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SZKOLNY AUTOBUS 
ELEKTRYCZNY

W NASZEJ GMNIE
 ,,Zielona” droga do szkoły - w przyszłym roku dzieci i mło-
dzież uczęszczające do szkół podstawowych na terenie na-
szej gminy będą korzystały z ekologicznego środka trans-
portu.
 6 lipca 2021 r. przedstawiciele Gminy Ożarów Mazowiecki 
podpisali umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ,,Zakup 
elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ożarów Mazo-
wiecki”. Realizacja zadania składa się z zakupu zeroemisyjnego 
środka transportu służącego do dowozu dzieci i młodzieży z co 
najmniej 40  miejscami siedzącymi, budowy stacji ładowania 
przy SP nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz 
przeszkolenia kierowców z obsługi nowego elektrycznego auto-
busu szkolnego. 
 Główny cel Programu priorytetowego „System zielonych 
inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - KANGUR - Bez-
pieczna i ekologiczna droga do szkoły” to uniknięcie emisji za-
nieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć 
polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie. Budowa 
stacji ładowania oraz zakup ekologicznego środka transportu 
zaplanowane są na 2022 rok. Całkowita wartość przedsięwzięcia 
to ponad 2,6 mln zł z dofinansowaniem w wysokości 779 700 zł. 

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych
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 W dniu 9 lipca 2021r. w Urzędzie Miejskim w Ożaro-
wie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, odbyło się spotkanie 
z przedstawicielem CPK, na którym zaprezentowana 
została poglądowa mapa projektowanych wariantów 
przebiegów linii KDP, na odcinku Warszawa-Łódź na te-
renie gminy Ożarów Mazowiecki, która wraz z niniejszą 
informacją zostaje udostępniona do publicznego wglą-
du. Według pozyskanych informacji, przedstawione pro-
pozycje wariantów będą podlegać dalszym analizom 
realizowanym przez wykonawcę etapu II Studium Tech-
niczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - konsorcjum 

firm: IDOM, Multiconsult, 
Transprojekt Gdański i Ar-
cadis. Efektem tych analiz 
będzie wybór jednego 
z tych wariantów, jako 
tzw. wariantu inwestor-
skiego, który zostanie 
poddany postępowa-
niu w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 Poruszone zostały również kwestie konsultacji spo-
łecznych, które jak wskazuje Spółka CPK, mają odbyć się 
w ostatnim kwartale bieżącego roku, a także poinfor-
mowano, że w najbliższym czasie rozpoczną się przygo-
towania inwestycji w zakresie analizy środowiskowej.
 Z uwagi na priorytetowy charakter sprawy oraz jej 
złożoność, o wszelkich kolejnych zmianach będziemy 
informować na bieżąco.

Paweł Kanclerz
Burmistrz  Ożarowa Mazowieckiego

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI
– AKTUALNE INFORMACJE
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GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
- SAMORZĄDOWYM

LIDEREM EDUKACJI 2021 
 Dziewiąty raz z rzędu Gmina Ożarów Mazowiecki została uhonorowana 
tytułem Samorządowego Lidera Edukacji – certyfikatem, którym nagradza-
ne są samorządy za efektywność lokalnej polityki edukacyjnej. Nagrodę 
w imieniu gminy odebrali podczas uroczystej gali w Lublinie - Dariusz Skar-
żyński - Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego oraz Andrzej Cichal 
- Przewodniczący Rady Miejskiej.
 W tym roku uczczono jubileuszową X edycję Ogólnopolskiego Konkursu i Pro-
gramu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy 
Lider Edukacji”, którego celem jest promowanie samorządów legitymujących się 
osiągnięciami w dziedzinie wspierania edukacji, nauki i innowacji w kształceniu oraz 
ewaluowanie samorządów w dziedzinie edukacji i jej rozwoju. 
 W Programie “Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z na-

ukowców reprezentujących wybra-
ne polskie uczelnie (m.in. Uniwersy-
tet Warszawski, Uniwersytet Śląski, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II) dokonuje oceny działań 
samorządów w sferze zarządzania 
oświatą. Samorządy, które spełnią 
określone regulaminem programu 
kryteria i uzyskają pozytywną re-
cenzję ekspertów, otrzymują certy-
fikat i tytuł „Samorządowego Lidera 
Edukacji”.
 Burmistrz Ożarowa Mazo-
wieckiego Paweł Kanclerz został 
uhonorowany specjalnym medalem edukacyjnym „Samorządowiec 

30-lecia”.
 Otrzymane wyróż-
nienia w Programie 
„Samorządowy Lider 
Edukacji” świadczą 
o  znaczeniu oświa-
ty w naszej gminie. 
Stawiamy na jakość 
edukacji, dostępność 
i bezpieczeństwo. 
 Docenienie polityki 
oświatowej jest rezul-
tatem konkretnych 
działań i wysiłków 
czynionych na rzecz 
jakości i dostępności 
edukacji od wielu lat.

Biuro Oświaty Gminy 
Ożarów Mazowiecki
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 Mimo zbliżającego się okresu wakacyjnego, w Oża-
rowie Mazowieckim ciągle utrzymuje się wzmożony 
ruch w gminnych inwestycjach. Przełom maja i czerw-
ca przyniósł otwarcie kilku nowych przetargów oraz 
pozwolił zakończyć procesy projektowe dla kilku za-
dań przewidzianych do realizacji jeszcze w tym roku.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Duchnicach

 
 Kilka tygodni temu otwarty został przetarg na zada-
nie „Dostawa wraz z montażem na wynajem (dzierżawa) 
modułów - oddziałów Szkoły Podstawowej w Duchni-
cach, Gmina Ożarów Mazowiecki”. Przetarg przeprowa-
dzono w trybie zaprojektuj i wybuduj. Program funkcjo-
nalno-użytkowy, przygotowany na potrzeby ogłoszenia 
przetargu, zakładał wykonanie jednokondygnacyjnego 
obiektu o powierzchni zabudowy ok. 540 m2, w skład 
którego wchodzić będą 4 sale lekcyjne dla maksymal-
nie 24 uczniów każda, czyli razem prawie setki dzieci. 
Oprócz tego znajda się tam szatnie i wszystkie pomiesz-
czenia niezbędne do sprawnej organizacji nauki i po-
bytu dzieci.  Zakładany termin wykonania inwestycji to 
koniec września. Najkorzystniejsza oferta złożona przez 
Wykonawcę robót wyniosła 3.513.458,08 zł.

Place zabaw
 D r u g i e g o 
czerwca otwar-
ty został prze-
targ dotyczący, 
kolejnej już, 
rozbudowy pla-
cu zabaw przy 
Parku Ołtarzew-
skim. W ramach 
czwartego etapu 
planuje się po-

stawienie zestawu 
w i e l o f u n k c y j n e -
go o długości 13,3 
m, szerokości 6,95 
m oraz wysokości 
8,35 m. W zestawie 
znajdą się min. 2 
ścianki wspinacz-
kowe, wieża ze zjeż-
dżalnią, mniejsza 
zjeżdżalnia, ścianka 
linowa pionowa, 
4 podesty z anty-
poślizgową płytą, pomiędzy którymi prowadzić będzie 
przejście tubowe. Wokół zestawu powstanie powierzch-

nia bezpieczna o polu powierzchni 105 m2 wykonana 
z poliuretanu amortyzującego upadki. Dodatkowo w ra-
mach zadania wstawione zostaną dwie wiaty rekreacyj-
ne wyposażone w stolik oraz ławki.      
 Planowane jest również wykonanie doposażenia 
placu zabaw w Józefowie. W ramach inwestycji wyko-
nane zostaną dwie nowe zabawki w postaci huśtawki 
dla najmłodszych oraz karuzeli integracyjnej wraz z na-
wierzchnią bezpieczną. Ponadto zainstalowane zostaną 
3 nowe ławki z oparciem, 2 stojaki rowerowe oraz kosze 
na śmieci. 
 Poza inwestycjami drogowymi, trwają prace nad roz-
budową toru rowerowego typu Pumptrack. Na terenie 
budowy widać już efekty prac związanych z budową 
muld i band. Wszelkie prace powinny zakończyć się pod 
koniec sierpnia, dzięki czemu już w nowym roku szkol-
nym będziemy mogli się cieszyć z nowej pętli toru.

Toaleta publiczna przy placu zabaw
 Ostatnią z planowanych inwestycji jest budowa 
toalety publicznej przy placu zabaw znajdującym się 
w sąsiedztwie Parku Ołtarzewskigo. W ramach zadania 
powstanie obiekt wykonany z jednolitego odlewu be-
tonowo-kompozytowego. Obiekt zostanie wykonany 
w kształcie owalu, o dwóch stanowiskach a zakładane 
wymiary obiektu będą wynosić 3,6 m długości, 2,4 me-
tra szerokości oraz 2,82 m wysokości. 
 

Rys. przykładowa wizualizacja toalety.

Remonty i modernizacje dróg gminnych
 W ostatni dzień czerwca podpisano umowy z trze-
ma wykonawcami wyłonionymi w przetargu na mo-
dernizację dróg gminnych ulic Floriana, Konopnickiej, 

INWESTYCYJNE LATO W GMINIE 
OŻARÓW MAZOWIECKI 

(Rys. koncepcyjny wygląd wiaty 
i urządzenia wielofunkcyjnego.)
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Lustrzanej, Cichy Ogród, 3-go Maja, Rolnej oraz Szkol-
nej w Macierzyszu. W ramach modernizacji na ulicach 
Floriana i Konopnickiej wykonane zostanie frezowa-
nie starego asfaltu oraz położenie nowych nakładek, 
eliminując liczne spękania i ubytki w istniejących na-
wierzchniach. Na pozostałych ulicach zostaną wykona-
ne zupełnie nowe podbudowy z tłucznia kamiennego 
oraz położone zostaną dwie warstwy masy asfaltowej. 
Łącznie w ramach zadania zmodernizowane zostanie 11 
120,00 m2 dróg gminnych, a całość wyceniona została 
na 1 244 944,50 zł.

 W ramach inwestycji drogowych został również 
ogłoszony przetarg dotyczący rozbudowy ul. Wacła-
wa Szczypy w Duchnicach. Jest to ostatnia z dróg 
na  osiedlu Duchnice, które są sukcesywnie budowane 
od 2016 roku. Inwestycja zakłada wykonanie drogi o po-
wierzchni 6161,00 m2 wraz z chodnikami o powierzchni 
2069,00  m2, zjazdami  indywidualnymi do posesji, kana-
lizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. 
  
