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Okładka: Plac zabaw w Ołtarzewie
foto: Paweł Krupa

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI - 
PARTNEREM 

MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU

 W kwietniu burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pa-
weł Kanclerz podpisał umowę o partnerskiej współpracy 
Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach międzynarodowego 
projektu „Future in Europe – Reload” współfinansowane-
go ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu 
„Europa dla obywateli”.
 Liderem projektu jest gmina Aksakovo (Bułgaria), a po-
zostałymi partnerami gminy: Setubal (Portugalia), Nughedu 
Santa Vittoria (Włochy), Shtip (Macedonia), Victoria (Rumunia), 
Montserrat (Hiszpania).
 Projekt koncentruje się na roli władz lokalnych dla przy-
szłości UE, w tym wymianie doświadczeń i dobrych praktyk na 
rzecz rozwoju lokalnego oraz wzmacnianiu uczestnictwa oby-
wateli w procesie kształtowania polityki na szczeblu lokalnym 
i unijnym. 
 W ramach projektu zorganizowane będą tematyczne spo-
tkania z udziałem m. in. lokalnej społeczności i przedstawicieli 
organizacji pozarządowych u każdego z Partnerów projektu.
Pierwsze z cyklu siedmiu spotkań odbyło się w gminie Aksa-
kovo. 
 W przyszym roku gmina Ożarów Mazowiecki będzie orga-
nizatorem spotkania pod hasłem przewodnim: „Europa należy 
do Młodych”.

 Wartość dofinansowania projektu: 150 000,00 euro.
Okres realizacji: lata 2018-2020

 Więcej o projekcie na stronie internetowej http://europe-
infuture.eu/

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych
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 Od prawie dziesięciu lat Gmina Ożarów Mazowiecki 
znajduje się w pierwszej dziesiątce rankingu dotyczące-
go zrównoważonego rozwoju. Od dwóch lat niezmiennie 
jesteśmy zwycięzcami obydwu rankingów regionalnych 
dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Rankingi regionalne
 Tradycyjnie już rankingami samorządowymi w woje-
wództwie mazowieckim dotyczącymi zrównoważonego 
rozwoju jednostek samorządu terytorialnego zajmują się 
naukowcy z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej, z pomysłodawcą i autorem 
tych rankingów prof. dr hab. inż. Eugeniuszem Sobcza-
kiem na czele. Rankingi powstają co roku w oparciu o ana-
lizę wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: 
gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Są to 
między innymi wydatki inwestycyjne, odsetek mieszkań-
ców z dostępem do kanalizacji ścieków komunalnych, 
odsetek dochodów własnych w budżecie. Wyniki rankin-
gu są opracowywane na podstawie niezależnych danych 
Głównego Urzędu Statystycznego.
 Ranking obrazujący dynamikę wzrostu liczby osób 
pracujących na 1000 mieszkańców w okresie 2003 – 2016 
to kolejne zestawienie, gdzie drugi rok jesteśmy na pierw-
szym miejscu na Mazowszu wśród gmin miejsko-wiejskich. 
Wynik jest konsekwencją rozwoju w gminie budownictwa 
mieszkaniowego oraz rosnącej liczby  mieszkańców. Lu-
dzie, którzy wybierają Ożarów Mazowiecki jako miejsce 
do życia to głównie trzydziesto - i  czterdziestolatkowie 
aktywni zawodowo, z dziećmi.

Konferencja
 10 maja w Warszawie, na UKSW odbyła się konferen-
cja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy JST”, 
podczas której ogłoszone zostały wyniki rankingów oraz  

przeprowadzono dwie debaty poświęcone politykom - 
spójności po 2020 r. i polityce miejskiej – wyzwaniach, do-
świadczeniach i inspiracjach w tym obszarze oraz finanso-
waniu jednostek samorządu terytorialnego.
 Debaty miały na celu przypomnienie, że od 1 stycz-
nia br. Unia Europejska traktuje Mazowsze nie jako jeden 
spójny i dynamiczny region, ale dwie odrębne jednostki 
statystyczne.  Województwo mazowieckie, stanowiące 
dotychczas jedną jednostkę, zostało podzielone na: re-
gion Warszawski stołeczny - obejmujący Warszawę wraz 
z dziewięcioma powiatami: legionowskim, mińskim, no-
wodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, pia-
seczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim 
oraz region Mazowiecki regionalny – obejmujący pozo-
stałą część województwa mazowieckiego. Będzie to miało 
istotne znaczenie w zakresie korzystania z funduszy unij-
nych po 2020 r.

Ranking finansowy 
 Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła również 2 miejsce 
w Polsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich w Rankingu 
Finansowym Samorządu Terytorialnego za rok 2016.
Wyniki zostały ogłoszone podczas IV Europejskiego Kon-
gresu Samorządów w Krakowie.
 Ranking przygotowywali specjaliści z Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Izby 
Obrachunkowej w Krakowie.

 Powyższe lokaty świadczą między innymi o tym, że 
wyznaczone i realizowane kierunki rozwoju gminy są pra-
widłowe i wpływają pozytywnie na wszystkie obszary roz-
wojowe.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
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GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI LIDEREM

 Potwierdzeniem dynamiczne-
go rozwoju Gminy Ożarów Mazo-
wiecki są wyniki rankingów pod-
sumowujących poprzedni rok. Po 
raz kolejny jesteśmy zwycięzcami 
regionalnych edycji rankingów 
– Zrównoważony rozwój społecz-
no-gospodarczy jednostek samo-
rządu terytorialnego w kategorii 
gmina miejsko – wiejska oraz Dy-
namika wzrostu liczby osób pra-
cujących na 1000 mieszkańców 
w okresie 2003 – 2016. Zajęliśmy 
również drugie miejsce w rankin-
gu finansowym samorządu teryto-
rialnego.
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Uchwały podjęte na LIII sesji Rady Miejskiej
 w Ożarowie Mazowieckim w dniu 26 kwietnia 2018 r.

1. Uchwała Nr LIII/552/18 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.
2. Uchwała Nr LIII/553/18 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
3. Uchwała Nr LIII/554/18 w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Sochaczewskiej oraz 
rozbudowę drogi powiatowej nr 4117W (ul. Rajdowej) 
na odcinku o dł. ok. 1090 mb od drogi gminnej (ul.Topo-
lowej) do drogi serwisowej autostrady A2 wraz ze skrzy-
żowaniem z drogą gminną (ul. Topolowa), gm. Ożarów 
Mazowiecki.
4. Uchwała Nr LIII/555/18 w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Oża-
rowie Mazowieckim.
5. Uchwała Nr LIII/556/18 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Duchnicach.
6. Uchwała Nr LIII/557/18 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargo-
wej.
7. Uchwała Nr LIII/558/18 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargo-
wej.
8. Uchwała Nr LIII/559/18 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
9. Uchwała Nr LIII/560/18 w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne nabycie przez Gminę Ożarów Mazowiec-
ki urządzeń instalacji kanalizacji sanitarnej w działkach nr 
ew. 52/2, 53/33, 51, 40/2, 39/4 w obrębie ewidencyjnym 
0003 przy ulicy Dmowskiego  w Ożarowie Mazowieckim.
10. Uchwała Nr LIII/561/18 w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne nabycie przez Gminę Ożarów Mazowiec-
ki urządzeń instalacji wodociągowych w działkach nr ew. 

52/2, 53/33, 51, 40/2, 39/4 w obrębie ewidencyjnym 0003 
przy ulicy Dmowskiego  w Ożarowie Mazowieckim.
11. Uchwała Nr LIII/562/18 w sprawie współdziałania 
z Gminami Łomianki, Stare Babice, oraz Powiatem War-
szawskim Zachodnim w zakresie organizacji transportu 
międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7.
12. Uchwała Nr LIII/563/18 o zmianie uchwały w spra-
wie współdziałania Gminy Ożarów Mazowiecki z Gminą 
Brwinów przy wykonaniu na terenie gminy Ożarów Ma-
zowiecki i gminy Brwinów remontu mostu na rzece Utra-
cie.
13. Uchwała Nr LIII/564/18 w sprawie przyjęcia „Progra-
mu Ochrony Środowiska dla gminy Ożarów Mazowiecki 
do roku 2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
14. Uchwała Nr LIII/565/18 o zmianie uchwały w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
15. Uchwała Nr LIII/566/18 o zmianie uchwały w spra-
wie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
16. Uchwała Nr LIII/567/18 w sprawie powołania doraź-
nej komisji ds. Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
17. Uchwała Nr LIII/568/18 o zmianie uchwały w spra-
wie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
gminy Ożarów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzy-
stania z tych obiektów.

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

Podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: DROMARK ZAKŁAD USŁUGOWO-PRO-
JEKTOWO-PRODUKCYJNY Janaszkiewicz Marek z siedzibą 
w Piastowie na utrzymanie, konserwację i oznakowanie 
dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za 
cenę ofertową brutto: 171.314,40 zł (do wysokości środ-
ków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 270.000,00 zł)

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ dostawa energii elektrycznej czynnej dla grupy zaku-
powej pod przewodnictwem Gminy Ożarów Mazowiecki 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Z 
PR

A
C

Y
R

A
D

Y 
M

IE
JS

K
IE

J

Co? Gdzie? Kiedy?
Co dzieje się w gminie? Na co warto się wybrać? Jacy artyści zagrają na Dniach 

Ożarowa? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w Kalendarzu imprez na 2018 
rok,  zamieszczonym na stronie gminy www.ozarow-mazowiecki.pl
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 ▶ 13 kwietnia kilkoro dzieci z Przedszkola Publiczne-
go w Józefowie wzięło udział w konkursie recytatorskim, 
który odbył się w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjny-
mi Nr 3 im. Jana Brzechwy w Błoniu. Przedszkolaki zapre-
zentowały wybrane utwory autorstwa Jana Brzechwy. 

 ▶ 15 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się drugi 
etap gminnego konkursu przyrodniczo-profilaktycznego 
„Świat szczęśliwych ludzi w świecie pięknej przyrody”. 
Była to już V edycja konkursu. Honorowy patronat nad 
konkursem objął Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan 
Paweł Kanclerz. 

 ▶ 18 kwietnia w holu głównym szkoły odbyła się wy-
stawa pod hasłem: MAM TALENT- SZKOŁA TALENTÓW 
PLASTYCZNYCH. Zaprezentowane prace to twórcza wy-
powiedź czterech uzdolnionych uczennic (Amelki, Basi, 
Weroniki i Zuzi) w ich ulubionych technikach plastycz-
nych. Celem wystawy było: rozwijanie i promowanie ta-
lentów plastycznych.

 ▶ W kwietniu w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
oraz w Przedszkolu Publicznym w Broniszach odbyły się 
warsztaty „Stop dla śmieci w naszej sieci” przeprowadzo-
ne przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
z Ożarowa Mazowieckiego. 

 ▶ 21 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się 
„XXXIII Rajd Szlakiem Naszej Historii” im. por. hm. Jana 
Cierlińskiego. Tegoroczny Rajd odbywał się pod hasłem 
„1918-2018 – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepod-
ległości”. Tegoroczny rajd zarejestrował 741 uczniów ze 
szkół gminnych, rodziców, opiekunów podzielonych 
na patrole. Na rajd przybyli kombatanci ze Światowego 
Związku Żołnierzy AK, członkowie Stowarzyszenia Hi-
storyczno-Rekonstrukcyjnego Patria, drużyna zuchów 
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy 
w  Ożarowie Mazowieckim, harcerze z Gimnazjum im. 
Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagali 

w organizacji rajdu.
 ▶ 25 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 

z  Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim 
przy ul. Mickiewicza brały udział w pikniku z okazji Odzy-
skania Niepodległości Polski. Organizatorem pikniku była 
Szkoła Podstawowa w Duchnicach.

 ▶ 26 kwietnia w Szkołe Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie wystąpił zespół ludowy „Ożaro-
wiacy”. Podczas swojego występu dziewczęta i chłopcy 
zaprezentowali dwa tańce: suitę krakowską oraz suitę 
śląską. W  międzyczasie następowała prezentacja po-
szczególnych elementów strojów. Nasi uczniowie zostali 
oczarowani barwnymi strojami, niezwykłymi figurami ta-
necznymi i łatwo wpadającą w ucho muzyką.

