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Okładka: Lato w Gminie Ożarów Mazowiecki 
fot. M. Turkas

MIASTA PRZYJAZNE 
DLA BIZNESU 2019 
WEDŁUG FORBESA

 Ożarów Mazowiecki zajął 5 miejsce w kategorii miast po-
niżej 50 tys. mieszkańców w najnowszym rankingu „Miasta 
Atrakcyjne dla Biznesu” magazynu ekonomicznego Forbes
 Ranking Miasta Atrakcyjne dla Biznesu sprawdza, które miej-
scowości są najbardziej przyjazne dla firm i skutecznie przycią-
gają inwestorów. Badania rankingowe opierają się m.in. na ana-
lizach liczby nowo otwieranych i zamykanych firm w ciągu roku. 
W Ożarowie Mazowieckim wskaźnik przyrostu liczby spółek 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców okazał się bardzo wysoki, 
co sprawiło że zajęliśmy 5 miejsce w tym prestiżowym rankingu. 
Przy przeliczeniu na 1000 mieszkańców pod uwagę wzięto: liczbę 
rejestracji nowych spółek; liczba zarejestrowanych spółek zagra-
nicznych oraz saldo migracji spółek. 
 Dane pochodziły z Centralnego Ośrodka Informacji Gospo-
darczej.
 Na podstawie (https://www.forbes.pl/gospodarka/ranking-
-miasta-przyjazne-dla-biznesu-x-kongres-regionow2019/0n7j-
skp?fbclid=IwAR2OSOd3o8NdymY7CaM50GTx9XKI2alO_t6IU-
7LJKhAa6jnS0Wcokm1HHVc) 



3Informator Ożarowski 6/94 2019

 Rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 2 września, a wraz z nim dzieci rozpoczną naukę w nowym budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim. Nowoczesny obiekt, w którym naukę będzie mogło pod-
jąć około 650 uczniów z klas 0-VIII, powstawał w iście ekspresowym tempie. Inwestycja, realizowana w syste-
mie zaprojektuj i wybuduj rozpoczęła się w lipcu 2017 roku, a w chwili obecnej czeka już na pozwolenie na 
użytkowanie. Na bieżąco prowadzone są prace w celu jak najszybszego wyposażenia szkoły. 
  Budynek nowej szkoły to 5 stref funkcjonalnych: stre-
fa wejścia głównego z szatniami dla dzieci, kuchnią ze 
stołówką oraz pomieszczeniami technicznymi, z dużymi 
przeszkleniami, możliwością wyjścia na patio, znajdujące 
się w jej centralnej części; strefa sportowa, w której znaj-
dują się sale gimnastyczne: mała i duża, sala do ćwiczeń 
sensorycznych, przebieralnie, sanitariaty, pomieszczenia 
dla nauczycieli WF oraz magazyny na sprzęt sportowy; 
strefa oddziałów zerówkowych (z oddzielnym wejściem) 
składająca się z dwóch sal z zapleczem, szatni, świetlicy 
oraz sanitariatów dla zerówek. Na pierwszym piętrze zlo-
kalizowano strefę dydaktyczną dla dzieci z klas I-III z 9 sa-
lami lekcyjnymi oraz pracownią komputerową. Dodatko-
wo na tym piętrze znajdziemy pokój nauczycielski wraz 
z zapleczem socjalnym, bibliotekę z czytelnią, gabinety 
dyrektorskie, sekretariat, pokoje: intendenta i kierow-
nika, serwerownię, siedzibę rodiowęzła, pomieszczenie 
porządkowe oraz sanitariaty. Na drugim piętrze zlokali-
zowano strefę dydaktyczną dla klas IV-VIII ze specjalnie 
wyodrębnionymi pracowniami: biologii, chemii i fizyki, 
techniki, plastyki, językową oraz komputerową. Dodatko-
wo do dyspozycji nauczycieli pozostaje 9 sal lekcyjnych 
(w tym 4 z zapleczem). Na drugim piętrze znajdować 
się będą również gabinety: kierownika gospodarczego, 
pedagoga, psychologa, pielęgniarki, reedukatora oraz 
logopedy, pomieszczenia porządkowe i sanitariaty. Poru-

szanie się między piętrami umożliwiać będą 3 klatki scho-
dowe, w tym jedna wyposażona w windę. 
 Cały obiekt o powierzchni użytkowej 6 971,01 m2 bę-
dzie w stanie sprostać rosnącej liczbie dzieci. Koszt wyko-
nania całości inwestycji to kwota ok. 21 mln zł. 

Michał Toruszewski
Wydział Inwestycji i Remontów

Nowa szkoła 
gotowa
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W ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY

ROZPOCZYNAMY WYMIANĘ 
KOTŁÓW GRZEWCZYCH

 Ku rozstrzygnięciu zmierza 
procedura wyłonienia wyko-
nawcy, który dostarczy i zamon-
tuje kotły grzewcze w gospodar-
stwach domowych mieszkańców 
zakwalifikowanych do gminne-
go programu.  
 Przypomnijmy, że bazując 
na dobrych doświadczeniach 
sprzed dwóch lat, kiedy udało 
się zlikwidować 107  szt. nieeko-
logicznych źródeł ciepła, zastę-
pując je nowoczesnymi kotłami gazowymi, w roku 
bieżącym wystartował niezależny od zewnętrznego 
finansowania, gminny program ograniczenia niskiej 
emisji. Jego głównym założeniem jest to, aby nie był 
on jedynie jednorazową akcją, a cyklicznym, wielolet-
nim działaniem, które realnie wpłynie na jakość po-
wietrza. Pula gminnych środków na ten rok pozwoli 
na  wymianę minimum 100 szt. kotłów grzewczych, 
do  których mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowa-
nie w wysokości do 5 000,00 zł na jedno gospodarstwo  
domowe.

 Wnioskodawców informujemy, 
że niebawem zostaną rozesłane 
pisma o zakwalifikowaniu na listę 
podstawową, natomiast miesz-
kańcy, których deklaracje aktual-
nie znajdują się na liście rezerwo-
wej będą informowani na bieżąco 
o ewentualnych zmianach tego 
statusu. Tegoroczna edycja zakła-
da instalację nowych źródeł cie-
pła w terminie do końca listopada 
2019  r. Tych z Państwa, którzy nie 

zakwalifikowali się, bądź z jakichkolwiek względów zrezy-
gnowali z udziału w programie na 2019 rok, zachęcamy 
do śledzenia informacji o kolejnym naborze, w przyszłym 
roku. 
 W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu 
z Referatem Funduszy Zewnętrznych pod numerem te-
lefonu 22 731 32 28. Szczegółowe informacje dotyczące 
programu znajdują się na głównym portalu interneto-
wym gminy w zakładce Strefa mieszkańca/Wymiana ko-
tłów grzewczych. 

Paulina Gajewska 
Referat Funduszy Zewnętrznych

 W związku z przystąpieniem do realizacji projektu 
partnerskiego ,,Promowanie zrównoważonej mobil-
ności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych 
na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare 
Babice” w maju br. wszczęto procedurę przetargową, 
w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie ścieżek 
na terenie naszej gminy. Aktualnie trwa proces oceny 
złożonych ofert.

 Inwestycja będzie realizowana w trybie ,,zaprojektuj 
i wybuduj” tzn. wybrany wykonawca zamówienia sporzą-
dzi projekt budowlany, uzyska pozwolenie na budowę, 
a następnie zrealizuje roboty budowlane. Budowa ponad 
6 km drogi dla rowerów oraz drogi dla rowerów i pieszych 
wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury, 
taką jak stojaki rowerowe czy punkty samoobsługowej 
naprawy rowerów, została podzielona na 3 etapy, tj.:
- Etap I - planowana ścieżka rowerowa rozpocznie się 
na granicy naszej gminy z gminą Błonie, w miejscowości 
Rokitno i będzie przebiegała wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 700 do miejscowości Płochocin, gdzie do dyspozycji 

mieszkańców niebawem zostanie oddany do użytkowa-
nia nowy parking ,,Parkuj i Jedź”. Na jego terenie utwo-
rzono również część wyznaczoną dla rowerzystów po-
zostawiających rower i przesiadających się do środków 
transportu publicznego; 
- Etap II - od parkingu w Płochocinie do miejscowości 
Święcice wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 700 tj. ul. War-
szawskiej;
- Etap III - od miejscowości Święcice wzdłuż drogi krajo-
wej nr 92 (ul. Poznańskiej) do ul. Rataja w miejscowości 
Michałówek. 

 Przewidywany termin realizacji inwestycji to dru-
ga połowa 2021 r. Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych
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 Od 1 lipca 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nie-
ruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, będzie 
realizowała firma MZO Sp. z o.o. z siedzibą 
w Pruszkowie. 

 Stawka opłaty za realizowaną usługę wyno-
sić będzie:

 Ɉ 24 zł od każdej zamieszkującej osoby w przy-
padku, gdy odpady zbierane i odbierane będą 
w sposób selektywny,

 Ɉ 48 zł od każdej zamieszkującej osoby w przy-
padku, gdy odpady nie będą zbierane i odbierane  
w sposób selektywny.
 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego 

w Ożarowie Mazowieckim

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2019 R. W A Ż N E

UWAGA

Odpady segregowane
24 zł/osoba

Odpady
niesegregowane 48 zł/osoba 

Stawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 1.07.2019 r.

 W lipcu ruszy pilotażowy projekt samoobsługo-
wych wypożyczalni rowerów miejskich. Jest to pierw-
sza tego typu inicjatywa w historii naszej gminy. Od-
dajemy w Państwa ręce 16 rowerów w 4 lokalizacjach 
na 2 miesiące. Będziemy obserwować, czy projekt ten 
zyska sympatię i zainteresowanie mieszkańców.
 Na początek, w ramach pilotażu, ożarowski system 
rowerowy Ozbike składał się będzie z 16 rowerów, które 
zostaną rozmieszczone w 4 stacjach: przy Urzędzie Miej-
skim, przy Starostwie Powiatowym, przy placu zabaw 
w Ołtarzewie i przy Filii Domu Kultury Uśmiech w Józefo-
wie. Rowery wypożyczać będzie się za pomocą specjalnej 
aplikacji zainstalowanej na smartfonie, w której miesz-
kańcy będą się rejestrować. Wypożyczyć rower może 
dorosły mieszkaniec gminy lub osoba, która skończyła 
13 lat, za zgodą opiekuna.
 Pierwsze 30 minut każdego wypożyczenia będzie 
darmowe. Została uruchomiona dedykowana projektowi 
strona internetowa, które zawiera wszystkie informacje 
dotyczące skorzystania z wypożyczalni oraz na bieżąco 
pokazuje lokalizację wszystkich rowerów miejskich, które 
zaopatrzone są w GPS. 
 Chciałbym, żeby Ozbike był nie tylko gadżetem, czy 
sposobem na rekreację ale zdrowym i szybkim sposo-
bem poruszania się po mieście. Podczas tych dwóch 
testowych miesięcy będę bacznie przyglądał się, czy 
mieszkańcy gminy przekonają się do tego rozwiąza-
nia i wystawią Ozbike’om pozytywną ocenę. Wówczas 
będziemy mogli myśleć nad wprowadzeniem i rozsze-

rzeniem tego systemu w kolejnym sezonie. – tak wpro-
wadzenie Ożarowskiego Roweru Miejskiego Ozbike pod-
sumował burmistrz Paweł Kanclerz.
 Trzymam kciuki za ten projekt i za to, żeby Ożarów 
Mazowiecki dołączył do sieci miast w Polsce i na świe-
cie, gdzie systemy takie funkcjonują już z powodzeniem. 
Mam też prośbę do Państwa, Naszych Szanownych Czy-
telników – wymyślmy hasło promujące Ożarowski Rower 
Miejski Ozbike. Propozycję proszę przesyłać emailem na 
adres: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl. Najciekaw-
sze pomysły nagrodzimy!
        

