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 1 lipca otwarty został Punkt Doładowań Bile-
tu Metropolitalnego w Ożarowie Mazowieckim, 
przy ul. Poznańskiej 165 (budynek Domu Kultu-
ry Uśmiech). Mieszkańcy nie będą musieli jechać 
do Warszawy tylko po to, aby doładować swój bilet.
 W wyniku rozmów prowadzonych z przedstawiciela-
mi Warszawskiego Transportu Publicznego, udało nam 
się, jako jednej z pierwszych gmin w regionie zawrzeć 
porozumienie, na mocy którego został otwarty w Oża-
rowie Mazowieckim,  Punkt Doładowań Biletów Metro-
politalnych.  
 Na parterze w budynku Domu Kultury „Uśmiech” 
mieszkańcy gminy będą mogli doładować bilety me-
tropolitalne oraz „zwykłe” Warszawskie Karty Miejskie. 
Punkt realizuje tylko płatności bezgotówkowe i będzie 
czynny w godzinach:

poniedziałek, środa od 10.30 do 18.00
piątek od 8.30 do 16.00

 W punkcie można również odwiesić bilety zawieszo-
ne z powodu pandemii.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

OTWARCIE PUNKTU 
DOŁADOWAŃ BILETU 
METROPOLITALNEGO

W OŻAROWIE 
MAZOWIECKIM
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 Rozpoczynające się wakacje zapewne dla wielu 
z nas będą inne niż te, do których od lat się przyzwy-
czailiśmy… Pandemia w kraju w dalszym ciągu jest 
groźna, a wirus zbiera swoje śmiertelne żniwo. Stąd 
inny sposób organizowania kolonii i obozów, czy też 
zwykłych rodzinnych wczasowych eskapad. Ograni-
czenia dotykają również w istotny sposób wydarzeń 
i imprez cyklicznie odbywających się w naszej gmi-
nie. Niestety, odwołane zostały Dni Ożarowa i Gmin-
ne Dożynki, po raz pierwszy od wielu lat nie odbędzie 
się też tak lubiany przez Państwa Festiwal Folkloru. 
Nie znaczy to jednak, że podczas najbliższych dwóch 
miesięcy życie kulturalne i społeczne naszej wspólno-
ty ulegnie dalszemu zamrożeniu. 
 Zmieni się formuła dorocznej Ożarowskiej Sceny 
Letniej. Spotkania pod namiotem w Ołtarzewie będą 
się odbywały z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa 
i wytycznych GIS, podobnie jak Zlot Food Trucków. Nie 
zapominamy również o imprezach dedykowanych na-
szym najmłodszym mieszkańcom. Szczegóły znajdziecie 
Państwo wewnątrz numeru.
 Dom Kultury Uśmiech, Biblioteka Publiczna, ożarow-
ska pływalnia miejska oraz część szkół przygotowuje 
dla najmłodszych ofertę zajęć w ramach „Lata w Mie-
ście”. Oczywiście wg zmodyfikowanych i wymuszonych 
sytuacją zasad, ale mam nadzieję, że będzie to dobre 
uzupełnienie innych zajęć i atrakcji dla dzieci, o które 
w trakcie wakacji zadbają rodzice i opiekunowie. Wstęp-
ne informacje również znajdują się w niniejszym wyda-
niu Informatora. 
 Wakacje stanowią finisz zmagań całego środowiska 
szkolnego ze zdalną edukacją… Mam tu na myśli brać 
uczniowską, rodziców, nauczycieli i pracowników ad-
ministracji oraz obsługi. Wiem jak trudny czas za nami 
wszystkimi. Nie chodzi tu tylko o aspekty czysto eduka-
cyjne, ale również społeczne na technicznych kończąc. 
Nie brakowało wielu trudnych rozmów, uwag, liczne były 
też wskazówki ze strony rodziców, czy też przemyśle-
nia środowiska nauczycielskiego. Po prostu to był przy-
śpieszony kurs poznawania nowych realiów wirtualnej 
edukacji. Dziękuję tym wszystkim dzięki którym ostatni 
w tym roku szkolnym dzwonek zabrzmiał bez fałszywego 
tonu i z nadzieją, że we wrześniu wszyscy spotkamy się 
twarzą w twarz w szkolnych klasach.
 Końcówka czerwca to również szereg dramatycznych 
w swych skutkach ulew, których intensywność 
i gwałtowność doprowadziły do licznych podtopień 
posesji prywatnych i osiedli mieszkaniowych oraz 
spowodowały lokalne wystąpienie z brzegów Kanału 
Ożarowskiego. Zalane zostały tereny upraw rolnych, 
m.in. w Pogroszewie, Pogroszewie Kolonii, Macierzyszu, 
Płochocinie Wsi i w wielu innych miejscowościach. 
Ucierpiały też osiedle JWC i osiedle mieszkaniowe przy 
ul. Nadbrzeżnej, jak również posesje przy ul. Polnej 
w Ożarowie Mazowieckim.
 W akcjach pomocy poszkodowanym mieszkańcom 
wielką sprawnością i umiejętnościami odznaczali się stra-

żacy OSP z Ożarowa Mazowieckiego i Święcic. Wspierało 
ich blisko 30 jednostek straży zarówno ochotniczej i za-
wodowej z terenu PWZ i powiatów ościennych, co świad-
czy o skali zagrożenia, z którym się mierzyliśmy. Działania 
Straży Pożarnej wspierali strażnicy miejscy, pracownicy 
ZUK i Urzędu Miejskiego. Bardzo ofiarnie służbom po-
magali mieszkańcy zagrożonych rejonów gminy. Nasza 
gmina została w sposób szczególny dotknięta skutka-
mi nawałnic, które miały miejsce od 18 do 30 czerwca. 
Na  blisko 200 wyjazdów z terenu PWZ ponad 80 inter-
wencji miało miejsce w Ożarowie Mazowieckim i pobli-
skich miejscowościach.
 W dalszym ciągu sytuacja meteorologiczna jest skru-
pulatnie monitorowana przez służby miejskie, kontrolo-
wany jest również stan Kanału Ożarowskiego. Jednocze-
śnie specjalna komisja przyjmuje wnioski i informacje 
o stratach poniesionych przez rolników. 
 Oprócz wydarzeń dramatycznych i destabilizujących 
porządek naszego wspólnotowego życia zdarzają się też 
całkiem sympatyczne momenty.
 W wyniku skutecznych rozmów z ZTM Warsza wa 
udało nam się jako jednej z pierwszych gmin w regionie 
zawrzeć porozumienie, na mocy którego został otwarty 
w Ożarowie Mazowieckim Punkt Doładowań Biletów Me-
tropolitalnych. Dogodna lokalizacja w budynku Domu 
Kultury „Uśmiech” przy ul. Poznańskiej 165 powinna być 
dużym ułatwieniem dla naszych mieszkańców. Po raz 
kolejny partnerzy z ZTM okazali się być bardzo otwarci 
na współpracę i elastyczni w działaniu.
 Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Wy-
niki znajdują się wewnątrz numeru, ja natomiast serdecz-
nie dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy oddali swe 
głosy w piękny, niedzielny dzień.
 Jestem pod wielkim wrażeniem bardzo wysokiej, 
przekraczającej 73% frekwencji, a należy zwrócić uwa-
gę, że w niektórych obwodach głosowało powyżej 80% 
uprawnionych.
 Te dane napawają szacunkiem i dumą z naszej lokal-
nej społeczności.
 Życzę Państwu spokojnych i bezpiecznych wakacji, 
odrobiny wytchnienia i dużo uśmiechu.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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ZMIANY 
KLIMATYCZNE
 Jeszcze do niedawana zmagaliśmy się z dokuczliwą suszą. Aktualnie mamy intensywne opady deszczu 
i burze powodujące szereg utrudnień, szkód materialnych i gospodarczych. Poniżej kilka faktów przybliżają-
cych intensywność tych zjawisk. 

         Suma rocznych opadów dla Mazowsza centralnego, 
w tym naszej gminy, wynosi średnio 500-550 mm/m2. 
         Z obserwacji gminnej stacji meteorologicznej wynika, 
że od początku roku suma opadów wynosi 250 mm m2. 
I tu nie byłoby nic nadzwyczajnego, ale większość wyżej 
z nich wystąpiła tylko w czerwcu, tj. 181,6 mm/m2, czy-
li na każdy metr kwadratowy terenu spadło 181  litrów 
wody, z czego większość opadów przypadła na koniec 
miesiąca. 
      Niewątpliwie jest to anomalia pogodowa powodują-
ca na obszarach nizinnych podtopienia i zalania, czego  
aktualnie doświadczamy. Niestety, na anomalie pogodo-
we w tym silne opady deszczu nie mamy wpływu. Przy-
sparza to wiele trudności, gdyż wszystkie rowy, zbiorniki 
i inne urządzenia wodne, nie są w stanie w tak krótkim 
czasie zmagazynować tak ogromnej ilości wody. Liczy-
my, że aura pogodowa się unormuje. 

Robert Głazowski
 Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Foto: Maciej Rasiński Fotografia Ratownicza
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PUMPTRUCK NA WAKACJE
 Trwa budowa toru Pumptruck Ożarów Mazowiecki  
mimo niesprzyjających warunków pogodowych.
 Przedmiotem inwestycji za blisko 400.000 zł jest tor 
rowerowy typu pumptrack o długości ok. 200 mb prze-
znaczony do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce i hu-
lajnodze dla wszystkich grup wiekowych. Tor składa się 
z profilowanych pasm jezdnych, na których występują 
garby (muldy) oraz profilowanych zakrętów (band) ułożo-
nych w sekwencje umożliwiające rozpędzanie się i utrzy-
mywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Serie 
muld wraz z bandami tworzą zamkniętą pętlę.
 Wykonawca Velo Projekt Spółka z o.o. podpisał umo-
wę 17 marca 2020 roku na opracowanie dokumentacji 
a następnie wybudowanie rekreacyjnego obiektu ma-
łej architektury - toru rowerowego typu pumptruck na 

terenie sportowo-rekreacyjnym w Kaputach. Budowa 
rozpoczęła się na początku maja bieżącego roku, w za-
kresie wykonawcy jest miedzy innymi wykonanie warstw 
konstrukcyjnych toru z wykończeniem nawierzchnią bi-
tumiczną, zagospodarowanie terenu i założenie trawni-
ków, jak i wyposażenie placu odpoczynku w ławkę, stojak 
rowerowy, kosz oraz oświetlenie toru. 
 Jest to pierwszy obiekt tego typu na terenie naszej 
gminy. 25 czerwca wylewana była nawierzchnia toru, 
dokładamy wszelkich starań, aby w wakacje mieszkańcy 
mogli korzystać z obiektu spędzając atrakcyjnie czas na 
świeżym powietrzu.   