 ▶ 27 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie odbył się uroczysty koncert laure-
atów Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej 
„Patrz w Przyszłość, Pamiętaj o Przeszłości” Dobór wyko-
nywanych utworów nawiązywał do setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

 ▶ 27 kwietnia 122 uczniów klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
Mazowieckim zostało przebadanych w ramach bezpłat-
nego  Programu Badań Przesiewowych Słuchu realizowa-
nego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

 ▶ W kwietniu Klub Szkolnego Wolontariatu Szkoły Pod-
stawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie włączył 
się w najnowszy projekt edukacyjny UNICEF – „zaWO-
DY dla AFRYKI”, dzięki któremu uczniowie dowiedzą się 
dużo więcej na temat znaczenia wody w życiu człowieka.  
Celem projektu jest:

• Przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia 
wody w życiu człowieka,

• Uświadomienie dzieciom i młodzieży, iż są regiony 
świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony,

• Kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw pro-
ekologicznych związanych z oszczędzaniem wody. 

OŚWIATA

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH” 

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
 ▶ 15 kwietnia zaprezentowano przedstawienie teatral-

ne dla dzieci „Z wizytą w Smerfowym Lesie” w wykonaniu 
aktorów z Agencji EDU-ARTIS

 ▶ 19 kwietnia odbył się XIV Powiatowy Festiwal Piosenki 
o Zdrowiu

 ▶ 22 kwietnia zorganizowano wieczorek taneczny dla 
seniorów

 ▶ 23 kwietnia odbyło się spotkanie dot. Strategii Rozwo-
ju Kultury w Gminie Ożarów Mazowiecki

 ▶ 26 kwietnia koncert Zespołu Ludowego Ożarowiacy 
w Szkole Podstawowej w Płochocinie

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH 
„PRZY PARKU”

 ▶ 16 kwietnia odbył się bezpłatny wykład o laktacji mgr 
położnictwa Renaty Makowskiej pt. „Każdy może karmić”

 ▶ 23 i 24 kwietnia zaprezentowano wykład dla kobiet 
z psychologiem pt. „Zarządzanie czasem”

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE 

 ▶ 14 kwietnia odbył się koncert Janka Traczyka
 ▶ 22 kwietnia zorganizowano warsztaty z wyrobu biżu-

terii
 ▶ 6 maja odbyła się impreza plenerowa „X Majówka Jó-

zefowska” 

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH

 ▶ 29 kwietnia wystąpił Teatr „Pacuś” ze spektaklem dla 
dzieci pt. „O Romusiu, o Emilce i zielonej koniczynce”

 ▶ 6 maja odbył się II „Wokalny Konkurs Piosenki o Ma-
mie”
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VA D E M E C U M  W Y B O R C Y  
CZ. 4

WYBORY 
SAMORZĄDOWE 
2018

 

 W poprzednim numerze „Informatora Ożarow-
skiego”  przedstawiliśmy Państwu adresy siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych. Jeszcze raz podkre-
ślam, że lokale wyborcze generalnie pozostały bez 
zmian. Zmieniły się natomiast, i to dość znacząco, za-
sady pracy oraz nazwy obwodowych komisji wybor-
czych. 
 Ustawodawca wprowadził do Kodeksu wyborczego 
nowe pojęcia – „obwodowa komisja wyborcza ds. gło-
sowania w obwodzie” oraz „obwodowa komisja wybor-
cza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie”.  Li-
czebność obu komisji jest jednakowa i wynosi po 9 osób 
w każdej. W naszym przypadku, w 21 obwodach, w obu 
komisjach – i tej do przeprowadzenia głosowania, i tej do 
ustalenia wyników głosowania powołanych będzie 378 
osób.  Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że trud-
no było skompletować odpowiednią liczbę urzędników 
wyborczych. Czy w przypadku składów komisji obwodo-
wych będzie wystarczająca liczba chętnych? Przekonamy 
się za kilka miesięcy…
 Wracając do składów komisji. Kodeks wyborczy wska-
zuje, że do składu obwodowej  komisji (każdej) powołuje 
się 9 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez peł-
nomocników wyborczych (inaczej komitety wyborcze) 
z tym, że:
- nie mniej niż 6 miejsc pozostawia się partiom politycz-
nym; komitetom wyborczym utworzonym przez partie 
polityczne lub koalicje partii politycznych, które w ostat-
nich wyborach wprowadziły: radnych do sejmiku woje-
wództwa albo z list których wybrano posłów do sejmu;
- kolejne 3 miejsca w składzie obwodowych komisji prze-
znaczono dla  pozostałych komitetów wyborczych – czyli 
lokalnych komitetów wyborczych. 
 Warte podkreślenia jest rozwiązanie wskazane przez 
ustawodawcę, w którym zwiększa się reprezentacyjność 
w obwodowej komisji na rzecz lokalnych komitetów 
wyborczych, gdy partie „nie obsadzą” przyznanych im 
6 miejsc w komisji. Opisywana sytuacja/rozwiązanie, na-
suwa mi skojarzenie ze znanym polskim przysłowiem, 
którego treść Państwo możecie sobie dopowiedzieć.
 Ustawodawca uznał także, że w przypadku gdyby licz-
ba członków komisji była mniejsza niż 9  - brakujących 
kandydatów wyłania się w drodze publicznego losowa-
nia, spośród kandydatów zgłoszonych przez wszystkich 
pełnomocników wyborczych.  Losowanie przeprowadza 
komisarz wyborczy. W kodeksie nie doprecyzowano czy 

mowa tu o pełnomocnikach wyborczych, którzy zareje-
strowali listy na terenie gminy, czy też o wszystkie w ogó-
le. Z całą pewnością zarówno w tym, jak i  w przypadku 
wielu innych nieprecyzyjnych zapisów Kodeksu wybor-
czego należy oczekiwać na stanowisko Państwowej Ko-
misji Wyborczej.
 Przewidziano również sytuację  minimalnego składu 
komisji (5 osób) w przypadku niedokonania zgłoszenia 
kandydatów.
 Dla przypomnienia dodam, że w poprzednim stanie 
prawnym do składu obwodowej czy też terytorialnej  ko-
misji powoływani byli przedstawiciele komitetów wybor-
czych i jedna osoba wskazana przez burmistrza. W przy-
padku wolnych miejsc do składu komisji powoływano 
mieszkańców, którzy taką wolę zgłosili. Dziś przedstawi-
ciela burmistrza nie ma w składach komisji, które przecież 
mają swoje siedziby głównie w gminnych placówkach 
użyteczności publicznej. Znika w ten sposób wygodne 
rozwiązanie, w którym przedstawiciel burmistrza był jed-
nocześnie członkiem komisji i „gospodarzem”  obiektu, 
gdzie komisja miała siedzibę. 
 Zasady  ustalania składów obydwu obwodowych ko-
misji są identyczne.
 Obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia 
głosowania będzie odpowiedzialna za:

1. przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
2. przestrzeganie prawa wyborczego w miejscu i czasie 
głosowania.

 Obwodowa komisja ds. ustalenia wyników głosowa-
nia będzie odpowiedzialna za:

1. ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podania 
ich do publicznej wiadomości,
2. przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji 
wyborczej. 

 W dniu wyborów obie komisji zabezpieczą urnę z gło-
sami, podpiszą protokół przekazania niewykorzystanych 
kart do głosowania, akty pełnomocnictwa, pieczęć ko-
misji , spis wyborców. Wcześniej członkowie obu komisji, 
w  obecności przewodniczących tychże ustalają oczywi-
ście liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i aktów 
pełnomocnictwa. 
 Dotychczas wszystkie te działania wykonywała jedna 
komisja. Czy było lepiej czy gorzej? Ocenimy po przepro-
wadzeniu pierwszych, wg nowych zasad, wyborów sa-
morządowych. Wyborów uznawanych za najtrudniejsze. 
Wybieramy tu przecież radnych sejmiku województwa, 
rady powiatu, rady gminy i wójta. 

Jolanta Niegrzybowska
Sekretarz Gminy
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 Ponad 1,3 miliona złotych to kwota jaką Gmina 
Ożarów Mazowiecki  w 2018 r. przeznaczyła na inwe-
stycje realizowane we współpracy z powiatem war-
szawskim zachodnim oraz sąsiednimi gminami. 
 W ramach wspólnie realizowanych ze Starostwem Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego  inwestycji zaplano-
wano  budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Socha-
czewskiej  oraz budowę chodnika wzdłuż ulicy Rajdowej, 
na odcinku od drogi serwisowej autostrady A2 do drogi 
gminnej ulicy Topolowej. Obie inwestycje są na etapie 
finalizowania dokumentacji koniecznej 
do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji 
zezwalającej na realizację  tych inwestycji 
drogowych.
 Budowa ścieżki-pieszo rowerowej po 
południowej stronie ulicy Sochaczewskiej 
zakłada w pierwszym etapie wykonanie 
jej na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 718 ul. Umiastowską, do 
skrzyżowania z drogą gminną - ulicą Ponia-
towskiego. Ścieżka zostanie wykonana z 
kostki betonowej bezfazowej, a jej długość 
wyniesie około 2115 m. Gmina Ożarów Ma-
zowiecki ze swojej strony przeznaczy na to 
przedsięwzięcie 900 000 zł.
 Druga inwestycja, w ciągu ulicy Raj-
dowej, zakłada wybudowanie chodnika z 
kostki betonowej o długości około 1100 m 
na odcinku od drogi serwisowej autostrady A2 do drogi 
gminnej ulicy Topolowej. Wkład finansowy ze strony gmi-
ny wyniesie 350 000 zł. 
 Kolejnym przykładem dobrej współpracy samorzą-
dów jest zaplanowany również w tym roku remont mo-
stu na rzece Utracie, znajdującego się na przedłużeniu ul. 
Uroczej. Remont ten zostanie przeprowadzony w poro-
zumieniu z Gminą Brwinów. Most ma długość około 13 
metrów, wykonany jest w konstrukcji stalowo-betono-
wej. Zakres prac obejmuje wykonanie naprawy betonu 
zaprawami niskoskurczowymi wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym odkrytego uzbrojenia, wymianę istnie-
jących balustrad na nowe stalowe, wykonanie nowych 
malarskich powłok antykorozyjnych na dźwigarach oraz 
likwidację wybojów w nawierzchni dojazdów do mostu. 
Całość remontu to koszt ponad  stu tysięcy złotych, płat-
ne po połowie przez każdą z gmin.
 Przykładem lokalnej współpracy międzygminnej 
z  porozumienie z gminami Łomianki, Stare Babice oraz 
Powiatem Warszawskim Zachodnim o organizacji trans-
portu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej 
L-7.  Na podstawie Uchwały podjętej przez Radę Miejską 
w  kwietniu udzielono dotacji celowej dla Gminy Stare 
Babice koordynującej to zadanie. Linia L-7 kursuje na 
trasie Dziekanów Leśny – Starostwo Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego. Udział gminy w finansowaniu linii 
to 64 000 zł. Wspólna inicjatywa zainteresowanych gmin 
zapewnia mieszkańcom  usprawnienie komunikacji  mię-
dzy gminami powiatu warszawskiego zachodniego.
 Inwestycje takie jak most łączący dwie miejscowości 

czy linia L-7 są doskonałym przykładem na to, że do-
bra współpraca może przynieść wymierne korzyści dla 
mieszkańców i służyć zaspokajaniu potrzeb lokalnej spo-
łeczności. Jako gmina jesteśmy zawsze otwarci na realiza-
cję projektów, które zgodne są z oczekiwaniami naszych 
mieszkańców - tak inwestycje realizowane w partner-
stwie podsumował burmistrz Paweł Kanclerz.
        

Michał Toruszewski 
  Wydział Inwestycji i Remontów

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

Wszystkim Dzieciom z okazji 
ich święta, składamy życzenia 

radosnego dzieciństwa, 
kochającej rodziny i wielu 

serdecznych przyjaciół. 
Sukcesów w szkole oraz rozwoju 

pasji i talentów. 
Niech każdy dzień będzie 

dla Was nową, pełną beztroskiej 
zabawy przygodą.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Andrzej Cichal
Przewodniczący Rady Miejskiej
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 Nowy plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców 
gminy oraz siłownia zewnętrzna to obiekty, które po-
jawiły się w sąsiedztwie boiska Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Ołtarzew przy ul. Parkowej. Inwestycja 
sprawdza się doskonale podczas aktywnego spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu.
      Plan zagospodarowania terenu podzielony został 
na kilka stref, w zależności od wieku,  plac zabaw został 
przygotowany z myślą o  najmłodszych, jak i dzieciach ze 
starszych grup wiekowych. W pierwszej strefie, stworzo-
nej z myślą o małych dzieciach, znajduje się zestaw wie-
lofunkcyjny labirynt, czteroosobowy bujak na sprężynie, 
kubełkowa karuzela oraz huśtawka z siedziskiem. W dru-
giej strefie, przeznaczonej dla starszych dzieci, zamon-
towano duży wielofunkcyjny zestaw z dwiema wieżami, 
piramidę z lin o wysokości 5m, karuzelę na sprężynach, 

huśtawkę wagową w kształ-
cie kraba, duży podwójny 
zjazd linowy oraz huśtawkę 
potrójną wyposażoną w trzy 
rozdaje siedzisk, w tym jed-
no typu gniazdo. 
 Nie zapomnieliśmy 
również o dorosłych.  Trze-
cia strefa to miejsce gdzie 
umieszczono urządzenia 
fitness o zróżnicowanej 
funkcjonalności, umożliwia-
jące trening różnych partii 
mięśniowych.  Nie zabrakło 
również ławek i stolików 
piknikowych. 
 Całość łączy wieloko-
lorowa i bogata graficznie, 
bezpieczna oraz urozmaico-
na nawierzchnia poliureta-
nowa, w której znajdziemy 
zabawowe pagórki oraz 
trampolinę.

