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Okładka: Plac zabaw w Ołtarzewie
Foto: Paweł Krupa

PUNKT DOŁADOWAŃ
BILETU
METROPOLITALNEGO
W OŻAROWIE
MAZOWIECKIM
1 lipca otwarty został Punkt Doładowań Biletu
Metropolitalnego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul.
Poznańskiej 165 (budynek Domu Kultury Uśmiech).
Mieszkańcy nie muszą jechać do Warszawy tylko po
to, aby doładować swój bilet.
Na przełomie sierpnia i września punkt cieszył się dużym zainteresowaniem, dziennie obsługiwał około 70
osób.
Na parterze w budynku Domu Kultury „Uśmiech”
mieszkańcy gminy mogą doładować bilety metropolitalne oraz „zwykłe” Warszawskie Karty Miejskie. Punkt realizuje tylko płatności bezgotówkowe i jest czynny w godzinach:
poniedziałek, środa od 10.30 do 18.00
piątek od 8.30 do 16.00
W punkcie można również odwiesić bilety zawieszone
z powodu pandemii.
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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PLAC ZABAW
W OŁTARZEWIE ROZBUDOWANY
Tuż przed końcem wakacji udało się zakończyć rozbudowę placu zabaw w Ołtarzewie, w ramach której powiększył
się on o nowe strefy zabaw takie jak Jaszczurka 3D, plac strażacki dla najmłodszych dzieci - zawierający linarium, karuzelę pionową, zestaw wielofunkcyjny „wóz strażacki” oraz bujak w kształcie samochodu, strefę edukacyjną zawierającą
m.in. tablicę edukacyjną z liczydłem i labiryntem, tablicę edukacyjną z motylami oraz zestaw sprawnościowy „skoczki”,
huśtawkę integracyjną dla osób niepełnosprawnych oraz strefę trampolin. Wszystkie zabawki zostały zabezpieczone
wykonaniem wokół nich nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu. Dodatkowo w ramach zadania zostały wykonane
obrzeża betonowe podtrzymujące konstrukcję nawierzchni bezpiecznych, a w strefach nieobjętych utwardzeniem
nawierzchni wykonano trawniki. Dzięki tej rozbudowie wartej
prawie 308 000,00 zł, zakończono dwu-etapową budowę placu
zabaw, który dzięki swojemu atrakcyjnemu wyglądowi przyciąga
coraz większą ilość korzystających z niego mieszkańców.

Piotr Kuśmierczyk
Wydział Inwestycji i Remontów
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NOWY ROK SZKOLNY
... W OŻAROWSKICH SZKOŁACH
W Gminie Ożarów Mazowiecki od 1 września 2020 r.
uczniowie rozpoczęli edukację stacjonarną w szkołach
w sposób tradycyjny, przestrzegając ogólnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa
Zdrowia. Jest to jeden z trzech modeli nauczania dopuszczalny przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pozostałe
dwa modele to nauka zdalna lub model mieszany, które
mogą być wdrażane w zależności od panującego zagrożenia sanitarnego. Jeśli dziecko posiada zaświadczenie
lekarskie o przewlekłej chorobie, która jest wskazaniem
do pozostania w domu, objęte jest nauczaniem indywidualnym lub kwarantanną, będzie realizowało nauczanie
zdalne, a szkoła wejdzie w system nauki mieszanej.
Jako Gmina dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom i wszystkim osobom na terenie szkoły
maksymalne bezpieczeństwo. Szkoły zostały zdezynfekowane i wyposażone w środki bezpieczeństwa, płyny
dezynfekujące i ich dystrybutory, maseczki i rękawiczki.
Szkoły na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki są przygotowane na przyjęcie uczniów, opracowały szczegółowe
regulaminy swojej działalności i dostosowały swoją organizację do obowiązujących wymogów, tak, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, ograniczyć gromadzenie się
uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne
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godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz uniknąć częstej
zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
Wprowadzonych zostało wiele zasad zmieniających funkcjonowanie przerw międzylekcyjnych, stołówki, szatni,
biblioteki, dowozów, tak aby zapewnić bezpieczeństwo
dzieciom, rodzicom i pracownikom szkoły. Dyrektorzy
szkół zapoznali rodziców ze wszystkimi obowiązującymi
zasadami i przekazali szczegółowe harmonogramy rozpoczęcia roku szkolnego, które w tym roku również będzie odbywało się inaczej niż zwykle.
W nadchodzącym czasie najważniejszą zasadą, o jakiej muszą pamiętać rodzice, jest uczęszczanie do szkoły
wyłącznie dzieci zdrowych (bez jakichkolwiek objawów
chorobowych). Opiekunowie odprowadzający dzieci
będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tylko do wyznaczonego miejsca i obowiązani będą do stosowania środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
Podjęte działania i wdrożone regulaminy służą ważnemu celowi – zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich
osób na terenie szkoły. Prosimy rodziców o wsparcie
i wdrożenie zasad bezpieczeństwa, które przedstawiamy
w skrócie na załączonych grafikach.

