


Miesięcznik Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 10/98 2019

 Zapraszamy mieszkańców gminy powyżej 50 roku życia (zameldowanych 
na pobyt stały lub wpisanych do stałego rejestru wyborców) na bezpłatne 
szczepienia przeciwko grypie.

Koszt szczepienia w całości pokrywany jest 
z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki. 

 Przeciwciała ochronne są wytwarzane w organizmie już 7. dnia po 
zaszczepieniu i utrzymują się przez blisko 12 miesięcy.
 Świadczenie polegające na zaszczepieniu przeciwko grypie osoby 
kwalifikującej się będzie udzielone każdej z tych osób, która wyrazi pisemną 
zgodę na szczepienie oraz jeśli podczas wizyty lekarskiej nie zostaną 
stwierdzone przeciwwskazania do zaszczepienia. 
 Podanie szczepionki poprzedzone zostanie badaniem lekarskim oraz 
wywiadem w celu stwierdzenia ewentualnych przeciwwskazań. 
 W przypadku, gdy zgłaszający się do szczepienia pacjent, zadeklarowany 
jest w  innym podmiocie leczniczym, niż wyłoniony w konkursie realizator 
programu, musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 
od swojego lekarza POZ.
Szczepienia realizują: 
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO)

ul. Konopnickiej 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki 
Informacja i rejestracja: 22 344 86 00 

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO)
Filia w Józefowie 

ul. Lipowa 28A, 05-860 Płochocin 
Informacja i rejestracja: 22 344 86 50

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 17.00. 
Zapraszamy!
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Okładka: Gala Rankingu Samorządów 
Rzeczpospolitej 2019.

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO 
GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 

OŻARÓW MAZOWIECKI
POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA 

GMINA
Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
Z PRACY BURMISTRZA
Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Kryształowa gmina Ożarów Mazowiecki
Ożarów Mazowiecki wśród najlepszych w Polsce
Sezon inwestycji drogowych w 2019 na finiszu
Wyniki wyborów parlamentarnych w gminie 
Ożarów Mazowiecki
50 lat razem
Sołectwo Duchnice z nagrodą
Oddając krew ratujesz życie
WAŻNE! mKDR bezpłatnie tylko do końca roku
Setne urodziny
KULTURA
Noc w bibliotece, hu hu!
Koncert z okazji 75. rocznicy zakończenia działań 
wojennych Powstania Warszawskiego
III Ożarowski Wieczór Żartu za nami
„Ale jaja”! Koła Gospodyń Wiejskich i Biblioteka 
wydają książkę.
Kalendarium Domu Kultury „Uśmiech” - listopad
Ożarowiacy - najlepsi!!!
Kalendarium Biblioteki Publicznej - listopad
OŚWIATA
Ich pojutrze to nasze dziś...
Inauguracja roku w OUTW
SPORT
Fundacja Kolarz Klub
KILKA KADRÓW Z..
80 rocznica Bitwy Ołtarzewskiej
Z Przepiśnika Pana/Pani domu 
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 Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała prestiżową nagrodę „Kryształ Przetargów 
Publicznych 2019” przyznawaną najlepszym Zamawiającym i Wykonawcom w Polsce.

 Renomowany miesięcznik „Przetargi Publiczne” 
14 października 2019 roku podczas uroczystej gali wrę-
czenia Kryształów Przetargów Publicznych nagrodził 
najskuteczniejsze, najbardziej rzetelne i najlepiej przy-
gotowane oraz zrealizowane inwestycje w sektorze pu-
blicznym. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: 
I „Ochrona środowiska i gospodarka wodna”, II „Infrastruk-
tura drogowo – komunikacyjna”, III „Obiekty użyteczn   o-
ś  ci publicznej”, IV „Rewitalizacja przestrzeni publicznej 
i ochrona zabytków”. 
 Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą wybitni 
eksperci, będący autorytetami w dziedzinie prawa za-
mówień publicznych w Polsce, stawia za wzór zwycię-
skie inwestycje, zarówno pod względem poprawności 
przeprowadzenia procedury przetargowej, jak i jakości 
realizacji zadania. Nagroda jest dowodem na stosowanie 
przez laureata najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie 
zamówień publicznych. W ocenie ekspertów, Zamawia-
jący przeprowadzający w powyższy sposób proces reali-
zacji zamówienia publicznego jest podmiotem godnym 
naśladowania, który udzielając zamówienia ma na celu 
bardzo istotną ideę w dzisiejszych czasach, a mianowicie 
– poszanowanie publicznych pieniędzy.
 Gmina Ożarów Mazowiecki podczas tegorocznej 
11.  edycji nagrody w kategorii III „Obiekty użyteczności 
publicznej” otrzymała jako jedyny Zamawiający w Polsce 
nagrodę: „Kryształ Przetargów Publicznych 2019” – dla 
najlepszego Zamawiającego. Wyróżnione postępowanie 
przetargowe dotyczyło: Opracowania kompletnej doku-
mentacji projektowej oraz budowę hali widowiskowo-
-sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach-Kaputach 
w Gminie Ożarów Mazowiecki”. Nagrodę podczas gali 
w imieniu gminy, z rąk Elżbiety Sobczuk – redaktor na-
czelnej miesięcznika Przetargi Publiczne oraz prof. An-
drzeja Panasiuka odebrał Dariusz Skarżyński – zastępca 
burmistrza ds. technicznych.
 Kapituła w trakcie obrad brała pod uwagę oprócz ana-
lizy dokumentacji przetargowej także artykuły, które uka-
zały się w prasie i internecie, opinie mieszkańców oraz do-
kumentację fotograficzną zrealizowanego zadania. Jury 
uznało, że Gmina Ożarów Mazowiecki przeprowadziła ca-
łościowo postępowanie przetargowe z poszanowaniem 
zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególno-
ści zasad: równego traktowania wykonawców, zapewnia-
nia uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywizmu 
i jawności. 
 Doceniono w ten sposób wieloletnie zaangażowanie 
i dbałość o właściwe i zgodne z przepisami prawa reali-

zowanie wszelkich inwestycji na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki.
 Odniesiony sukces, jakim jest przyznanie nagrody, 
stanowi o dużym zaangażowaniu i wkładzie pracy wielu 
osób – pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim, którym na sercu leży rozwój naszego miasta 
i gminy oraz dobro lokalnej społeczności.
 W ramach nagrody Gmina otrzymała statuetkę, dy-
plom oraz prawo do używania logo oraz tytułu „Kryształ 
Przetargów Publicznych 2019”, którym mogą pochwalić 
się nieliczni Zamawiający w Polsce. 
 O wadze i randze przyznanej nagrody dla najlepsze-
go Zamawiającego w kategorii „Obiekty użyteczności 
publicznej” świadczy fakt, że patronat honorowy nad 
wyborem laureata objęli m.in.: Ministerstwo Przedsię-
biorczości i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, 
Ministerstwo Środowiska, Polska Izba Inżynierów Bu-
downictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Paweł Kanclerz 
burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

KRYSZTAŁOWA Gmina 
Ożarów Mazowiecki
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OŻARÓW MAZOWIECKI 
– WŚRÓD NAJLEPSZYCH W POLSCE

RANKING SAMORZĄDÓW RZECZPOSPOLITEJ 

 30 września, podczas gali Rankingu Samorządów 2019 
w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie wręczone 
zostały wyróżniania najlepszym miastom i gminom w Pol-
sce pod względem trwałego, zrównoważonego rozwoju 
uwzględniającego trzy czynniki: społeczny, gospodar-
czy i środowiskowy. 
 Kapitule XV Rankingu Samorządów przewodniczył tra-
dycyjnie już po raz kolejny prof. Jerzy Buzek – były premier 
i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który również 
był jednym z gości tegorocznej Gali Rzeczpospolitej.
 Jesteśmy najwyżej sklasyfikowani w rankingu Rzeczpo-
spolitej z powiatu warszawskiego zachodniego (10 lokata), 
Błonie zajęło 23 lokatę. Gmina Ożarów Mazowiecki zdobyła 
28,83 pkt, od pierwszego miejsca dzieliło nas zaledwie 5 pkt, 
co pokazuje jak wysoki poziom prezentują gminy znajdują-
ce się w czołówce rankingu.

