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Już niebawem sale lekcyjne ożarowskich szkół
i przedszkoli wypełnią się gwarem. Po raz pierwszy
szkoła w Duchnicach przyjmie uczniów klasy ósmej,
a uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 zobaczą nowy
i funkcjonalny, jeszcze pachnący farbą gmach swojej
szkoły. Po raz pierwszy również najmłodsi przyjdą
do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Lipowej.
Uczniowie i uczennice, szkoła stawia przed
wami wiele wyzwań, czasem łatwiejszych, czasem
trudniejszych, życzę wam wytrwałości w osiąganiu
zamierzonych celów i zdobywaniu wiedzy. Niech wasze
pasje i marzenia spotkają się na wspólnej drodze.
Ciepłe słowa wsparcia kieruję w szczególności
do pierwszoklasistów, którzy dopiero rozpoczynają
swoją przygodę z edukacją, życzę wam, żeby szkoła,
była miejscem, do którego przychodzić będziecie
z chęcią i mieć poczucie bezpieczeństwa, niech każdy
dzień wzbogaca was w wiedzę i nowe doświadczenia,
które zaowocują w przyszłości.
Przedszkolakom życzę jak najwięcej beztroskiej
zabawy i radości z nabywanych umiejętności
i poznawania świata.
U progu nowego roku szkolnego, do wszystkich
nauczycieli i pracowników oświaty kieruję życzenia
spokoju i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Wszystkim rodzicom życzę, abyście z dumą
patrzyli na swoje pociechy i wytrwale znajdowali
czas na wspieranie ich talentów i zainteresowań.
Paweł Kanclerz
burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Okładka: Rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego

GMINA Z WYSOKIM DOFINANSOWANIEM
NA ZAGOSPODAROWANIE
TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie
projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta
Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gmina Ożarów Mazowiecki w latach 2016-2017 zrealizowała pierwszy etap działań mających na celu zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście i jego
obszarze funkcjonalnym. Otrzymane dofinansowanie
pozwoli na realizację II etapu prac i obejmie kilkanaście hektarów terenu. W ramach projektu planowana
jest kompleksowa rewitalizacja Parku Ołtarzewskiego,
w którym przy pierwszej edycji projektu udało się m.in.
przeprowadzić pielęgnację drzewostanu, wybudować
pomost i nasadzić roślinność. Tym razem teren Parku
wzbogaci się o nowe, utwardzone ścieżki oraz kilka placów wypoczynkowo-rekreacyjnych, ścieżkę
fitness, oświetlenie, zmodernizowane zostanie
miejsce na ognisko, a zbiorniki wodne przejdą
biorekultywację. I na tym nie koniec – wykonane
zostaną nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin
oraz traw, które uzupełnią rozpoczęte uprzednio
działania na rzecz zachowania bioróżnorodności
zieleni. Chore i stwarzające zagrożenie drzewa
zostaną wycięte, a pozostały drzewostan będzie
poddany pracom pielęgnacyjnym i przycince.
Zakres projektu obejmie również nasadzenia
roślin w obszarach dotychczas jeszcze niezagospodarowanych, które znajdują się przy nowo
wybudowanych obiektach użyteczności publicznej m.in. przy Hali widowiskowo - sportowej w Kręczkach, ośrodku zdrowia w Ożarowie
Mazowieckim czy też powstających placówkach
oświatowych.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych i ograniczenia negatywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym, co jest szczególnie
istotne na miejskich obszarach zurbanizowanych.
Wartość projektu to ponad 7 mln zł, z czego otrzymana
kwota dofinansowania to 5.188.282,63 zł.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu to
czerwiec 2021 roku.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych
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Sołectwa ze wsparciem
z MIAS MAZOWSZE 2019
Drugi rok z rzędu nasza gmina złożyła wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2019. Głównym celem Instrumentu jest
zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie
wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.
W dniu dzisiejszym, w siedzibie Urzędu Miejskiego
mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego: Wicemarszałka
Pana Wiesława Raboszuka, Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego Panią Bożenę Żelazowską
oraz Pana Piotra Kandybę, Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Radosława Rybickiego oraz władze samorządowe gmin
z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na spotkaniu, podczas którego zostały podpisane umowy na wsparcie finansowe inicjatyw sołeckich w ramach MIAS MAZOWSZE 2019.
Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała dofinansowanie w wysokości
50.000 zł na realizację pięciu zadań na rzecz sześciu sołectw:
▶▶ Modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Kwiatowej we wsi Bronisze
▶▶ Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Duchnice
▶▶ Budowa, modernizacja i wyposażenie terenów rekreacyjnych we wsi
Macierzysz
▶▶ Budowa i wyposażenie Miasteczka Ruchu Drogowego we wsi Orły
oraz modernizacja placu zabaw we wsi Konotopa
▶▶ Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

Z ŻYCIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH…
W lipcu podczas Ogólnopolskiego Przegląd Zespołów
Ludowych i stołów regionalnych w Wolborzu Gminę Ożarów Mazowiecki reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich
z Piotrkówka Małego, Strzykuł i Macierzysza wraz z zespołem Ożarowskich Kumoszek.

Wszyscy prezentowali wysoki poziom artystyczny i kulinarny, zaprezentowane zostały najpiękniejsze pieśni,
stroje i zwyczaje „małych ojczyzn”.
Najlepszymi kucharkami są panie z kół gospodyń wiejskich, i to właśnie ich tradycyjne i regionalne potrawy królowały na stołach. 			
Maria Dominiak
4
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Zmiany w systemie edukacji zakładająca likwidację gimnazjum i przywrócenie
ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz
ciągle zwiększająca się w naszej gminie ilość
rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, spowodowały konieczność rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Duchnicach. Rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy na roboty budowlane nastąpiło pod koniec lipca
2018 r., a niedługo później rozpoczęto właściwe prace.

Rozbudowa obiektu polegała na dobudowaniu trójkondygnacyjnego skrzydła budynku w którym zlokalizowane będą sale lekcyjne: 4 pracownie lekcyjne na 24
uczniów każda wraz z zapleczami,
pracownia komputerowa dla 24
uczniów, ciągami komunikacyjnymi połączonymi windą, węzłami sanitarnymi, pomieszczeniami
administracyjnymi oraz fragmentu jednokondygnacyjnego z pomieszczeniami pełniącymi funkcje
dodatkowe: pomieszczenie świetlicy i stołówka. Dodatkowo w środkowej części działki doprojektowana została sala gimnastyczna,
która ma przylegać do istniejącego
budynku wraz z dwoma przebieralniami, po jednej dla chłopców
i dziewcząt.

Cała inwestycja, której koszt wynosi 6 450 000,00 zł,
w znaczącym stopniu zwiększy funkcjonalność szkoły. Dobudowywana część szkoły zwiększa powierzchnię użytkową budynku o 1159,31 m2, prowadząc do

OŚWIATA

Szkoła podstawowa
w Duchnicach - rozbudowana

zwiększenia powierzchni użytkowej całego obiektu
do 3857,54 m2. Kubatura budynku powiększy się
o 4753 m3, do wartości 18775 m3.
Pierwszy dzwonek w „nowej” szkole w Duchnicach zabrzmi w tym roku 2 września, pozwalając sprostać rosnącym wymaganiom, związanym z edukacją
dzieci i młodzieży mieszkających na terenie naszej
gminy.