... W OŻAROWSKICH PRZEDSZKOLACH

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Drogi Rodzicu!

Podczas epidemii obowiązują w placówkach
oświatowych szczególne zasady bezpieczeństwa:
Przyprowadzaj
i odbieraj dziecko
tylko w wyznaczonych
godzinach!

Przed wejściem załóż maseczkę, zdezynfekuj
ręce oraz załóż własne rękawiczki ochronne.

Zachowaj 2 metry
odległości
od innych osób!

2 metry

Nie wchodź do placówki jeśli Ty,
Twoje dziecko lub ktoś z domowników
ma jakiekolwiek
objawy choroby
lub odbył
w ostatnim miesiącu
kwarantannę!
Poruszaj się tylko
w strefie
do tego wyznaczonej
przy wejściu do placówki!

OŚWIATA

W Gminie Ożarów Mazowiecki od 1 września
2020 r. dzieci rozpoczęły wychowanie przedszkolne
w publicznych przedszkolach w sposób tradycyjny,
przestrzegając wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
Przedszkola gminne są przygotowane na przyjęcie wychowanków. Jako Gmina dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom i pracownikom
placówek maksymalne bezpieczeństwo. Obiekty zostały zdezynfekowane i wyposażone w środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej czyli płyny dezynfekujące i ich dystrybutory, maseczki i rękawiczki.
W nadchodzącym czasie najważniejszą zasadą,
o jakiej muszą pamiętać rodzice, jest posyłanie do
przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych (bez jakickolwiek objawów chorobowych). Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola tylko do wyznaczonego
miejsca i obowiązani będą do stosowania środków
ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
Podjęte działania i wdrożone w przedszkolach
regulaminy służą ważnemu celowi – zapewnieniu
bezpieczeństwa wszystkich osób na terenie placówek. Prosimy rodziców o wsparcie i wdrożenie zasad
bezpieczeństwa, które przedstawiamy w skrócie na
załączonych grafikach.

Staraj się jak najszybciej
zostawić i odebrać dziecko,
aby spędzić w placówce
jak najmniej czasu!

Nie wnoś do placówki
żadnych zabawek
ani niepotrzebnych
przedmiotów
z zewnątrz!

Bądź pod telefonem
- ważne, abyś szybko
odebrał telefon,
jeśli Twoje dziecko
będzie mieć niepokojące
objawy choroby!

Potrzebujesz porozmawiać na temat dziecka
z nauczycielem lub dyrektorem - wybierz
kontakt telefoniczny lub mailowy!

Bądź odpowiedzialny
- stosuj się do wskazań
pracowników placówki
odnośnie zachowania
zasad bezpieczeństwa!

