpisane porozumienie 
z dyrektorem szkoły podstawowej w Ożarowie Mazo-
wieckim pozwoliło na zorganizowanie zajęć w sali, w no-
wym budynku przy ul. Szkolnej. Mimo dobrej lokalizacji  
w centrum Ożarowa bardzo trudno było zebrać grupę. Na 
pierwsze zajęcia przyszło siedmioro dzieci. W tamtych la-
tach mówiło się, że „ludowizna” jest niepopularna i dzieci 
nie chcą jej tańczy.
 Jednak udało się nam to zmienić za sprawą dwóch 
instruktorów, którzy podjęli się poprowadzenia tych za-
jęć. Pani Małgorzata Wojciechowska i Pan Waldemar Dą-
browski wzajemnie się wspierali w tym przedsięwzięciu  
i wytrwale organizowali nowe przesłuchania oraz nabory 
do zespołu. Dzięki ich profesjonalizmowi i zaangażowa-
niu udało nam się przez te 15 lat stworzyć zespół, który 
dziś liczy prawie 100 członków w czterech tanecznych 
grupach wiekowych. Zorganizowany  w naszej Gminie  
w 2013 roku I Międzynarodowy Festiwal Folkloru w  du-
żym stopniu przyczynił się do powiększenia szeregów 
naszego zespołu „Ożarowiacy”. Pomysł Pana Burmistrza 
Pawła Kanclerza na organizację tego festiwalu zakła-
dał popularyzację kultury ludowej,  przedstawienie jej 
w atrakcyjnej formie a tym samym zachęcenie również 
dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zajęciach zespołu. 
Po pierwszej edycji Festiwalu, już we wrześniu zaintere-
sowanie naszymi zajęciami było bardzo duże. 
 Początki były bardzo trudne, brakowało pieniędzy na 
prowadzenie zespołu. Jednak dzięki odpowiednim do-
tacjom na kulturę, które pozwalają nie tylko na szeroką 
działalność Domu Kultury, ale także na prowadzenie ze-
społu na odpowiednim poziomie, możemy zakupić pięk-
ne, nowe stroje dla zespołu, zorganizować wyjazdy zagra-
niczne na Festiwale, jak i zadbać o odpowiednią reklamę 
zespołu, który godnie promuje naszą Gminę w kraju jak  
i za granicą. 
 Jubileuszowy koncert naszego Zespołu Ludowego 
„Ożarowiacy” odbył się na Scenie Ołtarzew w dniu 14 

października. Na uroczystość licznie przybyli rodzice, 
dziadkowie i zaproszeni goście. Przed publicznością za-
prezentowały się wszystkie grupy taneczne. Na samym 
początku w wykonaniu Alinki i Lenki usłyszeliśmy utwór 
„Piękna nasza Polska cała”, później na scenie pojawiła się 
grupa Mazanki, która pokazała nam „zabawy z lajkoni-
kiem”, Gęśliki  zaprezentowały się w dwóch suitach: „tań-
ce i pieśni łowickie” oraz „ tańce i pieśni Krakowa Wschod-
niego”. Grupa Marynki zatańczyła i zaśpiewała „tańce  
i pieśni Górnego Śląska” a  grupa młodzieżowa wystą-
piła aż 4 razy w suitach: łowickiej, kaszubskiej, Lachów 
Sądeckich i Spisza. Życzenia złożył nam zaprzyjaźniony 
zespół góralski „Gorce” z Kamienicy a piękne srebrne pa-
tery z podziękowaniami dla instruktorów prowadzących 
zespół oraz upominki dla zespołu: urocze korale, kosz 
słodyczy i bluzeczki śląskie wręczyli Burmistrz Pan Paweł 
Kanclerz i Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej 
Cichal. Voucher w wysokości 1  000 złotych dla zespołu 
wręczył Starosta Powiatu Warszawskiego - Zachodniego 
Pan Jan Żychliński. Prawie 2 godzinny koncert zakończy-
liśmy wspólnym zdjęciem i podziękowaniami dla dzieci 
za piękne tańce. 
 Gratuluję instruktorom: Pani Małgorzacie Wojcie-
chowskiej i Panu Waldemarowi  Dąbrowskiemu wy-
trwałości i dziękuję za 15 lat owocnej pracy z zespołem 
w przekazywaniu autentycznego folkloru polskiego.  
Życzę dalszych sukcesów w tym naszym „Uśmiechow-
skim” przedsięwzięciu.
 Z okazji Jubileuszu życzę wszystkim Członkom Zespo-
łu „Ożarowiacy” wszelkiej pomyślności, dużo sukcesów 
oraz dalszej wspaniałej aktywności twórczej, aby kolejne 
lata były równie owocne.
 Dziękuję również wszystkim Rodzicom „Ożarowia-
ków” za działania wspierające zespół oraz pomoc przy 
organizacji biesiady ludowej dla członków zespołu z oka-
zji jubileuszu. Szczególne podziękowania kieruję do Pani 
Joanny Ostalskiej i Pani Doroty Kossak.