 Całość inwestycji została tak zaprojektowana, że 
istnieje możliwość dalszej rozbudowy o kolejne stre-
fy i  urządzenia zabawowe. W przyszłości planujemy, że 
pojawi się jeszcze wielofunkcyjny wóz strażacki i trójwy-
miarowa jaszczurka 3D. Kolejną atrakcją, przewidzianą 
w drugim etapie realizacji będą tablice edukacyjne, które 
rozmieszczone zostaną w zaprojektowanym labiryncie 
z nasadzeń krzewów ozdobnych.
 Oficjalne otwarcie placu odbyło się 18 maja br. Mamy 
nadzieję, ze oddany do użytku obiekt zapewni Państwu 
wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Zapraszamy do 
korzystania.

Łukasz Czyż
Wydział Inwestycji i Remontów

Prezent na Dzień Dziecka

Nowo otwarty 
plac zabaw 
z góry
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 Przez wiele lat potencjał Parku Ołtarzewskiego był 
niedoceniany, dlatego w ostatnim czasie podjęliśmy 
działania mające na celu stworzenia dla mieszkańców 
gminy miejsca, w którym będą mogli spędzać wolny 
czas. Właśnie powstaje kompleksowy projekt zago-
spodarowania obszaru Parku Ołtarzewskiego.   
 Zmianie ulegnie układ komunikacyjny, powstaną 
nowe, utwardzone ścieżki oraz kilka placów wypoczyn-
kowo-rekreacyjnych. Istniejące już miejsce na ognisko 
zostanie zmodernizowane poprzez wymianę nawierzch-
ni i wprowadzenie zadaszonych altan z drewna. Oprócz 

ścieżek pieszych wyznaczona zostanie „ścieżka fitness” 
m.in. dla biegaczy, rolkarzy wraz z placami z urządze-
niami do ćwiczeń. Rozbudowie ulegnie istniejące oświe-
tlenie parku – zostaną wprowadzenie nowe lampy przy 
nowych ścieżkach i w miejscu placów wypoczynkowych. 
Pojawią się nowe ławki i kosze na śmieci. Na największym 
stawie zamontowana zostanie fontanna z oświetleniem, 
która oprócz funkcji dekoracyjnych będzie wpływać na 
poprawę parametrów wody. 
 Planujemy także wzbogacenie istniejącej roślinności 
o nowe nasadzenia z drzew, krzewów i bylin. Posadzone 
zostaną rośliny miododajne, stanowiące pokarm dla pta-
ków (owoce i nasiona), dzięki czemu teren parku stanie 
się bardziej atrakcyjnym siedliskiem dla lokalnej fauny. 

Aby ułatwić zwierzętom zasiedlanie tego terenu zamon-
towane zostaną nowe budki lęgowe dla ptaków, wiewió-
rek i nietoperzy, 
 W otoczeniu stawów przewidujemy wprowadzenie 
swobodnych kompozycji z traw i bylin oraz roślin cha-
rakterystycznych dla siedliska łąki wilgotnej. W planach 
jest również wykonanie biorekultywacji zbiorników wod-
nych. 
 Park zmieni się diametralnie i stanie się atrakcyjnym 
miejscem do wypoczynku.  Aby było to w pełni możliwe 
konieczna jest przebudowa drzewostanu i podszytu, czę-

ściowe usunięcie chorych drzew i krzew oraz gatunków 
inwazyjnych. Poniżej przedstawiamy kilka wizualizacji, 
które dają obraz planowanych zmian. Zachęcamy Pań-
stwa również do przesyłania swoich pomysłów i sugestii 
co do zagospodarowania terenu parku na e-mail: r.gla-
zowski@ozarow-mazowiecki.pl 
 Modernizacja Parku Ołtarzewskiego będzie kontynu-
acją (II etap) zakończonego w ubiegłym roku projektu 
zagospodarowania terenów zielonych w Ożarowie Mazo-
wieckim. Na realizację przedsięwzięcia planujemy pozy-
skać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Robert Głazowski
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

PLAN MODERNIZACJI PARKU OŁTARZEWSKIEGO
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 Stosownie do przepisów ustawy - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, ogłaszamy uzupełniające wy-
bory kandydatów na ławników sądowych. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw 
cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą 
lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od 
roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia 
obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie 
branżowe.
 Kandydatów zamieszkałych lub zatrudnionych na te-
renie Gminy Ożarów Mazowiecki mogą zgłaszać prezesi 
właściwych sądów, lokalne stowarzyszenia, organizacje 
społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie 
przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz 
co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wybor-
cze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej 
wyboru. 
 Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego 
w Warszawie - znak: ADM-510-12/18 z dnia 14 maja br., 
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim doko-
na wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego dla 
Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania 
w sprawach z zakresu prawa pracy.
 Zgłoszenia kandydata na ławnika należy doko-
nać na odpowiedniej karcie zgłoszeniowej i dołą-
czyć do niej:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego doty-
czącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzo-
ne przeciwko niemu postępowanie o przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub prze-
stępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był 
pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że wła-
dza rodzicielska nie została mu ograniczona ani 
zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wy-
stawione przez lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do 
wykonywania funkcji ławnika,
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi 
przy składaniu wniosku o wydanie dowodu oso-
bistego.

 Dokumenty wymienione w pkt. 1- 4 powinny 
być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści 
dni przed dniem zgłoszenia.
 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokona-
nego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, 

inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowa-
ną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również 
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo 
odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego 
właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organi-
zacji. (Wymienione dokumenty powinny być opatrzone 
datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgło-
szenia).
 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na 
karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również li-
stę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewi-
dencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własno-
ręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających 
kandydata.
 Wymagane dokumenty należy złożyć do 11.06.2018 
r. roku, począwszy od dnia 22.05.2018 r. w Urzędzie Miej-
skim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 w go-
dzinach pracy Urzędu (Biuro Podawcze na parterze lub 
w pokoju nr 108 na I piętrze – biuro Rady Miejskiej)
 Druki wymaganych dokumentów można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim:

1. w Biurze Podawczym UM (parter),
2. w Biurze Rady Miejskiej (I piętro - pokój nr 108). 

Andrzej Cichal
Przewodniczący Rady Miejskiej

ZOSTAŃ ŁAWNIKIEM SĄDOWYM!
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 Jazda rowerem a bezpieczeństwo… czyli Rowero-
wy Klub Sportowy im. 307 Dywizjonu Myśliwskiego 
Nocnych „Lwowskich Puchaczy” przypomina:
 Jazda rowerem to przyjemność, zdrowie i ekologia. 
Pamiętać należy, że rowerzysta to również uczestnik ru-
chu drogowego. Niewątpliwie bardzo narażony na skutki 
zdarzeń drogowych. Tak jak każdy uczestnik ruchu dro-
gowego, rowerzysta ma określone prawa, ale także obo-
wiązki. Znamy te przepisy? Zacznijmy od podstawowych 
informacji.
Którędy?
 Najbezpieczniejszym miejscem do jazdy rowerem 
jest droga dla rowerów, popularnie zwana „ścieżką rowe-
rową”. Jeśli wzdłuż naszej trasy biegnie droga dla rowe-
rów i wyznaczona jest dla naszego kierunku jazdy, mamy 
obowiązek z niej korzystać. 
Czy można rowerem je-
chać po chodniku?
 Rowerzysta może je-
chać chodnikiem w trzech 
przypadkach:
1) opiekuje się osobą w 
wieku do lat 10 kierującą 
rowerem; 
2) szerokość chodnika 
wzdłuż drogi, po której 
ruch pojazdów jest do-
zwolony z prędkością 
większą niż 50 km/h, wy-
nosi co najmniej 2 m i bra-
kuje wydzielonej drogi dla 
rowerów oraz pasa ruchu 
dla rowerów; 
3) warunki pogodowe zagrażające bezpieczeństwu ro-
werzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, 
gęsta mgła). 
Rowerzysta wjeżdżając na chodnik powinien zachować 
szczególną ostrożność a na dodatek ustępować miejsca 
pieszym.
Obowiązkowe wyposażenie roweru:
1)  z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne bar-
wy białej lub żółtej selektywnej; 
2)  z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe bar-
wy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co naj-
mniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
3) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec; 
4) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraź-
liwym dźwięku.
 Zachęcamy także, aby zawsze rowerzyści używali ka-
sków, które oczywiście nie zmniejszą prawdopodobień-
stwa zaistnienia wypadku, ale zmniejszą ewentualne 
jego skutki.  
Najczęstsze błędy rowerzysty:
1) jazda wzdłuż („przejeżdżanie”) po przejściach dla pie-
szych,
2) jazda niewłaściwą częścią drogi,
3) rozmowa przez telefon komórkowy,
4) brak obowiązkowego wyposażenia roweru, przede 

wszystkim oświetlenia.
 Najmłodszych rowerzystów 
zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w  realizowanym przez nas 
zadaniu Rowerem Bezpiecznie 
– rowerowe miasteczko ruchu 
w dniu 09 czerwca 2018r. na 
boisku i terenie sportowym 
przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim pod-
czas obchodów Dnia Sportu.

 Zdjęcia pochodzą z realizacji zadania Rowerowe mia-
steczko ruchu 2017

Jacek Andrzejczak

JAZDA ROWEREM A BEZPIECZEŃSTWO



 Narodowy Chór Pieśni i Tańca Ukrainy im. G.G. Wie-
rowki  - to w ich wyjątkowym, energetycznym i pełnym 
wspaniałego śpiewu, tańca i muzyki koncercie mogli 
uczestniczyć mieszkańcy gminy w czasie majówki. Wido-
wisko trwało ponad trzy godziny, na scenie zaprezento-
wane zostały nie tylko tradycyjne pieśni ukraińskie, ale 
również polskie, gruzińskie i żydowskie , nie zabrakło też 
lirycznych dumek kozackich w wykonaniu a cappella.
 Ponad 60 artystów w wielu barwnych ukraińskich 
strojach ludowych oraz tradycyjne instrumenty takie jak 
bandura czy cymbały, do tego artystyczna ekspresja, ży-
wiołowość i widowiskowe, akrobatyczne choreografie 
robiły duże wrażenie na zebranej w Hotelu Mazurkas pu-
bliczności. Przyznam się, że to co ujęło mnie najbardziej 
podczas występu to zaangażowanie artystów, prawdziwe 
emocje, które potrafili przekazać  i radość jaką czerpali z 
widowiska zarówno widzowie jak i wykonawcy.
 Chór powstał w  1943 r. Jego założycielem był Gieorgij 
G. Wierowka. 1997 roku uzyskał status narodowego. Jest 
laureatem wielu prestiżowych międzynarodowych na-
gród. Liczy obecnie ponad 120 osób. Obecnie kierowni-
kiem artystycznym jest Zinowij M. Koryniec. Chór wystą-
pił między innymi z Andrea Bocellim, oraz z koncertem 
w Bazylice na Jasnej Górze. 
Korzystając z okazji zadałam kilka pytań artystom oraz 
kierownictwu:

Informator Ożarowski: Czy folklor na Ukrainie jest po-
pularny wśród młodych ludzi?
Tatiana Pirogowa (solistka choru):  Tak, ponieważ młodzi 
ludzie, szczególnie na wsi obserwują i żyją na co dzień 
zgodnie z tradycjami przekazywanymi przez rodziców. 
Folklor zyskuje popularność również w miastach. W ostat-
nim czasie na Ukrainie, szczególnie na święta, modne sta-
ło się noszenie „wyszywanek” (koszul haftowanych różny-
mi ornamentami). Na weselach pojawiają się elementy 
starych obrzędów, które stanowią nowy, modny trend. 
Facebook i instagram w czasie różnych świąt „zakwitają”  
barwnymi ukraińskimi motywami ludowymi.

