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 Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, 
wniosek Gminy dotyczący utworzenia Gminnego 
punktu szczepień został rozpatrzony pozytywnie. 
Pozytywną opinię otrzymaliśmy również od Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Wyżej wymienioną de-
cyzję poprzedziła kontrola Punktu przeprowadzo-
na przez pracowników NFZ, w wyniku której Punkt 
został zakwalifikowany, jako spełniający wszelkie 
wymagania, niezbędne do prowadzenia szczepień 
powszechnych.
 Punkt Szczepień przeciwko Covid-19, dzięki dobrej 
współpracy z Panem Andrzejem Bartkowskim, powstał 
w MCC Mazurkas Conference Centre&Hotel, przy ul. Po-
znańskiej 177. Jest to miejsce w bardzo dobrej lokalizacji, 
z dostępnym parkingiem i komfortową przestrzenią za-
proponowaną przez właściciela do urządzenia punktu.
 We współpracy z Gminnym Samodzielnym Publicz-
nym Zakładem Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Ma-
zowieckim miejsce zostało wyposażone i przygotowa-
ne do przyjęcia pierwszych chętnych do zaszczepienia. 
Zorganizowaliśmy dwa stanowiska szczepienne, punkty 
kwalifikacji lekarskiej i obserwacji po szczepieniu.

 Gmina odpowiedzialna była za zapewnienie warun-
ków organizacyjnych oraz zasobów kadrowych, z czego 
się wywiązała. 
 Aby ułatwić mieszkańcom rejestrację uruchomio-
na została dodatkowa dedykowana specjalnie do tego 
Punktu infolinia. (Szczegóły dotyczące rejestracji przed-
stawia załączona grafika)
 W Punkcie nie prowadzi się zapisów osobistych na 
miejscu. Nie ma możliwości zapisania się tylko na drugą 
dawkę szczepionki, w przypadku kiedy pierwsza została 
podana w innym Punkcie.
 W pierwszym tygodniu działania Punktu przydzielo-
no 270 dawek szczepionek, natomiast w drugim i kolej-
nym po 290. Nasze możliwości organizacyjne są znacz-
nie większe. 
 W zależności od ilości otrzymywanych szczepionek 
oraz liczby osób chętnych do zaszczepienia dni i godzi-
ny pracy Punktu będą dostosowywane na bieżąco, a in-
formacje przekazywane przez naszą stronę internetową 
oraz media społecznościowe.   
 

Paweł Kanclerz 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH 
PRZECIWKO COVID-19 

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

IN
FO

RM
A

C
JE

D
LA

 M
IESZK

A
Ń

CÓ
WOTWARTY OD 12 MAJA 2021 ROKU



4 Informator Ożarowski 4/115 2021

 Gmina Ożarów Mazowiecki podpisała poro-
zumienie z Wodami Polskimi w sprawie powie-
rzenia utrzymania wód płynących Skarbu Pań-
stwa znajdujących się na jej terenie. Oznacza 
to ni mniej, ni więcej, że przejęliśmy obowiązki 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie w zakresie utrzymania i porządku Kanału 
Ożarowskiego. 
 Stan i utrzymanie Kanału Ożarowskiego od lat 
jest ważnym lokalnym problemem. W okresach in-
tensywnych opadów, zdarzały się trudne sytuacje 
– zatkane przepusty, zapełnione wodą koryto, za-
lane uprawy, podtopienia. Zmiany organizacyjne 
w strukturach nadzorczych oraz zmiany w przepi-
sach na przestrzeni kilku ostatnich lat, też nie poma-
gały w poprawie sytuacji. Po blisko rocznych stara-
niach, podpisane zostało porozumienie z Wodami 
Polskimi, w sprawie przejęcia przez Gminę utrzyma-
nia cieku Kanał Ożarowski. Rada Miejska zatwierdzi-
ła w naszym budżecie środki finansowe na ten cel. 
 Sprawa ta nie była łatwa i wymagała porozumienia 
i wielu uzgodnień z ministrem właściwym do  spraw 
gospodarki wodnej. 
 Porozumienie zostało zawarte na rok, dotyczy 
konkretnych prac takich jak konserwacja koryta 
i skarp rzeki Kanał Ożarowski, bieżącego utrzymania 
porządku i czystości w korycie i obustronnych pa-
sach eksploatacyjnych wraz z utylizacją zebranych 
zanieczyszczeń, koszenia roślin i brzegów, usuwania 
traw i roślinności zielonej, usuwania drzew i krze-
wów porastających dno i brzegi, usuwania prze-
szkód naturalnych i powstających zatorów.
 Zadania inwestycyjne i remontowe nadal pozo-
stają po stronie Wód Polskich. Podmioty, które mają 
zobowiązania utrzymaniowe na odcinkach wskaza-
nych w decyzjach administracyjnych - jeżeli takie 
zostały wydane, nadal muszą realizować swoje do-
tychczasowe obowiązki.
 Aktualnie prowadzimy prace związane z oczysz-
czaniem i staramy się zapobiec sytuacjom, jakie 
pamiętamy z poprzedniego roku… Zbieramy dane 
dotyczące stanu Kanału, jego możliwości po gene-
ralnym porządku oraz szacujemy zakres niezbęd-
nych działań w przyszłości.
        

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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KANAŁ OŻAROWSKI
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 Budynek modułowy z nowymi oddziałami przy 
Szkole Podstawowej Nr 1, rozbudowa Przedszkola 
przy Lipowej 11, budowa świetlicy w Macierzyszu, 
modernizacja dróg gminnych to nasze najbliższe 
plany inwestycyjne do realizacji.
 W marcu otwarto przetarg dotyczący budowy od-
działów Szkoły Podstawowej Nr 1 w  Ożarowie Mazo-
wieckim. Zakłada on zaprojektowanie i wybudowanie 
nowego budynku w technologii modułowej. Według 
planu funkcjonalno-użytkowego budynek składać ma 
się z 4 sal lekcyjnych, każda dla 24 dzieci, pokoju na-
uczycielskiego, sanitariatów dziecięcych damskich 
i męskich, szatni dla dzieci wyposażonej w szafki dla 
96 dzieci, jadalni, zmywalni naczyń, rozdzielni posił-
ków, sanitariatów dla pracowników oraz pomieszczeń 
socjalnego, porządkowego oraz pomieszczenia tech-
nicznego dla ochrony i obsługi monitoringu. Nowo 
projektowana szkoła modułowa ma powstać w miejscu 
istniejących kortów tenisowych obok budynku „Nowej 
Szkoły” przy ul. Szkolnej 2A. Wybrany w postępowaniu 
przetargowym wykonawca całość robót wycenił na 
3 335 000,00 zł.
 Kontynuując inwestycje związane z oświatą, w ostat-
nim czasie otwarto przetarg na przebudowę i rozbudo-
wę przedszkola przy ul. Lipowej 11. W ramach zadania 
przewidziana jest wymiana stolarki okiennej i drzwio-
wej, docieplenie elewacji i stropu, wykonanie szybu dla 
windy wraz z jej dostarczeniem i montażem, moderniza-
cja łazienek, instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych, mo-
dernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz 
z a g o s p o d a r o w a n i e 
terenu wokół budyn-
ku. W postępowaniu 
przetargowym wzięło 
udział 7 Wykonawców, 
natomiast w chwili 
pisania artykułu nie 
został wybrany Wyko-
nawca z którym zosta-
nie podpisana umowa.
 Otwarty został 
również przetarg na 
budowę świetlicy 
w Macierzyszu. Projekt 
zakłada wybudowanie 
budynku świetlicy jako 
wolnostojącego, par-
terowego, niepodpiw-
niczonego z  dachem 
wielospadowym, o po-
wierzchni zabudowy 

399,05 m2, znajdującego w pobliżu przedszkola w Ma-
cierzyszu. Budynek składał się będzie z szatni na odzież 
wierzchnią, Sali głównej o powierzchni 119,64 m2, to-
alet, kotłowni, magazynu, sali wystawowej, rozdzielni 
posiłków oraz pomieszczeń gospodarczych. Wokół bu-
dynków wybudowane zostaną nowe ciągi pieszo-jezd-
ne, miejsca parkingowe oraz powstaną obiekty małej 
architektury. W  przetargu wystartowało 17 firm. Trwa 
procedura wyłonienia Wykonawcy, z którym zostanie 
podpisana umowa.
 Po inwestycjach kubaturowych, przyjdzie czas na 
ogłoszenie przetargu na modernizację dróg gmin-
nych. W ramach przetargu do modernizacji wyty-
powane zostały ulice: Floriana od ul. Ożarowskiej 
do mostku na kanale Ożarowskim, ul. Konopnickiej, 
3-go Maja pomiędzy Spacerową a Niską, ul. Rolna  
od ul. Zamoyskiego do ul.1-go Maja, ul. Lustrzana 
w Duchnicach, ul. Szkolna w Macierzyszu oraz ul. Cichy 
Ogród w Szeligach. Wszystkie wymienione ulice dosta-
ną nowe nawierzchnie w postaci nawierzchni asfaltowej. 
Nie wykluczone jest, ze jesienią ogłoszone zostaną jesz-
cze dodatkowe przetargi na nowe nakładki na kolejnych 
drogach gminnych.
 Otwarcie wyżej wymienionych przetargów zwiastu-
je intensywny okres związany z gminnymi inwestycjami, 
który przyczyni się do poprawy infrastruktury oświato-
wej i drogowej na terenie Gminy.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

DZIEJE SIĘ W GMINNYCH 
INWESTYCJACH
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 Z dnia na dzień widać postępujące prace, związa-
ne z rozbudową ul. Partyzantów. 
 Do tej pory udało się zakończyć budowę kanalizacji 
deszczowej oraz budowę kanału teletechnicznego. Wy-
znaczony został przebieg prawie całego ciągu pieszo-
-rowerowego oraz wykonano większość podbudowy, 
umożliwiając przejście od ul. Legendy do  ul. Floriana. 
Od pewnego czasu trwają prace związane z przebu-
dową napowietrznej linii energetycznej. W trasie prze-
biegu przyszłej drogi, na odcinku pomiędzy ul. Floriana 

a ul. Jutrzenki, rozpoczęto prace związane z korytowa-
niem i położeniem warstw konstrukcyjnych pod przy-
szłą nawierzchnię. 
 Dokładamy wszelkich starań aby trwająca przebudo-
wa była w jak najmniejszym stopniu uciążliwa dla miesz-
kańców. 

