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str.     SPIS TREŚCI

Okładka:  Witaj szkoło

„Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział,
ale żeby dobrze wiedział,

Nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
Nie żeby go wszystko trochę obchodziło,

a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

  Jak co roku, o tej porze, sale lekcyjne ożarowskich szkół 
i przedszkoli wypełniają się gwarem. Kończy się czas wakacyj-
nych wrażeń i wypoczynku. Wiem, że to ciężki moment, też 
kiedyś - jako uczeń - uwielbiałem wakacje.

 Uczniowie i uczennice, szkoła stawia przed Wami wiele 
wyzwań, czasem łatwiejszych, czasem trudniejszych. 
Życzę Wam wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów 
i zdobywaniu wiedzy. Niech Wasze pasje i marzenia spotkają 
się na wspólnej drodze.
 
 Ciepłe słowa wsparcia kieruję w szczególności do pierw-
szoklasistów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę 
z edukacją. Życzę Wam, żeby szkoła była miejscem, do któ-
rego przychodzić będziecie z chęcią i mieć poczucie bezpie-
czeństwa, niech każdy dzień wzbogaca Was w wiedzę i nowe 
doświadczenia, które zaowocują w przyszłości.

 Przedszkolakom życzę jak najwięcej beztroskiej zabawy 
i radości z nabywanych umiejętności i poznawania świata.

 U progu nowego roku szkolnego, do wszystkich nauczy-
cieli i pracowników oświaty kieruję życzenia spokoju i satys-
fakcji z wykonywanej pracy.

 Wszystkim rodzicom życzę, abyście z dumą patrzyli na 
swoje pociechy i wytrwale znajdowali czas, pomimo wielu 
obowiązków,  na wspieranie ich talentów i zainteresowań.

Paweł Kanclerz 
burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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BILET METROPOLITALNY
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
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 Już od września, mieszkańcy gminy będą mogli 
korzystać z tańszych, długookresowych imiennych 
biletów ZTM do których dopłaci gmina. Dopłaty obej-
mą bilety normalne oraz ulgowe.
 W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców gmina Oża-
rów Mazowiecki od 1 września 2018 roku wprowadza 
bilet metropolitalny (tzw. Warszawską Kartę Miejską), na 
podstawie którego dokonywać będzie dopłat do długo-
okresowych biletów imiennych na przejazdy środkami 
lokalnego transportu zbiorowego (tramwaje, autobusy, 
metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie 
dowozowe typu „L”, a także w ramach Wspólnego Biletu 
ZTM-KM-WKD – pociągi Kolei Mazowieckich i Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej).
Stawki dopłat:

 Prawo do nabycia biletu metropolitalnego przysługi-
wać będzie mieszkańcom gminy, którzy rozliczyli poda-
tek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok czyli 
2017 w Urzędzie Skarbowym warszawa Bielany wskazu-
jąc w zeznaniu podatkowym gminę Ożarów Mazowiecki 
jako miejsce zamieszkania.
 Od 1 sierpnia 2018 r.  w Centrum Inicjatyw Społecz-
nych w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 292 uru-
chomiony  został Punkt personalizacji Warszawskiej Karty 
Miejskiej. Wyrobienie nowej karty jest jednym z  warun-
ków korzystania ze zniżek. Punkt jest czynny w godz. 
12.00-20.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 
Ważne: Doładowanie biletu ze zniżką możliwe jest od 
14 sierpnia 2018 r. wyłącznie w Punktach Obsługi Pa-
sażera w Warszawie, których pełen wykaz dostępny 
jest na stronie ww.ztm.waw.pl
 Aktywacja biletu możliwa będzie od 1 września.
Szacowany koszt dopłat w 2018 r. dla mieszkańców gmi-
ny wyniesie około 240 tys. zł, w 2019 roku będzie to już 
kwota około 720 tys. zł (środki pochodzić będą z budżetu 
gminy).
  Paweł Kanclerz

burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Personalizacja Warszawskiej Karty Miejskiej
Co należy zrobić: 

1. Przyjść do Punktu personalizacji Warszawskiej Karty 
Miejskiej (WKM), 
2. Okazać do wglądu dowód osobisty oraz jeden z po-
niższych dokumentów:
 • pierwsza strona złożonego PIT-u za 2017 rok ze 
stemplem Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany po-
świadczająca rozliczenie podatku lub
 • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinforma-
tycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierw-
szą stroną zeznania podatkowego składanego drogą 
elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu 

zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO 
lub
3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
Warszawa Bielany potwierdzające złożenie ze-
znania  PIT z 2017 ze wskazaniem Gminy Oża-
rów Mazowiecki jako miejsca zamieszkania   
4. Udostępnić zdjęcie w formie cyfrowej 
(format JPG) lub analogowej (wydrukowane 
zdjęcie). Zdjęcie powinno spełnić następu-
jące wymagania: kolorowa fotografia, wyko-
nana na jednolitym jasnym tle, mająca do-
brą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, 
zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchoł-
ka głowy do górnej części barków, tak aby 
twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia 
ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, 
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 

szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprze-
słoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i za-
mkniętymi ustami.
 Uwaga: Po wydaniu spersonalizowanej WKM zdję-
cie zostanie usunięte.
 Ważne: Wniosek o wydanie spersonalizowanej War-
szawskiej Karty Miejskiej dla dziecka uczącego się do 
21 roku życia lub studenta do ukończenia 26 roku życia 
(w przypadku nie osiągania przez studenta dochodu) po-
winien być podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego 
oraz dodatkowo należy okazać do wglądu ważną legity-
mację uczniowską/studencką i dokument potwierdza-
jący stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka, 
postanowienie sądu).
5. Odebrać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miej-
ską.
6. Doładować wybrany imienny bilet długookresowy na 
spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską w Punktach 
Obsługi Pasażerów ZTM.
   
    Ważne: doładowanie jest możliwe od 14 sierpnia 
2018 r. Aktywacja od 1 września 2018 r.

Rodzaj 
biletu

Wysokość dopłaty
gminy Ożarów Mazowiecki Koszt pasażera

Bilet
normalny       

(N)

Bilet
ulgowy  (U)           

(zniżka 50 %)
N U

30-dniowy 
imienny, 

strefa 1 i 2
60,00 zł 30,00 zł 120,00 zł 60,00 zł

90-dniowy 
imienny, 

strefa 1 i 2
130,00 zł 65,00 zł 330,00 zł 165,00 zł

30-dniowy 
imienny, 
strefa  2

40,00 zł 20,00 zł 72,00 zł 36,00 zł

90-dniowy 
imienny, 
strefa  2

70,00 zł 35,00 zł 212,00 zł 106,00 zł
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  Osoby, których nie stać na zakup własnego mieszka-
nia, czy też na wynajęcie mieszkania na zasadach wolno-
rynkowych, będą mogły starać się o wynajem jednego 
z lokali mieszkalnych powstających  właśnie przy ul. Po-
znańskiej 171. Główne kryteria dotyczące najmu: docho-
dowe i metrażowe.
 Przy ulicy Poznańskiej 171 powstaje 5-kondygnacyjny 
budynek wielorodzinny z 40 mieszkaniami o metrażu od 
21 do 55 m2. Zasady na jakich mieszkania te będą mogły 
być wynajmowane przez gminę mieszkańcom spisane 
zostały w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad wynaj-
mowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku 
przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów 
Mazowiecki.  

Kto będzie mógł starać się o takie mieszkanie?
 Starać się o przydział i wynajem mieszkania w nowo-
budowanym budynku przy ul. Poznańskiej 171 będą mo-
gli mieszkańcy spełniający poniższe warunki:

 ▶ co najmniej od 5 lat mieszkają na terenie Gminy Oża-
rów Mazowiecki oraz rozliczają podatek dochodowy  
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warsza-
wa Bielany i wskazały w zeznaniu podatkowym gmi-
nę Ożarów Mazowiecki, jako miejsce zamieszkania;

 ▶ złożyły stosowny wniosek wraz z kompletem wyma-
ganych załączników;

 ▶ przed zawarciem umowy wpłacą kaucję w wysokości 
12-krotności miesięcznego czynszu za wynajmowa-
ny lokal;

 ▶ w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie 
wniosku osiągnęły dochód netto dla jednej oso-
by nie mniejszy niż 2300,00 zł a nie przekraczający 
3200,00 zł miesięcznie, w przypadku gospodarstwa 
wieloosobowego nie mniej niż 1500,00 zł a nie wię-
cej niż 2500,00 zł na osobę miesięcznie;

 ▶ nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalne-
go lub innej nieruchomości przeznaczonej i nadają-
cej się do zamieszkania;

 ▶ w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku 
nie zbył posiadanego uprzednio prawa własności 
nieruchomości lokalowej lub innej nieruchomości 
przeznaczonej i nadającej się do zamieszkania.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie.

Jaki metraż dla kogo?
 Rodzaj mieszkania uzależniony będzie od liczby 
osób, które mają zamieszkać w danym lokalu:

 ▶ mieszkania jednopokojowe dla 1 - 2 domowników;
 ▶ mieszkania dwupokojowe dla 3 - 4 domowników;
 ▶ mieszkania trzypokojowe dla 5 i więcej domowni-

ków.
W tym kryterium decyduje ilość osób zgłoszona do obli-
czenia kryterium dochodowego.
 Analizy wniosków oraz spełniania poszczególnych 
kryteriów dokona Komisja Weryfikacyjna powołana 
przez burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Przydział 
mieszkań nastąpi po przeprowadzeniu losowania nad-

zorowanego przez notariusza, w obecności pełnoletnich 
osób ubiegających się o lokale. 
 Lokalne mieszkalne będą następnie sprzedawane na-
jemcom za jednorazową odpłatnością z uwzględnieniem 
bonifikaty:

 ▶ w pierwszym roku od zawarcia umowy najmu z 45% 
bonifikatą w stosunku do ceny rynkowej ustalonej 
przez rzeczoznawcę majątkowego, 

 ▶ po upływie roku z bonifikatą 40% w stosunku do 
ceny rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę mająt-
kowego, 

 ▶ po upływie dwóch lat z bonifikatą 35% w stosunku 
do ceny rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę ma-
jątkowego.