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

STARTUJE OŻAROWSKI ROWER MIEJSKI „OZBIKE”

ZATRUDNIMY
operatorów wózka widłowego

oraz operatora wsparcia produkcji 
- branża okołospożywcza - Duchnice 

- premie do 30% wynagrodzenia 
Zadzwoń i dowiedz się więcej: 725 258 529 

ZATRUDNIMY
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim szuka pracownika 

na stanowisko ds. inwestycji i remontów
Szczegółowe informacje na temat naboru: 

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=13499
Na oferty oczekujemy do 31 lipca 2019 r.
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RODZINA 500+ 
 Od 1 lipca 2019 roku Program Ro-
dzina 500+ obejmie wszystkie dzieci 
do 18 roku życia bez względu na do-
chód rodziny.
 5 pytań i odpowiedzi o „Rodzina 
500+” na nowych zasadach
Co z wnioskami?
• od 1 lipca – wniosek złożyć będzie 
można przez internet. Posłużą do tego 
takie portale jak: Emp@tia, ePUAP, ZUS 
PUE, czy bankowość elektroniczna.
• od 1 sierpnia – wnioski o świadczenie 
500 plus złożyć będzie można w sposób 
tradycyjny w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Ożarowie Mazowieckim. Zrobić 
można to osobiście lub przesłać wniosek 
pocztą.

 Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać 
prawo do świadczenie 500+ na nowych zasadach już 
od startu programu?
 Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych 
zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obec-
nie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek 
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 
2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie 
wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone 
z wyrównaniem od lipca.
 Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, 
świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia 
wniosku.

 Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze 
na nowych zasadach?
 Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. 
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zosta-
nie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypła-
cone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, 
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zo-
stanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 
stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem 
jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłaco-
ne najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 Co z terminami dla rodziców, którzy mają przy-
znane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą 
wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

 Rodzice, którzy mają obecnie 
przyznane świadczenie wychowawcze 
na drugie i kolejne dzieci do 30 wrze-
śnia 2019 r., składają od 1 lipca 2019 
r. jeden wspólny wniosek o ustalenie 
prawa do świadczenia na wszystkie 
dzieci.
 W ten sposób otrzymają od 1 
lipca prawo do świadczenia na pierw-
sze dziecko (na które obecnie nie po-
bierają 500+), natomiast od 1 paździer-
nika br. na pozostałe dzieci (na które 
świadczenia są już przyznane do 30 
września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci 
muszą pamiętać aby złożyć wniosek 
do 30 września br., jeśli chcą otrzymać 

świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wy-
równaniem od lipca br. 

 Jaki termin na złożenie wniosku mają „świeżo 
upieczeni” rodzice?
 Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co 
do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia 
wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, ozna-
czało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 
 Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od uro-
dzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas cza-
su w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi 
obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają 
z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
 Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci 
urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

 Bożena Wronikowska
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
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 Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej bę-
dzie kontynuował wypłatę jednorazowego świadczenia 
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 
zgodnie z rządowym programem „Dobry start”.
 Świadczenie to przysługuje raz w roku na każde dziec-
ko /realizujące obowiązek szkolny/ – które w bieżącym 
roku kończy siódmy rok życia - do 20 roku życia a gdy się 
legitymuje orzeczeniem o niepełnosprawności – do 24 
roku życia.
 Wnioski można składać od 1 lipca drogą elektroniczną 
- a od 1 sierpnia w wersji papierowej. Wnioski 300+ moż-
na składać tylko do 30 listopada 2019 roku.
 Świadczenie 300+ nie jest uzależnione od dochodu 
rodziny.

 Bożena Wronikowska
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

300+  WAŻNE INFORMACJE!
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Komitet Liczba głosów Procent głosów
KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 101

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 
EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI 3 512

KOMITET WYBORCZY 
WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 841

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY 
NARODOWCY

530

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 464

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR 
PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI 174

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RA-
ZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS 142

42,00%
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4,75%
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1,45%

IN
FO

RM
A

C
JE

D
LA

 M
IESZK

A
Ń

CÓ
W

WYNIKI WYBORÓW
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

Liczba 
uprawnionych

Liczba kart 
wydanych

Liczba kart 
ważnych

Liczba głosów 
waznych

Liczba kart ważnych *100/ 
Liczba uprawnionych

18 395 9831 9831 9764 53,44%

Nazwisko kandydata Liczba głosów 
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 1507
CZARNECKI Ryszard Henryk 1249
CIMOSZEWICZ Włodzimierz 1145
HALICKI Andrzej Witold 531
HÜBNER Danuta Maria 670
BIEDROŃ Robert 619

MANDATY UZYSKALI

FREKWENCJA W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

  W numerze znajdą Państwo drugą część gry, którą przygotowali-
śmy na lato. Razem gra składa się z 24 okrągłych kart. Instrukcja zamiesz-
czona została w poprzednim numerze.
  Dostępna jest też na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl w elektro-
nicznych wydaniach naszego miesięcznika.

Pozdrawiamy,
Redakcja Informatora Ożarowskiego

OŻAROWSKA RODZINNA GRA PLANSZOWA – CZ. 2



 Kiedy Marcel Landowski (francuski kompozytor 
polskiego pochodzenia) wymyślił i zorganizował 
w 1982 roku w Paryżu Święto Muzyki mógł się spo-
dziewać, że do odległego o 1500 km Ożarowa Ma-
zowieckiego jego idea dotrze wcześniej czy później. 
Z założenia Marcela, Święto Muzyki (jak czytamy 
w Wikipedii) to 3 zasady: wszystkie koncerty są bez-
płatne dla publiczności, święto z założenia jest impre-
zą plenerową, święto jest dniem wyjątkowym zarów-
no dla muzyków, jak i publiczności. 
 Te 3 zasady najpierw dotarły do Łukasza Banaszkie-
wicza (zawodowego muzyka, mieszkańca naszej gminy 
i założyciela ożarowskiej Fabryki Dźwięków), który już 
kilka lat temu postanowił je zaszczepić w naszej lokalnej 
społeczności. Ożarowskie Święto Muzyki stało się faktem 
i odbyło się w najdłuższy dzień roku – 21 czerwca w Ołta-
rzewie, rozpoczynając cykl corocznych spotkań środowi-
ska muzycznego Ożarowa Mazowieckiego. 
 Muzycy dość szybko się zorganizowali i zajęli przygo-
towaniami. Sami stworzyli plakat (projekt stworzył Zbi-
gniew Jemioło - basista zespołu NieDoPary - oraz jego 
córka Zosia), porozwieszali go w całej gminie oraz uru-
chomili kampanię w mediach społecznościowych. 
 Dość szybko okazało się, że jest sporo artystów zwią-
zanych z Ożarowem Mazowieckim, którzy chcieliby zapre-
zentować swoje umiejętności na scenie. Kolejno zaczęli 
zgłaszać się, a różnorodność stylów muzycznych, wiek 

ar tystów 
i ich doświadczenie stworzyły muzyczną mozaikę. 
 Podczas Święta Muzyki Muzaika 2019 w naszej gmi-
nie wystąpiło około 40 lokalnych artystów. Chcielibyśmy 
przybliżyć ich sylwetki. 
 Koncert rozpoczęły solistki ze Stowarzyszenia „Strasna 
Zaba” z Płochocina: Natalia, Kinga, Karolina, Paulina 
i Karina, które zaśpiewały znane utwory z list przebojów 
we własnych interprertacjach. W następnej kolejności 
mikrofon trafił do Wiktorii, która z towarzyszeniem gi-
tarzysty – Grzegorza Duszaka, reprezentowała Fabrykę 
Dźwięków. Chwilę później na scenę weszli i zaprezento-
wali swój program muzycy z zespołu BABIC CAPELA. 
Przedstawili stare polskie hity, które ożywiły publikę. 
Kolejnymi wykonawcami, którzy od wielu lat regularnie 
koncertują, byli muzycy z zespołu ALBOCO. Potężna 
dawka energii, tak potrzebna w ten upalny dzień, przyję-
ła postać bluesa, a publiczność domagała się bisów. Swo-
ją propozycję koncertową przedstawił także zespół MID 
BAND oferując mieszankę rocka i funk’a. Zespół tworzą 
studenci grający covery oraz własne utwory, które wydali 
już na minialbumie „Secret Place”. 
 Kolejnym wykonawcą, który od lat zgłębia tajniki gry 
na gitarze, był Piotr Okoński. Zaprezentował swój bardzo 
dobry warsztat gitarowy, którym oczarował publiczność. 
Z kolei scenę hiphopową reprezentował wykonawca zna-
ny w środowisku jako NOVELI, który w swoim przekazie 

jednoznacznie udowodnił, że dla niego muzyka to sposób 
na jednoczenie ludzi. Nie było łatwo po tak entuzjastycz-
nym przyjęciu publiczności młodego hiphopowca wejść 
na scenę kolejnej formacji: NIEDOPARY. Pięcioosobowa 
grupa, z wokalistką Agnieszką, zaprezentowała swoje au-
torskie kompozycje do własnych tekstów, które od kilku 
lat powstają podczas prób. Piosenki z pogranicza popu 
i rocka, szczególnie te „balladowe”, były okazją do chwili 
wytchnienia przed kolejną dawką rockowej energii, któ-
rej dostarczył zespół SIN-e. Ten kolektyw, zmagający się 
wciąż z dylematem „co gramy?” zapamiętany zostanie 
z ciekawych wykonań znanych utworów oraz propozycji 

MUZAIKA 2019 – ŚWIĘTO MUZYKI 

Wiktoria Smaga i Grzegorz Duszak

NIEDOPARY

BABIC CAPELA
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własnych, dotychczas nieprezentowanych piosenek. Tuż 
po północy scena należała do nieprzewidywalnej kape-
li punkowej - BAGIETY na BOMBACH. Na ten koncert 
wszyscy czekali z niecierpliwością oraz ciekawością, bo-
wiem zespół powstał 3 tygodnie przed imprezą i jak sami 
mówili: „jesteśmy tu po to, żeby robić różne aktywności”. 
Po ich koncercie prowadzący: Agnieszka i Michał z ze-
społu NieDoPary zakończyli 1. edycję Święta Muzyki Mu-
zaika 2019 w Ożarowie Mazowieckim. Wszyscy rozstawali 
się już następnego dnia, po północy, jednym zdaniem: 
„Do zobaczenia za rok”, bo Muzaika w swoich założeniach 
to impreza cykliczna. Dlatego już dziś w swoich kalen-

darzach wpiszcie datę 21.06.2020 r. z tytułem: 2.  edy-
cja Święta Muzyki MUZAIKA 2020 i lokalizacją: SCENA  
OŁTARZEW. Nie może Was zabraknąć. Na profilu Facebo-
ok - „Święto Muzyki – Muzaika 2019” znajdują się obszer-
ne fragmenty występów – zapraszamy!
 Projekt Muzaika 2019 objął swoim patronatem Paweł 
Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Michał Kwiatek, Agnieszka Kotkowska
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 Lato to czas urlopów i wypoczynku, więcej czasu spędzamy na zewnątrz… wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zapraszamy Państwa do korzystania 
z rowerów wodnych w Ołtarzewie oraz relaksu na leżakach miejskich, które pojawiły 
się w naszej przestrzeni publicznej m.in.  przy fontannie w Ożarowie Mazowieckim, 
na pomoście na Stawie Ołtarzewskim, przy Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 
oraz na terenie wypoczynkowym w Macierzyszu. 
 Zapraszamy do korzystania i apelujemy aby dbać o udostępniony sprzęt. 