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

PRACE 
NA UL. PARTYZANTÓW 

POSTĘPUJĄ
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 3 maja br. z okazji 230. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Mazowieckim odprawiona została uro-
czysta msza święta w intencji Ojczyzny oraz miesz-
kańców Gminy Ożarów Mazowiecki, której przewod-
niczył ksiądz Zdzisław Słomka SAC. Po jej zakończeniu 
miał miejsce koncert pt. „Witaj majowa jutrzenko”. 
 Podczas uroczystości zaśpiewali Anna Grabowska - 
Nawodna - sopran, Krzysztof Ciupiński-Świątek - tenor, na 
fortepianie akompaniował Adam Sychowski. We wstępie 
do koncertu prowadząca Katarzyna Soja podkreśliła, jak 
istotną rolę i znaczenie w polskiej tożsamości narodowej 
przez całe lata odgrywały tworzone w okresie zaborów 
utwory. 
 Konstytucja 3 Maja, do której odnosił się koncert sta-
ła się dokumentem kształtującym późniejszą tożsamość 
suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Euro-
pie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód 
głębokiego patriotyzmu. Dokument ten stał się symbo-
lem dalszych tradycji niepodległościowych Polaków. Ty-
tułowa pieśń „Witaj majowa jutrzenko” to radosna pieśń 
patriotyczna, która jest pamiątką ustanowienia Konsty-
tucji 3 Maja. Ponadto w trakcie koncertu mogliśmy usły-
szeć utwory patriotyczne jak: „Hymn do miłości Ojczyzny” 
Ignacego Krasickiego, „Polonez Kościuszki” zwany poże-
gnalnym, „Przybyli ułani”, utwory wspominające powsta-
nia śląskie oraz pieśni religijne na cześć święta Maryi Kró-
lowej Polski. 
 Wydarzeniem tym uczciliśmy pamięć tych, którzy 
walczyli za wolną Polskę, dając także wyraz wdzięczno-
ści twórcom Konstytucji 3 Maja i wszystkim tym, którzy 
przez dekady pielęgnowali pamięć o niej i opartych na 
niej ideałach.
 Koncert jest dostępny do obejrzenia on-line na kanale 
You Tube Domu Kultury „Uśmiech” 

Agnieszka Kowalska

Koncert „Witaj majowa jutrzenko”
z okazji 230. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 
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BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
W ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY

 Mimo skomplikowanej procedury uzyskania pozwo-
leń na budowę i wydłużenia czasu oczekiwania na wy-
magane uzgodnienia w związku z ogłoszonym stanem 
epidemicznym, trwają już ostatnie procedury formal-
ne związane z budową ścieżki rowerowej w zachod-

niej części gminy. Trasa 
będzie przechodziła od 
granicy z Gminą Błonie, 
przez miejscowości: Wo-
lica, Płochocin-Osiedle, 
Święcice, aż do ul. Rataja 
w Michałówku. Wykonaw-
cy odpowiedzialni za re-
alizację inwestycji złożyli 

już pełną dokumentację do organów odpowiedzialnych 
za wydanie ostatecznych pozwoleń na rozpoczęcie prac 
budowlanych w terenie. Budowa ścieżek rowerowych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest realizowana w ra-
mach projektu partnerskiego pn. ,,Promowanie zrówno-
ważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg 
rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Lesz-
no i Stare Babice”. Dzięki tej inwestycji powstanie ok. 
6 km asfaltowych tras rowerowych w zachodniej części 
gminy, które będą dofinansowane w wysokości ok. 3,7 
mln zł. Rozpoczęcie prac budowlanych na większości za-
projektowanych odcinków zaplanowane jest na II poło-
wę bieżącego roku.
 Finansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.

ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁTARZEWIE

  
 
 W połowie roku planowane jest rozpoczęcie prac 
związanych z budową kortów tenisowych wraz z infra-
strukturą towarzyszącą oraz siłownią zewnętrzną przy 

istniejącym kompleksie boisk sportowych przy SP nr  2 
przy ul. Lipowej. Zakres operacji to m.in. wykonanie na-
wierzchni z kruszyw oraz nawierzchni kortów teniso-
wych, chodników z płyt betonowych, ogrodzenie boiska 
wraz z bramą oraz furtkami, piłkochwyt, elementy małej 
architektury (ławki i kosze na śmieci), stoły do gry w sza-
chy. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie 
w kwocie przeszło 100 tys. zł. 
 Finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 przy wsparciu Lokalnej 
Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem”.

ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 Trwają prace związane z realizacją projektu pn. 
,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem 
zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazo-
wiecki – etap II”, który w 2019 r. otrzymał dofinansowanie 
w kwocie ponad 5 mln zł. Na terenach objętych realiza-
cją m.in. przy Hali sportowo-widowiskowej w Kręczkach, 
przy placówkach oświatowych czy Przychodni w Oża-
rowie Mazowieckim wykonywane są nasadzenia drzew 
i krzewów. W Parku Ołtarzewskim kontynuowane są 
prace ziemne dotyczące budowy systemu nawadniania, 

 Rozpoczęliśmy kolejny rok realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych 
w latach ubiegłych. Aplikujemy również o nowe środki, w tym krajowe.

REALIZACJA GMINNYCH 
INWESTYCJI PRZY WSPARCIU 
FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
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oświetlenia i monitoringu, budowa mostków, placów 
wypoczynkowych oraz alejek spacerowych. Wykonawca 
wykonuje także pielęgnację istniejącego drzewostanu 
oraz kolejne nowe nasadzenia drzew i krzewów. Na naj-
większym ze stawów wieczorową porą można już po-
dziwiać widowiskowe pokazy świetlne zamontowanych 
fontann. Oprócz funkcji dekoracyjnej fontanny znacznie 
poprawią jakość wody, podniosą zawartość tlenu w wo-
dzie powodując polepszenie bytowania ryb i ich ogól-
nej kondycji, z powodu ciągłego ruch wody przyspieszą 
rozkład materiałów organicznych, zahamują rozwój alg 
i pomogą zmniejszać populację komarów. Fotorelacja 
zamontowanych urządzeń znajduje się na ostatnich stro-
nach tego wydania Informatora Ożarowskiego. Spacero-
wicze będą mogli odwiedzać Park Ołtarzewski w nowej 
odsłonie jeszcze latem tego roku. 
Finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 2014-2020

AUTOBUS ELEKTRYCZNY NA POTRZEBY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 Gmina otrzymała informację o przyznaniu dofinanso-
wania w kwocie niespełna 800 tys. zł na złożony w ubie-
głym roku wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia 

pn. ,,Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki”. Zakup zeroemisyjnego środka 
transportu służącego do dowozu dzieci i młodzieży oraz 
budowa stacji ładowania zaplanowane są na przyszły rok 
budżetowy. 
 Finansowanie w ramach Programu priorytetowego „Sys-
tem zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 
- KANGUR - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”.

WSPARCIE FINANSOWE
DLA TERENÓW WIEJSKICH I OSP

 Gmina ubiega się również o dofinansowanie pocho-
dzące ze środków z Budżetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. W pierwszym kwartale bieżącego roku 
zostały złożone wnioski o wsparcie finansowe:

 ▶ w wysokości 50 tys. zł w ramach Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 
dla sołectw: Domaniewek, Jawczyce, Pogroszew, 
Umiastów, Piotrkówek Mały i Strzykuły. Otrzymane 
dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na mo-
dernizację oświetlenia na energooszczędne, budowę 
nowych punktów świetlnych oraz monitoringu. 

 ▶ w wysokości 200 tys. zł na dofinansowanie rozbudo-
wy obiektu rekreacyjnego małej architektury - toru 
rowerowego typu ,,pumptrack” na terenie sportowo 
rekreacyjnym w Kaputach-Kręczkach w ramach Ma-
zowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2021,

 ▶ w wysokości 80 tys. zł na zakup nowego lekkiego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wypo-
sażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożaro-
wie Mazowieckim w ramach pomocy finansowej ze 
środków województwa mazowieckiego na zadanie 
OSP-2021,

 ▶ w wysokości 25 tys. zł na wyposażenie w system 
ochrony przeciwpożarowej oraz system antykradzie-
żowy budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ożarowie Mazowieckim w ramach pomocy finan-
sowej ze środków województwa mazowieckiego 
„MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”.

ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej została podjęta 
uchwała, w której radni upoważnili Burmistrza do zawar-
cia porozumienia partnerskiego na aplikowanie o środ-
ki unijne w ogłoszonym konkursie pn. ,,Zakup sprzętu 
i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowa-
dzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem 
TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edu-
kacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem 
powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19”. 
Gmina Ożarów Mazowiecki w partnerstwie z gminami są-
siadującymi planuje złożyć wniosek o środki finansowe 
na zakup sprzętu dla placówek oświatowych o wartości 
łącznej ponad 9 mln zł. Szkoły z terenu naszej gminy 
mogą otrzymać sprzęt o wartości ponad 1 mln złotych 
m.in. laptopy i komputery stacjonarne z oprogramowa-
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Zdjęcie poglądowe
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niem, tablice interaktywne, drukarki, skanery, zestawy do 
nauki zdalnej (kamery, słuchawki, mikrofony). Planowany 
termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec bieżącego roku.
 Finansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH

 Budynki oświatowe wymagają gruntownej termo-
modernizacji. Od lat gdy tylko pojawia się odpowiedni 
konkurs, gmina aplikuje o pozyskanie środków na tego 
typu inwestycje w kolejnych budynkach użyteczności 
publicznej. W ubiegłym roku zostały złożone dwa wnio-
ski o dofinansowanie termomodernizacji placówek 
oświatowych. W chwili obecnej projekt uzyskał pozy-
tywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu 
bardzo małej alokacji środków finansowych nie uzyskał 
dofinansowania, figuruje na liście rezerwowej. Gmina 
oczekuje na decyzję o otrzymaniu dofinansowania ter-
momodernizacji budynku SP w Płochocinie z tzw. fun-
duszy norweskich.