Michał Toruszewski
Wydział Inwestycji i Remontów
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POŻEGNANIE
Są chwile i ludzie, których się nie zapomina

26 lipca 2019 r. odszedł

Ś.P. komandor Stanisław Piasecki
		 Mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego, urodzony 7 października 1926 roku, syn Szczepana Piaseckiego, legionisty 16 Pułku Ułanów Wileńskich. W latach 1942-1945 żołnierz AK ps. „Wilk” w 2 kampanii, 2 plutonie
Obroża ”Jaworzyn”. W czasie II wojny światowej pracownik Fabryki Kabli i organizator akcji sabotażowych przeciw niemieckiej armii. W latach 1946 – 1948 pełnił czynną służbę wojskową. Od 1950 roku służył zawodowo
w Marynarce Wojennej, gdzie przez kilka lat był szykanowany i prześladowany za przynależność do AK. Był m.in.
wykładowcą w Wyższej szkole Marynarki
Wojennej, służbę zakończył w stopniu
Komandora. Do Ożarowa Mazowieckiego powrócił w 1980 roku, działał
społecznie, był m.in. przewodniczącym
osiedla Zientarówka oraz radnym Rady
Narodowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. Od wielu lat był prezesem Zarządu Koła Ożarów Mazowiecki Związku
Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych
Więźniów Politycznych. W 2018 roku był
laureatem Honorowej Nagrody Miasta
i Gminy Felicja.

Żegnamy Panie Komandorze

ROWEREM PRZEZ GMINĘ OŻARÓW MAZOWIECKI
Pod koniec lipca ruszył system Ożarowski Rower Miejski
Ozbike. Jest to wypożyczalnia
rowerów miejskich, gdzie rower
wypożyczyć możemy za pomocą aplikacji. Nasz sezon testowy
trwa 2 miesiące i obejmuje 16 rowerów, którymi przez 30 minut
od wypożyczenia możemy poruszać się bez ponoszenia opłat.
W tym roku jest to projekt pilotażowy, po jego zakończeniu pod
koniec września dokonamy analizy i podsumowania projektu, zobaczymy czy mieszkańcom gminy spodobała się
ta opcja komunikacji w gminie.
Wszystkie informacje o systemie znajdują się na stronie www.ozarow.bike . Znajduje się tam również mapa na
której możemy zobaczyć gdzie w obecnej chwili znajdują
się rowery i czy są wolne czy w użytkowaniu, pozwala na
to GPS, który jest zamontowany w każdym rowerze. Żeby
wypożyczyć Ozbike trzeba na smartfona ściągnąć aplikację i dokonać opłaty inicjalnej w wysokości 10 złotych,
którą możemy wykorzystać potem na przejazdy. Rower
odblokowujemy poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na każdym z 16 jednośladów. Pierwsze 30 minut jest bezpłatne, potem płacimy 5 groszy za minutę,
czyli 3 złote za godzinę. Za darmo rower możemy zwrócić
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w jednej z 9 stref na terenie gminy, które widoczne są w aplikacji
(są to obszary o promieniu około 50m): przy Urzędzie Miejskim,
przy Starostwie Powiatowym, przy
Domu Kultury Uśmiech, przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, przy
Skwerze Wyszyńskiego, przy skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Dmowskiego, przy placu zabaw w Ołtarzewie,
przy hali sportowej w Kręczkach
Kaputach oraz przy filii Domu Kultury Uśmiech w Józefowie.
Miejski rower ma zapewnić mieszkańcom, ale również turystom swobodne przemieszczanie się po mieście
i gminie, ułatwić dotarcie do ciekawych miejsc na terenie
gminy Ożarów Mazowiecki oraz stanowić formę rekreacji.
Zapraszamy do korzystania z Ozbike’ów.
								
Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik

Do 12 sierpnia 2019 r.
Ozbike przejechały ponad 416 km,
w czasie prawie 57 godzin
w trakcie 134 wypożyczeń

którzy w 2017 roku pojawili się w dwóch etapach
programu Disco Star. Jako dobra orkiestra zagrali
muzykę dla każdego, przede wszystkim taneczną. Saksofon altowy i tenorowy, perkusja oraz gitara solowa i głos solistki zrobiły swoje… Odpocząć i posilić się można było w przygotowanym
ogródku grillowym.
28 lipca zaprosiliśmy Państwa na wieczór kabaretowy z Kabaretem z Konopi, który na scenach
gości już od 2005 roku. Przez wiele lat działalności zdobył ponad 70 nagród na różnego rodzaju
festiwalach i przeglądach kabaretowych w całym
kraju. Krzysiek, Norbert i Radek uwielbiają improwizować, co czynili przy każdej okazji, dzięki czemu każdy ich występ był niepowtarzalny.

KULTURA

SCENA LETNIA

„Ożarowska Scena Letnia z Uśmiechem” wpisała się na stałe w kalendarz
imprez kulturalnych w naszej gminie.
Plenerowe imprezy, organizowane przez
Dom Kultury „Uśmiech”, są bardzo popularne wśród mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego.
W tym roku zaprosiliśmy Państwa
na trzy wydarzenia zorganizowane w hali
namiotowej na terenie boiska sportowego
UKS Ołtarzew.
Pierwszym z nich była potańcówka z zespołem Sommers, w skład którego wchodzą 4 osoby czynnie związane z muzyką.
To młodzi, kreatywni ludzie, pełni pasji,

11 sierpnia gościliśmy Aleksandrę Kalczyńską z zespołem. Było to fantastyczne
wydarzenie, podczas którego, wokalistka
o intrygującej barwie głosu i nietuzinkowej osobowości, przypomniała największe
przeboje z repertuaru wciąż uwielbianej
Anny Jantar.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom
za udział w letnich imprezach i zapraszamy za rok na kolejną „Ożarowską Scenę
Letnią z Uśmiechem”.