  Piotr Kuśmierczyk

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

 Kto z Państwa był (a zachęcamy wszystkich) 
w Bibliotece Publicznej przy Szkolnej 2, ten na pewno 
zwrócił uwagę na nasz korytarz. Długi, szeroki, trochę 
niezagospodarowany (bo i trudno zagospodarować 
taką przestrzeń) prowadzący głównie do… toalety. 
Świetne miejsce, żeby coś z nim zrobić. 
 Pomysły pojawiły trochę od czytelników, trochę same. 
Trzeba było tylko sprzyjających okoliczności, żeby zacząć. 
I te w końcu nadeszły. Najpierw dostaliśmy wsparcie 
w wysokości 31 815 złotych z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 na „Doposażenie […] 
w celu organizacji wystawy „Spacer dawną Poznańską”  
i innych imprez kulturalnych, potem sytuacja zmusiła 
nas do większej modernizacji elektryczności w placówce. 
I mamy remont. 
 Skończymy rzeczywiście jesienną wystawą, organizo-
waną wespół z Wirtualnym Muzeum Ożarowa Mazowiec-
kiego, o której napiszemy wkrótce więcej, ale ta wystawa 
przede wszystkim odbędzie się w odnowionej przestrze-
ni, którą już nie tak łatwo będzie nazwać korytarzem. Ce-
lujemy w galerię połączoną z miejscem spotkań. Takiego 
miejsca też nam dotąd brakowało i często bywały sytu-
acje, gdy w wypożyczalni prowadziliśmy spotkanie z auto-
rem i w tym samym czasie i miejscu wypożyczaliśmy książki. 
Teraz spotkania będą odbywać się w przestrzeni tej mini ga-
lerii, będzie tam rzutnik i ekran zjeżdżający z sufitu. Zmieści 
się tu nawet kilkadziesiąt osób. Już prowadzimy rozmowy 
o kolej-
nych wy-
stawach. 
Ktoś z Oża-
r o w i a n 
mówił, że 
z a j m u j e 
się makro-
fotografią, 
pan Mar-
cin Soduł 
z Ożarow-
s k i e g o 
Portalu Hi-
storyczne-
go chciał-
b y 
p o k a z a ć 
swoją ko-

lekcję ożarowskich archiwaliów.
 Projekt zakłada nie tylko modernizację techniczną 
(rzutnik, klimatyzatory, ekran, oświetlenie i system ga-
leryjnych zawiesi do obrazów), ale też zmiany funkcjo-
nalno-estetyczne. Pojawi się szatnia, zabudujemy jedną 
wnękę. Trzymamy się tu zasad dostępności dla wszyst-
kich grup społecznych. Zamieszczone obok zdjęcie to 
projekt architektki długo dyskutowany wewnętrznie. 
Opaski wokół drzwi, listwy w kolorach bordo – wszystko 
ma być eleganckie, podobnie z kropkami na ścianach, 
które mają dawać wrażenie eleganckiej tapety. W takich 
miejscach rozmowy są żywsze. 
 Jest też coś dla dzieci. Sowa! Jeśli pamiętacie Pań-
stwo z dzieciństwa „bazy”, które robiło się z domowych 
mebli, to „Sowa” jest blisko. To całkiem nowy i spory me-
bel do którego będzie można… wejść i poczytać. 
 Oby do jesieni! Bo choć mamy pomysły na ciąg dalszy 
modernizacji (klatka schodowa, mini sala konferencyjna), 
to najpierw chcielibyśmy wiedzieć, że wyszedł nam ten 
projekt i otwiera drogę do pracy nad pozostałymi, wyma-
gającymi tego wnętrzami. 

Wojciech Albiński, 
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 

REMONT W BIBLIOTECE - MAŁY, ALE WIDOCZNY
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 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez 
instalację monitoringu, budowę lub modernizację 
oświetlenia - to zadania, na które udało się pozy-
skać wsparcie finansowe w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021.

 Kolejny rok nasza gmina złożyła wnioski o przyzna-
nie wsparcia finansowego ze środków  samorządu wo-
jewództwa mazowieckiego. MIAS to inicjatywa mająca 
na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych 

poprzez udzielanie przez samorząd woj. mazowieckie-
go wsparcia finansowego dla gmin na zadania sołeckie.
30 czerwca przedstawiciele naszej gminy Pani Elżbieta 
Jastrzębska-Jóźwiak Zastępca Burmistrza Ożarowa Ma-
zowieckiego oraz Pani Marzena Ostrowska Naczelnik 
Wydziału Budżetowo - Finansowego podpisały umowy 
o udzieleniu wsparcia finansowego inicjatyw sołeckich.
 W ramach tegorocznej edycji MIAS MAZOWSZE 2021 
Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 50.000 zł na realizację pięciu zadań:
• Zakup i instalacja monitoringu w sołectwie Doma-
niewek
• Modernizacja oświetlenia we wsi Jawczyce
• Budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły
• Budowa monitoringu we wsi Pogroszew
• Modernizacja oświetlenia we wsi Umiastów
 W ubiegłych latach dzięki wsparciu finansowemu 
z budżetu Województwa Mazowieckiego udało się zre-
alizować zadania w 12 sołectwach na łączną kwotę 110 
tys. zł. Dofinansowanie zostało przeznaczone na utwo-
rzenie, modernizację i wyposażenie placów zabaw oraz 
terenów rekreacyjnych, instalację monitoringu i oświe-
tlenia, budowę chodnika oraz miejsc parkingowych.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

 DOTACJE DLA SOŁECTW Z MIAS MAZOWSZE 2021

 Zakup nowego samochodu ratownictwa technicz-
nego z funkcją gaśniczą oraz modernizacja budynku 
strażnicy - to zadania, na które udało się pozyskać 
wsparcie finansowe z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego o łącznej wartości 105 tys. zł.
 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie 
Mazowieckim to jedna z najbardziej mobilnych jednostek 
w kraju. Pod względem ilości interwencji od wielu lat jest 
w czołówce w zestawieniach krajowych. Ogromnym suk-
cesem jest szybki czas reak-
cji strażaków-ochotników. 
Wyjazd pierwszego zastępu 
do akcji rzadko kiedy prze-
kracza 60 sekund, niezależ-
nie od pory dnia czy nocy, 
drugi zastęp jest gotowy 
w czasie około 2 minut. 
 Zakup nowego wozu 
strażackiego z dofinanso-
waniem w kwocie 80 tys. zł 
z pewnością usprawni dzia-
łania ratowniczo-gaśnicze 
stawiane przed ożarowski-
mi strażakami.
 W ramach drugiego 
zadania, na które gmina 

pozyskała dofinansowanie w kwocie 25 tys. zł zostanie 
wykonana modernizacja budynku strażnicy, polegająca 
na instalacji nowoczesnego systemu ochrony przeciwpo-
żarowej wraz z systemem antykradzieżowym i kontrolą 
dostępu, zapewniającą bardzo wysoki stopień ochrony 

dla sprzętu, pojazdów i wyposa-
żenia OSP, którego wartość jest 
znacząca.
 Dzięki doposażeniu jednostki 
OSP strażacy-ochotnicy są w sta-
nie działać bardzo skutecznie ra-
tując zdrowie i życie poszkodo-
wanych. Skuteczność działań 
strażaków to przede wszystkim 
ich wyszkolenie i doświadczenie, 
ale nie było by możliwe bez od-
powiedniego sprzętu i wyposa-
żenia.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

OSP W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DOFINANSOWANIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
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PÓŁMETEK SPISU - ZACZYNA SIĘ WYŚCIG Z CZASEM  
 Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wo-
lisz dzwonić i ustalać wszystko telefonicznie? A może 
najwyżej stawiasz osobisty kontakt i bezpośrednią 
rozmowę? Niezależnie od indywidualnych preferen-
cji, każdy znajdzie odpowiedni dla siebie sposób, aby 
wypełnić obowiązek udziału w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Najważ-
niejsze, aby zrobić to szybko i nie narażać się na karę 
grzywny.
 Rachmistrzowie spisowi dość często spotykają się 
z odmową od osób, które twierdzą, że mają na to czas 
do 30 września. Jest to rzeczywiście termin końcowy NSP 
2021, ale kontakt od rachmistrza oznacza, że nie można 
już czekać dłużej i należy spisać się z jego pomocą.
Osoby, do których rachmistrz jeszcze nie dotarł, powinny 
z kolei pamiętać, że wygodniej spisać się samemu i war-
to to zrobić jak najszybciej. Czekanie ze spisem do końca 
września może zakończyć się tym, że ostatecznie zapo-
mni się o tym obowiązku.
 

Internet - szybko, wygodnie i od ręki
 
 Podstawową metodą spisową jest formularz online 
dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. Aplikacja działa 
24 godziny na dobę, od momentu pierwszego logowania 
mamy 14 dni na dokończenie spisu. Jest to metoda naj-
wygodniejsza i nie wymaga kontaktu z rachmistrzem.

Zadzwoń i spisz się!
 Samospis przez telefon to odpowiednia opcja dla 
osób, które nie mają komputera z Internetem i które wolą 
mieć wsparcie rachmistrza. Z tej możliwości powinny 
też skorzystać osoby, które rozpoczęły spis samodzielnie 
przez Internet, nie dokończyły formularza, minęło już 14 
dni od momentu logowania i ponowny dostęp do apli-
kacji spisowej został zablokowany. Wystarczy wybrać 
numer infolinii spisowej 22 279 99 99, wcisnąć klawisz „1” 
(„Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”), 
potem znów „1”, czyli „Spisz się 
przez telefon”. Po zgłoszeniu 
się konsultanta możemy roz-
począć spis lub dokończyć 
pytania w zablokowanym for-
mularzu. 

Gminny
Punkt Spisowy

 
 Przewidziano również 
możliwość spisania się w urzę-
dzie miejskim dla osób, które 
nie mogą zrobić tego w inny 
sposób. Na wizytę warto się 
wcześniej umówi

 telefonicznie. Organizujemy również mobilne punkty 
spisowe,  zamieszczamy informacje o takich działaniach  
na stronie internetowej oraz w mediach społecznościo-
wych. Tel do Gminnego Punkt Spisowego to 22  731 32 
57, mieści się on w budynku Domu Kultury „Uśmiech”, 
III piętro.

Rachmistrzowie przychodzą i dzwonią, 
aby pomóc

 Rachmistrzowie spisowi pracują w terenie i telefo-
nicznie. Ta metoda spisu jest skierowana przede wszyst-
kim do dwóch grup mieszkańców. Pierwszą są osoby 
przyzwyczajone do tradycyjnej formy spisu, czyli bezpo-
średniej rozmowy z rachmistrzem. Takich osób jest wciąż 
sporo, dlatego mimo szybko postępującej informatyzacji, 
rachmistrzowie pozostają istotnym elementem spisów 
powszechnych w Polsce. 
 Druga grupa, dla której rachmistrzowie będą stanowić 
cenną pomoc, to wszystkie osoby, które przekładają spis 
w nieskończoność. Powinny skorzystać z tej okazji i z pomo-
cą rachmistrza wywiązać się wreszcie z tego obowiązku.

Czekanie może kosztować
nawet 5 tys. zł!

 Dlaczego tak ważne jest, aby spisać się jak najszybciej 
i nie czekać z tym do ostatniego dnia spisu? Jeśli przega-
pimy termin i przypomnimy sobie o spisie już po jego za-
kończeniu, popełniamy wykroczenie. A to może oznaczać 
grzywnę - jej wysokość zależy od decyzji sądu i może 
sięgać nawet 5 tys. złotych. Również odmowa udzielona 
rachmistrzowi jest traktowana jako niewywiązanie się 
z obowiązku spisowego, dlatego nie warto zwlekać. Do 
wyboru mamy kilka metod spisowych. Wybierzmy odpo-
wiednią dla siebie, spiszmy się i w spokoju cieszmy letnim 
wypoczynkiem.



9Informator Ożarowski 6/117 2021

 Gmina Ożarów Mazowiecki przejęła w tym roku 
konserwację rz. Kanał Ożarowski przejmując obo-
wiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Ciek stanowi śródlądowe wody powierzch-
niowe płynące Skarbu Państwa.  