RZĄDOWE WSPARCIE FINANSOWE
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

 
 W 2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów został ogło-
szony nabór do programu Rządowy Fundusz Inwesty-
cji Lokalnych (RFIL). Jest to program, w ramach które-
go rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast 
w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie 
jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła 7 wniosków 
o rządowe wsparcie finansowe o łącznej wartości ponad 
20 mln zł. Na dzień dzisiejszy rozstrzygnięto już 2 z 3 
ogłoszonych naborów wniosków. Wsparcie finansowe, 
o które się ubiegaliśmy w pierwszych dwóch naborach 
dotyczyło m.in. budowy świetlicy w Macierzyszu oraz 
termomodernizacji budynków oświatowych.  Dwukrot-
nie zostały złożone wnioski o wsparcie finansowe na 
pokrycie wkładu własnego w realizowanym projekcie 
budowy ścieżek rowerowych w zachodniej części gmi-
ny. Niestety i tym razem żadna z ożarowskich inwestycji, 
pomimo wpisywania się w kryteria oceny projektów, nie 
otrzymała rekomendacji Wojewody, ponownie nie uzy-
skując środków finansowych w ramach Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu teryto-
rialnego. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie III naboru, 
gdzie złożono wnioski o udzielenie wsparcia inwestycji 
w miejscowościach, gdzie kiedyś funkcjonowały tzw. 
PGRy tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Wolskie, modernizacja terenów rekreacyjno-sporto-
wych w miejscowościach Szeligi oraz Wolica, termomo-
dernizacja budynków mieszkalnych. Analiza podmiotów, 
które otrzymały środki finansowe na swoje projekty nie 
napawa optymizmem, jednak nie poddajemy się konse-
kwentnie wnioskując o wsparcie w każdym możliwym 
naborze. Negatywne skutki epidemii hamują rozwój każ-
dego samorządu w podobnym stopniu, zatem wierzymy, 
że nadejdzie kolej wsparcia również i naszych inwestycji.

GMINNY PROGRAM WYMIANY
KOTŁÓW GRZEWCZYCH

 W bieżącym roku realizujemy kolejną edycję ,,Progra-
mu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazo-
wiecki”, czyli gminnego wsparcia działań mających realny 
wpływ na polepszenie stanu jakości powietrza. 2021 rok 
to już czwarty rok działań (edycja 2017 r. - współfinanso-
wana ze środków WFOŚiGW, edycja 2019 r. i 2020 r. - środ-
ki z budżetu gminy) i następne co najmniej 100 starych 
i nieekologicznych źródeł ciepła zostanie wymienionych 
na nowoczesne i ekologiczne zestawy grzewcze. Łącznie, 
w poprzednich edycjach udało się już wymienić 324 ko-
tły grzewcze. Do składania Deklaracji zachęcamy w szcze-
gólności osoby, które posiadają nieekologiczne kotły na 
paliwa stałe (węgiel, ekogroszek, drewno) - na ich wy-
mianę są jeszcze ostatnie wolne miejsca na liście podsta-
wowej Programu, które gwarantują otrzymanie wsparcia 
w wysokości do 5 000 zł jeszcze w tym roku.

GMINNY PROGRAM MONTAŻU FOTOWOLTAIKI

 Pod koniec ubiegłego roku został ogłoszony nabór do 
pilotażowej edycji ,,Programu zwiększenia wykorzystania 
Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazo-
wiecki”, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość 
montażu instalacji fotowoltaicznych z dofinansowaniem 
z gminnego budżetu. Zainteresowanie ze strony miesz-
kańców odnawialnymi źródłami energii, których posia-
danie pozwala na obniżenie kosztów utrzymania gospo-
darstw domowych jest ogromne (ponad 150 złożonych 
Deklaracji uczestnictwa). W chwili obecnej zostały ogło-
szone listy osób zakwalifikowanych do udziału w Progra-
mie oraz lista osób, które ze względu na przekroczenie 
alokacji nie zostały objęte wsparciem (lista rezerwowa). 
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, które 
wyłoni wykonawcę montaży instalacji fotowoltaicznych 
planowane jest w III kwartale bieżącego roku.

Paulina Gajewska
Agnieszka Kijewska

Referat Funduszy Zewnętrznych
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Zestaw grzewczy zamontowany u mieszkańca
w poprzedniej edycji Programu
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 Niezliczone godziny poświęcone 
na poznawaniu piękna matematyki, 
jej sekretów i reguł, przyniosły nie 
tylko wiedzę i umiejętności, ale także 
zwycięstwo w jednym z najbardziej 
prestiżowych konkursów matema-
tycznych – Grzegorz Kaczmarek, 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
Mazowieckim, uzyskał tytuł laureata 
pierwszego stopnia Olimpiady Ma-
tematycznej Juniorów. Znalazł się 
w gronie 16 uczniów z całej Polski 
(jedyny z powiatu warszawskiego 
zachodniego). Teraz otworem stoją 
przed nim wszystkie licea i nie musi 
martwić się o wynik egzaminu z ma-
tematyki. 
 Oprócz pasji i nieprzeciętnych 
uzdolnień, osiągnięcie tak znaczących wyników wyma-
gało ciężkiej pracy i cierpliwości ucznia. Wiedzę mate-
matyczną buduje się jak dom, cegiełka na cegiełce…, 
a Grzegorz w tej nauce osiągnął poziom „wyczynowy”. 
Wsparcie ze strony szkoły z założenia miało charakter 
interdyscyplinarny i innowacyjny w kształtowaniu umie-
jętności ponadprzedmiotowych oraz wzmacnianie kre-
atywności. Udział w projekcie edukacyjnym „Kreatywna 
Fizyka i Technika” realizowanym w szkole, a także na Wy-
dziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej, w Warszawskim Festiwalu Nauki organizo-
wanym przez Uniwersytet Warszawski czy zajęciach w ra-
mach projektów: „Naukowy zawrót głowy” i „Chętni na 
eksperymenty”, umożliwiały odkrywanie świata poprzez 
doświadczenie, zachęcały do podążania za własną cieka-
wością, były wzmocnieniem procesu kształcenia. Także 

w czasie nauki zdalnej, gdy ograniczone 
były aktywne formy realizowania pasji, 
uczeń niestrudzenie zdobywał meryto-
ryczną wiedzę. Na szczególne podkre-
ślenie zasługuje fakt, że w trudnym roku 
pandemicznym ,,duet” Pani Zakrzewska-
Grzegorz ani na chwilę nie zwolnili tem-
pa przygotowań do konkursu.
 Uczył się świadomego, logicznego i pla-
nowanego działania oraz rozumowania 
matematycznego i tworzenia strategii 
myślowych, pod czujnym, wspierającym 
okiem nauczycielki matematyki – pani 
Beaty Zakrzewskiej, która od początku 
towarzyszy Grzegorzowi w tej niezwy-
kłej, pełnej wyzwań podróży. 
Podczas swojej przygody z matematyką, 
Grzegorz sięgnął po laur zwycięzcy, ale 
wierzę, że to dopiero początek kariery 

naszego zdolnego ucznia. Bo nauka jest najskuteczniej-
sza, gdy wynika z ciekawości dziecka i gdy czerpie radość 
z odkrywania. A tak jest w tym przypadku.
 Niech słowa Grzegorza będą zachętą dla innych, 
że warto rozwijać swoje zdolności: „Olimpiada Matema-
tyczna Juniorów sprawia, że matematyka jest dużo cie-
kawsza. W zeszłym roku byłem finalistą OMJ i w nagrodę 
mogłem wziąć udział w obozie naukowym OMJ,  gdzie 
pasjonaci matematyki przedstawiali tajniki rozwiązywa-
nia skomplikowanych zagadnień. Olimpiada posiada bar-
dzo interesującą gazetkę, z której można przygotowywać 
się do tego konkursu.  Zdobycie umiejętności  rozwiązy-
wania nietypowych zadań wymaga wielu miesięcy pracy 
i dlatego bardzo się cieszę z tego sukcesu”.

Izabela Milde
Dyrektor szkoły

GRZEGORZ KACZMAREK
LAUREATEM OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ JUNIORÓW

Potrzebna pomoc dla Jakuba
- mieszkańca Gminy Ożarów Mazowiecki

 
Jakub Wiśniewski ma 45 lat, choruje na nowotwór mielodysplastyczny. 

Zbiórka dotyczy zakupu drogiego leku nierefundowanego, który zmniejsza ryzyko 
zakażenia wirusowego po koniecznym przeszczepie.

 Pokażmy naszą siłę i serce! Wpłat można dokonywać 
przez portal Siepomaga.pl - https://www.siepomaga.pl/jakub-wisniewski

Bezpłatne badania mammograficzne
17 czerwca 2021 r. 

