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str. SPIS TREŚCI

Okładka: Pumptrack w Kaputach-Kręczkach 
po modernizacji. Foto: P. Krupa
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ROZPOCZĄŁ SIĘ
NOWY ROK SZKOLNY 

W OŻAROWSKICH SZKOŁACH 

 Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło, że od 1 września 
2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole 
na zasadach sprzed pandemii. W Gminie Ożarów Mazowiec-
ki uczniowie rozpoczęli edukację stacjonarną w szkołach 
i  przedszkolach w sposób tradycyjny, przestrzegając ogól-
nych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Mini-
sterstwa Zdrowia.

 W czasie przerwy wakacyjnej staraliśmy się jak najlepiej  przy-
gotować do nowego roku szkolnego - szczególnie, że pandemia 
nie wygasła i nie wiadomo co przyniosą kolejne miesiące. Przed 
nami kolejne wyzwania - szczepienia uczniów, zapewnienie bez-
pieczeństwa kadrze nauczycielskiej i uczniom. Do szkół gmin-
nych uczęszcza ponad cztery tysiące dzieci.
 We wrześniu przeprowadzone zostaną szczepie-
nia dla uczniów i ich rodzin oraz  pracowników placówek.
 Szczepienia poprzedzone będą spotkaniami informacyjnymi 
w szkołach i zostaną zrealizowane w wyznaczonych punktach na 
terenie gminy. O szczegółach będziemy Państwa informować na 
bieżąco. Podanie szczepionek odbędzie się pod nadzorem upraw-
nionego zespołu medycznego. Zachęcamy wszystkich do skorzy-
stania z tej możliwości. Bądźmy odpowiedzialni i solidarni. 
 Szczepienia są szansą na to, żeby nauka w formie tradycyj-
nej potrwała jak najdłużej. Czy tak będzie? Zależy to od każdego 
z nas.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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 Zapraszamy mieszkańców do korzy-
stania z rozbudowanego toru pumptrack 
przy Centrum Widowiskowo Sportowym 
w Kaputach-Kręczkach.
 W ubiegłym roku powstał tam nowocze-
sny tor rowerowy typu ,,pumptrack” z pa-
smami jezdnymi o długości ok. 200 metrów. 
Obiekt cieszy się bardzo dużą popularnością 
zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i doro-
słych mieszkańców naszej gminy, dlatego też 
podjęto decyzję o jego rozbudowie zaplano-
wanej w taki sposób, aby konstrukcja toru 
różniła się od obecnie istniejącego pumptrac-
ka poziomem trudności. Od czerwca trwały prace bu-
dowlane polegające na rozbudowie obiektu o dodatko-
we ponad 200 metrów pasma jezdnego z profilowanymi 
zakrętami oraz utwardzonymi strefami odpoczynku. In-
westycja ta, dzięki zróżnicowaniu poziomów trudności, 
umożliwi doskonalenie dotychczas zdobytych umiejęt-
ności oraz rozdzielenie osób korzystających z obiektu na 
dwie grupy: podstawową i zaawansowaną, co z pewno-
ścią poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Warto pod-
kreślić, że dodatkowo, z myślą o najmłodszych, powstał 
mini tor o długości ponad 60 metrów. 

 Pumptrack jest ogólnodostępny, a korzystanie z nie-
go  bezpłatne. Jest to inwestycja oczekiwana przez lokal-
ną społeczność, która wpłynie pozytywnie na propago-
wanie zdrowego stylu życia, utrzymanie dobrej kondycji 
fizycznej oraz zachęci do uprawiania sportów na świeżym 
powietrzu. W drugiej połowie sierpnia udało się dokonać 
niezbędnych odbiorów technicznych i otworzyć obiekt 
dla użytkowników. Zachęcamy do korzystania i przypo-
minamy o zastosowaniu środków bezpieczeństwa w po-
staci kasku i ochraniaczy. 
 Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach ,,Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sporto-
wej MAZOWSZE 2021”. 18 sierpnia br. przedstawiciele 
gminy Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanc-
lerz oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpi-
sali umowę o udzieleniu wsparcia finansowego w wyso-
kości 200  tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

ZMODERNIZOWANY
PUMPTRACK Z DOFINANSOWANIEM
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
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PRZENIESIENIE PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH 
PRZECIWKO COVID-19 DO PRZYCHODNI

	 Od	1	września	Punkt	Szczepień	Powszechnych	Przeciwko	Covid-19	zlokalizowany	w	MCC	Mazurkas	w	Ożarowie	
Mazowieckim	został	przeniesiony	do	Przychodni	przy	ul.	Konopnickiej	9.
	 Dotychczas	w	gminie	zaszczepionych		zostało	55	%	mieszkańców.	Z	powodu	zmniejszenia	zainteresowania	szczepie-
niami	w	ostatnim	czasie,		zapadła	decyzja	o	przeniesieniu	punktu	do	przychodni.	
Liczymy,	że	nowa	lokalizacja	będzie	równie	korzystna	jak	poprzednia.
	 Cały	zespół	lekarsko-pielęgniarski	wspomagany	przez	pracowników	administracyjnych	będzie	do	Państwa	dyspozycji	
w	niezmienionym	składzie	lecz	w	nowej	lokalizacji.
	 Zasady	rejestracji	i	podania	preparatu	nie	ulegają	zmianie.		

Szczepienia w gminie Ożarów Mazowiecki wg stanu na 30 sierpnia 2021 r.
Liczba	zaszczepionych	min.	1	dawką	-	15 464

Liczba	mieszkańców	w	pełni	zaszczepionych	-	14 6804
Liczba	mieszkańców	-	26 151

Procent	zaszczepionych	min.	1	dawką	-	59,1% 
Procent	mieszkańców	w	pełni	zaszczepionych	- 56,6% 

Miejsce	w	rankingu	ogólnopolskim	-	61

Przedział wiekowy     Liczba zaszczepionych min. 1 dawką
12-19 942
20-39 4	640
40-59 5	350
60-69 2	431
70+ 2 101

Serdeczne podziękowania
dla Panów

Andrzeja Bartkowskiego i Andrzeja Hulewicza
Prezesów MCC Mazurkas

za okazaną życzliwość i udostępnienie lokalu do organizacji punktu szczepień 
przeciwko Covid-19 w Gminie Ożarów Mazowiecki.

Dziękujemy za wrażliwość, pomoc i współpracę.
Waldemar Roszkiewicz

Kierownik GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim
Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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PARK OŁTARZEWSKI
– ZADBAJMY O NIEGO WSPÓLNIE

 Niedawno z przyjemnością udostępniliśmy 
Mieszkańcom zmodernizowany Park Ołtarzew-
ski – największy, publiczny teren zieleni w na-
szym mieście. Niestety, dość szybko po oficjalnym 
otwarciu, dopuszczono się zuchwałej próby znisz-
czenia utworzonych placów rekreacyjnych i ele-
mentów małej architektury (ławek). Ostatecznie 
dalsze uszkodzenia i kradzież zostały udaremnio-
ne. W związku z powyższym, uzupełniająco do 
funkcjonującego już monitoringu parku, powią-
zanego z miejskim systemem kamer, cały teren 
będzie systematycznie patrolowany przez Straż 
Miejską. Mamy nadzieję, że działania te pozwolą na 
wyeliminowanie incydentów nieodpowiedzialne-
go zachowania użytkowników parku. Wszelkie akty 
wandalizmu infrastruktury gminnej będą ścigane 
i dołożymy starań, aby sprawcy zostali surowo uka-
rani. Jednocześnie apeluję, by nie pozostawać obo-
jętym wobec takich zachowań i w razie zauważenia 
podejrzanych poczynań dzwonić na numer Straży 
Miejskiej 22 721 26 51 lub 986 w celu poinformo-
wania o zaistniałej sytuacji.  

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 Jeszcze do 20 września rolnicy zainteresowa-
ni modernizowaniem gospodarstw mogą składać 
wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich 
obszarów poddziałania:
 » rozwój produkcji prosiąt (obszar A);
 » rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);
 » rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);
 » inwestycje związane z racjonalizacją technologii 

produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profi-
lu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą 
jakości produkcji lub zwiększeniem wartości doda-
nej produktu (obszar D);
 » nawadnianie w gospodarstwie.

 Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura 
powiatowe Agencji właściwe ze względu na miej-
sce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście, 
przez upoważnioną osobę, przesłać rejestrowaną 
przesyłką pocztową lub za pośrednictwem platformy 
ePUAP.
 Według aktualnego stanu w trwającym od 21 
czerwca naborze zarejestrowano łącznie 1603 wnio-
ski na kwotę blisko 300 mln zł.

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH DŁUŻEJ
- WNIOSKI DO 20 WRZEŚNIA 

 Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” 
z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl
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 W lipcu i sierpniu trwały prace związane z moderniza-
cją nawierzchni dróg gminnych. Wykorzystując okres wa-
kacyjny i zmniejszony ruch pojazdów, przeprowadzone 
zostały prace mające na celu remont ulic Floriana, Konop-
nickiej, 3-go Maja, Sienkiewicza i Rolnej w Ożarowie Ma-
zowieckim, ulicy Lustrzanej w Duchnicach, Cichy Ogród 
w Szeligach i ulicy Szkolnej w Macierzyszu. W ramach prac 
na ulicach Floriana i Konopnickiej wykonano frezowanie 
starego asfaltu oraz położenie nowych nakładek, eliminu-
jąc liczne spękania i ubytki w istniejących nawierzchniach. 
Na pozostałych ulicach wykonano zupełnie nowe podbu-
dowy z tłucznia kamiennego oraz położono dwie warstwy 
masy asfaltowej. Łącznie w ramach zadania zmodernizo-
wano 11 120,00 m2 dróg gminnych, a całość wyceniona 
została na ponad 1,4 mln zł.
 Poza widocznymi pracami w terenie otwarte zostały 
przetargi na budowę budynku wielorodzinnego w Umia-
stowie, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Umiastowie, budowę kortów tenisowych obok boiska przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim oraz dostawę nowego lekkiego, specjalnego samochodu ratownictwa tech-
nicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem dla OSP w Ożarowie Mazowieckim.
        Piotr Kuśmierczyk

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów 

 INWESTYCYJNE LATO

ul. Konopnickiej

ul. Szkolna w Macierzyszu

ul. 3-go Maja

ul. Lustrzana

ul. Floriana
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SPIS POWSZECHNY TO SZANSA, A NIE INWIGILACJA
 Pierwszy spis po-
wszechny odbył się 
w Polsce równo 100 lat 
temu. Zarówno wtedy, 
jak i dziś, celem było 
i jest poznanie sytu-
acji polskiego społe-
czeństwa, aby potem 
prowadzić skuteczne 
działania wspierające 
jego rozwój. Jeśli za-
tem leży Ci na sercu 
przyszłość Twojej ro-
dziny, gminy, miasta 
i całego kraju, powi-
nieneś jak najszybciej 
wypełnić obowiązek 
spisowy. 
 Każdy ma prawo do wątpliwości i nie ma nic złego 
w stawianiu pytań o sensowność i legalność Narodowe-
go Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 
2021). Należy jednak podejść do tego poważnie i rzetel-
nie, a nie opierać się na „sensacyjnych” opiniach interne-
towych anonimów. 

Bądź świadomym obywatelem 
i korzystaj z wiarygodnych źródeł

 Internet jest kopalnią wiedzy i informacji, ale trzeba 
umieć z niego korzystać, aby nie dać się zmanipulować 
fake newsom. Jeśli szukasz informacji o spisie powszech-
nym, wejdź na stronę internetową https://spis.gov.pl 
i sprawdź  aktualności oraz dział poświęcony najczęściej 
zadawanym pytaniom. Informacji szukaj też na stronie in-
ternetowej gminy ozarow-mazowiecki.pl. 
 W Internecie i mediach społecznościowych trafisz za-
pewne na opinie straszące inwigilacją czy rzekomo niele-
galną ingerencją w prywatność. Czytając takie twierdze-
nia zastanów się jednak, czy ktoś nie robi tego tylko po 
to, żeby się Twoim kosztem wypromować, zwiększyć ruch 
na swojej stronie lub szerzyć wśród Polaków świadomą 
dezinformację. 

Czy spis jest legalny? Czytaj przepisy, 
a nie opinie anonimów

 Statystyka publiczna ma pełne prawo do zadawania 
pytań zawartych w formularzu spisowym na podstawie 
Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021. Informacje zbierane w spisach po-
wszechnych są też wyłączone z obowiązywania przepi-
sów RODO. W przypadku tematów objętych szczególną 
ochroną (stan zdrowia, wyznanie religijne, związki nie-
sformalizowane) możemy wybrać opcję „Nie chcę odpo-
wiadać na to pytanie”. 

 Warto jednak również i w tych pytaniach podawać 
zgodną z rzeczywistością odpowiedź. Te informacje będą 
w pełni bezpieczne i anonimowe.

Nikt nie pozna danych o Tobie 
 Jednostkowe informacje o Tobie nie będą przekazy-
wane jakiejkolwiek instytucji czy osobie! Wszystkich pra-
cowników statystyki publicznej obowiązuje tajemnica 
statystyczna, za złamanie której grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 3. Jeśli dane zostaną przekazane celowo 
i dla zysku, wtedy kara jest zagrożona karą pozbawienia 
wolności do lat 5. 
 Tajemnica statystyczna jeszcze nigdy w historii nie zo-
stała złamana! Znane są przypadki, kiedy Prezesi GUS pła-
cili kary za odmowę przekazania danych jednostkowych 
organom ścigania czy innym urzędom.
To, co jest przekazywane na zewnątrz i udostępniane, to 
wartości uogólnione w postaci wskaźników, sum i śred-
nich. 
 Wszystkie informacje pochodzące z NSP 2021 będą 
zapisane na serwerach zlokalizowanych w Polsce, zaś 
oprogramowanie spisowe tworzyli wyłącznie pracowni-
cy Centrum Informatyki Statystycznej. 

Twój udział naprawdę się liczy!
 Osoby, które negują potrzebę przeprowadzania spisu 
powszechnego, powinny sobie zadać pytanie, co byłoby, 
gdyby go nie organizowano. Jak mogłoby funkcjonować 
nasze państwo bez wiedzy o tym, ile osób w nim miesz-
ka, jak wyglądają nasze rodziny czy w jakich warunkach 
mieszkamy? Rządzący na poziomie kraju czy gminy, bez 
względu jaką partię reprezentują, korzystają z informacji 
uzyskanych w spisie przez kolejne 10 lat. Na ich podsta-
wie będą dzielić środki finansowe i podejmować decyzje 
mające wpływ na życie każdego z nas.  
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Spis nie prześwietla Twojego majątku 
 Nie jest prawdą, że w spisie są pytania o majątek, za-
robki, konto bankowe, posiadanie działek, samochodów 
czy kosztowności. Można to łatwo sprawdzić na stronie 
https://spis.gov.pl/ w wykazie pytań lub podczas spisu. 
Informacji spisowych nie da się więc wykorzystać do pla-
nowania jakichkolwiek nowych podatków. 
Statystyka publiczna nie interesuje się też legalnością po-
bytu obcokrajowców. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy 
nie mają w związku ze spisem powodów do obaw i po-
winni wypełnić jak najszybciej ten obowiązek.
 Jeśli podczas wywiadu padną pytania o majątek da-
nej osoby lub status pobytu obcokrajowca w Polsce, to 
znaczy, że rachmistrz przekroczył swoje uprawnienia lub 
rozmowa jest prowadzona z nieuprawnioną osobą. 

Spis zajmie Ci tylko 10 minut!
 Spis jest naprawdę łatwy! Średnio spokojne wypeł-
nienie formularza zajmuje 10-15 minut. Możesz to zrobić 
przez komputer, telefon lub podczas bezpośredniej roz-
mowy z rachmistrzem. Pomoże ci w tym rachmistrz lub 
urzędnik w gminie. Wybierz metodę najlepszą dla siebie:
• Internet i formularz na stronie spis.gov.pl
• Infolinię 22 729 99 99 i rozmowę z urzędnikiem Urzę-
du Statystycznego
• Punkt spisowy i spisanie się z pomocą urzędnika 
gminnego
• Rozmowę telefoniczną z rachmistrzem spisowym. 
Rachmistrz dzwoni z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
• Bezpośrednią rozmowę z rachmistrzem. 
Pamiętaj, że udzielonych i zatwierdzonych odpowiedzi 
nie można już poprawiać. Dlatego przez te kilka minut 
spisu skoncentruj się tylko na tym zadaniu. 