Małgorzata Wdowiak
Dom Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim
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Jak co roku gościliśmy podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru zespoły z różnych zakątków świata. Ze słonecznej Sycylii przyjechała grupa „Sikelia”, z odległej Kolumbii zespół „Oasis”, z położonego na południu Węgier miasteczka Szekszard – „Bartina”, a z pobliskiej Ukrainy grupa ludowa „Barwy Podola”. Nie zabrakło również zespołu ludowego z Domu Kultury „Uśmiech” – „Ożarowiaków”.
Zespół „Sikelia” kultywuje i przekazuje przyszłym pokoleniom sycylijską tradycję ludową. Towarzyszące pokazowi kostiumy,
które odzwierciedlają tradycyjne stroje, jakich używano na Sycylii na początku XVIII wieku, choreografia i tradycyjne pieśni,
przedstawiają sceny z życia codziennego, pracę na polu, życie rybaków, spotkania zakochanych, czy uroczystości zaślubin.
Grupa „OASIS” prezentuje w swoim repertuarze tańce: z regionu Pacyfiku nawiązujące do tradycji afrykańskiego dziedzictwa
niewolników z czasów kolonialnych, z regionu Atlantyku - szczególnie widoczne podczas Barranquilla’s Carnival, który jest obchodzony każdego roku w lutym oraz z regionu górskiego – te tańce wyrażają poprzez szybkie ruchy kokieterię i uczucie.
W repertuarze grupy „BARTINA” znajdują się tańce z różnych regionów Węgier. Prezentowane są również choreografie z Transylwanii, gdzie mieszkają dwa miliony etnicznych Węgrów. Podczas występów tancerzom towarzyszy kapela z tradycyjnymi instrumentami. Ludowe tańce węgierskie są barwne i zróżnicowane. Charakterystycznym tańcem jest Czardasz i Verbunk. Verbunk
upowszechnił się w XVIII wieku. Czardasz jest natomiast młodszy, sięga początków XIX wieku.
„Barwy Podola” zdobyły w 2012 roku tytuł „Wzorowy amatorski zespół choreograficzny”. Młodzi artyści pochodzą z obwodu
chmielnickiego. Grupa bierze aktywny udział w życiu swojego miasteczka i nie tylko. Jest uczestnikiem regionalnych, obwodowych, ogólnoukraińskich oraz międzynarodowych konkursów, gdzie zdobywa nagrody i wyróżnienia.
Zespół Ludowy „Ożarowiacy” jak zawsze zaprezentował przepiękne, polskie stroje i wysoki poziom artystyczny. Na naszych oczach wyrosło kolejne pokolenie młodzieży, która po raz pierwszy przedstawiła tak szerokiej publiczności tańce
i pieśni krakowskie.
Uczestnicy VII już edycji festiwalu gościli w Józefowie, na koncercie inauguracyjnym, w Błoniu, w Amfiteatrze na Bemowie
oraz w Ożarowie Mazowieckim, gdzie odbył się koncert finałowy poprzedzony paradą ulicami miasta. Wszystkie zespoły zaprezentowały świetny poziom artystyczny, olbrzymie zaangażowanie i wielką radość z obecności na tak wyjątkowej imprezie.
Międzynarodowy Festiwal Folkloru organizowany przez Dom Kultury „Uśmiech”, pod patronatem burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, stał się imprezą o dużej renomie w kraju i poza jego granicami. Zespoły uczestniczące w poprzednich edycjach chcą
do nas powrócić, a od wspólnych znajomych dowiadujemy się, że nasz festiwal należy do najlepszych!
Takie przedsięwzięcie wymaga wielu przygotowań i środków. Współpracujemy ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Ożarów”, z Centrum Kultury w Błoniu, z Dzielnicą Bemowo m. st. Warszawy oraz Polską
Sekcją CIOFF. Sponsorami festiwalu w tym roku byli: Firma Peri, Delikatesy Bogusi, Wydawnictwo Olesiejuk, MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, Firma Plantico.
W sposób szczególny i wyjątkowo ciepło dziękujemy czterem bezpośrednim opiekunkom zespołów: Kasi Pawlikowskiej, Oli
Kozłowskiej, Marcie Jaśkaczek i Kasi Szmyd. Dziewczyny spisały się świetnie.
Międzynarodowy Festiwal Folkloru to olbrzymie przedsięwzięcie, które wymaga dobrej organizacji. Mimo dużego wysiłku
warto wspierać tego typu inicjatywy. Podczas koncertów, a także poza nimi, znikają bariery językowe, kulturowe, światopoglądowe. Taniec łączy narodowości i pokolenia. Artyści poznają nowe obyczaje, tradycje i kulturę innych krajów. Te doświadczenia,
emocje i przeżycia zabierają do swoich domów, środowisk, w których pracują, uczą się i spędzają wolny czas. Jednocześnie jest
to świetna okazja do promocji nie tylko Ożarowa, ale także Polski.
Dla mieszkańców i gości festiwal stanowi dużą atrakcję podczas wakacyjnych dni. Na koncerty przychodzą całe rodziny,
młodzież, dzieci oraz osoby starsze. Cieszy nas, jako organizatorów, że docieramy do tak szerokiej rzeszy odbiorców i stwarzamy
możliwość obcowania z kulturą ludową w najlepszych wydaniu. Zapraszamy za rok !!!
Viola Wściseł, Dom Kultury „Uśmiech”
(Więcej zdjęć i filmów można zobaczyć na www.dkusmiech.eu lub na facebooku Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ożarów Mazowiecki)
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Jak co roku, 1 sierpnia o godzinie 17.00
przy pamiątkowym kamieniu w Parku Miejskim w Ożarowie Mazowieckim miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Były kwiaty, znicze, poruszające
chwile z Kombatantami, krótka historia Powstania Warszawskiego oraz refleksje naocznych świadków tamtych dni…
Uczestnikom powstania hołd oddali przedstawiciele władz samorządowych gminy wraz z kombatantami, przedstawicielami władz powiatowych, radnymi Rady Miejskiej oraz mieszkańcami.
Powstanie Warszawskie to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, miało potrwać kilka dni, a trwało ponad dwa miesiące.
Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszej gminy było również podpisanie 2 października 1944 roku Układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, kończącego powstanie. Układ ten został podpisany w XIX- wiecznym dworku należącym wówczas do rodziny Reicherów.
Pamiętajmy o uczestnikach powstania, ich odwadze i poświęceniu nie tylko w dzień rocznicy tych wydarzeń, ale
każdego dnia
								
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
								
Wydział Spraw Społecznych
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120 ARTYSTÓW Z TRZECH KONTYNENTÓW NA KONCERCIE
„PÓKI MY ŻYJEMY! „ W MCC MAZURKAS

arze ZPiT Politechniki Warszawskiej mogliśmy podziwiać
tańce narodowe i kompozycje z różnych regionów Polski,
m.in. „Piosenki i tańce śląskie”, „Impresje górali żywieckich” jak również tańce przedstawiające dawną Warszawę.
Duży aplauz wzbudził „Wycinaniec polski”, czyli kujawiak
z oberkiem, którego choreografia inspirowana jest łowicką wycinanką. W koncercie wystąpiła również młoda, utalentowana, polska wokalistka z USA - Natalia Kawalec.
Koncert „Póki my żyjemy!” w wykonaniu polonijnych
zespołów folklorystycznych był urzekającym widowiskiem, pełnym kolorów, pięknych strojów ludowych
i przede wszystkim wspaniale wykonanych tańców. Występ był nie tylko piękny, ale także imponujący swoim

rozmachem, bowiem na
trzech scenach wystąpiło
jednocześnie 120 artystów z trzech kontynentów. Zespołom na scenie towarzyszyła kilkunastoosobowa orkiestra. Tydzień wcześniej
wszystkie trzy zespoły zaproszone do MCC Mazurkas
wzięły udział w XVIII Światowym Festiwalu Polonijnych
Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.
Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, Andrzej Bartkowski, prezes Grupy Mazurkas, w barwny i ekscytujący
sposób przybliżył historię polskiej emigracji. Powszechnie wiadomo, jakie zdarzenia, w kolejnych wiekach naszej historii, zmuszały Polaków do opuszczenia kraju.
Natomiast pierwsi, którzy wyemigrowali, aż trudno w to
uwierzyć, byli to polscy koloniści, którzy chcieli opanować Amerykę.
Tradycyjnie spotkaniom FHM towarzyszyły wystawy:
„Jubileuszowa wystawa malarstwa artystów FORUM HU-