- parking przy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa 
Otwartego ul. Konopnickiej w Ożarowie Mazowieckim

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.gspzlo-ozarow.pl
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Szanowni Państwo,

 Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej 
Polski realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy 
dotyczy każdej osoby mieszkającej w naszej gminie.
 Mając świadomość powagi obecnej, trudnej i nie-
przewidywalnej sytuacji, podczas której na pierwszym 
miejscu jest troska o zdrowie, dołożono wszelkich sta-
rań, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Dlatego 
też przyjęte obecnie metody udziału w spisie wyklu-
czają konieczność kontaktu osobistego z osobami z ze-
wnątrz.
 Podstawową i obowiązkową metodą spisową jest 
samospis internetowy poprzez aplikację dostępną na 
stronie https://spis.gov.pl/. W ten sposób możemy wy-
pełnić obowiązek spisowy w domu w dogodnym dla 
siebie terminie. Do elektronicznego formularza zalo-
gujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji 
Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwi-
skiem rodowym matki. 
 Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, 
mogą zgłosić się do Urzędu Miejskiego, gdzie czeka spe-
cjalnie przygotowane stanowisko z komputerem. Gmin-
ny Punkt Spisowy mieści się przy ul. Poznańskiej 165, 
w budynku Domu Kultury Uśmiech, III piętro, pokój 307. 
 Ze względu na sytuację epidemiczną prosimy wcze-
śniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu spiso-
wego i umówić się na konkretną godzinę dzwoniąc pod 

numer telefonu: 22 731 32 57, od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00 – 16.00, środa w godz. 10.00 - 18.00. 
 Drugą wygodną i bezpieczną opcją jest spis przez 
telefon. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod 
numer 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do 
piątku od 8:00 do 18:00. 
 Rachmistrzowie włączą się do prac spisowych w póź-
niejszym terminie i w pierwszej kolejności, ze względu 
na sytuację epidemiczną, będą się kontaktować z nie-
spisanymi osobami telefonicznie.
 Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeń-
stwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantu-
ją pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie 
dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą 
statystyczną - będą należycie i starannie zabezpieczone.
 W razie pytań lub wątpliwości dotyczących NSP 2021 
należy kontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym 
(tel. 22 731 32 57 lub 22 731 32 27, 
email j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl).
 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 
https://spis.gov.pl/.
 Przypominając o wspólnej odpowiedzialności za na-
szą gminę apeluję o udział w spisie powszechnym 2021. 

 Z wyrazami szacunku
Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021

LIST DO MIESZKAŃCÓW

IN
FO

RM
A

C
JE

D
LA

 M
IE

SZ
K

A
Ń

CÓ
W



13Informator Ożarowski 4/115 2021

 Osoby starsze są szczególnie narażone na działania 
przestępców podszywających się pod członków rodzi-
ny lub policjantów. Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań (NSP 2021) może być dla przestępców 
okazją do podobnych oszustw i wyłudzeń. Dlatego za-
chęcamy, by podczas NSP 2021 nie tylko z poczucia od-
powiedzialności, ale też dla własnego bezpieczeństwa, 
jak najszybciej wypełniły obowiązek spisowy i nie cze-
kały na kontakt ze strony rachmistrza. 
 NSP 2021 jest organizowany z zachowaniem 
wszelkich niezbędnych procedur bezpieczeństwa. 
Niestety może się jednak zdarzyć, że nieuczciwe 
osoby spróbują wykorzystać tę okoliczność i będą 
się podszywać pod rachmistrzów, by wyłudzić jakieś 
informacje lub pieniądze. Ponieważ najbardziej nara-
żoną na tego typu przestępstwa grupą są seniorzy, 
warto by jak najszybciej wywiązali się z obowiązku 
spisowego i zrobili to z własnej inicjatywy przez In-
ternet lub telefonicznie. 
 Najbezpieczniejszą i najwygodniejszą opcją jest 
samospis internetowy dostępny na stronie https://
spis.gov.pl/. Spis można wypełnić w domu o dowol-
nej porze i nie trzeba czekać na rachmistrza. O pomoc 
w wypełnieniu elektronicznego formularza można 
poprosić kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę. 
 Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, 
mogą się spisać w urzędzie gminy/miasta, a tak-
że w siedzibie i oddziałach Urzędu Statystycznego 
w Warszawie (Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, 
Płock, Radom i Siedlce). Dostępne tam będą stano-
wiska komputerowe do spisu, a pomocą będzie słu-
żyć przeszkolony pracownik. Cała procedura będzie 
się odbywać z zachowaniem wszelkich wymaganych 
środków ostrożności. Ze względu na sytuację epi-
demiczną warto wcześniej telefonicznie sprawdzić 
dostępność stanowiska spisowego i umówić się na 
konkretny termin. 
 Dla osób, które mają problemy z dotarciem 
do  urzędu, przewidziano też inną wygodną i bez-
pieczną opcję, mianowicie spis przez telefon. Wy-

starczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 
99 99. Głos lektorki podpowie nam, co mamy zrobić, by 
rozpocząć spis. Infolinia działa od poniedziałku do piąt-
ku od 8:00 do 18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza 
z punktu widzenia osób starszych: sami inicjujemy kontakt 
i nie musimy sprawdzać, czy zgłaszająca się do nas osoba 
jest prawdziwym rachmistrzem.
 Z osobą, która mimo wszystko nie skorzysta z żadnej 
z tych opcji, skontaktuje się rachmistrz spisowy. Dla za-
pewnienia swojego bezpieczeństwa można zweryfikować 
nazwisko oraz numer legitymacji służbowej dzwoniąc na 
infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99, w apli-
kacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl.
 Jeśli sam nie jesteś seniorem, przekaż te informacje 
osobom starszym z Twojej rodziny, grona znajomych lub 
sąsiadów. W przypadku bliskich osób (rodziców lub dziad-
ków) warto zaoferować pomoc w wypełnieniu samospisu 
internetowego.
 Więcej informacji: https://spis.gov.pl/ 

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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 Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 .
 Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opie-
kunowie prawni.

1. Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. 

 Możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie i nie musimy kontaktować się z rachmistrzem 
ani Urzędem Miejskim.
 Aplikacja spisowa NSP 2021 jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/. 
Do elektronicznego formularza zalogujemy się podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

2. Można również spisać się przez telefon
dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99. 

3. Osoby, które nie mają komputera lub Internetu mogą skorzystać z komputera
z internetem w Gminnym Punkcie Spisowym, który mieści się

przy ul. Poznańskiej 165, w budynku Domu Kultury Uśmiech, III piętro, pokój 307. 

 Ze względu na sytuację epidemiczną należy wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu spisowego 
i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę dzwoniąc pod numer telefonu: 22 731 32 57 od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00 – 16.00, środa w godz. 10.00 - 18.00. 
 Rolą Gminnego Punktu Spisowego jest udostepnienie komputera z internetem. Członek GBS może służyć po-
mocą doradczą, ale wprowadzenia danych osobowych do aplikacji musi dokonać mieszkaniec samodzielnie.
Gminne Biuro Spisowego nie dokonuje spisu za mieszkańca.
 Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, możemy spodziewać się telefonu od rachmistrza spisowego.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/ 

JAK SIĘ SPISAĆ
W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM 2021

 W kwietniu pożegnaliśmy jednego z ostatnich 
partyzantów Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego 
AK oraz Zgrupowania Kampinos, który walczył m.in. 
w Powstaniu Warszawskim – mjr Józefa Kuźmińskie-
go ps. „Tank”. Miał 95 lat.
 Jako żołnierz – sanitariusz z oddziału legendarnego 
cichociemnego Adolfa Pilcha ps. „Góra, Dolina” przeszedł 
cały szlak bojowy z Puszczy Nalibockiej do Kampinosu. 
To właśnie w ramach Zgrupowania Kampinos walczył 
w Powstaniu Warszawskim, aż do bitwy pod Jaktorowem. 
Wraz ze swą matką, pielęgniarką opatrywał żołnierzy 
w Szpitalu Polowym w Krogulcu oraz wynosił rannych 
kolegów z pola walki. W czasie 
bitwy pod Jaktorowem dostał 
się do niewoli niemieckiej. Po 
zakończeniu wojny studiował 
medycynę, następnie jako 
lekarz pracował w Białymsto-
ku. Był też dokumentalistą 
tamtych dni. Na podstawie 
pamiętników, pisał książki 
i opracowania, z których mo-
żemy dowiedzieć się o losach 
młodych ludzi walczących 
wówczas o wolną Polskę. Od-
znaczony został Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia 

Polski, Krzyżem Walecznych z Londynu, Krzyżem Armii 
Krajowej, Polska Swojemu Obrońcy oraz Krzyżem Oficer-
skim.
 Józef Kuźmiński został pożegnany przez najbliższych, 
przyjaciół, byłych pacjentów oraz przedstawicieli z Oża-
rowa Mazowieckiego.
 W Zgrupowaniu Kampinos walczyło wielu miesz-
kańców Ożarowa Mazowieckiego i okolic. Od początku 
okupacji działali oni w konspiracji, w trakcie Powstania 
Warszawskiego brali udział w walkach m.in. o Lotnisko 
Bielańskie, Dworzec Gdański oraz na Żoliborzu. Oprócz 
działań wojennych społeczność ożarowska pomagała po-

wstańcom zapewniając schro-
nienie, żywność oraz pomoc 
materialną. Na terenie Ożaro-
wa Mazowieckiego powstał 
Szpital Powstańczy, gdzie 
ordynatorem był dr. Antoni 
Orsik „Bończa”. O historii tam-
tych dni możemy przeczytać 
w książce pt.” Walka mieszkań-
ców Ożarowa i okolic z oku-
pantem w latach 1939-1945” 
autorstwa Zbigniewa Złotnic-
kiego ps. „Ketling”.

 Andrzej Sagan

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ…
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 Teresa Cieplechowicz odeszła. Wyruszyła w Ostat-

nią Podróż, której nie planowała.

 Wszystkich nas ta wiadomość ogromnie zaskoczyła 

i zasmuciła. Przecież miała tak wiele pomysłów, chciała 

jeszcze tyle zobaczyć…

 Cechowała Ją ciekawość i nieustająca chęć do po-

znawania nowych miejsc i ludzi. 

 Wielu licznych znajomych spotkało Teresę dzięki Jej 

wielkiej pasji - zwiedzania i podróży. Było to zarówno 

poznawanie z przewodnikami miejsc i historii Warsza-

wy oraz jej okolic, jak również podróże po Polsce i za 

granicą. Chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami, 

polecając: miejsca, przewodników i biura podróży.

 Na wyprawy zawsze zabierała obowiązkowy ze-

staw: dobry nastrój, który udzielał się nam wszystkim, 

aparat fotograficzny, tworząc nim niezapomniane foto-

relacje oraz jedną ze swoich kolorowych apaszek, które 

czarująco Ją wyróżniały. 