Piotr Kuśmierczyk
Wydział Inwestycji i Remontów
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 W związku z zaleceniami Sanepidu, z uwa-
gi na niebezpieczeństwo związane z epide-
mią koronawirusa, fontanna miejska w Oża-
rowie Mazowieckim pozostanie nieczynna 
do odwołania. 
 Wiemy, że fontanna ta była w poprzednich 
latach stałym elementem letniego krajobra-
zu miasta, jednak ze względów sanitarnych 
i bezpieczeństwa mieszkańców w tym sezo-
nie nie planujemy jej uruchamiania.

FONTANNA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA.
NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

F O N TA N N A

N I E C Z YN N A
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#GaszynChallenge 
- Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

 Z radością przyjęliśmy wyzwanie rzucone nam 
przez partnerską gminę Brusy. 17 czerwca - grupa 
prawie pięćdziesięciu osób - pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Ożarowie Mazowieckim na czele z Burmi-
strzem Pawłem Kanclerzem oraz radni Rady Miejskiej 
z Przewodniczącym Andrzejem Cichalem wykonali 
10 pompek (panowie) i 10 przysiadów (panie) oraz 
zebraliśmy środki, które przekażemy Fundacji Siepo-
maga.   

 Wszystko w ramach #Gaszyn Challenge… Do wyko-
nania zadania nominowaliśmy: Starostwo Powiatu War-
szawskiego Zachodniego i Radę Powiatu, Urząd Miejski 
i Radę Miejską w Błoniu oraz Straż Miejską w Ożarowie 
Mazowieckim.
 #gaszynchallenge – jest to akcja charytatywna po-
legająca na zbiórce pieniędzy dla chorych dzieci, pod-
opiecznych Fundacji Siepomaga, które chorują na rdze-
niowy zanik mięśni.
 Wszystko zaczęło się od strażaka z miejscowości Ga-
szyn, który wpadł na pomysł zrobienia 10 pompek, wpła-

cenia 5 zł na rzecz małego Wojtka chorego na rdzeniowy 
zanik mięśni (SMA) i nominowania kolejnych osób do wy-
konania zadania. W ten oto sposób ruszyła akcja pod na-
zwą Gaszyn Challenge.
 Akcja Gaszyn Challenge rozprzestrzeniła się po ca-
łej Polsce. Wystarczy zrobić 10 pompek lub przysiadów, 
wpłacić 5 złotych na chore dzieci lub w łatwiejszej wersji 
nie zrobić pompek, ale wpłacić minimum 10 zł. Każdy, kto 
ukończy wyzwanie nominuje kolejne minimum 3 osoby 

lub instytucje, które mają 48 godzin na podjęcie i wyko-
nanie zadania. Filmik z akcji opublikowany został na stro-
nie gminy oraz w mediach społecznościowych. Pompują 
wszyscy - strażacy, policjanci, urzędnicy, ministranci, du-
chowni, żołnierze oraz wiele innych osób.
 W naszej gminie wyzwanie podjęli również strażacy 
ochotnicy z Ożarowa Mazowieckiego i Święcic i strażnicy 
miejscy, bo warto pomagać. 

  Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
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Kandydat (imię i nazwisko) Liczba głosów Procent głosów

DUDA Andrzej Sebastian 5426 38,77%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 4552 32,53%

HOŁOWNIA Szymon Franciszek 2294 16,39%

BOSAK Krzysztof 985 7,04%

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 340 2,43%

BIEDROŃ Robert 278 1,99%

ŻÓŁTEK Stanisław Józef 36 0,26%

JAKUBIAK Marek 30 0,21%

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 23 0,16%

TANAJNO Paweł Jan 17 0,12%

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 14 0,10%

Razem 13995

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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 Nowoczesne pracownie informa-
tyczne w Szkole Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie 
powstaną dzięki dofinansowaniu ze 
środków unijnych, budżetu woje-
wództwa mazowieckiego i środków 
budżetu państwa.
 30 czerwca 2020 r. przedstawiciele 
Gminy Ożarów Mazowiecki: Elżbieta 
Jastrzębska-Jóźwiak - Zastępca Burmi-
strza i Małgorzata Piotrowska – Skarb-
nik Gminy podpisali umowę partnerską 
o dofinansowanie projektu, w ramach 
którego Szkoła Podstawowa w Płocho-
cinie otrzyma komputery, tablice mul-
timedialne, monitory interaktywne, 
tablice dotykowe, laptopy, tablety, mo-
duły i programy edukacyjne, drukarki, 
projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne o wartości 
ok. 90 tys. zł. Nowe wyposażenie IT pomoże uczniom w 
przypadku zdalnej nauki. Dodatkowo nauczyciele sko-
rzystają ze szkoleń i instruktaży z prowadzenia nauki 
zdalnej o wartości ok. 30 tys. zł. 
Termin realizacji projektu planowany jest na początku 
nowego roku szkolnego 2020/2021.

 Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

 Elżbieta Jastrzębska -Jóźwiak
  Zastępca Burmistrza

73,51% FREKWENCJA W I TURZE WYBORÓW
PREZYDENCKICH W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
 Gratujemy Mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki obywatelskiej postawy. Do urn wyborczych poszło  73,51% 
uprawnionych wyborców. W I turze wyborów prezydenckich zagłosowało w naszej gminie 13 995 osób. 
 W głosowaniu ogólnopolskim (dane na stronie: wybory.gov.pl), żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50%, 
a co za tym idzie, odbędzie się II tura. Powtórne głosowanie odbędzie się 12 lipca 2020 roku, a zmierzą się w nim 
Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

SPRZĘT KOMPUTEROWY
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PŁOCHOCINIE
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 Po ponad trzymiesięcznej przerwie otwarta została pływalnia 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.
 Nie zwiększono cen biletów jednorazowych, ani karnetów. Waż-
ność karnetów, których czas obowiązywania wygasł od chwili za-
mknięcia basenu zostanie wydłużony.
Chcemy, aby nasza pływalnia była miejscem bezpiecznego uprawia-
nia sportu i zabawy w wodzie. Zgodnie z obowiązującymi wytyczny-
mi dla basenów i saun od 29 czerwca 2020r. obowiązują nowe regu-
laminy. Dla bezpieczeństwa Użytkowników i Obsługi wprowadziliśmy 
nowe obowiązujące zasady higieniczno - sanitarne. Przestrzeganie 
wytycznych będzie warunkiem korzystania z naszego obiektu. – pod-
kreśla Jacek Andrzejczak, dyrektor GOSIR w Ożarowie Mazowieckim. 
 

Oto niektóre z zasad obowiązujących
od 29 czerwca 2020 r.:

 ▶ z obiektu korzystać mogą jedynie osoby bez podwyższonej tem-
peratury ciała i bez jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim górnych 
dróg oddechowych,

 ▶ obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa po-
winna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk 
poprzez brodzik na płytę basenową,

 ▶ z usług obiektu, w tym w przebieralniach i w węzłach sanitarnych „strefy mokrej” może jednocześnie korzystać 
maksymalnie 50 osób,

 ▶ bezpośrednio przy kasie może znajdować się jedna osoba lub grupa osób razem zamieszkująca,
 ▶ maksymalnie z jednego toru basenu sportowego mogą korzystać 4 osoby jednocześnie, 
 ▶ maksymalnie z jednego toru basenu rekreacyjnego mogą korzystać 3 osoby jednocześnie,
 ▶ ze zjeżdżalni i basenu whirpool można korzystać pojedynczo, chyba że użytkownicy zamieszkują razem, 
 ▶ po wejściu do obiektu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk (dozownik dostępny jest przy wejściu),
 ▶ widownia pływalni pozostaje zamknięta.

PŁYWALNIA MIEJSKA OTWARTA

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Warszawie zaprasza do oddawania krwi 
mieszkańców woj. mazowieckiego szczególnie w 
miesiącach letnich, kiedy występuje zwiększone za-
potrzebowanie na krew. W czasie wakacji spada licz-
ba honorowych dawców krwi, natomiast liczba pa-
cjentów potrzebujących jej jest większa, niż w innych 
miesiącach.

 Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18 - 65 lat legitymu-
jące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, zaprasza-
my do siedziby Centrum Krwiodawstwa przy ul. Saskiej 
63/75, do naszych Terenowych Oddziałów oraz na akcje 

krwiodawstwa zaplanowane na terenie Warszawy i woj. 
mazowieckiego. Harmonogram akcji krwiodawstwa do-
stępny jest w linku: 

http://www.rckik-warszawa.com.pl/pliki/plan.pdf 

 Szczegółowe informacje na temat możliwości i zasad 
oddania krwi udostępnione są na stronie internetowej 
RCKiK w Warszawie.
 Przed oddaniem krwi należy sprawdzić bieżące infor-
macje: www.rckik-warszawa.com.pl.

KAMPANIA ”TWOJA KREW-MOJE ŻYCIE” 
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 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że z dniem 1 czerwca 2020 roku została uruchomiona przez Gminę 
Ożarów Mazowiecki w porozumieniu z Gminą Stare Babice oraz Gminą Piastów nowa linia autobusowa relacji Stare 
Babice - przez Zielonki - Bronisze - Jawczyce – Piastów przez miejscowości Stare Babice, Zielonki, Strzykuły, Wieru-
chów, Bronisze, Jawczyce, Piastów- ulicami: Rynek, Piłsudskiego, Warszawska, Południowa Strzykulska, Sochaczewska, 
Świerkowa, Poznańska, Sadowa, Przyparkowa, Piastowska, Sadowa, Piwna, Piastowska, Aleja Marszałka Józefa Piłsud-

skiego, Generała Józefa Sowińskiego, Aleja 
Wojska Polskiego i Aleja Tysiąclecia.
 W autobusach powyższej linii hono-
rowane będą bilety ZTM Warszawa krótko  
i długoterminowe. Bilety jednorazowe oraz 
bilety miesięczne (tylko na tę linię) emito-
wane są przez przewoźnika. Rozkład jazdy 
autobusów dostępny jest na stronie www.
ozarow-mazowiecki.pl w zakładce komuni-
kacja. 