KULTURA

W MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel
w Ożarowie Mazowieckim w ramach cyklu FORUM
HUMANUM MAZURKAS, po raz kolejny zabrzmiała
wspaniała muzyka, a na scenie pojawili się utalentowani, pełni wigoru i energii artyści. Tym razem było to
widowisko prezentujące zarówno koloryt polskiego
folkloru, jak i elementy tradycyjnych tańców brazylijskich i amerykańskich.
W koncercie zatytułowanym „Póki my żyjemy!” zaprezentowali się młodzi tancerze ze znakomitych zespołów
folklorystycznych z Kurytyby w Brazylii, Chicago w USA
oraz z zaprzyjaźnionego z Forum Humanum Mazurkas
Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Zespoły polonijne wykonały nie tylko ludowe tańce polskie,
ale także tradycyjne tańce rodem z Brazylii i USA. Zespół
„Wisła” zaprezentował folklorystyczne tańce brazylijskie,
m.in. „Tańce Gauszo”, a Zespół „Wesoły Lud” tańce polsko
– amerykańskie, takie jak np. „Chicago Polka”. W repertu-

MANUM MAZURKAS”, II FORUM RZEŹBY MAZURKAS i wystawa plakatów ilustrujących cykl wydarzeń artystycznych FHM autorstwa Witolda Mysyrowicza, które artysta
od dawna wspiera plastycznie.
W tym wielkim wydarzeniu wzięło blisko 800 osób ze
świata biznesu, przedstawiciele władz lokalnych oraz kultury i sztuki. Licznie reprezentowana była też społeczność
lokalna, która zawsze docenia wyjątkowy klimat organizowanych przez MCC Mazurkas wydarzeń.
Forum Humanum Mazurkas jest inicjatywą obywatelską
w dziedzinie kultury, której inauguracja miała miejsce
w 2012 roku. Od tego czasu w centrum konferencyjnym
hotelu MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel kilka
razy w roku odbywają się spotkania prezentujące muzycznych wirtuozów, orkiestry symfoniczne, małe zespoły
oraz uznanych malarzy i rzeźbiarzy. Projekt realizowany
jest „pro publico bono”.
Partnerami tej edycji FHM byli Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego i Jan Żychliński – Starosta
Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Patronami medialnymi: TVP 3 Warszawa, Społecznościowy Portal Kulturalny Kultura w Polsce.pl, magazyn
Presto, Ruch Muzyczny oraz portal kulturadostępna.pl

Magdalena Toboła
Informator Ożarowski 7-8/95-96 2019
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
- WRZESIEŃ
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165
▶▶ 15 września – niedziela – godz. 12:00 zapraszamy
dzieci na spektakl teatralny: „Króliczek – Wędrowniczek”
w wykonaniu Agencji Artystycznej Patigo. Wstęp wolny!
▶▶ 22 września – niedziela – godz. 16:00 – 20:00 odbędzie się wieczorek taneczny dla seniorów. Wstęp 15 zł/
os.
▶▶ 29 września – niedziela – godz. 19:00 Koncert z okazji 75 rocznicy zakończenia działań wojennych Powstania
Warszawskiego (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Warszawskiej); wystąpi Chór „Ab Imo Pectore”
oraz Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej
CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292
▶▶ Codziennie w godz. 14:00 – 17:00 wyrabiamy spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki.

▶▶ 7 września – sobota – godz. 12:00 razem z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim zapraszamy na
ósmą edycję Narodowego Czytania. Wstęp wolny!
▶▶ 14 września – sobota – godz. 9:00 Klub Gier Bitewnych zaprasza na pokaz gry „Ogniem i Mieczem”. Więcej
informacji: go@maciejrozalski.eu. Wstęp wolny!
FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
▶▶ 7 września – sobota godz. 12:00-14:00 Narodowe
Czytanie współorganizowane z Biblioteką Publiczną
▶▶ 29 września – niedziela godz. 15:00 Przedstawienie
teatralne dla dzieci pt. „Calineczka” w wykonaniu Grupy
Teatralnej ECHO. Wstęp wolny!
FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15
▶▶ 15 września – niedziela – godz. 16.00 Zapraszamy
na warsztaty plastyczne: „Jesień w ogrodzie”. Wstęp wolny!

„SKĄD JESTEŚ OŻAROWIAKU?”
Tak zatytułowaliśmy mapę, która od wakacji zdobi ścianę nad ladą Wypożyczalni Biblioteki Publicznej
w naszym mieście. Każdy, kto do lady podchodzi wypożyczyć książkę, ma okazję odpowiedzieć na to pytanie na mapie. Mapa jest bowiem, jak to się szumnie
mówi - interaktywna: czyli można do niej przykleić
własną czerwoną kropkę z miejscem pochodzenia

swojej rodziny. Kropki na mapie zostają i tak – tworzy
nam się – oczywiście niestatystyczna - mapa pochodzenia ożarowian.
Dlaczego o to pytamy? Według danych z 1921 gmina
Ożarów liczyła sobie lekko ponad 7 tysięcy osób, co oznacza, że wedle ostrożnych szacunków przez sto lat przybyło jej około 15 tysięcy mieszkańców. I wciąż przybywa.
My widzimy to po statystykach biblioteki.
A znaczy to tyle, że niemal wszyscy, prawie ¾ mieszkańców gminy „skądś przyjechaliśmy”. Miło jest to sobie uzmysłowić,
poczuć wspólnotę losów (także ze starymi mieszkańcami) i popatrzeć na miasto
i gminę, jako na nową ojczyznę, która łączy różne części Polski.
Zapraszamy do Biblioteki. Miejsca
na mapie starczy dla nieskończonej liczby kropek.

Wojciech Albiński

Serdeczne wyrazy współczucia

Szczere wyrazy współczucia

Dorocie Jaworskiej

Dariuszowi Galantowi

- radnej Rady Miejskiej

z powodu śmierci matki

składają
Radni i Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Prezesowi Zarządu
Centrum Widowiskowo - Sportowego
Gminy Ożarów Mazowiecki Sp. z o.o.

z powodu śmierci ojca

składają
Radni i Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

KREATYWNE BRUDZENIE – SENSOPLASTYKA ®
my pobrudzić ręce, malować barwnikami spożywczymi,
zmieniać kolor soli z białej na zieloną
Dawid lat 6: fajnie było jak wszędzie był kolorowy makaron, różne kasze, trudne było rozpoznawanie dźwięku
jaki wydaje groch i ryż wrzucony do butelki ale ja byłem
w tym najlepszy. Najfajniejsze na Sensoplastyce jest brudzenie się.
Podsumowując wypowiedzi dzieci, podczas tych zajęć chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę. Ważne jest
pozwolić dzieciom puścić wodze fantazji, by z przygotowanych produktów mogły tworzyć to, co po prostu chcą
zrobić. Dzięki użyciu łatwo dostępnych produktów spożywczych i pełnej palety barw, rozwija się twórcze myślenie poprzez pobudzanie wszystkich zmysłów, takich jak:
węch, smak, zapach, słuch, wzrok i dotyk.
Beata Paplińska
Trener I stopnia SENSOPLASTYKA ®