 Jej bliska znajoma Ewa Rapca tak wspomina Teresę:

„Była pięknym i dobrym Człowiekiem. Ogromnie trud-

no jest mi pisać „była”. Życzliwa wszystkim: ludziom, 

zwierzętom, których los nie był dla Niej obojętny. Tere-

ska będzie mi się na zawsze kojarzyć z ogromnym ape-

tytem: na życie, na podróże, na realizowanie marzeń”.

 Teresa była dla nas wszystkich kimś wyjątkowym - 

zarówno dla przyjaciół jak i dla znajomych. Będzie nam 

Jej bardzo brakowało.

Anna Wypijewska-Marczak

Halina Ponikowska

zdjęcia: Janusz Szerle

WSPOMNIENIE 
PANI TERESY

 CIEPLECHOWICZ
 11 kwietnia 2021 r. zmarła pani Teresa Cieplechowicz, 
mieszkanka Gminy Ożarów Mazowiecki, odznaczona Krzyżem 
Wolności i Solidarności. Miała 68 lat. W Informatorze Ożarow-
skim Nr 11/2020 ukazał się wywiad, którego była bohaterką. 
Dzisiaj zamieszczamy wspomnienia... Pozostanie w naszej pa-
mięci jej opowieść, pasja i pozytywna energia...

 Panią Teresę poznałem na początku 2020 roku. Na-

sza znajomość została zapoczątkowana przez portal 

społecznościowy. Pani Teresa skomentowała wpis na 

mojej stronie „Ożarów Mazowiecki Historycznie”, do-

tyczący Huty Szkła. Napisała, że posiada zdjęcia doku-

mentujące teren po dawnej Fabryce Kabli Ożarów i że 

je odszuka. Jako, że prowadzę akcję zbierania ożarow-

skich pamiątek, to napisałem do Pani Teresy, czy posia-

da więcej zdjęć i pamiątek po fabryce… Odpowiedzia-

ła, że posiada takie „skarby” i bardzo chętnie je komuś 

przekaże. Zaprosiła mnie do siebie i tak nasza wirtual-

na znajomość przeobraziła się w realną… Cieszyła się 

ogromnie z tego, że poznała kogoś kto zbiera takie 

lokalne artefakty. Mieliśmy wspólne marzenie o tym, 

aby w Ożarowie powstała kiedyś lokalna izba pamię-

ci. Podejmowała działania, aby inni ludzie włączyli się 

w akcję zbierania pamiątek po „FK” i nie tylko. Planowa-

liśmy, że kiedy skończy się pandemia, to zorganizujemy 

wystawę, której tematem przewodnim będzie dawna 

fabryka. Cieszyła się bardzo na ten pomysł, ale nieste-

ty los chciał inaczej… Jak grom z jasnego nieba spa-

dła na mnie wiadomość o śmierci Pani Teresy. Dawno 

już nie poznałem tak sympatycznej, życzliwej i otwar-

tej osoby. Mimo, że znaliśmy się zaledwie od roku, to 

w mojej pamięci pozostanie na zawsze…

 Marcin Soduł 
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 Od kwietnia w Ożarowie Mazowieckim dostępna 
jest pomoc środowiskowa w nowej poradni psycho-
logicznej dla dzieci i młodzieży EZRA UKSW. Placów-
ka mieści się przy ul. Konopnickiej 8, a jej specjaliści 
udzielają wsparcia bezpłatnie w ramach kontraktu 
NFZ.
 Nowa poradnia to miejsce dla dzieci i młodzieży, 
które mierzą się z problemami emocjonalnymi, psy-
chologicznymi oraz zaburzeniami i chorobami psy-
chicznymi. Co ważne, poradnia realizuje autorski mo-
del środowiskowej opieki psychologicznej EZRA, który 
zakłada działanie we współpracy z osobami ważnymi 
w życiu dziecka i młodzieży. To wsparcie najbliżej natu-
ralnego otoczenia - tam, gdzie jest rodzina, rówieśnicy, 
szkoła. Dzięki temu specjaliści obejmują pacjenta i ro-
dzinę całościowo, łącząc współpracę pomiędzy trzema 
sektorami – ochroną zdrowia, oświatą oraz pomocą 
społeczną. Podstawą działania jest budowanie sieci 
wsparcia dziecka przy wykorzystaniu zasobów rodziny 
oraz skoordynowanej pracy środowiskowej.
 Interdyscyplinarny zespół poradni - psychologowie 
diagności, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi 
dzieci i młodzieży - udziela wsparcia młodym osobom, 
które m.in. mają obniżony nastrój, cierpią na zaburze-
nia odżywiania, ADHD czy stosują samookaleczenia. 
Pomoc przebiega w dwóch etapach: określenie funk-

cjonalnej diagnozy psycho-
logicznej oraz opracowanie 
na jej podstawie indywidu-
alnego planu zdrowienia. 
W ramach planu zdrowienia 
oferowane formy wsparcia 
to psychoterapia indywidu-
alna, rodzinna lub grupowa 
oraz terapia środowiskowa 
w domu lub w szkole. 
 Do poradni można zgło-
sić się bez skierowania – świadczy ona usługi bezpłat-
nie dla osób do 18 roku życia, w ramach kontraktu NFZ. 
Wystarczy zadzwonić pod numer 576 286 777, opisać 
problem, z którym boryka się dziecko i ustalić termin 
wizyty. 

Poradnia przy ulicy Konopnickiej czynna jest w na-
stępujących godzinach: 
pon. 10:00-18:00
wt. 11:00-20:00
śr. 8:00-16:00
czw. 11:00-20:00
pt. 8:00-16:00

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG I TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia
z zakresu Ośrodek Środowiskowej opieki Psychologicznej

i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Zapisy odbywają się osobiście, mailowo: kontakt@park-zdrowia.pl,
lub pod numerem tel. 732-666-406

Park Zdrowia, 05-085 Wola Pasikońska 16G, gmina Kampinos, 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Numer alarmowy 998
 Informuję, że w maju br. planowane jest przejęcie obsługi połączeń kierowanych na 
numer alarmowy 998, przez centra powiadamiania ratunkowego z terenu województwa 
mazowieckiego. Zgodnie z przesłanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 
Harmonogramem zaplanowanego przełączenia - Powiat Warszawski Zachodni, a tym samym 
Gmina Ożarów Mazowiecki planowane są do przełączenia do Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Radomiu w dniu 25.05.2021r.

 Sekretarz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
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 Masz problemy emocjonalne, lęki, zaburzenia na-
stroju, jesteś chronicznie zestresowany, masz stany 
depresyjne, twoje dziecko ma problemy emocjonal-
ne, niska samoocenę, kłopoty związane z niedosto-
sowaniem społecznym? Skorzystaj z nieodpłatnego 
wsparcia oferowanego przez Punkt Konsultacyjno – 
Informacyjny „Uzależnień” ul. Poznańska 167A, Oża-
rów Mazowiecki.
 Od niedawna do Państwa dyspozycji jest psycholog 
z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). 
Specjalizuje się szczególnie w pracy z dziećmi, młodzieżą 
oraz młodymi dorosłymi. W swojej pracy oprócz technik 
z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej używa tak-
że terapii schematów. Zajmuje się diagnostyką wstępną 
w zakresie zaburzeń nastroju u nastolatków i osób do-
rosłych, w tym także oceną potencjalnego ryzyka samo-
bójczego, prowadzi terapię depresji oraz obniżonego 
nastroju (w tym zaburzenia adaptacyjne). Posiada także 
doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej dla osób 
z obniżonym nastrojem, dlatego w gabinecie często pro-
wadzi pacjentów, którzy dokonują samouszkodzeń lub 
znajdują się w kryzysie psychicznym lub emocjonalnym. 
Prowadzi wsparcie psychologiczne oraz terapię dla na-
stolatków zmagających się z problem przemocy lub 
uzależnień w rodzinie  (syndromy DDA, DDD itp). Przyj-
muje pacjentów z zaburzeniami lękowymi takimi jak: 
fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, 
lęk o zdrowie czy zaburzenie lękowe z napadami pani-
ki. Wykorzystując odpowiednie eksperymenty behawio-

ralne oraz protokoły poznawczo-behawioralne (np. lęk 
lub zaradny kot) wspiera pacjentów w przezwyciężaniu 
codziennych problemów. 
 W ostatnim czasie na terapię zgłasza się coraz więcej 
kobiet z zaburzeniami osobowości typu Borderline (oso-
bowość z pogranicza). Dokonuje także oceny nasilenia 
cech, które wchodzą w skład zaburzenia osobowości. 
Psycholog oferuje także wsparcie psychologiczne:

 ▶ dla rodziców zmagających się z problemem uzależ-
nienia cyfrowego w rodzinie. Razem z rodzicami plano-
wanesną działania mające na celu odciągnąć dziecko 
od nadużywania lub uzależnienia. Przeciętny nastolatek 
spędza przed komputerem nawet 10 godzin dziennie 
(wliczając okres zdalnej edukacji) co przekłada się w spo-
sób negatywny na jego zdrowie psychiczne. 

 ▶ psychologiczne dla dzieci, nastolatków oraz rodziców 
zmagających się z sytuacją około rozwodową. Posiada 
doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, dlatego przyj-
muje na terapię dzieci od szóstego roku życia. 

Godziny przyjęć:
Piątek 17.00 -19.00 (w formie zdalnej)
Sobota 9.00 -13.00 (w formie stacjonarnej)
Telefon kontaktowy: 881-330-885 

 Wszystkie konsultacje w Punkcie Konsultacyjno 
- Informacyjnym „Uzależnień” ul. Poznańska 167A, 
Ożarów Mazowiecki są nieodpłatne.
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1. Dziecko do lat 10, które 
potrafi jeździć na rowerze, 
musi być pod opieką osoby 
dorosłej.
2. Dziecko do lat 10 kierujące 
rowerem jest traktowane jak 
pieszy! Z tego wynika, że nie 
może poruszać się po jezdni, 
ale tylko po chodniku.
3. Osoba dorosła opiekująca 
się małym rowerzystą może 
iść obok niego po chodniku 
lub jechać na rowerze (także 
po chodniku). Nawet jeżeli 
obok chodnika mamy wyzna-
czoną ścieżką rowerową, to nie 
powinniśmy na nią wjeżdżać 
z tak małym dzieckiem. Może-
my korzystać z niej tylko wte-
dy, gdy nie ma chodnika ani pobocza albo nie mamy 
możliwości skorzystania z nich.
 Gdyby nie było chodnika, pobocza, ścieżki rowe-
rowej wtedy możemy poruszać się lewą stroną jezdni, 
pod prąd, tak jak piesi.