 Po upływie trzech lat  od zawarcia umowy najmu 
w sprzedaży lokali nie stosuje się bonifikat. 
 Przewidziano możliwość rozłożenia ceny lokalu na 
raty miesięczne spłacane w okresie nie dłuższym niż 10 
lat, z oprocentowaniem równym wysokości stopy redys-
kontowej weksli NBP. Pierwsza rata wynosić będzie 20%  
wartości ceny sprzedawanego lokalu.
 Szczegółowe kryteria i zasady związane 
z przydziałem i najmem oraz zbyciem lokali regulują 
zapisy Uchwały Rady Miejskiej Nr LVII/599/18 z dnia 9 
lipca 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr LIX/607/18 z dnia 
7 sierpnia 2018 r.
 Rozwiązanie to jest pilotażowe i wdrażane w gminie 
Ożarów Mazowiecki po raz pierwszy. Zgodnie z przyjętą 
koncepcją najem lokali mieszkalnych będzie tymczasowy 
i stanowić będzie etap przejściowy na drodze do nabycia 
prawa własności nieruchomości. Gmina nie przewidu-
je możliwości wydłużenia czasu trwania umowy najmu, 
stąd też wszyscy potencjalni najemcy muszą mieć od po-
czątku świadomość konieczności wykupu zajmowanego 
lokalu.

Tekst opracowano na podstawie przedmiotowych 
Uchwał Rady Miejskiej

MIESZKANIE OD GMINY - UL. POZNAŃSKA 171

Zaawansowanie prac budowlanych - sierpień 2018 r.
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Uchwały podjęte na LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 9 lipca 2018 r.

1. Uchwała Nr LVII/597/18 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie przez Gminę Ożarów Mazowiecki porozumie-
nia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa.
2. Uchwała Nr LVII/598/18 w sprawie dopłat do bile-
tów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami 
lokalnego transportu zbiorowego.
3. Uchwała Nr LVII/599/18 w sprawie zasad wynaj-
mowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku 
przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wcho-

dzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów 
Mazowiecki.
4. Uchwała Nr LVII/600/18 w sprawie przyjęcia „Wie-
loletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018 - 2022”.
5. Uchwała Nr LVII/601/18 o zmianie uchwały w spra-
wie powołania Komisji Budżetowej.
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1. Uchwała Nr LVIII/602/18 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.
2. Uchwała Nr LVIII/603/18 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
3. Uchwała Nr LVIII/604/18 w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Ożarów Mazowiecki.

4. Uchwała Nr LVIII/605/18 w sprawie zatwierdzenia 
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadza-
nia ścieków, który będzie obowiązywać na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki.
5. Uchwała Nr LVIII/606/18 o zmianie uchwały w spra-
wie podjęcia działań zmierzających do polepszenia wa-
runków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwały podjęte na LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 24 lipca 2018 r.

1. Uchwała Nr LIX/607/18 o zmianie uchwały w spra-
wie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych 
lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie 
Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego za-
sobu Gminy Ożarów Mazowiecki.
2. Uchwała Nr LIX/608/18 w sprawie nadania nazwy 
skwerowi położonemu w Ożarowie Mazowieckim.
3. Uchwała Nr LIX/609/18 w sprawie dopłat do bile-

tów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami 
lokalnego transportu zbiorowego.

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).

Uchwały podjęte na LIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 7 sierpnia 2018 r.

Podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: „ŻAK” Michał Szymaniak z siedzi-
bą w Duchnicach na powtórzenie usług  do umowy Nr 
RZP.272.16.20.2017 z dnia 19 lipca 2017 r. polegających 
na dowozie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obroń-
ców Warszawy, Szkoły Podstawowej w Duchnicach oraz 
Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie 
w terminie od 25.06.2018 do 06.07.2018 na wycieczki we 
wskazane miejsca w ramach akcji „Lato w mieście 2018”.
za cenę ofertową brutto: 28.188,00 zł

 ▶ z wykonawcą: PLONIX Wojciech Tokarski Paweł Koniec 
s.c. z siedzibą w Płońsku na przebudowę drogi gminnej – 
ulicy Żyznej w zakresie wykonania chodnika, Gmina Oża-
rów Mazowiecki za cenę ofertową brutto : 786.370,18 zł 

 ▶ z wykonawcą: PPUH „OKNO-BUD” Krzysztof Białobrze-
ski z siedzibą w Sochaczewie na rozbudowę i przebudo-
wę Szkoły Podstawowej w Duchnicach wraz z niezbędną 
infrastrukturą, Gmina Ożarów Mazowiecki za cenę oferto-
wą brutto : 6.450.000,00 zł 

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ odnowienie odwodnienia terenu miejscowości Wol-
skie (etap II – w drodze ulicy Michałowskiej)

 ▶ dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019 w celu 
realizacji obowiązku nauki do: Warszawy, Leszna, Płocho-
cina oraz Pruszkowa

 ▶ wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyska-
niem wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej umożli-
wiającej zrealizowanie inwestycji polegającej na budo-
wie dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi w ciągu 
DW 718 ul. Ceramicznej i DW 701 ul. Konotopskiej/Oża-
rowskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki

 ▶ budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Ołtarzew – ETAP I, Gmina Ożarów Mazowiecki 

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

 ▶ budowa dróg gminnych w miejscowości Duchnice 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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 ▶ 13 czerwca w holu Szkoły Podstawowej w Duchnicach 
została zaprezentowana wystawa plac plastycznych pt. 
„Bohaterowie bajek z dzieciństwa moich rodziców”

 ▶ 14 czerwca w Przedszkolu Publicznym w Józefowie 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty połączo-
na z Zakończeniem Roku Przedszkolnego. 

 ▶ 15 czerwca uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim brali 
udział w III Błońskim Festiwalu Poloneza i Innych Tańców 
Narodowych.

 ▶ 19 czerwca w Szkole Podstawowej w Duchnicach zo-
stały rozegrane Sportowe Mistrzostwa Oddziałów Zerów-
kowych o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. 

 ▶ 20 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły 
Podstawowej w Duchnicach brały udział w akcji czytelni-
czej „Czytanie na trawie” Organizatorem akcji była Biblio-
teka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim.

 ▶ Zakończenie roku dla uczniów klas III gimnazjum od-
było się w dniu 21 czerwca 2018r. Podczas uroczystości 
wręczono nagrodę „Perełki Ożarowa”, którą otrzymała Na-
wojka Liwia Ciborska – uczennica Gimnazjum im. Boha-
terów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowiec-
kim, w dziedzinie humanistycznej.

 ▶ W dniach 21-22 czerwca w Przedszkolu Publicznym 
Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazo-
wieckim, w każdej z grup odbyły się spotkania pn. „z Tatą 
przez świat”. Wspólne zabawy oraz konkursy dotyczyły 
różnych krajów i były wspaniałą zabawą dla wszystkich 
uczestników.

 ▶ W dniach 25 czerwca – 7 lipca odbyła się letnia akcja 
„Lato w mieście 2018”. W akcji brały udział szkoły: 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim,
• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy 
w Ożarowie Mazowieckim,
• Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płocho-
cinie,
• Szkoła Podstawowa w Duchnicach.

Dzieci brały udział w zajęciach sportowych, grach, za-
bawach i zajęciach plastycznych, które odbywały się na 
miejscu w szkołach. Odbyły się również wycieczki m.in. 
do:  Muzeum Warszawy,  Narodowego Instytutu Fryde-
ryka Chopina, Parku Miniatur, siedziby Telewizji Polskiej, 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa, Pałacu Prezydenckie-
go, Łazienek Królewskich, Ogrodu Zoologicznego.

OŚWIATA

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH” 

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 15 czerwca koncert zespołu seniorów „Wesołe Wdów-
ki” w Czubinie w Domu Pomocy Społecznej

 ▶ 17 czerwca występ Teatru po Schodkach z Domu Kul-
tury „Uśmiech”

 ▶ 20 czerwca koncert zespołu seniorów „Wesołe Wdów-
ki” w Błoniu

 ▶ 24 czerwca  „Duet z Uśmiechem” wystąpił w Julinku
 ▶ 8 lipca gościliśmy kabaret CIACH – w ramach Ożarow-

skiej Sceny Letniej
 ▶ 21 lipca odbyło się Discopolowanie

 ▶ 20-27 lipca udział Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” 
w Międzynarodowym Festiwalu na Cyprze

 ▶ 29 lipca w ramach Ożarowskiej Sceny letniej wystąpił 
Babski Kabaret

 ▶ 1-5 sierpnia odbył się VI Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru – Ożarów Mazowiecki 2018

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH 
„PRZY PARKU”

 ▶ 2 - 6 lipca odbyły się warsztaty komiksowe w ramach 
„Lata z Uśmiechem”, podczas których uczestnicy poznali 
zasady tworzenia komiksów
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na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki dotycząca: Cz. A – 
ulicy Prawników,  Cz. B – ulicy Księgowych, Cz. C – ulicy 
Poetów, Cz. D – ulicy Nadziei, Cz. E – ulicy Szczypy

 ▶ dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 
w celu realizacji obowiązku szkolnego do: szkół podsta-
wowych i gimnazjów oraz na pływalnię w celu realizacji 
czwartej godziny wychowania fizycznego oraz zawody 
sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, inne konkursy międzyszkolne, doraźne zastęp-
stwa spowodowane awarią autobusu gminnego lub cho-
robą kierowcy oraz na wycieczki we wskazane miejsca 
w ramach akcji „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście” w 
roku szkolnym 2018/2019

 ▶ modernizacja ulic w Ożarowie Mazowieckim:  Cz. A - 
ulicy Żeromskiego, Cz.B - ulicy Fabrycznej 

 ▶ dostawa mebli oraz urządzeń medycznych  dla Gmin-
nego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Otwartego (GSPZLO) w Ożarowie Mazowieckim  

 ▶ dostawa wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego 
oraz medycznego dla Gminnego Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazo-
wieckim.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE 
 We wrześniu br. zaplanowano rozpoczęcie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Szczepienia 
profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia. 
Obecnie trwa procedura konkursowa w celu wyłonienia realizatora szczepień. Szczegółowe informacje 
zamieszczane będą na bieżąco na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl, na tablicach ogłoszeń,  w przy-
chodniach, mediach lokalnych i kolejnych wydaniach Informatora.
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 Wszystkich mieszkańców zainteresowanych wy-
mianą starych kotłów grzewczych uprzejmie infor-
mujemy, że ubiegłoroczny program modernizacji 
indywidualnych źródeł ciepła został zastąpiony rzą-
dowym programem „Czyste Powietrze”, który wpro-
wadza szereg modyfikacji w zakresie zasad ubiegania 
się o wsparcie finansowe.
 Podstawowa zmiana dotyczy formy finansowania 
przedsięwzięcia, która jest uzależniona od wysokości 
dochodów w przeliczeniu na jednego członka gospodar-
stwa domowego. Do rodzin najuboższych trafić będzie 
mogło nawet do 90% dofinansowania zadania w formie 
bezzwrotnej dotacji, natomiast w przypadku przekro-
czenia współczynnika dochodowego mieszkańcy będą 
mogli skorzystać z pożyczek udzielanych na preferencyj-
nych warunkach z możliwością częściowego umorzenia. 
Nowością ma być również możliwość odliczenia od do-
chodu części poniesionych przez podatnika wydatków.
 Program „Czyste Powietrze” oprócz finansowania 
modernizacji indywidualnych kotłowni zakłada również 
możliwość ubiegania się o wsparcie działań w zakresie 
termomodernizacji budynków czy instalacji odnawial-
nych źródeł energii.
 W przeciwieństwie do edycji zeszłorocznej, bene-
ficjentem programu będą mogły być jedynie osoby fi-
zyczne, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie miesz-

kańcy składać będą indywidualnie do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Tryb ten zapewni zakwalifikowanym do do-
finansowania mieszkańcom dowolność w wyborze wy-
konawców.
 Zgodnie z zapowiedziami instytucji dysponującej 
środkami, przed ogłoszeniem naboru wniosków, w gmi-
nach odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkań-
ców zaplanowane na III kwartał 2018 roku. Wszelkie in-
formacje na temat stanu wdrażania programu będziemy 
na bieżąco przekazywać Państwu za pośrednictwem 
naszego portalu internetowego, a tych z Państwa, którzy 
złożyli Deklarację uczestnictwa w programie, w formie pi-
semnej.
 W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kon-
taktu telefonicznego z Referatem Funduszy Zewnętrz-
nych pod nr 22 731 32 28 bądź zapraszamy osobiście do 
siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2, pokój 
302 (III piętro).
 Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Paulina Gajewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW NA WALKĘ ZE SMOGIEM
W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