IO: Co pana skłoniło do wstąpienia do zespołu?
Igor Boryniec (solista choru): Wszyscy członkowie ze-
społu są pasjonatami folkloru i sztuki ludowej,  staramy 
się popularyzować kulturę i dziedzictwo narodowe Ukra-
iny,  a dzięki występom w zespole stało się to możliwe.

IO: Jakie są charakterystyczne elementy ukraińskiego 
stroju ludowego?
Tatiana:  Jeśli chodzi o stój damski to jest to charakte-
rystyczny wianuszek utkany z kwiatów, haftowana jasną 
nicią koszula, korale, spódnica(sukienka), pas i buty.
Igor: U mężczyzn jest to też haftowana koszula oraz 
spodnie zwane „szarawarami”, pas i buty. Mówi się, że 

- relacja z koncertu Narodowego Chóru Pieśni i Tańca Ukrainy im. Wierowki
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„TO JEST NASZE ŻYCIE, SZTUCE ODDAJEMY SIĘ 
CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ I CIAŁEM.”  
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ukraińskie tradycyjne spodnie męskie są największymi 
spodniami na świecie.

IO: Czy „bycie” w zespole to praca czy pasja?
Tatiana: To praca z pasją, w zespole wszyscy jesteśmy 
pasjonatami tego, co robimy. To jest nasze życie, sztuce 
oddajemy się całą swoją duszą i ciałem.
IO: Najważniejszy występ w zespole to?
Igor: Każdy występ jest tak samo ważny, czy to w świąty-
ni, sali koncertowej, czy na ulicy.

IO : W jaki sposób dobiera pan repertuar, skąd czerpie 
pan inspiracje?
Zenowij Koryniec (kierownik artystyczny, generalny dy-
rektor choru): Dużo jeżdżę po Ukrainie, słucham pieśni, 
muzyki, oglądam tańce, potem często wprowadzam do 
repertuaru zespołu. Również artyści przedstawiają swo-

je propozycje, niektóre z nich uwzględniam, dając im 
możliwość wnoszenia indywidualnego wkładu w rozwój 
chóru.  Poza tym wiele lat funkcjonuję w kulturalnym śro-
dowisku Ukrainy, znam najciekawszych twórców muzyki, 
choreografii z różnych regionów.  Od roku współpracuję 
z panem Mieczysławem Durkalcem, naszym przedstawi-
cielem w Polsce, z inspiracji którego przygotowałem pra-
wie dziesięć kompozycji, które entuzjastycznie przyjmuje 
polska widownia.

IO: Jakie są największe osiągnięcia zespołu?
Zenowij: Staliśmy się narodowym chórem Ukrainy, lubia-

nym i rozpoznawalnym. Prezentujemy różnorodny reper-
tuar, a nasi artyści są profesjonalistami – absolwentami 
akademii choreograficznych, konserwatoriów muzycz-
nych, którzy potrafią zaśpiewać każdą pieśń ludową, sa-
kralną, klasyczną i zatańczyć każdy taniec. 

IO: Jakie chór ma plany artystyczne i koncertowe na 
przyszłość?
Zenowij: Jeśli chodzi o plany artystyczne to chcemy roz-
szerzać swój repertuar o pieśni różnych zakątków Europy 
i świata. Naszym marzeniem jest większa liczba koncer-
tów zagranicznych.  W tym roku planujemy jeszcze trzy 
pobyty w Polsce: na przełomie czerwca/lipca, sierpnia/
września oraz w listopadzie. Zapraszamy na nasze kon-
certy.

IO: Czy pamięta pan kiedy pierwszy raz zobaczył pan 
występ zespołu?
Mieczysław Durkalec (przedsta-
wiciel Chóru w Polsce): Pamiętam 
doskonale, ponad 10 lat temu, kie-
dy chciałem zorganizować wspól-
ny koncert Chóru im. Wierowki i 
Zespołu Mazowsze, wtedy Anatolij 
Awdijewski  (ówczesny kierownik 
artystyczny) posadził mnie na środ-
ku sali prób i zespół śpiewał tyl-
ko dla mnie, Polaka. To było moje 
pierwsze spotkanie z chórem, od 
tego czasu widziałem dziesiątki 
ich występów, ale każdy oglądam z 
równie dużym zachwytem.

IO: Dlaczego zajął się pan promocją działalności ze-
społu w Polsce?
Mieczysław: Ze względu na bardzo wysoki poziom ar-
tystyczny zespołu, który jest w czołówce światowej pre-
zentującej sztukę ludową. Ponadto ten zespół jest duszą 
Ukrainy, pokazuje jej piękno, siłę witalną i energetykę ko-
zaków, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Poza tym 
to są moi przyjaciele i ja się czuję ich przyjacielem.

Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
Foto:  Michał Turkas
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dziękujemy Radzie Sołeckiej i  społeczności Święcic 
za ufundowanie tablicy multimedialnej wraz z całym 
zestawem. Jest to kolejna tablica zakupiona ze środ-
ków sołectwa. Dziękujemy zatem jeszcze raz Zarzą-
dom Sołectw  i ich mieszkańcom: Orły, Wolskie i Świę-
cice.
 Zakupiony sprzęt pozwala na lepsze wykorzystanie 
programów multimedialnych, materiałów dydaktycz-
nych i internetu.
 Wyrażamy również wdzięczność zarządowi i miesz-
kańcom sołectwa Orły za zakupienie dla szkoły zestawu 
nagłaśniającego do sali gimnastycznej. 

 Wasza pomoc wiele dla nas znaczy. Dzięki temu mo-
żemy realizować zaplanowane cele. Dzięki Państwu na-
uka i praca w szkole staje się przyjemniejsza, ciekawsza             
i bardziej interesująca.
 Nie może być mowy o skutecznej edukacji bez zaan-
gażowania nowych technologii. Wykorzystanie kompu-
terów, tablic interaktywnych, projektorów na lekcji to dziś 
konieczność.
 Wyrażając podziękowanie, chcemy zacytować słowa 
Cypriana Korwina Norwida „Wszystko, co wielkie, jest 
wielkie przez serce”.

Zdzisława Lesińska
Dyrektor Szkoły

PODZIĘKOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIĘCICACH
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

 Wypełnione kolorami i zapachami Indie to jedna 
z najstarszych kultur na świecie. O bogactwie kultury 
i różnorodności tego niezwykłego miejsca mogli usły-
szeć uczniowie podczas warsztatów edukacyjnych.
 W ramach gminnego projektu „Mali Misjonarze” szko-
ła podstawowa w Duchnicach przeprowadziła konkurs 
plastyczny pt.: „Podróż do Indii”. Z okazji finału konkursu 
w szkole odbyła się wystawa pokonkursowa oraz odby-
ły się warsztaty edukacyjne „Kolorowe Indie”. O tym jak 
wygląda życie nad Gangesem opowiedział pochodzący 
z Indii Jahangir Mangalia (właściciel Biura Podróży Exo-
tic Travel). Prowadzący warsztaty przybliżył dzieciom re-
alia życia w Indiach poprzez wykorzystanie kolorowych 
fotografii i barwnych strojów, a wszystko to okraszone 
ciekawymi opo-
wieściami, o tym 
jak żyją dzieci 
w  Indiach, jak się 
bawią i jak uczą, 
jakie zwierzęta 
można spotkać na 
ulicach indyjskich 
miast i jak wyglą-
da indyjski ślub. 
Uczniowie dowie-
dzieli się wielu 
i n t e re s u j ą c yc h 
faktów o tym wie-
lobarwnym i zróż-
nicowanym kultu-
rowo kraju. 
 Amelka (uczennica klasy 5) była bardzo ciekawa Jak to 
jest z tymi słoniami w Indiach? 
 Jahangir Mangalia: Ważnym elementem kultury indyj-
skiej są słonie. Są one zdobione podczas świąt religijnych 
czy festiwali. Słoń kojarzony jest z mądrością i symbolem 
władzy królewskiej. W religii buddyjskiej słoń symboli-
zuje Buddę. Jako ciekawostka narodowym zwierzęciem 
Indii jest tygrys bengalski.
 Zuzia (uczennica klasy 5) A czy dużo ludzi mieszka 
w Indiach?

 Jahangir Mangalia: Indie to drugi najbardziej zalud-
niony kraj na świecie. Niestety nie wszyscy w Indiach 
mogą żyć dostatnio. Wielu ludzi nie ma swoich domów 
i pracy. Są tak ubodzy, że mieszkają na ulicach.
 Uczniowie dowiedzieli się również, że dzieci w szko-
łach w Indiach obowiązują mundurki (jednolite stroje), 
pomysł ten bardzo spodobał się uczestnikom warszta-
tów. Kolorowe Indie- to bajecznie kolorowe tradycyjne 
stroje, które pan Jahangir zaprezentował. Uczennice 
miały możliwość przymierzenia sari, a na koniec każda 
dziewczynka udekorowała twarz znakiem bindi („święta 
kropka, współczesna ozdoba na czole”).
 Uczniowie bardzo ciepło przyjęli gościa, robili sobie 
z nim zdjęcia i chętnie uczyli się nowych słów w języku 

hindi. Podczas spotkania zostały wręczone nagrody i dy-
plomy uczestnikom konkursu plastycznego „Podróż do 
Indii”. 
 Celem projektu „Mali Misjonarze” w ramach, którego 
zorganizowano warsztaty jest stworzenie dzieciom moż-
liwości poznania innych kultur, religii. Projekt ma na celu 
pokazać jak wiele łączy ludzi bez względu na wyznanie, 
kolor skóry oraz ideały kształtujące każdego z nas. 

Beata Paplińska
Koordynator Projektu „Mali Misjonarze”

WARSZTATY EDUKACYJNE „KOLOROWE INDIE”



Oto Bąbelek, 

z Ożarowa 

Mazowieckiego

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Jest wrzesień, świeci słońce, 
na placu zabaw w Józefowie wieje 
łagodny wiatr, 
a Bąbelek właśnie się narodził 
i niewiele o sobie wie…
Nie wie nawet, że jest inny niż 
bańki mydlane wirujące wokół dzieci.
Bo kiedy patrzy na bluzę chłopca, 
robi się zielony. A kiedy frunie 
do niebieskiej huśtawki, robi się 
niebieski.
Zachwycony światem zmienia kolory.
— Jakie to wspaniałe, myśli i ze 
szczęścia
robi się całkiem różowy. Ale co to?
— Dziwny jesteś! — śmieją się z 
niego
inne bańki.
— No wiesz? Co to za kolory?! —
zagadują kolejne.
— Dlaczego tak mówicie? – smuci się 
Bąbelek. — Czy nie fajnie jest cieszyć 
się 
i zmieniać się razem ze światem?
Cieszcie się i wy!
Bańki jednak drwią z niego nadal, 
aż Bąbelek ze smutku robi się 
ciemnofioletowy.
Nie wie, dokąd lecieć. Brak mu sił.
Wtem wiatr porywa i ciągnie Bąbelka
nad polami, gdzieś nad Gołaszew 
i Domaniewek.

Ach, co to za życie! Nikt mnie nie lubi,
myśli Bąbel i leci wyżej i wyżej, 
ku błękitnemu niebu, 
aż do ogromnego słońca.
— Ty się ze mnie nie śmiejesz? 
— pyta Bąbel słońca.
— Dlaczego mam się z ciebie śmiać? 
Musisz być odważny, skoro aż tu doleciałeś 
— odpowiada słońce. — Każdy jest inny,
ale nie zawsze widać to na pierwszy rzut oka.
— Ach, tylko ty mnie rozumiesz.
Mogę z tobą zostać? Dobrze mi tu.
— Byłoby mi bardzo miło, 
ale za parę godzin schowam się 
za horyzontem, 
a moje miejsce zajmie księżyc. 
Nie możesz tu zostać,
bo i ja tu nie zostaję. Poszukaj kogoś tam, 
w dole. 
Patrz! Widzisz? To szkoła w Umiastowie. 
Może tam cię ktoś zrozumie.
— Masz rację! Dziękuję! 
— wykrzyknął Bąbelek, który nagle stał się 
pomarańczowy, i pomknął w stronę ziemi.