 Po ukończeniu 10 lat, dzieci mogą same poruszać 
się po drodze publicznej, ale muszą mieć przy sobie 
kartę rowerową. Jeżeli policja zatrzyma młodego ro-
werzystę bez tego dokumentu, konsekwencje poniosą 
rodzice, bo to oni odpowiadają za swoje dzieci.

JEŹDZISZ Z DZIECKIEM NA ROWEROWE WYCIECZKI?
 PRZECZYTAJ KONIECZNIE!
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 Masz...naście lat...Jak wyobrażasz sobie własną przy-
szłość? Widzisz siebie jako szefa kuchni lub pracownika 
hotelu? Pragniesz uczestniczyć w zagranicznych stażach, 
kursach kosmetycznych czy baristy? Jeśli tak, to wybór 
naszej szkoły jest strzałem w dziesiątkę!
 Zespół Szkół nr 1 im. T. Halika przy ul. Poznańskiej 
129/131 to kameralna, nowoczesna i otwarta na potrze-
by uczniów szkoła. Zapewniamy dostęp do wi-fi, doradcy 
zawodowego, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne 
oraz dydaktyczne.
 Ponadto uczniowie mają możliwość rozwoju innych 
zainteresowań – sportowych czy chęci niesienia pomocy 
potrzebującym. W szkole działa też Szkolne Koło Caritas, 
Klub Honorowych dawców krwi i szpiku oraz koło strze-
leckie. 
 Organizujemy szkolne konkursy oraz obchodzimy 
różne święta, takie jak: Dzień Herbaty, Pizzy czy Czekola-

dy, Mikołajki, Walentynki i wiele innych. 
W szkole działa też Belferek, w którym uczniowie mogą 
kupić kanapki, obiady, ciastka przygotowywane przez 
kolegów i koleżanki w pracowni gastronomicznej. 
Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022 to:
-klasa turystyczna (w Liceum Ogólnokształcącym)
-technik żywienia i usług gastronomicznych (w Techni-
kum)
-technik hotelarstwa (w Technikum)
-kucharz, cukiernik, pracownik pomocy obsługi hotelo-
wej (w trzyletniej Szkole Branżowej I stopnia)
Nasze dane: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 
T.  Halika, ul. Poznańska 129/131, zsp1ozarow.edupage.
org, tel. 22 722 41 93, szkolaozarow@poczta.onet.pl

Czekamy na Was!!!
Anna Topolska

TWOJA SZKOŁA - „HALIK”

 11 kwietnia zaprosiliśmy na spotkanie online z Edytą 
Chrząszcz, fotografem i podróżnikiem. Tematem prelek-
cji była tym razem Islandia.
 Niesamowita kraina, fotograficzny raj dla pasjona-
tów przyrody. Warto przekonać się, jak wygląda ta lodo-
wa kraina o każdej porze roku i czy jest tam tak bardzo 
zimno, jak nam się wydaje. Można posłuchać niesamo-
witych historii o trollach i elfach, zajrzeć do wnętrza lo-
dowca, czy szklanej jaskini. Zobaczyć i podziwiać wulka-
ny, lodowce, góry tęczowe, wodospady i wiele innych, 
przepięknych zakamarków.
 Wszystkich zainteresowanych, którym nie udało się 
obejrzeć fascynującej relacji: Islandia – cztery pory roku, 
zapraszamy ponownie:
 https://youtu.be/_1d1JjSDHmM 
 (Edyta i Mariusz Chrząszcz)

Viola Wściseł

ISLANDIA
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 Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
zachęca Ożarowianki i Ożarowian do pisania o pasji 
czytania, ulubionych książkach i tych ostatnio prze-
czytanych. Teksty prosimy wysyłać na adres biblio-
tekaozarow@gmail.com. Dziś publikujemy pierwszy 
z nich!
 Na każdym etapie swojego życia można odkryć bi-
bliotekę. Tak wiele daje ona możliwości. Ja zaczęłam od 
zgłębiania wiedzy, a skończyłam na relacjach między-
ludzkich. 
 Czytałam z ciekawością odkąd nauczyłam się liter 
i najpierw było to podyktowane koniecznością odrabia-
nia lekcji, bo zawsze byłam prymuską. Zaglądałam do 
książek z chęcią. Była to wędrówka w nieznany świat, któ-
ra rozbudzała wyobraźnię. Szukałam ciekawych tytułów, 
ale ważna była też dla mnie strona graficzna i sam druk. 
Dorastałam w czasach komunizmu, gdy ilość dostępnych 
środków pozwalających na prawdziwą wędrówkę po 
świecie była mocno ograniczona. Dlatego chętnie bie-
głam do biblioteki, po relaks, aby przenieść się do innej 
rzeczywistości, przeżywać przygody i poznawać inny 
świat. Na tym moim etapie bycia czytelnikiem ważny był 
już język autora, jego sposób wyrażania myśli i odczuć. Te 
emocje (nieraz nawet łzy przy czytaniu) zmieniały także 
mnie.
 Kolejnym etapem przyjaźni z biblioteką, był okres 

dorosłego życia i tworzenia rodziny, ze wszystkimi kło-
potami dnia codziennego, gdy książka była odskocznią 
od obowiązków. Czytanie dla samej przyjemności, ale 
ze świadomym wyborem autorów i tematyki (możliwo-
ści bibliotek tutaj są ogromne). Jako osoba dorosła wy-
konująca zawód naukowy, z uporządkowanego świata 
naukowych badań, chętnie uciekałam do zagadkowych, 
zaskakujących sytuacji, akcji. To wtedy odkryłam krymi-
nały Agaty Christie. Od tego momentu zaczęło się praw-
dziwe smakowanie czytania - szperanie między tytułami, 

wyszukiwanie autorów, z których sposobem wyra-
żania emocji utożsamiałam się. Czasami pomagał 
w tym przypadek, spotkania z autorami organizo-
wane w bibliotece, ale również sugestie kompe-
tentnych i miłych pań z biblioteki podsuwających 
nowości i umiejących słuchać naszych oczekiwań. 
Już nie zadawalał każdy tytuł, szukałam tego czego 
w tej chwili życia potrzebowałam. Wtedy połknę-
łam prawdziwego „bakcyla czytania”.
 Zaskakujące dla mnie były doznania związa-
ne z odkryciem w bibliotece Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Czytanie tego samego tytułu przez różne 
osoby, a potem wymiana z innymi klubowicza-
mi spostrzeżeń i odczuć jakie dana pozycja niesie 
ze sobą, niezwykle poszerzała moją wrażliwość, 
umożliwiała poznanie różnych punktów widzenia 
na te same sprawy. Dodatkowym plusem tych spo-
tkań było zacieśnienie nowych znajomości w miłej 
atmosferze, co bardzo zachęca do wnikliwego czy-
tania i refleksji. Bardzo cenię sobie te spotkania. Do 
zobaczenia w bibliotece!

Moje ostatnie fascynacje i ulubieni autorzy:
Ken Follett - zwłaszcza saga „Stulecie”,
Joanna Jax - „Córka fałszerza”,
Lucinda RiIley - „Siedem sióstr”,
Lee Strobel - „Sprawa Chrystusa”,
Remigiusz Mróz - seria z Joanną Chyłką
Agnieszka Wilczyńska - „Stacja Jagodno”
 

Elżbieta Firlej-Kusak
(skróty od redakcji)

JAK ROZSMAKOWAĆ SIĘ W BIBLIOTECE

Wszystkie spotkania
w reżimiesanitarnym

Uwaga!

Wymianka
książek 
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 Maj miesiącem książki. Epidemia spowodowała, 
że dużo czasu spędzamy w domach. Każdy organizu-
je sobie ten czas na swój własny sposób, ja czytam, 
kiedy tylko mogę. Chciałabym podzielić się z Wami 
książkami, które nie pozwoliły mi się oderwać, do-
póki nie przeczytałam do końca. Mnie przeniosły do 
świata swoich bohaterów, polecam.    
 

Ikar. Legenda Mietka Kosza - Maciej Pieprzyca

 Na kanwie historii 
Mietka Kosza – legendy 
polskiego jazzu przeło-
mu lat 60 i 70 powstał 
film oraz książka. Jest to 
historia życia niesamowi-
tego geniusza fortepianu 
urodzonego na Podlasiu, 
którego los rzucił również 
do pobliskich Lasek, prze-
pełniona dźwiękami i ko-
lorami. Narratorem opo-
wieści jest sam bohater, 
który zabiera nas w świat 
n i e p e ł n o s p r a w n e g o, 
wrażliwego, pełnego po-
czucia humoru człowieka, 

buntownika i outsidera. Poznajemy jego świat z bardzo 
osobistej, czasami wręcz intymnej perspektywy. Zapra-
sza nas do swojego emocjonalnego rollecostera, gdzie 
jest samotność, niespełnione i spełnione miłości, sukcesy 
i porażki, dzieciństwo naznaczone piętnem choroby, ale 
przede wszystkim ogromną determinację, by rzucić wy-
zwanie losowi i walczyć o swoje marzenia. Ograniczenia, 
z którymi Kosz całe życie musiał się zmagać, stały się jego 
siłą.

Gambit królowej - Walter Trevis

To powieść psycholo-
giczna o amerykańskiej 
szachistce Beth Harmon, 
która nauczyła się gry 
w szachy od woźnego 
Pana Shaibela w siero-
cińcu, do którego trafia 
po śmierci matki. Potra-
fiła opuszczać obiady 
i wymykać się podczas 
nabożeństw, by choć na 
chwilę zagrać w tę kró-
lewską grę. Szachy stały 
się jej obsesją, sprawiły, 
że swoim talentem wy-
wróciła do góry nogami 
ówczesny świat szachów 
zdominowany przez męż-

czyzn. Szachy stały się jej drogą do lepszego życia, dzięki 
nim nawiązała przyjaźnie i zdobyła uznanie. 