RANKING NAJBOGATSZYCH SAMORZĄDÓW
 - WSPÓLNOTA

 Ranking najbogatszych sa-
morządów przygotowywany 
jest na podstawie analizy do-
chodów własnych i otrzyma-
nych subwencji, a kwota tych 
dochodów dzielona jest przez 
liczbę mieszkańców. Wynik dla 
Gminy Ożarów Mazowiecki to 
6242,47 zł per capita. To zno-
wu najlepszy wynik w kate-
gorii gmin miejsko-wiejskich 
w naszym powiecie, Łomianki 
zajmują 20  lokatę (4967,48 zł 
per capita), natomiast Błonie 
33 (4567,50 zł per capita).

Urząd Miejski
 w Ożarowie Mazowieckim

10 miejsce w Rankingu Samorządów 2019 
organizowanym przez Rzeczpospolitą 
i 11 miejsce w Rankingu Najbogatszych Sa-
morządów w 2018 roku ogłoszonym przez 
pismo Wspólnota to wyniki jakie osiągnęła 
Gmina Ożarów Mazowiecki.
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Sezon inwestycji drogowych  
w 2019 na finiszu

 Dobiegła końca największa tegoroczna inwestycja drogowa. Przebudowę ulicy Przyparkowej we wsiach 
Bronisze i Jawczyce rozpoczęto wczesną wiosną od budowy kanalizacji deszczowej z systemem retencyjno- 
rozsączającym.
 Ulica Przyparkowa jako jedyna z przebudowywanych w tym roku posiada nawierzchnię asfaltową o powie rzchni 
3 329,00 m2 oraz o zmiennej szerokości od 5,5 do 6 m. Przez całą długość drogi został poprowadzony chodnik o sze-
rokości 2 metrów oraz zmodernizowano oświetlenie uliczne. Łączna powierzchnia wybudowanych chodników i zjaz-
dów indywidualnych do posesji to 2 118,00 m2.
 Całość robót została przez wykonawcę zadania wyceniona na 3 286 208,00 zł. Komfort użytkowania drogi przez 
mieszkańców Bronisz i Jawczyc jest dużo wyższy.
 Wraz z zakończeniem robót na ul. Przyparkowej, kończą się tegoroczne inwestycje w infrastrukturę drogową. 
W bieżącym roku budżetowym przebudowano 5 ulic za łączną kwotę prawie 7 mln.

Michał Toruszewski
 Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Przyparkowa przed inwestycją... ... po inwestycji

ul. Przyparkowa przed inwestycją... ... po inwestycji

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UPRAWIANIA SPORTU ORAZ WSPÓŁPRACY 
PRZY ORGANIZACJI WYDARZEŃ SPORTOWYCH I KULTURALNYCH, TARGÓW I EVENTÓW.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI W KRĘCZKACH

CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWEGO W KRĘCZKACH SZUKAJ POD NAZWĄ 

ARENA OŻARÓW

ARENA OŻARÓW

arenaozarow.pl

Kontakt: e-mail: d.galant@cws.ozarow-mazowiecki.pl Tel. 662 541 003
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W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RP W OKRĘGU WYBORCZYM NR 20

Liczba 
uprawnionych

Liczba 
kart wydanych

Liczba
kart ważnych

Liczba 
głosów ważnych

Frekwencja

18 853 13 411 13 408 13 298 71,12%
Najwyższa frekwencja była w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 (Przedszkole /modułowe/ w Ożarowie Mazo-
wieckim, ul. Szkolna 3) - 80,09%
Najniższa frekwencja była w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 (Filia Domu Kultury „Uśmiech’’ w Józefowie, Józe-
fów ul. Fabryczna 15 /sala taneczno-widowiskowa nr 12, 05-860 Płochocin) - 51,83%

Komitet Liczba
głosów

Procent
głosów

Liczba
mantatów

KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5364 40,34% 6

KOALICYJNY KOMITET 
WYBORCZY KOALICJA 
OBYWATELSKA PO .N 
IPL ZIELONI

3989 30,00% 4

KOMITET WYBORCZY 
SOJUSZ LEWICY 
DEMOKRATYCZNEJ

1592 11,97% 1

KOMITET WYBORCZY 
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ 
I NIEPODLEGŁOŚĆ

1014 7,63% 0

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE

999 7,51% 1

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW KOALICJA 
BEZPARTYJNI 
I SAMORZĄDOWCY

340 2,56% 0

Komitet Nazwisko kandydata Liczba głosów 
w gminie 
Ożarów Maz.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

BŁASZCZAK Mariusz
CZERWIŃSKA Anita
SIPIERA Zdzisław Tadeusz
UŚCIŃSKI Piotr Michał
OLSZEWSKI Dariusz
CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata

3070
668
176

47
128
378

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

GRABIEC Jan Stanisław
ZALEWSKI Paweł Ksawery
GAJEWSKA Kinga Magdalena
LASEK Maciej Grzegorz

899
328

1810
286

KOMITET WYBORCZY 
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ ROZENEK Andrzej Tadeusz 723

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 158

OKRĘG WYBORCZY NR 20 - MANDATY OTRZYMALI:
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WYNIKI WYBORÓW DO SENATU RP

Liczba 
uprawnionych

Liczba 
kart wydanych

Liczba
kart ważnych

Liczba 
głosów ważnych

Frekwencja

18 853 13 408 13 406 13 003 71,11%

Komitet Nazwisko 
kandydata

Liczba
głosów

Procent
głosów

Mandat

KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ŻARYN Jan Krzysztof 5987 46,04% NIE

KOALICYJNY KOMITET 
WYBORCZY KOALICJA 
OBYWATELSKA PO .N 
IPL ZIELONI

HIBNER Jolanta Emilia 7016 53,96% TAK

 Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla 
Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, 
to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia mał-
żeńskiego. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo 
to  takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieru-
chy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tole-
rancję i szacunek.
 Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat, są na-
gradzane specjalnym medalem przyznanym przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześciora-
miennej gwiazdy, w środku której z jednej strony jaśnieje 
napis: „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”, a z dru-
giej strony widnieją dwie srebrzyste róże.
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał takie 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 8 parom z na-
szej Gminy, Państwu: Jadwidze i Antoniemu Bieńkow-
skim, Bogumile i Janowi Chylińskim, Halinie i Romano-
wi Lubańskim, Wiesławie i Stanisławowi Nowakowskim, 
Halinie i Ryszardowi Rydzewskim, Wiesławie i Marianowi 
Soduł, Julii i Waldemarowi Waleszyńskim, Alinie i Pawłowi 
Zdanowicz. 
 17 października 2019 r. w imieniu Prezydenta Medale 

wręczał burmistrz Paweł Kanclerz. Jubilaci otrzymali od 
burmistrza również listy gratulacyjne, bukiety kwiatów 
oraz pamiątkowe dyplomy. 
 Uroczystość Złotych Godów Małżeńskich zaszczycił 
swoją obecnością ksiądz Zdzisław Słomka SAC, Proboszcz 
Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 
oraz Pan Lech Toruszewski Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. 
 W Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich licznie 
uczestniczyli najbliżsi Odznaczonych, sąsiedzi i znajomi. 
Był tort weselny, kwiaty i łzy wzruszenia. 
 Życzymy wszystkim parom, by w zdrowiu i szczęściu 
przeżywali kolejne jubileusze i żeby przeżyty wspólnie 
czas przywoływał wyłącznie dobre wspomnienia. 
Osoby, które mają w rodzinie, wśród swoich znajomych 
pary obchodzące 50 rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego prosimy o zgłaszanie jubilatów do Urzędu Stanu 
Cywilnego. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwi-
ska jubilatów oraz datę i miejsce zawarcia związku mał-
żeńskiego. 