Alina Holk
Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”

Foto: Paweł Krupa
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 Był ciepły wieczór,zachodzące słońce na horyzon-
cie  wbijało się w ziemię .Pamiętam była to niedziela. Sie-
działem na werandzie z kubkiem gorącej herbaty i jadłem 
ciasto, które upiekła mama.. W dali podglądałem przyrodę  
i rośliny dojrzewające na działce. Widziałem dużą i dorod-
ną dynię, intensywnie pomarańczową. Wtedy pojawił się 
pomysł - zrobię ciasto dyniowe. 
 Wyszło przepysznie…...  smak ciasta, jest nie do 
opisania ... Polecam każdemu wypróbowanie….

składniki na ciasto: – uWaGa! – wszystkie składniki 
o temperaturze pokojowej
•	 3 szklanki mąki pszennej
•	 1 łyżeczka soli
•	 1 łyżka cynamonu
•	 2 łyżeczki sody oczyszczonej
•	 2 łyżeczki proszku do pieczenia
•	 1/2 łyżeczki sproszkowanego 

imbiru
•	 1/4 łyżeczki kardamonu
•	 2 szklanki puree z dyni (przygo-

towałem na bazie dyni HOKAIDO) 
•	 2 szklanki cukru
•	 4 jajka klasy L
•	 1¼ szklanki oleju słonecznikowego
•	 1oo g skórki pomarańczy
•	 500 g orzechów włoskich, lasko-

wych, pestek z dyni (połowę doda-
jemy do ciasta, drugą połowę pozo-
stawiamy do bakalii w karmelu)
•	 80 g płatków migdałów

Wykonanie:
jak zrobić puree z dyni? Dynię do-
kładnie umyć, podzielić na mniej-
sze części, wydrążyć środek, wsta-
wić do piekarnika nagrzanego do 
180C na około 40 minut.  Dynia jest 
upieczona, gdy bez trudu wchodzi 
w nią widelec. Następnie upieczony miąższ zmiksować. 
Puree można przygotować dzień wcześniej.
1. Piekarnik nastawić na temperaturę 180 C ( funkcja grza-
nia góra - dół). Przygotować dwie foremki z kominem  
o średnicy 20-22 cm, smarując je tłuszczem i obsypując  
2 łyżkami mąki,
2. Puree z dyni, olej oraz cukier ucierać mikserem, aż po-
wstanie gładka masa (około 5 minut). Następnie dodawać 
po jednym jajku aby wszystkie składniki się połączyły.
3. Przesiać mąkę, sodę, proszek do pieczenia, cynamon, 
imbir, kardamon i sól.
4. W osobnej misce wymieszać skórkę pomarańczy, płat-
ki migdałów oraz grubo posiekane orzechy z 3 łyżkami 
mąki z przyprawami.
5. Do ciasta dodać przesianą mąkę i miksować, aż będzie 
gładkie.