KULTURA

Jak kreatywnie się wybrudzić wiedzą najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Duchnicach.
Dyrektor szkoły Krystyna Kozłowska chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych uczniów w bieżącym roku szkolnym zorganizowała w szkole w ramach innowacji zajęcia Sensoplastyka ® z elementami
plastyki sensorycznej. To jedyne tego typu zajęcia
prowadzone w gminnych placówkach szkolnych.
Moja przygoda z marką zajęć Sensoplastyka ® rozpoczęła się od szukania nowych, ciekawszych pomysłów na
zabawy plastyczne z moją czteroletnią córeczką. Ukończyłam kurs plastyki sensorycznej, jednak dopiero poznając Izabelę Stefańską – autorkę marki i metody Sensoplastyka ®odkryłam, że ta polisensoryczna, multikolorowa,
wielozapachowa metoda prowadzenia zajęć z dziećmi
wspaniale się sprawdzi podczas pracy z oddziałami zerówkowymi w szkole w Duchnicach. Zostałam trenerem,
ukończyłam praktyki i rozpoczęłam proces twórczego
wspierania rozwoju dzieci– Beata Paplińska, trener I stopnia Sensoplastyka ®
O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi zapytano
dzieci z zerówki uczęszczające na zajęcia Sensoplastyka ®
w SP Duchnice.
Madzia, lat 6: zabawa w mące i kaszy jest najfajniejsza
bo można sypać i nasypywać i przesypywać i to całe sypanie jest takie fajne
Kalinka, lat 6: na zajęcia pani Beatka przynosi dużo kolorowych miseczek, w których zagniatamy ciasto, nie takie
prawdziwe ale za to dodajemy prawdziwe składniki np.
mąkę, sól, kakao, cynamon, bita śmietana i wtedy wszystko tak ładnie pachnie
Bartek, lat 6: a ja najbardziej lubię jak na zajęciach może-

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego to osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (pisemne
oświadczenie osoby uprawnionej).
Pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej 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;
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
jej problemu prawnego;
• sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym
do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika

patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na
drogę sądową;
Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu 22 733 72
83 w następujących dniach i godzinach: poniedziałki
w godz. 9.00-13.00, czwartki w godz. 13.30- 5.30. Porady
odbywają się co 40 minut.
Ożarów Mazowiecki , Urząd Miejski
(budynek DK „Uśmiech”), III piętro pok. 307
przy ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Poniedziałek

od godz. 14 00 do 18 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
Informator Ożarowski 7-8/95-96 2019
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MAGICZNY POCZĄTEK WAKACJI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Po ostatnim szkolnym dzwonku i świątecznym
odpoczynku, rozpoczęliśmy tegoroczną akcję ,,Lato
w mieście” w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie
Mazowieckim, gościliśmy także dzieci i nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej w Duchnicach. Akcja trwała 2 tygodnie i cieszyła się rekordowym zainteresowaniem.
Z tej formy spędzenia początku wakacji skorzystało,
w pierwszym tygodniu 355 dzieci, w drugim 299.
Każdy dzień był inny urozmaicony ciekawymi wycieczkami, zajęciami plastycznymi, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, warsztatami muzycznymi, zajęciami sportowymi oraz grami i zabawami.
Dzieci miały okazję upiec ciastka z Babą Jagą w ramach warsztatów rękodzieła ludowego w Nieborowie, odwiedziliśmy Muzeum Lniarstwa
w Żyrardowie, gdzie zobaczyliśmy
jak działała najpotężniejsza fabryka wyrobów lnianych z przełomu
XIX i XX wieku. Podczas warsztatów ozdabialiśmy lniana tkaninę
techniką sitodruku
Podczas tegorocznej akcji
zajęcia edukacyjne przeplatały
się z rozrywką i zabawą, obejrzeliśmy w kinie film ,,Agent Kot”.
Najstarsza grupa odwiedziła Muzeum Świat Iluzji, które zapewnia
zabawę i fascynującą naukę dla
młodzieży i dorosłych dzięki zebranym iluzjom optycznym, paradoksom oraz zjawiskom
przeczącym prawom fizyki.
Nie mogło zabraknąć również wycieczki do Fabryki
Krówek, gdzie poznaliśmy cały cykl produkcyjny i posmakowaliśmy rożnych rodzajów cukierków, a następnie mogliśmy samodzielnie zaprojektować etykietę krówki.
W drugim tygodniu, podobnie jak w pierwszym, na
każdy dzień zorganizowana była ciekawa wycieczka.
Dzieci z przewodnikiem spacerowały po Starym Mieście
i wysłuchiwały legend warszawskich, odwiedziły 23 Bazę
Transportu Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, obejrzały w kinie film pt. ,,Sekretne życie zwierzaków domowych”.

Niezapomniane wrażenia przywiozły też dzieci
z Ośrodka Pracy Twórczej w Granicy, gdzie oprócz gier
i zabaw na świeżym powietrzu na terenie Kampinoskiego
Parku Narodowego, były warsztaty artystyczne frotage,
spacer po parku z przewodnikiem oraz zabawa terenowa.
Wszyscy odbyli także sentymentalną podróż śladem
historii motoryzacji w Muzeum Motoryzacji i Techniki
w Otrębusach, a na zakończenie były odwiedziny w zoo.
Hitem tego tygodnia, podobnie jak w ubiegłym roku,
była zabawa modelami zdalnie sterowanymi RC LIGA.
Dzieci miały okazje uczyć się kultury jazdy i poznawać
niektóre przepisy ruchu drogowego a także poczuć się
na chwilę kierowcą rajdowym.

Ponadto Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim, poprzez zabawę, uczyła dzieci bezpiecznego zachowania
na drodze i podczas wakacyjnych wędrówek, wskazywali na niebezpieczeństwo zażywania tzw. dopalaczy oraz
uczyli jak zachowywać się w kontaktach z nieznajomymi
dorosłymi.
Czas płynął nieubłagalnie. Dwa tygodnie akcji ,,Lato
w mieście” minęły bardzo szybko. Opuszczając budynek
szkoły, każde dziecko otrzymało na pamiątkę kolorową
piłkę, która będzie mu przypominać wakacyjny czas
spędzony w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.
Małgorzata Polańska
			

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DO 2 WRZEŚNIA 2019 ROKU
Drugi w tym roku termin składania wniosków o zwrot
podatku akcyzowego, trwa do 2 września br.
Producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinni złożyć wniosek do wójta, burmistrza
(prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce
położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu. Do wniosku należy załączyć faktury albo ich
kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za
okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia tego
wniosku.
Rolnicy ubiegający się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła powinni dołączyć także dokument wydany
16
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przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje
o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu wg. stanu na 31 grudnia 2018 r.
Obsługą wniosków w Gminie Ożarów Mazowiecki
zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października
2019 r.
źródło: strona www MRiRW, sierpień 2019