Zrobił kółko nad skrzyżowaniem w Ołtarzewie i wleciał do szkoły obok parku. 
W klasie było pełno dzieci, które od razu pobiegły za nim. Bąbel starał się im uciec,
czerwony i zły, że przeszkadzają mu w szukaniu przyjaciela.
Na biurku w rogu pokoju dostrzegł czerwoną różę. Pasowała do niego!
I już miał jej dotknąć, kiedy nagle zawrócił, omijając jej ostre ciernie. Róża, odcięta
od korzeni, milczy, lecz jej kolce nadal ranią, więc nie może być jego przyjaciółką.
Jest przecież bardzo delikatny i musi na siebie uważać.
Ruszył dalej.
Trafił do nowej szkoły w Umiastowie,
ale tu zobaczył tylko, że jest dopiero budowana i chwilowo nie ma w niej nikogo.
Nagle wiatr pognał go tak, że wpadł przez otwarte okno na ożarowski basen.
A tam w jacuzzi cały czas powstawały bańki.
Może tu znajdzie przyjaciół?
Kiedy jednak zbliżył się do baniek, zobaczył,
że każda z nich żyje tylko chwilkę i pęka – za szybko, by mogła dowiedzieć się, 
co to przyjaźń.

Bąbelek poleciał dalej, aż do fontanny.
Tu też było mnóstwo baniek, które wirowały jak szalone. 
Skakały wesoło wokół strug wody. 
Przyjrzawszy się jednak z bliska – zobaczył,
że w ogóle nie mają siły, by choć
na chwilę zmienić swoją drogę. 
Rzucały się na siebie i chlapały, głośno krzycząc.
Gdyby się do nich przyłączył,rozpłynąłby się!
Rozczarowany – odleciał. 
Nie miał już ochoty szukać i poczuł, że robi się ponury.
Zupełnie jak szeroka, asfaltowa droga pod nim.
Jezdnia zmartwiła się widokiem Bąbelka.
— Hej, młody,
wszystko dobrze? —
zapytała z uśmiechem.
— No nie. Nikt mnie nie potrzebuje 
— odpowiedział i zleciał niebezpiecznie nisko.

— Leć nad ulicę, która odchodzi w bok
i łączy się z chodnikiem, tam ci będzie lepiej. Ona cię poprowadzi.
I pamiętaj,
mały, nie pękaj! — krzyknęła jeszcze za oddalającym się 
Bąbelkiem ulica.
Prawie czarny ze smutku, zmęczony podróżą dotarł 
w końcu do pięknie zielonej 
trawy w parku przy Poniatowskiego.
Zobaczył swoje odbicie w kropelce rosy.
Wsłuchał się w szum drzew i śpiew ptaków. Uspokoił się. 
Wisiał w powietrzu, 
cieszył się światem i czuł, że znowu się zmienia.
A może, pomyślał w swoim osłoniętym od świata środeczku, 
szczęście jest we mnie?
Z tą myślą, radosny i różowy, wyruszył z parku, 
o wiele pewniejszy siebie.
Teraz zaczął latać tyko po to, by poznać świat.
Wleciał do skrzynki na listy i uciekł przed listonoszem.
Posłuchał nawet, o czym mówią w ratuszu. 
Ruszył do szkoły w Duchnicach, 
ale chwilowo chciał być sam, więc czym prędzej uciekł 
przed dwiema dziewczynkami, które już, już go łapały,…

…i bez biletu wskoczył do pociągu jadącego 
w stronę Płochocina. 
Wysiadł zadowolony, pomknął przez Myszczyn 
do Pilaszkowa. Potem do Kręczek, gdzie usiadł 
z kimś przed telewizorem 
i razem z nim oglądał mecz piłki nożnej.
Bąbelek zauważył, że pod wpływem każdego nowego 
przeżycia robi się inny. 
Raz niebieski, raz różowy, czasem czerwony 
lub pomarańczowy. 
Ale wiedział już, że jest wyjątkowy 
i nie musi nikogo szukać,
by to sobie udowodnić.
W Broniszach, na giełdzie warzyw i owoców, 
gdzie trafił przez Piotrkówek, 
przyglądał się wypukłym bakłażanom, pomidorom 
i paprykom i myślał sobie:
Przecież jestem tak samo piękny, jak one.
Zadowolony poleciał dalej.
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A tam w jacuzzi cały czas powstawały bańki.
Może tu znajdzie przyjaciół?
Kiedy jednak zbliżył się do baniek, zobaczył,
że każda z nich żyje tylko chwilkę i pęka – za szybko, by mogła dowiedzieć się, 
co to przyjaźń.

Bąbelek poleciał dalej, aż do fontanny.
Tu też było mnóstwo baniek, które wirowały jak szalone. 
Skakały wesoło wokół strug wody. 
Przyjrzawszy się jednak z bliska – zobaczył,
że w ogóle nie mają siły, by choć
na chwilę zmienić swoją drogę. 
Rzucały się na siebie i chlapały, głośno krzycząc.
Gdyby się do nich przyłączył,rozpłynąłby się!
Rozczarowany – odleciał. 
Nie miał już ochoty szukać i poczuł, że robi się ponury.
Zupełnie jak szeroka, asfaltowa droga pod nim.
Jezdnia zmartwiła się widokiem Bąbelka.
— Hej, młody,
wszystko dobrze? —
zapytała z uśmiechem.
— No nie. Nikt mnie nie potrzebuje 
— odpowiedział i zleciał niebezpiecznie nisko.

— Leć nad ulicę, która odchodzi w bok
i łączy się z chodnikiem, tam ci będzie lepiej. Ona cię poprowadzi.
I pamiętaj,
mały, nie pękaj! — krzyknęła jeszcze za oddalającym się 
Bąbelkiem ulica.
Prawie czarny ze smutku, zmęczony podróżą dotarł 
w końcu do pięknie zielonej 
trawy w parku przy Poniatowskiego.
Zobaczył swoje odbicie w kropelce rosy.
Wsłuchał się w szum drzew i śpiew ptaków. Uspokoił się. 
Wisiał w powietrzu, 
cieszył się światem i czuł, że znowu się zmienia.
A może, pomyślał w swoim osłoniętym od świata środeczku, 
szczęście jest we mnie?
Z tą myślą, radosny i różowy, wyruszył z parku, 
o wiele pewniejszy siebie.
Teraz zaczął latać tyko po to, by poznać świat.
Wleciał do skrzynki na listy i uciekł przed listonoszem.
Posłuchał nawet, o czym mówią w ratuszu. 
Ruszył do szkoły w Duchnicach, 
ale chwilowo chciał być sam, więc czym prędzej uciekł 
przed dwiema dziewczynkami, które już, już go łapały,…

…i bez biletu wskoczył do pociągu jadącego 
w stronę Płochocina. 
Wysiadł zadowolony, pomknął przez Myszczyn 
do Pilaszkowa. Potem do Kręczek, gdzie usiadł 
z kimś przed telewizorem 
i razem z nim oglądał mecz piłki nożnej.
Bąbelek zauważył, że pod wpływem każdego nowego 
przeżycia robi się inny. 
Raz niebieski, raz różowy, czasem czerwony 
lub pomarańczowy. 
Ale wiedział już, że jest wyjątkowy 
i nie musi nikogo szukać,
by to sobie udowodnić.
W Broniszach, na giełdzie warzyw i owoców, 
gdzie trafił przez Piotrkówek, 
przyglądał się wypukłym bakłażanom, pomidorom 
i paprykom i myślał sobie:
Przecież jestem tak samo piękny, jak one.
Zadowolony poleciał dalej.



 

 

  

 

 

 

Aż trafił nad sadzawkę w Macierzyszu,
gdzie wokół pełno było bawiących się dzieci.
— Patrzcie, bańka! Różowa! — zauważyła
go dziewczynka i pomachała do niego wesoło. 
Bąbelek zbliżył się.
— To najpiękniejsza bańka, jaką w życiu widziałam! —
powiedziała dziewczynka i wyciągnęła do niego ręce.
Bąbelek przysiadł na dłoni dziewczynki
i niepewnie się do niej uśmiechnął.
To była jego przyjaciółka!
Poczuł, że wypełnia go szczęście.
Wreszcie znalazł to,
czego tak długo szukał.
Roześmiał się, a po chwili rozprysł się kolorami tęczy.

autorzy: Wojciech Albiński, Filip Ambroziak, Nawojka Ciborska, Aleksandra Hamny, Zuzanna Koms, 
Jakub Krasiński, Oliwia Wysocka, ilustracje: Emilia Zielińska
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 Maj w tym roku zapewnił nam świetną pogodę, idealna do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Majówki 
w Józefowie i Broniszach zorganizowane przez Domu Kultury ‘Uśmiech” cieszyły się sporą popularnością.
 W słoneczną niedzielę, 6 maja w parku przy Fili Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie odbyła się już po raz 
dziesiąty „Majówka Józefowska”.  Nie zabrakło podczas imprezy występu Ożarowskich Kumoszek oraz Duetu 
z Uśmiechem, zespołów na co dzień związanych z  Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. Były rów-
nież animacje i zabawy dla dzieci m.in. wspólne śpiewanie piosenek, kabareciki oraz liczne konkursy dla dzieci 
i ich rodziców. Dodatkową atrakcję, stanowiła zabawa wśród baniek mydlanych. Na scenie wystąpił ze swoimi 
autorskimi skeczami zdobywca Grad Prix tegorocznego przeglądu kabaretowego „PAKA”, duet Fifa-Rafa. Młodzi 
wykonawcy pochwalili się swoimi najlepszymi skeczami, pokazując w krzywym zwierciadle problemy życia co-
dziennego, okraszone nutką absurdu. 
      Tradycja stała się również Majówka w Broni-
szach, organizowana od 2013 roku, która tym 
razem odbyła się na terenie nowo otwartego par-
ku.  Atrakcja był koncert laureatów Konkursu Wo-
kalnego Piosenki o Mamie oraz występu Duetu 
z Uśmiechem.  Gospodarzami imprezy byli Dom 
Kultury „Uśmiech” Filia w Broniszach oraz Sołec-
two Bronisze.
 Na obydwu imprezach na dzieci czekało 
w  tym dniu wiele atrakcji - malowanie buziek, 
konkurs z  nagrodami pn. „Krajobrazy maja”, fo-
tobudka, dmuchane zjeżdżalnie czy suchy basen 
z kulkami.  

Agnieszka Kowalska, Krzysztof Jabłoński

Majówka z Uśmiechem
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 Mazurek 3 Maja, Przybyli ułani, Kadrówka, Marsz I Brygady, Wojenko, wojenko, O mój rozmarynie to 
tytuły  utworów, które  mieliśmy okazję usłyszeć podczas koncertu, jaki odbył się w Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
 Repertuar koncertu stanowiły głównie utwory patriotyczne oraz  z okresu odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Całość widowiska urozmaicały patriotyczne wiersze oraz opowieści związane z wykony-
wanymi przez artystów pieśniami.
 Wykonawcami koncertu był Zespół Kameralny pod kierownictwem Bogny Dulińskiej.
Publiczność bardzo żywiołowo reagowała na dobrze znane melodie i słowa utworów, które od lat wpisały 
się w naszą polską historię. 
 3 maja odbyła się również Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem władz samorządowych, pocz-
tów sztandarowych, strażaków ochotników z naszej gminy oraz mieszkańców.

        Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Witaj Majowa Jutrzenko
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 Podczas  „Majówki”, 13 maja odbyło się oficjalne 
otwarcie parku w Broniszach, który jest już dostępny 
dla mieszkańców. 
 Historia parku sięga połowy XIX wieku i jest związana 
z rodziną Moszczeńskich, zwłaszcza ze Stefanem Mosz-
czeńskim, działaczem społecznym i ekonomistą rolnym. 
W miejscu gdzie stał jego dom rodzinny usytuowany jest 
pomnik, upamiętniający tego zasłużonego mieszkańca 
Bronisz. Teren parku jest objęty ochroną konserwatora 
zabytków. Można tutaj spotkać wspaniałe okazy lip, jesio-
nów i wiązów liczących sobie po 100 i 200 lat. Park to także 
miejsce historyczne z uwagi na walki powstańcze. Wśród 
drzew znajduje się tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy 
poległych podczas walk Powstania Listopadowego 17 
sierpnia 1831r. Teren parku 
dotychczas był niedostęp-
ny dla mieszkańców, a na 
jego zwiedzanie konieczna 
była zgoda osób zarządza-
jących. Od pewnego czasu 
podejmowano starania, 
aby to zmienić. Dzięki kon-
sekwentnym działaniom 
w szczególności radnego 
Jana Mikołajczyka może-
my się cieszyć z odzyskania 
parku do użytku publiczne-
go. Uroczystego otwarcia 
parku i przecięcia wstęgi 
dokonali zaproszeni go-

ście: Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, 
Andrzej Cichal  Przewodniczący Rady Miejskiej,  Jan Miko-
łajczyk – radny oraz prezes Firmy Plantico Dariusz Molak. 
Mieszkańców zachęcamy do spędzania wolnego czasu, 
spacerów po parku oraz poznania  historii tego urokliwe-
go miejsca. 
 Serdecznie dziękujemy Panu Dariuszowi Molakowi 
Prezesowi Firmy Plantico za otwartość i współpracę na 
rzecz  potrzeb lokalnej społeczności. 
 Organizatorami wydarzenia byli Dom Kultury 
„Uśmiech” oraz Sołectwo Bronisze.