6. Następnie dodać za-
wartość miski z bakalia-
mii i całość delikatnie wymieszać.
7. Ciasto przelać do przygotowanych foremek do ¾  ich 
wysokości i piec 1 godzinę lub do momentu, kiedy wło-
żony w  ciasto patyczek będzie suchy. Ciasto wystudzić.

składniki na krem cynamonowy: – uWaGa! – wszyst-
kie składniki o temperaturze pokojowej
•	 200 g masła
•	 400 g serka mascarpone
•	 1 szklanka cukru pudru
•	 1 łyżka cynamonu
Wykonanie:
1. Masło ucierać z cukrem pudrem wymieszanym z cyna-
monem około 6 minut, aż będzie puszyste i kremowe.
2. Do miksowanego masła dodawać po łyżce serka ma-

scarpone. Masa powinna być gładka.
Składniki na orzechy w karmelu:
•	 200 g cukru
•	 2 łyżki soku z cytryny
•	 2 łyżki masła
•	 250 gram bakalii

Wykonanie:
1. Na patelni o grubym dnie pod-
grzać cukier, masło, sok z cytryny 
– mieszać, aż cukier dokładnie się 
rozpuścił.
2. Karmel będzie gotowy po około 
7-8 minutach – powinin mieć orze-
chowy kolor. 
uWaGa: Należy bardzo często mie-
szać, żeby się nie przypalił. Kiedy 
osiągniemy pożądany kolor dodaje-
my orzechy i pestki dyni. Całość wy-
mieszać, aby karmel idealnie pokrył 
wszystkie składniki.
3. Masę wylać na papier do piecze-

nia i cienko rozsmarować. Ostudzić i połamać.

Złożenie ciasta:
1. Jedno z dwóch upieczonych ciast dyniowych wyłożyć 
na paterę , wypełniając otwór ( używaliśmy blaszki z ko-
minem) pokruszonymi orzechami w karmelu.
2. Na tak przygotowane ciasto wyłożyć połowę kremu 
cynamonowego, a następnie przykryć drugim blatem  
(spodem do gory), jak poprzednio otwór „po kominie” 
wypełniając orzechami w karmelu. 
3. Na górę ciasta wyłożyć pozostały krem i ewntualnie 
udekorować kawałkiem odciętej dyni.
Pomysłem na przygotowanie ciasta dyniowego zostałem 
zainspirowany przez Kingę Paruzel i jej wersją tego CUDA. 

MT

Najlepsze ciasto dyniowe
Z przepiśnika pana domu

- CUDO !!!
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pracownik sortowni makulatury. 
Miejsce Pracy: Konotopa, ul. Fiołkowa 34. 

Zakres Zadań: 
- Sortownie Makulatury 

- Dbanie o prządek na stanowisku pracy 
Oferujemy:

- umowę zlecenie 
- 13 PLN/godz brutto 

- Premię kwartalną

Firma „Stołeczne Centrum Recyclingu” od 2004 roku prowadzi działalność w zakresie odbioru  
i zagospodarowania makulatury i tworzyw sztucznych oraz obrotu szeroką gamą surowców wtórnych. 
Naszym celem jest uszlachetnienie materiałów powszechnie uznawanych za zbędne. Poprzez odpowiednie 
sortowanie odzyskujemy surowce spełniające rygorystyczne wymagania odbiorców końcowych – recyklerów  
i pozwalające na wyprodukowanie pełnowartościowych produktów.

sprzątaczka/ sprzątacz biurowy.
Miejsce Pracy: Konotopa, ul. Fiołkowa 34.

Zakres Zadań:
- sprzątanie pomieszczeń biurowych/ kuchnia 

Oferujemy:
- umowę zlecenie

-praca 2-3 razy w tyg po 3-4 h
- 15PLN/godz brutto

dam pracĘ

Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu  669 1141 17 lub 669 117 310

 Na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki działa 
punkt pomocy prawnej, w których jest udzielana nie-
odpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych  
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomo-
cy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. ze zm. z 2015 r. 
poz. 1255).

katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna po-
moc prawna
•	 młodzież do 26. roku życia,
•	 osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzające-
go zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,
•	 osoby, które ukończyły 65. lat,
•	 osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•	 kombatanci,
•	 weterani,
•	 zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, 
klęską żywiołową lub awarią techniczną,
•	 kobiety w ciąży.

pomoc prawna polega na:
poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym 
stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach;
•	 wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 
dotyczącego jej problemu prawnego;
•	 pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy 
prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w 
postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism 
w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
•	 sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosz-
tów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzę-
du.

uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakre-
sie:
•	 prawa pracy,
•	 przygotowania do rozpoczęcia działalności gospo-
darczej,
•	 prawa cywilnego,
•	 spraw karnych,
•	 spraw administracyjnych,
•	 ubezpieczenia społecznego,
•	 spraw rodzinnych,
•	 prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatko-
wych związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej.

pomoc nie obejmuje spraw z zakresu:
•	 prawa celnego, 
•	 dewizowego, 
•	 handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.
Nieodpłatny punkt pomocy prawnej na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki  

Ożarów mazowiecki – urząd miejski ul. poznańska 
165, iii piętro pok. 307 05-850 Ożarów mazowiecki.