 Dokładnie  za 48 miesięcy  powinniśmy  pojechać  
metrem, które  przyspieszy dotarcie mieszkańców 
gminy Ożarów Mazowiecki  do centrum Warszawy. 
 W dniu 22.06.2018  został  wybrany  wykonawca 
ostatniego odcinka II linii  metra - od stacji Powstańców 
Śląskich do stacji Połczyńska  wraz ze stacją techniczno-
-postojową na Morach. Zwycięzcą przetargu jest  konsor-
cjum firm Astaldi i Gulermak. Kontrakt na ostatnie trzy sta-
cje II linii metra opiewa na 1,623mld złotych brutto.Warto 
wiedzieć, że ta włosko - turecka firma jest już  obecnie  
wykonawcą II linii metra na Woli. Firma zaproponowała 
skrócenie  realizacji  tego przedsięwzięcia o 2 miesiące  
(z 50  do 48 miesięcy). Oznacza to, że już  w 2022 roku 
pojedziemy  metrem z ul. Połczyńskiej, natomiast  stacja 

postojowa  metra będzie  usytuowana na  granicy Gminy 
Ożarów Mazowiecki w Morach. Najbliżej do  stacji metra  
Chrzanów (ul. Szeligowska) będą mieli mieszkańcy  Sze-
lig, a do stacji Połczyńska (przy ul. Sochaczewskiej i stacji 
Orlen) mieszkańcy Mor  i Jawczyc. Do wyżej wymienio-
nych  stacji  metra  będzie można  dotrzeć komunikacją  
miejską  ZTM : z  gminy  Ożarów Mazowiecki 713 (stacja 
Połczyńska) i 743 (stacja  Chrzanów). Zapewne  przy no-
wych  stacjach powstaną  dogodne  systemy  przesiadko-
we. Miejmy  tylko nadzieję, że inwestycja  się  nie opóźni   
i za 4 lata dotarcie  do centrum Warszawy  będzie o wiele 
szybsze i bardziej  komfortowe.

Mariusz Latek

ZA 4 LATA METRO DOTRZE DO GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI 

Od pierwszego lipca rozpoczęły się prace polegające na 
modernizacji SUW Święcice. Planowany termin zakończe-
nia zadania został wyznaczony na I kwartał 2019 r. Wszel-
kie prace remontowe będą prowadzone w taki sposób, 
aby możliwie jak najbardziej zminimalizować związane z 
nimi utrudnienia i niedogodności dla mieszkańców, nie-
mniej jednak  mogą nastąpić spadki ciśnienia wody, bądź 
chwilowe przerwy w dostawie wody na terenie zasilanym 

przez SUW Święcice. O wszelkich utrudnieniach będzie-
my Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem 
naszej strony internetowej, ogłoszeń w formie papiero-
wej oraz za pośrednictwem systemu SISMS, do którego 
zarejestrowania gorąco Państwa zachęcamy. 
Za utrudnienia przepraszamy
     Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim

MODERNIZACJA SUW ŚWIĘCICE
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VA D E M E C U M  W Y B O R C Y  
CZ. 6

WYBORY 
SAMORZĄDOWE 
2018

Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
do dnia 27 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji 

o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wy-
bieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie 
terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub wła-
ściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 6 września 2018 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków teryto-
rialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wybor-
czych

do dnia 16 września 2018 r.

do godz. 24.00

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy spo-
łecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, 
siedzib i numerów,
– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na 
radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 21 września 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyj-
nego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez 
pełnomocnika,
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r.

do godz. 24.00

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów 
dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandyda-
tów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików 
województw,
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast

K A L E N D A R Z  W Y B O R C Z Y

 Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, 
które opublikowano 14 sierpnia w Dzienniku Ustaw, wy-
bory samorządowe w 2018 roku odbędą się w niedzielę, 
21 października. Oznacza to, że druga tura w wyborach 
na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie 
się 4 listopada. Według znowelizowanego w tym roku 
Kodeksu wyborczego kadencja organów samorządu te-
rytorialnego została wydłużona z 4 do 5 lat.

 Nowe przepisy wprowadziły też między innymi dwu-
kadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
Z kolei jednomandatowe okręgi wyborcze zostały ogra-
niczone do wyborów rad gmin, gdzie liczba mieszkań-
ców nie przekracza 20 tysięcy osób.
 Poniżej przedstawiamy kalendarz wyborczy:
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do dnia 28 września 2018 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o cha-
rakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wybor-
czych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wybo-
rach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez 
Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 30 września 2018 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komite-
tów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów 
w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Pań-
stwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonujące-
go zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wybor-
czych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do dnia 6 października 2018 r. – rozplakatowanie obwieszczeń:
     a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnych,
     b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania 
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowa-
nia sporządzonych w alfabecie Braille`a

od dnia 6 października do dnia 19 paździer-
nika 2018 r. do godz. 24.00

– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców 
radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez ko-
mitety wyborcze

do dnia 12 października 2018 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso-
wania

do dnia 16 października 2018 r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wybor-
ców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze 
względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. 
o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spi-
sów wyborców

w dniu 21 października 2018 r.
godz. 7.00–21.00

– głosowanie

 Zwracamy się z rozpaczliwą prośbą o wsparcie naszego syna Dominika w trudnej walce o życie. Lekarze zdecy-
dowali, że niezbędne jest podanie leku Blincyto, który jest skuteczny przy nawrocie białaczki. Pierwsze podanie leku 
powinno odbyć się we wrześniu - koszt 330 tysięcy zł. NFZ nie refunduje jej w żadnym procencie, a naszej rodziny 
po prostu na to nie stać. Dlatego dzisiaj serdecznie prosimy o pomoc dla naszego syna. 
 Jego dramatyczna walka o życie jest jednocześnie walką o znalezienie skutecznego środka na pokonanie bia-
łaczki. Ten bardzo drogi lek jest lekiem nowej generacji i może być szansą dla wszystkich, którzy na nią chorują lub 
zachorują. Dlatego tak ważne jest, aby na tym etapie, gdy lek ten jeszcze tak drogi i nie jest refundowany wesprzeć 
finansowo jego podanie. Jest to możliwe tylko dzięki niezwykłej sile propagacji mediów.

Dziękujemy za wsparcie - Rodzice Grażyna i Tadeusz Węgrzynowscy

Pomóc Dominikowi można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”

Bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: „1711 pomoc dla Dominika Węgrzynowskiego”

Poniżej przesyłamy informację o walce Dominika z białaczką.
JEST ON JEDNĄ Z NIELICZNYCH OSÓB, KTÓREJ UDAŁO SIĘ UZYSKAĆ POWRÓT DO ZDROWIA NA 12 LAT.
https://www.kawalek-nieba.pl/dominik-wegrzynowski/

APEL O POMOC DLA MIESZKAŃCA GMINY
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Informator Ożarowski: Jakie inwestycje ostatnich lat  
według Pana najbardziej zmieniły gminę/ miasto?
Andrzej Cichal: Nie da rady odpowiedzieć wprost na py-
tanie o jedną, najważniejszą inwestycję zmieniającą na-
szą gminę.  Staramy się, żeby każda inwestycja zmieniała 
naszą gminę na lepsze. Powinienem zacząć od inwestycji 
w  kanalizację, wodociągi, drogi i chodniki, bo to one za-
pewniają podstawowy komfort życia, ale ponieważ jest 
to bardzo obszerny temat, to może o nich porozmawia-
my następnym razem. Ważnym obszarem jaki postanowi-
liśmy zmienić kilka lat temu na terenie naszej gminy jest 
edukacja i infrastruktura z nią związana. Wiele nowych 
inwestycji mieszkaniowych, to też nowi mieszkańcy, naj-
częściej młodzi ludzie z dziećmi,  musimy nadążać za ich 
potrzebami. Inwestycja w edukację, w ludzi, to coś co na 
pewno się kiedyś zwróci. W minionej kadencji wybudo-
waliśmy przedszkole przy ul. Mickiewicza,  rozbudowali-
śmy przedszkole w Józefowie, zmodernizowaliśmy stary 
budynek przedszkola  przy ul. Poznańskiej, gdzie utwo-
rzyliśmy również pierwszy w gminie oddział żłobkowy, 
wybudowaliśmy Szkołę Podstawową w Duchnicach - któ-
rą obecnie zaczynamy rozbudowywać z powodu zmian w 
systemie oświaty (powrót ośmioletniej szkoły podstawo-
wej). W ubiegłym roku wykonaliśmy termomodernizację 
budynku małej szkoły w Ożarowie, trwa termomoderni-
zacja pływalni miejskiej. Dobudowaliśmy halę sportową 
z klasami i zmodernizowaliśmy stary budynek Szkoły w 

Umiastowie, która od września znów będzie szkołą gmin-
ną. Budujemy nowoczesną  Szkołę Podstawową w Ołta-
rzewie, przygotowujemy projekt nowego przedszkola w 
Ołtarzewie. A przed nami, w perspektywie jeszcze będzie 
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie…

IO: Ostatni projekt społeczny na rzecz mieszkańców 
to dopłaty do biletów długookresowych, dlaczego 
gmina zdecydowała się na takie wsparcie i wybrała 
opcję, która będzie kosztowała budżet prawie milion 
złotych rocznie?
AC: O potrzebie odciążenia domowych budżetów w za-
kresie kosztów dojazdów do  Warszawy, rozmawialiśmy 
z burmistrzem od dłuższego czasu. Obserwowaliśmy gmi-
ny, które decydowały się na różne rozwiązania. Dostrze-
galiśmy również to, że takie są oczekiwania mieszkańców. 
W naszej decyzji trochę pomogła nam Rada Miasta Sto-
łecznego Warszawy, która podjęła uchwałę o możliwości 
dopłat do biletów miesięcznych i długookresowych. Jako 
Rada Miejska podjęliśmy szybko stosowne uchwały, które 
otworzyły drogę burmistrzowi do zawarcia stosownych 
porozumień z  m.st. Warszawą. A co do wielkości dopłat 
- wybraliśmy jednogłośnie wariant maksymalnej dopłaty 
ze strony budżetu gminy. Dotychczas w Punkcie Persona-
lizacji Warszawskiej Karty Miejskiej mieszkańcy wyrobili 
ponad 400 kart, upoważniających do dopłat.