                                               Krzysztof Jabłoński
Kierownik Filii Domu Kultury „Uśmiech” 

w Broniszach

PARK W BRONISZACH  WRESZCIE OTWARTY 

 W kwietniu tego roku uchwalony został nowy 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ożarów 
Mazowiecki do roku 2021 z perspektywą na lata 
2022-2025”.
 Zgodnie z przepisami prawa burmistrz Ożarowa Ma-
zowieckiego w celu realizacji polityki ochrony środowi-
ska sporządził gminny Program Ochrony Środowiska, 
który uzyskał pozytywne opinie Zarządu Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, Państwowego Wojewódzkie-
go Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska w Warszawie. Projekt Programu 
został również w lutym tego roku poddany konsultacjom 
społecznym.
 Przedstawione cele i działania programu ochrony śro-
dowiska są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem 
oraz kierunkami działań i celami określonymi w progra-
mach różnych szczebli (krajowym, wojewódzkim i po-
wiatowym). W oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego 
i prognozowanych zmian i zagrożeń  środowiska, okre-
ślono cele systemowe i kierunki działania, wyznaczono 
zadania krótkoterminowe i długoterminowe z podaniem 
harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwe-
stycyjnych zadań. 
 Realizacja tych działań wpłynie pozytywnie na popra-
wę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców.

Ocena stanu środowiska na terenie gminy Ożarów Mazo-
wiecki została przeprowadzona
w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej in-
terwencji, do których należą: 
• ochrona klimatu i jakości powietrza,
• zagrożenia hałasem,
• pola elektromagnetyczne, 
• gospodarowanie wodami,
• gospodarka wodno – ściekowa,
• zasoby geologiczne,
• gleby,
• gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów,
• zasoby przyrodnicze.
 W ocenie środowiska uwzględniono uwarunkowania 
wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko 
oraz dokonano analizy słabych i mocnych stron dla po-
szczególnych obszarów przyszłej interwencji.

 Program dostępny jest w BIP oraz na stronie www.
ozarow-mazowiecki.pl. 

Robert Głazowski
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

NOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” 
CZERWIEC/LIPIEC 2018

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

 ▶ 2 czerwca – sobota – w godz. 13.00-23.00 Festyn 
rodzinny – wystąpią: Margaret, Robert Janowski, Rewia 
Viva, IRA. Na zakończenie zaplanowano pokaz sztucz-
nych ogni. Szczegóły na plakacie; (teren rekreacyjny przy 
ul. Sochaczewskiej 218, Kręczki/Kaputy)

 ▶ 25 - 29 czerwca  Akcja Lato z „Uśmiechem”. W pro-
gramie: „OŻAROWSKIE SAFARI”  warsztaty twórcze – pra-
ce przestrzenne. Szczegóły dostępne na stronie www.
dkusmiech.eu. Zapisy od 4 czerwca od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-16.00, ul. Poznańska 165, Ożarów Ma-
zowiecki, nr tel. 22 722 14 45,  e-mail: sekretariat@dku-
smiech.eu

 ▶ 21 lipca – sobota – w godz.:  16.00-23.00 DISCOPO-
LOWANIE - gwiazda wieczoru SŁAWOMIR (teren rekre-
acyjny przy ul. Sochaczewskiej 218, Kręczki/Kaputy)

 ▶ W lipcu i sierpniu zapraszamy na wydarzenia w ra-
mach Ożarowskiej Sceny Letniej (hala namiotowa na 
terenie boiska UKS Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18, Ożarów 
Mazowiecki). Szczegóły w kolejnym wydaniu Informatora 

Ożarowskiego. 

FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶  1 czerwca 2018 – piątek – od godz. 16.00 Dzień 
Dziecka; plac przy Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józe-
fowie (w razie niepogody sala widowiskowa w Filii Domu 
Kultury)

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292

 ▶ 29 maja – wtorek - godz. 10.00 Spotkanie dla dzieci 
w ramach „Cała Polska czyta dzieciom” współorganizowa-
ne z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ 19 czerwca – wtorek - godz. 12.00 zostanie prze-
prowadzony wykład przez pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy pt. „Działalność gospodarcza – podstawo-
we aspekty związane z jej założeniem i prowadzeniem.”

 ▶ 2 – 6 lipca - godz. 12.00 odbędą się warsztaty z ryso-
wania komiksów dla dzieci w wieku 8 – 12 lat w ramach 
Akcji Lato z „Uśmiechem” 

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
- CZERWIEC

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, 

UL. SZKOLNA 2

 ▶ Wystawa uliczna „Stać nas na to!” Wystawa w ramach 
obchodów „70-lecia Biblioteki” – przegląd nowoczesnych 
wnętrz bibliotecznych, wstęp do zgłaszania marzeń o no-
wej ożarowskiej bibliotece na www.wizjananowelata.pl 

 ▶ Spotkanie autorskie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel  - 
Oddział dla Dzieci. 06.06, g. 11.30. Zapraszamy! Spoty-
kamy się z autorką przygód Florki, Geboluda i Praktyczne-
go Pana. Wydarzenie sfinansowane ze środków Instytutu 
Książki w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki.

 ▶ Noc Bibliotek 2018 – Oddział dla Dzieci, 09.06, g. 
20.00-23.00. 3 wydanie Nocy w Ożarowie, tym razem 
pod ogólnopolskim hasłem „RZECZPOSPOczyta”. Strachy, 
niesamowite opowieści, gry i zabawy. A wszystko to w 
Bibliotece. Zapraszamy! Spotkanie na zapisy, ilość miejsc 
ograniczona.

 ▶ „Super food” Ciekawostki a fakty. Wykład on-line – 
20.06, g. 17.15. Wykład on-line Wszechnicy Żywieniowej 
SGGW, współorganizowany z Ożarowskim Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku. Wstęp wolny.

 ▶ Czytanie na trawie – Rodzinne spotkania z książką 
– Każda środa czerwca, Sadzawka w Macierzyszu, g. 
18.00-20.00. Już od wczesnej wiosny jeździmy po gminie 
z kocykiem i czytamy, i bawimy się przy tym. W czerwcu 
zapraszamy do Macierzysza. 

Stały program:
 ▶ Planszomania - Każdy poniedziałek do 18.06, godz. 

14.00-16.00 w Oddziale dla Dzieci. Prowadzi wolontariusz 
Ernest Dziuba. Zapraszamy, wstęp wolny.

 ▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych - Każda pierw-
sza środa miesiąca, obecnie 06.06, godz. 17.00 Zapra-
szamy, wstęp wolny.

 ▶ Czytanie na Dywanie  - Każdy czwartek do 21.06, 
godz. 17.00-18.00 Zajęcia na zapisy.

FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

Stały program:                                                                                                                                              
 ▶ Brydż - Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00  

Wstęp wolny.
 ▶ Klub Pasjonaci - Każdy czwartek, godz. 10.00-12.00  

Wstęp wolny.

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

na obszarze parku przy ul. Poniatowskiego, 
przy fontannie i Parku StreetWorkout, 

SSID:  UM_PRZY_PARKU
Sieć działa na częstotliwościach 2,4 oraz 5 GHz.

Pojedyncza sesja została ograniczona do 30 minut 
i przepustowości 1Mb/s.

HOT  SPOT w Parku Miejskim
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 W marcu 2018 roku minęło 5 lat od wprowadzenia 
Programu „Ożarowska Karta Rodziny 3+”. Przyszedł 
więc czas na małe podsumowanie…
 Celem samorządu gminy przyjmującego uchwałę 
w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepsze-
nia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamiesz-
kałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, było wspar-
cie rodzin w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, 
zapewnienie dostępu do dóbr kultury i sportu wszystkim 
członkom rodzin wielodzietnych.
 Zainteresowanie Programem od samego początku 
było bardzo duże, co świadczy o zasadności jego wpro-
wadzenia. Już w pierwszym roku wydaliśmy 699 kart. Ze 
zniżek w pierwszym roku funkcjonowania Programu sko-
rzystały 322 osoby.
 Od marca 2013 r. do końca 2017 r. – 347 rodzinom wy-
dano 1738 kart. Wykorzystanie kart w tym okresie przed-
stawia poniższy wykres:

  Do stycznia 2017 r. karty wydawane były na rok 
z możliwością przedłużenia. W lutym 2017 r. weszła w ży-
cie uchwała umożliwiająca wydawanie kart na okres do 
trzech lat oraz wydłużająca termin przysługiwania karty 
dzieciom kontynuującym naukę z 24 do 25 lat. 
 Sukcesywnie powiększany był również katalog zni-
żek. W 2013 roku posiadaczom Ożarowskiej Karty Ro-
dziny 3+ przysługiwały 20% zniżki od ceny: biletów na 
imprezy kulturalne organizowane lub odbywające się 
w Domu Kultury „Uśmiech”, za udział w stałych zajęciach 
prowadzonych lub organizowanych przez Dom Kultury 
„Uśmiech”, biletów i karnetów na pływalnię oraz na inne 
zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, obiadów wydawanych w szkołach prowadzonych 
przez gminę Ożarów Mazowiecki oraz 20% zniżki w opła-
tach administracyjnych w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez gminę Ożarów Mazowiecki.
 W 2014 roku wprowadzono 20% zniżki w opłatach ad-
ministracyjnych w żłobku miejskim, a w 2015 roku 20% 
zniżki od ceny wyżywienia w przedszkolach publicznych 
i  żłobku miejskim prowadzonych przez gminę Ożarów 
Mazowiecki.
 We wrześniu 2017 r. wprowadzono kolejne zniżki 
– dzieciom z rodzin wielodzietnych dojeżdżającym do 
szkół średnich i wyższych, przysługuje 20% dopłata do 
imiennego biletu długookresowego (miesięcznego lub 
kwartalnego).
 Pierwszy nabór wniosków o dopłatę do biletu miał 

miejsce w grudniu 2017 r., kolejny już niebawem – 1 – 10 
czerwca 2018 r. 
 Rokrocznie zwiększa się kwota udzielonych zniżek 
w ramach Ożarowskiej Karty Rodziny 3+:

 Najwięcej osób korzysta z karty w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, natomiast jeśli chodzi o wartość udzie-
lonych zniżek, w czołówce są: Przedszkole Publiczne Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim oraz Szkoła Podstawowa Nr 1.
 Najliczniejsza rodzina, która otrzymała Ożarowskie 
Karty Rodziny 3+ składa się z 9 osób: rodzice + siedmioro 
dzieci. Mamy wśród posiadaczy karty bliźnięta, a w ostat-
nim czasie wydaliśmy karty szczęśliwej rodzinie z trojacz-
kami.
 Podjęta przez samorząd gminy inicjatywa wprowa-
dzenia zniżek dla rodzin wielodzietnych spotkała się 
z  bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców. Doce-
niono kształtowanie pozytywnego klimatu wobec rodzin 
wielodzietnych, promowanie rodziny jako wartości i po-
moc w zapewnieniu odpowiednich warunków jej funk-
cjonowania. 
 Ożarowska Karta Rodziny 3+ jest wyrazem uznania 
samorządu dla rodziców za pracę, jaką wykonują wycho-
wując dzieci, jest również gestem solidarności i zaanga-
żowania oraz konkretną pomocą finansową.
 
    Anna Fedoryk
 Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

5 LAT MINĘŁO...

 UWAGA! Nabór wniosków o dopłatę do biletu 
w ramach „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”

 Przypominamy posiadaczom Ożarowskiej Karty Ro-
dziny 3+,  że od 1 do 10 czerwca 2018 r. będzie trwał 
nabór wniosków o dopłatę do biletów (imiennych, 
długookresowych – miesięcznych lub kwartalnych, 
zakupionych na dojazd dziecka do szkoły średniej lub 
wyższej). 
 Wnioski należy składać wraz z załącznikami – zapra-
szamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi 
warunków uzyskania dopłaty: 
www.ozarow-mazowiecki.pl zakładka: Ożarowska Kar-
ta Rodziny.