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
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Nieodpłatna pomoc prawna
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 W dniu 5 października 2017 r. w sali Widowiskowej 
domu kultury „uśmiech”  w Ożarowie mazowieckim 
odbyła się uroczystość Złotych Godów małżeńskich.
prezydent rzeczypospolitej polskiej odznaczył me-
dalem za długoletnie pożycie małżeńskie  2 pary, 
państwa: krystynę i Wiesława drapała oraz mariannę 
i jerzego tyniec. 
            
 W imieniu Prezydenta Medale wręczał Burmistrz Pa-
weł Kanclerz. Uroczystości Złotych Godów Małżeńskich 
zaszczycił swoją obecnością 
ksiądz Zdzisław Słomka SAC 
Proboszcz Parafii pw. Miłosier-
dzia Bożego w Ożarowie Ma-
zowieckim oraz Pan Tadeusz 
Szmigiel Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim. 
 Jubilaci otrzymali od Bur-
mistrza listy gratulacyjne, bu-
kiety kwiatów oraz pamiątko-
we dyplomy.
 W Jubileuszu Złotych Go-
dów Małżeńskich uczestniczyli 
najbliżsi Odznaczonych, sąsie-
dzi i znajomi. Był  tort weselny i 
gromkie sto lat dla Jubilatów. 
Osoby, które mają w rodzinie, 
wśród swoich znajomych pary 
obchodzące 50 rocznicę za-
warcia związku małżeńskiego 

prosimy o zgłaszanie Jubilatów do Urzędu Stanu Cywil-
nego. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska 
Jubilatów oraz datę i miejsce zawarcia związku małżeń-
skiego. 
      

Jolanta Dragan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Ożarowie Mazowieckim

jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

 W niedzielę, 8 października br., w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa 
pana Witalija Szyszkina, Rosjanina z urodzenia, Polaka  
z wyboru. 
 Przyjaciele artysty oraz zaproszeni goście mieli oka-
zję poznać ciekawe, pełne ekspresji i energii prace ma-
larza. Witalij Szyszkin urodził się 20 marca 1935 roku  
w Turkiestanie w arystokratycznej rodzinie rosyjskiej, któ-
ra od pokoleń przejawiała zamiłowanie do sztuki. Artysta 
ukończył Państwowy Instytutu im. Uszyńskiego w 
Odessie. Po raz pierwszy ujawnił swój talent na wy-
stawach w Odessie, następnie wyruszył na Kamczat-
kę, Wyspy Kurylskie, do Sachalina, Ałma-Aty i Polski. 
Wybrał nasz kraj przez sentyment dla swojej uko-
chanej babki - Wandy Szymanowicz. Od 1991 roku 
Witalij Szyszkin mieszka i tworzy w Polsce. Zyskał 
uznanie krytyki i przyjaciół. Jego prace znajdują się 
w muzeach i prywatnych galeriach Rosji, Ukrainy, Ka-
zachstanu, Francji, Polski, Japonii, Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych, Holandii i Włoch. Wernisaż uświet-
nił swoim występem pan Artur Dutkiewicz, pianista 
jazzowy nazywany „Ambasadorem polskiego jazzu”.  
Jeden z najczęściej koncertujących za granicą pol-
skich muzyków jazzowych. Laureat wielu konkursów 

muzycznych. Finalista prestiżowego Thelonious Monk In-
ternational Competition w Waszyngtonie. Jako pierwszy 
polski muzyk jazzowy miał swój recital na MIDEM  w Can-
nes w 1988r.W ostatnich kilku latach wystąpił w ponad 50 
krajach na całym świecie od USA przez Europę po Chiny  
i Australię. 