Informator Ożarowski 7/83 201810

„… CHCIAŁBYM, 
ABY GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI 
BYŁA PRZYJAZNYM MIEJSCEM 
DLA NAS WSZYSTKICH”  
- wywiad z Andrzejem Cichalem – przewodniczącym Rady Miejskiej
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IO: W planach największa gminna inwestycja w sferze 
kultury w ostatnich latach, czego możemy się spo-
dziewać po Ożarowskim Centrum Kultury? Kiedy po-
wstanie i czy wybrana została już koncepcja?
AC:  Centrum Kultury - rzeczywiście takie deklaracje pa-
dły. Przed nami wyzwanie, żeby stworzyć miejsce, które 
zaspokoi potrzeby różnych grup mieszkańców - oprócz 
sali kinowo - widowiskowej, myślę że nie zabraknie miej-
sca na przestrzenie wystawiennicze, kawiarnię i tory do 
kręgli. Ale do budowy droga jeszcze 
daleka. Przed nami koncepcja - po-
mysły są zbierane, częścią prac plani-
stycznych będą również konsultacje 
społeczne, bo zdanie mieszkańców 
jest dla nas ważne. Później projekt i re-
alizacja inwestycji, co zajmie co najmniej dwa lata, albo 
dłużej.

IO: Niedługo otwarcie hali widowiskowo – sportowej 
w Kręczkach Kaputach, czy wiemy już co tam będzie 
się działo?
AC: Oj będzie się działo… a na poważnie. Jesteśmy na 
etapie wyposażania w niezbędne przyrządy i sprzęty. 
Oprócz działań typowo sportowych planujemy tam or-
ganizację wydarzeń kulturalnych. Akustyka hali została 
zaprojektowana pod kątem wydarzeń artystycznych, po 
zabezpieczeniu nawierzchni sportowej i wstawieniu do-
datkowych miejsc siedzących uzyskujemy powierzchnię 
zdolną do przyjęcia około tysiąca osób. Co do konkretów, 
to myślę, że niedługo je poznamy…

IO: Obserwując to, co dzieje się w naszej przestrzeni 
publicznej - strefa street workout, plac zabaw przy 
Parku Ołtarzewskim, teren wokół fontanny miejskiej 
są oblegane, szczególnie latem… czy są jakieś pomy-
sły na inwestycje w tym kierunku i stworzenie miej-
sca, gdzie mieszkańcy będą mogli odpoczywać, rów-
nież aktywnie…
AC:  Jako mieszkaniec gminy również to widzę i często 
o tym rozmawiamy z burmistrzem. Dostrzegamy potrze-
bę zagospodarowania wolnych przestrzeni na potrzeby 
rekreacyjne - skwery, zieleń, ławki itp.. Zastanawiamy się 
od jakiegoś czasu nad potrzebą modernizacji szlaku pie-
szo - rowerowego w kierunku Parku Ołtarzewskiego, czyli 
ulicy Dmowskiego. Jest pomysł na wymianę oświetlenia 
na parkowe, posadowienia zieleni, zwiększenia liczby ła-
wek, koszy na śmieci itd. Kolejnym pomysłem, już w fa-
zie realizacji, jest złożenie wniosku 
o  dofinansowanie rewitalizacji Parku 
Ołtarzewskiego, który posiada duży 
potencjał do wykorzystania w tym 
zakresie. Chcemy zmienić jego obli-
cze…

IO: Wyobraźmy sobie, że gmina wygrywa 10 mln. 
extra, na jaką inwestycję by Pan je przeznaczył….
AC: Oj… rozumiem, że 10 milionów złotych, nie bitco-
inów, euro czy dolarów?  Przy dzisiejszych cenach mate-
riałów budowlanych i kosztach robocizny to trochę mało 
na konkretne, duże inwestycje. Ale jeżeli mógłbym je 
przeznaczyć na „mniejsze” finansowo sprawy, to od razu 

dołożyłbym właśnie na nowe programy społeczne, two-
rzenie kolejnych skwerów, zieleńców, miejsc do rekreacji 
i wypoczynku. Już pewnie przekroczyłem wygraną kwotę 
ale chętnie bym wsparł młodych, zdolnych ludzi, którzy 
mają wiele talentów, pomysłów i umiejętności… a takich 
w naszej gminie nie brakuje.

IO: Jakiej przyszłości chciałby Pan dla gminy, w któ-
rym kierunku powinna się rozwijać?

AC: Co prawda do emerytury mam 
jeszcze kilkanaście lat, ale chciałbym 
móc wtedy spokojnie spacerować 
z wnukami po Parku Ołtarzewskim, 
Skwerze Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, czuć się bezpiecznie, móc 

pójść do kina, zrobić zakupy w dowolnie wybranym 
sklepie, usiąść z żoną w kawiarni, wybrać się na koncert 
ulubionego artysty. Reasumując - chciałbym, aby gmina 
Ożarów Mazowiecki była przyjaznym miejscem dla nas 
wszystkich, żeby można było  tu zaspokoić różne, osobi-
ste potrzeby.

IO: Jakie są Pana refleksje pod koniec drugiej kaden-
cji pracy w Radzie Miejskiej?  
AC: Rzeczywiście pora na pewne podsumowanie. Była to 
kadencja ciekawa. Najważniejszym wydarzeniem według 
mnie był wspólnie zdany egzamin z lokalnego patrioty-
zmu. Mam tu na myśli wygrane referendum w sprawie 
nieprzyłączania Ożarowa do Warszawy. Był to bardzo 
ważny i wyraźny sygnał, ale również ogromne wzmocnie-
nie dla radnych oraz zarządu gminy co do kierunku dzia-
łań w tej sprawie.
 Muszę również wspomnieć o uchwalonych planach 
zagospodarowania przestrzennego, które wreszcie 
umożliwiają rozwój usług i handlu. Zostały wyznaczone 
strefy, gdzie inwestorzy mogą budować sklepy i punkty 
usługowe do 400 m2 powierzchni sprzedaży. Zmienił się 
również wizerunek miasta - pojawiło się dużo zieleni, pla-
ców zabaw, zmodernizowano skwer w centrum. Posta-
wiliśmy na rozwój aktywności społecznej mieszkańców, 
wspieraliśmy kluby sportowe, stowarzyszenia, których 
działalność widzimy na co dzień.
 Jako przewodniczący Rady Miejskiej miałem moż-
liwość poznać wiele ciekawych osób, uczestniczyłem 
w  spotkaniach z mieszkańcami, inwestorami, przedsię-
biorcami, społecznikami, lokalnymi sportowcami, kom-
batantami, emerytami, działkowcami, niepełnospraw-

nymi. Każde spotkanie było dla mnie 
nowym, ciekawym doświadczeniem, 
czasami  wyzwaniem. 
 Korzystając z okazji, chciałbym 
podziękować radnym Rady Miejskiej  
za pomysłowość, kreatywność, od-

wagę, wiedzę i doświadczenie, ale również za rozsądek, 
kulturę dyskusji, zrozumienie wielu trudnych tematów, 
wzajemną zgodę, wrażliwość,  umiejętność zawierania 
kompromisów. Bez tych cech nie zrealizowalibyśmy  wie-
lu indywidualnych i wspólnych przedsięwzięć.

IO: Czy trudno jest pogodzić pracę zawodową z pracą 
społeczną?

 Staramy się, żeby każda 
inwestycja zmieniała naszą 

gminę na lepsze

Najważniejszym 
wydarzeniem według mnie 

był wspólnie zdany egzamin 
z lokalnego patriotyzmu
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AC: Na początku kadencji miałem dużo obaw, czy uda 
się połączyć te dwie rzeczy, ale jest to do pogodzenia. 
Większość moich społecznych obowiązków staram się 
planować i  wykonywać po godzinach pracy, ale czasami 
zdarzają się takie sytuacje, że muszę szybko zareagować 
i zwolnić się z pracy. Na szczęście mam wyrozumiałego 
pracodawcę. Bardzo pomocni są również moi zastępcy 
w  Radzie Miejskiej, którzy czasami reprezentują mnie 
podczas różnych spotkań i uroczystości. Niestety ten 
„system podwójnej pracy” często odczuwa rodzina, ale 
na szczęście moi bliscy rozumieją to i wybaczają mi pew-
ne zaniedbania. I za to im dziękuję.

IO:  Rozmawiamy w dniu, kiedy ogłoszona została 
data wyborów samorządowych. Czy zamierza Pan 
kandydować na kolejną kadencję?
AC: Mam jeszcze kilka pomysłów i chciałbym je zrealizo-
wać w przyszłej kadencji. Oczywiście o tym zdecydują 
wyborcy głosujący 21 października w okręgu wybor-
czym nr 1.

IO:  Są wakacje, jak spędza Pan wolny czas latem?

AC: Jeśli chodzi o te wakacje - to mam bardzo praco-
wite. Pod koniec czerwca życzyłem moim radnym uda-
nych urlopów, ale okazało się, że musiałem zwoływać ich 
w krótkich odstępach czasowych, na trzy nadzwyczajne 
sesje Rady Miejskiej. W międzyczasie nadzoruję przygo-
towania i remont oraz wyposażenie nowej sali przezna-
czonej na obrady sesji Rady Miejskiej w budynku przy 
ulicy Konotopskiej. Sala będzie wyposażona w system 
głosowania elektronicznego z projekcją wyników i co 
ważne będzie posiadała kamery w celu transmisji online 
z obrad. A urlop…. pod koniec sierpnia.

IO: Dziękuję za rozmowę i życzę udanego urlopu, na 
który proszę zabrać „Informator Ożarowski”.
AC: Dziękuję i zachęcam Państwa do głosowania w wy-
borach samorządowych w dniu 21 października. To bę-
dzie ten moment, kiedy zdecydujemy wszyscy o losach 
naszej małej ojczyzny na najbliższe lata. 

Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
Foto: Michał Turkas

7 sierpnia burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł 
Kanclerz oraz skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska 
podpisali umowę na realizację projektu partnerskie-
go pn.: „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gmi-
nach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice  na terenie 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 
 Główne cele realizacji projektu to redukcja emisji za-
nieczyszczeń powietrza oraz wpływ na rozwój zrówno-
ważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie. 
W wyniku budowy parkingów nastąpi ograniczenie użyt-
kowania samochodów prywatnych do przemieszczania 
się do pracy, szkoły czy na zakupy do Warszawy oraz po-
wrotu do domu, co przyczyni się do zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych.
 Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie bu-

dowy dwóch parkingów do obsługi samochodów osobo-
wych oraz rowerów – w Płochocinie przy ul. Długiej oraz 
w gminie partnera projektu - przy ul. Sienkiewicza w Sta-
rych Babicach.
 Parking w Płochocinie będzie obejmował 83 miej-
sca parkingowe dla samochodów osobowych, w tym 6 
miejsc parkingowych, które będą przystosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Parking dodatkowo wy-
posażony będzie w dwie zadaszone wiaty ze stojakami 
na rowery tworzącymi łącznie 40 rowerowych stanowisk 
parkingowych. Na teren parkingu będzie można wjechać 
od ul. Handlowej oraz od ul. Długiej.
 Całkowite nakłady inwestycyjne związane z realiza-
cją projektu wynoszą ponad 2 mln zł. Na budowę obu 
parkingów otrzymano dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w łącz-
nej kwocie ponad 1,5 
mln zł. Kwota ta sta-
nowi 80% kosztów 
kwalifikowanych pro-
jektu. Budowa parkin-
gu w Płochocinie sza-
cowana jest na około 
połowę tej wartości.

Agnieszka 
Jędrzejczak

Referat Funduszy 
Zewnętrznych

BUDOWA PARKINGU ,,PARKUJ I JEDŹ” W PŁOCHOCINIE
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 Największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez 
Niemców Europie – to właśnie Powstanie Warszawskie, które 
miało potrwać kilka dni, a trwało ponad dwa miesiące.  
 Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Ożarowa Ma-
zowieckiego jest podpisanie 2 października 1944 roku Układu 
o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, kończącego po-
wstanie. Układ ten został podpisany w  XIX-  wiecznym dworku 
należącym wówczas do rodziny Reicherów. 
 W środę, 1 sierpnia o godzinie 17.00 – godzinie „W”, która 
w  1944 roku była formalnym początkiem Powstania Warszaw-
skiego, władze samorządowe gminy wraz z kombatantami, 
przedstawicielami władz powiatowych, radnymi Rady Miejskiej 
oraz mieszkańcami oddali hołd uczestnikom tamtych wydarzeń. 
Złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscach pamięci związa-
nych z powstaniem na terenie gminy: 
- w Parku Miejskim przy ul. Poniatowskiego 1, przy kamieniu 
upamiętniającym podpisanie układu o zaprzestaniu działań wo-
jennych, 
- przy Starostwie Powiatowym, gdzie znajduje się kamień upa-
miętniający przejściowy obóz jeniecki w Ożarowie Mazowiec-
kim, 
- na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie, gdzie znajduje się po-
mnik poświęcony żołnierzom poległym między innymi w Po-
wstaniu Warszawskim.
 Była to chwila zadumy i refleksji dla wszystkich obecnych, jak 
również możliwość spotkania i rozmowy z kombatantami, któ-
rzy są jeszcze wśród nas. Długo zapamiętam słowa około 40-let-
niego mężczyzny, który przyszedł z synem i poprosił jednego 
z kombatantów, o to  czy mogą z synem uścisnąć jego dłoń. Dla 
tego chłopca była to prawdziwa lekcja historii. Szkoda, że z tej 
okazji nie wszyscy skorzystali …   

 Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
  Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
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 Za nami kolejna, VI edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. Imprezie,  jak co roku, patronował burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego, Paweł Kanclerz. Organizatorem przedsięwzięcia był Dom Kultury „Uśmiech”, a współorga-
nizatorami: Powiat Warszawski Zachodni, Bemowo Dzielnica m. st. Warszawy, Centrum Kultury w Błoniu, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Ożarów. Tegoroczny festiwal został zrealizowany w ramach projektu pn. „Stolica Kultury Mazowsza”.
 Tym razem gościliśmy zespoły z Cypru „KIMON”, Bułgarii „SEVERNIATSI”, Tajwanu „YAFON DANCE CREW”. Polskę za-
prezentował Zespół Ludowy „Ożarowiacy”.  
 Koncerty w Płochocinie, Błoniu, na Bemowie i w Ożarowie Mazowieckim zgromadziły licznych miłośników folklo-
ru. Jest to dla nas nagrodą i impulsem do zorganizowania kolejnej edycji festiwalu w nadchodzącym roku. Zaproszone 
zespoły pokazały wysoki poziom artystyczny, zaprezentowały ciekawe programy i nawiązały świetny kontakt z pu-
blicznością. 
 Warto podkreślić, że festiwal jest imprezą, która łączy pokolenia, kultury i nacje. Folklor zachował swoje ponad-
czasowe, uniwersalne walory i wartości. Jest nam niezwykle miło, że dzięki organizowanej przez nas imprezie przy-
czyniamy się do zachowania tożsamości kulturowej, pielęgnujemy szacunek do kultury innych narodów, jak również 
integrujemy młodych ludzi. Udział w festiwalu jest dla nich niewątpliwie dużym wyróżnieniem i nagrodą za wielogo-
dzinny trud podczas prób, a także świetną okazją  do poznania nowych osób i nawiązania cennych przyjaźni oraz od-
wiedzenia ciekawych miejsc w Polsce. W ten sposób w dobrym stylu promujemy nie tylko Ożarów i gminę, ale także 
naszą ojczyznę.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim, wiernym festiwalowi miłośnikom kultury ludowej, a w sposób szczególny 
sponsorom projektu: MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, Wydawnictwu Olesiejuk, Delikatesom Bogusi, Bacca-
rze, Bejo Zaden, Peri Polska. 

Zapraszamy już za rok!

 Viola Wściseł, Dom Kultury „Uśmiech”

VI Miedzynarodowy
Festiwal Folkloru 

-Ozarów Mazowiecki 2018

`
.
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 Nadchodzący rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna 
się 3 września 2018 r. i potrwa do 22 czerwca 2019 r.
  
 Uczniów czeka kilka dłuższych przerw od nauki:

 ▶ Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
 ▶ Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
 ▶ Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 

kwietnia 2019 r.
 W związku z reformą szkolnictwa w czerwcu 2019 r. 
ostatnie III klasy skończą gimnazjum, a dwa gimnazja 
funkcjonujące jeszcze w naszej Gminie – Gimnazjum im. 
Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim i Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochoci-
nie zostaną zlikwidowane. Szkoły podstawowe zaś będą 
uczyły dzieci od oddziałów przedszkolnych „O” do klas 
VIII.
 W Gminie Ożarów Mazowiecki od 1 września 2018 
r. będzie funkcjonowało 7 szkół podstawowych, w tym 
6 szkół prowadzonych przez samorząd:

 ▶ Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego w Oża-
rowie Mazowieckim (SP1)

 ▶ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy w 
Ożarowie Mazowieckim (SP2)

 ▶ Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płocho-
cinie (SPP)

 ▶ Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Święcicach (SPŚ)

 ▶ Szkoła Podstawowa w Duchnicach (SPD)
 ▶ Szkoła Podstawowa w Umiastowie (SPU)
 ▶ Szkoła Podstawowa im. W. Pallottiego – niepubliczna 

szkoła podstawowa prowadzona przez Stowarzysze-
nie Apostolstwa Katolickiego (księża Pallotyni).

 Sumarycznie w publicznych szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę będzie uczyło się 2472 
uczniów (włączając oddziały przedszkolne), a w gimna-
zjach 194 uczniów. Liczby uczniów w poszczególnych 
szkołach przedstawia wykres poniżej.
 

 Uczniowie będą uczęszczali w sumie do 130 oddzia-
łów w szkołach podstawowych i gimnazjach, z czego naj-
większą liczbą oddziałów może poszczycić się oczywiście 
największa szkoła w Gminie Ożarów Mazowiecki – Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego 52 oddziały, naj-
mniejszą szkołą zaś będzie na razie Szkoła w Umiasto-

wie z 4 oddziałami.   
    Liczba obowiązkowych godzin zajęć w tygodniu 
w danej klasie waha się od 20 w klasie I do 35 w klasie VIII.
Sumarycznie uczniowie i nauczyciele wypracują bardzo 
znaczące ilości obowiązkowych godzin zajęć w całym 
roku szkolnym – ogółem będzie to ponad 130 tysięcy 
godzin, biorąc pod uwagę szacunkowe 36 tygodni nauki 
i obowiązkowe ilości godzin zajęć wszystkich klas i od-
działów.
 Bardzo szeroka i trudna do skalkulowania jest ofer-
ta szkół w zakresie zajęć dodatkowych dla uczniów, 
obejmuje ona zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktycz-
no-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, kółka 
przedmiotowe, rozwijające uzdolnienia, zajęcia z progra-
mowania, szachy, zajęcia z projektu unijnego „Chętni na 
eksperymenty” i wiele innych. 
 W Gminie Ożarów Mazowiecki w publicznych szko-
łach i przedszkolach będzie zatrudnionych w sumie 466 
nauczycieli (83 nauczycieli w przedszkolach, 343 w szko-
łach podstawowych i 40 w gimnazjach), oraz ponad 200 
pracowników administracji i obsługi.
 Do czterech publicznych przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Ożarów Mazowiecki (Przedszkole nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi, Przedszkole nr 2 „Magiczny 
Ogród”, Przedszkole w Broniszach i Przedszkole w Józe-
fowie) będzie uczęszczało 710 wychowanków, z których 
245 to 3-latki, 245 to 4-latki, 220 to pięciolatki. 
 Dzieci będą uczęszczały do 29 oddziałów przedszkol-
nych, których podział przedstawia poniższy wykres. 
Przedszkola publiczne w Gminie Ożarów Mazowiecki 
pracują w nadchodzącym roku szkolnym przez 207 dni 
codziennie przynajmniej 10 godzin.

ROK SZKOLNY 2018/2019 W LICZBACH 
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 W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Oża-
rów Mazowiecki będą funkcjonowały dwa niepubliczne 
przedszkola zapewniające dzieciom w wieku przedszkol-
nym możliwość korzystania z wychowania przedszkolne-
go na zasadach takich jakich w przedszkolach publicz-
nych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki 
– będą to Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe 
„Bajlandia” przy ul. Spacerowej 8 i Przedszkole Niepu-
bliczne „Szczęśliwa Gwiazdeczka”, działające w tej formu-

le już od 1 września 2017 r.
 Warto podkreślić, że niniejszy artykuł zawiera plano-
wane dane dotyczące roku szkolnego 2018/2019 i mogą 
one ulec zmianie.