Ważne numery telefonów:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - tel. (22) 733 73 33 lub tel. 602-472-821
Organ prowadzący placówkę – Gmina Ożarów Mazowiecki, tel. (22) 731 32 00

Służby medyczne – 999 lub 112
Mazowiecki Kurator Oświaty – tel. (22) 551 24 00

„MAZOWIECKI PROGRAM PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ,
NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO”
Gmina Ożarów Mazowiecki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania
w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz
przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.
Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi:
27 999 840,00 zł.
W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie otrzyma pakiet sprzętu
w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem
szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.
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... W OŻAROWSKICH SZKOŁACH

ROZPOCZĄŁ SIĘ SPIS ROLNY!
Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić
swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny
Spis Rolny 2020.
Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak
spisać się już we wrześniu.
Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis
internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny
sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny
formularz dostępny od 1 września na stronie interneto-

wej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest
intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu
lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu.
Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na
dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS.
W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową
pod numer 22 279 99 99 w.1
Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

GMINNY PUNKT SPISOWY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
#liczysięrolnictwo

Od 1 września został uruchomiony Gminny Punkt
Spisowy w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
przy ul. Kolejowej 2, który otwarty jest w poniedziałek,
wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 9:00 do 15:00,
oraz w środę w godzinach od 10:00 do 17:00.

Osoby, które nie mają możliwości dokonania samospisu (nie posiadają komputera, łącza internetowego lub
potrzebują merytorycznego wsparcia) mogą, po wcześniejszym potwierdzeniu wybranego terminu przez pracownika urzędu, dokonać samospisu w Gminnym Punkcie Spisowym.
Aby dokonać samopisu w Gminnym Punkcie Spisowym należy:
1. Zadzwonić pod numer telefonu 22 731 32 35 lub napisać email: k.rykowska@ozarow-mazowiecki.pl i umówić
się w dogodnym terminie z pracownikiem Urzędu Miejskiego.
2. Na umówione spotkanie należy zabrać przesłany
przez GUS - login i hasło niezbędne do wykonania samospisu.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

CHCESZ ZAPYTAĆ O SPIS ROLNY? ZADZWOŃ!
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Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie
rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz
udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać,
że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą
dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.
Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do
30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć
stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r.
włącznie. Warto poświęcić chwilę
na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji
przed rozpoczęciem spisu.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 - JAKIE BĘDĄ PYTANIA?

sokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu
procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej
działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy
najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury
i renty.

Zakres tematyczny formularza
spisowego (działy):
– użytkowanie gruntów;
– powierzchnia zasiewów;
– zwierzęta gospodarskie;
– nawożenie;
– ochrona roślin;
– budynki gospodarskie;
– ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
– działalność gospodarcza;
– struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem
gospodarstwa indywidualnego;
– aktywność ekonomiczna;
– chów i hodowla ryb.

• internetowo
• przez telefon
• przyjmując rachmistrza

Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.
pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376
WAŻNE! W spisie nie będzie
pytań o majątek rolników ani o wy-

Więcej informacji
o spisie
na stronie https://
spisrolny.gov.pl

Wejdź na spisrolny.gov.pl
lub zadzwoń na infolinię spisową
pod numer 22 279 99 99
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PARK OŁTARZEWSKI

PRACE MODERNIZACYJNE
W TRAKCIE REALIZACJI
Od kilku miesięcy na terenie Parku Ołtarzewskiego można zaobserwować prace budowlane. Obecnie równolegle trwa wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, prace ziemne dotyczące budowy oświetlenia i monitoringu, budowa placów wypoczynkowych oraz alejek spacerowych. Stawy zostały już częściowo oczyszczone.
Na jesieni planowane jest wykonanie nasadzeń oraz kolejny etap wycinki i pielęgnacji zieleni.