 Trasa linii autobusowej Stare Babice - 
przez Zielonki - Bronisze - Jawczyce – Pia-
stów

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

NOWA LINIA AUTOBUSOWA
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 „Ksiądz Jan zaskoczył nas swym przedwczesnym odejściem, odkąd opu-
ścił naszą parafię planowaliśmy z rodziną go odwiedzić, najpierw w Szwajcarii, 
potem w Otwocku… nie zdążyliśmy…wielki żal. Wiele wspomnień zarówno 
mnie, jak i moją rodzinę łączy z Księdzem Janem. Zawsze uśmiechnięty, otwar-
ty teraz przed oczami mam kilka obrazów, które zachowam na zawsze. Księdza 
pijącego herbatę w mojej jadalni i mówiącego: Pani Aniu, ale kolejnej bez cukru 
nie dam rady… Księdza Jana kopiącego ziemie na przykościelnych rabatach 
i sadzącego bratki… Proboszcza przyjeżdzającego co roku na pielgrzymi szklak 
do pątników zielono - biało - czerwonej z ciepłym posiłkiem, coca- colą i śliwka-
mi w czekoladzie, długo zostawał z nami w kręgu, opowiadał dowcipy a jeszcze 
chętniej śpiewał z całą grupą… Króla Melchiora na Orszaku Trzech Króli… 
 Był Kapłanem szczerym, dobrym, o wielkim sercu. Pomagał ludziom tak, 
by świat tego nie widział, skromny, zawsze z dobrym słowem i bardzo gościnny. 
 Najbardziej dziękuje mu za to jak wspierał nas w tworzeniu Telewizji Mise-
ricordia, czuliśmy jego zielone światło na ten szalony projekt, nikt się nie spo-
dziewał jak wiele dobra on przyniesie, mieliśmy wiele trudności, ale Ksiądz Jan 
wspierał nas do końca swojego pobytu w Ożarowie. Będziemy mu za to, jako 
Fundacja Misericordia, zawsze bardzo wdzięczni i będziemy go otaczać swymi 
modlitwami. Księże Janie po prostu dzięki za te kilka chwil tu na ziemi i do zo-
baczenia…”

Anna Jaroń

 Nasz Proboszcz Jan był bardzo otwarty na inicjatywy parafian. To on zezwolił na reaktywowanie zawieszonej kilka 
lat wcześniej gazetki parafialnej Misericordia i bardzo był dumny, że jest grupa parafian, która chce ją tworzyć. Z jego 

pomocą zostało wyremontowane i przygotowane studio nagrań, zainstalowane 
w kościele kamery, dzięki którym teraz w czasie pandemii mogliśmy uczestni-
czyć we Mszach świętych. Zależało mu na rozkwicie Sanktuarium i kultu Bożego 
Miłosierdzia, wyrzucał sobie, że nie wszystko się udaje. Jednak bardzo się starał. 
Dzięki niemu otrzymaliśmy relikwie św. siostry Faustyny, po którą sam osobiście 
pojechał wraz z parafianami do Łagiewnik, postarał się także o relikwie św. Jana 
Pawła II. Zawdzięczamy mu zmianę organów w górnym kościele, które teraz 
pięknie grają ubogacając liturgię, ale też posłużą tej parafii jeszcze długie lata. 
Co roku boisko parafialne zaludniało się, gdy był organizowany Dzień Dziecka, 
Dzień Ojca. To on wsparł inicjatywę organizacji w Ożarowie Mazowieckim Or-
szaku Trzech Króli, mając w nim rolę króla Melchiora, którą bardzo ekspresyjnie 
odgrywał – z karocy walcząc trybularzem z gromadą diabłów. 
 Ksiądz Jan szanował ludzi. W każdym znalazł coś dobrego i każdy przy 
nim mógł się poczuć wyjątkowy. Lubił spotkania z ludźmi, żartował, był gościn-
ny, radosny. Jego znakiem rozpoznawczym były „śliwki nałęczowskie”, które po-
jawiały się podczas zebrań Rady Parafialnej, spotkań z Akcją Katolicką, Kołem 
Żywego Różańca, czy Grupą Charytatywną. Chętnie wyjeżdżał z parafianami na 
pielgrzymki do miejsc kultu. Pamiętał o pielgrzymach idących na Jasną Górę, 
do Łagiewnik, których wspierał nie tylko słowem, ale i posiłkiem oraz podziwiał 
za trud i wyrzeczenia. Będąc Proboszczem wziął udział jako zwykły pielgrzym 
w wymagającej - bo rowerowej, pielgrzymce do Santiago de Compostela, pod-
porządkowując się organizatorowi i przewodnikowi tego wyjazdu. 
 Nie przestanie być dla mnie „Księdzem Janem”, a moja modlitwa za niego 
trwa i będzie trwać … Wiem, że i on nie przestanie orędować za nami. Wysokich 
lotów, Księże Janie… 

Agnieszka Przybyszewska

 7 maja 2020 r. zmarł Ks. Jan Latoń SAC – proboszcz Parafii Miłosier-
dzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim w latach 2008 – 2014. Był człowie-
kiem otwartym, żyjącym blisko parafian i z nimi. Oto jak go zapamiętali 
bliscy współpracownicy oraz obiektyw aparatu:

Ks. Jan Latoń SAC
- wspomnienie…



 Oto jak sam wspominał na łamach gazety parafialnej „Misericordia” :
 „O kapłaństwie myślałem już w szkole średniej. Nie byłem jednak zdecydowany, czy wstąpić do seminarium die-
cezjalnego, czy do zakonnego. W Kaliszu znałem dwa zgromadzenia zakonne: jezuitów oraz franciszkanów. Reguła 
zakonna tych zgromadzeń wydawała mi się jednak zbyt zamknięta, jeśli chodzi o kontakt ze światem. Opatrzność 
sprawiła, iż kończąc Technikum Samochodowe w Kaliszu, otrzymałem propozycję studiowania w Instytucie Studiów 
nad Rodziną ATK (dzisiaj UKSW) w Warszawie. Tu po raz pierwszy zetknąłem się z pallotynami… 
Na Akademii Teologii Katolickiej spotkałem wielu wspaniałych księży studentów. Z niektórymi miałem bardzo ser-
deczne, bliskie relacje. Gdy zwierzałem się im z moich poszukiwań i zamiarów, najczęściej otrzymywałem odpowiedź: 
Jeżeli już, to idź do pallotynów. To bardzo otwarte na świat i ludzi oraz współczesne problemy zgromadzenie. Pojedź 
do seminarium w Ołtarzewie, zobacz wystawiane przez kleryków Misterium Męki Pańskiej… 
… To wszystko utwierdziło mnie w przekonaniu, że pallotyni są zgromadzeniem, w którym znajdę to, czego w młodo-
ści szukałem: oparcie we wspólnocie i możliwość wyjścia do ludzi, do świata. 
 Nigdy nie żałowałem wyboru tego zgromadzenia. Na ziemi nie ma ani doskonałych małżeństw, ani idealnych 
wspólnot zakonnych. Pallotyni jednak zawsze stwarzali księżom i braciom szerokie możliwości w rozeznaniu pola 
duszpasterskiej pracy. Sam tego doświadczyłem w ponad 30-letniej posłudze kapłańskiej. Mądry kompromis pomię-

dzy zakonną dyspozycyjnością a naszymi ludzkimi moż-
liwościami, uzdolnieniami daje szansę owocnej pracy, 
duchowej radości i nieustannego rozwoju. 
  Od prawie dwóch lat pracuję w Szwajcarii. Poznałem 
nowych współbraci pallotynów ze Szwajcarii oraz In-
dii. To kolejne w moim życiu wyzwanie, nowa, ciekawa 
i ubogacająca rzeczywistość…”
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  W sierpniu tego roku wszyscy 
jako Polacy przeżywać będziemy 
ważną rocznicę. To setna rocznica 
wydarzeń zwanych „cudem nad 
Wisłą” – zadecydowały one o utrzy-
maniu niepodległości tuż po jej 
odzyskaniu przez Polskę po 123 la-
tach niewoli. Społeczność ożarow-
ska ma powód by w szczególny 
sposób uczcić tę doniosłą rocznicę 
wojny polsko – bolszewickiej i bo-
haterskiej obrony ojczyzny przez 
naszych rodaków. W tym roku mija 
bowiem także sto lat od śmierci 
Zenona Kochanowskiego. Zwią-
zek, który łączy te wydarzenia, tę 
osobę i naszą małą ojczyznę – Oża-
rów Mazowiecki jest symboliczny, 
znamienny a jednocześnie bar-
dzo ważny. Zenon Kochanowski 
mieszkał w Ożarowie Mazowiec-
kim i właśnie stąd poszedł na woj-
nę jako żołnierz - ochotnik. Zginął w pierwszych dniach 
sierpnia 1920 roku w walkach obronnych toczonych przez 
armię polską między Łomżą a Ostrołęką. 
  Ciało jego nigdy nie zostało odnalezione. Nigdzie nie 
ma grobu, ani tablicy ani jakiegokolwiek innego śladu, 
który mówiłby o ofierze jego dziewiętnastoletniego życia. 
Oddał je walcząc przeciwko bolszewickiemu najazdowi, 
który miał unicestwić właśnie odradzającą się Polskę.
 Dlatego Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł 
Kanclerz po rozmowach z rodziną Kochanowskich (zwią-
zanych z Ożarowem, a ściślej z Ołtarzewem od początku 
XX wieku) podjął decyzję, że ten szlachetny, patriotyczny 
czyn zakończony wielką tragedią, zasługuje właśnie teraz 
na szczególne upamiętnienie.
   Dokona się to w symbolicznym i kojarzonym z patrio-
tyzmem miejscu naszej miejscowości. Materialnym wyra-
zem upamiętnienia będzie kamienna tablica ze stosowną 
treścią umieszczona na cmentarzu wojennym w Ołtarze-
wie. Uroczyste odsłonięcie jej nastąpi w sierpniu. Ma to 
szczególne znaczenie. Na cmentarzu parafialnym obok 
pochowani są bowiem jego rodzice i bracia. Niedaleko, bo 
na ulicy Kościuszki był ich dom rodzinny, z którego Zenon 
wyszedł na wojnę.
 Zenon Kochanowski urodził się w 1901 roku w War-
szawie. Jego rodzice Jan i Stanisława Kochanowscy wraz 
z trzema synami Zenonem, Henrykiem i Tadeuszem tuż 
przed wybuchem I wojny światowej przenieśli się z War-
szawy do Ołtarzewa i zamieszkali przy ulicy Kościuszki. 
Obecnie jest to w granicach miasta Ożarów Mazowiec-
ki – osiedle Ołtarzew. Najstarszy syn Zenon w 1920 roku 
uczęszczał do Szkoły Kupieckiej Zgromadzenia Kupców 
Miasta Stołecznego Warszawy położonej u zbiegu ulic 
Prostej i Waliców.
  W obliczu bolszewickiej agresji w lipcu 1920 roku po-
wstała Armia Ochotnicza. Stojący na jej czele gen. Józef 