Viola Wściseł
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

WitaLij sZysZkin W OżarOWie maZOWieckim
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kaLendarium dOmu kuLtury „uśmiech” 
ListOpad

dOm kuLtury ,,uśmiech”
W OżarOWie maZOWieckim, uL. pOZnaŃska 165

 ▶ 5 listopada – niedziela – godz. 16.00-20.00 Dzień 
Seniora – Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów nr 8. Im-
preza zamknięta.

 ▶ 19 listopada – niedziela – godz. 16.00 Wieczorek  
taneczny dla seniorów przy muzyce na żywo. Wstęp 15 
zł/os.

 ▶ 25 listopada – sobota – godz. 15.00  Koncert z okazji 
40-lecia Domu Kultury „Uśmiech” (Scena Ołtarzew). 
Impreza zamknięta.

FiLia W jÓZeFOWie, uL. FabrycZna 15

 ▶  5 listopada – niedziela – godz. 11.30 Spektakl te-
atralny dla dzieci w wykonaniu Teatru Gong pt.: „Mumin-
kowy Kabarecik”. Wstęp wolny!

 ▶ 19 listopada – niedziela – godz. 16.00 „Listopado-
wy wieczór wspomnień”. Czytanie wierszy oraz poezji pa-
triotycznej.

FiLia W brOnisZach, uL. prZyparkOWa 15    

 ▶ 12 listopada – niedziela - godz. 16.00 „Andrzejkowy 
wieczorek taneczny dla seniorów”. Wstęp wolny!

 ▶ 19 listopada – niedziela - godz. 9.00  Walne Zebra-
nie Koła  Łowieckiego Jeleń. Impreza zamknięta.

 ▶ 19 listopada - niedziela - godz. 15.00 „Zabawa an-
drzejkowa dla dzieci”. Teatr GONG zaprasza na spektakl 
teatralny „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.   
W programie również wspólne tańce, zabawy, konkursy  
i wróżby. Wstęp wolny!

kaLendarium bibLiOteki pubLicZnej - ListOpad

bibLiOteka pubLicZna 
W OżarOWie maZOWieckim, 

uL. sZkOLna 2

 ▶ Spotkanie z autorami książki „Nie pękaj! Bajka o Bąblu 
z Ożarowa Mazowieckiego” – 16.Xi.2017, godz.18.00

 ▶ Wieczór poetycki Joanny Iwanickiej – spotkanie z po-
ezją i muzyką - 22.Xi.2017, godz. 18.00

 ▶ Wystawa fotografii Ożarowskiej Grupy Fotograficznej 
„Czytanie jest piękne” - do 31.Xii.2017 

stały prOGram
 ▶ Każda pierwsza środa miesiąca, obecnie 08.Xi.2017, 

godz. 17.00 – Dyskusyjny Klub Książki
 ▶ Każdy wtorek i czwartek, godz. 17.00-18.00 - Czy-

tanie na Dywanie  Zajęcia odpowiednio dla grup dzieci  
w wieku 6+ oraz 4-6 lat.

FiLia W jÓZeFOWie, uL. FabrycZna 15
do 12.Xi.2017 biblioteka zamknięta  

z powodu remontu

 ▶ Budujemy domki styropianowe dla kotów, 
25.Xi.2017, godz. 10.00-12.00. Wraz z Funda-
cją „Chcę Mieć Przyszłość” po raz kolejny zajmie-
my się pomocą bezdomnym zwierzętom. Zapisy  
w Filii nr 1 tel. /22/ 292 60 22

stały prOGram
 ▶ Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00 – Brydż 

Każdy czwartek, godz. 10.30-12.00 - Klub Pasjonaci
 ▶ Każdy piątek , godz. 17.30-18.30 - Nauka gry w sza-

chy dla dzieci

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

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

Pani

Ewie Majcher-Wróbel
z powodu śmierci

Ojca

składają: Paweł Kanclerz - burmistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miejskiego
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 Uroczystość rozpoczęła się  wprowadzeniem  sztan-
daru OUTW i  odśpiewaniem  hymnu. Prezes stowarzysze-
nia, Grażyna Szymankiewicz, powitała gości i członków 
OUTW, a następnie przedstawiła krótkie podsumowanie 
dotychczasowej działalności i plany na najbliższą przy-
szłość. 
 Po części oficjalnej miał miejsce wspaniały koncert te-
nora Andrzeja Kubackiego. Artysta opowiadał o swoich 
pasjach i marzeniach, przeplatając wspomnienia utwora-

mi muzyki klasycznej, rozrywkowej i ariami operowymi. 
Warto mieć marzenia. Mieliśmy okazję rozmowy z artystą 
i wykonania pamiątkowego zdjęcia. Dziękujemy  artyście 
za te chwile wzruszeń. 