LATO W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

 28 lipca 2019r. odbędą się wybory do izb rolni-
czych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej.
 Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w Gminie Oża-
rów Mazowiecki będzie mieściła się w  budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy, ul. Lipowa 11 
w Ołtarzewie. Głosowanie odbędzie się w godzinach 
8:00-18:00.
 W gminie Ożarów Mazowiecki powierzchnia użytków 
rolnych przekracza 4 tys. ha w związku z powyższym do 
Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej (MIR) wy-
biera się dwóch członków ( okręg dwumandatowy ).
Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne 
i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podat-
ku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej 

oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady grun-
towe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Po-
wiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia 
w ich wybieraniu.
 W każdym powiecie zostanie wybrana Rada Powiato-
wa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, 
którzy w wyborach do tego organu, otrzymają najwięk-
szą ilość ważnie oddanych głosów.
 Spis osób uprawnionych do głosowania zostanie wy-
łożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Ma-
zowieckim, ul. Kolejowa 2, pokój 110 od dnia 13 czerwca 
2019 r. w godzinach: pn, wt, cz, pt: 8.00-16.00, śr: 10.00-
18.00

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

SIN-e PIOTR OKOŃSKI BAGIETY NA BOMBACH
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Jak to się zaczęło...
 W roku 1924 zebrała się grupa en-
tuzjastów, którzy to 24 stycznia tegoż 
samego roku zarejestrowali w Urzędzie 
Wojewody Warszawskiego pod nume-
rem 574 rejestru stowarzyszeń i związ-
ków „Towarzystwo Straży Ogniowej 
Ochotniczej w Ożarowie powiat War-
szawski”
 Od tego czasu wielu strażaków ochotni-
ków – społeczników zaangażowanych jest 
w ratowanie mienia i ludzkiego życia czę-
sto narażając własne. Przez te 95 lat nikt tu 
nie szczędził sił i zapału, aby nam wszystkim żyło się bez-
pieczniej.
 Założycielami towarzystwa byli: Prezes Michał Zabłot-
niak, Edmund Langervce wice prezes, Ludwik Skórkowski 
sekretarz, Ignacy Perz naczelnik, Jan Pietraszkiewicz za-
stępca naczelnika.
 Skład korpusu straży to: Dowódca I oddziału Euge-
niusz Kwiatkowski, Z-ca dowódcy Tadeusz Rubik, Do-
wódca II oddziału Zenon Chojnacki, z-ca Stanisław Białek, 
Adjutant Leonard Górecki. Strażacy: Eugeniusz Łazowski, 
Edmund Łazowski, Eugeniusz Lubański, Jan Sztyk, Feliks 
Kotuszewski, Franciszek Dworak, Kazimierz Gałczyński, 
Kazimierz Siemiątkowski, Kazimierz Kunce, Maksymilian 
Dróździel, Feliks Berkowski, Majer Borsztajn, Josek Wer-
thaim, Władysław Skórkowski, Szlama Berychowski.
 Dzięki ofiarności powyższej grupy ludzi możemy dziś 
świętować 95 lat istnienia.
 Pierwsza siedziba straży była w Ożarowie przy ulicy 
Ożarowskiej, gdzie w tej chwili stoją bloki naprzeciwko 
przedszkola, a od 1964 roku jednostka mieści się w obec-
nym budynku przy ulicy Strażackiej 1.
 Początkowo do pożarów strażacy jeździli bryczka-
mi konnymi zaprzęgniętymi w wynajęte od jednego 
z członków konie, następnie były samochody z demobilu 

wojskowego przerabiane w późniejszych 
latach na autocysterny. Wraz z rozwojem 
kraju w latach powojennych przybywało 
wyszkolonych członków i sprzętu typowo 
strażackiego i samochodów gaśniczych 
głównie produkcji rodzimej (Star, Jelcz) jak 
i czechosłowackiej (Tatra, Skoda).
 Szczegółową historię straży można 
przeczytać na stronie jednostki www.osp-
-ozarow.pl.
 Obecnie jednostka zrzesza 54 straża-
ków, wśród których jest 32 ratowników 
kwalifikowanej pierwszej pomocy, 2 ratow-

ników medycznych, 28 kierowców pojazdów uprzywile-
jowanych, liczni operatorzy podnośników koszowych, 
operatorzy pilarek, sprzętu hydraulicznego i pneumatycz-
nego, płetwonurkowie, ratownicy wysokościowi i wodni, 
którzy szkolą się w kraju i za granicami. Podczas katastrof 
czy też powodzi jesteśmy samowystarczalni, posiadamy 
namiot pneumatyczny, agregaty prądotwórcze z oświe-
tleniem, łóżka i stoły z krzesłami.
 Wyposażenie jakim dysponujemy to:

 Ɉ Lekki samochód ratownictwa technicznego na pod-
woziu Mercedes Sprinter przewidziany jako pierwszo 
wyjazdowy głównie do działań ratowniczych przy wypad-
kach czy też katastrofach. Obsadę stanowi 6 strażaków ra-
towników.

 Ɉ Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu 
Tatry z napędem na cztery koła, wciągarką o uciągu 9 ton. 
W pojeździe zamontowana jest beczka na wodę o po-
jemności 4000 litrów. Samochód przewidziany jest jako 
pierwszo wyjazdowy do pożarów i drugo wyjazdowy do 
działań przy wypadkach czy też katastrofach. Obsadę sta-
nowi 6 strażaków ratowników.

 Ɉ Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na terenowym 
podwoziu Iveco z napędem na cztery koła ze zbiornikiem 
na wodę o pojemności 3500 litrów. Przewidziany jest jako 

95 LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
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 Kapliczki oraz krzyże przydrożne tworzą stały ele-
ment krajobrazu gminy Ożarów Mazowiecki. Na ogół 
mijamy je obojętnie, nie zastanawiamy się nad tym, 
kto i dlaczego je postawił. Tymczasem każdy przy-
drożny krzyż czy kapliczka ma swoją historię … 
 Jedną z nich jest kapliczka zlokalizowana na rozsta-
jach dróg ul. Żurawiej i ul. Stołecznej w sołectwie wsi 
Płochocin. 
 We wnętrzu kapliczki widoczna jest figura Matki Bo-
skiej, zaś na postumencie wyryto pierwsze słowa szcze-
gólnej modlitwy do Niej: „Pod Twoją obronę”, a poniżej: 
„Na pamiątkę wyjścia wrogów z Pol-
ski. Rosjanie 5 sierpnia 1915 r.; Pru-
sacy 11 listopada 1918 r. Poświęcają 
gospodarze wsi Nowy Płochocin”. 
Poniżej krzyża widoczna jest data – 
1919.
 Dziś figurka jest przedmiotem 
nieustannej troski rodzin, jest nadal 
miejscem kultu religijnego. Przez 
cały rok utrzymywany jest wokół niej 
porządek, dekorowana wstęgami, 
ozdabiana kwiatami. Jest to dowód 
świadczący o lokalnej potrzebie 
trwania kapliczek. 
 2 czerwca 2019 r. Proboszcz Para-
fii św. Wojciecha ks. Andrzej Otyszec-
ki odprawił polową Mszę Świętą na 
boisku przy ul. Stołecznej w Płocho-
cinie r. z okazji 100- lecia tejże ka-
pliczki. 

 Dzień ten przeszedł do historii jako symboliczny dzień 
naszego Sołectwa czego dowodem jest tabliczka pa-
miątkowa ufundowana z Funduszu Sołeckiego: „Na pa-
miątkę 100-lecia ufundowania niniejszej Kapliczki przez 
mieszkańców jako wotum wdzięczności za otrzymany 
dar wolności. Boże miej nas w swojej opiece. Mieszkańcy 
wsi Płochocin 2019”, która zostanie umieszczona przy ka-
pliczce.
 W imieniu własnym jak i Rady Sołeckiej chcę wyrazić 
ogromną wdzięczność, że w tak ważnym dla nas dniu był 
z nami ks. Andrzej. Długo w naszych sercach pozosta-

nie słowo, które do nas skierowałeś 
i błogosławieństwo, którego nam 
udzieliłeś. Dziękuję także organi-
ście, asyście kościelnej oraz wszyst-
kim uczestnikom za pamięć, udział 
i modlitwę, a w szczególności pragnę 
podziękować mieszkance Sołectwa 
wsi Płochocin za udostępnienie pa-
miątkowego zdjęcia przedstawiają-
cego dzień wybudowania kapliczki 
(29 maja 1919); firmie PERI Sp. z o.o. 
i gospodarzom Sołectwa Płocho-
cin za  pomoc w ustawieniu ołtarza, 
dziękuję również mieszkańcom, któ-
rzy brali udział w przygotowaniach 
do  lokalnej uroczystości. Z całego 
serca Wam dziękuję. 

Joanna Nałęcz 
Sołtys 

100 - LECIE KAPLICZKI W PŁOCHOCINIE 

drugo wyjazdowy do pożarów w terenie miejskim i jako 
pierwszo wyjazdowy do pożarów i innych akcji w trud-
nym terenie. Obsadę stanowi 6 strażaków ratowników.

 Ɉ Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu 
Starman z napędem na cztery koła. Zbiornik na wodę 
o pojemności 2500 litrów. Używany jako wspomagający 
przy większych akcjach. Obsadę stanowi 6 strażaków ra-
towników.

 Ɉ Specjalistyczny samochód gaśniczy na podwoziu 
Mercedes Sprinter posiadający na wyposażeniu urządze-
nie tnąco-gaśnicze o ciśnieniu roboczym 300 bar. Przy 
pomocy tego urządzenia możliwe jest gaszenie rozwi-
niętego pożaru z zewnątrz bez konieczności wchodzenia 
w pierwszej fazie do środka. Dzięki tak wysokiemu ciśnie-
niu możemy się przebić prądem wody przez ścianę czy 
też drzwi budynku i z bezpiecznego miejsca prowadzić 
działania gaśnicze. Obsadę stanowi 3 strażaków ratowni-
ków.

 Ɉ Lekki samochód pomocniczy służący głównie do licz-
nych pompowań na podwoziu Lublina. Obsadę stanowi 
6 strażaków ratowników.

 Ɉ Najstarszy nasz samochód wyprodukowany 38 lat 
temu to podnośnik koszowy SH18 na podwoziu Stara 
266 z napędem na 6 kół i wysięgu 18m. Obsadę stanowi 
2 strażaków ratowników.