 Spoglądając na Kanał Ożarowski na całej jego dłu-
gości już widać pierwsze efekty naszych prac, rozpoczę-
liśmy od najniższego punktu – w rejonie, gdzie wpada 
do Utraty. Przemierzając tereny rolnicze, często bardzo 
zarośnięte, mogące utrudniać przepływ zwracamy uwa-
gę, aby minimalizować opóźnianie tempa prac. Do-
tarliśmy do odcinków miejskich i zmierzamy dalej do 
górnego odcinka biegu. Obecnie prowadzimy koszenie 
brzegów, usuwanie krzewów porastających dno i brze-
gi, usuwanie przeszkód naturalnych, usuwanie zatorów. 
Harmonogram prac obejmuje: w pierwszej kolejności  
udrożnienie koryta  rz. Kanał Ożarowski, kolejne prace 
w trosce o uprawy rolne i ograniczenie możliwości ich 
zalania, zostaną wykonane w okresie jesiennym. 
 Zadania utrzymaniowe i konserwacyjne ze względu 
na nawalne opady, o których komunikują służby w aler-
tach pogodowych, szczególnie w okresie wegetacyj-
nym i intensywnego zarastania, są niezwykle istotne dla 
nas wszystkich. Współpraca z mieszkańcami jest prowa-
dzona na bieżąco, najczęściej ze zrozumieniem i zaan-
gażowaniem.
 Prace prowadzimy płynnie i skutecznie - mieszkańcy 

mają świadomość, że sprawne ich zakończenie będzie 
korzystne dla utrzymania wody w korycie, a nie poza 
nim. Są miejsca trudniejsze i  bardziej skomplikowane, 
gdzie nie zachowano pasów technologicznych (eksplo-
atacyjnych) lub ograniczono dostęp do cieku.  W przy-
padku, gdzie właściciel terenu ma potrzeby indywidual-
ne, możemy pominąć wyłącznie te odcinki, które zostały 
wykoszone samodzielnie. Aby uniknąć strat rolniczych 
i szkód na znacznych obszarach, apelujemy o przestrze-
ganie dostępności pasów eksploatacyjnych.

 Ponadto dla wyjaśnienia niektórych wątpliwości in-
formujemy:
 Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 624), Właściciel nieruchomości przy-
ległej do publicznych śródlądowych wód powierzch-
niowych jest obowiązany umożliwić dostęp do wód na 
potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywa-
niem wód. Zgodnie z art. 477 pkt. 10) kto wbrew ww. 
obowiązkowi uniemożliwia dostęp do wód na potrzeby 
wykonywania robót – podlega karze grzywny. 
 Wszystkim zaangażowanym w zadanie dziękuję.

Robert Głazowski  
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

UTRZYMANIE I KONSERWACJA 
KANAŁU OŻAROWSKIEGO TRWA
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 Od kiedy zacząłem zbierać pamiątki związane 
z naszą gminą, a ta przygoda trwa już kilkanaście 
lat, wydawało mi się, że już nic nie jest mnie w sta-
nie zaskoczyć. Po dziesiątkach godzin spędzonych 
na poszukiwaniach w Internecie, po licznych odwie-
dzinach na pchlich targach, przyzwyczaiłem się już 
do pewnych odkryć. Stare zdjęcia, pocztówki, rekla-
my lokalnych firm, wzmianki prasowe, czasami jakiś 
dokument, to takie „pewniaki”, które wcześniej czy 
później się trafiają. Oczywiście każda pamiątka zwią-
zana z Ożarowem i najbliższą okolicą jest dla mnie tak 
samo ważna. Nie koncentruję się ściśle na jednej ka-
tegorii, a wręcz staram się pozyskać wszystko, co uda 
się tylko odnaleźć i co ma związek z tematem. 
 Pamiątki związane z naszym miastem i gminą, nie są 
bardzo popularne na rynku kolekcjonerskim, stąd nie jest 
ich dużo.  Na szczęście bywa też tak, że od czasu do czasu 
uda się odnaleźć coś ciekawego. Takie odkrycia cieszą naj-
bardziej,  szczególnie kiedy ma się świadomość, że udało 
się uratować coś tak unikatowego przed wysypiskiem 
i zniszczeniem.  Tak też było z  pewnymi artefaktami zwią-
zanymi z Hutą Szklaną „Ożarów”.  W zeszłym roku, wiosen-
ną porą szukając czegoś zupełnie innego, odkryłem kilka 
listów adresowanych do Cegielni „Trojanówka”, która to 

funkcjonowała 
jeszcze w la-
tach powojen-
nych na Żbiko-
wie. Cegielnia 
ta, jak wynika 
z korespon-
dencji dostar-
czała cegłę do 
naszej huty 
w roku 1947. 
Sam przekaz 
tych listów nie 
jest może bar-
dzo porywają-
cy, ot zwykła 
prośba doty-
cząca wydania 
odpowiedniej 
ilości cegieł 
dobrej jako-
ści.  Ale jest 
coś, co podbi-
ja dwukrotnie 

wartość tych listów.  Otóż zostały one spisane na wy-
korzystanych wcześniej kawałkach papieru.  Z siedmiu 
zachowanych chciałbym  wyszczególnić dwa, które  zo-
stały napisane  na starych drukach z wytwórni form Huty 
Szklanej „Ożarów”. Druki pierwotnie wydrukowane zosta-
ły w latach dwudziestych XX wieku, jak wynika z datowa-
nia pierwszy raz wykorzystane zostały w latach trzydzie-
stych przy projektowaniu butelek i ostatni raz w latach 
czterdziestych, dokładnie w roku 1947 przy wyżej opi-
sanej korespondencji. To że takie druki zachowały się do 

obecnych czasów, zawdzięczamy po części powojennej 
rzeczywistości, kiedy to brakowało podstawowych su-
rowców, a takie wykorzystanie każdego skrawka papieru 
na którym można było coś jeszcze zapisać  było normalną 
praktyką.  Żeby dodać jeszcze trochę pikanterii napiszę, 
że gdyby  nie pewien zbieg okoliczności i nie to, że znala-
złem  się w pew-
nym miejscu 
w określonym 
czasie, to te, 
jakże cieka-
we pamiątki 
p r z e p a d ł y b y 
w odmętach wy-
sypiska śmieci 
i nikt już by ich 
więcej nie zo-
baczył. Dzisiaj 
możecie je Pań-
stwo zobaczyć 
jako pierwsi na 
łamach Infor-
matora Ożarow-
skiego. Jeszcze 
zdradzę, że jeżeli 
wszystko będzie 
się dobrze ukła-
dać, to w pierw-
szej połowie 
przyszłego roku, będziecie Państwo mogli zobaczyć je na 
żywo na wystawie, którą planujemy wspólnie z Biblioteką 
Publiczną w Ożarowie Mazowieckim. 
 Na zakończenie jeszcze moja gorąca prośba i apel! 
Przeszukajmy swoje domowe zakamarki, często właśnie 
takie pamiątki leżą zapomniane gdzieś głęboko w szu-
fladach, piwnicach, strychach i nierzadko lądują później 
w śmietniku, kiedy ktoś nieświadomy ich wartości archi-
walnej robi generalne porządki.  Bądźmy czujni i ratujmy 
to, co jeszcze zostało.  „Ożarów – ocalić od zapomnienia”, 
taką akcję promowałem swego czasu na mojej stronie na 
fejsbuku.  Inicjatywa ta nie zakończyła się i w dalszym cią-
gu namawiam do włączenia się i zbierania wspólnie na-
szych lokalnych pamiątek, z których utworzona zostanie 
Ożarowska Izba Pamięci. 

Marcin Soduł  
Ożarowski Portal Historyczny

ODKRYCIE ROKU 2020 
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 Zakres czynności usług opiekuńczych obejmuje 
w szczególności:
• Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życio-
wych
• Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej
• Pomoc w podtrzymywaniu kondycji podopiecznego

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 Mile widziane doświadczenie w zakresie pracy 
z osobami starszymi, chorymi (także leżącymi),    niepeł-
nosprawnymi.

PREFEROWANE CECHY OSOBOWOŚCIOWE 
KANDYDATÓW:

• Empatia
• Komunikatywność

• Odpowiedzialność
• Rzetelność
• Obowiązkowość
• Zaangażowanie i odporność na stres
• Uczciwość

 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie /miesięczna 
ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów/.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefo-
niczny  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
tel. 22 722 26 73 wew. 207, 209, 212.

Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ożarowie Mazowieckim

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 
POSZUKUJE OSÓB DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA (NA TERENIE CAŁEJ GMINY)

 INFORMACJE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w  Ożarowie Mazowiec-
kim przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” - 
edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 Program na terenie Gminy  Ożarów Mazowiecki jest 
realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnie-
niowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamiesz-
kania osoby niepełnosprawnej.
 Realizacja Programu na terenie Gminy Oża-
rów Mazowiecki obejmuje okres od 01.07.2021r. 
do  31.12.2021r.
 Całkowita kwota środków z funduszu solidarno-
ściowego na realizację programu to kwota 
-  35 251,00 zł.,
 Liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w for-
mie pobytu dziennego to - 864 godziny dla 18 osób.

Cele Programu
 Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie człon-
ków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych 
poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub 
zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wspar-
ciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowa-
nie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły 
przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie 
niezbędnych spraw.
 Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest 
nieodpłatnie.

Adresaci Programu
 
Program adresowany jest do członków rodzin lub opie-
kunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi 
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami po-
siadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne 
do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki 
wytchnieniowej.

Realizacja Programu
 Na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki wsparciem 
w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało:
2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
16 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności  lub 
orzeczeniami równoznacznymi.

 Zakres rzeczowy świadczenia usług opieki wytchnie-
niowej w wymiarze 48 godzin dla każdej z 18 osób będzie 
realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu za-
mieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Elżbieta Kowalska
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ożarowie Mazowieckim

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2021
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WZNOWIENIE OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ
 Przywrócenie bezpośredniej obsługi we 
wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego od 12 lipca 2021 roku.
 Od dnia 12 lipca 2021 r. została wznowiona 
bezpośrednia obsługa we wszystkich punktach 
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powia-
tu warszawskiego zachodniego. Sposób uma-
wiania i zapisy na porady nie ulegają zmianie. 
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stoso-
wanie się do wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego, w szczególności m.in. o zakładanie 
maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do 
punktu, a podczas porady zachowywanie od-
powiedniego dystansu. Osoba uprawniona do 
uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej musi 
być zdrowa, a na spotkanie do punktu przycho-
dzi bez osób postronnych.
 W celu umówienia terminu udzielenia porady, 
świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub media-
cji prosimy o kontakt pod nr tel. 22 733 72 83. 
Porady odbywają się co 45 minut.
 Udzielenie porady odbywa się według kolejności 
zgłoszeń, po umówieniu wizyty. Kobiecie w ciąży udziela 
się porady poza kolejnością.
 Osobom ze znaczną niepełnosprawnością rucho-
wą, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz 
osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu 
się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o języku migowym i innych środkach komunikowania się, 
może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nie-
odpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo 
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odle-
głość.
 Starosta Warszawski Zachodni informuje, że zgodnie 
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomo-
cy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) 
od dnia1 stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego działa pięć punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej w których udzielana jest nieodpłatnie 
pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.
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 Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego:
- Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej.
- Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej po-
mocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „oso-
bą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowoadministracyjnym, 
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 
jej problemu prawnego, 
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których 
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w to-
czą-cym się postępowaniu przygotowawczym lub sądo-
wym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym, 
3a) nieodpłatną mediację, 
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosz-
tów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyj-
nym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ry-
zyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na 
drogę sądową.
 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje 
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości 
tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spo-
czywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w sa-
modzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 
potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną 
planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności 
porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw 
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nie-
odpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również 
nieodpłatną mediację.

 Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym 
punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

WYKAZ PUNKTÓW
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 
 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane 
przez radcę prawnego i adwokata, wskazanych przez 
właściwe samorządy zawodowe prowadzone są w Ło-
miankach i Starych Babicach.

Łomianki w lokalu Integracyjnego Centrum Dydak-
tyczno – Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszi-
ca 2, 05 – 092 Łomianki.

Poniedziałek  od godz. 10 00 do 14 00
Wtorek  od godz. 15 00 do 19 00
Środa  od godz. 15 00 do 19 00
Czwartek od godz. 15 00 do 19 00
Piątek   od godz. 10 00 do 14 00
 Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełno-
sprawnych (dojazd komunikacją, parking z 2 miejscami 
dla osób niepełnosprawnych, podjazd, dwie windy, do-
stosowane toalety).