Przeprowadzenie modernizacji w tak długim okresie jest celowe ze względu na zamieszkujące park ptaki i inne
zwierzęta. Harmonogram prowadzonych prac jest na bieżąco uzgadniany z ornitologiem oraz architektami krajobrazu. Wszystkie prace przeprowadzane w ramach projektu są poprzedzone uzyskaniem pozwoleń na ich realizację,
które pozwalają na wykonanie gruntownej modernizacji parku, przy zachowaniu jego indywidualnego charakteru
i naturalnego środowiska dla zwierząt, które w nim zamieszkują.
Modernizacja Parku Ołtarzewskiego jest następstwem podpisanej w lipcu 2019 roku umowy 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. Planowany termin
zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2021 roku.
Agnieszka Kijewska
Jednostka Realizująca Projekt
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DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy mieszkańców gminy powyżej 50 roku
życia (zameldowanych na pobyt stały lub wpisanych
do stałego rejestru wyborców) na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie.
Koszt szczepienia w całości pokrywany jest
z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.
Przeciwciała ochronne są wytwarzane w organizmie
już 7. dnia po zaszczepieniu i utrzymują się przez blisko
12 miesięcy.
Świadczenie polegające na zaszczepieniu przeciwko
grypie osoby kwalifikującej się będzie udzielone każdej
z tych osób, która wyrazi pisemną zgodę na szczepienie
oraz jeśli podczas wizyty lekarskiej nie zostaną stwierdzone przeciwwskazania do zaszczepienia.
Podanie szczepionki poprzedzone zostanie badaniem
lekarskim oraz wywiadem w celu stwierdzenia ewentualnych przeciwwskazań.
W przypadku, gdy zgłaszający się do szczepienia
pacjent, zadeklarowany jest w innym podmiocie leczni-

czym, niż wyłoniony w konkursie realizator programu,
musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
od swojego lekarza POZ.
Przewidywany termin rozpoczęcia szczepień
- po 15 września 2020 r.
Szczepienia realizować będą:

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE

▶▶ Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa
Otwartego (GSPZLO)
ul. Konopnickiej 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Informacja i rejestracja: 22 344 86 00
▶▶ Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa
Otwartego (GSPZLO) Filia w Józefowie
ul. Lipowa 28A, 05-860 Płochocin
Informacja i rejestracja: 22 344 86 50
Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 18.00.
Zapraszamy!

Ożarów Mazowiecki w pierwszej dziesiątce
rankingu najbogatszych samorządów
Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 8 miejsce
w rankingu najbogatszych samorządów w Polsce
w 2019 roku, awansując z pozycji 11 jaką zajmowała
przed rokiem.
Zgodnie z rankingiem opublikowanym 28 lipca
2020 r. w piśmie samorządowym Wspólnota, zajęliśmy
8 miejsce. Jest to awans w ciągu ostatnich dziesięciu lat
o 12 pozycji. Dochód na mieszkańca w przeliczeniu na
głowę wyniósł w 2019 r. w naszej gminie - 6 664,64 zł.
Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu
nie zmienia się od lat. Pominięte zostają wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy,
ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej
dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy
(incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem
zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie
tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu („zamożność”)
– czytamy na stronie Wspólnoty. Autorami rankingu od
wielu lat są prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska.
Sukces napędza do działania. To pozwala też stawiać
na rozwój, choć obecna sytuacja związana z pandemią
tego nie ułatwia. Mam nadzieję, że pomimo wszystko
w ciągu kolejnych lat uda nam się zrealizować zaplanowane inwestycje m.in. budowę centrum kultury z biblioteką