Haller wydał odezwę do wstępo-
wania w jej szeregi. Odzew wśród 
patriotycznej młodzieży był spon-
taniczny i bardzo mocny. Ucznio-
wie i studenci zaciągali się do war-
szawskich pułków ochotniczych. 
Wśród nich byli profesorowie 
i uczniowie Szkoły Kupieckiej. 
 Zenon Kochanowski zgłosił się 
do 205 pułku piechoty ochotniczej 
imienia Jana Kilińskiego. W tym 
pułku Zenon Kochanowski wcie-
lony został jako szeregowy do 
2  drużyny, 1 plutonu, 8 kompanii 
w składzie II batalionu. II batalion 
tworzony był w Warszawie pomię-
dzy 13 a 19 lipca 1920 r. prawie 
wyłącznie z zaciągu ochotniczego. 
Tempo tworzenia oddziału było 
błyskawiczne – wszak wojska bol-
szewickie zbliżały się do Warszawy. 
25 lipca dowódcą pułku został ma-

jor Bernard Stanisław Mond. 26 lipca odbył się przegląd 
pułku na Polu Mokotowskim i wymarsz na pierwsze strze-
lanie, gdzie prawie sto procent chłopców - żołnierzy strze-
lało po raz pierwszy w życiu. 28 lipca nastąpiła przysięga 
pułku i utworzenie kompanii karabinów maszynowych 
w każdym batalionie. A już 30 lipca pułk maszerował na 
front. Po południu bataliony ściągały na Plac Trzech Krzy-
ży. Oddziały ustawiały się frontem, składały raporty. Po 
przemówieniu dowódcy i wręczeniu pułkowi chorągwi 
przez księcia Lubomirskiego porządek prysł. Tłumy zmie-
szały się z żołnierzami. W padającym deszczu wśród ogól-
nego szlochu młodzi żołnierze - ochotnicy przystrojeni 
kwiatami i zielenią żegnali się z najbliższymi. Po komen-
dach przywołujących wojskowy porządek oddziały przy 
dźwiękach orkiestry wymaszerowały ulicami Warszawy na 
dworzec. Wieczorem tego dnia i w nocy oddziały zosta-
ły załadowane do wagonów na stacji Warszawa Wileńska 
i odjechały pociągami do Ostrołęki.
 Szeregowy Zenon Kochanowski wraz ze swoim od-
działem dotarł do Ostrołęki 31 lipca 1920 roku i o godzinie 
20.45 wysłał do rodziny kartę pocztową (jest ona w posia-
daniu rodziny). Dalej mamy tylko informacje co do losów 
Batalionu II w którego był szeregach. 1 sierpnia batalion, 
wraz z częścią 17 pułku artylerii ciężkiej, forsownym mar-
szem z Ostrołęki dotarł do Miastkowa i miejscowości Ko-
rytki Leśne. Tu młodzi żołnierze batalionu po raz pierwszy 
zetknęli się z działaniami wojennymi. Następnie II batalion 
pomaszerował na Chmielew i Nowogród, gdzie wcześniej 
już pozycje zajął III batalion tegoż 205 pp. Tam też nastąpił 
pierwszy bój II batalionu z bolszewikami. Żołnierze polscy 
starli się z 10 dywizją kawalerii bolszewickiej. Stanowiła 
ona część, otoczonego złą sławą okrucieństwa, III Korpusu 
konnego Gaj Chana, który po ominięciu od północy Łom-
ży parł na Ostrołękę .
  8 kompania Zenona Kochanowskiego prowadziła 

ZENON KOCHANOWSKI BOHATER WOJNY POLSKO – BOLSZEWICKIEJ 
1920 ROKU Z OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
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walki wokół skrzyżowania dróg na Łomżę i Nowogród 
w Miastkowie. Kompania została bardzo mocno pobita 
przez Kozaków i wycofywała się z całym batalionem na 
Ostrołękę. Tego dnia, 1 sierpnia odnotowano największe 
straty. Na drugi dzień doliczono się z II batalionu zaledwie 
czterdzieści procent ludzi. Od tego momentu nie ma już 
śladu po Zenonie Kochanowskim. Jego Rodzice szukali 
syna aż do swojej śmierci - bezskutecznie. Bilans tych walk 
był dla 205 pułku bardzo krwawy. Jednak pomimo wiel-
kiej przewagi wroga młodzi ochotnicy spełnili swoje za-
danie. Oddział nie został rozbity. Ciężkie walki odwrotowe 
trwały do 14 sierpnia. Pułk cofał się aż do okolic Nasielska. 
Następnie od 16 sierpnia uczestniczył w wielkiej i zwycię-
skiej kontrofensywie wojsk polskich. 
  Zenon Kochanowski żołnierz, ochotnik z Ożarowa Ma-
zowieckiego zginął około 1 sierpnia 1920 roku najpraw-
dopodobniej w rejonie: Chmielew, Nowogród, Miastków, 
miejscowości obok drogi Miastków – Ostrołęka. To pół-
nocno – wschodnie rejony Polski położone między Łomżą 
a Ostrołęką.
 W książce o 205 pułku wydanej w latach trzydziestych 
XX wieku i innych archiwaliach Zenon Kochanowski figu-
ruje jako zaginiony. W okresie międzywojennym w Szkole 

Kupieckiej w Warszawie umieszczono tablicę pamiątkową 
poświęconą dziewięciu uczniom i profesorowi poległym 
w wojnie polsko – bolszewickiej. Wśród nich umieszczo-
ne było nazwisko Zenona Kochanowskiego. Szkoła uległa 
zniszczeniu w czasie II Wojny światowej i obecnie nie ma 
żadnego materialnego śladu o ich walce i śmierci. 
 W setną rocznicę śmierci Zenona Kochanowskiego 
Społeczność Ożarowa Mazowieckiego przywraca pamięć 
o nim i jego spontanicznej, młodzieńczej ofierze życia 
będącej naszym wkładem w walki o niepodległość. Tym 
samym tworzy naszą zbiorową pamięć o trudnej drodze 
do powstania państwa polskiego. Wpisuje się też w ogól-
nopolskie obchody stulecia bitwy warszawskiej i „cudu 
nad Wisłą”. Wydarzenie to jest ważne dla naszej ożarow-
skiej wspólnoty. Istotne dla budowania naszej tożsamości, 
utrwalania postaw patriotycznych i szacunku dla naszych 
przodków, dzięki którym możemy dziś żyć w niepodległej 
Rzeczpospolitej. 

Dariusz Młotkiewicz
Autor artykułu jest stryjecznym wnukiem

Zenona Kochanowskiego 

Porady psychologiczne:
 Codziennie w godzinach 8.00-15.00 pod nr telefonu 
22 722 00 23, 22 722 26 73 lub za pośrednictwem e-mail 
mbrajczewska@ops.ozarow-mazowiecki.pl dyżuruje psy-
cholog, który udziela wsparcia psychologicznego oso-
bom potrzebującym pomocy w związku z problemami 
w domu, pracy, rodzinie. Każdy szukający wsparcia w ra-
dzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami, również w za-
kresie zaistniałej sytuacji związanej z epidemią koronawi-
rusa może nawiązać kontakt.

Zasiłek pielęgnacyjny:
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazo-
wieckim przypomina, że zgodnie z ustawą o świadcze-
niach rodzinnych Art.16 ust. 6 „Zasiłek pielęgnacyjny nie 
przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgna-
cyjnego.”
 W związku z powyższym wszystkie osoby, które po-
bierają zasiłek pielęgnacyjny z Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, a mają przyznany dodatek pielęgnacyjny z ZUS 
lub KRUS, są zobowiązane niezwłocznie poinformować 
o tym fakcie dział świadczeń rodzinnych w Ośrodku Po-
mocy Społecznej.
• kontakt z pracownikami w godzinach 8-16 od po-
niedziałku do piątku pod numerami telefonu 22 722 
26 73 22 722 00 23, lub za pośrednictwem kanałów 
elektronicznych:
ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl
kpatrzałek@ops.ozarow-mazowiecki.pl

PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 
Ośrodek Pomocy Społecznej jako Organizacja Partnerska 
o zasięgu lokalnym podpisał umowę z Bankiem Żywno-
ści w Warszawie na realizację zadań z zakresu dystrybucji 
artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebują-

cych w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 
2019. 
 Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być ob-
jęte osoby i rodziny:
1. znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające 
kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
tj. w których występują np. bezrobocie, niepełnospraw-
ność, długotrwała choroba, wielodzietność,
2. oraz w których dochód nie przekracza 200% kryterium 
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomo-
cy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodaru-
jącej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.
  Osoby zainteresowane otrzymaniem tego rodzaju 
pomocy, spełniające kryteria określone w wytycznych 
do realizacji programu proszone są o skontaktowanie się 
telefonicznie lub e-mail z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 165 w celu uzy-
skania skierowania.
• Kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Po-
mocy Społecznej w godzinach 8-16 od poniedziałku 
do piątku pod numerami telefonu 22 722 26 73, 22 
722 00 23 lub za pośrednictwem kanałów elektronicz-
nych:
ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl
ekowalska@ops.ozarow-mazowiecki.pl
mrys@ops.ozarow-mazowiecki.pl uzyskasz informację 
o sposobach realizowania świadczeń w tym wymaga-
nych dokumentach, sposobach przyjmowania i załatwia-
nia spraw elektronicznie.
  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Elżbieta Kowalska

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE
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 Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce wakacyjny numer Informatora Ożarowskiego. 

 Część z Państwa przeczyta zapewne to wydanie wypoczywając na urlopie, w tym roku pewnie 

niekoniecznie z dala od domu. Mam nadzieję, że w chwili wytchnienia znajdą Państwo czas 

na przeczytanie tego co przygotowaliśmy. Kolejny numer będzie czekał na czytelników pod 

koniec sierpnia. Jeśli macie ochotę to napiszcie do nas z wakacji, a my zrewanżujemy się jakimś 

gminnym drobiazgiem albo przyślijcie zdjęcie Informatora zabranego na wakacje.

Piszcie na adres:

Redakcja Informatora Ożarowskiego

ul. Kolejowa 2

05-850 Ożarów Mazowiecki

Zdjęcia przysyłajcie na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl 

Życzymy bezpiecznego wypoczynku i miłej lektury! Dbajcie o siebie!

Redakcja Informatora Ożarowskiego

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY CZYTELNICY

 Mieszkańcu…masz kocioł na nieekologiczne pa-
liwa stałe? Ogrzewasz dom piecem na węgiel, eko-
groszek, drewno czy olej? Przypominamy, że w roku 
bieżącym kontynuujemy niezależny od zewnętrznego 
finansowania, gminny Program ograniczenia niskiej 
emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki, który nie jest 
jedynie jednorazową akcją, a cyklicznym, wieloletnim 
działaniem, mającym realnie wpłynąć na jakość po-
wietrza.
 Do składania Deklaracji zachęcamy osoby, które 
posiadają nieekologiczne kotły na paliwa stałe – na 
ich wymianę są jeszcze ostatnie wolne miejsca na li-
ście podstawowej Programu, gwarantujące otrzyma-
nie gazowego pieca kondensacyjnego ze wsparciem 
w wysokości do 5 000 zł jeszcze przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego.