Urząd Miejski
Wydział Spraw Społecznych
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A  W maju obchodziliśmy imieniny biblioteki, a jeśli imieniny to i goście. Świętowaliśmy cały dzień. Rano i wczesnym 

przedpołudniem, w ramach lekcji bibliotecznych odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. A czego nam 
życzyli? Między innymi rozentuzjazmowanych czytelników i zapachu 
nowych lektur. 
 Na każdego, kto odwiedził bibliotekę czekała słodka niespodzian-
ka, w postaci cukierków z okazjonalnym cytatem. 
 Po południu podczas obchodów głównych, wyróżnieni zostali 
czytelnicy, którzy od dawna biorą aktywny udział w życiu biblioteki. 
Z rąk dyrektor Elżbiety Paderewskiej oraz pracowników wypożyczalni 
dla dorosłych i młodzieży otrzymali oni imienne dyplomy. Zaskoczeni 
czytelnicy nie kryli wzruszenia. 
 Dziękujemy za wszystkie życzenia, mamy nadzieję, że spełnią się 
jak najszybciej. 

Martyna Zawada
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 

IMIENINY BIBLIOTEKI

 Sobotni wieczór 12 maja w sali kominkowej Domu Kultury „Uśmiech” za sprawa  Artura Gotza i jego  zespołu „Tanie 
Dranie” stał się niezwykłym wydarzeniem artystycznym. Muzycy, a szczególnie charyzmatyczny i  bardzo przystoj-
ny  wokalista Artur Gotz,  rozśpiewali, oczarowali i rozbawili publiczność ożarowską.  Wybitnie utalentowany artysta 
przedstawił nowatorską interpretację piosenek z  nieza-
pomnianego Kabaretu Starszych Panów. Zaśpiewał też 
kilka utworów ze swoich wcześniejszych płyt „Obiekt sek-
sualny” i „Mężczyzna prawie idealny”.  Wszystkie osoby  
zgromadzone na sali - pradziadkowie, dziadkowie, rodzi-
ce, dzieci  i wnuki - z entuzjazmem przyjęly zapropono-
wany repertuar.
 Okazało się, już nie po raz pierwszy, że dobra literacka 
piosenka łączy pokolenia, bo jest ponadczasowa.
 
 Koncert zorganizowały wspólnie Biblioteka Publiczna 
i  Dom Kultury „Uśmiech”. Razem z panią Dyrektor Aliną 
Holk serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczyni-
li się do sukcesu wydarzenia.   

Elżbieta Paderewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim 

PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO!

 Filia Biblioteki Publicznej nr 1  w Józefowie już po raz 
czwarty zgromadziła grupę zdolnych, młodych szachi-
stów podczas Turnieju o Puchar Biblioteki. Przygotowania 
trwały od kilku miesięcy – grupa dzieci pod okiem Prze-
mysława Borowicza spotykała na zajęciach szachowych 
w józefowskiej bibliotece.  Turniej został przeprowadzo-
ny systemem szwajcarskim 
na dystansie 7 rund w dwóch 
kategoriach wiekowych: 6 - 8 
i 9 - 13 lat. 
Miejsca na podium zajęli: 
Kategoria 6 - 8 lat:
I miejsce – Mikołaj Cupriak
II miejsce – Jan Wyszyński
III – Michał Wyszyński
Kategoria 9 – 13

I miejsce – Grzegorz Renn
II miejsce – Kinga Borowicz
III miejsce – Bartosz Pyra
 Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników .
Biblioteka składa podziękowania Przemysławowi Bo-
rowiczowi i Mateuszowi Orzechowskiemu za pomoc w 

przeprowadzeniu wydarze-
nia oraz Domowi Kultury 
„Uśmiech” za udostępnienie 
sali.

Monika Dziedzic
Kierownik filii nr 1 

w Józefowie

KONKURS SZACHOWY
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 Nasza córka Marzena uległa ciężkiemu wypadkowi 
samochodowemu, który miał miejsce 3 marca 2018 r. 
Jechała taksówką, w którą uderzył inny kierowca wymu-
szając pierwszeństwo, w skutek wypadku córka doznała 
licznych, bardzo ciężkich obrażeń ciała oraz poważnego 
uszkodzenia głowy. Sprawcą wypadku 
był obcokrajowiec (pracownik ambasa-
dy Izraela), którego nie ma już w naszym 
kraju, został po dobie zwolniony za ka-
ucją, co powoduje dodatkowe problemu 
w prowadzeniu postepowania.
 Córka Marzena ma 41 lat, mieszkała 
i  mieszka razem z  nami. Przed wypad-
kiem była pracowitą, energiczna i  nieza-
leżną osobą. Sama wychowuje 16 letnią 
córkę. Miały ambitne plany dotyczące 
wyboru szkoły i dalszej nauki wnuczki. 
Obecnie Marzena od 3 miesięcy przeby-
wa w szpitalu i powoli wraca do zdrowia. 
Konieczne jest dalsze leczenie oraz reha-
bilitacja, które są bardzo kosztowne i my, 

jako rodzice nie możemy jej tego zapewnić. Koszt lecze-
nia wynosi  około 15 tysięcy miesięcznie.
 Bardzo prosimy, a zarazem dziękujemy za wsparcie 
oraz pomoc finansową, która jest niezbędna.
Jeszcze raz dziękujemy.

Rodzice 

Możesz pomóc wpłacając dowolną kwotę 
na subkonto w PLN

Fundacji Forani:
37 1750 0012 0000 0000 2886 8189
W tytule przelewu prosimy koniecznie 
wpisać:
„DAROWIZNA MARZENA DĄBROWSKA
(FOREMNIK)”

lub wpłacając na konto prywatne 
– Edward Foremnik
08 8015 0004 0036 1606 3030 0001

  APEL RODZICÓW O POMOC DLA MARZENY

 Już  po raz trzeci  2 czerwca br.  w Ożarowie Ma-
zowieckim odbędzie się Wielki Piknik Krwiodawstwa 
„Dar serca” tym razem pod hasłem „Jedzenie ma zna-
czenie”. 
 Celem akcji jest promowanie zdrowego stylu życia 
dzieci i dorosłych. W dobie dominacji produktów fast 
food oraz popularności biernych form spędzania wolne-
go czasu, promowanie zasad zdrowego odżywiania ma 
szczególne znaczenie dla kondycji zdrowotnej mieszkań-
ców. Chcemy promować ekologiczne, zdrowe polskie, 
regionalne produkty oraz  aktywny sposób spędzania 
wolnego czasu. Odbędą się warsztaty zdrowej kuchni 
przeprowadzone przez 
kucharzy z Akademii 
Kulinarnej Transgour-
met i Selgros. Oprócz 
tego  tradycyjnie bę-
dzie loteria fantowa dla 
krwiodawców, posiłek 
regeneracyjny i stoiska 
lokalnych przedsiębior-
ców, pokazy sprzętu 
wojskowego i strażac-
kiego oraz pokazy ra-
townictwa medyczne-
go.
 Kto może oddać 
krew?
 Krwiodawcą może 
być każda zdrowa osoba 
między 18 a 65 rokiem 
życia, ważąca powyżej 
50 kg. Przed oddaniem 

krwi należy być wyspanym i wypoczętym. Warto też zjeść 
lekkostrawny, niskokaloryczny posiłek. W ciągu doby po-
przedzającej oddanie krwi należy wypić ok. 1,5 płynów, 
nie wolno natomiast spożywać w tym czasie alkoholu. Do 
punktu krwiodawstwa nie powinny zgłaszać się osoby z 
objawami przeziębienia lub przyjmujące lekki. Trzeba pa-
miętać także o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości. 
Osobom, które oddadzą krew będzie przysługiwać w tym 
dniu zwolnienie z pracy.

Starostwo Powiatu  Warszawskiego Zachodniego

DAR SERCA – WIELKI PIKNIK KRWIODAWSTWA 
PO RAZ TRZECI W OŻAROWIE MAZOWIECKIM !

2.06.2018

dar serca 
wielki piknik krwiodawstwa

Jedzenie ma znaczenie

Ożarów Mazowiecki, 
ul. Poznańska 129/133

(parking przy Starostwie 
Powiatowym)

godz. 9:00-16:00
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XIV TURNIEJ „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”
 W kwietniu rozegrany został XIV TURNIEJ „MISTRZ 
TABLICZKI MNOŻENIA”. Gospodarzem Turnieju była 
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Święcicach. Celem było rozwijanie zainte-
resowań matematycznych, zachęcanie uczniów do 
doskonalenia znajomości tabliczki mnożenia, kształ-
towanie umiejętności zdrowej rywalizacji.
 W konkursie uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, Zespołu 
Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli, Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świę-
cicach. Uczestnicy Turnieju zmagali się w następujących 
konkurencjach: Olimpijczycy, Krzyżak, Sokole Oko i Bły-
skawica. Gry wymagały od uczniów dużej sprawności, 
szybkości, spostrzegawczości, bezbłędności i biegłości 
w tabliczce mnożenia.  
 Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się 
wysokim i wyrównanym poziomem znajomości tablicz-
ki mnożenia.  Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w nauce.
 Dziękujemy nauczycielkom ze szkół uczestniczących 
w rozgrywkach, za pomoc w sprawnym przeprowadze-
niu zawodów.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej i zespołowej.
Klasyfikacja indywidualna -  klasa III
1. Lena Witkowska SP Płochocin 
2. Róża Buczek SP Płochocin  
3. Aleksandra Gut SP Boża Wola 

Klasyfikacja indywidualna -  klasa IV
1.   Gabriela Podstawka SP Święcice 
2.    Mikołaj Misiak SP Święcice 
3.   Julia Szastak SP Święcice 

Klasyfikacja zespołowa
1.  Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płocho-
cinie
2.  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Święcicach.
3.  Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli

Jolanta Kasztelan

 Miło nam poinformować, że od następnego numeru 
Informator Ożarowski wzbogacony zostanie o stałą  ru-
brykę „PRAWNIK radzi”. Porad udzielała będzie adwokat 
Katarzyna Rodzim-Kozioł. Zapraszamy czytelników do 
tworzenia razem z nami nowej rubryki i przesyłania pytań 
dot. problemów prawnych z zakresu prawa rodzinnego, 
opiekuńczego i cywilnego  na e-mail: informator@oza-
row-mazowiecki.pl. Pytania i odpowiedzi na najczęściej 
pojawiające się i najciekawsze pytania publikowane będą 
na łamach Informatora.
 Odpowiedzi udzielane będą na podstawie przedsta-
wionych przez Państwa w e-mailach stanów faktycznych, 
bez  możliwości analizy dokumentów i weryfikacji praw-
dziwości opisywanych okoliczności. Informujemy, że pu-
blikowanych odpowiedzi nie należy traktować  jako kom-
pleksowej i wyczerpującej usługi prawnej, która możliwa 

byłaby dopiero po zapoznaniu się z całością dokumenta-
cji, czy też po zapoznaniu się z precyzyjnie przedstawio-
nym stanem faktycznym danego zagadnienia. 
 Mamy nadzieję, że nowa rubryka z poradami prawny-
mi uświadomi nam wszystkim, jak istotna jest znajomość 
prawa, zwłaszcza w sytuacji, gdy trzeba stanąć przed 
sądem, sporządzić ważną umowę, uregulować różnego 
rodzaju stosunki prawne, w tym stosunki rodzinne oraz 
różne sytuacje z życia codziennego. Uruchamiając nową 
rubrykę porad prawnych kierujemy się  starożytną zasadą 
morbum evitare quam curare facilius est – „lepiej zapo-
biegać niż leczyć”.
 Serdecznie zapraszamy Państwa do przesyłania zapy-
tań.

Redakcja Informatora Ożarowskiego

PRAWNIK RADZI
– NOWA RUBRYKA  W INFORMATORZE OŻAROWSKIM

 Marcin - Ostatnio przeczytałem „ Made In Poland” Emil 
Marat i Michał Wójcik. Wciągająca, pełna realnych opisów 
książka, w której pan Stanisław Likiernik, żołnierz Kedywu 
opowiada o życiu w konspiracji, o walkach w Powstaniu 
Warszawskim, o swoim udziale w akcjach dywersyjnych. 
Relacja z pierwszej ręki sprawia, że przedstawione w niej 
wydarzenia są niezwykle szczere i prawdziwe. Ukazuje 
prawdziwe oblicze śmierci, koleżeństwa i miłości w tych 

jakże trudnych czasach. Jako ciekawostkę pragnę dodać, 
sam byłem zdziwiony, kiedy czytając natrafiłem na frag-
ment opisujący wysadzenie pociągu niemieckiego na 
trasie Płochocin – Błonie. Pasjonująca lektura, którą zde-
cydowanie polecam.