Stare Babice w Urzędzie Gminy Stare Babice przy 
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
Poniedziałek od godz. 14 00 do 18 00
Wtorek  od godz. 14 00 do 18 00
Środa  od godz. 14 00 do 18 00
Czwartek od godz. 10 00 do 14 00
Piątek   od godz. 10 00 do 14 00
 Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełno-
sprawnych (dojazd komunikacją, parking z miejscami dla 
osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, ale brak scho-
dów, winda, dostosowana toaleta).
 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane 
przez organizację pozarządową- Fundację Togatus Pro 
Bono z siedzibą w Olsztynie(10-544) przy ul. Warmińskiej 
7/1 zlokalizowane są w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim 
i Lesznie. Porad prawnych w tych punktach udzielają ad-
wokaci. 

Błonie w lokalu przy ul. Traugutta 6, 05-870 Błonie
Poniedziałek od godz. 10 00 do 14 00
Wtorek  od godz. 15 00 do 19 00
Środa  od godz. 15 00 do 19 00
Czwartek od godz. 15 00 do 19 00
Piątek   od godz. 10 00 do 14 00
 Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnospraw-
nych (brak dojazdu komunikacją, parking, podjazd, brak 
wind i brak dostosowanych toalet).

Urząd Miejski ul. Poznańska 165, III piętro, pok.307, 
05-850 Ożarów Mazowiecki
Poniedziałek od godz. 12 00 do 16 00
Wtorek  od godz. 12 00 do 16 00
Środa  od godz. 14 00 do 18 00
Czwartek od godz. 09 00 do 13 00
Piątek   od godz. 09 00 do 13 00
 Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełno-
sprawnych (dojazd komunikacją, parking z 1 miejscem 
dla osób niepełnosprawnych, podjazd, winda, dostoso-
wana toaleta).

Leszno w Urzędzie Gminy w Lesznie, przy ul. Wojska 
Polskiego 21, 05-084 Leszno.
Poniedziałek  od godz. 15 00 do 19 00
Wtorek  od godz. 12 00 do 16 00
Środa  od godz. 15 00 do 19 00
Czwartek od godz. 15 00 do 19 00
Piątek   od godz. 12 00 do 16 00
 Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełno-
sprawnych (dojazd komunikacją, parking, brak podjazdu 
i windy, punkt znajduje się na parterze, brak dostosowa-
nych toalet)
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 W dniach 6 – 20 czerwca 2021 na terenie Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki odbył się III Festiwal Pol-
skiej Muzyki Dawnej. Wydarzenie było realizowane 
we współpracy z Burmistrzem Ożarowa Mazowieckie-
go. Zabrzmiały trzy koncerty w trzech świątyniach na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (kościół w Płocho-
cinie, Sanktuarium w Ożarowie i kościół seminaryjny 
w Ołtarzewie).
 Koncert inauguracyjny III Festiwalu Pol-
skiej Muzyki Dawnej odbył się 6 czerwca 
2021 r. o godz.19.00 w kościele św.Wojcie-
cha w Płochocinie. Wystąpił zespół Kape-
la Polonica ze śpiewaczką Barbarą Rogalą, 
solistką Warszawskiej Opery Królewskiej. 
W wykonaniu artystów usłyszeliśmy utwory 
takich kompozytorów, jak Mikołaj Gomół-
ka, Jan Sebastian Bach czy Georg Philipp 
Telemann. Zespół  muzyki dawnej Kapela 
Polonica powstał w 2015 roku. Tworzą go 
absolwenci wyższych uczelni muzycznych 
w Łodzi, Wrocławiu i Genewie. Z okazji 250. 
rocznicy śmierci  Georga Philippa Telemanna 
artyści  wydali płytę z kantatami sakralnymi 
tego kompozytora. Część utworów z tego al-
bumu muzycy zaprezentowali na koncercie 
w Płochocinie.

 Drugi koncert odbył się 13 czerwca 2021 r. o godz.16.15 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazo-
wieckim. Zaprezentował się zespół muzyki dawnej Musa-
rion pod kierownictwem artystycznym skrzypaczki Judy-
ty Tupczyńskiej. Przy akompaniemencie klawesynowym 
Doroty Stawarskiej zespół Musarion wykonał utwory 
Adama Jarzębskiego, G. Ph. Telemanna i Antonio Bertalie-
go. Oryginalnie zabrzmiały również utwory Tobiasa Hu-
me’a (Polish Vilanelle i Polish  Ayre). Pięknie opowiedziała 
o nich grająca na violi da gamba Justyna Rekść-Raubo. 
Artystka w interesujący sposób przedstawiła również 
swój oryginalny instrument. 
 Na zakończenie festiwalu w kościele NMP Królowej 
Apostołów w Ołtarzewie wystąpił zespół muzyki dawnej 
Musarion i Chór Kameralny Ab Imo Pectore pod dyrekcją 
Mariusza Latka. Usłyszeliśmy dwie kompozycje Simona 

Ferdinanda Lechleitnera (XVII/XVIII w.) – Exultate Jubilate 
i Requiem Es-dur. 
 Były to dwa prawykonania zapomnianych utworów, 
które w ostatnim czasie zostały odnalezione w bibliote-
kach parafialnych. Rękopisy, zachowane często w złym 
stanie, wymagają profesjonalnej muzykologicznej rekon-
strukcji, aby mogły posłużyć jako materiał do wykonania 
dzieła. 

    Rekonstrukcji utworów podjął się 
wieloletni wykładowca Wyższego Semi-
narium Duchownego Pallotynów w Oł-
tarzewie – ks. dr Dariusz Smolarek SAC. 
Ks. Smolarek jest również adiunktem 
w Katedrze Polifonii Religijnej Instytutu 
Muzykologii KUL. 
     Aby przybliżyć słuchaczom kontekst 
historyczny i muzyczny, w którym po-
wstawały prezentowane dzieła, ks. 
Smolarek wygłosił przed koncertem 
w Ołtarzewie 15-minutowy mini-wy-
kład. Podczas tego koncertu urzekająco 
zabrzmiał delikatny sopran solistki Kata-
rzyny Bienias, dźwięczny bas Krzysztofa 

Chalimoniuka, a także oryginalne, barokowe trąbki clari-
no (Paweł Hulisz i Emil Miszk).
 Bardzo dziękujemy za gościnę proboszczom wszyst-
kich trzech parafii: ks. Zdzisławowi Słomce, ks. Grzegorzo-
wi Pielaszkowi oraz ks. Jackowi Smykowi.
 Pamiętajmy, że celem Festiwalu jest prezentowanie 
arcydzieł muzyki dawnej, a przede wszystkim – przywra-
canie do repertuaru wartościowych, a nieodkrytych do-
tąd kompozycji polskich twórców, tym samym – uchro-
nienie od zapomnienia utworów oraz kompozytorów 
działających w Rzeczypospolitej w XVI – XVIII wieku. To 
dla artystów wielka radość, że zachowując rygory sanitar-
ne, mogliśmy cieszyć się obecnością publiczności pod-
czas trzech wyjątkowych wieczorów muzycznych.

Mariusz Latek

III FESTIWAL POLSKIEJ MUZYKI DAWNEJ
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PO MODERNIZACJI

Projekt pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego 
rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II” współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 W ostatnią niedzielę lipca odbyło się oficjalne 
otwarcie kompleksowo zrewitalizowanego zabyt-
kowego Parku Ołtarzewskiego. Uroczystości to-
warzyszył Ekopiknik z rozmaitymi atrakcjami dla 
najmłodszych, gwoździem programu natomiast był 
wieczorny koncert plenerowy Woytek Mrozek Cham-
ber Orchestra. Jedna z najbardziej wyczekiwanych 
przez mieszkańców gminy inwestycji, po ponad roku 
od rozpoczęcia prac, została udostępniona do użyt-
kowania. 
 Przypomnijmy, że Gmina Ożarów Mazowiecki w la-
tach 2016-2017 zrealizowała pierwszy etap działań ma-
jących na celu zwiększenie powierzchni terenów zie-
lonych. Otrzymane w 2019 roku dofinansowanie ze 
środków unijnych w kwocie przekraczającej 5 mln zł po-
zwoliło na kontynuację procesu zazieleniania obszarów 
miejskich, tak istotnego w dobie wzmożonego rozwoju 
budownictwa w miastach.
 Na terenie Parku Ołtarzewskiego zakres zmian jest 
największy. Pojawiły się  nowe, utwardzone ciągi ście-
żek o różnorodnych nawierzchniach oraz kilka placów 
wypoczynkowo-rekreacyjnych. Dodatkowo, dla popra-
wy bezpieczeństwa, zainstalowano oświetlenie oraz 
monitoring. Pojawiły się tam również elementy małej 
architektury, które wzbogaciły ofertę rekreacji i wypo-
czynku na świeżym powietrzu m.in. stoły do gier w sza-
chy, chińczyka oraz piłkarzyki. Co więcej, dla aktywnych 
powstała ścieżka fitness z towarzyszącymi jej placami, 
na których umieszczone zostały urządzenia do ćwiczeń, 
m.in. poręcze gimnastyczne oraz ścianka sprawnościo-
wa. Obok miejsca przeznaczonego do palenia ognisk 
posadowione zostały drewniane altany wraz z ławkami 
i stołami. 
 Projekt swym zakresem objął również mieszkańców 
parku. Pojawiło się 40 nowych budek dla wiewiórek, nie-
toperzy, ptaków oraz owadów pożytecznych, za dnia że-
rujących na łące kwietnej. Wszystko po to, by zapewnić 
korzystne warunki bytowania i różnorodność gatunków. 
Zbiorniki wodne przeszły cykl działań biorekultywacyj-
nych, które miały na celu biologiczne podczyszczenie 
i odmulenie stawów. Największy z nich został wzboga-
cony o fontanny, które oprócz pełnienia walorów de-
koracyjnych, szczególnie wieczorną porą, przyczyniają 
się do poprawienia napowietrzenia i jakości wody, a co 

za tym idzie, polepszenia warunków bytowania organi-
zmów wodnych. 
 I na tym oczywiście nie koniec – wykonane zostały 
nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz traw, które 
uzupełniły rozpoczęte uprzednio działania na rzecz za-
chowania bioróżnorodności zieleni. Dla zobrazowania 
skali przedsięwzięcia warto przedstawić efekty projektu 
w liczbach. W samym parku pojawiło się niespełna 200 
nowych drzew, blisko 3 000 krzewów i 60 000 bylin, pa-
proci, traw i kwiatów. Kondycję nasadzonej roślinności 
poprawi, rozłożone w newralgicznych obszarach parku, 
nawodnienie kropelkowe. 
 Chore i stwarzające zagrożenie drzewa zostały wy-
cięte, a pozostały drzewostan został poddany pracom 
pielęgnacyjnym i przycince. Podkreślenia wymaga fakt, 
że wycinka ta została poprzedzona inwentaryzacją istnie-
jącego drzewostanu wraz z ekspertyzą dendrologiczną, 
mającą na celu ocenę ich stanu zdrowotnego oraz ewen-
tualnego zagrożenia dla ludzi i mienia w ich otoczeniu. 
Przed przystąpieniem do wycinki zakwalifikowanych 
drzew, został również wykonany raport ornitologiczny, 
który pozwolił dostosować sposób prowadzenia prac tak, 
aby nie zakłóciły one okresu lęgowego ptaków gniazdu-
jących na terenie objętym modernizacją.
 Zakres projektu objął również nasadzenia roślin 
w obszarach dotychczas jeszcze niezagospodarowa-
nych, które znajdują się przy nowo wybudowanych 
obiektach użyteczności publicznej m.in. przy Hali wi-
dowiskowo - sportowej w Kręczkach, ośrodku zdrowia 
w Ożarowie Mazowieckim, placówkach oświatowych 
czy też ogólnodostępnych skwerów publicznych. Miej-
skie obszary funkcjonalne zyskały aż 400 nowych drzew 
i 15 000 sztuk krzewów!
 Mamy nadzieję, że efekty modernizacji, obok wa-
lorów środowiskowych, wpłyną również na estetykę 
miejsc objętych zmianami oraz zachęcą mieszkańców 
do aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie na-
szej gminy.