multimedialną. Solidnie pracujemy od lat na pozytywny
wizerunek gminy, który przyciąga skutecznie nowych
inwestorów i mieszkańców. Na terenie gminy działa ponad 2,5 tysiąca firm, od ogromnych, korporacyjnych po
małe biznesy rodzinne. Liczba mieszkańców gminy ciągle
wzrasta, a my, jako samorząd, staramy się nadążyć za ich
potrzebami - tak wyniki rankingu podsumował Burmistrz
Ożarowa Mazowieckigo, Paweł Kanclerz.
Zajmujemy drugie miejsce wśród gmin powiatu warszawskiego zachodniego. Bogatszy okazał się tylko Kampinos, natomiast pozostałe gminy znalazły się w drugiej
i kolejnych dziesiątkach rankingu. (Stare Babice - 23 miejsce, Izabelin - 33, Łomianki - 36, Błonie - 45 i Leszno - 63).
Ranking dotyczy 2019 roku, obecnie mamy pandemię, która jest zjawiskiem dynamicznym, zobaczymy
jak długo potrwa i jaki definitywnie będzie miała wpływ
na budżet gminy w tym roku i następnym. Liczymy się
z tym, że może zaistnieć konieczność ograniczenia wydatków inwestycyjnych, szczególnie dotyczy to nowych
inwestycji w przyszłym roku lub rozłożenie /przesunięcie
ich realizacji w czasie. Te projekty, które są realizowane
obecnie będą kontynuowane – kwestię finansów gminy
skomentowała Skarbnik Gminy, Małgorzata Piotrowska.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
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Budowa i remonty dróg gminnych…
Gmina Ożarów Mazowiecki przygotowuje się do rozpoczęcia prac związanych z rozbudową drogi gminnej
ul. Partyzantów na odcinku od ul. Floriana do ul. Strzykulskiej. Na obecną chwilę wybrany został generalny
wykonawca w drodze publicznego przetargu. Prace rozpoczną się w tym roku, w wyniku czego powstanie
nawierzchnia z asfaltu o szer. 5,5m, chodnik szer. 2 m i ścieżka rowerowa 2,5 m na całej długości. Będą nowe
zjazdy publiczne i indywidualne, powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz zieleńce.
Planowana jest również budowa nowej nakładki as- dla ruchu kołowego i pieszego skrzyżowania ul. Nadfaltowej na ul. Leśnej w Wolicy o dł. ok. 400 mb licząc od brzeżnej z ul. Szkolną. Ruch zostanie rozłożony, a projekt
strony DW 700 ul. Rokickiej. Remont nawierzchni prze- czasowej organizacji ruchu opracowany przez zewnętrzprowadzony zostanie również na ul. Fabrycznej w Płocho- ną firmę uwzględnia i w sposób przemyślany rozkłada
cinie na całym odcinku prostym od strony ul. Lipowej.
ruch lokalny z objazdem.
W planach
jest również budowa
obszaru dyscyplinowania
kierowców
w postaci ustawienia inteligentnych
sygnalizatorów, które po dokonaniu
pomiaru prędkości
pokażą zielone bądź
czerwone
światło
kierowcy. System ma
za zadanie wymusić
na kierowcy poruszanie się z prędkością dozwoloną na
danym terenie. Jeśli
kierujący będzie jechał za szybko, raGmina buduje również chodnik na ul. Rzecznej dar zainstalowany przy sygnalizatorze zapali czerwone
w Święcicach o dł. ok 240 mb, zapewniając jednocześnie światło, co wymusi na kierowcy zatrzymanie się na kilka
komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych, sekund. Osoby poruszające się zgodnie z przepisami nie
w tym dzieci idących do szkoły.
spowodują zmiany światła i przejadą płynnie na zieloKwestie bezpieczeństwa ważne są również w obsza- nym, chyba, że akurat pieszy zasygnalizuje chęć skorzyrach szkół publicznych, dlatego przed 1 września od- stania z pasów za pomocą przycisku. O postępach prac
nowione zostało i uzupełnione oznakowanie poziome, będziemy informować Państwa na bieżąco.
w tym przejścia dla pieszych, powierzchnie wyłączone,
Piotr Kuśmierczyk
koperty i linie segregacyjne oraz miejsca dla osób nieNaczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
pełnosprawnych. Przy szkole w Duchnicach w ramach
remontu powstało wyniesione skrzyżowanie, jako
element uspokajania ruchu, które skutecznie spowolni jadących szybko kierowców.
Kontynuowana jest budowa chodnika wzdłuż
ul. Wieruchowskiej na odcinku ok. 150 mb. Planuje się
sukcesywnie w ramach funduszu sołeckiego co roku
dobudowywać odcinki chodnika, aby za kilka lat cieszyć się możliwością bezpiecznego poruszania się.
Na jesieni planowana jest także przebudowa mostu na ul. Szkolnej oraz budowa przepustu na ul. Nadbrzeżnej w Ożarowie Mazowieckim. Ostatni czas pokazał, że problem wody oraz ponadnormatywnych
opadów atmosferycznych może być przyczyną zagrożeń powodziowych. Inwestycja jest charakterystyczna
również dlatego, że zajdzie konieczność zamknięcia
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12 sierpnia br. burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Paweł Kanclerz oraz skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa obiektu rekreacyjno-turystycznego
w Ożarowie Mazowieckim”, dzięki któremu w przyszłym roku planowana jest rozbudowa kompleksu
sportowego przy Szkole Podstawowej w Ołtarzewie.
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Rozbudowa kompleksu sportowego
przy Szkole Podstawowej
w Ołtarzewie
ci. Na realizację tego etapu gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 90 tys. zł z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2019”.
Na etap II, czyli budowę kortów tenisowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą oraz siłownię zewnętrzną
pozyskano dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania
,,Między Wisłą a Kampinosem”. Zakres operacji to m.in. wykonanie nawierzchni z kruszyw
oraz nawierzchni kortów tenisowych wraz
z malowaniem linii ciągłych, chodników
z płyt betonowych, ogrodzenie boiska wraz
z bramą oraz furtkami, piłkochwyt, elementy
małej architektury (ławki i kosze na śmieci),
stoły do gry w szachy. Na realizację projektu
pozyskano dodatkowe przeszło 100 tys. zł.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