Zaufaj rachmistrzowi
- jego zadaniem jest Ci pomóc

 Rachmistrzowie to 
nie oszuści! Ich praca 
polega na tym, żeby 
docierać do osób, które 
z jakichś powodów nie 
wypełniły obowiązku 
spisowego i im pomóc. 
Oczywiście mogą zda-
rzyć się przypadki pod-
szywania się pod rach-
mistrza i zawsze trzeba 
zachować ostrożność. 
Jeśli masz obawy co 
do rozmowy z rachmi-
strzem, zweryfikuj jego 
tożsamość:
- na stronie https://
spis.gov.pl/ w zakładce 
„Sprawdź tożsamość 
rachmistrza”,

- poprzez infolinię statystyczną pod numerem 
22 279 99 99,
- kontaktując się z Gminnym Biurem Spisowym.
 Rachmistrz zadzwoni z numeru 22 828 88 88 lub 
22 279 99 99. Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz 
liczbę połączeń z tych numerów niektóre telefony mogą 
wskazywać te numery jako zagrożenie lub spam. Jeśli za-
dzwoni jeden z dwóch wspomnianych numerów, odbierz 
połączenie bez zbędnych obaw. 
 Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle łatwiejszy, 
że to on poprowadzi nas po całym formularzu spisowym. 
Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do treści pytań, może-
my od razu poprosić rachmistrza o wyjaśnienie. 
 Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna w przy-
padku osób, które nie czują się zbyt pewnie używając 
komputera i Internetu. Formularz spisowy jest bowiem 
dostępny wyłącznie w formie elektronicznej – jeśli nie 
umiemy się spisać samodzielnie, należy bezwzględnie 
skorzystać z pomocy rachmistrza. 

Z rachmistrzem oszczędzisz
swój cenny czas

 Ze wsparcia rachmistrza powinny też skorzystać te 
osoby, które cierpią na chroniczny brak wolnego czasu. 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że pośpiech 
i niedokładnie czytanie treści pytań na formularzu spi-
sowym są najczęstszą przyczyną pomyłek popełnianych 
przez mieszkańców przy jego wypełnianiu. W praktyce 
skutkuje to dodatkowymi telefonami na infolinię spisową 
i próbą poprawy błędnych zapisów za pośrednictwem 
konsultanta. 
 Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecz-
nie przez pytania spisowe, przeczyta je dokładnie wraz 
z odpowiedziami, wyjaśni wątpliwości, zaznaczy za nas 
odpowiedzi. Co więcej, odbierając telefon od rachmistrza 
i spisując się z jego pomocą nie ponosimy kosztu rozmo-
wy. Możemy zatem bez pośpiechu wypełnić formularz 
i pytać rachmistrza o wszystko, z czym mamy problem. 
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Nie czekaj do końca września
 Nie jest prawdą, że we wrześniu każdy będzie mógł 
się wygodnie spisać sam lub przez telefon. Może się 
bowiem okazać, że osób, które zostawiły sobie spis na 
ostatnią chwilę, jest na tyle dużo, że ograniczona będzie 
dostępność rachmistrzów i konsultantów telefonicznych. 
Będzie wprawdzie funkcjonować samospis internetowy, 
ale w tej opcji nie możemy liczyć na wsparcie rachmistrza 
i wszystkie wątpliwości będziemy musieli sobie wyjaśnić 
sami.
 Pamiętaj też, że jeśli skontaktuje się z Tobą rachmistrz 
(osobiście lub telefonicznie), nie możesz mu odmówić 
i musisz się spisać od razu! 

Za odmowę spisu grozi Ci
nawet 5 tys. zł grzywny!

 Ustawa o statystyce publicznej w artykule 57 jasno 
określa, że kto wbrew obowiązkowi odmawia udzielenia 

informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu sta-
tystycznym podlega grzywnie. Jej wysokość każdorazo-
wo określa sąd w odrębnym postępowaniu administra-
cyjnym i może sięgnąć nawet 5 tys. złotych!  

 NIE BÓJ SIĘ SPISU!
PAMIĘTAJ O NAJWAŻNIEJSZYCH ZASADACH: 

1. Bądź świadomym obywatelem i korzystaj z wiary-
godnych źródeł
2. Czy spis jest legalny? Czytaj przepisy, a nie opinie 
anonimów
3. Nikt nie pozna danych o Tobie 
4. Twój udział naprawdę się liczy!
5. Spis nie prześwietla Twojego majątku 
6. Spis zajmie Ci tylko 10 minut!
7. Zaufaj rachmistrzowi - jego zadaniem jest Ci pomóc
8. Z rachmistrzem oszczędzisz swój cenny czas
9. Nie czekaj do końca września
10. Za odmowę spisu grozi Ci nawet 5 tys. zł grzywny!

 Już ponad 1,8 mln zwolnień lekarskich wystawili 
medycy z Mazowsza od początku tego roku. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych przypomina pacjentom, że 
mogą otrzymywać powiadomienia o wystawionych 
im zwolnieniach SMS-em lub e-mailem. 
 Taką możliwość daje profil na Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS (PUE). Ma go już ponad 8,3 mln użyt-
kowników w całym kraju.

SMS z danymi zwolnienia lekarskiego
 Każdy ubezpieczony może włączyć na platformie ZUS 
subskrypcję powiadomień o nowych zdarzeniach na 
swoim koncie w PUE. Może to być np. nadejście nowego 
dokumentu z ZUS albo wystawienie nowego zwolnienia 
lekarskiego. Powiadomienie przychodzi wtedy SMS-em 
na telefon albo na adres e-mail – w zależności od tego, 
jaką opcję wybrał ubezpieczony. War-
to z takiej usługi korzystać, żeby mieć 
pod ręką dane swojego zaświadczenia 
lekarskiego, między innymi informacje 
o jego okresie.

SMS z hasłem do PUE
 W ostatnim czasie wiele osób do-
stało z ZUS także SMS z jednorazowym 
hasłem do konta na Platformie Usług 
Elektronicznych. Taką wiadomość otrzy-
mują rodzice, którzy złożyli wniosek 
o świadczenie „Dobry Start 300+” przez 
bank lub portal Emp@tia. W tej sytuacji 
ZUS zakłada im z automatu konto na 
PUE (jeśli wcześniej go nie mieli), bo 
właśnie za pomocą tego portalu insty-
tucja będzie kontaktować się w sprawie 

złożonego wniosku. Przez platformę przekaże informację 
o przyznaniu 300+ albo poprosi o brakujące dokumenty.
 SMS z jednorazowym hasłem do PUE przychodzi z nu-
meru 2075. Dla bezpieczeństwa login do konta Zakład 
przesyła rodzicowi osobno e-mailem. Wiadomości przy-
chodzą na numer telefonu i adres e-mail, które rodzic po-
dał we wniosku o świadczenie 300+.

Małgorzata Korba
z biura prasowego

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

SMS O ZWOLNIENIU LEKARSKIM I PUE
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 Dożynki to dzień ukoronowania całorocznej pracy rolników. Okazja do wspólnych spotkań, podziękowania za tegoroczne zbiory 
i jednocześnie prośba o pomyślność przyszłych. Obyczaj korzeniami sięga czasów słowiańskich. Najważniejszymi symbolami Świę-
ta Plonów były okazałe wieńce, plecione ze wszystkich rodzajów zbóż, kwiatów polnych, owoców, warzyw i kolorowych wstążek.          
 Tegoroczne dożynki gminne odbyły się w niedzielę 29 sierpnia. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. dziękczynnej w intencji 
rolników, celebrowanej przez księdza Marcina Loretza, proboszcza Kościoła Św. Wojciecha BM w Płochocinie.    
 Druga część obchodów odbyła się na terenie boiska AKS FC w Płochocinie. Zaszczytną funkcję Starostów tegorocznych Dożynek 
pełnili pani Magdalena Karolak i pan Jacek Majewski, rolnicy ze wsi Święcice. Rozpoczęli oni korowód, niosąc wieniec i bochen chleba 
z tegorocznej mąki, który przekazali burmistrzowi panu Pawłowi Kanclerzowi, jako najcenniejsze dary ziemi, symbolizujące urodzaj 

i dostatek. Burmistrz podziękował rolnikom za ich ciężką pracę, za wysiłek włożony w zbiór plonów, podkreślił,  że  trudna sytuacja, 
nie ominęła również sektora rolniczego. Zebranych mieszkańców przywitał także Przewodniczący Rady Miejskiej pan Andrzej Cichal 
oraz członkowie Rady Miejskiej. 
 Po części oficjalnej rozpoczął się festyn dożynkowy. Na mieszkańców w każdym wieku, czekało sporo atrakcji m.in. degustacja 
tradycyjnych potraw przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrkówka Małego i Święcic. Dla najmłodszych zorga-
nizowano wesołe miasteczko oraz dostępne były dmuchańce.                                                                                         
 Na scenie, od wczesnych godzin popołudniowych prezentowały swoje talenty, amatorskie zespoły z Domu Kultury „„Uśmiech”, 
czyli Zespół Ludowy Ożarowiacy oraz Ożarowskie Kumoszki. W repertuarze znalazły się pieśni żniwne i dożynkowe, które wprowadziły 
zebranych w podniosły nastrój obrzędów Święta Plonów.
 Nie zapomniano o dobrej muzyce i rozrywce. Zaproszeni artyści prezentowali różnorodny repertuar. Wystąpili m.in. Małgorzata 
Główka-Grabda z zespołem CamaSutra. Jej utwory dobrze zostały ocenione przez miłośników muzyki disco polo. 
  Zaprezentował się również Zespół Horyzonty, to trio: Mariusz, Robert i Igor. Od ponad dwudziestu lat poszerzają muzyczne hory-

zonty swoich fanów. Panowie połączyli taneczne rytmy i mocne 
uderzenia gitary. Zebranych rozbawił Kabaret  Czesuaf - pre-
zentując inteligentny, niebanalny humor. Sarsa - GWIAZDA WIE-
CZORU, polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka 
i producentka muzyczna. Artystka, która piosenką „„Naucz mnie” 
podbiła polski rynek muzyczny. Każdy jej album czy singiel cie-
szył się niesamowitą popularnością, zdobywając miano platyno-
wej, diamentowej czy złotej płyty. Jej koncert spotkał się z du-
żym zainteresowaniem. Piosenkarka urzekła osobliwą barwą 
głosu.    
    Zwieńczeniem wieczoru był występ Agnes Violin, polskiej 
skrzypaczki, koncertującej na całym świecie. Jej utwory porwały 
publiczność. Ciekawostką było to, że  wykonywała je na zapro-
jektowanych przez siebie diamentowych skrzypcach.                                                                                                 
      Ten wieczór pozostanie na długo w naszej pamięci. Do zoba-
czenia za rok.

Renata Kwiatkowska
Joanna Michrowska-Kamińska 

DOŻYNKI GMINNE 2021
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA

CZWartek piątek sobota

Plan
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 Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Ożarowie Mazowieckim  poszukuje osób gotowych 
do  podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekuna wykonującego usługi opiekuńcze dla mieszkańców 
gminy  Ożarów Mazowiecki  objętych tą formą wsparcia przez OPS  w roku 2021.

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

Wymagania zleceniodawcy to przede wszystkim:
 ▶ dyspozycyjność,

 ▶ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna,
 ▶ pozytywne nastawienie do osoby starszej,

 ▶ umiejętność dobrej organizacji pracy w domu chorego,   
 ▶ mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku .   

Zakres obowiązków:   
Usługi opiekuńcze mogą obejmować:                                                                                  

 ▶ pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych tj.  pomoc w dokonywaniu zakupów 
i dostarczanie ich podopiecznemu, przyrządzanie posiłków (w razie konieczności przygotowanie posiłków 

na części dnia w której podopieczny zostaje sam, nakarmienie),
 ▶ czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego,

 ▶ czynności związane z utrzymaniem higieny otoczenia,
 ▶ opieka i pielęgnacja zgodnie z zaleceniami lekarza,

 ▶ zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 
od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, tel. 22 722 26 73 wew. 207, 209, 212.

 Nabór nie jest opatrzony terminem, gdyż Ośrodek odnotowuje duże zapotrzebowanie na świadczenie 
tej formy pomocy, dlatego stale poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku.

OGŁOSZENIE O PRACĘ
- OPIEKUN WYKONUJĄCY USŁUGI OPIEKUŃCZE
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 20 sierpnia tego roku swoje setne urodziny obchodziła Pani Kazimie-
ra Kościńska - mieszkanka Strzykuł.

 Z tej okazji wizytę Jubilatce złożyli Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
-  Paweł Kanclerz oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Jolanta Dragan. 
Oprócz gratulacji i życzeń kolejnych lat życia w zdrowiu był bukiet kwiatów 
oraz drobny upominek.
 Pani Kazimiera urodziła się 20 sierpnia 1921 r. w Zaborowie. Z piątki ro-
dzeństwa, oprócz niej żyje jeszcze siostra, która ma 91 lat. Jubilatka doczeka-
ła się 4 dzieci, 12 wnuków, 17 prawnuków oraz 20 praprawnuków. 
 Większość życia Pani Kazimiera spędziła w Gminie Ożarów Mazowiecki. 
Pracowała w PGR Strzykuły oraz PGR Kręczki. 
 Jeszcze raz gratulujemy pięknego jubileuszu setnych urodzin. Życzy-
my zadowolenia z każdego nowego dnia, przeżycia w szczęściu i zdro-
wiu kolejnych lat oraz miłości i szacunku ze strony najbliższych.  
 

Jolanta Dragan 
Kierownik USC

SETNE URODZINY

Pani Kazimiera w roku 1967

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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 Dzień 1 września 1939 roku, o godzinie 6:30 Zbi-
gniew Świętochowski przerywa planową audycję ra-
diową Polskiego Radia i nadaje komunikat o wybuchu 
II wojny światowej, następnie zostaje wyemitowany 
nagrany wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego 
słynny komunikat specjalny: „A więc wojna. Z dniem 
dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą 
na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne 
przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres 
wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierun-
ku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tyl-
ko o jednym: walka aż do zwycięstwa”.   

„Życie w Ożarowie początkowo biegło normalnym try-
bem, cicho i spokojnie, nikt nawet nie przeczuwał jak szyb-
ko i gwałtownie wszystko się zmieni” tak początek wojny 
w Ożarowie opisywał Pan Lech Sedlaczek w swoich wspo-
mnieniach.
 Początkowy spokój nie zwiastował koszmaru jaki miał 
się tutaj rozpocząć już za kilka dni. Bieg wrześniowych wy-
darzeń nabierał tempa i przynosił coraz mniej optymistycz-
ne wiadomości z kraju. Niemiecka ofensywa przetaczała 
się przez Polskę. Wojna błyskawiczna, słynny „Blitzkrieg” 
przynosił niespodziewanie szybkie efekty. Już 8 września 
wojska niemieckie docierają na przedmieścia Warszawy. 
Armie Polskie zgodnie z rozkazami wycofują się w kierunku 
stolicy i dalej za Wisłę, w celu przegrupowania do stawie-
nia dalszego oporu zanim nie nadejdzie oczekiwana po-
moc z zachodu. Niemcy zaciskają pierścień wokół stolicy, 
zaczyna się jej oblężenie. Pierwszym poważnym epizodem 
z początku wojny w Ożarowie, było zbombardowanie to-
rowiska przed przejazdem kolejowym na ul. Mickiewicza. 
Dnia 9 września, w wyniku nalotu niemieckiego bombow-
ca nurkującego Ju 87 „Stuka”, zostaje celnie trafiony polski 
pociąg transportujący amunicję. Cały skład i torowisko zo-
stały doszczętnie zniszczone, szczęśliwie jak głosi przekaz 
pisany, załodze tego pociągu udało się umknąć z piekła 
eksplozji, po czym schroniła się w piwnicy okolicznego 
budynku poczty na ulicy Kolejowej.  Zniszczenie tego po-
ciągu, bardzo mocno wryło się w pamięci mieszkańców. Ta 
okropna pożoga trwała cały dzień i całą noc. Eksplodująca 
amunicja rwała się z przeraźliwym hukiem, odłamki łusek, 
pocisków jak również szczątki wagonów zasłały najbliższą 
okolicę torowiska. Ludzie, którzy schronili się w piwnicach 

budynku seminarium księży Pallotynów w Ołtarzewie, 
wspominali że odłamki eksplodującej amunicji dolatywa-
ły nawet do nich. Jeszcze kilka dni po spaleniu wagonów, 
dało się słyszeć pojedyncze eksplozje z pogorzeliska na to-
rach.  Ci którzy nie wiedzieli od czego niesie się ten przeraź-
liwy huk, myśleli że to odgłos kanonady dział zbliżającego 
się ku stolicy frontu. Ogrom zniszczenia możemy zobaczyć 
dzisiaj na zachowanych zdjęciach, a tych zachowało się 
całkiem niemało. Niemieccy żołnierze, którzy przemiesz-
czali się wraz ze swoimi jednostkami przez zajęte tereny, 
lubowali się w robieniu pamiątkowych fotografii.  Znisz-
czone tabory, rozbite czołgi i samoloty, spalone domy, cały 
obraz wojennego zniszczenia był bardzo chętnie utrwala-
ny na kliszach. Zdjęcia trafiały później do pamiątkowych 
albumów i tak dzięki temu przetrwały do dzisiaj. Obecnie 
takie albumy są rozbierane na pojedyncze zdjęcia, które 
to później trafiają na różne portale aukcyjne. Fotografie te 
są dwojako ciekawe, po pierwsze pokazują ogrom znisz-
czenia jaki niesie za sobą każda wojna. Po drugie, na tych 
ujęciach możemy zobaczyć jak wyglądała wtedy najbliższa 
okolica torowiska przed stacją w Ożarowie. Zdjęcia zdjęcia-
mi, ale jest jeszcze coś o czym wie znikoma liczba osób. Ja-

kiś czas temu oglądając niemieckie kroniki z września 1939 
roku, na jednej z nich zauważyłem pogorzelisko łudząco 
podobne do tego na torach w Ożarowie i nie pomyliłem 
się. 
 W niemieckim filmie propagandowym „Felduzg in 
Polen” z roku 1940, wyprodukowanym na zlecenie Mini-
sterstwa Propagandy III Rzeszy, możemy zobaczyć Oża-

Z KART HISTORII …
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rów trochę z innej perspektywy, bo z pokładu samolotu 
W dziesięcio sekundowym urywku materiału, który zareje-
strował niemiecki samolot lecący w kierunku wschodnim,  
widzimy zniszczenia składu i torowiska od obecnej ul. Ci-
chej do mniej więcej ul. Nieznanej (prawie trzysta metrów 
ogromnego pogorzeliska). W ostatnich dwóch sekundach 
zobaczymy  bardzo charakterystyczny spalony wagon pasa-
żerski, który uwieczniono na wielu zdjęciach z tego miejsca. 
I to właśnie dzięki niemu skojarzyłem ten materiał filmowy 

ze zdjęciami.  Jako ciekawostkę dodam, że jest to drugi naj-
starszy fragment filmu po „Trędowatej” z roku 1936, na któ-
rym uwieczniono Ożarów. Całą kronikę „Feldzug in Polen” 
można obejrzeć w internecie pod tym adresem: https://ar-
chive.org/details/1940-Der-Feldzug-in-Polen.
 Fragment, który opisałem zaczyna się od 26 minuty 
sekund 52 i trwa przez kolejnych sekund dziesięć.  Wszyst-
kich, których zainteresowała ta historia, odsyłam i zapra-
szam gorąco do odsłuchania wspomnień udostępnionych 
przez Bibliotekę w Ożarowie. Na stronie internetowej, 
w dziale „regionalia” i dalej „historia mówiona”, możemy 
między innymi odsłuchać wspomnienia Panów: Janusza 
Orsika i Józefa Kiljańskiego, którzy wspominają ten wrze-
śniowy epizod z roku 1939.  Również w bibliotece, kto nie 
ma jej w swojej biblioteczce jest książka: „Walka Mieszkań-
ców Ożarowa i Okolic z Okupantem w latach 1939-1945” 
(zielona okładka). Również w niej możemy przeczytać 
co  nieco o spalonym pociągu. Zapraszam również na 
moją stronę internetową: ozarowskiportalhistoryczny.pl, 
tam zobaczycie Państwo więcej zdjęć opisanego pociągu, 
do końca roku pojawią się kolejne. 

Marcin Soduł
Ożarowski Portal Historyczny

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożaro-
wie Mazowieckim  informuje, że od 1 lipca 
2021 r. składanie wniosków o ustalenie pra-
wa do świadczenia Dobry Start odbywa się 
wyłącznie w formie elektronicznej, a ob-
sługą zadania, zamiast  Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zajmuje się Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych.

Jak złożyć wniosek od 1 lipca 2021?

 Wszyscy rodzice od 1 lipca 2021 r. skła-
dają wnioski wyłącznie online:
• przez bankowość elektroniczną
• przez Portal informacyjno-usługowy 
Emp@tia
• przez portal PUE ZUS.
 Nie ma możliwości składania wniosków 
w formie papierowej.

 Warto zaznaczyć, że dla osób, które do 

tej pory składały wnioski o świadczenie po-
przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS 
oraz system Empatia zmiana będzie niewi-
doczna, ponieważ z ich perspektywy skła-
danie wniosków odbędzie się dokładnie 
w takim samym trybie.

 Wnioski w formie elektronicznej moż-
na składać do dnia 30 listopada 2021r.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE
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Najstarsza kapliczka w naszej gminie?
Dwie w Myszczynie i Pilaszkowie. Bardzo porusza mnie 
napis widniejący na tej pierwszej: „Boże ratuj nas! Dobro-
wolna ofiara włościan wsi Myszczyn. 1899 rok”.

Wiadomo, o jaki ratunek prosili?
Najprawdopodobniej o wolność. 

A kiedy powstała druga kapliczka w Pilaszkowie? 
10 lat wcześniej niż ta, w Myszczynie. Właśnie czeka na re-
mont i jest pierwsza w kolejce. Kiedyś stała wśród zieleni, 
na polu. Dziś jest tam rondo, a kapliczka stoi za płotem, 
taka porzucona. Chcę ją ustawić w odpowiednim miej-
scu. 

Jak to się stało, że zajął się Pan renowacją gminnych 
kapliczek?
Jestem inżynierem i całe życie pracowałem w zawodzie. 
W pewnym momencie wyspecjalizowałem się w budow-
nictwie sakralnym. Budowałem kościół na Ursynowie, 
nadzorowałem budowy jeszcze kilku innych kościołów. 
Gdy przeszedłem na emeryturę i wróciłem do Ożarowa 
na ziemię po moich pradziadkach, zacząłem się zastana-
wiać: co by tu jeszcze robić? Ponieważ jestem wierzący, 
zwróciłem się do „Góry”: może jakieś zajęcie mi ześlesz? 
I przyszła mi do głowy taka myśl: ka-
pliczki! Ale nie wiedziałem, jak i za co? 
Wkrótce zgłosił się do mnie kolega 
(znaliśmy się ze spotkań grupy ,,Męż-
czyzn św. Józefa’’ w Ołtarzewie), który 
powiedział: „Koło mnie jest taka uboga 
kapliczka. Może pojechalibyśmy razem 
ją zobaczyć? To była ta z 1899 roku 
w Myszczynie. Od niej wszystko się za-
częło.

Do niej ma Pan największy senty-
ment? 
Tak. I jeszcze do dwóch innych, które 
znajdują się w pobliżu mojego miejsca 
zamieszkania - jedna na ul. Zamoyskie-
go, druga na ul. Parkowej.

Dlaczego akurat do nich?
Bo tu się wychowałem i gdy szedłem do 
szkoły z innymi dziećmi, to żeby było najbliżej - zwłaszcza 
w zimie - szło się po przekątnej, przez pole, czyli od ka-
pliczki do kapliczki. Ponadto przy budowie jednej z nich 
pomagał mój dziadek, zwoził kamienie na jej budowę.

W jaki sposób udało się pozyskać fundusze na remont 
pierwszych kapliczek?
Na wieczorze kolędowym u sióstr Urszulanek poznałem 
Państwa Zarembów. Z widzenia już ich znałem, ale nie 
wiedziałem, kim są. Zaczęliśmy rozmowę. Okazało się, 
że piszą do „Misericordii”. Zaproponowałem im artykuł 

o kaplicz-
kach. Chcia-
łem jakoś 
ruszyć temat. 
Pani Grażyna 
L i p s k a - Z a -
remba zro-
biła ze mną 
w y w i a d . 
Opowiedzia-
łem w nim 
o tej pierw-
szej kaplicz-
ce z Myszczyna. Po wywiadzie Pani Grażyna powiedziała 
do mnie: niech Pan sam pisze o kapliczkach. Ja?! Nigdy 
nic nie pisałem. No i się zaczęło. Najpierw pisałem do „Mi-
sericordii”, a potem powstało Wirtualne Muzeum Ożarów 
Mazowiecki, w którym publikowaliśmy rozszerzoną wer-
sję artykułów z „Misericordii”. 

Artykuły pomogły?
Bardzo. Ktoś przeczytał, ktoś się zgłosił z propozycją sfi-
nansowania remontu, także moi sąsiedzi. „To naszą ka-
pliczkę też wyremontujmy” - zaproponowali. Pani Basia, 

sąsiadka, była główną iskierką tego 
działania. Ona poprowadziła całą zbiór-
kę pieniędzy i potem nimi zarządzała.
Poszedłem do gminy, powiedziałem, że 
będziemy remontować kapliczkę i żeby 
nam nie przeszkadzano. Odrestaurowa-
liśmy kapliczkę przy ul. Zamoyskiego za 
własne pieniądze. Przy okazji remon-
tu odkryliśmy wiek kapliczki. Jeden 
z sąsiadów powiedział o tabliczce, która 
przez lata schowana była głęboko pod 
tynkiem. Zaczęliśmy szukać jej wykry-
waczem metalu. Najpierw natknęliśmy 
się na drut kolczasty, w końcu, jeszcze 
głębiej na tabliczkę, z widniejącym na 
niej rokiem 18… (pełna data nieczytel-
na). Znaleźliśmy też w ziemi kopiejkę 
z 1911 roku. 

Jaką jeszcze kapliczkę udało się Panu odnowić?
W Kręczkach. Syn Państwa, którzy sfinansowali remont 
kapliczki, chłopiec z pierwszej klasy szkoły podstawowej, 
przed restauracją narysował projekt kapliczki. Wymieni-
liśmy stare, sypiące się ogrodzenie, odnowiliśmy figurę 
Matki Boskiej, która też była w bardzo złym stanie. 
Kapliczka  w Kręczkach jest kapliczką tzw. dworską. Ka-
pliczki zwykle były stawiane na granicach wsi lub ma-
jątku. Gdy wchodziło się do wsi, należało przy kapliczce 
bądź przy krzyżu pokłonić się. To też było miejsce poże-
gnalne, przy którym zatrzymywały się pogrzeby. 

POPROSIŁEM „GÓRĘ”,
ŻEBY ZNALAZŁA MI ZAJĘCIE

 - ROZMOWA Z PAWŁEM ZDANOWICZEM 
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ZAPISY NA ZAJĘCIA KULTURALNE NA ROK 2021/22

Najbardziej wymagający remont?
W Myszczynie, który teraz prowadzi-
my. Czeka nas trudny remont kapliczki 
w Wieruchowie. Fundatorami jej byli 
panowie - Rejgant i Kanclerz. Tablica, 
którą widać na zdjęciu z lat 1978/80, 
a której już nie ma, mówi: „Ku chwale 
Boga i Ojczyzny ufundował Rejgant 
i Kanclerz w 1919 r.” Kapliczkę ustawio-
no na skrzyżowaniu. Gdy budowano 
rondo, trzeba było ją przestawić. Gdy 
ją przestawiano, przy okazji obłożono 
płytkami, ale w niefachowy sposób. Po 
jakimś czasie płytki poodpadały, moc-
na zaprawa zniszczyła cegłę.  

Co jest najtrudniejsze w tych remon-
tach?
Przede wszystkim odtworzenie wyglą-
du pierwotnego, co nie zawsze jest możliwe. 

Co wtedy?
Odnawiamy to, co jest. Nie wiemy, jak oryginalnie wy-
glądała dworska kapliczka w Kręczkach. Nie wiemy, jak 
pierwotnie wyglądał krzyż w Umiastowie, wiadomo tylko 
tyle, że był żelazny, ale czy to był ten, co dziś, czy miał 
cokół betonowy? Nie mamy takiej wiedzy. 
Z tym krzyżem jest związana bardzo ciekawa historia. 
Stał sobie taki biedny i gdy zacząłem się nim interesować, 
trafiłem do osoby, której dziadek był kowalem w majątku 
Umiastów i na zlecenie dziedzica postawił ten krzyż. 
Moja rozmówczyni urodziła się w czasie II wojny świato-
wej na ziemiach wschodnich. Jej mama przyjechała tam 
przed wojną do swojego wujka - brata kowala z Umiasto-
wa. W czasie wojny całą rodzinę wywieziono na Sybir. Po 
wojnie wrócili do Umiastowa. Kuźni już nie było, spłonęła, 
ale ziemia pozostała. Pobudowali się i moja rozmówczyni 
do tej pory tu mieszka. Ma 86 lat, piękny umysł, wspania-

le opowiada. Zgromadziła wspaniałe 
zbiory książek na temat Sybiraków.
Teraz zbieram materiały o kapliczce na 
wjeździe do jednego z domów w Bro-
niszach. Już wiem, że kapliczka po-
wstała w 1945 lub 1946 roku i została 
wybudowana jako wotum dziękczynne 
za powrót męża z zesłania. Walczył on 
w wojsku polskim i został przez Rosjan 
wzięty do niewoli. Szczęśliwie nie był 
oficerem i nie został wywieziony do Ka-
tynia, lecz na Sybir, z którego wrócił po 
wojnie. Żonę i córkę odnalazł u swojej 
siostry w piwnicy warszawskiej kamie-
nicy – uciekły do Warszawy myśląc, że  
tu będzie bezpieczniej. Wrócili na go-
spodarstwo rodzinne w Broniszach. Co 
prawda, zajęte było przez Niemców, ale 

oddano im jeden pokój. 

Skąd się wzięła prawosławna kapliczka w Broniszach?
No właśnie… Tego nie wie nikt. Mówi się, że jest związa-
na z bitwą w Broniszach z Moskalami w Powstaniu Stycz-
niowym. Naszych żołnierzy zginęło wówczas ponad 200, 
a przeciwników 7 lub 8. Przez jakiś czas opiekowali się 
tą kapliczką prawosławni mieszkańcy gminy, obecnie - 
Ukraińcy, którzy pracują w Broniszach.

Ile jest kapliczek w gminie?
Jeszcze dokładnie nie policzyłem. Na pewno ponad 50  – 
zarówno tych starych, jak i tych nowych.

Czy współcześnie wiele ich powstaje?
Niewiele. Głównie na prywatnych posesjach.

 Więcej artykułów o kapliczkach autorstwa Pawła Zda-
nowicza można przeczytać na Wirtualnym Muzeum Oża-
rowa Mazowieckiego https://wmom.pl/

 Trwają już zapisy na zajęcia, które będą odbywać 
się w Domu Kultury „Uśmiech”, Filii w Józefowie i Bro-
niszach oraz w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy 
Parku”. Przed złożeniem zapisu proszę zapoznać się 
z regulaminem zajęć. Również częścią regulaminu 
dotyczącą ograniczeń spowodowanych pandemią 
(regulamin dostępny na dkusmiech.eu, zakładka 
„o nas”). 
 Zapisów na zdecydowaną większość zajęć dokonuje-
my przez portal strefazajec.pl. Linki do zajęć w poszcze-
gólnych placówkach dostępne są na dkusmiech.eu, za-
kładka „zajęcia”.
 Aby zapisać siebie lub dziecko należy założyć konto 
w serwisie strefazajec.pl dodać do niego dzieci lub innych 
członków rodziny (Jeśli ktoś założył konto w minionym 
roku to konto jest aktywne i możemy z niego korzystać). 
 Sugeruję, aby zakładać konto i logować się na nie 
z użyciem maila i hasła i nie korzystać z możliwości reje-
stracji i logowania przy pomocy np. facebooka. Częstym 
błędem jest gdy użytkownik zakłada konto a potem pró-
buje  logować się przy pomocy facebooka (lub odwrot-

nie). Powstają wtedy dwa oddzielne konta z różnymi da-
nymi, których nie można scalić.  
 Należy pamiętać, że zapisując się na zajęcia przez por-
tal strefazajec.pl dokonujemy opłat tylko ze swojego kon-
ta w strefie zajęć, korzystając z opcji szybkich płatności. 
Nie ma innej możliwości zapłaty za zajęcia.
 Jedynie za zajęcia indywidualne, takie jak nauka gry 
na instrumentach lub nauka śpiewu można płacić zwy-
kłym przelewem lub kartą płatniczą w kasie Domu Kul-
tury. Tych zajęć nie ma na strefie zajęć. Można zapisać się 
na nie telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Domu 
Kultury „Uśmiech”. 
 Posiadaczom Ożarowskiej Karty Rodziny 3+ przypo-
minamy, że aby otrzymać należne im zniżki w opłatach, 
muszą przysłać skan karty z widocznym nazwiskiem po-
siadacza, numerem oaz datą ważności na adres sekre-
tariat@dkusmiech.eu lub okazać kartę w sekretariacie 
Domu Kultury, Filii lub CIS. Zniżki będą naliczane od naj-
bliższej płatności po okazaniu karty. 

 Paweł Krupa
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 15 sierpnia Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
zaprosił mieszkańców gminy do uczczenia wyjątko-
wych wydarzeń w historii naszego narodu takich jak, 
Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska, Po-
wstanie Warszawskie. Walka Polaków niejednokrot-
nie toczyła się nie tylko o wolność, granice, utracone 
ziemie, państwowość, ale też o język, kulturę, pamięć 
czy godność, a także religię.
 11 listopada 1918 roku w Campiegne podpisano rozejm, 
zakończyła się wówczas I wojna światowa, a Polska po 123 
latach niewoli odzyskała niepodległość. Do odzyskania nie-
podległości przyczyniło się wielu Polaków. Byli to m.in. Józef 
Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Wincen-
ty Witos, Ignacy Daszyński, generał Józef Haller.

 Stoczona 15 sierpnia 1920 r. Bitwa Warszawska, nazywa-
na także „Cudem na Wisłą” jest zaliczana do 18 najważ-
niejszych bitew w dziejach świata. Dzięki wygranej Armii 
Krajowej nad Armią Czerwoną udało się odwrócić losy 
konfliktu wojny polsko-bolszewickiej i zapobiec inwazji 
sowieckiej na Europę Zachodnią i ekspansji komunizmu. 

Od 1992 r. dla uczczenia tego zwycięstwa obchodzone 
jest w naszym kraju Święto Wojska Polskiego.
 1 sierpnia 1944 r. na mocy rozkazu dowódcy Armii 
Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” w ra-
mach akcji „Burza” o 17.00, tzw. godzinie „W” rozpoczęło 
się  Powstanie Warszawskie. Miało na celu wyzwolenie 
stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do 
niej Armii Czerwonej. Była to największa bitwa, podczas 

II wojny światowej stoczona przez organizację podziem-
ną z wojskami okupanta.
 Powstanie Warszawskie „to był zryw pochodzący 
z serca, bez przymusu...”. Ramię w ramię do walki stanęli 
robotnicy i intelektualiści, stronnicy niemal wszystkich 
opcji politycznych, ludzie w różnym wieku, różnego po-
chodzenia i różnych wyznań. 
 Dla uczczenia pamięci bohaterów tamtych wydarzeń 
zorganizowano koncert pieśni patriotycznych. Partne-
rem tego wydarzenia była Parafia pw. NMP Królowej 
Apostołów w Ołtarzewie.
 Po mszy świętej o godz. 13.00, wystąpili soliści: Anna 
Grabowska-Nawodna – sopran, Krzysztof Ciupiński-
-Świątek - tenor, na fortepianie akompaniował Adam 
Sychowski. Wprowadzenie do koncertu poprowadziła 
Katarzyna Soja.
 Był to wyjątkowy koncert pieśni żołnierskich i patrio-
tycznych, artyści zaśpiewali m.in. takie znane utwory jak: 
„Przybyli ułani pod okienko”, „Legiony polskie”, „Śpiewka” 
czy „Sanitariuszka Małgorzata”. Pojawiły się też pieśni 
Maryjne z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny jak „Ave Maryja”. 

Marzena Kałużna 

KONCERT PATRIOTYCZNY
„JESZCZE NIE ZGINĘŁA”
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     W lipcu odbyła się akcja „Lato z Uśmiechem” 
w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowiec-
kim, która oferowała wiele atrakcyjnych propozy-
cji spędzania wolnego czasu w wakacje.  
 Podczas kręcenia i montażu filmu uczestnicy mogli 
samodzielnie stworzyć film, poznać techniki i metody 
kręcenia filmów oraz podstawy charakteryzacji. Pokło-
siem całotygodniowych zajęć była realizacja filmu pt.: 
Jazda i zasady BHP na pumptracku, który można obej-
rzeć na stronie internetowej Domu Kultury „Uśmiech”.
 Daliśmy również możliwość skorzystania z zajęć 
tanecznych, podczas których dzieci stworzyły układ 
choreograficzny do ich ulubionej, nowoczesnej muzyki. 

Ćwiczenia poprzedzone były rozgrzewką, a dla uatrakcyj-
nienia używane były rekwizyty taneczne tj. hula-hop, kape-
lusze i pompony.
 Pasjonaci sztuk kulinarnych mogli upiec chałkę krakow-
ską, przyrządzić kolorowe kanapeczki, upiec ciasteczka, pysz-
ną i kolorową pizzę oraz zrobić zdrową sałatkę owocową.
 Natomiast podczas zajęć umuzykalniających uczestnicy 
spróbowali swoich sił grając na pianinie, dzwonkach,  słu-
chając fletu poprzecznego i doskonaląc umiejętności wo-
kalne.

Instruktor Marzena Kałużna
Instruktor Katarzyna Cyniak-Górnecka

LATO Z UŚMIECHEM

 W niedzielę, 8 sierpnia zaprosiliśmy 
mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki – 
jako organizatorzy Ożarowskiej Sceny Let-
niej - na koncert zespołu Trzy Korony 2000.
 W roku 1970 znany ówcześnie jeden z lide-
rów zespołu „Czerwone Gitary” Krzysztof Klen-
czon postanowił rozpocząć pracę na własny 
rachunek zakładając grupę „Trzy Korony”. W tej 
formacji została nagrana tylko jedna płyta pt. 
„10 w skali Beauforta”. Płyta long play była tylko 
jedna, ale znajdowały się na niej same przeboje, 
które przetrwały do dzisiaj. Artysta po wyjeź-
dzie do USA zginął tragicznie w wypadku samo-
chodowym.  
 Przez wiele lat pamięć o Krzysztofie Klen-
czonie była jakby trochę przyćmiona  twórczo-
ścią następnych pokoleń artystów. W roku 2000 
toruński artysta Jerzy Aniszewski przypomniał światu 
o nieco zapomnianej twórczości Klenczona zakładając 
zespół Trzy Korony 2000, który swoją twórczość skierował 
na wykonywanie utworów ówczesnych „Trzech Koron”.
 6 stycznia 2005 roku oficjalnie został podpisany do-
kument o reaktywacji zespołu „Trzy Korony”.  Grupa kon-
certuje na terenie Polski, jak i poza jej granicami m.in. 
w Niemczech, Szwecji, Danii, Norwegii; głównie dla Po-
lonii.

 Koncert, podczas którego każdy utwór, był ponadcza-
sowym przebojem, dla zgromadzonej publiczności to po-
wrót do lat młodości.  Obok takich przebojów, jak m.in.: 
10 w skali Beauforta, Anna Maria, Historia Jednej Znajo-
mości, wysłuchaliśmy również utwór o wyjątkowym cha-
rakterze: Biały Krzyż.
 Występem zespołu Trzy Korony 2000 zakończyliśmy 
program tegorocznej Ożarowskiej Sceny Letniej.

Viola Wściseł
Foto: Katarzyna Cyniak-Górnecka

TRZY KORONY 2000
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 ▶ Uchwała Nr XLII/383/21 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XLII/384/21 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

 ▶ Uchwała Nr XLII/385/21 zmieniająca uchwałę 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi 
Umiastów, dla działek ewidencyjnych nr 60, 61/2 i 65/2

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 XLII nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 27 lipca 2021 r.

Gminny kalendarz wyda-
rzeń dostępny jest na stronie 
www.ozarow-mazowiecki.
pl Uzupełniamy go systema-
tycznie o różne informacje 
dotyczące imprez kultural-
nych, sportowych, projektów 

edukacyjnych oraz społecznych. Organizatorów 
tego typu imprez zaplanowanych na terenie gmi-
ny w 2020 roku zachęcam do przesyłania informa-
cji na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.
pl, w celu zamieszczenia w Kalendarzu wydarzeń.

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PODPISANO UMOWY:

 ▶ z wykonawcą: MAN TRUCK & BUS POLSKA Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wolicy na dostawę fabrycznie nowego, 
lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa tech-
nicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem na wypo-
sażenie OSP w Ożarowie Mazowieckim - za cenę ofertową 
brutto: 379.935,93 zł

 ▶ z wykonawcą: INVEST BIURO Sp. z o.o. Sp. K. z sie-
dzibą w Rzeszowie na budowę kortów tenisowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą oraz siłowni zewnętrznej 
w ramach operacji pn. „Budowa obiektu rekreacyjno-tu-
rystycznego w Ożarowie Mazowieckim” w ramach pod-
działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność, objętego PROW na lata 2014-2020”  w zakresie za-
dania nr 1 tj. budowy kortów tenisowych - za cenę ofer-
tową brutto: 689.475,05 zł

 OGŁOSZONO-WSZCZĘTO POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

 ▶ zakup wyposażenia meblowego, pomocy edukacyj-
nych, wyposażenia multimedialnego wraz z montażem 

dla placówek oświatowych na terenie Gminy Ożarów Ma-
zowiecki

 ▶ odbiór i zagospodarowanie lub przekazanie do zago-
spodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Ożarów Mazowiecki

 ▶ modernizacja nawierzchni dróg, chodników i parkin-
gu na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki:

 • Cz. A  - ul. Kilińskiego w zakresie wykonania chodnika, 
 • Cz. B  - ul. Sikorskiego (łącznik do ul. Wybickiego ),
 • Cz. C -  ul. Zamkowa,
 • Cz. D -  parking przy placu zabaw na osiedlu Ołtarzew,
 • Cz. E  - ul. Sochaczewskiej w zakresie wykonania chod-

nika
 ▶ zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 

kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbęd-
nymi elementami instalacji zgodnie z opracowanymi 
projektami wykonawczymi przeznaczonych dla 40 go-
spodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki w ramach „Programu Zwiększenia 
Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie 
Ożarów Mazowiecki” (postępowanie powtórzone)

Zatrudnię

KIEROWCĘ-MAGAZYNIERA 
prawo jazdy kat B 

(bus do 3,5t)
praca 5-13 

cv proszę wysyłać na adres
praca@menuexpress.pl

DAM PRACĘ
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WERSJA „WEGE”

Składniki:
 ▶ 1,5 kg kapusty kiszonej
 ▶ 3 duże cebule
 ▶ 4 marchewki
 ▶ 3 jabłka najlepiej antonówka
 ▶ 0,5 kg pieczarek
 ▶ 200 g suszonych śliwek
 ▶ pieprz czarny mielony do smaku
 ▶ ziele angielskie, ok. 8 ziarenek
 ▶ listek laurowy, ok. 3 szt.
 ▶ 120 ml czerwonego wytrawnego wina

Sposób wykonania: 
 Kapustę umieścić w garnku, zalewając wodą tak, żeby 
była całkowicie przykryta. Gotować około 1 godziny na 
wolnym ogniu. W tym czasie, na patelni podsmażyć ce-
bulę na rumiano, dodać pokrojone pieczarki i dusić na 
wolnym ogniu około 20 minut, następnie połączyć z ka-
pustą. Dodać wszystkie przyprawy, startą marchewkę na 
grubych oczkach, pokrojone w paseczki  śliwki, jabłka 
również starte na tarce o grubych oczkach. Wymieszać 
wszystko z kapustą i  gotować jeszcze około 1 godziny.  
Pod koniec gotowania dodać wino i doprawić do smaku 
według uznania.

Smacznego, miłego gotowania

Bigos jesienny
Z przepiśnika pana domu K
Ą

CIK
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 Przeważnie bigos uznawany jest za potrawę ciężkostrawną, bo tłustą. 
Na  szczęście można go tak przyrządzić, aby powstała lekka i pożywna potrawa. 
Zamiast tłustych kawałków mięsnych możemy wykorzystać te chude, natomiast 
kapustę kiszoną i świeżą należy dłużej pogotować z dodatkiem kminku. Najlepszy 
bigos to ten gotowany co najmniej 2 dni. Podstawa pysznego bigosu jest kapusta 
kiszona z „dobrego źródła”, najlepiej domowa. Proponujemy dzisiaj bigos w dwóch wersjach:  wege i z mięsem.

WERSJA Z MIĘSEM

Składniki:
 ▶ 2 kg kapusty kiszonej (średnio kwaśna)
 ▶ 1 kg mięsa mieszanego wołowo- wieprzowego
 ▶ 3 duże cebule
 ▶ 200 g suszonych grzybów
 ▶ 50 dag pieczarek
 ▶ 250 g suszonych śliwek
 ▶ około 1 kg wędzonych kości
 ▶ listek laurowy
 ▶ 10 ziarenek ziela angielskiego
 ▶ 3 łyżki stołowe majeranku
 ▶ kminek według smaku 
 ▶ sól 
 ▶ pieprz

Sposób wykonania: 
 Kości wędzone umyć i  włożyć do garnka, gotować 
około 40 min. Potem przecedzić przez durszlak, kości 
odłożyć a  do wywaru włożyć kapustę i dodać przypra-
wy według uznania. Gotować na wolnym ogniu około 50 
min. W tym czasie na głębokiej patelni podsmażyć cebulę 
pokrojoną w piórka, dodać  pokrojone w drobną kostkę 
mięso i dusić  pod przykryciem, aż będzie miękkie.  Na-
stępnie połączyć z kapustą. Grzyby suszone namoczyć 
wcześniej, ugotować. Po ugotowaniu wlać płyn z ugoto-
wanych grzybów do kapusty a grzyby pokroić w paseczki, 
po czym dodać do garnka. Pieczarki umyć, pokroić w pa-
seczki, podsmażyć na patelni i dodać do kapusty. Śliwki 
suszone pokroić i połączyć z resztą składników, doprawić  
do smaku.
 Najlepiej smakuje kiedy gotowanie rozłożymy na 2 dni.

Smacznego, miłego gotowania
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„MORALNOŚĆ
PANI DULSKIEJ”

czytamy

w ramach akcji

Spotkajmy się
w ogrodzie

za biblioteką,
by w kręgu

wspólnie czytać
i słuchać

 tragikomedii
Gabrieli

Zapolskiej.

FILIA NR 1
W JÓZEFOWIE

Zadbaj o swój 
kawałek nieba

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach
dofinansowania z programu „Czyste Powietrze".

Wymień stary piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu
 w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze". 

Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowis a i Gospodarki Wodnejk

Gmina
Ożarów Mazowiecki

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

ul. Kolejowa 2, Ożarów Mazowiecki
email: r.stepien@ozarow-mazowiecki.pl
www.ozarow-mazowiecki.pl
tel. 22 731 32 10