 
Paulina Gajewska

Agnieszka Kijewska
Jednostka Realizująca Projekt
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 Tegoroczny temat akcji to „Co w puszczy piszczy?”. 
Przez dwa tygodnie dzieci uczestniczyły w warsztatach 
stacjonarnych (z: projektowania wnętrz, lepienia z gliny, 
eksperymentowania oraz o tematyce przyrodniczej), ani-
macjach, zajęciach na pływalni w Ożarowie Mazowieckim 
oraz wycieczkach do: Domu Pracy Twórczej „Granica”, Sali 
Zabaw Inca Play, Muzeum Kolejki Wąskotorowej w So-
chaczewie, a także Parku Rozrywki Julinek. Podczas zajęć 
z  wychowawcą uczniowie mieli okazję zapoznać się z 
wybranymi Parkami Narodowy-

mi w Polsce. Dzieci wykonały prace plastyczne o: Kampi-
noskim, Słowińskim, Tatrzańskim, Wigierskim, Pienińskim 
i Białowieskim Parku Narodowym. Poza tymi atrakcjami 
był czas na zabawę z kodowaniem przy użyciu robotów 
Photon oraz oglądanie filmów animowanych w „szkol-
nym kinie”. 

Monika Sokołowska 
kierownik „Lata w mieście 2021” w SP Umiastów

SZKOŁA PODSTAWOWA W UMIASTOWIE

 W terminie od 28 czerwca do 9 lipca br. w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 
odbyła się akcja „Lato w mieście”. Tegoroczne półko-
lonie odbyły się przy zachowaniu reżimu sanitarnego, 
zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitar-
nego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 
 Akcję zorganizowały szkoły: Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Oża-
rowie Mazowieckim, Szkoła Podstawowa w Duchnicach, 
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie 
oraz Szkoła Podstawowa w Umiastowie. 
 W zajęciach odbywających się w godz. od 8.00 do 
godz. 16.00 wzięło udział 425 uczniów. Zajęcia zorgani-
zowano tak, aby po wyjątkowo trudnym roku szkolnym 

2020/2021 czas odpoczynku dla uczniów był inspirujący 
i ciekawy, dlatego w ramach półkolonii przygotowano 
atrakcyjną i różnorodną ofertę spędzania wolnego czasu. 
Dzieci brały udział w zajęciach integracyjnych, quizach 
oraz pogadankach. W programie były wycieczki, zawody 
sportowe, warsztaty tematyczne oraz zajęcia plastyczne, 
muzyczne oraz matematyczne. 
 Organizacja półkolonii miała na celu przede wszyst-
kim zapewnienie uczniom ciekawej i bezpiecznej formy 
spędzenia wolnego czasu. Ponadto dzieci miały możli-
wość rozwijać swoje umiejętności poprzez udział w róż-
nych warsztatach, a dzięki licznym formom aktywności 
ruchowej zainteresowanie wychowaniem fizycznym. 
 Dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Święcicach akcja „Lato w mieście 2021” 
odbędzie się w terminie od 29 lipca do 6 sierpnia 2021 r. 



Udział wzięło 140 uczestników z klas I-VII. 
 W ramach akcji przeprowadzone warsztaty z instruk-
torami ze sztuki gipsorytu z motywami inspirowanymi 
przyrodą, kolejny warsztat to sztuka apcyklingu – „Filco-
we szaleństwa”.
 W kolejnych dniach uczestnicy wzięli udział w nastę-
pujących atrakcjach:
-Wizyta w Multikinie w Pruszkowie (film pt. „Luca” i „Raya 
i ostatni smok”), 
• Zabawa i rekreacja w parku trampolin - „Fun Zone”,
• Wycieczka do rodzinnego parku rozrywki w Budach 
Iłowskich „Frajdalandia” (pokaz sokolnika, mini zoo, zaba-
wa na dmuchańcach, tor przeszkód)
• Zwiedzanie ogrodu botanicznego Państwowej Aka-
demii Nauk w Powsinie (zwiedzanie ogrodu z przewod-
nikiem oraz udział w zajęciach edukacyjno-przyrodni-
czych),
• Wyjazd do ośrodka edukacyjno-turystycznego „Natura  
Wzywa” w Zarębach (prezentacja życia ludzi i zwierząt na 
wsi, warsztaty z rękodzieła, podchody w lesie, karmienie 
zwierząt, zjazd na tyrolce, wspólne ognisko),
• Wizyta w muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej 

Woli (zwiedzanie z przewodnikiem domu urodzenia 
kompozytora i ogrodu, projekcja filmu), 
• Zabawa w kręgielni „Hula Kula”,
• Zajęcia rekreacyjno-logiczne na trenie „Labiryntu” 
w Milanówku,
• Chętni uczestnicy mogli skorzystać z zajęć rekreacyj-
nych na basenie GOSiR-u.
 Każdy z wychowawców przygotował dla swojej grupy 
ciekawe warsztaty plastyczno-techniczne.
 Na terenie szkoły dzieci miały okazję bawić się na 
matach interaktywnych, malować, kolorować, wziąć 
udział w zajęciach komputerowych w szkolnej pracow-
ni, pobawić się na placu zabaw, wziąć udział w zajęciach 
sportowych na sali gimnastycznej, wspólnie zagrać  
w bezpieczne gry planszowe i obejrzeć film z cyklu „Wa-
kacyjne Kino Letnie”. 
 Wszystkie zajęcia przeprowadzone zostały z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa i higieny z wytycznymi w za-
pobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19.

Paweł Luty

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
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Udział wzięło 90 uczniów.
 Postawiliśmy w tym roku na zajęcia integracyjne oraz 
rekreację ruchową na świeżym powietrzu. 
 Każdego dnia aktywnie i wesoło uczestnicy spędza-
li czas w szkole i na wycieczkach. Dzieci korzystając z 
pogody bawiły się na boisku szkolnym. Malowali, maj-

sterkowali, eksperymentowali, tworzyli na warsztatach 
kreatywnych. Były też wycieczki wyjazdowe m.in. do Fraj-
dalandii, Zagrody Bednarza, Zoo, Papugarni i inne.
        
 Katarzyna Michalak

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM



 W dniach 5 - 9 lipca 2021r. w Filii Domu Kultury 
Uśmiech w Broniszach odbyła się pierwsza część akcji 
„Lato z Uśmiechem”. Dzieci chętnie uczestniczyły w zaję-
ciach plastycznych, tanecznych oraz kreatywnego szycia. 
Na zajęciach plastycznych wykonały ozdobne pudełka na 
wakacyjne skarby i zamek z masy piaskowej. Uczestnicy 
wyszli również w plener i na terenie parku rysowali oraz 
malowali przy sztalugach. Zwieńczeniem tych zajęć była 
„bezludna wyspa”, wykonana z naturalnych surowców: 
szyszek, gałązek, kory, kamyków, itp. Zajęcia taneczne 
to z kolei duża dawka pozytywnej energii w rytmie dy-
namicznej muzyki. Była solidna rozgrzewka, rozciąganie, 
ćwiczenia ogólnorozwojowe - wzmacniające. To wszyst-

ko stanowiło wstęp do tańca nowoczesnego, z elemen-
tami baletu oraz jazzu, a po kilku dniach intensywnych 
treningów zakończone zostało prostym układem tanecz-
nym. Kreatywne szycie - tutaj w ruch poszły ołówki, no-
życzki, centymetr krawiecki oraz maszyny do szycia. Cóż 
to był za widok! Młodzi i pomysłowi, przyszli projektanci 
mody z niebanalnymi pomysłami z różnych, kolorowych 
tkanin stworzyli praktyczne torby z uszami oraz fartuszki 
i worki. Było twórczo i kreatywnie. 

Zapraszamy na kolejne wydarzenia.
              

 Renata Kwiatkowska

LATO Z UŚMIECHEM

20 Informator Ożarowski 6/117 2021

Udział wzięło 133 uczniów.
 Dzieci brały udział w wycieczkach do: Muzeum Świata 
Iluzji w Warszawie, Miasteczka Westernowego Wild West 
City, Parku Trampolin „Stacja Grawitacja”, Parku Rozryw-
ki w Julinku oraz Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. 
Na miejscu, w szkole odbyły się warsztaty: string art (na 
drewnianych podstawkach powstawały obrazy za pomo-
cą gwoździ, które nadawały obrazkowi kształt, a następ-
nie były wypełniane kolorowymi nitkami lub gumkami), 
tworzenia świec żelowych, zajęcia „robię w drewnie” (ze 
ścinków drewna o różnych kształtach tworzono pomysło-

we zabawki, konstrukcje, pojazdy, klapsy filmowe), z ro-
botyki (tworzenie robotów z klocków i sterowanie nimi), 
mydlarskie, ceramiczne, a także pokaz chemiczny z ele-
mentami ciekłego azotu. Odbyły się również m.in. turniej 
gry w badmintona, gry interaktywne z wykorzystaniem 
tabletów, nauka gry w szachy, podchody, olimpiada spor-
towa, wakacyjny pokaz talentów, zajęcia plastyczne, kre-
atywne, ruchowe oraz sportowe i wiele, wiele innych..  

Kadra wypoczynku
ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie

AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2021” W PŁOCHOCINIE
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 Wiosną tego roku do Biblioteki 
Publicznej zawitała Fundacja Rozwo-
ju Społeczeństwa Informacyjnego 
z propozycją warsztatów współorga-
nizowanych przez Microsoft w ramach 
ich projektu „My digital life”. Jakich 
warsztatów? Wymyślcie sami, zapro-
ponowała Fundacja. 
 I wymyśliliśmy. Pandemia zmieniła 
rzeczywistość, mówi się o jej kolejnej 
fali, to oznacza brak możliwości czytel-
niczych spotkań, więc czemu nie po-
duczyć się rejestrowania video – tych 
wszystkich streamingów, live’ów, pod-
castów. Będziemy mogli proponować 
Ożarowianom nie tylko spotkania online, 
ale spotkania zrobione profesjonalnie. 
I tak dostaliśmy od Microsoftu i Funda-
cji sprzęt do takiej pracy. Ba, padł nawet 
pomysł na stworzenie czegoś próbnego 
dla telewizji Stansat! Marzył nam się pro-
gram o książkach, trochę nie wiedzieli-
śmy jaki, ale same warsztaty przyniosły rozwiązanie. 
 Jest na youtubie taki popularny format vlogerski – un-
boxing. Ktoś zamawia przesyłkę i odpakowuje ją (unbox 
z angielska) przed kamerą… Cieszy się, opiniuje, poleca. 
Przecież to wypisz, wymaluj sytuacja biblioteczna. Rocz-
nie kupujemy około trzech tysięcy książek, także gier, fil-

mów, ebook’ów, audiobook’ów. Co mie-
siąc to około 200 pozycji. Paczki, które do 
nas przychodzą wywołują takie samo na-
pięcie. A gdyby spróbować o nich opo-
wiadać przed kamerą. Pochwalimy się 
nowościami, zachęcimy do wizyt w bi-
bliotece, do składania propozycji tytu-
łów. Pojedynczy czytelnik nigdy nie kupi 
miesięcznie tylu książek, biblioteka tak. 
I tak dzięki Piotrowi Maczudze, eksper-
towi video zrobiliśmy wakacyjny kurs dla 
pracowników, mieszkańców i chętnych 
z Zespołu Szkół nr 1 im. Tony’ego Halika 
w Ożarowie Mazowieckim, którego efek-
tem ma być biblioteczny unboxing. 
 Na razie montujemy nasz materiał 
z nadzieją, że przejdzie standardy Stan-
satu i przed wrześniem pojawi się jeśli 
nie w lokalnej telewizji, to mediach spo-
łecznościowych. 
 Do Biblioteki przychodzą kolejne pacz-
ki, a my myślimy jak robić taki program 

regularnie, z małą rozmową o książkach, przeglądem no-
wości, zaproszeniem na spotkania. Wyglądajcie nas. 