Jolanta Dragan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

50 LAT RAZEM
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 Sołectwo Duchnice zajęło III miejsce i otrzymało 
nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego pn. „Najlepsza inicjatywa zreali-
zowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Akty-
wizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kategorii ,,MIAS 
rekreacyjnie”. Rozdanie nagród odbyło się 3 paździer-
nika br. podczas uroczystej gali zorganizowanej w sie-
dzibie Zespołu ,,MAZOWSZE” w Karolinie. Nagro dę 
z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Ada-
ma Struzika odebrali Paweł Kanclerz burmistrz Oża-
rowa Mazowieckiego i Małgorzata Rutkowska – sołtys 
Duchnic.
 Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 
10.000 zł na zadanie pn. ,,Rozbudowa i wyposażenie pla-
cu zabaw we wsi Duchnice” udało się wykonać bezpiecz-
ną nawierzchnię na terenie rekreacyjnym, który służy 
lokalnej społeczności jako miejsce do aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. Jest tam miejsce do grillowania, pale-
nia ogniska, boisko do gry w piłkę nożną oraz siatkową, 
a także zadaszona siłownia zewnętrzna. Niestety cześć 
przeznaczona dla najmłodszych użytkowników była 
najmniejsza i ubogo wyposażona, mieszkańcy zgłaszali 
też potrzebę jej powiększenia i zapewnienia tam bez-
piecznej nawierzchni. Od 2018 r. użytkownikami terenu 
rekreacyjno-sportowego byli również uczniowie nowo 
wybudowanej Szkoły Podstawowej w Duchnicach oraz 
Przedszkola Publicznego przy ul. Mickiewicza. Zabawki 
dla dzieci zostały przeniesione z terenu szkoły. Sołectwu 
udało się pozyskać teren przyległy do placu zabaw, gdzie 
po wykonaniu bezpiecznej nawierzchni zamontowano 
zabawki. Dzięki wykonaniu nawierzchni zwiększyła się 
jeszcze liczba dzieci korzystających z placu, ale przede 
wszystkim poprawiło się ich bezpieczeństwo.
 Gmina Ożarów Mazowiecki drugi rok z rzędu otrzyma-
ła środki finansowe na realizację pięciu zadań na terenie 
sześciu sołectw w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Poza Sołectwem 
Duchnice otrzymano wsparcie finansowe na realizację 
następujących zadań:

• Modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Kwiato-
wej we wsi Bronisze;
• Budowa, modernizacja i wyposażenie terenów rekre-
acyjnych we wsi Macierzysz;
• Budowa i wyposażenie Miasteczka Ruchu Drogowe-
go we wsi Orły oraz modernizacja placu zabaw we wsi 
Konotopa;
• Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynko-
wych we wsi Wolskie.

 Nagrodzonemu Sołectwu serdecznie gratulujemy 
i życzymy realizacji kolejnych inicjatyw na rzecz lokalnej 
społeczności.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

SOŁECTWO DUCHNICE Z NAGRODĄ 

Informacja o dofinansowaniu 
z WFOŚiGW w Warszawie

dla Gminy Ożarów Mazowiecki

Gmina Ożarów Mazowiecki informuje, że zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki dofinansowano 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie dotacji, w kwocie 4 941,08 zł”.
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ODDAJĄC KREW, RATUJESZ ŻYCIE
 W roku 2019 klub honorowych dawców krwi Donum Vitae z Ożarowa Mazowieckiego zorganizował dwie samo-
dzielne akcje zbiórki krwi w których mieszkańcy miasta i gminy oddali 24,3 litra krwi. Ponadto klub był współorgani-
zatorem akcji próba bicia rekordu w jednorazowym honorowym oddawaniu krwi przez jak największą liczbę osób. 
W akcji udział wzięło około 300 osób dzięki czemu udało się zebrać ponad 50 litrów krwi. 

PAMIĘTAJ PRZED ODDANIEM KRWI

1. Wyśpij się i wypocznij,
2. Koniecznie zjedz lekki posiłek (unikaj po-
karmów zawierających dużą ilość tłuszczu),
3. Pij dużo soków owocowych i wody,
4. Unikaj nadmiernego fizycznego wysiłku.
5. Jeżeli wybierasz się po raz pierwszy za-
bierz ze sobą kogoś do towarzystwa, po-
czujesz się pewniej a przede wszystkim 
bezpieczniej,
6. Weź dowód tożsamości i jeżeli masz le-
gitymację honorowego dawcy krwi.

Lech Toruszewski

 W październiku po raz czwarty w Ożarowie odbyła 
się ogólnopolska Noc Bibliotek. Tym razem pod ha-
słem „Znajdźmy wspólny język” wybraliśmy się w Ko-
smos. 
 Noc rozpoczęliśmy wspólnym czytaniem wiersza Mał-
gorzaty Strzałkowskiej „Szalona maszyna”, przy którym 
każdy miał okazję „połamać sobie język”. Następnie po-
witaliśmy się w różnych, nawet najbardziej egzotycznych 
językach oraz języku migowym. Następnie przenieśliśmy 
się na Księżyc, uczestnicząc 
w misji Apollo 11, którą 
dowodził wolontariusz, 
reżyser pan Robert Wal-
kowski. Odczytał oficjalny 
wiersz Nocy Bibliotek 2019 
„Wierszowiązałki” Joanny 
Mueller oraz przeniósł nas 
na Księżyc opowiadaniem 
„Apollo 11” Ewy Nowak. 
 Po powrocie na Zie-
mię, każdy uczestnik wy-
konał własną planetę i jej 
mieszkańca. W pracach po-
magały wolontariuszki: 
Dominika, Gabrysia, Julia, 
Weronika i Zuzia, które 
wspólnie z dziećmi zbu-
dowały kosmiczne rakiety. 
Dzięki nim przenieśliśmy 
się na Planetę Poszukiwa-
czy Książek, gdzie jedynie 
przy pomocy latarek szu-
kaliśmy książek według bi-
bliotekarskich wskazówek. 

Po wykonaniu zadania odtańczyliśmy Baby Shark Dance.
 Na koniec każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
dyplom i upominek. W tegorocznej akcji uczestniczy-
ły 42  osoby: 20 dzieci wraz z rodzicami, 6 wolontariu-
szy i 2  bibliotekarzy. Wszystkim serdecznie dziękujemy 
i do zobaczenia za rok!!! 

Anna Marsula, Ewa Krupa
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

NOC W BIBLIOTECE, HU HU! 
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A  75. rocznica zakończenia działań 

wojennych Powstania Warszawskiego 
została zaznaczona szczególnym wy-
darzeniem kulturalnym – 29 września 
2019 roku w Archidiecezjalnym Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
Mazowieckim zabrzmiała ponadcza-
sowa muzyka Mozarta w znakomitym 
wykonaniu. Przed licznie zgromadzoną 
publicznością wystąpiła Orkiestra Ka-
meralna Filharmonii Narodowej, soliści 
– śpiewacy oraz Chór Kameralny Ab Imo 
Pectore pod dyrekcją Mariusza Latka. 
 Artyści wykonali mistrzowskie dzie-
ło muzyki oratoryjnej Mozarta – Vespe-
rae solennes de confessore C-dur KV 339 
z 1780 roku. Te przepiękne Mozartowskie 
Nieszpory, stanowiące tradycyjną część 
oficjum, nie są często wykonywanym 
dziełem wiedeńskiego geniusza. W sa-
mej Filharmonii Nardowej, na przestrzeni 
ostatnich trzydziestu lat, zabrzmiały tylko 
dwa razy: w 1991 i 2017 roku. Najbardziej 
znanym fragmentem tego cyklu, wykony-
wanym często jako samodzielne ogniwo, 
jest Laudate Dominum – jedna z najpiękniejszych arii 
sopranowych w dorobku Mozarta. Tutaj zabrzmiała ona 
w urzekającym wykonaniu solistki Filharmonii Narodo-
wej Eweliny Siedleckiej-Kosińskiej. Pozostałe części dzieła 
Mozarta również zachwycają melodyką frazy, kunsztem 
polifonicznych technik kompozytorskich i doskonałym 
zespoleniem liturgicznego tekstu z jego muzycznym 
opracowaniem. Nieszpory skomponował Mozart na po-
trzeby kalendarza liturgicznego katedry w Salzburgu, 
a formę dzieła tworzy zestawienie pięciu psalmów: 109 
Dixit Dominus („Rzekł Pan”), 110 Confitebor („Wysławiam 
Pana”), 111 Beatus vir („Błogosławiony mąż”), 112 Lauda-
te pueri („Chwalcie, słudzy Pana”), 116 Laudate Dominum 
(„Chwalcie Pana”) oraz Magnificat (pieśń Maryi Wielbi du-
sza moja Pana z Ewangelii wg św. Łukasza). 