Katarzyna Wocheń

 Od września 2018 r. w Przedszkolu Publicznym 
Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazo-
wieckim startuje, po raz pierwszy w naszej gminie, 
innowacyjny program Powszechnej Dwujęzyczności 
„Dwujęzyczne Dzieci”.
 Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzycz-
ności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” to skiero-
wany do dzieci program opracowany przez Claire Selby, 
światowej sławy lingwistkę i autorkę specjalistycznych 
programów do nauki języka angielskiego, który pomaga 
opanować język angielski na poziomie dwujęzyczności 
i czerpać z tego wszelkie możliwe korzyści. Fundamen-
talnym założeniem programu jest to, że język angielski 
ma towarzyszyć dzieciom na co dzień i każdej codzien-
nej sytuacji w przedszkolu. Udowodniono bowiem, że 
dzieci wychowywane w otoczeniu dwóch języków, mają 
wyraźną przewagę nad swoimi rówieśnikami wzrastają-
cymi w otoczeniu jednego języka – mają lepszą zdolność 
koncentracji i podzielności uwagi, lepszą pamięć, lepsze 
wyniki w nauce i oczywiście podstawy znajomości tak 
uniwersalnego na świecie języka angielskiego.
 W Przedszkolu Nr 1 programem zostaną objęte dzieci 

w wieku 3 lat –  120 dzieci, które rozpoczną wychowanie 
przedszkolne od 1 września 2018 roku. Pomysł wdroże-
nia Programu „Dwujęzyczne Dzieci” spotkał się z bardzo 
entuzjastycznym przyjęciem przez burmistrza Pawła 
Kanclerza, który zdecydował się doposażyć Przedszkole 
Nr 1  w dodatkowe, niezbędne pomoce dydaktyczne oraz 
sprzęt audiowizualny – potrzebne do pełnego wykorzy-
stania Programu. 
 W ramach udziału w Programie „Dwujęzyczne Dzieci” 
oprócz niezbędnych materiałów drukowanych (karty ob-
razkowe, plakat klasowy, naklejki motywacyjne) nauczy-
ciele i dzieci będą mieć dostęp do materiałów multime-
dialnych. Uczestnictwo w Programie będzie wymagało 
zaangażowania nauczycieli, ale najlepiej gdyby towarzy-
szyło mu również zaangażowanie rodziców, którzy będą 
kontynuowali pewne działania z dziećmi w domu. 
  Warto podkreślić, że dla dzieci udział w Programie bę-
dzie nie tylko nauką, ale przede wszystkim świetną zaba-
wą. 

Bożena Nasielska
Dyrektor przedszkola

„DWUJĘZYCZNE DZIECI” W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 Budowa nowej szkoły podstawowej przy ul. Lipo-
wej odbywa się zgodnie z harmonogramem.  
 Placówka dla  650 uczniów powstaje na miejscu gdzie 
były boiska sportowe. Inwestycja realizowana jest w sys-
temie „projektuj i buduj”. Powstaje nowoczesna szkoła 
z  salami gimnastycznymi, aulą oraz częściowo zadaszo-
nym dziedzińcem. Całość będzie przystosowana do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 

 Powstający budynek częściowo będzie trzy-, dwu- 
i  jednokondygnacyjny. W części trzykondygnacyjnej  
będzie się mieściła szkoła podstawowa, w dwukondy-
gnacyjnej – sale gimnastyczne z widownią na 100 osób, 
a w najniższej – oddziały zerówkowe. W sierpniu odwie-
dziliśmy plac budowy:

(red.)

BUDOWA NOWEJ SZKOŁY W OŁTARZEWIE

O
ŚW

IATA



20 Informator Ożarowski 7/83 2018

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” 
WRZESIEŃ

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, 

UL. POZNAŃSKA 165

 ▶ 2 września - niedziela - Dożynki Gminne (boisko klu-
bu sportowego AKS FC Płochocin, ul. Lipowa 3). Początek 
o godz. 14.00.

 ▶ 23 września – niedziela – godz. 16.00 Wieczorek ta-
neczny dla seniorów. Wstęp 15 zł/os!

 ▶ 30 września – niedziela, godz. 12.00 zapraszamy 

na spektakl teatralny „Leśna przygoda, czyli na ratunek 
planecie” w wykonaniu artystów z Teatru Ptasie Melodie - 
Bajki, które uskrzydlają

 ▶  godz. 19.15 Koncert z okazji 74 rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego (Scena Ołtarzew ul. Kilińskiego 20). 
Wystąpią: Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej 
i soliści oraz Chór „Ab Imo Pectore”.

K
U

LT
U

R
A

 Od 10 września Dom Kultury „Uśmiech” zaprasza 
na zajęcia w roku kulturalnym 2018-2019:

Zajęcia taneczne: 
• Baby dance 
• Zajęcia taneczno-rytmiczne 
• Jazz i  Modern 
• Street Dance & Jazz 
• Taniec dla Pań 
• Zespół Ludowy „Ożarowiacy”
• Akrobatyka z elementami baletu 
• Zajęcia taneczne z elementami baletu 

Zajęcia artystyczne: 
• Ceramika 
• Zajęcia plastyczne 
• Warsztaty twórcze i artystyczne 
• Rzeźba i malarstwo sztalugowe 
• Rękodzieło dla dorosłych 
• Akademia Kreatywnego Szycia

Zajęcia teatralne: 
• Teatr Rodziców 
• Zajęcia teatralne dla dzieci

Zajęcia muzyczne i wokalne: 
• „Duet z Uśmiechem”
• Chór Kameralny „Ab Imo Pectore” 
• Zespół wokalny seniorów „Ożarowskie Kumoszki” 
• Zespół wokalny seniorów „Wesołe Wdówki” 

Zajęcia indywidualne: 
• Zajęcia wokalne – nauka śpiewu 
• Nauka gry na instrumentach: keyboard, pianino, gita-
ra, akordeon 

Zajęcia językowe i edukacyjne:  
• Język angielski

NOWE ZAJĘCIA
Programowanie dla dzieci 

Robotyka edukacyjna 
Zajęcia architektoniczne „Było sobie miasto” 

Matematyka z programowaniem dla przedszkolaków

 Szczegółowe informacje na temat zajęć znajdują się 
na stronie internetowej: www.dkusmiech.eu

PROPOZYCJE ZAJĘĆ W DOMU KULTURY „UŚMIECH”

O B W I E  S Z C Z E N I E NR 14/2018
Starosta Warszawski Zachodni                                   

p o d a j e
do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 maja 
2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiato-
wej nr 4117W:
- rozbudowa ul. Rajdowej na odcinku od drogi serwiso-
wej  autostrady A2  do drogi gminnej (ul. Topolowej) w m. 
Konotopa, zlokalizowanej na działkach lub ich częściach: 
140/4, 132/11, 175, 132/7, 132/8, 144/1, 145/1, 197/3, 
198/2, 146, 199/1, 166/7, 143/1, 142/1, 200/17, 133/2, 
w obrębie 0007 Konotopa, w jednostce ewidencyjnej 
143206_5 Ożarów Mazowiecki – obszar wiejski. 
nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczo-
ne: 146, 199/1, w obrębie 0007 Konotopa, w jednostce 

ewidencyjnej 143206_5 Ożarów Mazowiecki - obszar 
wiejski.
 i n f o r m u j e
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydzia-
le Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego 
Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Poznańskiej 129/133, II piętro, pok. 219 - w ponie-
działek i środa w godzinach 14.00 - 16.00, wtorek i pią-
tek w godzinach 8.00 - 10.00, w czwartek inspektorzy nie 
przyjmują interesantów.  Prosimy o wcześniejsze umó-
wienie się telefoniczne (tel. 022/733-72-22). 
Sprawę prowadzi Inspektor Andrzej Jakubowski  
 Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od 
daty podania do publicznej wiadomości.     

z up. STAROSTY
 mgr inż. arch. Anna Kowalska

 Naczelnik Wydz. Architektury i Budownictwa
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KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
- WRZESIEŃ

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, 

UL. SZKOLNA 2
Od 1 września wracamy do stałych godzin otwarcia: po-
niedziałek 08.30-18.30, wtorek 10.00-20.00, środa 12.00-
16.00, czwartek 10.00-20.00, piątek 08.30-18.30, sobota: 
09.00-14.00. 

 ▶ Wystawa uliczna „Stać nas na to!” –  prosimy wypa-
trywać na płotach w mieście.  Wystawa w ramach obcho-
dów „70-lecia Biblioteki” – przegląd nowoczesnych wnętrz 
bibliotecznych, wstęp do zgłaszania marzeń o nowej oża-
rowskiej bibliotece na www.wizjananowelata.pl 

 ▶ Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żerom-
skiego – 8.09. - godz. 10.00 – 12.00. Współorganizo-
wane z Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” 
Zapraszamy do wspólnej lektury przy fontannie w parku 
miejskim. Prosimy przybyć z własnym egzemplarzem 
książki. Zostanie opatrzony pamiątkową pieczęcią.

FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
Powrót do pracy w stałych godzinach: poniedziałek 
10.00-16.00, wtorek 12.00-19.00, środa 12.00-16.00, 
czwartek 12.00-19.00, piątek 12.00-19.00.