Wojciech Albiński, 
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 

OD BIBLIOTECZNYCH WARSZTATÓW VIDEO
DO UNBOXINGU W STANSACIE 

 Lato w pełni. Czy Wasze dzieci mają ochotę prze-
nieść się do dalekich krain? Może wolą zdobywać 
wiedzę? A może po prostu dopadła je nuda? W Biblio-
tece, a dokładnie w jej Filii nr 1 w Józefowie, mamy 
na to wszystko rozwiązania. Do 20 sierpnia zaprasza-
my dzieci codziennie w godzinach otwarcia Filii do 
udziału w wakacyjnej akcji „Biblioteka na luzie”.
 A co się kryje pod tą nazwą? Na najmłodszych, któ-
rych zapraszamy z rodzicami, będą czekały przygoto-
wane zagadki i wielka rola papieru – by tam narysować 
swoje wakacje. Trochę starsi mogą do nas przyjść sami, 
by np. skorzystać z komputera z Internetem, a osoby 
ciekawe  pracy biblioteki będą mogły spróbować się 
w pracy bibliotekarza. W każdy czwartek o g. 13.30 star-
tujemy z mini-warsztatem niespodzianką, zawsze in-
nym! A wszystkich bez względu na wiek zapraszamy do 
sprawdzania, jakie mamy książki dnia z księgozbioru dla 
dzieci i młodzieży. Bo przede wszystkim zapraszamy do 
biblioteki po wakacyjne lektury!

Ewelina Połeć
Biblioteka Publiczna

w Ożarowie Mazowieckim

BIBLIOTEKA NA LUZIE
W JÓZEFOWIE

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
Filia nr 1 w Józefowie

ul. Fabryczna 15, 05-860 Józefów
tel. 22 292 60 22

jozefow@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

W programie m.in.:
- rysujemy wakacje 

- wakacyjne książki dnia
- wolny dostęp do komputerów

 - warsztat - niespodzianka w
każdy czwartek o 13.30

 
 
 
 

od 19.07.
do 20.08.2021

 
 

Filia nr 1
w Józefowie

Zajrzyjcie do
biblioteki, zobaczcie

co dla Was
przygotowaliśmy,

zostańcie, ile chcecie!
Zapraszamy

codziennie wszystkie
dzieci powyżej 6 lat

oraz rodziców!

Szczegółowe
informacje u

pracowników Filii!
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 Występem Kabaretu OT.TO zainaugurowaliśmy tego-
roczną Ożarowską Scenę Letnią. Kabaret został założony 
w 1987r. z inicjatywy Wiesława Tupaczewskiego. Pier-
wotnie w czteroosobowym składzie, a od roku 2001 trio: 
Wiesław Tupaczewski, Andrzej Tomanek i Andrzej Piekar-
czyk. Nazwę Zespołu tłumaczą od pierwszych liter słów 
„Ostatnie Takie Trio Oszołomów”. Na ich występ mimo 
kapryśnej pogody przybyło liczne grono sympatyków. 
Panowie znani są i cenieni za swą muzykalność i bezpo-
średni kontakt z widzami. Wykonują zazwyczaj melodyj-
ną popową odmianę rocka, choć nie stronią od innych 

gatunków. Usłyszeliśmy najbardziej znane piosenki, takie 
jak: „Zasmażka”, „Wakacje”. Utwory muzyczne przeplatane 
były anegdotami oraz skeczami. Nie obyło się bez parodii 
i nawiązania do innych wykonawców. Zabawnie wypadło 
naprzemienne śpiewanie piosenek Zenka Martyniuka 
„Przez twe oczy zielone” i Sławomira „Miłość w Zakopa-
nem”. Publiczność miała tutaj swój aktywny udział i role 
do odegrania. Występ na bis i żywiołowa reakcja publicz-
ności świadczą, że to było udane popołudnie. 

Renata Kwiatkowska

OŻAROWSKA SCENA LETNIA

 Sobota, 17 lipca na Ożarowskiej Scenie Letniej 2021 
należała całkowicie do dzieci. Wystąpił teatr ze spekta-
klem ekologicznym pt. Frania Recykling, Cztery Żywioły i 
Ekodancing. Była to muzyczna opowieść o świecie, który 
uczył, że ekologia to nie tylko segregacja śmieci, ale to 
bardzo rozległa dziedzina nauki. Śpiew, taniec i nietu-
zinkowe przeboje muzyczne śpiewane na żywo spra-
wiły, dzieci z zaangażowaniem i zaciekawieniem uczyły 
się dbałości o stan środowiska i wspólnie poszukiwały 
metod na dbanie o dobro naszej planety. W fabułę wple-

cione zostały cztery lekcje związane z poszczególnymi 
żywiołami: ziemią, powietrzem, wodą i ogniem. Całości 
przedstawienia dopełniło ukazanie metamorfozy miasta 
przed i po wprowadzeniu ekologicznych rozwiązań. Całe 
przedstawienie było  niezapomnianą lekcją zarówno dla 
młodych, jak i dorosłych widzów.
 Zrealizowano warsztaty - Ekomoda - materiały z recy-
klingu, prowadzone przez Ewę Kamińską, gdzie uczestni-
cy wykonywali oryginalne stylizacje ubrań z materiałów, 
którym nadano „drugie życie”. Dzieci stworzyły dla siebie 

OŻAROWSKA SCENA LETNIA - SOBOTA DLA DZIECI
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ubrania ze starych gazet, ubrań czy sznurków. Warsztaty 
te uświadomiły nam, że ekologia jest  modna i stylowa.
 Kolejne warsztaty to ogród w słoiku. Każde dziecko 
otrzymało słoik, przybory, narzędzia, dekoracje i rośliny. 
Gałęzie, kamienie, muszelki, szyszki, patyki, kora, mech 
– każdy mógł zdecydować jak udekorować swój słoik. 
Warsztaty zostały poprowadzone według pomysłu in-
struktor Katarzyny Cyniak-Górneckiej.
 Ekoteatr to kolejne kreatywne warsztaty, na których 
dzieci tworzyły wymyślone przez siebie projekty z bute-
lek, tektury, koralików, sznurków. Powstały m.in. samolot, 
lisek, pajacyk. Warsztaty według swojego pomysłu przy-
gotowała dla dzieci Joanna Michrowska-Kamińska.
Ciekawym stoiskiem były ekoczapki, gdzie każdy mógł 
przygotować dla siebie czapkę wybranej przez siebie ko-
lorystyce i z dowolnie wybraną dekoracją.
 Dla najmłodszych dzieci przeznaczone było stanowi-
sko z zabawami sensorycznymi z materiałów naturalnych. 
Była mąka, słonecznik, groch, kakao, itp. Dzieci wyrabiały 
formy, dotykały różnorodnych faktur, ściskały, zgniatały, 
doświadczały i tworzyły zwierzątka z masy.

 Wszystkie warsztaty wzbudziły wśród dzieci i rodzi-
ców duże zainteresowanie i uświadomiły nam, że eko-
logia jest ważna. Wszystko, co wydaje się nam bezuży-
teczne czy niepotrzebne, można przy odrobinie fantazji 
zamienić w ciekawą formę.

Agnieszka Kowalska
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 Pod koniec czerwca w Domu Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim odbył się wernisaż prac na-
desłanych w ramach konkursu graficznego pod tytu-
łem:  „NIE BÓJ SIĘ PSZCZÓŁ - WSPIERAJ JE ”.
 Głównym założeniem projektu, organizowanego 
przez Hufcem ZHP Błonie im. hm. Edwarda Przybysza 
przy współpracy z wolontariuszami z Banku Pekao S.A. 

i przy wsparciu Fundacji Banku Pekao SA imienia dr Ma-
riana Kantona, było wzmocnienie ekologicznych postaw 
wśród mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki, poprzez 
promocję plakatów nadesłanych na konkurs graficzny, 
uświadomienie potrzeby pomocy pszczołom, jak rów-
nież możliwość rozwijania umiejętności graficznych dzie-
ci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie sztuki.

NIE BÓJ SIĘ PSZCZÓŁ - WSPIERAJ JE

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
 – SIERPIEŃ

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

 ▶ 8 sierpnia zapraszamy na Koncert Zespołu Trzy Ko-
rony 2000, zorganizowany w ramach Ożarowskiej Sceny 
Letniej (teren przy ul. Parkowej 16/18 w Ożarowie Mazo-
wieckim)

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292

 Od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 17:00  wy-
rabiana jest spersonalizowana Warszawska Karta Miejska 
(Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 W ramach akcji Lato z Uśmiechem zapraszamy na Let-
nią Akademię Seniora podczas której odbędą się nastę-
pujące zajęcia:

 ▶ 2, 3 sierpnia Biżuteria seniora, podczas za-
jęć uczestnicy samodzielnie wykonają biżuterię 
z żywicy akrylowej utwardzalnej promieniami UV 
z powierzonych materiałów. Zatapianie różnych ele-
mentów w żywicy - kolczyki, naszyjnik, bransoletka.                                                                                                                                     
        Instruktor prowadzący: Ewa Kamińska, instruktor 
pomocniczy: Joanna Michrowska-Kamińska.

 ▶ 4, 5, 6 sierpnia Senior wokalny, zajęcia wokalne dla 
seniorów: gry i zabawy umuzykalniające, śpiew solo 
i w grupie. Przygotowanie do występu finałowego z za-
pisem filmowym pokazu scenicznego. Prowadzący  in-

struktorzy: Joanna Michrowska-Kamińska i Waldemar 
Dąbrowski.

 ▶ 9, 10, 11, 12, 13 sierpnia Zajęcia plastyczno-teatral-
ne dla seniorów. Gry i zabawy dramowe. Teatr formy 
i przedmiotu. Małe formy teatralne, budowa lalek, ma-
sek, scenografii i kostiumów z powierzonych materiałów.  
Przewidziane nakręcenie filmu z pokazu finałowego. In-
struktor prowadzący: Joanna Michrowska-Kamińska, in-
struktor pomocniczy: Ewa Kamińska

 ▶ 9, 10, 11, 12 sierpnia Senior Hollywood. Stylizo-
wanie wyglądu na gwiazdę filmową. Zajęcia charak-
teryzacji z użyciem  lateksu, cieni i  farb do twarzy 
oraz  różnych ozdób. Kostiumy we własnym zakresie 
- przeróbki i dopasowanie stylizacji na zajęciach. Prze-
widziana sesja zdjęciowa i film z pokazu finałowego.                                                                                                                                
Instruktor prowadzący: Ewa Kamińska, instruktor po-
mocniczy: Joanna Michrowska-Kamińska.

 ▶ 16, 18, 23, 25 sierpnia Fitness mózgu - zajęcia wspo-
magające pamięć i koncentrację. Prowadzący: Lidia Ra-
benda

 ▶ 17, 19, 24, 26 sierpnia Akademia rękodzieła, podczas 
której uczestnicy będą robić ręczne dekoracje do domu. 
Prowadzący: Lidia Rabenda

FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ 23-27 sierpnia zapraszamy na zajęcia dla dzieci 
w ramach Akcji „Lato z Uśmiechem”; szczegóły na stronie 
www.dkusmiech.eu
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W ramach projektu zostały sfinansowane warsztaty 
z tworzenia łąk kwietnych dla harcerzy z Gminy Ożarów 
Mazowiecki.
 Spośród nadesłanych prac wybrane zostały 3 plakaty, 
których autorzy otrzymali nagrody rzeczowe oraz doko-
nali własnoręcznego udostępnienia swoich plakatów na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, w celu promocji akcji 
wsparcia dla pszczół.
 Oficjalne wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 
w ramach wernisażu prac w Domu Kultury „Uśmiech”. 