 Książka pochłania bez reszty. Jest w niej wiele zaska-
kujących zwrotów akcji, a główna bohaterka zyskuje sym-
patię czytającego. Książka jest napisana w ten sposób, że 
zrozumieją ją również ci, którzy nie mają doświadczenia 
w grze w szachy, bo stanowią one tak naprawdę tło do 
opowieści o pasji i odwadze.

Coś dla młodszych nastoletnich czytelników …

 100 sukienek. Część 1. 
Jeśli magia działa i Część 
2. Jeśli duch istnieje – 
Susan Maupin-Szmidt
Książka przygodowa, 
magiczna i tajemni-
cza. Napisana bardzo 
przystępnym dla dzieci 
językiem. Gdzieś prze-
czytałam, że to książ-
ka dla współczesnych 
dziewczynek, które idąc 
na bal zabierają ze sobą 
magiczny miecz albo 
czarodziejską różdżkę, 
aby być przygotowaną 

na wszystko … i tak jest w istocie. Córka przeczytała z du-
żym zainteresowaniem obie części. 
 Główną bohaterką jest sierota nazywana przez 
wszystkich Słodką Buźką. W zamku władczyni królestwa 
Eliory, kryje się tajemnicza szafa z setką pięknych i zapo-
mnianych sukienek. Te niezwykłe stroje aż proszą, aby 
ktoś je nosił. Pewnego dnia Buźka znajduje szafę, przy-
mierza jedną z sukien i... zmienia się w kogoś zupełnie in-
nego! Okazuje się, że suknie mają magiczne moce. Kiedy 
władczyni zaczyna zagrażać niebezpieczeństwo, Słodka 
Buźka wraz z niezwykłymi sukienkami rusza jej na po-
moc.
 Część druga to kontynuacja przygód Słodkiej Buźki, 
która pragnie również poznać historię swojej rodziny 
i odkryć historię roku. Tymczasem na zamku pojawia się 
duch… i tu znów zaczynają się kolejne przygody Buźki.
Czytanie ułatwia podział na niedługie rozdziały.
        

 polecała - Naczelna

TO SIĘ ŚWIETNIE CZYTA!

KORONAWIRUS
- GMINNE INFORMACJE

OZAROW-MAZOWIECKI.PL/
KORONAWIRUS/
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 Za nami dwa ważne święta narodowe. 2 maja ob-
chodziliśmy Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii 
i Polaków za granicą. Głównym założeniem tego święta 
jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i sym-
bolach narodowych. W tym dniu przy naszych domach 
mogliśmy zobaczyć powiewające flagi, gdzie biel sym-
bolizuje czystość, lojalność, pokorę i szlachetność, zaś 
czerwień oznacza miłość, dzielność, żarliwość oraz po-
święcenie.
 To jedno z najbardziej przełomowych wydarzeń  
w historii państwa polskiego. Dokument ten, po póź-
niejszych rozbiorach, pomagał kolejnym pokoleniom 
podtrzymać dążenia do wolności i niepodległości. Sejm 
RP uczcił obecną rocznicę ogłaszając bieżący rok rokiem 
Konstytucji 3 Maja.

 

Dom Kultury „Uśmiech” wraz z Zespołem Ludowym 
„Ożarowiacy”, by uczcić te ważne dla Polaków święta, 
przygotował program patriotyczny pt. „Majowe barwy 
naszej Ojczyzny”. 
 Jednym z tańców w programie jest Polonez. 
Piękny taniec narodowy, którego charakter uka-

zuje nam cechy Polaków. Pokazuje nam jacy jeste-
śmy i kim jesteśmy, dlatego jest tak bliski nasze-
mu sercu. Zespół Ludowy „Ożarowiacy” w bieżącym 
roku podjął współpracę ze Stowarzyszeniem „Wy-
tnij Hołubca”, „Polonez Łączy”, Instytutem Muzyki  
i Tańca, Baletem Dworskim Cracovia Danza oraz CIOFF Po-
land-Polska Sekcja Cioff w ważnym wydarzeniu mającym 
na celu wpisanie Poloneza na Listę Reprezentatywną Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNE-
SCO. Członkowie naszego zespołu w trakcie karnawału po-
przedzającego egzaminy maturalne wzięli również udział  
w ogólnopolskim wydarzeniu pn. Studniówka 2k21, za-
mieszczając filmik z własnym układem tanecznym polo-
neza, który można było odtworzyć nawet w jedną parę 
w domowym zaciszu. 

 Czekamy także z niecierpliwością, aby można było 
spotykać się już w większym gronie i wspólnie miesz-
kańcami naszej gminy utworzyć Koło Polonezowe, któ-
rego celem jest popularyzacja Poloneza na naszym te-
renie.
    Serdeczne podziękowania dla Pana Jarosława Gru-

dzińskiego z Fundacji „Miło-
sierdzie i Kultura”, do której 
należy Muzeum Dworu Pol-
skiego oraz Dom Opiekuń-
czo-Leczniczy „Opatrzno-
ści Bożej” w Pilaszkowie za 
udostępnienie sal dworu do 
wykonania programu pa-
triotycznego. 
      Film z programem 
„Majowe barwy naszej Oj-
czyzny” dostępny jest na ka-
nale You Tube Domu Kultury 
„Uśmiech”. Zapraszamy do 
wspólnego świętowania! 

Agnieszka Kowalska 

MAJOWE BARWY NASZEJ OJCZYZNY
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 ▶ 22 marca - w Przedszkolu Publicznym nr 1 obchodzo-

no Międzynarodowy Dzień Lasu. Zajęcia dydaktyczne 
wzbogacone były o prezentacje filmów i wywiadu z le-
śniczym. Ścieżka sensoryczna uatrakcyjniła realizowany 
temat i rozbudziła zainteresowanie dzieci szeroko rozu-
mianym szacunkiem do przyrody.

 ▶ 22 marca - dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 uro-
czyście powitały wiosnę. W salach pojawiły się wiosen-
ne dekoracje, a dzieci i nauczyciele ubrali się na zielono. 
Przedszkole odwiedziła Pani Wiosna przynosząc wiosen-
ne dary. Tego dnia nie zabrakło wiosennych zagadek i za-
baw ruchowych.

 ▶ 26 marca - w Przedszkolu Publicznym w Józefowie 
rozstrzygnięty został rodzinny konkurs plastyczny „Wiel-
kanocna pisanka”. W każdej grupie wiekowej dzieci 
wraz z rodzicami przygotowały piękne, wykonane róż-
nymi technikami prace. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i nagrody. W marcu przedszkolaki 
brały również udział w konkursie plastycznym „Pisan-
ki Wielkanocne”, organizowanym przez Dom Kultury 
„Uśmiech”. Dwoje dzieci zostało laureatami I i III miejsca, 
a kilkanaścioro otrzymało wyróżnienia.

 ▶ 29 marca - 15 kwietnia - we wszystkich przedszko-
lach podstawa programowa realizowana była w formie 
zajęć zdalnych. Na przedszkolnych stronach interneto-
wych zamieszczane były propozycje zabaw i ćwiczeń 
dla każdej grupy wiekowej. 

 ▶ Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie 
Mazowieckim, pomimo pandemii z sukcesami uczestni-
czyli w konkursach wiedzy: Warszawska Syrenka, Wydaje-
my własną książkę, Alfik matematyczny, Pisanka wielka-
nocna 2021, Bezpieczni na wsi, Polskie legendy. 

 •Uczennica kl. 8b zakwalifikowała się do eta-
pu wojewódzkiego w III edycji „Konkursu wiedzy  
o Mazowszu”. Konkurs organizowany jest przez Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Mazowiec-
kiego Samorządowego Centrum Doskonalenia pod 
patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
 • Z inicjatywy Rady Rodziców zrodził się pomysł Budże-

tu Obywatelskiego, do którego uczniowie, nauczyciele 
oraz rodzice mogli składać projekty. Obecnie trwa gło-
sowanie nad wyłonieniem zwycięskiego projektu, któ-
ry finansowo wesprze Rada Rodziców.

 W dniu 16 kwietnia br. 
w Domu Kultury Uśmiech odbyły 
się eliminacje gminne 44. Kon-
kursu Recytatorskiego Warszaw-
ska Syrenka. W tym roku ocenia-
liśmy uczestników na podstawie 
przesłanych do naszego Domu 
Kultury nagrań. W konkursie 
wzięło udział 30 uczniów ze szkół 
z terenu gminy. Do stołecznego finału zakwalifikowali 
się zdobywcy I nagród w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. 

Jury w składzie: 
1. Joanna Michrowska - Kamińska, instruktor teatralny
2. Małgorzata Wojciechowska, kierownik Zespołu Ludo-
wego „Ożarowiacy”
3. Elżbieta Violetta Wściseł, instruktor merytoryczny
wzięło pod uwagę następujące kryteria oceny: dobór re-
pertuaru, wartość artystyczną zaprezentowanych utwo-
rów, a przede wszystkim ogólny poziom interpretacji re-
cytatorskiej.

 Finał 44. Konkursu Recytator-
skiego Warszawska Syrenka odbę-
dzie się w Mazowieckim Instytucie 
Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 
12 w dniach 15 i 16 maja 2021 r. 

Gminę Ożarów Mazowiecki za-
prezentują: 

1. Helena Witak, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Ma-
zowieckim
2. Martyna Armusiewicz, Szkoła Podstawowa im. W. Pal-
lottiego w Ożarowie Mazowieckim
3. Karolina Pruszyńska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożaro-
wie Mazowieckim 
 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych. Ideą projektu jest ujawnianie młodych ta-
lentów recytatorskich i pobudzenie ich aktywności arty-
stycznej, jak również popularyzacja literatury i kształtowa-
nie nawyku czytania wśród młodego pokolenia.