 Tegoroczna edycja zakłada instalację nowych źró-
deł ciepła w terminie do końca listopada 2020 roku. 
Tych z Państwa, którzy z jakichkolwiek względów nie 
wezmą udziału w Programie na 2020 rok, zachęcamy 
do śledzenia informacji o kolejnym naborze, zaplano-
wanym na I kwartał przyszłego roku.
 W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kon-
taktu z Referatem Funduszy Zewnętrznych pod nume-
rem telefonu 22 731 32 28. Szczegółowe informacje 
dotyczące Programu znajdują się na głównym por-
talu internetowym Gminy www.ozarow-mazowiecki.
pl w zakładce Strefa mieszkańca/Wymiana kotłów 
grzewczych. 

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

Naszemu Koledze

Pawłowi Krupie
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci Taty 
składają 

Dyrektor oraz Pracownicy 
Domu Kultury „Uśmiech”

WYMIEŃ ,,KOPCIUCHA”
NA EKOLOGICZNY KOCIOŁ GRZEWCZY
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Informujemy, że archiwalne numery 
Miesięcznika Miasta i Gminy
INFORMATOR  OŻAROWSKI 

mogą Państwo znaleźć 
na stronie internetowej Gminy: 

www.ozarow-mazowiecki.pl/media-lokalne/
informator-ozarowski-120



 Placówki oświatowe wprowadziły także nowe za-
sady bezpieczeństwa, które mają przeciwdziałać zaka-
żeniom koronawirusem. Śledziły one zmieniające się 
wytyczne Ministerstwa Zdrowia, wprowadzały te zale-
cenia w życie, dezynfekowały pomieszczenia i sprzęty, 
pilnowały nauczycieli i uczniów w zakresie zachowy-
wania odpowiedniego dystansu społecznego, noszenia 
maseczki i rękawiczek. Szkoły były także dpowiedzialne 
za rozdysponowanie sprzętu, laptopów i tabletów, po-
zyskanych przez Gminę z różnych źródeł, z programu 
Zdalna Szkoła, z projektu unijnego Naukowy zawrót 
głowy, ze  szkolnych i urzędowych zasobów. Placówki 

oświatowe przeszły w tym czasie reorganizację planu 
zajęć dla wszystkich uczniów, ale i przystosowały się, 
od momentu kiedy było to możliwe, do nowego sposo-
bu pracy z uczniami, posiadającymi specjalne potrzeby 
edukacyjne. 
 Również samo zakończenie roku szkolnego wyglą-
dało tym razem zupełnie inaczej. Uczniowie zakończyli 
rok szkolny m.in. zdalnie, spotykając się online, odbiera-
jąc świadectwa bezpośrednio w szkole z zachowaniem 
wyznaczonych zasad bezpieczeństwa, jak wchodzenie 
osobnymi wejściami, zachowanie reżimu dezynfekcji 
rąk i obowiązkowej maseczki. Dla uczniów ósmych klas 

odbędzie się oficjalne zakończenie 
roku szkolnego z serdecznym po-
dziękowaniem dyrekcji i kadry na-
uczycielskiej za lata nauki spędzo-
ne razem. Rozdane zostaną również 
nagrody dla laureatów konkursu 
O pióro Burmistrza i Ożarowskie Pe-
rełki. 
 Ten rok szkolny był niełatwy 
i postawił wszystkich w oświacie 
przed nowymi zadaniami i wyzwa-
niami. Przyniósł on jednak ze sobą 
również wiele korzyści, jak np. 
zdobywanie kompetencji informa-
tycznych i zarządzania własnym 
czasem, z którymi ósmoklasiści 
przechodzą na kolejny etap eduka-
cji i idą dalej w świat. 

     
 Michał Turkas

Dyrektor Biura Oświaty

 26 czerwca 2020 r. zakończył się niezwykły rok szkolny 2019/2020, który na pewno przejdzie do historii. 
Szkoły w tym roku stanęły na wysokości zadania, epidemia, która zapanowała w Polsce od marca 2020 r. po-
stawiła nowe wyzwania przed dyrektorami placówek oświatowych. Szkoły wdrożyły nauczanie zdalne, które 
wiązało się z użyciem nowych metod i technik kształcenia na odległość oraz z nowymi sposobami wykorzysta-
nia narzędzi informatycznych. 

ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 2019/2020
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biuro@gm-studio.pl 
tel. 504 686 925

Usługi Foto-Video. 
  
Filmowanie i Fotografowanie. 
  
Śluby, wesela, komunie, studniówki,  
chrzty i inne uroczystości rodzinne i 
firmowe. 
 
Zapraszamy do kontaktu. 

IT PROGRESSIO
NEW PERSPECTIVE

| Doradztwo w sprawie RODO (współpraca z kancelariami) 
| Naprawa komputerów i laptopów 
| Tworzenie stron internetowych i aplikacji dla firm 
| Doradztwo w zakresie bezpieczenstwa informacji i systemów komputerowych 
| Projektowanie graficzne i tworzenie wizerunku firmy (marketingowe) 
| Automatyzacja procesów biznesowych

(+48) 500 195 617

patryk.misiolek@wp.pl

Patryk Misiołek

FOTOWOLTAIKA Prąd ze Słońca
Własna Elektrownia Słoneczna 6 kWp

już od 17.000 złotych
Bezpłatny Audyt i Projekt. Najwyższa Jakość 

Kredyty dla OZE Dotacje Ulgi Odliczenia Leasing dla Biznesu
Zapraszam do kontaktu 

503 112 300          energiaodnawialna88@gmail.com

Pokoje Na Pogodnej
Barbara Bogucka 

tel. 508 929 531 email:pokoje.pogodna@gmail.com 
facebook.com/barbara.bogucka.1257

Pogodna 64,Piotrkówek Mały 05-850 Ożarów Mazowiecki

„S A J M E X”
Tynki, Posadzki Maszynowe, Docieplenia-Elewacje, Usługi 

Budowlano-Wykończeniowe
Szymon Kowalczyk

Tel.601 366 558 email: biuro@sajmex.pl 

TWÓJ PRAWNIK Online
Zabezpieczenie Firmy w Pakiecie dla Firm już od 240zł/rok 

 Tarcza Antykryzysowa Upadłość Sprawy Pracownicze i inne
PAKIET DLA CIEBIE-dla Osób Indywidualnych Pakiet 149zł/rok( 12,40zł/m)

Zniżka 100% na 3 pierwsze porady, pozostałe 35zł każda
Prawo Cywilne Spadkowe Mieszkaniowe-z pozwoleniem na budowę i inne

Gwarancja Dostępu do Platformy 24/7-Zgłoszenie Spraw Online
 Zapraszam do kontaktu email:prawnikporady24@gmail.com
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 Umówiliśmy się z Informatorem na wybór książek 
do polecenia; po jednej dla mężczyzny i dla kobiety, 
ale ostatecznie wybieraliśmy tak, by książki z przy-
jemnością czytali wszyscy. I co najważniejsze: są 
to książki, które znaleźć można w naszej Bibliotece.

 Moja historia. Otylia Jędrzejczak 
 Paweł Hochstim, Paweł Skraba

 Biografia Jędrzej-
czak, naszej słynnej 
pływaczki, podzi-
wianej „Otylii” trafi 
nie tylko do osób bi-
jących rekordy na 
gminnym basenie, 
czy sportowców 
w okolicy. To lektura 
wszystkich, którzy 
wiedzą (albo właśnie 
jeszcze nie wiedzą) – 
jak wielką cenę płaci 
się za życie, które do-
słownie - poświęca 
się - dla rekordów. 
Otylia Jędrzejczak 
z pomocą ghostwriterów (dlatego książka też świetnie się 
czyta) nie tylko dzieli się osobistymi wspomnieniami, ale 
doskonale portretuje sportowy świat i przebieg swojej 
kariery. Warto! 
_ _ _

 Kółko się pani urwało
 Jacek Galiński 

  Podpis na okład-
ce brzmi „komedia 
kryminalna”. I to jest 
całkiem poważny 
fakt. Po latach dobrej 
passy autorów i czy-
telników polskiego 
kryminału gatunek 
zaczyna się mienić 
podgatunkami, odno-
gami, a polska kome-
dia kryminalna wcale 
nie ustępuje klasyce 
gatunku, chociażby 
powieściom Eduar-
do Mendozy. Galiński 
tworzy postać zrzędli-
wej Zofii Wilkońskiej, 

którą los wyzywa do podjęcia śledztwa w sprawie profa-
nacji munduru po zmarłym mężu. Co za zwroty akcji! Jest 
tam wszystko – trup, włamanie i głośne wybuchy śmie-
chem. A to dopiero początek trylogii. I debiut. Polecamy! 
_ _ _

 52 tygodnie
 Anne Crausaz, Widnokrąg, Piaseczno 2015.

Jak obrazowo opo-
wiedzieć dziecku, ile 
trwa rok? I jak wy-
gląda zmieniająca 
się przyroda? My po-
lecamy książkę opo-
wiadającą o czasie 
artystycznie, prosto, 
ale też konkretnie 
i na przykładach. Jest 
to książka o drzewie. 
O jednym, jedynym 
drzewie. Zastanawia-
cie się, jakie porywa-
jące przygody miewa 
jedno drzewo? Prze-

cież się nie rusza, nie śpiewa, nie czaruje, nie gada, bo to 
nie jest bajkowe drzewo, tylko takie prawdziwe. Jabłonka. 
Ale przecież jabłonka to żywy organizm. Prowadzi swoje 
piękne, ciekawe życie. Spokojne, zgodne z rytmem natu-
ry wyznaczanym przez zmieniające się pory roku. Ona też 
się zmienia, z każdym tygodniem. I w każdym tygodniu 
odwiedza ją inny ptak. Za każdym razem są to ptaki pięk-
nie narysowane. Dziecko może je dokładnie obejrzeć, 
poznać i zapamiętać. Bo każdy z tych ptaków opowiada 
nam o swoich zwyczajach... Zdecydowanie polecamy!
_ _ _

 Nienauczalni
 Gordon Korman, 
 Recenzja Wolontariuszki Biblioteki Zosi D.