   5 października, już po raz szósty rozpoczęliśmy rok 
akademicki. Swoją obecnością zaszczycili nas w szcze-
gólności: starosta powiatu warszawskiego zachodniego 
Jan Żychliński, burmistrz  Ożarowa Mazowieckiego Paweł 

Kanclerz, zastępca burmistrza 
Tomasz Tymoftyjewicz, prezes 
WR-SHR Bronisze  Mirosław Ma-
zuruk, prezes Błońskiego UTW 
Helena Szymańska, ksiądz pro-
boszcz Zdzisław Słomka, dyrektor 
DK „Uśmiech” Alina Holk, dyrektor 
GOSiR Jacek Andrzejczak  z-ca dy-
rektora PUP Aleksandra Cheda.

 Alina Gołaszewska 

inauGuracja rOku akademickieGO 2017/18 OutW

Biblioteka często udowadnia, że sprawy zwierząt nie są 
nam obojętne. Współpraca z lokalną Fundacją „Chcę Mieć 
Przyszłość” owocuje w liczne spotkania - budowaliśmy 
już domki dla kotów wolnożyjących i owadów, a 22 wrze-
śnia spotkaliśmy się w Filii nr 1 w Józefowie z Dorotą Su-
mińską - doktor weterynarii, psychologiem zwierzęcym, 
prowadzącą popularne radiowe i telewizyjne programy 
o zwierzętach. Pani Dorota Sumińska jest także autorką 
wielu książek - większość z tych publikacji można wypo-
życzyć w naszych placówkach.
Na spotkanie z nią publiczność przybyła bardzo licznie. 
Oczywiście nie zabrakło czasu na rozmowy indywidu-
alne, kolejka po autograf była bardzo długa. Jednym ze 
sponsorów słodkiego poczęstunku była Pracownia Cu-
kiernicza Paweł Jancewicz mieszcząca się w Płochocinie 
przy ul. Lipowej 5e, której tradycje się-
gają 1979 roku - bardzo dziękujemy! 
Podziękowania należą się również Filii 
Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 
za udostępnienie sali i rekwizytów.
Patronat nad wydarzeniem objął 
serwis zachodniemazowsze.info 

To nie koniec działań prozwierzęcych 
jakie realizujemy. Na początku paź-
dziernika na spotkanie z dziećmi z 
grupy V z Przedszkola Publicznego w 
Józefowie do Filii nr 1 zawitał niezwy-
kły gość - pies Agatka z właścicielką 
p. Agatą Gałką - wiceprezes Prusz-
kowskiego Stowarzyszenia na rzecz 

Zwierząt. Mogliśmy dowiedzieć się o właściwej opiece  
i pielęgnacji psów, o tym jak można pomóc bezdomnym 
zwierzętom oraz o działalności Stowarzyszenia, które 
m.in. prowadzi punkt opieki nad bezdomnymi psami 
i pośredniczy w znalezieniu im nowych właścicieli. We 
wrześniu w józefowskiej bibliotece trwała zbiórka karmy 
dla zwierząt w potrzebie, do której oprócz czytelników 
przyłączyły się przedszkolaki. Mamy nadzieję, że udało 
nam się w ten sposób uwrażliwić dzieci na problem wła-
ściwej opieki nad zwierzętami.

Monika Dziedzic
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Kierownik Filii Nr 1 w Józefowie 

ZWierZĘta W bibLiOtece
– spOtkanie Z dOrOtą sumiŃską i nie tyLkO
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 Współczesnej cywilizacji nieodłącznie towarzyszą 
zagrożenia naturalne m. in. wichury i trąby powietrz-
ne. Wichurami określa się wiatr, którego prędkość 
osiąga 75-120 km/godz. Zagrożeniem szczególnie 
niebezpiecznym jest trąba powietrzna.
 