 Na uwagę zasługują – obok wspomnianej już sopra-
nistki – również pozostali soliści z Filharmonii Narodowej: 
Joanna Gontarz – alt, Andrzej Marusiak – tenor i Mirosław 
Grabski – bas. Orkiestrę Kameralną Filharmonii Narodo-
wej, znakomicie podążającą za stylistyką Mozartowskie-
go dzieła, przygotował jej kierownik artystyczny i zara-
zem pierwszy skrzypek Jan Lewtak. 
 Do godnego upamiętnienia zrywu powstańczego 
z 1944 roku przyczynił się także wnikliwy komentarz 
aktora i reżysera Roberta Walkowskiego, który przed-
stawił zebranym w gościnnych murach ożarowskiego 
Sanktuarium słuchaczom ciekawe, nieznane informa-
cje i zdjęcie.

dr Mariusz Latek 
Foto: Zuzanna Marzęda

KONCERT Z OKAZJI 75. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA DZIAŁAŃ 
WOJENNYCH POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
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 Pod koniec września uczniowie oraz pracownicy 
Szkoły Podstawowej w Płochocinie założyli stroje galowe 
oraz mundury harcerskie. Szkolne ściany i gazetki przy-
brały niecodzienny wystrój, a hala sportowa zmieniła się 
w miejsce pamięci... Tego dnia szkoła obchodziła święto 
patrona, Szarych Szeregów. Jest to bardzo ważna data, 
ponieważ to 27 września 1939 roku Związek Harcerstwa 
Polskiego powołał organizację młodzieżową zwaną Sza-
rymi Szeregami. To między innymi przedstawiciele tej or-
ganizacji, młodzi harcerze i harcerki, dźwigali na plecach 
brzemię wojny. Zmuszeni byli często porzucić dziecinną 
niewinność i niedojrzałość i stanąć „oko w oko” z okupan-
tem, a niekiedy nawet ze śmiercią. Wdrażając w życie ha-

sło przewodnie „DZIŚ, JUTRO, POJUTRZE”, przekazali na-
szym uczniom wartości wciąż uniwersalne w dzisiejszych 
czasach. Oni walczyli po to, abyśmy my mogli dzisiaj żyć 
w kraju wolnym od przemocy i ucisku, bo „ich pojutrze, to 
nasze dziś”. 
 Hołd Szarym Szeregom oddali również piątoklasiści 
z naszej szkoły, którzy przygotowali apel. Wcielili się oni 
w rolę drużyn harcerskich, które uroczyście, ślubowa-
li, że pełnić będą służbę w obronie ojczyzny. Uczniowie 

będący na przykład Zawiszakami, uczyli się w „tajnych 
kompletach”. Uczniowie wchodzący w skład Szkoły Bojo-
wej zaaranżowali akcję małego sabotażu, a dzięki Grupie 
Szturmowej publiczność była świadkiem akcji, podczas 
której podłożony został ładunek wybuchowy pod mur. 
Uczniowie naszej szkoły zobaczyli również, jak pracowa-
ła Poczta Polowa oraz wysłuchali inscenizowanej historii 
z życia listonoszy zatytułowanej „Golenie bezpłatne”. 
 Podczas przedstawienia nie obyło się bez wspomnie-
nia kilku cudownych postaci: Rudego, Alka i Zośki, którzy 
mimo trudnego czasu żyli pełnią życia, nie zapominali 
o swoich kolegach i wskazali przyszłym pokoleniom dro-
gę, którą należy podążać. Po uroczystym oddaniu czci 

bohaterom, uczniowie symbolicznie postawili lampiony 
pod ich portretami oraz odbudowali zburzony wcześniej 
mur. 
 Całości dopełniły pełne ekspresji utwory poetyckie 
oraz śpiewane samodzielnie przez uczniów utwory mu-
zyczne, którym towarzyszył akompaniament muzyczny. 

Ewelina Iracka

O
ŚW

IATA

ICH POJUTRZE TO NASZE DZIŚ...

 Przypominamy wszystkim rodzinom, które o Karty Dużej Rodziny w for-
mie tradycyjnej wnioskowały do 31 grudnia 2017 roku, że tylko do 31 grud-
nia 2019 roku mogą ubiegać się o bezpłatne wydanie Karty Dużej Rodziny 
w formie elektronicznej. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować 
będzie koniecznością ponoszenia opłaty za wydanie drugiej formy Karty.

 Wzór wniosku oraz załączniki dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodzi-
niy-lub-wydanie-duplikatu 
lub na stronie internetowej gminy Ożarów Mazowiecki, a także do pobrania 
w Urzędzie Miejskim:
• Wydział Spraw Społecznych, ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312,
• Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 2, parter.
Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr 
Dodatkowych informacji udziela: Anna Fedoryk, tel. 22 731 32 57, e-mail: a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl 

Wydział Spraw Społecznych

WAŻNE! MKDR BEZPŁATNIE TYLKO DO KOŃCA ROKU
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 W 1939 roku pomiędzy 9 a 13 września na polach Ożarowa, Ołtarzewa i ościennych miejscowości doszło 
do zaciętych walk pomiędzy zgrupowaniem Wojska Polskiego dowodzonym przez Generała Wiktora Thomme, 
a XVI Korpusem Pancernym Wojsk Niemieckich. Zginęło wówczas ponad 1200 polskich żołnierzy.
 W tym roku przypada 80 rocznica tamtych wydarzeń, świętowaliśmy ją przez cały miesiąc, ósmego września 
odbyła się uroczystość patriotyczna na Cmentarzu Żołnierzy Września 1939r. w Ołtarzewie, w której udział 
wzięli Wojskowa Asysta Honorowa wystawiona przez żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, 
poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, Gminy Ożarów Mazowiecki, OSP w Ożarowie Mazowieckim 
oraz szkół.
 Podczas tej uroczystości Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz, w swoim wystąpieniu powie-
dział m.in. ,,Piekło wojny, dramaty jednostek i tragedia całego narodu wyryły trwały ślad w polskiej świadomo-
ści historycznej i społecznej. Z perspektywy 80 lat niezwykle ważna jest pamięć o blisko tysiącu żołnierzy spo-
czywających na Ołtarzewskim cmentarzu, ale też o tych którzy ginęli na Westerplatte; hubalczykach z Lasów 
Spalskich. Pamięć o żołnierzach gen Andersa zdobywcach Monte Cassino, ale też o tych którzy do Andersa nie 
zdążyli i do Polski wracali ze wschodu. Pamięć o tych którzy z nieludzkiej ziemi nie wrócili do ojczyzny. Pamięć 
o zesłańcach na Sybir i do Kazachstanu’’. 
 Obecni byli również przedstawiciele Powiatu Warszawskiego Zachodniego, gen bryg. w st. spocz. W.P. Artur 
Kołosowski; Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cichal oraz przedstawiciele samorządu ożarowskiego. 
Modlitwę za poległych poprowadził ks. kmdr Zdzisław Słomka – proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 

Apel Pamięci odczytał oficer z Pułku Reprezentacyjnego W.P. 
Po odczytaniu Apelu Pamięci Kompania Honorowa W.P. 
trzykrotnie oddała salwę honorową. Następnie delegacje 
złożyły kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 
roku.
  28 września mogliśmy zobaczyć inscenizację Bitwy 
Ołtarzewskiej w nowej, lepszej lokalizacji na terenie rekre-
acyjno-sportowym w m. Kręczki. Przedsięwzięcie miało spo-
ry rozmach i zgromadziło wielu widzów, o wiele więcej niż 
w latach poprzednich. W ocenie osób oglądających, insce-
nizacja wzbudziła spore zainteresowanie i potrzebę konty-
nuacji tego przedsięwzięcia w przyszłości. W inscenizacji 
udział wzięło ok.100 rekonstruktorów, użyty został sprzęt 
wojskowy czołg LT-38, samochód pancerny kfz, ciężarówka 
Mercedes L3000, armata francuska Schneider, armata nie-
miecka Lig, 3 karabiny maszynowe, 48 szt. karabinów kbk 
Mauzer, 700 szt. amunicji oraz pirotechnika pola walki. 

 Wszystko odbywało się w taki sposób, aby jak najlepiej oddać atmosferę tamtych dni. Dla wszystkich obec-
nych zarówno na uroczystości jak i podczas inscenizacji była to żywa lekcja historii, która na długo pozostanie 
w pamięci.         