 „Nienauczalni” to książka, którą kazała przeczytać mi 
moja mama, mówiąc, 
że przyda mi się do 
różnych wypracowań. 
Niestety miała rację. 
To opowieść o przy-
jaźni, wewnętrznych 
przemianach i tru-
dzie budowania rela-
cji. Książka opowiada 
o historii szóstki dzieci 
i ich nauczycielu panu 
Kermitt’cie. NSK-8 to 
klasa, do której trafiają 
uczniowie tzw. „proble-
matyczni”. Uczęszcza-
nie do tej klasy oznacza 

znalezienie się poza życiem szkoły. Tylko jedna dziewczy-
na trafia tam z własnej woli. 
 Czytając książkę dowiadujemy się, że uczniowie NSK-
8 trafili do tej klasy przez różne czynniki, które uniemożli-
wiały im naukę. Ich nauczyciel też nie jest tam bez powo-
du. Został przymusowym wychowawcą klasy na skutek 

KSIĄŻKI NA LATO…
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przykrego zdarzenia, które miało miejsce kilka lat wcze-
śniej. Z pełnego pasji szczęśliwego człowieka zmienił się 
w nauczyciela próbującego dotrwać do emerytury. Dzię-
ki pewnej nauczycielce i swoim uczniom, pan Kermitt 
staje się znów sobą sprzed kilku lat, dzięki czemu może 
pomóc młodzieży z klasy NSK-8, która jak się okazuje jest 
w stanie zrobić wiele dla swojego nauczyciela i siebie sa-
mych.
_ _ _

 Tumtum. Dudniący słoń
 Anya Damirón

 Wspaniała książka do 
czytania, ale i zabawy 
z przedszkolakami. 
Opowiada przygodę 
słonia Tumtuma, który 
był bardzo duży i przez 
to baaardzo samotny… 
Zwierzęta w lesie bały 
się dudniącego słonia 
i zawsze ukrywały się 
przed nim, a Tumtum 
myślał, że jest jedynym 

mieszkańcem lasu. Pewnego dnia…nie, nie będziemy 
uprzedzać faktów. Powiemy tylko, że przy tej pięknie ilu-
strowanej książce można także się pogimnastykować i ra-
zem z dzieckiem zrobić to, co słoń: Tum! TuUuM! TuUuM! 
TuUuM!

 Urszula Śniegowska, jedna z mam zaangażowana 
w Ożarowski Tydzień Czytania Dzieciom (konkurs)

Mamy dwóch Synków - słodkie urwisy
od zawsze książka nam towarzyszy.
Nawet gdy w wózkach podróżowali

to chętnie książki już przeglądali.
Zawsze wieczorem razem siadamy,

zanim zaśniemy książki czytamy.
Wnet w wyobraźni się przenosimy

gdzie Calineczka, Królowa Zimy,
gdzie Pociąg Tomek i samochody

mają wesołe swoje przygody.
A gdy noc mija i świt nastanie,

przychodzą z książką: „Czas na czytanie!”
Jesteśmy dumni z tych naszych Smyków,

mają zadatki na czytelników.
Wspólne czytanie zbliża Rodzinę,
daje wytchnienie, wesołą minę,

a także błogą tą chwilę ciszy,
gdy szelest kartek tylko się słyszy.

WIERSZYK
O ZALETACH CZYTANIA 

 W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, prze-
łożone na przyszły rok zostają imprezy gminne: Dni Oża-
rowa Mazowieckiego i Dożynki Gminne.
 Planujemy organizację imprez w ramach „Ożarow-
skiej Sceny Letniej z Uśmiechem”, z zachowaniem wy-
maganych środków ostrożności i zgodnie z obowiązują-
cymi zaleceniami służb sanitarnych. Już teraz zapraszam 
do śledzenia strony www.dkusmiech.eu ponieważ będzie 
obowiązek wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestnic-
twa, w celu uzyskania niezbędnych dla nas - jako organi-
zatora – danych oraz uzyskania przez Państwa wejściówki 
(ograniczona liczba miejsc).
 Planujemy organizację imprez zamkniętych dla dzieci 
(np. teatrzyki) z zachowaniem obowiązujących limitów 
oraz środków ostrożności.
Mam nadzieję, że wykazując się nawzajem odpowiedzial-
nością i zrozumieniem, sprostamy odgórnym wymogom 

i pomimo obiektywnych utrudnień, zrealizujemy ciekawe 
przedsięwzięcia.
 Zachęcam do śledzenia strony internetowej www.
dkusmiech.eu oraz facebooka Domu Kultury „Uśmiech”. 
Przed każdą z imprez będziemy umieszczać tam niezbęd-
ne informacje.

Krzysztof Jabłoński
Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”

w Ożarowie Mazowieckim

I M P R E Z Y  D O M U  K U LT U R Y  „ U Ś M I E C H ”
-  N O W E  Z A S A D Y
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 Kontynuując działalność online w Domu Kultury 
„Uśmiech” odbywały się spotkania dla dzieci z pra-
cownią plastyczną, „Ożarowiacy” ćwiczyli umiejętno-
ści podczas wirtualnych prób. Uczestniczki zajęć bale-
towych doskonaliły poszczególne elementy układów. 
Online tańczyli również seniorzy. Prowadzono ćwi-
czenia doskonalące pamięć - „Trening pamięci dla 
dzieci i młodzieży”. Dla wszystkich miłośników DIY 
pojawił się pomysł na efektowny bukiet oraz korale 
dla mamy i inspiracja jak ze starego krzesła zrobić 
elegancki kwietnik.
 Z okazji 100. urodzin Jana Pawła II zaprezentowaliśmy 
na naszej stronie wirtualny wernisaż wystawy portretów 
Papieża Polaka autorstwa instruktor Joanny Michrow-
skiej-Kamińskiej. Przygotowaliśmy również mini koncert 
pt. „Mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego w hołdzie Świę-
temu Janowi Pawłowi II” i „Karol Wojtyła na ziemi ożarow-
skiej”. 
 W nowej formie zorganizowany został również „Kon-
kurs wokalny Piosenki o Mamie”. Tegoroczna edycja 
nosiła tytuł „Podejmij wyzwanie - zaśpiewaj piosenkę  
o Mamie”. Nagrodę publiczności w wydarzeniu zdobyła 
Natalia Dragan. 
 „W krainie bajek z przebojów Disneya” - Wirtualny 
Dzień Dziecka Ożarów Mazowiecki 2020

 Po raz pierwszy od wielu lat z okazji Dnia Dziecka, nie 
mogliśmy się wszyscy spotkać na festynie rodzinnym, ale 
za to dla wszystkich dzieci i dorosłych przygotowaliśmy 
niespodziankę. Odbył się wyjątkowy koncert on-line pt. 
„W krainie bajek z przebojów Disneya” w wersjach mu-
sicalowych w wykonaniu Sylwii Przetak, Kamila Zięby 
i Adama Sychowskiego, muzyków z Agencji Artystycznej 
Sojart. Usłyszeliśmy na nim piosenki znane i lubiane m.in. 
z takich bajek jak Kraina lodu, Król Lew czy Pocahontas.
 Zgodnie z zapowiedzią w trakcie koncertu Burmistrz 
Paweł Kanclerz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej An-
drzej Cichal odpowiadali na nadesłane przez dzieci pyta-
nia o swoje dzieciństwo. Wszystkie zadane przez naszych 
najmłodszych mieszkańców gminy pytania były niezwy-
kle interesujące.
 Jeśli więc jesteście ciekawi: czy Pan Burmistrz i Pan 
Przewodniczący Rady Miejskiej się dobrze uczyli?, jakie 
mieli hobby w dzieciństwie?, czy chcieliby być znowu 
dziećmi?, czy rodzice spełniali ich marzenia w dzieciń-
stwie?, czy chodzili na wagary? oraz oczywiście czy lubią 
Dzień Dziecka? warto obejrzeć ten wyjątkowy koncert na 
komputerach w swoich domach. 
 Zapraszamy do śledzenia naszych propozycji online 
oraz bieżących informacji na stronie www.

Zespół Domu Kultury „Uśmiech”

DOM KULTURY W CZASIE EPIDEMII 



Powszechny Spis Rolny 2020
 Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym do-
starczającym szerokiego zakresu informacji o gospodar-
stwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału tery-
torialnego kraju. 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
• zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach 

rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, 
koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej 
polityki rolnej i społecznej na wsi;

• dostarczenie informacji niezbędnych do planowania 
polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospo-
darskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

• analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni 
ostatnich 10 lat;

• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarcze-
nia informacji na potrzeby organizacji międzynarodo-
wych – EUROSTAT, FAO, OECD;

• aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw 
rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych ba-
dań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych 
latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?
 W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: 
osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia go-
spodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, 
osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, 
produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych grun-
tów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni 
nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicz-
nych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup 
wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodar-
skich, liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rol-
nym, wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika 
i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracow-
ników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?
 Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywi-
dualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób praw-
nych i jednostek organizacyjnych niemających osobowo-
ści prawnej. 
W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?
 Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego 
będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł 
dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządze-
niu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie interneto-
wej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą 
metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny 
(przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz 
wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza 
terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod 
warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna 
w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do In-
ternetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń 

wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do 
Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.
 15 czerwca br. rozpoczęty został otwarty i konkuren-
cyjny nabór na rachmistrzów terenowych do PSR 2020, 
który będzie trwał do 8 lipca 2020 r. Szczegóły znajdziecie 
Państwo na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl. 
 Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób: 
pełnoletnich, zamieszkałych na terenie gminy, posiada-
jących co najmniej średnie wykształcenie, posługujących 
się językiem polskim w mowie i w piśmie, które nie były 
skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe. 
 Wszyscy kandydaci na rachmistrzów przejdą szkole-
nie, które zakończy się egzaminem. Szkolenia te odbędą 
się w okresie sierpień-wrzesień br., a kandydaci na rach-
mistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po 
szkoleniu będą posługiwać się własnym urządzeniem 
mobilnym z dostępem do Internetu. Ukończenie szko-
lenia i uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu te-
stowego będzie warunkiem koniecznym do wpisania na 
listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowa-
dzoną przez gminnego komisarza spisowego. 
 Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie 
iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby zakończonych 
w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami go-
spodarstw rolnych.

(źródło: https://rolny.spis.gov.pl/)

 Od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 
2020. Udział w nim jest obowiązkowy.
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Wojtek Albiński: Zwykle prowa-
dziłaś Ożarowski Tydzień Czyta-
nia Dzieciom na żywo w szkołach 
i przedszkolach, jak Ci się udało 
zrobić to teraz, podczas pandemii? 
Ewa Pawlak: Na przełomie kwietnia 
i maja zaczęły się telefony od osób, 
które zwykle z nami czytały z pyta-
niem: nie CZY będziemy robić, tylko 
JAK będziemy to robić, więc szuka-
łam tylko pomysłu i wtedy postano-
wiliśmy, że nie poszczególni ludzie, 
ale każda instytucja, stowarzyszenie 
z gminy dostaną jeden dzień na czy-
tanie dzieciom. Biblioteka opublikuje 
potem nagrania w swoich mediach 
społecznościowych. 

WA: Kto czytał? 
EP: Tradycyjnie Rada Miejska (w tym 
roku było to pięć osób), Straż Miejska, Ożarowski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, Fundacja „Nasz Macierzysz”, 
Dyskusyjny Klub Książki, Klub Pasjonatów w Józefowie 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Ożarowa Mazowiec-
kiego, pani Ewa Dziewicka-Janicka, Wirtualne Muzeum 
Ożarów Mazowiecki (z panią Grażyną Lipską-Zarembą). 
Czytali też Rodzice, Dziadkowie, Ciocie i Wujkowie.