„LATO NA WSI” W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW
W PŁOCHOCINIE
ta w parku „Bajka”, wycieczka do największej Sali Zabaw
Digiloo w Warszawie i inne atrakcje. Mogliśmy zobaczyć
również Rodzinny Park Rozrywki „Baśniowe Sady Klemensa” i park wodny „Warszawianka” w Warszawie.
Były tez atrakcyjne zabawy w szkole. Dzieci przez
cały tydzień bawiły się pod hasłem „Kubuś Puchatek”.
Wykonywały prace plastyczne, odbywało się czytanie
na dywanie. Na zakończenie naszej akcji dzieci wykonały tematyczne prace plastyczne. Następnie wszyscy
wspaniale bawili się na Kubusiowej dyskotece wśród
balonów i kolorowych dekoracji. W szkole rozbrzmiewała wesoła muzyka. Po zabawie uczestnicy akcji otrzymali dyplomy oraz upominki za udział w wakacyjnej akcji
„Lato na wsi 2019”.
R. Cybulska
A. Kozłowska- Nagat
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OŚWIATA

Na początku wakacji w Szkole Podstawowej
w Płochocinie organizowana była akcja „Lato na
wsi”. Udział w niej wzięło aż 90 uczniów naszej Szkoły. W czasie dziesięciu dni wypoczynku odbyło się 9
wyjazdów w atrakcyjne miejsca w okolicy i nie tylko.
Pierwszy tydzień rozpoczęliśmy od wyjazdu do centrum rozrywki Hulakula gdzie nasi podopieczni bawili
się w sali zabaw oraz zgłębiali tajniki gry w kręgle, potem była wesoła zabawa w parku trampolin pod czujnym okiem instruktorów.
W upalne pierwsze dni wakacji nie mogło zabraknąć
wyjazdu na basen. Uczniowie wyposażeni w piłki, dmuchane koła i inne gadżety z prawdziwą przyjemnością
wyjechali popluskać się w wodzie. Dla grup z terenu naszej Gminy pobyt na Pływalni w Ożarowie Mazowieckim
był bezpłatny.
Odwiedziliśmy też Galerię Figur Stalowych, gdzie
znajdują się rzeźby w całości wykonane ze złomu stalowego. Postacie z bajek, samochody oryginalnej wielkości i wiele innych atrakcji, z których każdą można dotknąć, wejść do pojazdu, zrobić sobie zdjęcia.
Byliśmy również na Farmie Iluzji, gdzie przewodnicy
prowadzili nas przez zagadkowe labirynty, salę luster,
tunel zapomnienia. Mogliśmy zwiedzić starą kopalnię,
do której zjeżdżało się prawdziwą górniczą windą. Niewątpliwie ten wyjazd był dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem!
Atrakcji nie zabrakło również w drugim tygodniu, był
film pt. „ Sekretne życie zwierzaków domowych” i wizy-
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▶▶ 12 czerwca dzieci z Przedszkola Publicznego w Józefowie obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Czarownica-niska emisja (smogu)”. Przedstawienie ukazało skutki
smogu, pokazało sposoby ochrony środowiska między
innymi segregowanie śmieci, oszczędzanie energii elektrycznej i wody
▶▶ 12 czerwca uczniowie uczęszczający do grupy teatralnej Szkoły Podstawowej w Duchnicach przygotowali
przedstawienie teatralne pt. „Calineczka” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych szkoły oraz świetlicy.
▶▶ 17 czerwca w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie odbyły się obchody „Dnia Zdrowia”.
▶▶ 17 czerwca dyrektor Szkoły Podstawowej im. Szarych
Szeregów w Płochocinie i dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim podpisali umowę z Fundacją ORANGE na realizację
programu #SuperKoderzy - ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki
i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka
polskiego czy muzyki. Podczas spotkań przyszli #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce i pogłębiają
wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność,
umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Dodatkowo Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotowuje ich do przeprowadzenia zajęć, oraz wsparcie
doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania
projektu.
▶▶ Zakończenie roku dla uczniów klas III gimnazjum odbyło się w dniu 18 czerwca 2019r. Podczas uroczystości
wręczono nagrodę „Perełki Ożarowa”, którą otrzymali:
•• Leon Łyżwiński uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim w dziedzinie humanistycznej,
•• Aleksandra Ćwikła uczennica Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim w dziedzinie matematyczno – przyrodniczej,
•• Antoni Koronkiewicz uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim
w dziedzinie sportowej,
•• Zuzanna Paziewska uczennica Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim w dziedzinie artystycznej,
•• Wiktor Wilkowski uczeń Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie w dziedzinie sportowej
▶▶ 19 czerwca we wszystkich placówkach oświatowych
odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.
▶▶ W dniach 24 czerwca – 5 lipca odbyła się letnia akcja
„Lato w mieście 2019”. W akcji wzięło udział:
•• 265 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim,
•• 90 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców
Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
•• 90 uczniów Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie,
•• 90 uczniów Szkoły Podstawowej w Duchnicach,
•• 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Umiastowie.
▶▶ W czerwcu we wszystkich przedszkolach na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego.
▶▶ W czerwcu
•• Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie,
•• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
w Ożarowie Mazowieckim,
•• Szkoła Podstawowa w Umiastowie,
•• Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach,
•• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy
w Ożarowie Mazowieckim,
zostały zakwalifikowane do realizacji programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Głównym celem programu
jest dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego
Internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego
a Kalinowski Wojciński Korzybski Kancelarią Radców Prawnych sp.j., mieszkańcy
Gminy Ożarów Mazowiecki mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych przez prawników
Kancelarii w ramach projektu „Prawnik Pierwszego Kontaktu”.
Porady udzielane są:
▶▶ w każdy piątek w godzinach 11:00 – 13:00, w Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165, pokój 311 (III p.)
Porady nie obejmują spraw karnych i wykroczeń.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt tel.: 22 652 31 15
www.radcowie-prawni.waw.pl
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Serdecznie zapraszamy!

KULTURA
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH

▶▶ 13 czerwca odbył pokaz teatralny w wykonaniu „Teatru Po Schodkach” z Domu Kultury „Uśmiech”
▶▶ 29 czerwca zespół seniorów „Ożarowskie Kumoszki”
wystąpił w Willi Wiosennej w Święcicach
▶▶ 6 lipca udział zespołu seniorów „Ożarowskie Kumoszki” w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych
w Wolborzu
▶▶ 7 lipca zaprosiliśmy mieszkańców na „Ożarowską Biesiadę” w ramach „Ożarowskiej Sceny Letniej”
▶▶ 28 lipca wystąpił Kabaret z Konopi („Ożarowska Scena Letnia”)
▶▶ 30 lipca - 5 sierpnia gościliśmy zagraniczne zespoły podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru –
Ożarów Mazowiecki 2019

▶▶ 1-5 lipca w ramach akcji Lato z „Uśmiechem” odbyła
się Letnia Szkoła Przetrwania dla młodzieży w wieku 1014 lat

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE
▶▶ 24 czerwca odbyło się spotkanie z Ałbeną Grabowską
autorką sagi pt.:„Stulecie Winnych”

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”