 ▶ „Oglądanie na Ścianie” spotkanie Bibliotecznego Klubu 
Filmowego - 7.09. -  godz.17.00

 ▶ „Kwadransik w bibliotece” - zajęcia dla młodzieży po-
łączone z  rekrutacją do wolontariatu bibliotecznego - 
2-30.09. -  po lekcjach

 ▶ Inauguracja młodzieżowego Dyskusyjnego Klu-
bu Książki „Fabryczny Chat&Chill z Książkami” - 20.09. - 
godz.17.00

 ▶ Planszomania - 27.09. - godz.17.00
 ▶ Klub Pasjonaci - każdy czwartek, godz. 10.00-12.00  
 ▶ Inauguracja nowego cyklu spotkań Klubu - 6.09. - 

godz. 9.00-11.00
Wstęp wolny

 Fakt, że miłośnicy książek i dobrej kawy spoty-
kają się na rozmowach o lekturach, nie jest niczym 
zaskakującym. Dyskusyjne Kluby Książki stały się 
powszechne. Cykliczne spotkania przy kawie o książ-
kach  także w ożarowskiej bibliotece cieszą się stałym 
zainteresowaniem. 
 Lubimy również grillowanie, wspólne biesiady na 
świeżym powietrzu i z tego połączenia powstał Biblio-
grill.
 Zasadniczo bibliogrille różnią się od tradycyjnych 
spotkań DKK w bibliotekach, do których już przywy-
kliśmy. Częścią spotkania są, co prawda, wystąpie-
nia uczestników, ale nie dotyczą jednej książki. Są 
to raczej krótkie rekomendacje ulubionych tytułów. 
Często zdarza się, że poza zabierającym głos nikt tej 
książki nie czytał i już w czasie trwania bibliogrilla 
któryś z uczestników pragnie sam przekonać się o ja-
kości omawianej książki. Rozmowy toczą się w ple-
nerze, oczywiście przy pysznościach z grillowego stołu.                                                                                                                                           
  Nasza biblioteka w okresie letnim zorganizowała dwa 
bibliogrille.
 Czerwcowy bibliogrill - w Filii nr 1 w Józefowie - w za-
ciszu drzew parku przy Fabrycznej skupiał grupę Pasjo-
natek. Rozmowy dotyczyły tego co czytaliśmy, co warto 
przeczytać, jakie tematy poruszyć na powakacyjnych 
spotkaniach?  Podczas bibliogrila  Elżbieta Paderewska 

- Dyrektor Biblioteki Publicznej wręczyła  certyfikaty za-
kończenia kursu „O finansach w bibliotece”, następnie 
pogratulowała uczestnikom wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy i podziękowała za zaangażowanie w tworzenie 
publiczności bibliotecznej.
 Z kolei w lipcu w uroczym Parku Ołtarzewskim spo-
tkała się grupa ożarowska Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Bibliogrill  odbył się 11 lipca i oscylował wokół  książki 
Magdaleny Witkiewicz „Cześć, co słychać?”, co było zwią-
zane z książką tego miesiąca. Każdy z uczestników mógł 
również opowiedzieć i zareklamować swoje propozycje 
letnich lektur.  We wrześniu będziemy rozmawiać o de-
biucie Marka Hłaski „Wilk” i biografii Kornela Makuszyń-
skiego pióra  Mariusza Urbanka pt. ”Makuszyński. O jed-
nym takim, któremu ukradziono słońce”.
 Zapraszamy do biblioteki na dobrą kawę i inspirującą 
dyskusję. 
 A bibliogrille? Mamy nadzieję na złotą polską jesień. 
Może znowu się spotkamy w uroczych okolicznościach 
przyrody? Kto wie? Nasze bibliogrille  dowodzą, że po-
trafimy poświęcić swój wolny czas, aby się spotkać i po-
rozmawiać, często pokonując wiele trudności, a czytanie 
książek jest pasją dla wielu z nas.

Ewa Bojarowska
Kierownik Filii Nr 1 w Józefowie

BIBLIOGRILL

 Program „Dobry start” to jednorazowe wsparcie dla 
dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 20. roku ży-
cia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające 
do przedszkola oraz do zerówki.
 Wnioski można składać on line i tradycyjnie, w formie 
papierowej do 30 listopada 2018 r.
 W Gminie Ożarów Mazowiecki obsługa programu 
zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Do 8 sierpnia 

wpłynęło 1 431 wniosków, z tego 1163 w formie elek-
tronicznej i 268 w formie papierowej. Na podstawie zło-
żonych wniosków wypłacono 451 800,00 zł, co oznacza 
wsparcie dla 1506 uczniów.
 Procedura realizowana jest  szybko i sprawnie. 
 

Bożena Wronikowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

PROGRAM „DOBRY START”
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„ARTYSTYCZNE LATO 3” ZE STRASNĄ ZABĄ
 Kolejna edycja warsztatów „Artystyczne Lato„ ze Stra-
sną Zabą już za nami. W tym roku wybraliśmy się do Ro-
wów. Piękna nadmorska miejscowość ugościła nas wspa-
niałą pogodą. W trakcie pobytu uczestnicy warsztatów 
pracowali w grupach, pod okiem instruktorów na zaję-
ciach: tanecznych, wokalnych, plastycznych, teatralnych, 
robotyce i zajęciach z gier przygodowych. Codzienna 
dawka ćwiczeń, treningów na sali tanecznej, tworzenia 
prac plastycznych zaowocowała wspaniałym przedsta-
wieniem podczas koncertu finałowego oraz wystawą prac 

plastycznych. Ważnym elementem warsztatów były też 
zajęcia z Pierwszej Pomocy, prowadzone przez Pana Da-
wida, ratownika medycznego.  Dzieci uczyły się jak we-
zwać pomoc, wykonać masaż serca metodą uciskową, 
pomóc osobie która ulegnie zakrztuszeniu i uzyskały 
wiele innych, cennych informacji ratujących zdrowie lub 
życie  ludzkie. 
 W trakcie turnusu korzystaliśmy z kąpieli morskich 
pod okiem Panów ratowników ze słupskiego oddziału 
WOPR. Byliśmy na wycieczce w położonej nieopodal Ro-
wów Dolinie Charlotty oraz Ustce. W Dolinie Charlotty 
odwiedziliśmy Mini Zoo, Wodne Zoo Safari oraz Foka-
rium. Po spacerze wśród zwierząt zamieszkujących Mini 

Zoo, popłynęliśmy łodziami na rejs po jeziorze  na którym 
znajduje się kilka wysp, zamieszkałych przez zwierzęta, 
tj. Strusie, Lemury. Na koniec obejrzeliśmy pokaz karmie-
nia i trening fok. Po emocjonującej przygodzie ruszyliśmy 
do Ustki.  Tam spacerem przeszliśmy do latarni morskiej, 
zobaczyliśmy ruchomą kładkę, Syrenkę Ustecką  oraz po-
szliśmy przysiąść na Ławeczce Ireny Kwiatkowskiej. 
 Kolejne dni były wypełnione przygotowaniami do 
Koncertu. Uczestnicy ćwiczyli układy taneczne, przygoto-
wywali scenki teatralne, szlifowali piosenki indywidualne 
i grupowe. Grupa plastyczna malowała i rysowała obrazy 
w terenie, także na plaży. Największą popularnością cie-
szyły się zajęcia z Gier przygodowych z Panem Dawidem. 
Najstarsza grupa chłopców tworzyła scenariusz własnej 
gry. Niedzielny wieczór spędziliśmy przy ognisku, śpie-
wając piosenki przy akompaniamencie gitary Pana Dawi-
da.  
 13 Lipca 2018 r. o godzinie 19.00 rozpoczęliśmy 
Koncert Finałowy „Artystyczne Lato 3”, na który przyby-
li: rodzice i rodziny uczestników, kierownictwo Ośrodka 
Albatros w Rowach oraz wczasowicze. Wystąpili wszyscy 
uczestnicy warsztatów. Zakończyliśmy wspólną piosenką                   
„Nie bój się chcieć”.
 Koncert dostarczył nam niezapomnianych wrażeń. 
Wspaniałe wykonania popularnych piosenek zaprezento-
wali uczestnicy zajęć wokalnych prowadzonych przez pa-
nią Olgę. Grupa teatralna prowadzona przez Panią Kami-
lę zaprezentowała etiudy teatralne i scenki komediowe. 
Pan Stanisław, instruktor zajęć tanecznych przygotował 
z grupą taneczną układy w ciekawej choreografii. Dopeł-
nieniem była wystawa prac plastycznych przygotowana 
przez Panią Kasię i uczestników zajęć plastycznych. Ro-
dzice i reszta widowni, byli pod urokiem występów  dzie-
ci i pełni uznania dla prac stworzonych przez młodych ar-
tystów. Pożegnaliśmy się z nadzieją na kolejne spotkanie                                             
z „Artystycznym Latem”. 

Małgorzata Kowalczyk
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PODZIĘKOWANIE ZA POMOC
 Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli rehabilitację naszej córki Marzeny Foremnik-Dą-
browskiej, która w marcu uległa ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu.
 Każda pomoc wiele dla nas znaczy i pozwala Marzenie wracać do aktywności.

Rodzice - Edward i Stanisława Foremnik

„W magicznym ogrodzie spotykamy się co dzień,
tutaj razem się dobrze bawimy,

a więc chętnie co rano ze swym tatą lub mamą
do przedszkola się zawsze spieszymy.”

 Już po raz czwarty słowa hymnu Przedszkola Publicz-
nego Nr 2 zainaugurowały wyjątkowy dzień – kiedy to 
12 czerwca 2014 roku  burmistrz Paweł Kanclerz uro-
czyście nadał placówce imię „MAGICZNY OGRÓD”. Jest 
to zawsze dla nas dzień bardzo uroczysty oraz  pełen 
atrakcji i niespodzianek. Wszystkie dzieci z Magicznego 

Ogrodu   ubrane w koszulki z logo  uczestniczyły w balu.                         
Przedszkole w tym roku otrzymało certyfikat „Przedszko-
le talentów”. 
 Podczas  święta przedszkola laureaci konkursu recy-
tatorskiego „Wiersze Brzechwy i Tuwima”  zaprezentowali 
swoje umiejętności. Niespodzianką dla dzieci był również 
teatr w wykonaniu nauczycieli i rodziców pt. „Królewna 
Gburka” . Humor i radość, które towarzyszyły dzieciom 
przez cały dzień pozostaną  z pewnością długo w ich pa-
mięci.

Przedszkole Publiczne Nr 2

ŚWIĘTO PRZEDSZKOLA  
„MAGICZNY OGRÓD” W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
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Składniki:
- 1 szklanka mąki pszennej,
- 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej,
- 1 szklanka cukru pudru,
- 1/2 kostki margaryny,
- 2 - 3 jajka
- 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia,
- cukier waniliowy,
- owoce sezonowe wg. uznania

Wykonanie:
 Margarynę utrzeć mikserem, następ-
nie  stopniowo dodawać cukier i cukier 
waniliowy, potem kolejno po jednym 
jajku. Na końcu stopniowo wsypywać 
obie mąki wymieszane z proszkiem do 
pieczenia.
 Przełożyć do natłuszczonej i posypa-
nej bułką tartą lub wyłożonej papierem do pieczenia formy. Na wierzchu ułożyć umyte i osuszone owoce.
 Piec 45 minut w 180ºC. Przepis jest na formę 24 x 24 cm. Można upiec w większej formie, wówczas podwajamy 
ilość składników.
       Życzę smacznego

  Naczelna

Sentymentalna
babka z owocami Naczelnej

Z przepiśnika pana domu

 Przepis ten ma ponad 30 lat i jest jednym z pierwszych ciast jakie 
kiedykolwiek upiekłam. Pochodzi z książki, której kartki już lekko po-
żółkły, a otrzymałam ją w piątej klasie za „bardzo dobre wyniki w na-
uce” .  Receptura jest bardzo prosta i uniwersalna, ciasto pyszne, można 
je jeść na ciepło…  Piekę je cały rok i dodaję sezonowe owoce, jakie akurat mam w kuchni. Uwielbiam 
jego zapach i smak zarówno z truskawkami, malinami, rabarbarem, borówkami jak i  jabłkami czy śliw-
kami…. Ostatnio upiekłam właśnie w tej wersji. Chętnie podzielę się z Państwem przepisem…
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Serdecznie dziękujemy Czytelnikom 
za pozdrowienia i zdjęcia Informatora 
Ożarowskiego na wakacjach.