 W związku z coraz częstszymi przypadkami występo-
wania tych zjawisk na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 
informujemy o możliwych formach pomocy w sytuacji 
wystąpienia strat w infrastrukturze mieszkalnej.
 rodzaje zasiłków celowych na usuwanie skutków 
zdarzeń o charakterze klęskowym:

1. Zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowych po-
trzeb bytowych - do 6.000 złotych: 
a) Osoby uprawnione – osoby lub rodziny, które w wy-
niku zdarzeń o charakterze klęskowym poniosły straty  
w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkal-
nych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domo-
wych).  
b) przeznaczenie zasiłku celowego - zaspokojenie 
podstawowych potrzeb bytowych (m.in. zakup żywności, 
leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmio-
tów użytku domowego, sprzętu AGD) oraz wykonanie 
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

2. Zasiłki celowe na remont lub odbudowę budyn-
ków mieszkalnych do 20.000 : 
a) przeznaczenie zasiłku celowego – zakup usług i ma-
teriałów związanych z remontem  lub odbudową budyn-
ku mieszkalnego, remont lub zakup urządzeń niezbęd-
nych do doprowadzenia energii, ciepła, wody, koszty 
uporządkowania terenu. 

 udzielanie pomocy osobom poszkodowanym  
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywio-
łowej przez ośrodek pomocy społecznej.

1. Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin 
mieszkających na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki po-
szkodowanych w wyniku działania żywiołu realizowana 
jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Ma-
zowieckim, ul. Poznańska 165.  
3. Zasiłek celowy na zaspokojenie podstawowych po-
trzeb bytowych oraz na remont lub odbudowę budyn-
ków mieszkalnych przyznawany jest na wniosek strony 
(lub z urzędu) – wzór wniosku o zasiłek celowy można 
pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Ma-
zowieckim, ul. Poznańska 165 – pokój nr 207 lub 212.
4. Pomoc przyznawana jest przez gminę właściwą ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej 
się o świadczenie, po przeprowadzeniu wywiadu środo-
wiskowego przez pracowników Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.
5. Sposób wypłaty zasiłków celowych: 
a) Zasiłek celowy do 6 tys. zł - jednorazowo, niezwłocz-
nie po wystąpieniu zdarzenia.
b) Zasiłek celowy do 20 tys. zł  - w transzach, wielkość 
pierwszej transzy może wynosić nie więcej niż 10 tys. zł. 
Wypłata kolejnej transzy nastąpi po weryfikacji sposobu 
wykorzystania wcześniej przyznanej pomocy. Rozliczenie 
zasiłku następuje po przedstawieniu przez osobę poszko-
dowaną faktur i rachunków potwierdzających wykonanie 
prac remontowych.

Jan Lal - Sekretarz
 Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

inFOrmacja O Zasadach udZieLania pOmOcy OsObOm
pOsZkOdOWanym W Wyniku dZiałania żyWiOłu

   Jesteśmy grupą ludzi, których łączy jedna wspólna 
pasja – BIEGANIE.  Przez cały rok spotykamy się na regu-
larnych treningach, które przeznaczone są dla każdego, 
niezależnie od jego poziomu zaawansowania.
Szczególnie zapraszamy osoby, które chcą rozpocząć 
swoją przygodę z bieganiem, ale nie wiedzą od czego 
zacząć. 
Nade wszystko zależy nam by szerzyć bieganie, jako for-
mę spędzania wolnego czasu oraz jedną z 
najlepszych sportowych aktywności, dając 
mieszkańcom Ożarowa Mazowieckiego 
szanse na ruch.
Zaczynaliśmy od grupy 3 osób , obecnie jest 
nas blisko 45 osób. 
 Trenujemy w każdy wtorek i czwartek  
o godz: 20:30 na bieżni przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. 
W okresie zimowym na salach gimnastycz-
nych. 
 Jesteśmy również zaangażowani w 

akcje Biegam Bo Lubię, w ramach której od marca do 
listopada są prowadzone treningi w każdą sobotę  
o godz: 9:30. 
Wszystkie nasze treningi są bezpłatne i odbywają się pod 
okiem profesjonalnego trenera. 
 Zapraszamy! Można nas znaleźć na Facebooku: Oza-
row Mazowiecki Biega.