Z PRACY
BURMISTRZA

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

▶▶ 14 czerwca rozpoczął się projekt „My, Ożarowianie”
tworzony przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ 14 czerwca odbyło się spotkanie z ożarowską fotografką Edytą Chrząszcz na temat Bahamów i Karaibów
▶▶ 15 czerwca odbył się pokaz gry bitewnej „Ogniem
i Mieczem”
▶▶ 1-5 lipca w ramach akcji Lato z „Uśmiechem” odbyła
się Letnia Szkoła Przetrwania dla młodzieży w wieku 1014 lat
▶▶ 26 lipca odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „My, Ożarowianie” realizowanego przy współpracy
z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Podpisano umowy
▶▶ z wykonawcą: „Bud – Bruk” Zakład Robót Drogowych
Wiesław Bugajczyk z siedzibą w Pruszkowie na remont
cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową
brutto wynikającą z kosztorysu: 293.970,00 zł (wartość
wynagrodzenia maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 250.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie na projekt i budowę ścieżki rowerowej
o nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 tj. ul. Warszawskiej, ul. Lipowej i ul. Rokickiej oraz drogi krajowej Nr 92 ul. Poznańskiej na odcinku
od ul. Warszawskiej do ul. M. Rataja w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ Część A – Etap I (budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 tj. ul. Warszawskiej
i ul. Rokickiej w gm. Ożarów Mazowiecki, od granicy
gminy do linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice
- na odcinku o długości około 2,09 km) za cenę ofertową brutto: 2.339.000,00 zł
▶▶ Część B – Etap II (budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 tj. ul. Warszawskiej
w Ożarowie Mazowieckim od linii kolejowej nr 3
Warszawa – Kunowice do drogi krajowej nr 92 - na
odcinku o długości około 1,52 km) za cenę ofertową brutto: 1.450.000,00 zł
▶▶ z wykonawcą: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. Budownictwo Sp. K. z siedzibą
w Warszawie na projekt i budowę ścieżki rowerowej
o nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu drogi woje-

wódzkiej nr 700 tj. ul. Warszawskiej, ul. Lipowej i ul. Rokickiej oraz drogi krajowej Nr 92 ul. Poznańskiej na odcinku
od ul. Warszawskiej do ul. M. Rataja w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ Część C – Etap III (budowa ścieżki rowerowej
w ciągu drogi krajowej nr 92 ul. Poznańskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 700 do drogi powiatowej nr 4121W ul. M. Rataja w gm. Ożarowie Mazowieckim - na odcinku o długości około 2,73 km)
za cenę ofertową brutto: 3.562.003,24 zł
▶▶ z wykonawcą: Ergo Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zakup wraz z dostawą, montażem
i pierwszym rozruchem kotłów grzewczych z podziałem
na kotły gazowe i na biomasę, przeznaczonych dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy
Ożarów Mazowiecki w ramach „Programu ograniczenia
niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę
ofertową brutto: 598.661,57 zł
▶▶ z wykonawcą: Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos
z siedzibą w Nowym Sączu na zakup wyposażenia technologicznego stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową brutto: 508.778,00 zł
▶▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób Paweł
Mońko z siedzibą w Pruszkowie na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku
szkolnym 2019/2020 w celu realizacji obowiązku nauki
do Warszawy, Leszna, Pruszkowa oraz Piastowa za cenę
ofertową brutto: 381.309,12 zł (wartość wynagrodzenia maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 387.400,32 zł)
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Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
▶▶ modernizacja parku w Broniszach, Gmina Ożarów Mazowiecki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
▶▶ dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
w celu realizacji obowiązku szkolnego do: szkół podstawowych oraz na pływalnię w celu realizacji czwartej
godziny wychowania fizycznego oraz zawody sportowe
w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, inne
konkursy międzyszkolne, doraźne zastępstwa spowodo-

wane awarią autobusu gminnego lub chorobą kierowcy
oraz na wycieczki we wskazane miejsca w ramach akcji
„Zima w mieście” oraz „Lato w mieście” w roku szkolnym
2019/2020 (postępowanie powtórzone)
▶▶ budowa boiska multifunkcjonalnego przy Szkole
Podstawowej Nr 2, ul. Lipowa 11, Gmina Ożarów Mazowiecki (postępowanie powtórzone)
▶▶ Rozbudowa placu zabaw w Ołtarzewie przy ul. Parkowej, Gmina Ożarów Mazowiecki – etap II i III (postępowanie powtórzone)

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 17 czerwca 2019 r.
1. Uchwała Nr XI/129/19 o zmianie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
2. Uchwała Nr XI/130/19 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
3. Uchwała Nr XI/131/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk
polskich na Wschodzie.
4. Uchwała Nr XI/132/19 w sprawie przyjęcia Regula-

minu korzystania z parkingu w systemie ,,PARKUJ I JEDŹ”
przy ul. Długiej w Płochocinie.
5. Uchwała Nr XI/133/19 w sprawie wotum zaufania
dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
6. Uchwała Nr XI/134/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki
za 2018 rok.
7. Uchwała Nr XI/135/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwały podjęte na XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 10 lipca 2019 r.
1. Uchwała Nr XII/136/19 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki rodzinie polskiego pochodzenia podlegającej
repatriacji.
2. Uchwała Nr XII/137/19 w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki
za rok 2018.
3. Uchwała Nr XII/138/19 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w miejscowości Wolica.
4. Uchwała Nr XII/139/19 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w miejscowości Wolica.
5. Uchwała Nr XII/140/19 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Święcicach.
6. Uchwała Nr XII/141/19 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
7. Uchwała Nr XII/142/19 w sprawie przyjęcia projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
który będzie obowiązywał na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

8. Uchwała Nr XII/143/19 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne
przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia”.
9. Uchwała Nr XII/144/19 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi na Uchwałę nr LXII/638/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz-Jawczyce-Mory-część I.
10. Uchwała Nr XII/145/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych.
11. Uchwała Nr XII/146/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Uchwały podjęte na XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 30 lipca 2019 r.
1. Uchwała Nr XIII/147/19 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ożarów Mazowiecki.
2. Uchwała Nr XIII/148/19 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
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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).

Pani

Bezglutenowe ciasto marchewkowe
„by Asia”
Ciasto marchewkowe to jedno z bardziej popularnych ciast. Lubią je
wszyscy od dzieci po osoby starsze. Przepis na idealne ciasto marchewkowe bez glutenu, mleka i jajek szlifowałam przez trzy lata. Niestety
każdy z przepisów zawierał składniki, których nie tolerowałam i po ich
zamianie ciasto nie wychodziło za dobrze. Po wielu poszukiwaniach
i modyfikacjach udało się dobrać składniki tak, aby moje ciasto nie odbiegało od pysznego, puszystego ciasta z korzenną nutą!