Z „ INFORMATOREM...”
NA WAKACJACH
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IX SYMPOZJON W MAZURKASIE 

  W licu w MCC Mazurkas odbyła się kolejna edycja 
Sympozjonu, autorskiego cyklu  artystycznego, cie-
szącego się coraz większym uznaniem wśród naszych  
gości. Tym razem mieliśmy okazję uczestniczyć w nie-
zwykle wzruszającym widowisku – jubileuszu z okazji 
dziewięćdziesiątych urodzin Zdzisława Słowińskiego 
– nestora polskiego filmu i teatru.  Wieczór jak zwykle 
brawurowo poprowadzili Irena i Andrzej Bartkowscy.  
 Podczas benefisu  na scenie pojawili się liczni znajo-
mi i przyjaciele artysty. W upominku dla Jubilata każdy 
z nich wykonał legendarne przeboje, które przeniosły 
nas muzycznie w czasie. Usłyszeliśmy takie gwiazd es-
trady jak: Elżbieta Bocianowska, Ewa Śnieżanka, Danu-
ta Stankiewicz, Ewa Makomaska, Adrianna Godlewska, 
Krystyna Jędrzejecka, Elżbieta-Ryl-Górska, Elżbieta An-
drzej Dyszak, Wojciech Wiliński, Adam Wojdak, Maciej 
Klociński, Ewa i Jerzy Włodarek oraz Wojciech Dąbrowski. 
Przy fortepianie zasiedli słynni akompaniatorzy Andrzej 
Płonczyński oraz Czesław Majewski. Zgromadzona licz-
nie publiczność była pod wrażeniem świetnie dobranego 
repertuaru, dużej dawki humoru oraz lekkości występu 
każdego z artystów.

 Zdzisław Słowiński, który swoją karierę sceniczną roz-
począł w 1950 roku, to znany i lubiany artysta filmu, estra-
dy, radia i telewizji. Występował także w licznych teatrach 
poznańskich i warszawskich. Podczas koncertu  Jubilat 
postanowił wrócić pamięcią do swoich wyjątkowych ar-
tystycznych lat i legendarnych występów na krajowych 
i zagranicznych scenach. 

Katarzyna Pajek

SZALONA 90-TKA ZDZISŁAWA SŁOWIŃSKIEGO 
CZYLI LETNIA POWTÓRKA Z ROZRYWKI 

CZYTANIE NA TRAWIE – RODZINNE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ
 Projekt czytelniczy pod taką nazwą realizowany 
był przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowiec-
kim od początku marca do końca czerwca 2018 roku.
 W ubiegłym roku wzięliśmy udział w konkursie gran-

towym „Na dobry początek!” Fundacji BGK im. J.K. Stecz-
kowskiego w Warszawie i uzyskaliśmy ponad siedmioty-
sięczne finansowanie projektu. Zaplanowane przez nas 
działania polegały na czytaniu w plenerze w: Duchnicach, 
Józefowie, Święcicach i Macierzyszu. Podczas niepogody 
gościło nas Przedszkole Publiczne „Zameczek” Filia oraz 
Szkoła Podstawowa w Duchnicach. Typowe spotkania na 

trawie odbyły się natomiast w parku przy Filii nr 1 Bibliote-
ki Publicznej w Józefowie, terenie OSP w Święcicach oraz 
przy altanie nad sadzawką w Macierzyszu. Regularnie 
spotykaliśmy się z młodymi czytelnikami i ich rodzicami, 

głośno czytając i bawiąc się wspólnie. Na 
trawie świetnie sprawdziły się duże gry 
planszowe zakupione ze środków pro-
jektowych,  przypomnieliśmy dorosłym 
i dzieciom także trochę zapomniane po-
dwórkowe zabawy, takie jak klasy, gumy 
i skakanki. W Duchnicach i Macierzyszu, 
czyli tam gdzie nie ma filii ani punktów 
bibliotecznych, zostawiliśmy zestawy 
książek i audiobooków, które być może 
będą dobrym początkiem dla nowych 
placówek kulturalnych. Przez 4 miesiące 
odbyło się 20 spotkań, w których udział 
wzięło 455 dzieci. 
 Dziękujemy wszystkim za udział w pro-
jekcie, za pomoc i wsparcie oraz za 
wspólną zabawę. Dzięki Fundacji „Nasz 
Macierzysz” czytanie na trawie odbywa 

się nadal. Wzorem ubiegłego roku przy altance nad sa-
dzawką spotykamy się w każdą środę wakacji o godzinie 
18.00. Serdecznie zapraszamy!

Ewa Sobieraj
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
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 Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 

05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Szkolna 2  

Tel. /22/ 722 12 65 

biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl 
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Patronat Honorowy  

Pary Prezydenckiej 

 

 

 

 

Sobota, 08.09.2018  

g:10.00-12.00 

Zapraszamy do 

Centrum Inicjatyw  

Społecznych  

"Przy Parku"  

ul. Poznańska 292 
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Przynieście
własne
egzemplarze 
książek! 
 
 
 
 

P O N I E D Z I A Ł E K
18.00-20.00 - Dyżury członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Ożarów Mazowiecki               
ul. Poznańska 167A
tel. 22 722-20-09

W T O R E K  
16.00-20.00 - Konsultacje indywidualne 
z terapeutą dla osób z problemem 
uzależnień i ich rodzin

Ożarów Mazowiecki               
ul. Poznańska 167A

Ś R O D A    
17.00-18.00 - Konsultacje indywidualne 
z terapeutą dla rodzin osób z problemem 
alkoholowym                       
18.00 - 20.00 - Grupa wsparcia 

Ożarów Mazowiecki               
ul. Poznańska 167A

C Z W A R T E K

18.00-19.00 - Spotkania indywidualne 
z terapeutą (uzależnienie od alkoholu, 
narkotyków, hazardu i inne)

Sala przy kościele             
p.w. Św. Wojciecha BM 
w Płochocinie ul. Łąkowa 7

OFERTA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH,
GRUP WSPARCIA, MITYNG ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

S O B O T A
14.30-16.30 - Spotkania grupowe 
z terapeutą dla osób z problemem 
uzależnień
17.00-19.00 Mityng AA Grupa ,,Trzeźwość”

Ożarów Mazowiecki               
ul. Poznańska 167A

19.00-21.00 - Grupa wsparcia

18.00-19.00 - Spotkania indywidualne 
z terapeutą (uzależnienie od alkoholu, 
narkotyków, hazardu i inne)

Sala przy kościele             
p.w. Św. Wojciecha BM 
w Płochocinie ul. Łąkowa 7

19.00-21.00 - Grupa wsparcia

CZY TY LUB KTOŚ Z TWOJEGO OTOCZENIA

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 165, tel. 22 731-32-23 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny UZALEŻNIEŃ
oraz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 167A,  05-850 Ożarów Mazowiecki

ma problem
Z UZALEŻNIENIEM?

POZWÓL SOBIE POMÓC !
Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie...
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KĄCIK ADOPCYJNY
Prowadzony przez Fundację AR-KA-DO
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Podaruj im to, co najcenniejsze - własny dom i miłość!

Psiaki polecające się do adopcji!

Chcesz mieć wspaniałego i kochającego psa to zadzwoń w sprawie Iwana. Iwan ma 
ok.6 lat. Jest pięknym, zdrowym i bardzo wesołym psem. Urodził się na wsi, jako jeden z 
wielu niechcianych psów był pozostawiony sam sobie. Po jakimś czasie gospodarz po-
stanowił się go pozbyć. W ostatniej chwili został uratowany od śmierci. Iwan skradł na-
sze serce, pozostał pod naszą opieką i obecnie czeka na nowych opiekunów w hotelu 
pod Warszawą. Dziś Iwan jest pięknym, opanowanym, dostojny psem. Umie podać łapę, 
pięknie nauczył się chodzenia na smyczy, pomimo tego,  że człowiek wyrządził mu tyle 
krzywd to ciągnie do niego, aby się tulić i miziać. Niestety nie dogaduje się z innymi psa-
mi, może dlatego że w przeszłości musiał walczyć z nimi o jedzenie, dlatego w nowym 
domu powinien być jedynakiem.    Nie niszczy i nie sprawia żadnych problemów. Bę-
dzie idealnym przyjacielem dziecka.  Umie chodzić na smyczy. Kontakt w sprawie adopcji  
507-415-468, 602-655-645 

Rudy siedzi sobie spokojnie w schronisku od ponad sześciu lat. Mały, taki 
można rzec zwyczajny kundelek, a jednak Rudy ma ogrom zalet: ładnie chodzi 
na smyczy, uwielbia przerwy na spacerze, kocha ludzi, jest delikatny w stosunku 
do dzieci. Rudy nie toleruje tylko samców, dlatego szukamy dla niego domu, w 
którym będzie jedynym „psim mężczyzną”. Rudy ma ok 8-9 lat. Spacer z Rudym 
to sama przyjemność. Zawsze można liczyć na to, że Rudy zacznie się do nas 
przytulać, nawet da buziaka, to psiak, dla którego człowiek jest wyjątkowo waż-
ny, dlatego szukamy dla niego wyłącznie warunków domowych. Kontakt: 507-
415-468, 691129389

Brita to młoda sunia, ma ok 5 lat. Wesoła, energiczna, bardzo skoczna. Bez 
problemu dogaduje się z psami i sukami (bywają jednak takie suczki, co do któ-
rych Brita ma jakieś „ale”). Wysoka, szczupła o pięknym umaszczeniu. Bardzo lubi 
ludzi i ceni sobie kontakt z nimi. Na smyczy trochę ciągnie, ale odpowiednio do-
brane szelki i praca z psem na pewno przyniosą sukces. Brita potrzebuje cierpli-
wych ale i aktywnych ludzi, którzy lubią codzienne długie spacer i będą w stanie 
znaleźć czas na codzienne zabawy z Britą. Kontakt 507-415-468, 691-129-389, 606-119-137

Psy znalezione!

Mały został znaleziony w Ożarowie Mazowieckim, obecnie przebywa w domu tymczasowym. Kontakt 507 415 468
Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, które trafiły do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mi-

lanówku: Bodo, Ariel, Gloria, Moris, Vito. Kontakt do schroniska 509 441 902

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

Fundacja AR-KA-DO Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  61 1600 1417 1845 4944 9000 0001

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

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE  PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH. 
Niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy.

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Redaktor Naczelna,  
KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

SKŁAD TEKSTU I DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, 05-850 Gołaszew, ul. Wspólna 12b
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”

tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl, 
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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