Małgorzata Alicja Pietrzak 

OżarÓW maZOWiecki bieGa 
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kącik adOpcyjny
prowadzony przez Fundację ar-ka-dO
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dziś w kąciku adopcyjnym przedstawiamy zwierzęta oczekujące na nowy dom

misiek ( nr 2071 w schronisku ) to pies, który niemal całe życie mieszkał na osiedlu  
w bloku w  klatce schodowej był to pies wszystkich czyli niczyj, mieszkańcy o niego dbali 
był nakarmiony miał opiekę weterynaryjną. Całe dnie spędzał z dzieciakami,  przy placu za-
baw dla dzieci. I może właśnie dlatego tak bardzo kocha dzieciaki. Niestety teraz dla dzieci 
kupuje się Yorki, a nie adoptuje stare Misie ze schroniska, jego szanse na adopcję są zni-
kome.  Misio o tym nie wie, marzy o swojej własnej rodzinie, bardzo tęskni, schronisko go 
przytłacza brakuje mu kontaktu z ludźmi. Do niedawna schroniskowy boks dzielił z Luną 
sporo młodszą od niego  sunią, Luna została adoptowana a misio nadal czeka....

misio trafił do schroniska w kwietniu 2015 roku po interwencji pewnej Pani z bloku, 
której bardzo przeszkadzał. misio jest już stary (ma ok. 10 lat) i dość duży i po przejściach, więc praktycznie nie ma 
szans na swoja rodzinę. To kochany psiak „nakolankowy” - pomimo swoich gabarytów wydaje mu się, że jest małym 
szczeniaczkiem,. bardzo chętnie wchodzi na kolanka, choć się nie mieści.  Jest zdrowy i dobrze się trzyma jak na swój 
wiek, więc na pewno jeszcze kilka lat jeszcze pożyje. W schronisku widnieje jako jeden z najbardziej potrzebujących. 
Nauczył się chodzić na smyczy, na spacerze był najszczęśliwszy, przypomniał sobie wszystko, uśmiechał się całym 
sobą. Ze smutkiem patrzyliśmy jak niechętnie wchodził z powrotem do boksu.

Widać, że rzeczywistość schroniskowa go męczy, On nie jest tam sobą. Pies który całe życie żył na wolności został 
zamknięty na kilku metrach na starość. Czym na to zasłużył?

Szukamy dla niego spokojnego domu, najchętniej z ogrodem ale myślę że w mieszkaniu w bloku też się odnajdzie, 
w końcu całe życie mieszkał w bloku tyle że na klatce schodowej. Naprawdę niewiele mu potrzeba, jest mało wyma-
gający (ciepły kąt, kawałek ogródka i trochę pieszczot)..

baldi 4 letni piesek z krzywymi łapkami, czyli  reformą kątową kości przedramienia obustronną. 
Jego wadę można operować, jednak w warunkach jakich jest nie ma szans na operację i rehabilita-
cję.  Baldi bardzo dobrze sobie radzi na tych łapkach, nawet nie wie że jest przez to innym psem. Jest 
bardzo energiczny, chętny do współpracy, bardzo pozytywnie nastawiony do życia do ludzi. Balduś 
jest małym psem do połowy łydki waży około 15 kg, z głową owczarka i sylwetką kundelka. Nie miał 
łatwego życia, trafił do przytuliska z biletem do ciężkiego schroniska. I tu uratowały go jego łapki,  
w obawie że sobie tam nie poradzi został zabrany przez dobrą duszę do hotelu dla bezdomnych zwie-
rząt. potem wszyscy zapomnieli o jego istnieniu I tak siedzi w kojcu  już dwa lata bez szansy na dom.

Marzymy o tym żeby ktoś adoptował tego fajnego psiaka, pełnego energii i wiary w ludzi, On  
z pewnością to doceni i będzie najwierniejszym przyjacielem pod słońcem. Czy znajdzie się ktoś kto 
będzie chciał takiego psa? Kto nie będzie się wstydził jego niepełnosprawności?

Fundacja pomoże finansowo w razie konieczności operacji, jednak aby pomóc temu psu potrzebny jest człowiek, 
który zaopiekuje się nim na dobre i na złe. baldi nie toleruje innych psów więc w domu musi być jedynakiem.

neska znaleziona w Jawczycach oczekuje na właściciela w schronisku w Milanówku 509 441 902.

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

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

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