 Ɉ Amfibia ARGO ze stałym napędem na 8 kół, która to 
na ziemi zabiera 8 osób, a pływać w niej może 6 osób. 

Wszechstronny pojazd do zadań specjalnych.
 Na tak zacne urodziny życzylibyśmy sobie, a właściwie 
naszym mieszkańcom którym niesiemy pomoc o każdej 
porze dnia i nocy, aby w najbliższym czasie wymienić 
nasz stary podnośnik na sprzęt nowoczesnej generacji 
przystosowany do coraz trudniejszych działań ratowni-
czo-gaśniczych. Po wstępnych rozmowach ustaliliśmy 
że będzie to drabina mechaniczna z funkcją podnośnika. 
Jak na razie zbieramy oferty i szukamy finansowania.
 Kolejnym i chyba największym wyzwaniem jest bu-
dowa nowej remizy zastępującej wysłużoną obecną 
strażnicę, w której nie mieszczą się nowe samochody 
i nie mieścimy się jako strażacy. Stworzona jest już wstęp-
na koncepcja. W tej chwili ustalamy szczegóły z Panem 
Burmistrzem, który jako jeden z pomysłodawców jest 
bardzo przychylny takiemu zadaniu.
 W tym miejscu z okazji „urodzin” chciałbym serdecz-
nie podziękować wszystkim strażakom za zaangażowa-
nie i ofiarną, bezinteresowną ciężką pracę, ich rodzinom 
za znoszenie tych trudów i wspieranie w działaniach.
 Władzom miejskim z Panem Burmistrzem na czele, za 
przychylność i pomoc a także wszystkim mieszkańcom 
i sympatykom za ciepłe słowa pod naszym adresem.

 Jarosław Rasiński
Naczelnik wice prezes

Ochotniczej straży pożarnej w Ożarowie Mazowieckim
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DNI OŻAROWA 2019
 W sobotę 8 czerwca 2019 roku po raz siedemna-
sty odbyły się Dni Ożarowa Mazowieckiego. Na tere-
nie rekreacyjnym przy Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Kręczkach Kaputach od wczesnych godzin rannych 
trwały ostatnie przygotowania do tego wydarzenia...
 O godzinie 14.00 na scenie zaprezentowały się „Ma-
zanki” i „Marynki” z Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” 
z Ożarowa i z Józefowa. Był to ich debiut na „dużej” sce-
nie. Wystąpiły również zespoły seniorów z Domu Kultu-
ry „Uśmiech”: „Ożarowskie Kumoszki” i „Wesołe Wdówki”.  
Saksofony, trąbki i puzony mogliśmy usłyszeć podczas 
występu bandu o nazwie Not Big But Band. Dwóch „sza-
leńców” muzycznych, jak o sobie mówią Jakub Tryngiel 
i Michał Żbikowski,  założyło ten band, aby stworzyć ze-
spół dla ludzi z pasją, zapalonych wspaniałą ideą popula-
ryzacji muzyki bigbandowej i szeroko pojętego jazzu.
 Dla fanów muzyki disco polo wystąpiły trzy piękne 
dziewczyny z zespołu Top Girls. Angelika, Paula i Justyna 
w zaledwie kilka miesięcy podbiły serca fanów. Dla miesz-
kańców Gminy zaśpiewały swoje największe przeboje: 
„Mleczko”, „Jakbyś mnie zechciał” czy „Nie będę Twoja”.
 Kolejny wykonawca to Nowator, a właściwie Paweł 
Lipski, polski raper, wokalista i autor tekstów, a także mu-
zyk i kompozytor. Przez znaczny okres kariery utożsamia-
ny ze sceną muzyki hip-hopowej, równolegle tworzący 
pod własnym nazwiskiem w stylistyce popowej. Zaśpie-
wał dla nas takie utwory jak: „Z lewa do prawa”, „Przez 
chwilę”, „Najlepiej jak potrafisz”, „Spadam stąd”.
 Swoimi skeczami rozbawiła nas Formacja Chatelet. 
Krakowski kabaret założony jesienią 1996 roku, to po-
siadacz nagrody Grand Prix. Formacja Chatelet potrafi 
zjednać sobie publiczność na dużych plenerowych im-
prezach. Kabareciarze nie unikają tematów kontrower-
syjnych. Największą popularność przyniosły im skecze 
o Euzebiuszu, znanym jako Buba. Grupa słynie także 
z fantastycznego kontaktu z publicznością i chętnego im-
prowizowania.

 W programie obchodów Dni Ożarowa nie zabrakło 
części oficjalnej i powitania mieszkańców przez burmi-
strza – Pawła Kanclerza i przewodniczącego Rady Miej-
skiej – Andrzeja Cichala oraz radnych Rady Miejskiej. Roz-
dane zostały również nagrody w XVI konkursie „O Pióro 
Burmistrza” oraz w powiatowym konkursie „Czytanie 
to latanie” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną.
 Gwiazdą wieczoru był w tym roku zespół Feel. Ze-
spół, którego nie trzeba specjalnie przedstawiać. Grają 
od 10 lat. Zespół założony został w maju 2005 roku przez 
Piotra Kupichę. Otrzymał wiele nagród m.in. Telekame-
ry, Super jedynki, Bursztynowego Słowika czy Słowika 
Publiczności. Zespół ma na koncie wiele hitów, które 
potwierdziły, że jest on w formie, a na nasyconym rynku 
muzycznym Feel jest jednym z najważniejszych zespo-
łów pop-rockowych. Dla nas wyśpiewali swoje najwięk-
sze przeboje: „No pokaż na co Cię stać”, „Jak Anioła głos”, 
”A gdy jest już ciemno”.
 A kiedy zrobiło się ciemno na niebie rozbłysły sztucz-
ne ognie. Pokaz fajerwerków zakończył atrakcje przygo-
towane na ten dzień.
 Podczas tegorocznych Dni Ożarowa każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Bogata oferta wystawców i rękodzieła. 
Wesołe miasteczko i wiele atrakcji dla dzieci zachęcało do 
wspólnego spędzania czasu i integracji.
 Obchody XVII Dni Ożarowa Mazowieckiego zakończy-
liśmy 9 czerwca o godzinie 12.00 Mszą Świętą w intencji 
mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki, która odbyła 
się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Archidiecezji War-
szawskiej w Ożarowie Mazowieckim.
 A już dziś chcemy zaprosić Państwa na Dożynki Gmin-
ne, które odbędą się w niedzielę 25 sierpnia 2019 roku od 
godz. 14.00 na terenie boiska sportowego UKS Ołtarzew. 
Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji. Zapraszamy!

Małgorzata Wdowiak
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
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Ołtarzew
- Ożarów Mazowiecki

Wichert Agnieszka
IV kadencja

tel. 503 - 796 - 301
osiedle-oltarzew@

ozarow-mazowiecki.pl

Płochocin Płn.

Markowski Dariusz
I kadencja

tel. 725 - 209 - 782
osiedle-plochocinpln@
ozarow-mazowiecki.pl

Płochocin Płd.

Maj Ryszard
IV kadencja

tel. 606 - 960 - 806
osiedle-plochocinpld@ 
ozarow-mazowiecki.pl

Szeligi

Kędzierska Katarzyna
II kadencja

tel. 697 - 171 - 673
osiedle-szeligi@ 

ozarow-mazowiecki.pl

Zientarówka
- Ożarów Mazowiecki

Szulc Michał
III kadencja

tel. 691 - 963 - 666
osiedle-zientarowka@
ozarow-mazowiecki.pl

Wolica

Tomaszewska Anna
I kadencja

tel. 516 - 274 - 778
osiedle-wolica@ 

ozarow-mazowiecki.pl

RSM Bloki 
- Ożarów Mazowiecki

Dąbrowska Krystyna
I kadencja

tel. 784 - 324 - 239
osiedle-rsmbloki@ 

ozarow-mazowiecki.pl

Franciszków
- Ożarów Mazowiecki

Ciarka Teresa
III kadencja

tel. 782 - 726 - 774
osiedle-franciszkow@
ozarow-mazowiecki.pl

Józefów

Sułecka Anna
II kadencja

tel. 606 - 143 - 446
osiedle-jozefow@

ozarow-mazowiecki.pl

Kabel
- Ożarów Mazowiecki

Markowska Zofia
I kadencja

tel. 512 - 152 - 165
osiedle-kabel@

ozarow-mazowiecki.pl

Mickiewicza
- Ożarów Mazowiecki

Kiljański Bartosz
II kadencja

tel. 605 - 764 - 080
osiedle-mickiewicza@ 
ozarow-mazowiecki.pl

Bronisze

Sagan Andrzej
I kadencja

tel. 609-195-959
solectwo-bronisze@

ozarow-mazowiecki.pl

Domaniewek

Falkiewicz Małgorzata
II kadencja

tel. 604-643-159
solectwo-domaniewek@

ozarow-mazowiecki.pl

Duchnice

Rutkowska Małgorzata
V kadencja

tel. 603-224-427
solectwo-duchnice@

ozarow-mazowiecki.pl

Gołaszew 

Radziejewska Marzena
V kadencja

tel. 518-987-523
solectwo-golaszew@

ozarow-mazowiecki.pl

Jawczyce

Biernacki Janusz
I kadencja

tel. 504-928-923
solectwo-jawczyce@

ozarow-mazowiecki.pl

Kaputy-Kręczki

Pintara-Kozłowska 
Agnieszka
II kadencja

tel. 608-630-640
solectwo-kaputy-kreczki@
ozarow-mazowiecki.pl

Konotopa

Goch Zofia
II kadencja

tel. 606-206-430
solectwo-konotopa@
ozarow-mazowiecki.pl

Koprki

Duralski Dariusz
I kadencja

tel. 693-925-492
solectwo-koprki@

ozarow-mazowiecki.pl

Macierzysz

Zalewski Zdzisław
II kadencja

tel. 603-927-263
solectwo-macierzysz@
ozarow-mazowiecki.pl

Michałówek

Majewska Barbara
IV kadencja

tel. 511-001-398
osolectwo-michalowek@

ozarow-mazowiecki.pl

Mory

Pawłowski Ryszard
IV kadencja

tel. 506-491-535
solectwo-mory@

ozarow-mazowiecki.pl

Myszczyn

Wdowiarek 
Włodzimierz

II kadencja

tel. 608-765-808
solectwo-myszczyn@

ozarow-mazowiecki.pl

Ołtarzew

Lubański Tadeusz
V kadencja

tel. 503-584-915
solectwo-oltarzew@

ozarow-mazowiecki.pl

Orły

Boratyn Jerzy
II kadencja

tel. 693-498-707
solectwo-orly@

ozarow-mazowiecki.pl

Ożarów Wieś

Wrzodak Ireneusz
VII kadencja

tel. 506-084-838
solectwo-ozarowwies@
ozarow-mazowiecki.pl

Pilaszków

Gąsińska Małgorzata
II kadencja

tel. 692-527-467
solectwo-pilaszkow@
ozarow-mazowiecki.pl

Piotrkówek Duży

Leszczyńska Ewa
IV kadencja

tel. 502-093-219
solectwo-

piotrkowekduzy@
ozarow-mazowiecki.pl

Piotrkówek Mały  
i Strzykuły

Dominiak Maria
IV kadencja

tel.694-087-862
solectwo-piotrkowekmaly@

ozarow-mazowiecki.pl

Płochocin Wieś

Nałęcz Joanna
II kadencja

tel. 607-135-316
solectwo-plochocinwies
@ozarow-mazowiecki.pl

Pogroszew

Włodarczyk Marek
V kadencja

tel. 602-666-086
solectwo-pogroszew@
ozarow-mazowiecki.pl

Pogroszew Kolonia

Janusz Agnieszka
I kadencja

tel. 510-197-760
solectwo-pogroszew-

kolonia@
ozarow-mazowiecki.pl

Święcice

Szastak Małgorzata
III kadencja

tel. 796-390-596
solectwo-swiecice@

ozarow-mazowiecki.pl

Umiastów

Chmielewska 
Małgorzata
II kadencja

tel. 694-515-588
solectwo-umiastow@
ozarow-mazowiecki.pl

Wieruchów

Foremnik Edward
V kadencja

tel. 508-262-170
osolectwo-wieruchow@
ozarow-mazowiecki.pl

Wolskie

Oskierko Rajmund
III kadencja

tel. 695-400-082
solectwo-wolskie@

ozarow-mazowiecki.pl

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW OSIEDLI

SOŁTYSI - VIII KADENCJA

POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA...
W 25 sołectwach Gminy Ożarów Mazowiecki oraz 11 osiedlach wybrano sołtysów 