Jan Lal 
Foto: Paweł Krupa

80 ROCZNICA

BITWY OŁTARZEWSKIEJ
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  Grupa MoCarta to kwartet smyczkowy łączący muzykę klasyczną z kabaretem. Ponad 20 lat temu muzy-
cy szturmem zdobyli polską scenę kabaretową, a 4 października podbili serca gminnej publiczności jako gwiazda 
III Ożarowskiego Wieczoru Żartu. Na widowni w Hali widowiskowo-sportowej Arena Oarów w Kręczkach zasia-
dło ponad 800 osób.
  Przed gwiazdą wieczoru mogliśmy wysłu-
chać krótkiego koncertu, mieszkającego w naszej 
gminie artysty Łukasza Brzeziny (akordeon) i Ja-
kuba Murasa (saksofon). Akordeon z saksofonem 
to dosyć niecodzienne połączenie instrumentalne, 
a występujący duet artystów to jeden z niewielu 
funkcjonujących w Polsce duetów w tym właśnie 
zestawieniu. Mogliśmy usłyszeć autorskie aranżacje 
typowych dla akordeonu utworów Astora Piazzolli, 
a także jednej z najbardziej znanych kompozycji na 
saksofon - Pequeña Czarda (Pedro Iturralde), skom-
ponowanej oryginalnie na saksofon i fortepian.
  Gwiazdą wieczoru był kwartet smyczkowy 
Grupa MoCarta, który rozpoczął działalność w 1995 
roku. Zespół po raz pierwszy wystąpił przed publicz-
nością na XIII Przeglądzie Kabaretów „PaKa 97”, 

a w maju tego samego roku odbyła się premiera pierwszego pro-
gramu pt. „Mozart wiecznie żywy”. Od tej pory Grupa MoCarta 
prowadzi aktywną działalność koncertową, nagrywa płyty, wystę-
puje w radiu i telewizji. Występowali w ponad 40 krajach. Ich dowcip 
przyciąga widzów bez względu na wiek, język, narodowość i poglą-
dy polityczne. 
  Każdy utwór to starannie dobrane fragmenty muzyki 
klasycznej i rozrywkowej, połączone wraz z akcją sceniczną i kilko-
ma rekwizytami w całość, doprowadzające publiczność do sponta-
nicznych wybuchów radości, a czasem nawet do łez. Zespół tworzy 
czterech absolwentów Akademii Muzycznej w Warszawie i Łodzi. 
Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk i Bolek Błaszczyk.

  Podczas koncertu artyści pre-
zentowali dzieła wybrane z 20 lat 
swojej twórczości. Muzycy opowia-
dali również anegdoty ze swojego 
artystycznego życia. Świetna atmos-
fera podczas koncertu udzieliła się 
również widowni. Muzycy w pewnym 
momencie wieczoru na scenę zaprosili 
Pawła Kanclerza burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego, po czym „wkręcony” 
został we wspólny występ trzech te-
norów. Pokazując dystans do siebie, 
poczucie humoru i talent wokalny od-
śpiewał on wraz z artystami fragment 
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„O sole mio” przy burzy braw publiczności.
  W dobrych nastrojach mieszkańcy opuszczali 
gościnną halę widowiskowo-sportową, która ponow-
nie sprawdziła się jako miejsce koncertów. Wycho-
dząc można było usłyszeć m.in. „Wspaniały koncert. 
Wysoki kunszt muzyczny, artystyczny i duża dawka 
humoru”. „Koncert rewelacyjny!”, „Grupa MoCar-
ta, miło się ogląda ludzi, którzy bawią się muzyką!” 
– niech te słowa będą najlepszym podsumowaniem 
wieczoru.  

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
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 Na początku każdego pomysłu jest obraz, który 
wszystkie stare rzeczy łączy w jedną nową. I tak po-
wstała nasza książka: „7-latki gotują. Ale Jaja!”. 
 Wiedzieliśmy, że w naszej gminie działają Koła Go-
spodyń Wiejskich oraz dwa duże podmioty rynku książki 
(„Olesiejuk” i „Platon”), a sam pomysł przyszedł nam do 
głowy dzięki ilustratorce Emilce Zielińskiej, która powie-
działa, że chciałaby coś jeszcze ilustrować dla naszej Bi-
blioteki. I tak Kołu Gospodyń Wiejskich w Święcicach pod-
rzuciliśmy „jajo” – temat do pisania. Wkrótce przyłączyły 
się do nich panie z Koła w Piotrówku Małym i ruszyliśmy 
z pracą. W składzie i druku pomogło nam Wydawnictwo 
Olesiejuk, przepisy testowała córka naszej bibliotecznej 
koleżanki Aleksandra Marsula, a w sprawie dystrybucji 
porozumieliśmy się z firmą Platon sp. z o. o. z Macierzysza. 
Wszystkim dziękujemy, bo to praw-
dziwa koalicja na rzecz samodzielno-
ści dzieci, na początek w kuchni. 
 Książka przygotowana jest dla 
pięcio-siedmiolatków, zawiera naj-
prostsze przepisy na jajko w kuchni 
(aż piętnaście) i ma być dla dzieci 
wstępem do samodzielnego uży-
wania rąk i głowy w domu. Przecież 
kuchnia to największe laboratorium. 
Dlaczego jajko? 
 A właśnie – to kolejna z tych 
starych rzeczy, które układają się 
w nową. Do tej pory, jeśli wyjrzeć 

z najwyższych okien naszych domów, widać pola. Przez 
całe setki lat byliśmy tu rolnikami. To duża część dziedzic-
twa gminy i zamierzamy je przypominać. Co więcej, chce-
my z pomysłu „7-latki gotują…” zrobić – o ile uda nam się 
sprzedać tę książeczkę (koszt 25 złotych) – całą serię. Po-
myślcie, jak fajnie byłoby dać dziecku książeczkę z przepi-
sami tylko na jabłko, ogórka, kartofla, nawet banana. Koła 
gospodyń wiejskich powoli myślą, które przepisy przygo-
towywać najpierw. A my kupujmy (na prezenty)!
 Zapraszamy na pierwsze spotkanie autorskie: 8 li-
stopada o godzinie 18.00 w Filii Biblioteki w Święcicach, 
ul. Warszawska 53. 

Wojciech Albiński, 
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

„ALE JAJA”! KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH I BIBLIOTEKA WYDAJĄ 
KSIĄŻKĘ. 

Ale 
 jaja!

Koło Gospodyń Wiejskich przedstawia: 

1 
ja
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o

15
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rz
ep
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ów

 

7-latki GOTUJĄ
Gospodynie Wiejskie z Ożarowa Mazowieckiego

zapraszają do nauki gotowania. 

To książka o jajku. Jeśli nam się
 ud

a j

ą s
pr

ze
da

ć,
 

przygotujemy następne smakow
ite

 p
rz

ep
is

y.
 

CENA: 25 zł
(w tym VAT)

Ale jaja!

 15 października 2019 r. setną rocznicę urodzin oraz 
imieniny obchodziła mieszkanka Ożarowa Mazowieckiego 
Pani Jadwiga Damieszko. 

 Tego dnia odwiedził jubilatkę, z kwiatami oraz drobnym upo-
minkiem burmistrz Paweł Kanclerz, który w imieniu swoim oraz 
Rady Miejskiej złożył pani Jadwidze serdeczne gratulacje, wyrazy 
uznania i życzenia wszelkiej pomyślności na kolejne lata. Spotka-
nie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Nie zabrakło tortu 
oraz lampki szampana. Seniorka pomimo swojego wieku cieszy 
się dobrym zdrowiem i świetną pamięcią. Posiada pogodę ducha 
oraz ogromne poczucie humoru. Urodziła się 15 października 
1919 r. w Pruszkowie. Większość swojego życia spędziła w Ożaro-
wie Mazowieckim. Ma 2 dzieci, 3 wnucząt i 3 prawnucząt. 