Viola Wściseł,

44. KONKURS RECYTATORSKI WARSZAWSKA SYRENKA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PODPISANO UMOWY:

 ▶ z wykonawcą: TRAFICO Marta Oksięciuk z siedzibą 
w Warszawie na utrzymanie, konserwację i oznakowa-
nie dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiec-
ki za cenę ofertową brutto: 126.348,20 zł - część A, za 
cenę ofertową brutto: 72.030,00 zł - część B.

 ▶ z wykonawcą: WRM BUD Waldemar Lulis z sie-
dzibą w Warszawie na pełnienie obowiązków nadzoru 

inwestorskiego podczas realizacji zadań inwestycyj-
nych i remontowych, weryfikację i ocenę dokumentacji 
projektowo-kosztorysowych wykonanych na zlecenie 
Zamawiającego oraz wykonanie kosztorysów za cenę 
ofertową brutto: 306.000,00 zł (do wysokości środków 
zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 400.000,00 zł).

 ▶ z wykonawcą: BOX-PLAY Sp. z o.o. z siedzibą Łąck 
na modernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim za cenę ofertową brutto: 3.335.000,00 zł
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 ▶ Uchwała Nr XXXVII/353/21 o zmianie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oża-
rów Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XXXVII/354/21 w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

 ▶ Uchwała Nr XXXVII/355/21 w sprawie odpłatnego 
nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazo-
wieckim.

 ▶ Uchwała Nr XXXVII/356/21 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacji Sanitarnej Zakła-

du Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim 
na lata 2021-2024.

 ▶ Uchwała Nr XXXVII/357/21 w sprawie nadania imie-
nia Szkole Podstawowej w Duchnicach.

 ▶ Uchwała Nr XXXVII/358/21 w sprawie pozostawie-
nia petycji bez rozpatrzenia.

 ▶ Uchwała Nr XXXVII/359/21 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w spra-
wie wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 
RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21.

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 25 marca 2021 r.

 ▶ z wykonawcą: BOX-PLAY Sp. z o.o. z siedzibą Łąck 
na wykonanie projektu i budowę przedszkola przy ul. 
Hallera 10/88 w Ożarowie Mazowieckim za cenę oferto-
wą brutto: 2.850.000,00 zł.

 ▶ z wykonawcą : VIVALO Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno-praw-
nej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej 
na rozbudowie/przebudowie dróg gminnych: 

• Cz. A – ul. Nadbrzeżnej od ul. Polnej do ul. Strzykul-
skiej za cenę ofertową brutto: 122.262,00 zł.

• Cz. B – ul. Bez Nazwy od ul. Partyzantów dz. ew. 
nr  91/3 obręb 0007 Miasta Ożarów Mazowiecki za 
cenę ofertową brutto: 59.040,00 zł.

• Cz. C – ul. Wolności wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzy-
kulską za cenę ofertową brutto: 109.962,00 zł

• Cz. D – ul. Modrzejewskiej i Ustronnej od ul. Oża-

rowskiej do ul. Ceramicznej za cenę ofertową brutto: 
214.635,00 zł.

 OGŁOSZONO-WSZCZĘTO POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

 ▶ powtórzenie podobnych usług do umowy 
Nr RZP.272.29.27.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r., polega-
jących na dowozie jednego ucznia niepełnosprawne-
go z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku szkol-
nym 2020/2021 w celu realizacji obowiązku nauki na 
trasie Gmina Ożarów Mazowiecki (Święcice) - Warszawa.

 ▶ budowa budynku świetlicy, dz. Nr ew. 121/1 gmina 
Ożarów Mazowiecki.

 ▶ budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Konotopa, Gmina Ożarów Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XXXVIII/360/21 o zmianie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oża-
rów Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XXXVIII/361/21 w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

 ▶ Uchwała Nr XXXVIII/362/21 w sprawie emisji obli-
gacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

 ▶ Uchwała Nr XXXVIII/363/21 w sprawie odpłatnego 
nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazo-
wieckim.

 ▶ Uchwała Nr XXXVIII/364/21 w sprawie nadania na-
zwy drodze położonej w miejscowości Umiastów.

 ▶ Uchwała Nr XXXVIII/365/21 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla 
obszaru Duchnice – Ołtarzew.

 ▶ Uchwała Nr XXXVIII/366/21 w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Ożarów Mazowiecki na lata 2021-2026.

 ▶ Uchwała Nr XXXVIII/367/21 w sprawie powołania 
doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim.

 ▶ Uchwała Nr XXXVIII/368/21 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na bezczynność Burmistrza Ożarowa Mazowiec-
kiego.

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 XXXVIII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 22 kwietnia 2021 r.
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KOPYTKA
Składniki:

 ▶ 1 kg ziemniaków (po obraniu)
 ▶ 200 g mąki
 ▶ 1 jajko
 ▶ 1/2 łyżeczki soli

Sposób wykonania: 
 Ziemniaki umyć, obrać i ugotować w osolonej wo-
dzie. Lekko ostudzić i przecisnąć przez praskę do ziem-
niaków. Pozostawić do całkowitego wystygnięcia. Do-
dać mąkę i jajko.
 Całość zagnieść szybko na jednolite ciasto. Dzieci 
lubią pomagać w tej czynności. (Ciasto może być lekko 
klejące, dużo zależy to od rodzaju ziemniaków, można 
wówczas dodać trochę mąki, ale niezbyt dużo, żeby 
nie były twarde).
 Ciasto przełożyć na blat (stolnicę) posypany mąką. 
Podzielić je na ok. 6 części. Z każdej części uformować wałek, obtaczając go dobrze w mące. 
Wałek lekko spłaszczyć i pociąć na ukośne kawałki.
 W międzyczasie zagotować duży garnek z wodą. Wodę dobrze posolić. Gdy woda zacznie 
się gotować, zmniejszyć temperaturę tak, aby woda delikatnie się gotowała. Kopytka należy 
gotować porcjami, wkładać ostrożnie do wody, raz przemieszać, aby nie przykleiły się do dna 
garnka. Gotować chwilę, ok. 2-3 min. od momentu wypłynięcia.
 Wyjąć łyżką cedzakową i podawać na słodko z masłem i prażoną bułką tartą, z sosem pie-
czarkowym, polane tłuszczem. Można podawać od razu lub przechować w lodówce i odsma-
żać na drugi dzień. Można też zamrozić.
UWAGA: czasami robię kolorowe kopytka, dzieci to lubią i np. do pomarańczowych dodaję 
puree z gotowanej marchewki lub dyni, do zielonych zmiksowany szpinak, do różowych puree 
z gotowanego buraka czerwonego – smakują i wyglądają świetnie.

Gotuj wspólnie z dzieckiem

Z przepiśnika pana domu K
Ą

CIK
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Pani i Pana domu

 Wspólne gotowanie z  dziećmi to  zarówno nauka, jak i  przyjemność. Warto 
uczyć swoje dzieci gotowania - to  doskonała okazja do  rozwijania umiejętności 
i wspólnego spędzenia czasu. Proste przepisy, takie jak kopytka, placki z cukinii, 
szaszłyki czy zapiekanki mogą pokazać jak ciekawa potrafi być kuchnia. Potraktujcie 
nasze przepisy z  dowolnością - bawcie się składnikami, nie bójcie się korzystać 
z innych dodatków. Pokażcie swoim pociechom, że gotowanie to przede wszystkim 
świetna zabawa! 
 Najlepiej zacząć od czegoś prostego i smacznego. Kopytka i szaszłyki sprawdzą się tu doskonale. 

SZASZŁYKI

Składniki
 ▶ Jeden podwójny filet z kurczaka lub indyka
 ▶ papryka, cebula, cukinia

 Filety dobrze jest zamarynować na kilka godzin przed wykonaniem 
szaszłyków. Kroimy je w niewielkie kawałki. Do miski wyciskamy czo-
snek, dodajemy szczyptę soli, pieprz, odrobinę oliwy. Mieszamy do 
połączenia składników, dodajemy filety i jeszcze raz razem mieszamy. 
Odstawiamy na kilka godzin. 
 Warzywa kroimy w kwadraty ok 3x3 cm cebulę w grubsze plastry. 
Na długie wykałaczki nadziewamy naprzemiennie warzywa i mięso. 
Gotowe szaszłyki pieczemy w piekarniku lub na grillu ok. 20 minut. 

Smacznego !
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GMINA
OŻARÓW MAZOWIECKI

POWSZECHNY PUNKT SZCZEPIEŃ 
PRZECIWKO COVID-19 OŻARÓW MAZOWIECKI

ul. Poznańska 177, MCC Mazurkas

Jeśli posiadasz aktywne skierowanie na indywidualnym koncie pacjenta
możesz umówić się na szczepienie.

 Na termin, rodzaj i ilości dawek preparatów otrzymywanych
z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Gmina nie ma wpływu.

Dzwoniąc na  jeden z poniższych numerów lokalnej dedykowanej
dla punktu gminnej infolinii

726 299 910,  726 299 911,  726 299 912,  726 299 913,
726 299 914,  726 299 915,  726 299 916,  726 299 917

NUMERY LOKALNEJ INFOLINII

Zapisując się należy podać:
imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i PESEL.

Po zarejestrowaniu zostanie wysłany SMS.

PIERWOTNIE WSKAZANY TERMIN I OKRES OCZEKIWANIA MOŻE ULEC ZMIANIE
CO UZALEŻNIONE JEST OD DOSTĘPNOŚCI SZCZEPIONEK.

Przed szczepieniem proszę zapoznać się i wypełnić ankietę kwalifikacyjną.
Szczegóły dotyczące szczepień można znaleźć pod adresem:

www.gov.pl/web/szczepienia

Szczepienia preparatami firm Pfizer i Johnson.

HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ W NAJBLIŻSZYM CZASIE

26, 27, 28 maja19, 20, 21 maja
w godz. 15.00-20.00 w godz. 15.00-20.00

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 16.00.

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE
PRZEZ DODATKOWĄ INFOLINIĘ GMINNĄ?