i przewodniczących zarządów osiedli nowej kadencji 2019 - 2023.
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 XXXI Ożarowski Bieg im. Janusza Kusocińskiego 
na dystansie 10km, Bieg Trzeźwości im. Błogosławio-
nego Ks. Józefa Jankowskiego na dystansie 2500 m, 
biegi dla dzieci i młodzieży w pięciu kategoriach 
wiekowych, konkursy i zabawy sprawnościowe pro-
wadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, 
Rowerowe Miasteczko Bezpieczeństwa, wspólny wy-
marsz Nordic Walking oraz pokazy pierwszej pomocy 
przedmedycznej - to wszystkie wydarzenia w jakich 
mogli brać udział mieszkańcy Gminy Ożarów Mazo-
wiecki z okazji Dnia Sportu. 

 Święto sportu rozpoczęło się od rana, jako pierwszy 
odbył się Bieg Trzeźwości im. Błogosławionego Ks. Józe-
fa Jankowskiego na dystansie 2500 m. W biegu tym nie 
liczyła się klasyfikacja lecz pokonanie dystansu. W tym 
samym czasie trwały też konkurencje sportowe dla dzie-
ci, młodzieży i rodzin oraz pokaz instruktażowy pierwszej 
pomocy przedmedycznej, a także rowerowe miasteczko 
ruchu drogowego. Kolejnym punktem był wspólny wy-
marsz Nordic Walking. Następnie odbyła się seria biegów 
dla dzieci i młodzieży na dystansach od 200 m do 1500 m, 
w których udział wzięło 160 młodych zawodników. Wśród 
uczestników Biegu Trzeźwości i wspólnego wymarszu 
Nordic Walking rozlosowano upominki.
 Bieg główny trasą atestowaną przez Polski Związek 
Lekkiej Atletyki z elektronicznym pomiarem czasu roz-
począł się o godzinie 12.15, najlepszym zawodnikiem był 
Pavlo Veretskyi z Ukrainy, który pokonał 10 km w czasie 
32 minuty i 50 sekund. Najszybszą kobietą była po raz ko-
lejny Kiliarska Valentyna. Najlepszą zawodniczką z Oża-
rowa Mazowieckiego była Renata Kwiatkowska, wśród 
mężczyzn wygrał Artur Maciaszczyk.
 Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach otrzy-
mali pamiątkowe medale.
 Tym, którzy przyczynili się do organizacji zawodów, 
przedstawicielom klubów sportowych, instytucji i wolon-
tariuszom oraz fundatorom nagród serdecznie dziękuję.
Wszystkie zdjęcia zamieszczone zostały w portalu:  
https://www.dropbox.com/sh/tdr2izsw2mya76x/
AAA1MbBnYVQZ16byqSu0RsNya?dl=0

 Wyniki XXXI Ożarowskiego Biegu im. Janusza Kuso-
cińskiego: 
https://pulsarsport.pl/wynik/xxxi-ozarowski-bieg-im-ja-
nusza-kusocinskiego/
 Dzień sportu odbył się pod patronatem honorowym 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego - Pawła Kancle-
rza. Partnerem Biegu było Starostwo Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego, a Sponsorami - firma Netfala oraz 
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze. 
Komentatorem zawodów był dziennikarz sportowy Pan 
Bogdan Saternus.

 Organizatorami imprezy 25 maja 2019 r. byli Gmina 
Ożarów Mazowiecki, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Ożarowie Mazowieckim, Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, Rowerowy Klub Sportowy 
im. 307 Dywizjonu Myśliwskiego Nocnych „Lwowskich 
Puchaczy”, Grupa Wilki, Ożarów Mazowiecki Biega, Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim oraz Gimna-
zjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożaro-
wie Mazowieckim.
Zapraszamy za rok...

Ze sportowym pozdrowieniem 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Ożarowie Mazowieckim.

DZIEŃ SPORTU 2019

SP
O
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 Bogumiła Miziołek oraz Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa to laureaci tegorocznych Felicji – nagród 
honorowych Gminy Ożarów Mazowiecki.
 Rada Miejska, na wniosek Kapituły nagrody przyznała po raz siedemnasty od ich ustanowienia. (Uchwała 
Nr  X/123/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r.) Statuetki wręczone zostały 7 czerwca, 
podczas uroczystej gali. Wydarzenie to odbyło się w Hali Widowiskowo Sportowej w Kręczkach Kaputach, na widowni 
której zasiadło tego wieczoru około siedmiuset osób. 
Laureaci 2019 to: 
 - w kategorii „osoba” - Bogumiła Miziołek - ożarowianka, lokalny przedsiębiorca, kobieta wrażliwa, zaangażowana 
społecznie, a jednocześnie skromna, unikająca poklasku i rozgłosu.
 Pani Bogumiła związana jest z Ożarowem Mazowieckim od 9 roku życia. W 1983 roku zawarła związek małżeński 
osiedlając się tu już na stałe. 1 marca 1991 roku rozpoczęła działalność gospodarczą i prowadzi ją z powodzeniem 
do dziś. Statystycznie to tylko wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą „Delikatesy Bogusi” Miziołek 
Bogumiła. Dla mieszkańców jest to miejsce symboliczne i charakterystyczne. Ważnym podkreślenia jest umiejętność 
menadżerska Pani Bogusi potwierdzona rozwojem firmy w zmieniających się na przestrzeni lat uwarunkowaniach 
makro i mikroekonomicznych. 
 Pani Bogumiła Miziołek to kobieta wrażliwa i zaangażowana społecznie. Wielokrotnie uczestniczyła w organizacji 
lokalnych imprez sportowych, kulturalnych, profilaktycznych. Jej uczestnictwo zawsze miało konkretny wymiar ma-
terialny. I zawsze skromne oczekiwania co do przyznawanego jej miejsca wśród sponsorów. Dla niej zawsze ważne 
było samo uczestniczenie w życiu społecznym, a nie podnoszenie rangi prowadzonej przez siebie firmy. To bardzo 
szlachetna i godna pochwały postawa lokalnego przedsiębiorcy i mieszkańca jednocześnie.
 - w kategorii „instytucja” - Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa - 
 Celem Zgromadzenia jest doskonała miłość Boga oraz posługa Bliźnim. 
Wypełniając swoje zadania Siostry podejmują następujące prace: prowadzą 
pracownię szat liturgicznych oraz hafciarskie, pracują jako zakrystianki, kate-
chetki, organistki, opiekują się chorymi. Udostępniają swoją kaplicę na msze 
św. dla lokalnej społeczności; haftują sztandary dla szkół oraz instytucji. Biorą 
czynny udział w życiu społecznym.

Serdecznie gratulujemy laureatom.

Felicje 2019
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
 - LIPIEC I PIERWSZA POŁOWA SIERPNIA

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165

 ▶ 7 lipca – niedziela – godz. 17.00 zapraszamy 
na  Ożarowską Biesiadę” w ramach Ożarowskiej Sceny 
Letniej z „Uśmiechem” (hala namiotowa na terenie bo-
iska UKS Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18)

 ▶ 28 lipca – niedziela – godz. 17.00 wystąpi Kabaret 
z Konopi (w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej z „Uśmie-
chem” (hala namiotowa na terenie boiska UKS Ołtarzew, 
ul. Parkowa 16/18)

 ▶ 4 sierpnia – niedziela – godz.  16.30 zapraszamy na 
Koncert Finałowy z udziałem zespołów uczestniczących 
w VII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru - Ożarów 
Mazowiecki 2019 (boisko na os. Floriana) oraz poprze-
dzającą koncert paradę zespołów ulicami Ożarowa Ma-
zowieckiego

 ▶ 11 sierpnia – niedziela – godz. 17.00  odbędzie 
się koncert: „Kalczyńska śpiewa Jantar” (wydarzenie 
w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej z „Uśmiechem”; hala 
namiotowa na terenie boiska UKS Ołtarzew, ul. Parko-
wa 16/18)

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292

 ▶ 1 – 5 lipca w ramach akcji Lato z „Uśmiechem” w Cen-
trum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” odbędzie się Let-
nia Szkoła Przetrwania dla młodzieży w wieku 10-14 lat. 
Po więcej informacji oraz zapisy zapraszamy na stronę 
www.cisprzyparku.pl oraz cisprzyparku@gmail.com

FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ 31 lipca – środa – godz. 18.00 Koncert inaugura-
cyjny – VII Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Ożarów 
Mazowiecki 2019 (teren boiska AKS  FC Płochocin, ul. Li-
powa 3)

 ▶ 26-30 sierpnia Akcja Lato z „Uśmiechem” – szczegó-
ły na www.dkusmiech.eu

FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ 1-5 lipca Akcja Lato z „Uśmiechem” - szczegóły 
na www.dkusmiech.eu
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 14 kwietnia 1971 r. to data pierwszego wpisu 
w księgach inwentarzowych Filii nr 1 w Józefowie. 
Fakt ten stał się inspiracją do przygotowania święta 
Filii, czyli „Urodzin Biblioteki”. Pierwsze obchody po-
stanowiliśmy poświęcić historii.
 Przygotowania rozpoczęliśmy w październiku 
2018  roku od zbiórki starych fotografii, prowadzonej 
z zamiarem organizacji wystawy. Pani Barbara Mierzwa 
mieszkanka Józefowa w czwartym pokoleniu, pani Ewa 
Hrynczyszyn i pan Tadeusz Żurawski (który przygotował 
i podarował tablice ekspozycyjne) spotykali się w biblio-
tece, by wspierać organizację wydarzenia i poszukiwania 
pamiątek. To dzięki ich pracy dotarliśmy do starych map 
(z Archiwum Państwowego), dokumentów i osób, które 
zechciały podzielić się swoimi wspomnieniami. Zgroma-
dzone materiały pozwoliły przedstawić na wystawie frag-

ment historii pod tytułem „Józefów. Takie były początki”. 
Opracowanie graficzne wystawy zawdzięczamy Wiktorii 
Gawrych.
 19 maja o godz. 17.00 zaczęliśmy wernisaż, który 
poza okolicznościowymi przemowami uświetniła przede 
wszystkim opowieść wieloletniej kierowniczki placówki 
pani Wandy Orzechowskiej. Jej prezentacja pt. „Miałam 
być tu na chwilę...” okazała się gwoździem programu.
Spotkanie zakończyło się kilkoma piosenkami w wykona-
niu Natalii Rytki – czytelniczki z pięknym głosem, które 
przeszły w koncert Moniki Rychwalskiej. Po koncercie 
wszyscy zostali zaproszeni na urodzinowy poczęstunek. 
I kolejny raz książki na regałach stały się świadkami spo-
tkania przyjaciół i rozmów, rozmów, rozmów...
 Pięknie dziękujemy. To nasze wspólne święto.

Ewa Bojarowska

FILIA BIBLIOTEKI W JÓZEFOWIE MA JUŻ 48 LAT

 Za nami największe ożarowskie, cykliczne wyda-
rzenie literackie dla dzieci i młodzieży, skierowane do 
uczniów i przedszkolaków. Od pięciu lat Biblioteka 
Publiczna w Ożarowie Mazowieckim na zakończenie 
całorocznej akcji głośnego czytania w kampanii Fun-
dacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”, zaprasza 
dorosłych do wspólnych spotkań, do czytania i zaba-
wy z najmłodszymi i książką.
 W 2019 roku nasz „tydzień”, z powodu dużej liczby 
chętnych do współpracy instytucji i osób, trwał aż… 
trzy tygodnie. W tym swoistym maratonie czytania od-
były się 23 imprezy czytelnicze, w których udział wzięło 
1529 młodych uczestników (dla porównania w ubiegłym 
roku dzieci było 1110). Czytało z nami 52 dorosłych! Tu, 
jak zwykle, liczyć mogliśmy na wsparcie Rady Miejskiej, 
Straży Miejskiej, Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Ożarowskiego Klubu Mam i Klubu Pasjonaci z Jó-
zefowa. Nowe osoby, które chętnie wzięły udział w wyda-
rzeniach, to redaktorka lokalnej „Misericordii” p. Grażyna 
Lipska-Zaremba oraz Grupa Wilki, znana z propagowania 
zdrowego trybu życia i spacerów z kijkami. Do czytania 
włączyły się także osoby, które nie są związane z żadnymi 
instytucjami i organizacjami, a niekwestionowaną rekor-
dzistką, która spędziła najwięcej czasu z dziećmi była p. 
Monika Zaremba ze Straży Miejskiej. Wszystkim Państwu 
serdecznie dziękujemy!
 Po podsumowaniu akcji okazało się, iż czytaliśmy 
razem 1365 minut, czyli trochę ponad 22 godziny, prze-
czytaliśmy 104 teksty (wiersze, fragmenty opowiadań 
i całe książki). Przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenia, 
takie jak spotkanie autorskie z p. Pawłem Beręsewiczem, 
jednym najbardziej poczytnych pisarzy dziecięcych 
i młodzieżowych, którego książki są bardzo często wy-
pożyczane w ożarowskich bibliotekach, poszliśmy także 
na spacer przyrodniczy z prof. Małgorzatą Sułkowską, 
która następnie przeczytała dzieciom książkę o skrzatach. 
 V Ożarowski Tydzień Czytania Dzieciom był jednak 
wyjątkowy nie tylko z powodu okrągłego jubileuszu, czy 
statystyk. Był wyjątkowy, bo po raz pierwszy do akcji włą-
czyliśmy nieco starszych uczestników. Podczas Dysku-

syjnego Klubu Książki dla Młodzieży czytaliśmy klasie 6 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 nowe opowiadania z tomu 
„Gorzka czekolada. 2”, a ostatnim wydarzeniem akcji był 
happening czytelniczy „Jak nie czytam, jak czytam!” zor-
ganizowany w Szkole Podstawowej w Duchnicach. Hap-
pening ten, odbywający się jednocześnie w całej Polsce, 
miał na celu pokazanie, iż nie jest prawdą, że młodzież 
po książki nie sięga, nie ma przyjemności w czytaniu, 
a jedyne książki z jakimi ma do czynienia to szkolne pod-
ręczniki. Razem czytając, później wspólnie tańcząc zum-
bę, udowodniliśmy, iż hasło reklamujące akcję „Starzy nie 
czytają – w młodych nadzieja!” nie jest gołosłowne.
 Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim – i ma-
łym i dużym – uczestnikom V Ożarowskiego / XVIII Ogól-
nopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Teraz czas 
na wyciszenie naszej całorocznej pracy. Wyciszenie 
oczywiście pozorne, bowiem czas wakacyjny spędzimy 
na przygotowaniach do kolejnego roku szkolnego, już 
niedługo ruszamy także z bibliotekami podwórkowymi, 
czyli z czytaniem w plenerze. W wakacyjne środy o 18.00 
tradycyjnie meldujemy się przy sadzawce w Macierzyszu. 

Ewa Pawlak
Lider Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

V OŻAROWSKI / XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM
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 Opowiadania Martina Widmarka to coś dla umiejących już dobrze 
składać litery, którzy chcą w tym nabrać biegłości. Opowiadania bo-
wiem pochłaniają. Biuro detektywistyczne Lassego i Mai to przygody 
dwójki przyjaciół, zawsze z kryminalną zagadką w tle. Cała seria jest 
rewelacyjna. Duże litery, ciekawe ilustracje i świetne przygody głów-
nych bohaterów, wszystko to powoduje, że czyta się tą książkę lekko 
i przyjemnie. I od razu chce się sięgnąć po następną. A jest ich… kilka-
dziesiąt, a nawet filmy. 
 Ciekawostka: Na przygotowanie opowiadania autor potrzebuje 
3 dni, a ilustrator 3 miesiące, aby oddać w swoich pięknych grafikach 
dynamizm akcji.
Polecam. Do wypożyczenia w Oddziale dla Dzieci przy ul. Szkolnej 2. 

Małgorzata Śmiechowicz,
mama dwójki dzieci i autorka bloga MatczyneFanaberie.pl. 

POLECAM KSIĄŻKĘ. NA WAKACJE SERIA
- BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI

     Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim działając w oparciu 
o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz.1152 ze zm.), informuje, że przystępu-
je do wzmożonych kontroli sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Kontroli podlegać 
będą umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, przyłącza wodociągowe i kanali-
zacyjne oraz wodomierze, a także nielegalne podłączenia wód opadowych i rozto-
powych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 28 powyżej powołanej ustawy:

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych 
podlega karze grzywny do 5.000,00 zł. 
2. Karze określonej w ust.1 podlega także ten, kto: 
1. uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomia-
rowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub metrologicznych 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; 
2. nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określo-
nych w art. 7.
3. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyj-
nych, podlega karze  ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
3a. Karze w określonej w ust. 3 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
4. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na 
rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000zł. Za każdy miesiąc, w którym nastąpiło 
bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
tego przedsiębiorstwa.
5. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępo-
wania w sprawach o wykroczenia.

           Podkreślamy również, ze czyny zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10.000,00 zł są 
przestępstwem, a zatem w przypadku prawomocnego  skazania za nie przez sąd, dokonywany jest wpis w Kra-
jowym Rejestrze Karnym.
            Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim informuje, że odbiorcy posiadający nie 
zalegalizowane przyłącza, którzy zgłoszą ten fakt i dokonają legalizacji zawierając umowę na dostawę wody 
i odbiór ścieków mogą uniknąć kar wymienionych w art. 28 cytowanej ustawy.

Telefon  kontaktowy: 22 722-25-49 wew. 17  lub 22 43-43-660               
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

w Ożarowie Mazowieckim
W. Burzykowski
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 W maju  odbył się finał VI edycji Gminnego Kon-
kursu Przyrodniczo-Profilaktycznego ,,Świat Szczęśli-
wych Ludzi w Świecie Pięknej Przyrody” . Celem głów-
nym konkursu była promocja zdrowia i  bezpiecznego 
zachowania oraz rozwijanie zainteresowań przyrod-
niczych.  Specyfika konkursu wymaga współdziałania 
wszystkich członków drużyny na sukces szkoły. Co nie 
jest łatwym zadaniem , gdyż każdy zespół składa się 
z wyjątkowych indywidualności. W konkursie uczest-
niczyły reprezentacje z 5 szkół naszej gminy, razem 
65 uczniów. 
 Jak co roku konkurs przebiegał w dwóch etapach, na 
każdy składały:
a) indywidualny test każdego za-
wodnika 
b) konkurencje drużynowe
 Uczniowie losowali pytania, 
wybierając skalę trudności py-
tań. W pytaniach zawarta zosta-
ła zarówno problematyka przy-
rodnicza jak i profilaktyczna.  
 Po dwóch etapach, klasyfikacja 
zespołowa przedstawiała się nastę-
pująco:
I miejsce Szkoła Podstawowa 
w Święcicach, 
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim, 
III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Płochocinie, 
IV miejsce Szkoła Podstawowa 
w Duchnicach, V miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Ożarowie Ma-
zowieckim

 Dzień finału to już tylko sama przyjemność, wręczenie 
nagród. Dzięki współfinansowaniu konkursu przez Gmi-
nę Ożarów Mazowiecki oraz Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, udało się zakupić dla 
dzieci wiele ciekawych nagród. 
 Na zakończenie  wręczono także nagrody dla autorów 
najciekawszych pytań. 
 Dziękujemy za udział i przygotowanie całego projek-
tu w tym roku, zapraszam w kolejnym.
        
 Małgorzata Polańska

ŚWIAT SZCZĘŚLIWYCH LUDZI  W ŚWIECIE PIĘKNEJ PRZYRODY

 Warto wiedzieć, że statystyczny Polak zużywa 
w ciągu doby o 50 litrów wody więcej niż mieszkań-
cy Europy. Tymczasem według danych ONZ blisko 
połowa ludności na świecie narzeka na brak wody.
 Gmina w ostatnich latach zrealizowała szereg in-
westycji mających na celu poprawę jakości wody oraz 
zapewnienie odpowiedniej jej ilości dla wzrastającej 
liczby mieszkańców gminy.
 Największymi z tym inwestycji były: modernizacja 
stacji uzdatniania wody przy ul. Partyzantów w Ożaro-
wie Mazowieckim oraz przebudowa stacji uzdatniania 
wody przy ul.  Źródlanej w Święciach wraz z budową 
zbiornika wody czystej.
 W związku z występującymi okresami wysokich 
temperatur zwracamy się z prośbą do mieszkańców 
korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne ko-
rzystanie z wody.
 Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wo-
dociągowej wyłącznie do celów bytowych powstrzy-
manie się od podlewania ogródków, trawników, mycia 

samochodów, napełniania przydomowych basenów 
itp. wodą z sieci wodociągowej. Ograniczenie zużycia 
zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie 
spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkow-
nikom. Oszczędzanie wody jest również niezbędne 
w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hy-
drantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
 Dlatego apelujemy o solidarność w korzystaniu 
z wody, gdyż nie jest to tylko towar za który się pła-
ci, ale też dobro nasze wspólne, z którego powinni-
śmy korzystać racjonalnie.
 Informujemy, iż w związku z ponadnormatywnym 
rozbiorem wody w  okresie wysokich temperatur po-
wietrza mogą pojawić się spadki ciśnienia wody w kra-
nach.
 W przypadku konieczności używania wody do pod-
lewania trawników, ogrodów, oraz napełniania przydo-
mowych basenów zalecamy wykonywanie tych czyn-
ności w godzinach od 23:00 do 5:00.

KOMUNIKAT O RACJONALNYM KORZYSTANIU Z WODY
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 Pary: Agnieszka Dyderska /Waldemar Mnich – 
w miksta oraz Sławomir Cholewiński / Tomasz Barań-
ski – w debla zostali zwycięzcami IV Turnieju Teniso-
wego o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. 
Rywalizowało blisko 30 zawodników z całej Polski.
 Majowy turniej tenisowy w gminie Ożarów Mazo-
wiecki to wydarzenie, które już chyba na dobre zago-
ściło w kalendarzu sportowym naszej gminy. Jak zwykle 
na początku sezonu gier na kortach ziemnych, tak i tym 
razem, spora grupa miłośników białego sportu pojawiła 
się 18 maja br. w klubie Tenes w Jawczycach. Cel był jeden 
- dobra zabawa i rekreacja na świeżym powietrzu. 
Założenia zostały spełnione i po kilku godzinach 
rywalizacji, choć pogoda nie rozpieszczała, wyło-
niono zwycięzców.
  - Tenis to sport całego życia. Cieszę się, że są ta-
kie turnieje i pojawia się możliwość rywalizowania 
w dobrym towarzystwie. Oczywiście każdy z nas 
chce wypaść jak najlepiej, ale zawsze rywalizujemy 
zgodnie z duchem fair play. Wygrywanie za wszelką 
cenę nas nie interesuje – powiedział Sławomir Cho-
lewiński, inżynier z Instytutu Transporu Samocho-
dowego, sąsiad z Izabelina.
 Uczestnicy turnieju na odchodnym umawiali się 
na spotkanie w naju 2020 roku. Zamierzają spędzić 
kolejną tenisową sobotę na kolejnym, tym razem 
jubileuszowym, piątym Turnieju o Puchar Burmi-

strza. Czyli do zobaczenia za rok!
 Najlepsi tenisiści otrzymali puchary ufundowane 
przez Gminę Ożarów Mazowiecki oraz nagrody rzeczo-
we od największego w Polsce sklepu tenisowego – Strefy 
Tenisa. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od Gminy 
Ożarów Mazowiecki. 
 Organizatorem wydarzenia było działające w Oża-
rowie Maz. Stowarzyszenie Tenisowo-Narciarski Klub 
Dziennikarzy MEDIA, którego włądze dziękują Gminie 
Ożarów za pomoc w przeprowadzeniu wydarzenia.

 tb/

TENISOWY PUCHAR BURMISTRZA OŻAROWA MAZ. PO RAZ CZWARTY

 W tym roku  106 uczniów uczestniczyło w ogól-
nopolskim konkursie przyrodniczym Świetlik 2019. 
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Jego Ma-
gnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak,  Wydział Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie
 Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie 
nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynujące-
go źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. 
Nowatorska formuła polega na przeprowadzeniu do-
świadczeń, zaproponowanych przez organizatorów. 
Doświadczenia te uczniowie mogli dokonywać w domu 
pod opieką rodziców. 
 Z radością informujemy, iż 3 naszych uczniów: Jakub 
Gański, Mateusz Rachubka  i Mikołaj Michalczyk zdoby-
ło 100% możliwych punktów za co otrzymają  nagrodę 
główną. Ponadto nagrody otrzyma jeszcze 8 uczniów, 
zaś 31 wyróżnienia.
 Uczniowie naszej szkoły już po raz piąty uczestniczy-
li w tym konkursie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
jeszcze więcej dzieci podejmie zmagania z zadaniami 
konkursowymi, a przeprowadzone przez nich doświad-
czenia rozbudzą w nich chęć poznawania świata. 

Małgorzata Polańska

SUKCES MAŁYCH PRZYRODNIKÓW 
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 ▶ 22 maja w Szkole Podstawowej w Duchnicach odbyło 
się uroczyste rozdanie nagród w gminnym międzyświe-
tlicowym konkursie plastycznym pt.: ”Poznajemy Polskie 
Legendy”. W konkursie wzięły udział dzieci z trzech szkół 
z Gminy Ożarów Mazowiecki

 ▶ 23 maja w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Ku-
socińskiego w Ożarowie Mazowieckim dla uczniów klas II 
odbył się Szkolny Konkurs Mistrz ortografii

 ▶ W dniach 25-26 maja uczeń Szkoły Podstawowej 
w Duchnicach zajął III miejsce w Warszawskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w szachach klasycznych. Zawody zostały 
zorganizowane przez Szkolny Związek Sportowy Warsza-
wy i Województwa Mazowieckiego we współpracy z Ma-
zowieckim Związkiem Szachowym.

 ▶ 3 czerwca w Przedszkolu Publicznym w Józefowie 
odbyła się Olimpiada Sportowa Przedszkolaków.

 ▶ 30 maja uczniowie klasy 1a ze Szkoły Podstawowej 
w Duchnicach odwiedzili Polski Związek Niewidomych, 
gdzie wzięli udział w warsztatach „Laboratorium ciemno-
ści”. Uczniowie mogli przekonać się jako to jest kiedy ktoś 
nie widzi albo widzi bardzo słabo.

 ▶ 31 maja w Szkole Podstawowej w Duchnicach odbył 
się finał Gminnego Konkursu Plastycznego „Mali Misjona-
rze na misyjnych drogach Jana Pawła II”. Niewątpliwym 
faworytem konkursu była Szkoła Podstawowa w Płocho-
cinie, uczniowie z tej szkoły zajęli najwyższe miejsca, rów-
nież najwięcej prac konkursowych wykonali uczniowie 
tej szkoły. Koordynatorami konkursu są nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej w Duchnicach: Beata Paplińska i Da-
nuta Fyda – Zięba oraz Halina Łażewska – nauczycielka ze 
Szkoły Podstawowej w Duchnicach

 ▶ 31 maja w Szkole Podstawowej w Duchnicach odbyły 
się Sportowe Mistrzostwa Oddziałów Zerówkowych o Pu-

char Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Do zawodów 
przystąpiło 7 drużyn z całej gminy. I miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, drugie miej-
sce zajęła Szkoła Podstawowa w Duchnicach, a trzecie 
miejsce zajęło Przedszkole Publiczne z Bronisz.

 ▶ 3 czerwca uczeń pierwszej klasy Szkoły Podstawowej 
w Duchnicach zakwalifikował się do finału Ogólnopol-
skiego Konkursu Matematycznego „Puchacz Piotr”.

 ▶ 4 czerwca w Przedszkolu Publicznym w Broniszach 
odbył się V Ożarowski Tydzień Czytania Dzieciom. Zapro-
szeni goście czytali bajki wszystkim przedszkolakom. Na 
zakończenie spotkania obyły się zabawy animacyjne.

 ▶ 5 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim brali 
udział w uroczystości wręczenia nagród w XVIII Powiato-
wym Konkursie Czytelniczym „Wydajemy własną książkę”.

 ▶ 7 czerwca w Szkole Podstawowej w Duchnicach od-
był się ogólnopolski happening czytelniczy pod hasłem 
„Jak nie czytam, jak czytam”. Organizatorem akcji czytel-
niczej była Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowiec-
kim. Tego dnia uczniowie z całej Polski o godzinie 10:00 
przystąpili do wspólnego czytania. Rekord w Szkole 
w Duchnicach wyniósł 260 czytelników

 ▶ W dniach 7 – 13 czerwca w Przedszkolu Publicznym 
Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowiec-
kim odbyły się, we wszystkich grupach, uroczyste zakoń-
czenia roku przedszkolnego. Przedszkolaki zaprezento-
wały wspaniałe programy artystyczne, oklaskiwane przez 
Rodziców i zaproszonych gości.

 ▶ 7 czerwca uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim wzięli 
udział w IV Błońskim Festiwalu Poloneza i innych Polskich 
Tańców Narodowych.

OŚWIATA

KULTURA
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”

W JÓZEFOWIE
 ▶ 31 maja odbyła się w parku przy filii impreza plenero-

wa z okazji Dnia Dziecka

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
 W BRONISZACH

 ▶ 19 maja odbyła się impreza plenerowa „Majówka dla 
Małych i Dużych”

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
 „PRZY PARKU”

 ▶ 4 czerwca razem z Biblioteką Publiczną w Ożaro-
wie Mazowieckim zorganizowano spotkanie z książką 

i wspólną zabawę. Czerwcowe spotkanie odbyło się w ra-
mach V Ożarowskiego Tygodnia Czytania Dzieciom i w ra-
mach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 1 czerwca zorganizowano imprezę plenerową - Fe-
styn z okazji Dnia Dziecka

 ▶ 7 czerwca odbyła się Uroczysta Gala wręczenia Na-
grody Honorowej – Felicje 2019 połączona z Koncertem 
12 TENORÓW & DIVA SYMFONICZNIE

 ▶ 8 czerwca zorganizowano Dni Ożarowa Mazowiec-
kiego
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Podpisano umowy
 ▶ z wykonawcą: Miejski Zakład Oczyszczania w Prusz-

kowie Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki za cenę ofertową brutto: 3.720.186,00 zł 

 ▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób PAWEŁ 
MOŃKO z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług  
do umowy Nr RZP.272.28.21.2018 z dnia 27 sierpnia 
2018  r. polegających na dowozie jednego dziecka nie-
pełnosprawnego z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 
w roku szkolnym 2018/2019 w celu realizacji obowiązku 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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1. Uchwała Nr IX/121/19 o zmianie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.
2. Uchwała Nr IX/122/19 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
3. Uchwała Nr IX/123/19 w sprawie przyznania nagro-
dy honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4. Uchwała Nr IX/124/19 o zmianie uchwały w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
5. Uchwała Nr IX/125/19 o zmianie uchwały w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.
6. Uchwała Nr IX/126/19 o zmianie uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
7. Uchwała Nr IX/127/19 w sprawie uchylenia uchwały 
nr XV/159/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen 
za te usługi.

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 23 maja 2019 r.
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1. Uchwała Nr X/128/19 o zmianie uchwały 
w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowo-
powstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 
171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki. 