Jolanta Dragan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

SETNE URODZINY

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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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
 – LISTOPAD

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

 ▶ sobota – 9 listopada - godz. 19.15 - Koncert „Polo-
nia, res sacra” z okazji Święta Niepodległości odbędzie się 
w Scenie Ołtarzew – zaprasza Burmistrz Ożarowa Mazo-
wieckiego, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego 
w Ołtarzewie, oraz Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech” 

 ▶ 17 listopada – niedziela – godz. 16:00 – 20:00 Wie-
czorek taneczny dla seniorów

 ▶ 24 listopada – niedziela – godz. 17:00 zapraszamy 
na koncert: „Stanisław Moniuszko na Salonach” z okazji 
obchodów Roku Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę 
urodzin wybitnego kompozytora

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292

 ▶ zajęcia cykliczne o charakterze rozrywkowym, edu-
kacyjnym i profilaktycznym – Ożarowski Klub Mam lub 
Klub Gier Bitewnych; nauka gry w brydża lub GO; trening 
pamięci z seniorami w ramach Fitnessu Mózgu lub za-
jęcia „Rękodzieło”. Jeżeli masz swoje pomysły i inicjaty-
wy, skontaktuj się z nami: cisprzyparku@gmail.com lub 
(22) 292 61 61.

 ▶ w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 
14:00 – 17:00 oraz w środy w godz. 14:00 – 19:00 wyra-
biamy spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (Bilet 
Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ 17 listopada – niedziela – godz. 15:00 zapraszamy 
na warsztaty rodzinne – „Złota Polska Jesień”

 ▶ 24 listopada – niedziela – godz. 14:30 zapraszamy 
na teatrzyk dla dzieci pt.: „ Pocztówka z Afryki” 

FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15

 ▶ 10 listopada – niedziela – godz. 14:30 odbędzie się 
Koncert Patriotyczny „Upragniona wolność” z okazji 101 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 

 ▶ 17 listopada – niedziela – godz. 16:00 zapraszamy 
na zabawę andrzejkową dla dzieci – wybory „Andrzeja 
i Katarzynki”. Wstęp wolny!

 ▶ 24 listopada – niedziela – godz. 16:00 „Andrzejki” – 
wieczorek taneczny dla seniorów. Wstęp wolny!

K
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 To był dla nas niezapomnia-
ny dzień, w historii naszego ze-
społu nigdy jeszcze nie otrzy-
maliśmy jednocześnie tak wielu 
czołowych miejsc. Nie mogliśmy 
uwierzyć, kiedy kolejno wyczy-
tywano zwycięzców X  Przeglą-
du Zespołów Ludowych w Po-
świętnem. 
 W tym dniu Zespół Ludowy 
„Ożarowiacy” z Ożarowa Mazo-
wieckiego był pięciokrotnie pro-
szony na scenę, owacje i brawa 
publiczności były dla nas wiel-
kim wyróżnieniem. Radość była 
ogromna, kiedy wręczano nam 
pamiątkowe dyplomy oraz nagro-
dy. Prezentowaliśmy się na scenie 
w dwóch kategoriach: 
 

 KATEGORIA TANECZNO-MUZYCZNA,

I miejsce – grupa MŁODZIEŻOWA – prezentacja – REGION 
LUBELSKI
II miejsce – grupa MARYNKI – prezentacja – REGION BE-
SKIDU ŚLĄSKIEGO
III miejsce – grupa GĘŚLIKI – prezentacja – REGION KRA-
KOWA WSCHODNIEGO

 KATEGORIA WOKALNO-MUZYCZNA,

I miejsce – prezentacja pieśni Oskara Kolberga regionu 
lubelskiego
III miejsce – prezentacja pieśni regionu łowickiego.
 Jeszcze raz gratulujemy OŻAROWIAKOM i życzymy 
następnych sukcesów scenicznych.

Małgorzata Wojciechowska
Kierownik Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”

Dom Kultury „Uśmiech”

OŻAROWIACY – NAJLEPSI!!! 
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KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 - LISTOPAD

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ Wyjazd do Teatru Królewskiego w Starej Oranże-
rii na spektakl „Dziady – Widma” A. Mickiewicza do 
muzyki St. Moniuszki - 03.11. godz. 18.00. Bilety w ce-
nie 50 zł do nabycia w Wypożyczalni dla Dorosłych. Licz-
ba miejsc ograniczona.

 ▶ Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych i spotka-
nie z autorem – Piotr Tymiński i jego „Lwowski ptak” 
i „Przybysz” - 06.11.2019, g. 17.00, Wypożyczalnia dla 
Dorosłych. Wstęp wolny. 

 ▶ Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży (MDKK) 
- 25.11.2019, g. 17.00-19.00, Filia Nr 1 w Józefowie. 
Wstęp wolny. 

 ▶ Spotkanie z Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich – 
8.11.2019 r. godz. 18.00, Filia Nr 2 w Święcicach, autor-
kami książki „Ale jaja!”, wydanej w serii „7-latki gotują”.

 ▶ Wystawa „Jasnowidze” Wydawnictwa Dwie Sio-
stry – połowa listopada, Biblioteka Główna ul. Szkolna 2. 
Wystawa pokonkursowa projektów książki dla dzieci Ja-
snowidze 2018/2019, złożona z nagrodzonych i wyróżnio-
nych prac oraz 40 najlepszych projektów. Wstęp wolny.

 ▶ Spotkanie dla rodziców „Dzieci a ekrany”, 
20.11.2019 r. godz. 18.00, Wypożyczalnia dla Dorosłych. 
Rozmowa na temat minusów i plusów ekranów w  oto-
czeniu dziecka. Rozmowę prowadzi Justyna Żukowska-
Gołębiewska, psycholożka i terapeutka rodzin.

 ▶ Projekt „Mała książka – Wielki człowiek” 2. edycja. 
Zapraszamy wszystkie gminne przedszkolaki (z rodzica-
mi), urodzone w latach 2013-216, do bibliotek publicz-
nych w Gminie. Na start rozdajemy książki. Czytających 
regularnie nagradzamy. 

Program stały:
BIBLIOTEKA GŁÓWNA, UL. SZKOLNA 2

 ▶ Planszomania - Każdy poniedziałek, godz. 15.00-
17.00, Oddział dla Dzieci. Prowadzi wolontariusz Ernest 
Dziuba. Zapraszamy, wstęp wolny – bez ograniczeń wie-
kowych.

 ▶ Czytanie na Dywanie - Każdy czwartek, godz. 17.00-
18.00, Oddział dla Dzieci.Zajęcia dla dzieci w wieku 4+.
Zapisy:a.marsula@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl, 
e.krupa@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl lub tel.

 ▶ Klubik druku 3D - Kolejne zajęcia: 9.11.2019 r. godz. 
10.00. Prowadzi wolontariusz Michał Garbaliński. Zapisy: 
l.wojdyga@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl 

 ▶ Warsztaty genealogiczne, każdy drugi wtorek mie-
siąca, godz. 18.00- 19.30. Prowadzi wolontariusz dr hab. 
Grzegorz Gołębiowski, prof. nadzw. AEH, pisarz, pasjo-
nat genealogii. Kolejne spotkanie: 12.11.2019 r. Zajęcia 
dla młodzieży i dorosłych. Zapisy: e.paderewska@biblio-
teka.ozarow-mazowiecki.pl, lub tel. 

 ▶ Warsztaty okolicznościowe „Zręczne ręce” – 
scrapbooking, decoupage i inne. Prowadzą: Anna Mar-
sula, Hanna Wojaczek i wolontariuszka Anna Huetter. 
Spotkanie 23.11.2019 r. Zapisy: h.wojaczek@biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl, biblioteka@ozarow-mazowiec-
ki.pl, lub tel. 

FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ Brydż - Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00. Grupa doro-
sła. Wstęp wolny.

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

 ▶ Kurs komputerowy – Każdy wtorek, godz. 
10.00 11.00. Na zapisy. 

 ▶ Szachy – Każdy czwartek, godz. 18.00-19.00. Na zapisy. 
 ▶ Klubik wikipedystów – Kolejne spotkanie 

15.11.2019 r. godz. 16:30-17:30. Prowadzi wolontariuszka 
Kinga Kaczanowska (z koleżanką Natalią). Zapisy: joze-
fow@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl 

Kontakt: 
Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim: (22) 722 12 65, 
Filia w Józefowie: (22) 292 60 22, 
Filia w Święcicach: (22) 721 02 60.