WA: Mówiłaś też, że to największa edycja Ożarowskie-
go Tygodnia Czytania Dzieciom?
EP: Jeśli chodzi o ilość osób największa. W tym roku czy-
tało dzieciom aż 63 dorosłych. Sama impreza pewnie bę-
dzie się powiększać, płyty z nagraniami trafią wkrótce do 
przedszkoli i szkół...

WA: Jest to działanie w ramach programu „Cała Pol-
ska czyta dzieciom”.
EP: Prowadzi go Fundacja ABCXXI. Tydzień Czytania za-
wsze inaugurują zebrane w całej Polsce o jednej godzi-
nie grupy dorosłych, które wspólnie czytają „Lokomoty-
wę” Tuwima, a potem w szkołach i przedszkolach czytają 
dzieciom znani ludzie. Tydzień to finał całorocznej aktyw-
ności. 

WA: Opowiedz kim jest Lider kampanii, którym zosta-
łaś?
EP: Lider to wolontariusz udzielający i wyróżniający się 
w działaniach kampanii. Praca Lidera nie ogranicza się 
do ośmiu godzin w bibliotece, to zdecydowanie więcej. 
Działania są skrupulatnie rozliczane i oceniane przez fun-
dację, później przyznawane są nagrody. Nasza bibliote-
ka w ostatnich 5 latach zawsze jest w grupie najlepszych 
w Polsce, a raz nawet byliśmy najlepsi. Czytaliśmy już nie-

mal wszędzie: w Kręczkach, Macierzyszu, 
Józefowie, Święcicach, byliśmy w Duchni-
cach, Broniszach, oczywiście w całym Oża-
rowie Mazowieckim. Nie stoimy w miej-
scu, lokomotywa ruszyła. 

WA: Dorośli bawią się świetnie, a dzieci? 
EP: Gdy zaczynałam 6 lat temu musiałam 
długo namawiać dorosłych, a dzieci we-
szły w to od razu. Na każdym spotkaniu 
jest chusta animacyjna, piosenka, w koń-
cu czytanie, rysowanie… Każde z naszych 
wydarzeń ma inny scenariusz, nie nudzi-
my się i dzieci to lubią. Staram się wyko-
rzystywać zdobytą wiedzę. Dzięki Fundacji 
ABCXXI skończyłam studia podyplomowe 
„Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji”, 
mam uprawnienia pedagogiczne i jestem 
biblioterapeutą. 

WA: A właśnie, biblioterapia. Książka jest terapią?
EP: Terapia nie znaczy zawsze kozetka i zwierzenia, cza-
sem oznacza tyle, że dzieci są daleko od ekranów, mają 
kontakt z tekstem i ilustracjami, a przede wszystkim z sa-
mymi sobą i z rodzicem, który w skupieniu, bez telewi-
zora nie tylko dziecku czyta, ale przede wszystkim z nim 
przebywa. To kontakt osobisty, bliski. I tak rozumiem te-
rapię przez książkę. Mamy np. książki na problemy z za-
sypianiem, na problemy z pozbyciem się pieluszki, na lęk 
przed pójściem do dentysty. Rodzice nie doceniają roli 
książki w rozwiązywaniu problemów. 

WA: Zastanawiam się teraz, czy czytanie online też 
jest tak pozytywne?
EP: Tak, chociaż było trudno. Niby od początku kwaran-
tanny jesteśmy biblioteką online, ale wolę iść do przed-
szkola i czytać przed setką dzieci niż do okienka komór-
ki…

WA: Co powiedzieć rodzicom, którzy chcieliby poczy-
tać nie tylko swoim dzieciom?
EP: Drodzy rodzice, idźcie do przedszkoli i szkół swoich 
dzieci i czytajcie. No i zapraszamy do nas. 

Rozmawiał 
Wojciech Albiński

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim. 

MODA NA CZYTANIE
ROZMOWA Z EWĄ PAWLAK, 
LIDEREM KAMPANII „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”, OŻAROWSKĄ BIBLIOTEKARKĄ. 

fot. Łukasz Giersz
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 Janusz Kusociński – wybitny lekkoatleta, złoty me-
dalista olimpijski z Los Angeles w biegu na 10 000 m, 
srebrny medalista pierwszych mistrzostw Europy na 
dystansie 5 000 m. To postać dla naszego miasta i jego 
mieszkańców szczególna, tu kiedyś stał jego dom. 
Jego imieniem nazwana została największa w gminie 
szkoła oraz ulica w centrum miasta. Jest pomnik i pa-
miątkowa płyta.
 W czerwcu 1940 roku Niemcy przeprowadzili w War-

szawie akcję AB mającą na celu ekstermina-
cję polskiej inteligencji. W wyniku tej akcji 
rozstrzelano w Palmirach w Puszczy Kam-
pinoskiej ponad 350 osób. Wśród nich był 
Janusz Kusociński.
 W dzieciństwie związany z ziemią oża-
rowską. Wychowywał się i dorastał w Ołta-
rzewie, gdzie rodzina przeniosła się ze stoli-
cy.
 Pierwsze kroki w sporcie Kusociński sta-
wiał w klubie „Ożarowianka”, w którym upra-
wiał piłkę nożną, następnie już w Warszawie 
zaczął trenować biegi.
Od 1928 roku był zawodnikiem „Warsza-
wianki”. Ogółem zdobył 10 tytułów mi-
strzowskich, 25 razy ustanowił rekord Polski, 
ale marzeniem jego było zdobycie rekordu 
świata i pokonanie sławnego Fina Nurmie-
go. Udało mu się ten cel osiągnąć w 1932 
r. w Antwerpii oraz właśnie na olimpiadzie 
w Los Angeles.
 Wybuch II wojny światowej przerwał 

jego karierę sportową. We wrześniu stanął do obrony 
Warszawy. W walkach na Okęciu i Sadybie był dwukrot-
nie ranny. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po 
kapitulacji włączył się w działalność konspiracyjną. Na-
leżał do organizacji wojskowej „Wilki” przyjmując pseu-
donim „Prawdzic”, wraz z kilkoma sportowcami pracował 
w „Karczmie pod Kogutem”, gdzie odbywały się działania 
konspiracyjne. W marcu 1940 został aresztowany przez 
Gestapo i osadzony na Pawiaku następnie rozstrzelany 

w Palmirach. Dla następnych pokoleń 
Janusz Kusociński stał się przykładem 
wspaniałego sportowca i patrioty.
 Od wielu lat w maju odbywa 
się rajd rowerowy do Palmir, w tym 
roku nie mógł on się odbyć z powodu 
pandemii. Życie jednak pisze swoje 
scenariusze i Rowerowy Klub Sporto-
wy im. 307 Dywizjonu Myśliwskiego 
Nocnych „Lwowskich Puchaczy” zorga-
nizował Rajd Rodzinny właśnie tą trasą. 
Rozpoczął się pod pomnikiem Janusza 
Kusocińskiego przy Pływalni Miejskiej, 
gdzie zostały złożone kwiaty, następnie 
uczestnicy przejechali 17 km do miej-
scowości Pociecha niedaleko Palmir. 
Zapalono znicze i złożono kwiaty rów-
nież przy tablicy, gdzie kiedyś stał dom 
rodzinny sportowca w Ołtarzewie oraz 
na cmentarzu na Palmirach. Docenić 
należy, że młode pokolenia interesują 
się historią, sportem oraz oddają hołd 
postawom patriotycznym w dziejach 
naszego kraju.

Ewa Marczyńska

80 LAT TEMU ZGINĄŁ JANUSZ KUSOCIŃSKI „KUSY’ IN
FO

RM
A

C
JE

D
LA

 M
IESZK

A
Ń

CÓ
W



24 Informator Ożarowski 5/105 2020

Z 
PR

A
C

Y
R

A
D

Y 
M

IE
JS

K
IE

J

 ▶ Uchwała Nr XXVI/243/20 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XXVI/244/20 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

 ▶ Uchwała Nr XXVI/245/20 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetar-
gowej.

 ▶ Uchwała Nr XXVI/246/20 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.

 ▶ Uchwała Nr XXVI/247/20 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Pogroszewie.

 ▶ Uchwała Nr XXVI/248/20 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki dla części obrębu PGR Pilaszków – pomiędzy 
ulicami Wolską i Marszewskiego.

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 XXVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
w dniach 28 maja 2020 r. oraz 2 czerwca 2020 r.

OŚWIATA
 ▶ 18 maja – Szkoła Podstawowa w Duchnicach 

w ramach obchodów 100. Rocznicy urodzin papieża 
Jana Pawła II zorganizowała wystawę prac plastycznych 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Archidiecezji War-
szawskiej w Ożarowie Mazowieckim. Na wystawie za-
prezentowano prace plastyczne - portrety Jana Pawła II, 
wykonane przez uczniów trzech szkół podstawowych: 
w Duchnicach, Płochocinie i Ojrzanowie. Na wystawie za-
prezentowano również prace autorstwa Państwa Pawela, 
mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego.

 ▶ 25 maja – częściowo przywrócono działalność placó-
wek oświatowych - do przedszkoli wróciły dzieci, których 
rodzice zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach 
opiekuńczych, w szkołach uruchomiono działalność od-
działów przedszkolnych oraz klas 1-3, a także konsulta-
cje dla uczniów klas 8. Dla dzieci pozostających w domu 
w dalszym ciągu realizowane było zdalne nauczanie.

 ▶ 25 maja – Szkoły Podstawowe w Duchnicach, 
w Płochocinie oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 2 w Oża-

rowie Mazowieckim otrzymały 99 tabletów zakupionych 
w ramach projektu „Naukowy zawrót głowy”.

 ▶ 28 maja – Przedszkole Publiczne Nr 2 „Magiczny 
ogród” otrzymało certyfikat w Ogólnopolskim Konkur-
sie „Przedszkole Zdrowego Żywienia”, zorganizowanym 
przez Studium Prawa Europejskiego.

 ▶ 30 maja – w Przedszkolu Publicznym w Józefowie za-
kończono realizację zadań projektu „Mały Miś w świecie 
wielkiej literatury”, organizowanego przez wydawnic-
two MAC, którego celem było promowanie czytelnictwa 
wśród przedszkolaków. Przedszkole otrzymało od or-
ganizatora certyfikat Wzorowej Placówki „Małego Misia 
w świecie wielkiej literatury”.

 ▶ 3 czerwca – szkoły podstawowe na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki otrzymały sprzęt komputerowy 
w ramach projektu „Zdalna szkoła+”. Do placówek trafiło 
27 laptopów oraz 3 tablety, mające ułatwić zdalną naukę 
przede wszystkim dzieciom z rodzin wielodzietnych.