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 X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 4 czerwca 2019 r.

nauki do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lesznie za 
cenę ofertową brutto: 1.244,16 zł

 ▶ z wykonawcą: NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. z siedzibą 
w Łodzi na dostawę wyposażenia do Szkoły Podstawowej 
w Duchnicach oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożaro-
wie Mazowieckim

 ▶ Część A (dostawa pomocy dydaktycznych – Szko-
ła Podstawowa przy ul. Duchnickiej 25 w Duchnicach) 
za cenę ofertową brutto: 21.350,00 zł z wykonawcą: MOJE 
BAMBINO Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi na dostawę 
wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Duchnicach oraz 
do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ Część B (dostawa mebli – Szkoła Podstawowa przy 
ul. Duchnickiej 25 w Duchnicach) za cenę ofertową brut-
to: 242.811,84 zł 

 ▶ Część E (dostawa pomocy dydaktycznych – Szkoła 
Podstawowa Nr 2 przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazo-
wieckim) za cenę ofertową brutto: 88.343,67 zł 

 ▶ Część F (dostawa mebli – Szkoła Podstawowa Nr 2 
przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazowieckim) za cenę 
ofertową brutto: 553.916,64 zł 

 ▶ Część H (dostawa wyposażenia sportowego – Szkoła 
Podstawowa Nr 2 przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazo-
wieckim) za cenę ofertową brutto: 43.604,73 zł

 ▶ z wykonawcą: BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski Spółka 
Jawna z siedzibą w Płocku na dostawę wyposażenia do 
Szkoły Podstawowej w Duchnicach oraz do Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ Część C (dostawa wyposażenia multimedialnego/
sprzętu komputerowego – Szkoła Podstawowa przy 
ul. Duchnickiej 25 w Duchnicach) za cenę ofertową brut-
to: 278.777,50 zł 

 ▶ z wykonawcą: ALLTECH Spółka Jawna Zdzisław Pająk, 
Artur Pająk z siedzibą w Płocku na dostawę wyposażenia 

do Szkoły Podstawowej w Duchnicach oraz do Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ Część G (dostawa wyposażenia multimedialnego – 
Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie 
Mazowieckim) za cenę ofertową brutto: 264.443,01 zł 

 ▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób PAWEŁ 
MOŃKO z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług  
do umowy Nr RZP.272.28.21.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 
r  polegających na dowozie jednego dziecka niepełno-
sprawnego z Umiastowa oraz dowozie jednego dziecka 
niepełnosprawnego z Ożarowa Mazowieckiego do Ze-
społu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyj-
nych Nr 1 przy ul. Bełskiej 5 w Warszawie w okresie od 
24.06.2019 r. do 19.07.2019 r. oraz dowozie jednego dziec-
ka 4 letniego z Jawczyc do Przedszkola Terapeutycznego 
„Mądre Sówki” w Pruszkowie w okresie od 24.06.2019 r. 
do 12.07.2019 r. w celu uczestnictwa uczniów oraz przed-
szkolaka w akcji „Lato w mieście 2019” za cenę ofertową 
brutto: 5.940,00 zł

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ rozbudowa placu zabaw w Ołtarzewie przy ul. Parko-
wej, Gmina Ożarów Mazowiecki – etap II i III 

 ▶ zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozru-
chem kotłów grzewczych z podziałem na kotły gazowe 
i na biomasę, przeznaczonych dla gospodarstw domo-
wych znajdujących się na terenie gminy Ożarów Mazo-
wiecki, w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji 
dla Gminy Ożarów Mazowiecki”  (postępowanie powtó-
rzone)

 ▶ remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg 
gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki  (postę-
powanie powtórzone)
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Lato na talerzu czyli pierogi naczelnej...
Z przepiśnika pana domu K
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Składniki na ciasto:
 ▶ 3 szklanki maki pszennej, 
 ▶ 1 szklanka ciepłej wody,
 ▶ 1 jajko, 
 ▶ około pół łyżeczki soli.

Farsz owocowy:
 ▶ Truskawki (najlepsze są średniej wielkości i małe),
 ▶ Cukier.

Farsz twarogowy:
 ▶ 25 dag sera białego półtłustego, 
 ▶ Około 2 – 3 łyżki cukru do smaku 
 ▶ 1 łyżka budyniu waniliowego lub śmietankowego w proszku
 ▶ 1 łyżeczka suszonej mięty.

Wykonanie farszu: 
Wszystkie składniki włożyć do miski i wymieszać za pomocą widelca, jednocześnie rozgniatając 
twaróg. Farsz przygotować bezpośrednio przed lepieniem pierogów, żeby nie podszedł wodą. Małą 
łyżeczką nakładać farsz na środek krążka i zlepić.  
Gotować tak samo jak z owocami.
Farsz z soczewicy:

 ▶ 200 g zielonej lub czerwonej soczewicy,
 ▶ 1 cebula,
 ▶ 2 ugotowane ziemniaki średniej wielkości,
 ▶ 2 łyżki oleju,
 ▶ 1 ząbek czosnku,
 ▶ pieprz, sól, majeranek.

Wykonanie farszu: 
 Soczewicę namoczyć na minimum 3 godziny, następnie ugotować w osolonej wodzie do miękkości, odce-
dzić. Cebulkę pokroić i zeszklić na oleju. Soczewicę wraz z podsmażoną cebulą i ziemniakami przekręcić przez ma-
szynkę. Doprawić do smaku czosnkiem, solą, pieprzem, majerankiem lub wg. własnego upodobania np. przyprawą 
typu kebab/gyros. Po ugotowaniu podawać polane tłuszczem, podsmażoną na złoto cebulą.
Wykonanie:
 Mąkę przesiać na stolnicę. Następnie w środku mąki zrobić wgłębienie, dodać jajko i sól. Delikatnie wymie-
szać i powoli, stopniowo dolewać ciepłą wodę. Zagniatać wszystkie składniki do momentu powstania sprężystego 
ciasta (w trakcie wyrabiania ciasta, może się okazać, że wody należy dodać troszeczkę mniej lub więcej). Ciasto po-
dzielić na części i rozwałkować. Wyciąć krążki przy pomocy szklanki. 
- z truskawkami – umyć truskawki, oczyścić z szypułek, większe pokroić. Na środku krążków ułożyć truskawkę (jedną 
średnia lub dwie małe), można obtoczyć w cukrze i zlepić pierogi. 
 Pierogi gotować partiami w osolonym wrzątku, delikatnie mieszając, od czasu do czasu. Kiedy pierogi wypły-
ną na powierzchnię, gotować jeszcze 2 minuty. Odcedzić i powtórzyć to samo z resztą pierogów. Jednocześnie goto-
wać około 10 pierogów w średniej wielkości garnku. Wyławiać pierogi łyżka cedzakową. Podawać polane śmietaną 
lub posypane cukrem. 

Smacznego! 
JKR

 Pierogi… powiecie że „danie babcine”, a ja Wam udowodnię, że tak 
być nie musi, wszystko zależy od Waszego smaku i kreatywności, 
bo można je zrobić prawie ze wszystkim i każdy ma swoje ulubione… 
Przygotowuję je bardzo często, w wielu smakach, jest to również świet-
ny pomysł na szybki obiad…  jeśli wcześniej zrobimy większą ilość i za-
mrozimy. Przygotowanie  wydaje się trudne, a tak wcale nie jest. Zachę-
cam do spróbowania… Moja rodzina uwielbia pierogi,  z dzieciństwa 
pamiętam smak tych z białym serem i miętą, na słodko, które robiła bab-
cia. U mnie najczęściej goszczą na stole ruskie, z soczewicą, z bobem, 
z  mięsem, z owocami sezonowymi: truskawkami, wiśniami, jabłkami, 
borówkami… Tak naprawdę sezon na pierogi trwa u mnie cały rok!
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KĄCIK ADOPCYJNY
Prowadzony przez Fundację AR-KA-DO
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Kontakt: Dorota 507-415-468, Kasia 665-158-238 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: PDF STUDIO Paweł Krupa, ul. Dmowskiego 70B/43, 05-850 Ożarów Mazowiecki
DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, ul. Wspólna 12B, 05-850 Gołaszew

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

Podaruj im to, co najcenniejsze – własny dom i miłość!
Psiaki polecające się do adopcji!

Na nowe domy pilnie oczekuje rodzeństwo 2 suczki i 4 pieski, obecnie mają ok 7 tygodni. Maluchy urodziła bez-
domna suczka na polu,  są bardzo kontaktowe, wesołe, energiczne. Przepadają za głaskaniem i pieszczotami. Mama 
jest średniej wielkości. Kontakt w sprawie adopcji 507 4715 468, 665 158 238, 602 655 645.

Puma miała jechać z lecznicy do bardzo dużego schroniska w którym jest ok 3 ty-
siące psów. Szczęśliwie jednak trafiła pod opiekę fundacji. Aktualnie przebywa w ho-
telu dla psów po Warszawą. Puma jest młodą ok roczną 
suczką, z wyglądu przypomina labradorkę ale jest sporo 
mniejsza. Waży ok 15 kg i sięga przed kolano. Sunia jest 
bardzo ufna do ludzi, łagodna, wesoła i chętna do  za-
bawy. Na smyczy radzi sobie całkiem dobrze, wymaga 
jeszcze nauki czystości. Sunia jest wysterylizowana, za-
szczepiona i zaczipowana. Obowiązuje wizyta przed/
po adopcyjna oraz umowa adopcyjna. Szukamy dla niej 
tylko warunków domowych. Kontakt w sprawie adopcji 
507 4715 468, 665 158 238, 602 655 645

Tosia ma około 8 miesięcy. Jest śliczna, zdrowa, wesoła i wysterylizowana. Kotka 
szybko się oswaja z nowym miejscem jak i ze zwierzętami. Obecnie mieszka w domu 
tymczasowym z psem jak i innymi kotami. Lubi zabawy z wędką. Nie wychodzi na dwór, 
umie korzystać z kuwety. Tosia czeka na nowego, odpowiedzialnego opiekuna. Kon-
takt w sprawie adopcji 507 4715 468, 665 158 238, 602 655 645

Psy znalezione!
Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, trafiają do Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierzątw Milanówku. 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



Godziny
wakacyjne
pracy
Biblioteki
 

NASZ ADRES:
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

NA WAKACJE
(GDZIE BĄDŹ)
ZABIERZ KSIĄŻKĘ
 
A Z WAKACJI 
WYŚLIJ KARTKĘ
 
UDANEGO
WYPOCZYNKU!
 

OŻARÓW:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - 9.00-17.00
środa - 12.00-16.00
czwartek - 10.00-20.00
piątek - 9.00-17.00
soboty: 13 i 27.07 oraz 10 i
24.08 - 9.00-14.00
 
JÓZEFÓW:
poniedziałek – 12.00-20.00
wtorek - 12.00-20.00
środa - 12.00-16.00
czwartek - 10.00-19.00
piątek - 9.00-19.00
 
ŚWIĘCICE:
poniedziałek – 12.00-18.00
wtorek - 10.00-17.00
środa - 12.00-16.00
czwartek - 10.00-17.00
 
 
 



Trzecie dziecięce lato z książką
w Macierzyszu

Fundacja Nasz Macierzysz razem z Biblioteka 
Publiczną w Ożarowie Mazowieckim 

ponownie zapraszają 
na wakacyjne spotkania z książką.  

Spotkania odbywać się będą 
w Macierzyszu przy ul. Wojska Polskiego 

(altanka przy sadzawce) 
w każdą środę o godzinie 18.00

Zaczynamy 
26 czerwca

Szanowni Czytelnicy,

Przedstawiamy wakacyjny numer Informatora Ożarowskiego. Przygo-
towaliśmy w nim sporo tekstów do czytania podczas letniego odpo-
czynku. Piszemy o aktualnych sprawach z życia gminy, ale też o no-
wościach jak Ożarowski Rower Miejski Ozbike, przedstawiamy sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedli wybranych na nową kadencję. 
Drukujemy też drugą część ożarowskiej rodzinnej gry planszowej. 
Bieżący numer to 28 stron interesującej lektury. Zapraszamy do prze-
syłania zdjęć, gdzie zabraliście Informator Ożarowski na wakacje. 
Kolejnego numeru szukajcie pod koniec sierpnia. Miłego odpoczynku…
       

Redakcja
Informatora Ożarowskiego