Uczestnicy spotkania mogli podzielić się swoimi wraże-
niami w odbiorze nagrodzonych plakatów oraz wspólnie 
przygotować domki dla owadów, w tym pszczół murarek, 
które następnie mogli zabrać ze sobą, aby zamontować 
je obok swoich domów. W ramach spotkania można było 
również skosztować miodu z bankowej pasieki, znajdują-
cej się na dachu budynku warszawskiej centrali i zabrać 
ze sobą słodki upominek.
        
 Marek Pamula

 Pszczoła to wyjątkowy owad, od pracy którego 
uzależnione jest życie ludzi. Pszczoły zapylają bli-
sko 80% gatunków roślin, z których wytwarzane jest 
nasze pożywienie. Wytwarzają również miód, wosk 
i mleczko pszczele. Nie trudno więc domyśleć się, że 
gdy znikną pszczoły - znikną również ludzie.
 Pszczoły miodne żyją w rojach. W jednym roju jest 
od 20 000 do nawet 100 000 owadów. W każdym roju jest 
jedna królowa, która zapewnia potomstwo – składa ok. 
3 000 jaj dziennie. Oprócz królowej w roju są również trut-
nie oraz robotnice. Robotnice nie rozmnażają się. To one 
zapylają kwiaty, zbierają nektar i przynoszą go do  ula - 
wykonują całą robotę na zewnątrz. 
 Aby wyprodukować 1 kilogram miodu pszczoła musi 
zebrać ok. 3 kilogramów nektaru (60 000 napełnień wola 
miodnego). Przy średniej długości jednego lotu 800 me-
trów musiałaby pokonać trasę 40 000 kilometrów, co jest 
równe jednemu okrążeniu Ziemi. Pszczoła wylatuje dzien-

nie nawet 15 
razy na mak-
symalnie 45 
m i n u t o w e 
loty. Zużywa 
2 miligramy 
cukru na 
1 kilometr 
lotu. Żeby 
n a p e ł n i ć 
wole mio-
dowe (50-
60 mm3) 
o d w i e d z a 
1 5 - 1 0 0 
k w i a t k ó w. 
P s z c z o ł a 
r o b o t n i c a 
może wy-
produkować 
w swoim 
życiu miód 
w ilości 1/12 
łyżeczki od 
herbaty.
 Pszczoły 
miodne nie 
mają wro-
d z o n y c h 
umiejętno-

ści zbierania nektaru. Uczą się tego od starszych koleża-
nek. Gdy pszczoła znajdzie nowe obfite źródło nektaru, 
przylatuje do ula i przekazuje tę wiadomość tańcząc, 
wykonując tzw. „ruchy odwłokiem”. Mózg pszczoły jest 
wielkości ziarna sezamu. Posiada niezwykłe zdolności 
uczenia się i wykonywania skomplikowanych obliczeń 
dotyczących przebytej trasy, zapamiętywania odwiedzo-
nych miejsc i wydajności żerowania. Podczas lotu Zbie-
raczki kierują się głównie słońcem, ale zapamiętują też 
charakterystyczne punkty w otoczeniu np. drzewa, bu-
dynki i zapachy. 
 Pszczoła to niezwykle pożyteczny owad, na którego 
czyha wiele niebezpieczeństw. Opryski, uprawy mono-
kulturowe roślin, a przede wszystkim brak urozmaicone-
go pokarmu, który jest powodem chorób pszczół powo-
dują, że tych owadów jest coraz mniej. W Polsce każdej 
sekundy ginie 105 pszczół !!! 
 Na trawniku przed Domem Kultury Uśmiech ustawiony 
został domek dla owadów, w tym dla dziko żyjących pszczół. 
Daje on schronienie tym pożytecznym owadom.  
 Ty również możesz im pomóc. Załóż mini-ogród 
z kwiatami na balkonie. Jeśli masz miejsce, to posadź 
w ogrodzie rośliny kwitnące o różnych porach roku: la-
wenda, słonecznik, chaber, lebiodka pospolita itd. Załóż 
łąkę kwietną. Wystaw poidełko z wodą dla pszczół i in-
nych owadów. Nie używaj środków chemicznych i opry-
sków szkodliwych dla pszczół.
 Albert Einstein powiedział: „Pszczoła jest podstawą 
życia na Ziemi, a gdy nie ma pszczół, nie ma też pożywie-
nia dla człowieka. Jeżeli wyginą pszczoły, ludzkość prze-
żyje jeszcze tylko cztery lata!”

Informacje zebrał i opracował
Paweł Krupa

RATUJMY PSZCZOŁY
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KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
 ▶ 29-30 maja zaprosiliśmy mieszkańców na Zlot Food 

Trucków
 ▶ 30 maja zorganizowaliśmy dla najmłodszych imprezę 

plenerową z okazji Dnia Dziecka
 ▶ 13 czerwca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

w Ożarowie Mazowieckim w ramach III Festiwalu  Muzyki 
Dawnej wystąpił m. in. Chór Kameralny Ab Imo Pectore 
z Domu Kultury Uśmiech 

 ▶ 20 czerwca w Kościele Parafialnym pw. NMP Królowej 
Apostołów w Ołtarzewie na zakończenie III Festiwalu Mu-
zyki Dawnej wystąpił  ponownie Chór Kameralny Ab Imo 
Pectore 

 ▶ 26 czerwca współorganizowaliśmy wernisaż podsu-
mowujący Ekologiczny Konkurs na plakat graficzny pod 
hasłem „Nie bój się pszczół - wspieraj je”. Projekt współre-
alizowali: Hufiec ZHP Błonie im. hm. Edwarda Przybysza 
przy współpracy z wolontariuszami z Banku Pekao SA 

i przy wsparciu Fundacji Banku Pekao SA imienia dr. Ma-
riana Kantona. 

 ▶ 30 czerwca-2 lipca zaprosiliśmy seniorów na zajęcia 
taneczne w ramach Letniej Akademii Seniora

 ▶ 4 lipca wystąpił Kabaret OT.TO. Wydarzenie odbyło 
się w ramach organizowanej przez Dom Kultury Uśmiech 
Ożarowskiej Sceny Letniej.

 ▶ 10 lipca zaprosiliśmy dzieci na spektakl oraz animacje 
w wykonaniu artystów z Teatru Katarynka oraz na  warsz-
taty ekologiczne i inne atrakcje. Było to kolejne wydarze-
nie plenerowe w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej.

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH

 ▶ 5 - 9 lipca zaprosiliśmy na akcję „Lato z Uśmiechem”. 
Tygodniowa akcja letnia skierowana była do dzieci i mło-
dzieży. W ofercie znalazły się m. in.: zajęcia plastyczne, ta-
niec nowoczesny oraz warsztaty z kreatywnego szycia.

OŚWIATA
 ▶ 29 maja - dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim zdobyły I miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Plastycznym „Baby Beetles i Tom and 
Jerry w mojej okolicy”, organizowanym przez Przedszkole 
Samorządowe w Celestynowie.

 ▶ 1 czerwca - dzieci z publicznych przedszkoli święto-
wały Dzień Dziecka. Z tej okazji odbywały się różne za-
bawy, zawody sportowe, na dzieci czekały niespodzianki, 
moc atrakcji oraz drobne upominki.

 ▶ 14 czerwca - w ogrodzie Przedszkola Publicznego 
w Broniszach odbył się koncert edukacyjny w wykonaniu 
muzyków z Papaja Kids – „Szanty czas”. Dzieci zapozna-
ły się z historią piosenki żeglarskiej, dowiedziały się, jak 
ważną rolę pieśni morskie (a szczególnie ich rytm) pełniły 

w pracy marynarzy oraz dowiedziały się kim był Barba-
rossa  najsłynniejszy pirat.

 ▶ 25 czerwca - zakończenie roku szkolnego w szkołach 
podstawowych. Uroczyście pożegnano absolwentów 
klas ósmych, wielu z nich otrzymało nagrody za bardzo 
dobre wyniki w nauce, a ich rodzice otrzymali listy gratu-
lacyjne. W trakcie uroczystości pożegnania klas ósmych 
sześcioro uczniów otrzymało specjalną nagrodę „Ożarow-
skie Perełki” za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: hu-
manistycznej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej 
oraz sportowej. Laureatami zostało 4 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, uczennica 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim oraz 
uczennica Szkoły Podstawowej w Duchnicach.  

Dom Kultury „Uśmiech” 
zatrudni pracownika

na stanowisko

SPECJALISTA
DS. KADR I PŁAC

Praca w pełnym wymiarze
Wymagane:

 doświadczenie i samodzielność
w wykonywaniu obowiązków

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Domu Kultury Uśmiech

pod nr telefonu 22 7221445
lub na stronie dkusmiech.naszbip.pl

DAM PRACĘ

Gminny kalendarz 
wydarzeń dostępny jest 
na stronie 

ozarow-mazowiecki.pl 

Uzupełniamy go systematycznie o różne informacje 
dotyczące imprez kulturalnych, sportowych, projektów 
edukacyjnych oraz społecznych, stacjonarnych i online. 
Organizatorów tego typu imprez zaplanowanych na te-
renie gminy w 2021 roku zachęcam do przesyłania infor-
macji na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl, 
w celu zamieszczenia w Kalendarzu wydarzeń.
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PODPISANO UMOWY:

 ▶ z wykonawcą: CEKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-
wie na budowę budynku świetlicy w Macierzyszu - za 
cenę ofertową brutto: 1.199.250,00 zł

 ▶ z wykonawcą: Ostoja Construction Sp. z o.o. z siedzibą 
w Macierzyszu na modernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 
ul. Szkolna 2 w Ożarowie Mazowieckim - za cenę oferto-
wą brutto: 340.715,18 zł

 ▶ z wykonawcą; VERDE Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą  
w  Skierniewicach na prace utrzymaniowe - śródlądo-
wych powierzchniowych wód płynących, prowadzonym 
korytem rzeki Kanał Ożarowski - za cenę ofertową brutto: 
211.988,22 zł (do wysokości środków zabezpieczonych 
w budżecie tj. kwoty 400.000,00 zł)

 ▶ z wykonawcą: PW HEPAMOS Sp. z o.o. z siedzibą 
w Proszowicach na dostawę wraz z montażem na wyna-
jem (dzierżawę) modułów - oddziałów Szkoły Podstawo-
wej w Duchnicach

 • za cenę ofertową brutto: 233.590,53 zł za montaż 
obiektu modułowego 
 • za cenę ofertową brutto za okres 48 miesięcy za od-

danie w najem obiektu modułowego 2.041.780,32 
złotych

 ▶ z wykonawcą: MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z siedzibą 
w m. Pakość na rozbudowę placu zabaw przy ul. Parko-
wej – etap IV – za cenę ofertową brutto: 223.365,54 zł

 ▶ z wykonawcą: BUD-BRUK Wiesław Bugajczyk Zakład 
Robót Drogowych  z siedzibą w Piastowie na moderniza-
cję nawierzchni dróg gminnych:

 • cz. A - ul. Floriana na odcinku od ul. Ożarowskiej do 
mostu na Kanale Ożarowskim - za cenę ofertową brut-
to: 261.990,00 zł
 • Cz. B ul. Konopnickiej - za cenę ofertową brutto: 

132.840,00 zł
 ▶ z wykonawcą: BENEVENTO Sp. z o.o. z siedzibą w War-

szawie na modernizację nawierzchni dróg gminnych: 
 • Cz. E - ul. 3go Maja - za cenę ofertową brutto: 

91.942,50 zł
 ▶ z wykonawcą: PPUH Budowa i Naprawa Dróg EFEKT 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na modernizację na-
wierzchni dróg gminnych:

 • Cz. C - ul. Lustrzana - za cenę ofertową brutto: 
138.621,00 zł

 • Cz. D - ul. Cichy Ogród - za cenę ofertową brutto: 
177.981,00 zł
 • Cz. F ul. Rolna na odcinku między ul. 1-go Maja a ul. Za-

moyskiego - za cenę ofertową brutto: 319.800,00 zł
 • Cz. G - ul. Szkolna w Macierzyszu - za cenę ofertową 

brutto: 319.800,00 zł 
 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: Lider PRI INSBUD-BIS 

Sp. z o.o., Partner: INSBUD Stanisław Bystrzycki z siedzi-
bą w Pruszkowie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Konotopa - za cenę ofertową brutto: 
5.798.463,54 zł 

 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: Lider PRI INSBUD-BIS 
Sp. z o.o., Partner: INSBUD Stanisław Bystrzycki z siedzibą 
w Pruszkowie na budowę sieci wodociągowej wzdłuż ul. 
Zatorze, Ożarowskiej i Żeromskiego w miejscowości Oża-
rów Mazowiecki i Duchnice - za cenę ofertową brutto: 
697.699,05 zł

 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: Lider PRI INSBUD-
BIS Sp. z o.o., Partner: INSBUD Stanisław Bystrzycki 
z siedzibą w Pruszkowie na budowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Orły – za cenę ofertową brutto:  
674.000,00 zł

 ▶ z wykonawcą: KOMATRANS z siedzibą w Prusz-
kowie na powtórzenie podobnych usług do umowy 
Nr RZP.272.29.27.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r., polega-
jących na:

 • dowozie jednego ucznia niepełnosprawnego z terenu 
Gminy Ożarów Mazowiecki (Ożarów Mazowiecki) do 
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalida-
cyjnych Nr 1 w Warszawie przy ul. Bełskiej 5 w terminie 
28 czerwca - 23 lipca 2021r.
 • dowozie jednego ucznia niepełnosprawnego z terenu 

Gminy Ożarów Mazowiecki (Umiastów) do Zespołu Pla-
cówek Szkolno - Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1 
w Warszawie przy ul. Bełskiej 5 w terminie 12 - 23 lipca 
2021r.
 • dowozie jednego ucznia niepełnosprawnego do 

Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Warsza-
wie przy ul. Krasińskiego 41a w terminie 1-31 lipca 
2021 r. oraz 16-31 sierpnia 2021

 - za cenę ofertową brutto: 11.988,00 zł 
 ▶ z wykonawcą: SPECTARE Sp. z o.o. z siedzibą w War-

szawie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
„Osiedla pod lipami” przy ul. Mazowieckiej 25 w Macie-

 ▶ 28 czerwca – 9 lipca – w szkołach podstawowych 
na terenie gminy Ożarów Mazowiecki odbyła się akcja 
„Lato w mieście”. Organizatorzy przygotowali dla dzieci 
atrakcyjny program, obejmujący wycieczki, seanse filmo-
we, różne warsztaty oraz zabawy ruchowe. Chętne dzieci 
mogły dzięki uczestnictwu w akcji spędzić ciekawie i ak-
tywnie pierwsze dwa tygodnie wakacji.

 ▶ Uczeń klasy 7 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożaro-
wie Mazowieckim zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, 
kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas 
sztuki i architektury”. Uczeń startował w kategorii III kon-
kursu: ”Historyk  primus”. W ramach tej kategorii uczestni-
cy wykazywali się  wiedzą  i umiejętnościami w  zakresie 

biografii I.J.Paderewskiego, jego  działalności politycznej, 
dyplomatycznej, jako męża stanu i filantropa.

 ▶ W czerwcu uczniowie z klas 1-3 ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brali  udział w dwóch  
warsztatach w ramach projektu współfinansowanego 
z funduszy europejskich  „Naukowy zawrót głowy”: Świat 
w przestworzach oraz Samopompujący się balonik.

 ▶ W  czerwcu  nagrodzeni zostali uczniowie z klas 1-3 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, 
którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Nauk 
Przyrodniczych „Świetlik”. W konkursie brało udział 134 
uczniów. Sześć osób zdobyło nagrodę główną (laureaci 
I miejsca), a sześciu uczniów nagrodę (laureaci II miejsca). 
Przyznano również 18 wyróżnień.
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 ▶ Uchwała Nr XLI/377/21 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XLI/378/21 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

 ▶ Uchwała Nr XLI/379/21 w sprawie ustalenia średniej 
ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarów Mazowiecki na 
rok szkolny 2021/2022.

 ▶ Uchwała Nr XLI/380/21 w sprawie wotum zaufania 
dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

 ▶ Uchwała Nr XLI/381/21 w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazo-
wiecki za 2020 rok.

 ▶ Uchwała Nr XLI/382/21 w sprawie udzielenia abso-
lutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 rok.

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 XLI sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 22 czerwca 2021 r.

rzyszu – za cenę ofertową brutto: 125.159,27 zł
 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1. Lider: P.P.U.U. SANIT 

s.c. Instalatorstwo Sanitarne, Roboty budowlane, Ślusar-
stwo, Sławomir Goździk, Jacek Goździk z siedzibą  w Ży-
rardowie Partner: DISAN - Jabłoński Grupa SBS Sp. J. z sie-
dzibą w Milanówku Partner: FIBEX Instalacje Sanitarne, 
Wod-Kan i C.o., Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof 
Gałkowski z siedzibą w Grodzisku Maz. na zakup wraz 
z dostawą, montażem i pierwszym rozruchem kotłów 
grzewczych z podziałem na kotły gazowe i na biomasę 
przeznaczonych dla około 100 gospodarstw domowych 
znajdujących się na terenie gminy Ożarów Mazowiecki (do 
wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwo-
ty 697.840,00 zł)

 ▶ z wykonawcą; INSTALNIKA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą 
w Warszawie na rozbudowę drogi gminnej ul. Kamińskie-
go w Ożarowie Mazowieckim – za cenę ofertową brutto:  
2.693.700,00 zł

 OGŁOSZONO-WSZCZĘTO POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

 ▶ wykonanie koncepcji oraz dokumentacji technicz-
nych - opracowanie projektów budowlano-wykonaw-
czych:

 • cz. A - sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie
 • cz. B - sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory 

etap I
 • cz. C - sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaw-

czyce - etap I
 • cz. D - sieci wodociągowej w miejscowości Mory (po-

stępowanie powtórzone)
 ▶ budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

w Umiastowie
 ▶ budowę kortów tenisowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz siłowni zewnętrznej w ramach ope-
racji pn. „Budowa obiektu rekreacyjno-turystycznego 
w Ożarowie Mazowieckim” w ramach poddziałania 19.2 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność, obję-
tego PROW na lata 2014-2020 (postępowanie powtó-
rzone)

 ▶ powtórzenie podobnych usług do umowy 
nr  RZP.272.29.32.2018 z dnia 6.11.2018 r. polegają-
cych na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno-praw-
nej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej 
na budowie dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi 
w ciągu DW718 ul. Ceramicznej i DW 701 ul. Konotop-
skiej i ul. Ożarowskiej

 ▶ rozbudowę ul. Szczypy w Duchnicach
 ▶ dostawę fabrycznie nowego, lekkiego specjalnego 

samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśni-
czą z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Ożarowie 
Mazowieckim

 ▶ dowóz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 
dzieci z terenu gminy Ożarów Mazowiecki w celu re-
alizacji obowiązku szkolnego do szkół podstawowych 
oraz na pływalnię w celu realizacji obowiązku szkolnego  
do szkół podstawowych, na pływalnie miejską  oraz za-
wody sportowe, inne konkursy międzyszkolne, doraźne 
zastępstwa spowodowane awarią autobusu gminnego 
lub chorobą kierowcy oraz na wycieczki we wskaza-
ne miejsca w ramach akcji „Zima w mieście” oraz „Lato 
w mieście” w roku szkolnym 2021/2022”

 ▶ rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Umia-
stowie wraz z zagospodarowaniem terenu

 ▶ dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy 
Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 2021/2022 w celu 
realizacji obowiązku nauki do: Warszawy (12 dzieci 
w tym dwoje dzieci porusza się na wózku inwalidzkim) 
do Leszna (18 dzieci), do Lubiczowa gm. Stare Babice 
(1 dziecko).
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Składniki:
 ▶ dwie główki sałaty masłowej lub rzymskiej
 ▶ żeberko
 ▶ tłuszcz najlepiej zwierzęcy ze skwarkami (2-3 łyżki)
 ▶ włoszczyzna
 ▶ mleko (1/3 szklanki), śmietana (1 łyżka)
 ▶ przyprawy: pieprz, sól, ziele angielskie, liśc laurowy
 ▶ sok z cytryny

Sposób wykonania: 

 Świeżą sałatę dokładnie myjemy i osuszamy. Liście 
rwiemy na mniejsze kawałki, lekko solimy i mieszamy. 
Na patelni rozpuszczamy 2-3 łyżki tłuszczu. Najlepiej ze 
skraweczkiem. Polewamy nim sałatę i mieszamy.   
 W międzyczasie gotujemy bulion na żeberku, 
z włoszczyzną i przyprawami.  Po ugotowaniu żeber-
ko wyjmujemy i rozdrabniamy. Na gotujący się bulion 
wrzucamy sałatę i mieszamy. Gotujemy 2-3 minuty. 
Wlewamy mleko i śmietanę ciągle mieszając. Dodajemy 
rozdrobnione mięso i sok z cytryny ok 1 łyżeczki. Jeśli 
ktoś lubi bardziej kwaśne - to więcej.  
 Podajemy z przekrojonym na pół jajkiem ugotowa-
nym na twardo. Najlepiej smakuje z okraszonymi ziem-
niakami, posypanymi świeżym koperkiem. 
 Można sałatę zaparzyć innym tłuszczem np. olejem. 
Jednak w tym przepisie autor nie stawiał na potrawę 
typu super fit tylko na super smak.

Smacznego

Sałacianka czyli zupa z sałaty

Z przepiśnika pana domu K
Ą

CIK
 K
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LIN
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RN

Y

 O tej porze roku sałaty mamy pod dostatkiem. Zarówno w swoich ogródkach 
jak i za niezbyt wygórowane ceny w lokalnych warzywniakach. Sałacianka lub 
sałata parzona - nazwa brzmi może lekko śmiesznie, ale polecam spróbować. 
Doskonała na ciepło, jak również na zimno. Z ziemniakami lub z chlebem, 
obowiązkowo z jajkiem na twardo. 

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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Książka za 

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. /22/ 722 12 65, www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

1 zł 
Kiermasz 

w bibliotece 
w Ożarowie

1 sierpnia - 1 września
Zapraszamy w godzinach

otwarcia! 



Szczepienia w gminie Ożarów Mazowiecki wg. stanu na 26.07.2021 r.

Liczba zaszczepionych min. 1 dawką - 14 473
Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych - 13 437

Liczba mieszkańców - 26 151
Procent zaszczepionych min. 1 dawką - 55,3% 

Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych - 51,3% 
Miejsce w rankingu ogólnopolskim - 68

Przedział wiekowy     Liczba zaszczepionych min. 1 dawką
12-19 805
20-39 4 217
40-59 5 027
60-69 2 358
70+ 2 060

 Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego

w Ożarowie Mazowieckim Filia w Józefowie przy ul. Lipowej 28A
tel. 22 344 86 50

DETOKS FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

tel. 602 777 320

Przychodnia “BIOVENA”  - dwa punkty:

tel. 22 439 58 00
w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 127

oraz w Józefowie przy ul. Lipowej 28A (Filia GSPZLO)

 Powszechny Punkt Szczepień w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Poznańska 177, (MCC Mazurkas)

Na terenie gminy działa pięć Punktów Szczepień, 
w czterech lokalizacjach:



Co drugi
mieszkaniec gminy

jeszcze niezaszczepiony!

Zaszczep się dla siebie, 
dla bliskich

w jednym z 5 punktów
na terenie gminy.

Szczepienia przeciwko Covid -19 

w Gminie Ożarów Mazowiecki

szczepienia są bezpłatne