 Na początku października odbyła się Inauguracja 
Roku Akademickiego 2019/2020.
 W spotkaniu uczestniczyli słuchacze OUTW i goście 
zaproszeni – władze samorządowe z burmistrzem Pawłem 
Kanclerzem. Uniwersytet obecnie liczy 115 słuchaczy.
 W minionym roku podczas wykładów poznaliśmy 
świat: Sri Lankę, Kubę, Tajlandię, Chiny, Malezję i Singapur, 
zadbaliśmy o profilaktykę zdrowotną słuchając wykła-
dów o zdrowym odżywianiu, stopie cukrzycowej czy 
niewydolności żylnej kończyn dolnych. Dbaliśmy o akty-
wność fizyczną ćwicząc pilates, jogę, basen czy nordic 
walking. Działała też sekcja brydżowa, uczyliśmy się 

języka angielskiego oraz obsługi komputera.
 Staraliśmy się uczestniczyć w życiu kulturalnym na-
szej gminy. W roku 2019/2020 będziemy kontynuować 
wszystkie zajęcia, wyjazdy do filharmonii i teatru. Zorga-
nizujemy wycieczki po Mazowszu i Polsce.
 Będziemy współpracować z Biblioteką Publiczną i Do-
mem Kultury „ Uśmiech”.

 Zapraszamy seniorów z gminy Ożarów Mazowiec-
ki do naszego Uniwersytetu.

Zarząd OUTW

INAUGURACJA ROKU 
W OŻAROWSKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU
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 ▶ 12 września dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 

z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim 
przy ulicy Mickiewicza poznawały zasady bezpieczeń-
stwa ruchu drogowym z funkcjonariuszkami ożarowskiej 
Straży miejskiej.

 ▶ 13 września w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Krop-
ki. Tego dnia dzieci ubrane w stroje z kropkami mogły 
wykonać sobie zdjęcie z kropką przy kropkowej ściance. 

 ▶ 13 września w Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim przy 
ulicy Ożarowskiej przedstawiciele ożarowskiej Straży 
miejskiej przeprowadzili z przedszkolakami warsztaty 
pierwszej pomocy przedmedycznej dotyczące opatry-
wania, bandażowania ran i skaleczeń. Utrwalono także 
znajomość numerów ratunkowych i sytuacji, w których 
należy ich użyć.

 ▶ W dniach 18 - 20 września w Przedszkolu Publicz-
nym Nr 2 „Magiczny Ogród” w Ożarowie Mazowieckim, 
Przedszkolu Publicznym w Józefowie, Przedszkolu Pu-
blicznym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, odbył się Dzień 
Przedszkolaka. 

 ▶ 24 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Duch-
nicach uczestniczyli w wycieczce do Biura Edukacji Hi-
storycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji. 
Uczniom zaprezentowana została wystawa pt. „Od Policji 
Państwowej do Policji”, na której przedstawiona została 
historia polskich formacji bezpieczeństwa publicznego. 

 ▶ 24 września przedszkolaki z Przedszkola Publicz-
nego nr 2 „Magiczny Ogród” w Ożarowie Mazowieckim 
powitały porę roku „Jesień”. Tego dnia dzieci odwiedziła 
„Pani Jesień”.

 ▶ 25 września klasy drugie Szkoły Podstawowej 
w Duchnicach udały się na wycieczkę do Sadów Klemensa. 

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 
2019/2020

 ▶ usługa bankowa polegająca na udzieleniu 
długoterminowego kredytu dla Gminy Ożarów 
Mazowiecki na pokrycie deficytu występującego 
w roku 2019

 ▶ powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.3.3.2019 
z dnia 25 lutego 2019 r. polegających na wycince, 
pielęgnacji, konserwacji, korekcie drzew i krzewów oraz 
innych pracach związanych z utrzymaniem zieleni na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 

 ▶ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki

Podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: Paweł Mońko KOMATRANS PRZEWÓZ 
OSÓB z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług 
do umowy Nr RZP.272.31.23.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. 
polegających na dowozie ucznia niepełnosprawnego 
z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 
2019/2020 w celu realizacji obowiązku nauki na trasie 
Gmina Ożarów Mazowiecki, Macierzysz – Warszawa, 
Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju ul. Toruńska 
23 za cenę ofertową brutto: 15.694,56 zł 

 ▶ z wykonawcą: Paweł Mońko KOMATRANS PRZEWÓZ 
OSÓB z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług 
do umowy Nr RZP.272.31.23.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. 
polegających na dowozie ucznia niepełnosprawnego 
z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 
2019/2020 w celu realizacji obowiązku nauki na trasie 
Płochocin – Leszno ul. Sochaczewska 4 za cenę ofertową 
brutto: 9.018,00 zł 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 15 września spektakl „Króliczek – Wędrowniczek” 
 ▶ 15 września Zespół Ludowy „Ożarowiacy” wziął 

udział w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Po-
świętnem

 ▶ 22 września odbył się wieczorek taneczny dla senio-
rów

 ▶ 29 września chór kameralny Ab Imo Pectore wystąpił 
podczas koncertu (w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego) 
z okazji 75 rocznicy zakończenia działań wojennych Po-
wstania Warszawskiego

 ▶ 3 października zespół seniorów „Ożarowskie 
Kumoszki” wystąpił podczas uroczystości Inauguracji 
Roku Akademickiego Ożarowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku 

 ▶ 6 października koncert pt.: „Opowieści o kobietach” 
w wykonaniu Iwony Loranc, Grzegorza Tomczaka i Dawi-
da Troczewskiego

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH

 ▶ 15 września zorganizowaliśmy warsztaty rodzinne 
„Jesień w ogrodzie”

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE

 ▶ 29 września przedstawienie teatralne dla dzieci pt. 
„Calineczka”
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1. Uchwała Nr XVI/163/19 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.
2. Uchwała Nr XVI/164/19 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
3. Uchwała Nr XVI/165/19 w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności Gimnazjum im. Bohaterów Po-
wstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz 
Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
w Płochocinie.
4. Uchwała Nr XVI/166/19 o zmianie uchwały w spra-
wie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom do-
datków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 

innych składników wynagrodzenia wynikających ze sto-
sunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw”.
5. Uchwała Nr XVI/167/19 w sprawie wyboru ławnika 
do Sądu Okręgowego w Warszawie.
6. Uchwała Nr XVI/168/19 w sprawie wyboru ławnika 
do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Pracy.
7. Uchwała Nr XVI/169/19 w sprawie wyboru ławnika 
do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warsza-
wie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 19 września 2019 r.

1. Uchwała Nr XVII/170/19 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2. Wybór ławników.

 ▶ Sąd Okręgowy w Warszawie – Pani Henryka Paziewska;
 ▶ Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Pracy – Pani Ire-

na Danuta Pietrzak;
 ▶ Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie, 

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Pani Anna 
Marzenna Bogucka.

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 XVII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 1 października 2019 r.

 ▶ 26 września w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
odbyły się warsztaty archeologiczne dla grup przed-
szkolnych. 

 ▶ 26 września wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie Pani Ewelina Bartosiń-
ska odebrała z rąk ministra cyfryzacji nagrodę w konkur-
sie #OSEWyzwanie – nagrodą jest mobilna pracownia 
multimedialna. Głównym celem programu Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w skrócie „OSE” jest dostęp do 
szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego Internetu w każ-
dej szkole. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie spełniła poniższe wymogi konkursowe:

 • przystąpiła do programu OSE
 • przystąpiła do programu mLegitymacja
 • wykonała pracę konkursową

 ▶ 27 września w ramach obchodów Ogólnopolskiego 
Dnia Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej w Duch-
nicach w bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia czytelnicze. 

 ▶ 2 października odbyło się spotkanie klas VIII Szko-
ły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie 
z przedstawicielem policji w Babicach dotyczące odpo-
wiedzialności karnej nieletnich

 ▶ 3 października w Szkole Podstawowej w Duchni-
cach odbyły się zajęcia warsztatowe: Poznajemy świat: 
Magiczne Maroko. 

 ▶ 4 października w Szkole Podstawowej w Duchni-
cach nauczycielki matematyki zorganizowały wspólnie 
z uczniami obchody Międzynarodowego Dnia Tabliczki 
Mnożenia.

 ▶ Dzieci z Przedszkola Publicznego w Józefowie biorą 
udział w programie edukacyjnym „Mały miś w świecie 
wielkiej literatury”. 

 ▶ W październiku w Szkole Podstawowej w Duchni-
cach prowadzono zbiórki orzechów i żołędzi dla zwierząt 
z warszawskiego ZOO.