Od 3 czerwca 2020 r. ponownie została otwarta Agencja Banku PKO BP w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim.
Agencja funkcjonuje z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Każdy klient musi mieć zasłonięte usta oraz 
nos, obowiązuje też dezynfekcja rąk. Wejście do punktu możliwe jest pojedynczo, tylko wejściem do Urzędu Miejskiego 

znajdującym się od strony parkingu. 
Oczekiwanie na skorzystanie z usług agencji możliwe jest na zewnątrz, z zachowaniem należytej odległości, tj. min. 2 metry.

Mimo, że agencja jest znowu czynna, to zachęcamy mieszkańców gminy do tego, aby w miarę możliwości korzystali 
z innych form regulowania należności, jeżeli nie jest wymagany kontakt osobisty. Większość opłat można uiścić za pomocą 

bankowości internetowej.

AGENCJA BANKU PKO PONOWNIE OTWARTA

Szanowni Państwo,
 W związku z reżimem sanitarnym obowiązującym w stanie epidemii, następuje zmiana organizacji spotkań 
interesantów z burmistrzem. W trosce o Państwa bezpieczeństwo w dalszym ciągu preferujemy kontakt telefoniczny 
i e-mailowy.
 Spotkania z burmistrzem będą odbywały się w trzecią środę miesiąca, po uprzednim umówieniu się na konkretną 
godzinę. Zapisy będą prowadzone telefonicznie w sekretariacie Urzędu pod nr tel. 22 731 32 01.
 Kolejne informacje dotyczące spotkań mieszkańców w sprawach skarg i wniosków z burmistrzem będą 
publikowane na bieżąco na stronie Urzędu Miejskiego.

SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW Z BURMISTRZEM OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
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Mariusz Pietrzak - Szef Kuchni
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel 

oraz Mazurkas Catering 360
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Szefa kuchni

KREM MOCCA 
z mleczną czekoladą, biszkoptami i sezonowymi owocami dla 4-6 osób

Składniki na krem:
 ▶ Mleko 1l
 ▶ Mąka ziemniaczana 65 g
 ▶ Kawa rozpuszczalna 7 g
 ▶ Czekolada mleczna 75 g
 ▶ Cukier 60 g
 ▶ Cukier waniliowy 5 g
 ▶ Masło extra 60 g
 ▶ Biszkopty włoskie 4 -6 szt.
 ▶ Owoce (dowolne)
 ▶ Płatki migdałów 20 g (jeżeli ktoś lubi )

Składniki na bitą śmietanę:
 ▶ 500 ml śmietany 36%
 ▶ 50 g cukier puder 

Sposób wykonania:
 Śmietanę bardzo dobrze schłodzić, dodać cukier puder i ubijać do uzyskania sztywnej masy.
 Krem - do rondla wlewamy mleko, cukier i cukier waniliowy oraz mąkę, podgrzewamy do zgęstnienia. Po uzy-
skaniu konsystencji kremu dodajemy kawę i ciągle mieszamy na małym ogniu aż do rozpuszczenia kawy, następnie 
dodajemy czekoladę połamaną na małe kawałeczki i podgrzewamy do całkowitego połączenia czekolady z kremem. 
Masło kroimy na małe kawałki, ściągamy rondel z ognia i dodajemy w małych partiach masło do kremu, mieszamy 
rózgą do całkowitego wtłoczenia masła w krem. Gorącą masę rozlewamy w pucharki, ja np. rozlewam do kieliszków 
od czerwonego wina (efekt końcowy jest bardzo elegancki i nowoczesny).
 Masę porcjujemy tak aby zakrywała ¾ wysokości kieliszka, zostawiamy do wystygnięcia, następnie wkładamy 
do lodówki i dobrze schładzamy.
 Po schłodzeniu wyciskamy bitą śmietanę, dekorujemy biszkoptem przeciętym na pół, świeżymi owocami (np. 
malina, borówka, truskawka) posypujemy zrumienionymi na złoty kolor na suchej patelni migdałami.

Smacznego!
Mariusz Pietrzak

 „W kuchni jest trochę jak na boisku piłkarskim - świetny kucharz nie musi mieć 
predyspozycji do bycia szefem kuchni, tak jak dobremu piłkarzowi może brakować 
cech koniecznych do bycia trenerem (chociaż oczywiście można spotkać takie 
gwiazdy jak Zinédine Zidane, które świetnie sobie radzą w obu rolach)”
 Nasz Szef Kuchni z gastronomią związany jest od 30 lat, a z MCC Mazurkas 
i Mazurkas Catering 360° od 2012 r. 
 Szkolił się m.in. pod okiem Arkadiusza Zuchmańskiego - pierwszego Polaka, 
który zdobył gwiazdkę Michelin. 
 Mariusz Pietrzak jest jak Zinedine Zidane polskiej gastronomii, nie tylko odpowiadał za obsługę gastronomiczną 
Szczytu NATO 2016 na Stadionie Narodowym w Warszawie, kolację dla ministrów spraw zagranicznych państw 
członkowskich NATO w Teatrze Wielkim, obsługę 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale na bieżąco 
organizuje pracę kuchni, zarządza podległym personelem i współpracuje z dostawcami. 
 Jednak przede wszystkim tworzy oryginalne potrawy i niecodzienne połączenia smakowe. Jest pomysłodawcą, 
inicjatorem i autorem dań, które prezentujemy w Restauracji George Sand w Hotelu Mazurkas w Ożarowie 
Mazowieckim.

 Aby uprzyjemnić Państwu letnie popołudnia, Mariusz Pietrzak przygotował dla Państwa przepis na włoski deser.



26 Informator Ożarowski 5/105 2020

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!

Zwierzaki polecające się do adopcji!

Fundacja AR-KA-DO
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

61 1600 1417 1845 4944 9000 0001 z dopiskiem „Tedi”

Dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę

Psy znalezione!

Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, trafiają do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 
Milanówku. Kontakt do schroniska 509 441 902

lub są pod opieką
Fundacji AR-KA-DO.
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 Przypominam Państwu o obowiązku utrzymania 
porządku i czystości w przestrzeni publicznej na tere-
nie Gminy Ożarów Mazowiecki. Pamiętajmy, że nasze 
otoczenie świadczy o nas i naszej kulturze. To od Nas 
zależy, czy środowisko, w którym żyjemy będzie este-
tyczne, zdrowe i przyjazne. Utrzymanie porządku wy-
maga zaangażowania wszystkich Mieszkańców bez 
wyjątku.
 W gminie znajduje się coraz więcej obiektów prze-
znaczonych do rekreacyjnego, aktywnego spędzania 
czasu na świeżym powietrzu, od boisk, placów zabaw, 
parków, siłowni zewnętrznych po miejsca piknikowe. 
Tworzymy je i udostępniamy dla wszystkich Mieszkań-
ców, ale korzystanie z nich wymaga przestrzegania 
elementarnych zasad zachowania w przestrzeni pu-
blicznej. Przede wszystkim nie niszczmy tych miejsc 
i zostawiajmy po sobie czystość i porządek, zwracajmy 

uwagę na nieodpowiednie zachowania innych, sprzą-
tajmy każdorazowo po zwierzętach, które wyprowa-
dzamy na spacer. 
 Dla sytuacji związanej z brakiem zachowywania 
czystości i porządku nie ma żadnego usprawiedliwie-
nia. 
Zróbmy wszystko, aby nasza Gmina była czystym 
i przyjaznym dla Mieszkańców miejscem. 
 Nie zaśmiecajmy, nie niszczmy naszego wspólnego 
dobra, dbajmy razem o ład i porządek w gminie! 
        

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 Obecnie niestety na terenie gminy można spotkać 
takie niechlubne widoki:
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Ożarowskie Wakacje w Mieście 2020
 Rozpoczęły się wakacje, oto nasza gminna propozycja dla tych, którzy zostają 
w domu. Wcale nie musi być nudno… Wszystkie propozycje są bezpłatne, obowiązują 
wcześniejsze zapisy.

Dom Kultury Uśmiech 
w Ożarowie Mazowieckim

- od 13 do 17 lipca

- Warsztaty artystyczne
- Warsztaty teatralne
- Warsztaty taneczne

Zapisy - tel. 22 722 14 45

Filia Bronisze - od 20 do 24 lipca

- Zajęcia teatralne
- Warsztaty plastyczne
- Warsztaty taneczne

Zapisy - tel. 510 284 791

Centrum Inicjatyw Społecznych
„Przy Parku” - od 27 do 31 lipca

- Warsztaty plastyczne
- Warsztaty teatralne

Zapisy - tel. 22 292 61 61

BIBLIOLATO
SIERPIEŃ. DZIECI I MŁODZIEŻ

- Wakacje w kosmosie, dzieci 7-10 lat, 10-14.08
- Spotted: Balladyna, zajęcia dla młodzieży

od 12 lat. 3-7.08
- Jak wydorośleć oglądając filmy animowane, 

DKF od 13 lat., 17-21.08.
- Na punkcie książek mamy kota (filia 

Józefów), 6-7 i 13-14.08, dzieci 7-12 lat.
- Wakacje w Święcicach! (filia Święcice), dzieci 

7-12 lat, 2 x tydzień od 17.08.

Szczegóły w Bibliotece i jej filiach. Zapisy
od 13 lipca. Liczba miejsc ograniczona.
Mail: biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl,
tel.: /22/ 722 12 65 lub na miejscu.

SZKOŁY WAKACYJNIE
LIPIEC - SIERPIEŃ

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

- od 27 lipca do 14 sierpnia, 
- Szkoła Podstawowa w Umiastowie 

- od 20 do 24 lipca, 
- Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie 
- od 3 do 14 sierpnia,  

Szczegółowych informacji proszę szukać
na stronach internetowych placówek.

Szczegóły na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl oraz na stronach internetowych placówek

- Basen. Od 9.00 do 13.00 (wejście na jedną 
godzinę zegarową maksymalnie 8 osób o 9.00, 10.30 

i 12.00) od poniedziałku do piątku. O możliwości 
wejścia na basen w nowym reżimie sanitarnym 

decyduje kolejność zgłoszenia się na daną godzinę 
w kasie pływalni.

- Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe,  w tym gry 
zespołowe (siatkówka, koszykówka, itp.). od 9.00 

do 13.00 na boisku lub halach sportowych  przy ulicy 
Szkolnej 2. Zajęcia odbędą się w cyklach tygodniowych 

w 2 grupach wiekowych po maksymalne 15 osób 
w grupie. 

Lato na sportowo
od 3 do 14 sierpnia

Rekrutacja - 15 - 26 lipca 2020r. 
Zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na 

naszym funpage i stronie www oraz przysłanie skanu/
zdjęcia drogą mailową do GOSiR

(plywalnia@ozarow.maz.pl). 
Decyduje kolejność przesłanych, prawidłowych 

zgłoszeń.