DOBRA KSIĄŻKA  - POLECONA PRZEZ NASZEGO CZYTELNIKA …
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Lody truskawkowe

Składniki:
 • 600 g świeżych truskawek 
 • 530 g (1 puszka) słodzonego mleka skondensowane-

go ( koniecznie mocno schłodzonego w lodówce)
 • 500 g zimnego jogurtu greckiego
 • 200 ml schłodzonej śmietanki kremówki 30% 

 Na początku musimy przygotować 2 miski. Truskawki 
umyć, odszypułkować, osuszyć ręcznikiem papierowym. 
W pierwszej misce blendujemy truskawki na mus. Do-
dajemy jogurt grecki i mieszamy trzepaczką delikatnie, 
aż połączą się składniki. W drugiej misce zimną puszkę 
mleka skondensowanego słodzonego ubijamy (około 
10 minut) na najwyższych obrotach miksera. Pamiętaj-
cie, ciepłe mleko nie ubije się!!! Do musu truskawkowe-
go dodajemy stopniowo ubite mleko skondensowane, 
mieszamy delikatnie szpatułką. Do miski po mleku skon-
densowanym wlewamy kremówkę i ubijamy na sztywno. 
Również dodajemy do masy ubitą śmietanę kremówkę. 
Połączoną masę truskawkową przelewamy do pojemni-
ka na żywność i szczelnie zamykamy (ważne!!). Wkłada-
my do zamrażarki, gdy lody zaczną zamarzać należy je 
zmiksować, aby nie miały kryształków lodu. Po 30-40 mi-
nutach czynność powtórzyć, po kolejnych 30 minutach 
miksujemy po raz ostatni.. czynność tę powtórzyć nale-
ży w sumie trzykrotnie, wtedy lody będą kremowe bez 
kryształków lodu

Lody waniliowe

Składniki:
• 5 ekologicznych, świeżych jajek ze sprawdzonego 
źródła (skorupki sparzone wrzątkiem)
• 500 ml zimnej śmietanki kremówki 30%
• 1 szklanka cukru pudru
• 1 laska wanilii (można zastąpić odrobiną aromatu)
• 1 łyżka wody przegotowanej, ciepłej

 Na początku musimy przygotować 3 miski. W jednej 
umieszczamy śmietankę, w drugiej białka oddzielone 
od żółtek, w trzeciej żółtka. Do żółtek dodajemy 1/3 szkl. 
cukru i 1 łyżkę wody, miksujemy aż masa będzie biała i 
puszysta. W misce drugiej białka ubijamy na sztywną pia-
nę, pod koniec dodajemy 1/3 cukru i ubijamy delikatnie 
ponownie, w misce trzeciej śmietankę ubijamy na sztyw-
ną pianę dodajemy pozostały cukier. Wszystkie trzy masy 
łączymy mieszając trzepaczką. Do żółtek dodajemy stop-
niowo ubitą pianę, śmietanę oraz ziarenka wyskrobane 
z rozciętej wzdłuż laski wanilii. Ważne żeby składnik po-
łączyć dość ostrożnie wtedy zachowamy puszystość lo-
dów. Lody przelewamy do pojemnika na żywność, zamy-
kamy szczelnie i wkładamy do zamrażalki na minimum 12 
godzin. Przed podaniem należy zaczekać parę minut, aby 
było możliwe uformowanie kulek łyżką do lodów. Lody są 
idealne, mogą być bazą do innych smaków,

MT

Domowe lody
Z przepiśnika pana domu

Zbliża się sezon truskawkowy, a jak lato i truskawki to obowiązkowo muszą 
być lody. W tym numerze prezentujemy przepis na lody truskawkowe oraz 
waniliowe. Do przygotowania lodów nie potrzebujemy maszyny do domo-
wej produkcji lodów, wystarczy mikser, tak - to jest możliwe!. Lody wani-
liowe będą kremowe oraz puszyste, zaś truskawkowe słodkie i delikatne. 
Zapraszamy do wypróbowania przepisów oraz przesyłania nam zdjęć opu-
blikujemy w kolejnym numerze oraz nagrodzimy niespodziankami – adres 
email: informator@ozarow-mazowiecki.pl
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 Pod koniec kwietnia teren przy Szkole Podstawo-
wej w Duchnicach zamienił się w prawdziwe centrum 
militarne. Piknik Służb Mundurowych zorganizowany 
z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko 
uczniów szkoły ale również zaproszonych gości oraz 
społeczności lokalnej.
 Piknik Służb Mundurowych rozpoczął się od za-
prezentowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Duchnicach oraz Szkoły w Pruszkowie montażu słow-
no-muzycznego pt.: „W służbie Polsce i narodowi polskie-
mu”, upamiętniającemu ważne wydarzenie historyczne- 
100-lecie Odzyskania Niepodległości. Piękna pogoda 
sprzyjała wizycie na pikniku, który odbył się na świeżym 
powietrzu. Na przybyłych czekały liczne atrakcje, po-
cząwszy od rożnego rodzaju stanowisk statycznych, czyli 
namiotów promocyjnych danych służb mundurowych 
poprzez pokazy dynamiczne, w których można było 
przetestować działanie m.in. sprzętu saperskiego.
 Dzieciom największą radość sprawiła możliwość 
wejścia do wozu strażackiego czy radiowozu policyjne-
go. Uczeń klasy III- Krzyś stwierdził: „jak będę dorosły, to 
chciałbym zostać żołnierzem. Bardzo spodobał mi się 
prezentowany na pikniku sprzęt minersko-pirotechnicz-
ny oraz zdalnie sterowany robot”.
 Przedstawiciele 1. 
Bazy Lotnictwa Trans-
portowego zaprezento-
wali młodym  miłośni-
kom  militariów  jakie 
zadania realizuje baza 
lotnicza na warszawskim 
Okęciu. Komisariat  Po-
licji w  Ożarowie Mazo-
wieckim reprezentowali 
policjanci z prewencji 
oraz dzielnicowy Marek 
Warowny. Dzieci zoba-
czyły sprzęt, stanowiący 
wyposażenie Policji oraz 
zapoznały się z zasadami 
udzielania pierwszej po-

mocy. OSP Ożarów Mazowiecki zaprezentowała amfibie 
ARGO oraz wóz strażacki.
 Zdaniem koordynatorki pikniku  Małgorzaty Włodek 
(nauczycielki historii):  „Dopisała nie tylko pogoda, lecz 
też wszystkie służby mundurowe. W progach naszej szko-
ły gościliśmy m.in.: Wojskową Komendę Uzupełnień War-
szawa Ochota, 6 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorial-
nej, 1 Bazę Lotnictwa Transportowego, 2 Mazowiecki Pułk 
Saperów, Komendę Policji w Ożarowie Mazowieckim, 
Ochotniczą Straż Pożarną w Ożarowie Mazowieckim. Pik-
nik służb mundurowych to doskonała okazja aby z bliska 
przyjrzeć się funkcjonowaniu i wyposażeniu służb, które 
na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo i niejedno-
krotnie ratują nam zdrowie i życie.”
 Wśród przybyłych na tą uroczystość gości obecni byli 
przedstawiciele władz gminy Ożarów Mazowiecki z bur-
mistrzem Pawłem Kanclerzem na czele, przedstawicie-
le powiatu warszawskiego-zachodniego,  kombatanci, 
przedstawiciele służb mundurowych,  Biura Oświaty oraz 
dyrektorzy szkół.
 Dziękujemy naszym Wystawcom, Partnerom i uczest-
nikom Pikniku!

Beata Paplińska

PIKNIK SŁUŻB MUNDUROWYCH
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Drugie dziecięce
lato z książką

Fundacja Nasz Macierzysz razem z Biblioteka Publiczną 
w Ożarowie Mazowieckim ponownie zapraszają 
od czerwca 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

KOMARKO to mała , ale prężnie rozwijająca się firma, zajmująca się produkcją 
kontraktową suplementów diety, która znajduje się w Ożarowie Mazowieckim.
Aktualnie poszukujemy odpowiedzialnej osoby na stanowiska:

M agaz ynier
Sp ecjal ista  ds.  obsługi  k l ienta –  handlowiec stacjonarny

O p erator  automatów pakując ych 
Pakowacz/konfekcjoner

M iejsce prac y :  Ożarów M azowieck i
Oferujemy: Atrakcyjne i stabilne warunki pracy. Zatrudnienie na umowę o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem:  komarko@komarko.pl 
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Komarko Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

TRANSGOURMET  POLSKA  SP. z o.o.
MAGAZYN  TRANSGOURMET

ul. Radziwiłłów 5b, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (022) 318 98 30 lub 692 130 578

Na stanowisko: 
MAGAZYNIER,  

KIEROWCA,  
DYSPOZYTOR,  

PRACOWNIK DZIAŁU WSPARCIA SPRZEDAŻY

MECHANIK SAMOCHODOWY 
Serwis VW BENEPOL Święcice

W związku z ciągłym rozwojem nasz Oddział VW 
w Święcicach k/Warszawy poszukuje Mechanika 

samochodowego

Od kandydata oczekujemy:
 •wykształcenia zawodowego o profilu naprawy 

pojazdów samochodowych
 • prawa jazdy kat. B

 • praktycznej wiedzy na temat budowy  
i działania samochodu

 • dyspozycyjności
 • umiejętności organizowania czasu pracy

 • odporności na stres
 •mile widziane doświadczenie w ASO

Oferujemy:
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

 • umowę o pracę oraz przejrzysty system premiowy
 • pakiet świadczeń medycznych Medicover
 •możliwość rozwoju i regularne szkolenia

 • profesjonalne narzędzia pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji 
(CV) na adres mailowy: recepcja.sw@benepol.pl

DAM PR ACĘ

Zatrudnimy 
EKSPEDIENTKĘ 

do firmowego sklepu mięsnego „CZAPLA”

Sklep znajduje się na terenie pawilonów handlowych 
w Ożarowie Mazowieckim

Idealną kandydatką będzie osoba posiadająca 
doświadczenie w branży spożywczo-mięsnej

Dodatkowo oczekujemy:
- znajomości obsługi kasy fiskalnej i terminala 

płatniczego
- aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej
- otwartości na kontakt z klientem, zaangażowania, 
uczciwości, dyspozycyjności i umiejętności pracy w 

zespole

Oferujemy:
-zatrudnienie w rzetelnej i stabilnej firmie,

-zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
-atrakcyjne wynagrodzenie,

-pracę dwuzmianową,

Więcej informacji 
pod numerem tel. 791-375-141.
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KĄCIK ADOPCYJNY
Prowadzony przez Fundację AR-KA-DO
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Podaruj im to, co najcenniejsze - własny dom i miłość!

Buffo to piękny, ok. 5-letni pies. Ma gęste, lśniące i jedwabiste futro. Jest średniej wielko-
ści, taki puszysty miś. Jest zrównoważony, kocha ludzi, uwielbia spacery i wszelkiego rodzaju 
pieszczoty. Lubi aktywnie spędzać czas, chętnie wykąpie się w jeziorze. Z psami dogaduje się 
różnie, w domu powinien być jedynakiem. Nie sprawia problemów, chodzi na smyczy i nie 
wykazuje agresji. Szuka kochającego i odpowiedzialnego domu, na zawsze! Aktualnie prze-
bywa w hotelu dla psów pod Warszawą. 

Ares to pies w wieku 5 lat o bardzo spokojnym usposobieniu. Jest 
bardzo zrównoważony i niezwykle mądry. Jest u nas nie długo a już 
skradł serca wszystkich wolontariuszy. Uwielbia jak ktoś poświęca mu 
czas. Najchętniej przez cały czas przebywałby z człowiekiem. Pozo-
stawiony sam w domu zachowuje czystość, nie niszczy. Na spacerze 
ładnie chodzi na smyczy nie zaczepia  innych psów. Obecnie mieszka 

w domu z ogrodem gdzie są inne psy jak i również koty. Ares jest dużym  psem i  najlepiej 
jakby trafił do domu z ogrodem. Jest czujny, potrafi bronić swojego domostwa. Jeśli marzysz 
o przyjacielu który będzie chciał przebywać z Tobą cały czas , który będzie Cię kochał całym 
sercem to Ares jest właśnie tym psem, którego szukasz. 

Psy znalezione!

Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, które trafiły do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mi-
lanówku: Frędzelek, Feluś, Miodek, Kapiszon, Leoś. Kontakt do schroniska 509 441 902

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

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

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

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

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

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

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

FRĘDZELEK FELUŚ KAPISZON LEOŚ MIODEK

Informujemy, że archiwalne numery 
Miesięcznika Miasta i Gminy INFORMATOR  OŻAROWSKI 

mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy: 

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