 ▶ We wrześniu w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie rozpoczęła się realizacja programu 
#SuperKoderzy. To ogólnopolski program edukacyjny 
Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest 
nauka programowania. Adresowany jest do szkół podsta-
wowych oraz uczniów w wieku 9–14 lat. W czasie trwania 
programu dzieci uczą się programowania, podstaw robo-
tyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na infor-
matyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka 
polskiego czy muzyki.

 ▶ We wrześniu wolontariusze Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie ze Szkolnego Klubu Wo-
lontariatu zorganizowali akcję charytatywną polegającą 
na zbiórce funduszy na operację dla chorego dziecka.

 ▶ We wrześniu w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie został uruchomiony program 
mLegitymacja. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wy-
świetlana na ekranie Twojego telefonu. Uczeń pokazując 
mLegitymację, potwierdza, że jest uczniem danej szkoły, 
korzysta z ulg i zwolnień. 
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Jesienne przysmaki
Z przepiśnika pana domu K
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JESIENNE LECZO 
Składniki:

 ▶ 2 średniej wielkości cukinie
 ▶ 2 papryki (żółta i czerwona)
 ▶ 3 ogórki kwaszone
 ▶ 20 dag pieczarek
 ▶ 2 cebule
 ▶ 2 pętka dobrej kiełbasy lub 30 dag boczku
 ▶ 1 porcja rosołowa z kurczaka oraz warzywa do wywaru
 ▶ 5 pomidorów bez skóry
 ▶ olej do smażenia
 ▶ Przyprawy wg uznania: pieprz, sól, papryka, bazylia, inne 

ulubione zioła.
Wykonanie:
 Na głębokiej patelni, z niewielką ilością oleju, smażymy 
pokrojoną cebulę w piórka, następnie dodajemy drobno pokro-
joną w kostkę paprykę, blanszujemy na wolnym ogniu około 
10  minut, kolejno dodając pokrojone ogórki i pieczarki. Tak przygotowane składniki dusimy około 5 do 7 minut, 
przekładamy do garnka i zalewamy wcześniej ugotowanym wywarem z kurczaka, na tej samej patelni podsmażamy 
pokrojoną w kostkę cukinię około 10 minut, przekładamy do reszty składników, wszystko gotujemy na wolnym ogniu 
do miękkości warzyw. Dodajemy pokrojone pomidory i na końcu łączymy z podsmażoną kiełbasą lub boczkiem. 
Doprawaimy do smaku według uznania… 

KNEDLE Z PIOTRKÓWKA MAŁEGO 
Składniki:

 ▶ 500 g ziemniaków
 ▶ 500 g śliwek węgierek
 ▶ 250 g mąki pszennej
 ▶ 250 g sera białego półtłustego
 ▶ 50 g mąki ziemniaczanej
 ▶ 2 żółtka

Wykonanie:
 Obrane, ugotowane i wystudzone ziemniaki przecisnąć 
przez praskę, następnie dodać mąkę pszenną i ziemniaczaną, 
ser i żółtka, wszystko dokładnie zagnieść. Z tak przygotowanego 
ciasta formujemy wałeczki i po kawałku ciasta odrywamy, 
formujemy „placuszki” na środku każdego z nich umieszczamy 
śliwkę bez pestki. Do środka śliwki małą łyżeczką wsypujemy 
cukier puder wymieszany z cynamonem i formujemy kulki. 
Knedle wrzucamy na gotującą się, osoloną wodę i gotujemy 2-3 
minuty od wypłynięcia na powierzchnię. Podajemy z bułką tartą 
podsmażoną na maśle lub gęstą śmietaną, posypujemy cukrem pudrem z cynamonem. 

Smacznego! 

 Proste, ale smaczne i sycące dania idealne na jesienne dni. Leczo 
- nie tylko rozgrzewa, wybornie smakuje lecz stanowi również wita-
minową bombę. Całkowita dowolność składników jest ogromną za-
letą i jednocześnie możliwością łączenia smaków i dostosowania do 
gustów przyrządzających. Oczywiście bazą jest tradycyjnie papryka 
oraz pomidory. Knedle - najlepsze są ze świeżych śliwek, ale można je 
również przygotować z owoców mrożonych. Najlepiej smakują z cyna-
monem, pasuje on wspaniale do owoców, rozgrzewa i sprawia, że wydobywa się mocniej niepowta-
rzalny smak śliwek.
Dzisiejsze przepisy przygotowały dla nas panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrkówku Małym. 
Zapraszamy do wypróbowania …
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REKRUTACJA DO DRUŻYNY
JUNIORÓW KOLARZ KLUB

 Wszystkich młodych adeptów kolarstwa zapraszamy 
do udziału w naszych zajęciach. Treningi odbywają się we 
wtorki i czwartki oraz dodatkowo jeśli pogoda pozwala 
w sobotę w terenie. Rekrutacja jest otwarta w trybie cią-
głym. Zapraszamy do kontaktu osobistego w klubie lub 
pod numerem telefonu 222 952 666.

DZIECIĘCA DRUŻYNA
JUNIORÓW KOLARZ KLUB

 W 2017 roku powołaliśmy sekcję dziecięcą. Członka-
mi są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat.  Juniorzy 
trenują pod okiem zawodników drużyny seniorskiej. Sta-
wiamy na treningi ogólnorozwojowe oraz specjalistyczne 
kolarskie. Pogłębiamy wiedzę i sprawność ruchową dzie-
ci. Prowadzimy również szkolenia z obsługi technicznej, 
dietetyki, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pierwszej 
pomocy. Realizujemy wyjazdy na zgrupowania jak rów-
nież na zawody sportowe.

O DRUŻYNIE SENIORSKIEJ IFON KOLARZKLUB
 Od 6 lat na terenie gminy Ożarów Mazowiecki pręż-
nie działa drużyna kolarska iFON KolarzKlub. W sezonie 
startowym od wczesnej wiosny do późnej jesieni w każdy 
tydzień zawodnicy tej drużyny biorą udział w zawodach 
krajowych i zagranicznych. W samym 2019 roku ponad 
200 razy zawodnicy byli dekorowani na najwyższych 
stopniach podium. Drużyna iFON KolarzKlub w tym 
roku zdobyła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej  

w największym cyklu maratonów rowerowych Cisowian-
ka Mazovia MTB. W cyklu tym rywalizowało 254 drużyny 
z całego kraju. Bierzemy również czynny udział w cyklach 
maratonów na terenie całej Polski: Vienna Life LangTe-
am,  Cyklokarpaty, Mała Liga XC, LOTTO PolandBike MA-
RATHON, Legia MTB Maraton, Maratony Kresowe, Dukla 
Race, XTERRA, ŚLR, Mistrzostwa Polski XC i XCM PZKOL

O FUNDACJI I KLUBIE KOLARZ
 Fundację powołaliśmy w celu propagowania kolar-
stwa i pozyskiwania funduszy na szkolenia i działalność 
sportową. Ze środków prywatnych w grudniu 2015 r. 
stworzyliśmy pierwszy w Polsce profesjonalny klub do 
treningu kolarskiego w Ożarowie Mazowieckim. 
 W klubie posiadamy profesjonalne stanowiska wypo-
sażone w nowoczesne trenażery i oprogramowanie kom-
puterowe do symulacji jazdy na rowerach treningowych 
z obciążeniem. Na miejscu realizujemy jednostki trenin-
gowe zadane przez trenerów.
https://www.facebook.com/kolarzklub/

FUNDACJA KOLARZ KLUB

Sekcja kolarska 
dla młodzieży

REKRUTACJA 2019/2020

Zapraszamy dzieci i młodzież 
od 8-16 lat do sekcji kolarskiej 

KolarzKlub Junior  
organizowanej przez

Zajęcia na rowerach i ogólnorozwojowe w nowoczesnej kolarskiej sali treningowej 
oraz na zewnątrz. Zapewniamy dobrą zabawę pod opieką naszych instruktorów. 

szkolenia bezpieczeństwa jazdy 
szkolenia techniki jazdy 
testy wydolnościowe
szkolenia z serwisu rowerowgo

 

treningi wzmacniające i rozciągające 
rywalizacja na zawodach 
treningi wyjazdowe

 

INFORMACJE DODATKOWE

 
tel. 222952666 info@kolarzklub.pl 
www.kolarzklub.pl

KolarzKlub 
pn - pt w godz. 16:00 - 22:00 
ul. Kolejowa 10, Ożarów Maz.
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PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI