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Składniki na ciasto:
▶▶ 2 łyżki siemienia lnianego
▶▶ 1/2jabłka (słodka odmiana)
▶▶ 2 marchewki starte na tarce o dużych oczkach
▶▶ 1/2szklanki soku z pomarańczy
▶▶ 1/2 szklanki syropu z agawy
▶▶ 1/2 szklanki brązowego cukru
▶▶ 1/2 szklanki oleju
▶▶ 1 i 1/2 szklanki mąki kukurydzianej
▶▶ 1/2 szklanki mąki ryżowej
▶▶ 1 łyżeczka bezglutenowego proszku do pieczenia
▶▶ 1 łyżeczka sody
▶▶ 1 łyżka przyprawy do piernika
Wykonanie:
Siemię lniane zblendować razem z jabłkiem, sokiem pomarańczowym oraz połową szklanki startej marchewki. Mąkę przesiać razem z cukrem i przyprawą do piernika. Dodać bezglutenowy proszek do pieczenia oraz sodę
- wszystko wymieszać. Do suchych składników dodać syrop
z agawy oraz olej. Na koniec wszystko połączyć ze zblendowanym musem. Dokładnie wymieszać. Piec w temperaturze 170
stopni przez godzinę.
Ciekawostka!
Do ciasta można dodać bakalie, a wierzch udekorować lukrem,
cukrem pudrem lub konfiturą pomarańczową!

Smacznego!
Joanna Piotrowska
Serdeczne wyrazy współczucia

Dorocie Jaworskiej
- radnej Rady Miejskiej

z powodu śmierci matki
składają
Koleżanki z Koła Gospodyń Wiejskich w Święcicach
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KĄCIK ADOPCYJNY

KĄCIK ADOPCYJNY
Prowadzony przez Fundację AR-KA-DO
Kontakt: Dorota 507-415-468, Kasia 665-158-238 po godz. 16.00,
Kasia 602-655-645, po godz. 17.00

Podaruj im to, co najcenniejsze – własny dom i miłość!
Psiaki polecające się do adopcji!

Jasiek - miły 8-o miesięczny , nieduży piesek o wydłużonej sylwetce. Połączenie jamnika, labradora i czegoś tam jeszcze. Długi biszkoptowy wesołek. Bardzo przyjazny w stosunku do ludzi. Uwielbia bawić
się z innymi psami, z racji tego doskonały byłby jako towarzysz dla
drugiego wesołka o równie łagodnym usposobieniu. Obecnie uczy
się chodzić na smyczy. Nie jest typem szczekacza, alarmuje jedynie
w chwili, kiedy go coś zaniepokoi. Z uwagi na brak kotów w domu
tymczasowym w którym przebywa niestety nie znamy do nich jego
stosunku. Tel w sprawie adopcji 507-415-468 , 602-655-645 (po 17-ej)
Na nowe domy pilnie oczekuje rodzeństwo 2 suczki (Piwonia, Magnolia) i 2 pieski (Bez, Krokus), obecnie mają ok
4 miesięcy. Maluchy urodziła bezdomna suczka na polu. Maluszki są bardzo kontaktowe, wesołe i energiczne. Przepadają za głaskami i pieszczotami. Mama jest średniej wielkości. Kontakt w sprawie adopcji 602 655 645, 507 4715 468,
665 158 238,

Psy znalezione!
Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, trafiają do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierzątw Milanówku. Kontakt do schroniska 509 441 902.
Jeśli zechciałby ktoś z Państwa nas wspomóc będziemy wdzięczni za karmę,
koce i wpłaty na rzecz potrzebujących zwierząt.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UPRAWIANIA SPORTU
ORAZ WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI
WYDARZEŃ SPORTOWYCH I KULTURALNYCH, TARGÓW I EVENTÓW
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI W KRĘCZKACH
cws.ozarow-mazowiecki.pl
Kontakt: e-mail: d.galant@cws.ozarow-mazowiecki.pl Tel. 662 541 003

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH.
Niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy.
PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Redaktor Naczelna,
KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
SKŁAD TEKSTU: PDF STUDIO Paweł Krupa, ul. Dmowskiego 70B/43, 05-850 Ożarów Mazowiecki
DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, ul. Wspólna 12B, 05-850 Gołaszew
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”
tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl,
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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FÓW
JÓZEZYTA
C

07.09.2019
godz. 11.0013.00
(sobota)
Park w Józefowie
przy fontannie
Zapraszamy
do wspólnego głośnego
czytania.
Zgłoszenia lektorów
przyjmujemy
w filiach Domu Kultury
i Biblioteki w Józefowie

Inne loga - Wspolpraca:

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
Filia nr 1
ul. Fabryczna 15. 05-860 Józefów

Zaczynamy nowy
semestr w Bibliotece!!!
12.09.2019
godz. 18.00
(czwartek)
Spotkanie autorskie
z Jakubem Żulczykiem,
chwilę przed wydaniem
jego nowej tajemniczej
powieści. Rozmawiać
będziemy o literaturze,
jej związkach z filmem
i Stolicy, jako fenomenie
na tle kraju.

Bo najlepiej o tym
rozmawiać na obrzeżach
Warszawy – w Ożarowie.
Zapraszamy!
Prowadzą: krytyk,
współpracownik
miesięcznika literackiego
"Mały Format" Marcin
Bełza i pracownik
Biblioteki Wojciech
Albiński

SPOTKANIE W BIBLIOTECE
O literaturze, serialach
i fenomenie Warszawy opowie

Jakub Żulczyk
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl; telefon: 22 722 12 65

Wybierz
swoje
zajęcia!
Zamejluj,
zadzwoń,
przyjdź
i zapisz się.
Właśnie
tworzymy
grupy!
Po szczegóły
zapraszamy
do Biblioteki.

...i nie tylko ;)

Klubik
Druku 3D

Roboty

Planszomania

(zajęcia dla
zainteresowanych Ożarów)

(zajęcia dla dzieci 612 lat - Ożarów)

(zajęcia bez
ograniczenia wieku Ożarów)

Cała Polska

Czytanie
na dywanie

Klubik
Wikipedystów

(zajęcia dla dzieci 4-6
lat - Ożarów)

(zajęcia dla
zainteresowanych Ożarów)

czyta dzieciom
(zajęcia w bibliotekach,
przedszkolach,
szkołach)

Kodowanie

Scrapbooking

Ożarowskie
pamiątki

(zajęcia dla
zainteresowanych Ożarów)

i warsztaty
okolicznościowe
(zajęcia dla
zainteresowanych Ożarów)

Klub
Pasjonatów

Klub
Brydżowy

Klub
Szachowy

(spotkania dla
dorosłych - Józefów)

(spotkania dla
dorosłych - Józefów)

(zajęcia dla dzieci
i młodzieży
- Józefów)

Klub
komputerowy

Dyskusyjny
Klub Książki

Lekcje
biblioteczne

(zajęcia dla dorosłych Ożarów, Józefów)

(spotkania dla
dorosłych i młodzieży- Ożarów, Józefów)

(spotkania dla
dorosłych - Ożarów)

(spotkania dla dzieci i
młodzieży ze szkół Ożarów, Józefów,
Święcice

SZCZEGÓŁY: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
Biblioteka główna: ul. Szkolna 2, tel. /22/ 722 12 65
Filia nr 1 w Józefowie: ul. Fabryczna 15, tel. /22/ 292 60 22
Filia nr 2 w Święcicach: ul. Warszawska 53, tel. /22/ 721 02 60