W 2019 r. rozpoczął się pierwszy etap
zagospodarowania terenu, który pozyskano od Wyższego Seminarium Duchownego na cele m.in. prowadzenia
zajęć sportowych dla uczniów SP nr 2
im. Obrońców Warszawy. Wybudowano
wówczas boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej wraz
z niezbędnym wyposażeniem. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa teren został ogrodzony, wyposażony w oświetlenie dla boisk oraz oświetlenie terenowe.
W ramach realizacji wykonano również
chodnik do swobodnego przemieszczania się po terenie a dla polepszenia
komfortu użytkowników kompleksu oraz
w trosce o ochronę środowiska obiekt
został wyposażony w elementy małej
architektury tj. ławki oraz kosze na śmie-
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WALKA Z PODTOPIENIAMI TRWA…
Po raz kolejny, w ostatnich dniach sierpnia, zmagaliśmy
się z obfitymi opadami deszczu w ilości ok. 56 litrów wody
na metr kwadratowy, któremu towarzyszyły dosyć silne
porywy wiatru oraz wyładowania atmosferyczne. Okoliczności te spowodowały konieczność podjęcia licznych
działań służb gminnych, aby zapobiec sytuacji jaką pamiętamy z czerwca. Miedzy innymi prowadzona był akcja
zatrzymania cofających się wód z rzeki Kanał Ożarowski
do rowu przy ul. Szkolnej. Celem działania było ograniczenie podtopienia okolicznych terenów osiedli mieszkalnych
oraz osiedla Zientarówka. Całe przedsięwzięcie zakończyło
się powodzeniem. Nie dopuszczono do zalania osiedli. Następnie w kolejnych dniach odprowadzono nadmiar wody
zgromadzonej w rowie do rzeki. W tej akcji prowadzonej
przez pracowników gminy pomagali mieszkańcy, za co
bardzo dziękujemy. Powtarzające się silne opady uczą nas,
jak musimy zachowywać się w czasie sytuacji kryzysowych
na tym terenie i jakie podejmować kroki minimalizujące
potencjalne szkody. Ponadto należy podkreślić, że umacnia się współpraca pomiędzy służbami gminnymi i mieszkańcami.

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Foto: Maciej Rasiński Fotografia Ratownicza

OFERTA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH
I GRUP WSPARCIA
PONIEDZIAŁEK
18.00-20.00 - Dyżury członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
18.00-19.00 - Spotkania indywidualne
z terapeutą (uzależnienie od alkoholu,
narkotyków, hazardu i inne)
19.00-21.00 - Grupa wsparcia

Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 167A
tel. 22 722-20-09
Sala przy kościele
p.w. Św. Wojciecha BM
w Płochocinie ul. Łąkowa 7

WTOREK
16.00-20.00 - Konsultacje indywidualne
z terapeutą dla osób z problemem
uzależnień i ich rodzin

Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 167A

ŚRODA
17.00-18.00 - Konsultacje indywidualne
z terapeutą dla rodzin osób z problemem
alkoholowym
18.00 - 20.00 - Grupa wsparcia

Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 167A

C Z WA R T E K
18.00-19.00 - Spotkania indywidualne
z terapeutą (uzależnienie od alkoholu,
narkotyków, hazardu i inne)
19.00-21.00 - Grupa wsparcia

Sala przy kościele
p.w. Św. Wojciecha BM
w Płochocinie ul. Łąkowa 7

S O B O TA
14.30-16.30 - Spotkania grupowe
z terapeutą dla osób z problemem
uzależnień

Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 167A

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 165, tel. 22 731-32-23
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313
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W tegorocznej edycji naboru ogłoszonego przez
Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2020, Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła 5 wniosków
o dofinansowanie zadań sołeckich. Głównym celem
Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców
sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

13 lipca 2020 r. przedstawiciele Gminy Ożarów Mazowiecki: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca Burmistrza i Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy podpisali
umowy na dofinansowanie projektów:
1. Utworzenie placu zabaw oraz budowa punktów
świetlnych we wsi Pilaszków.
Celem realizacji zadania jest utworzenie placu zabaw we wsi Pilaszków oraz poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców poprzez budowę punktów świetlnych
przy ul. Pięknej.
2. Utworzenie monitoringu w obrębie sołectwa
Piotrkówek Duży.
Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie monitoringu
obszaru – montaż kamer zewnętrznych w sołectwie
Piotrkówek Duży.
3. Budowa i wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Płochocin.
W ramach zadania planuje się zakup wraz z montażem dwóch altan ogrodowych wykonanych z drewna,
z pokryciem dachowym.
4. Budowa chodnika we wsi Wieruchów.
W ramach zadania wykonane zostanie ponad 100 mb.
chłodnika wzdłuż ul. Wieruchowskiej.
5. Budowa oświetlenia we wsi Koprki.
Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców poprzez budowę punktów świetlnych

w obrębie centrów przesiadkowych komunikacji miejskiej w sołectwie Koprki.
W poprzednich edycjach naboru w latach 2018-2019
pozyskaliśmy dofinansowanie na zadania realizowane
przez Sołectwa: Gołaszew, Święcice, Ołtarzew, Bronisze,
Duchnice, Macierzysz, Wolskie.
Mamy nadzieję na kontynuację naboru na tego typu
projekty w latach następnych. W związku z tym zachęcamy Rady Sołeckie w tych Sołectwa, które jeszcze nie
skorzystały z dofinansowania, aby przy planowaniu
zadań finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok uwzględniły zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym w zakresie: zieleni miejskiej i obiektów małej architektury, budowy/
rozbudowy/modernizacji obiektów użyteczności
publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
kulturalnym, oświatowym, związanym z poprawą
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także zachowaniem dziedzictwa historyczno-kulturalnego.
Tylko takie zadania będą miały szanse na dofinansowanie w przypadku ogłoszenia kolejnego naboru
na 2021 rok. Z dofinansowania wyłączone są zadania polegające na przeprowadzaniu jednorazowych
i cyklicznych wydarzeń o charakterze: kulturalnym,
religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym itp. (np.: festiwale, koncerty, uroczystości rocznicowe, festyny, jarmarki, pikniki, kiermasze itp.).
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SOŁECTWA ZE WSPARCIEM MIAS 2020

		
W przypadku wątpliwości dotyczących
kwalifikowalności planowanego wydatku prosimy o kontakt z Referatem Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim tel.
22 731 32 28

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza
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„MAGICZNY DYWAN”
wają wspaniałe przygody, począwszy od zwykłych zabaw
po edukację poznawczą w wielu dziedzinach wiedzy.
Podłoga interaktywna pozwala w ciekawy sposób
prowadzić zajęcia dydaktyczne, ćwiczenia gimnastyczne,
ćwiczenia logopedyczne oraz po prostu świetnie się bawić w czasie wolnym.
Do obsługi „Magicznego Dywanu” potrzeba niewiele – wystarczy pilot oraz ruchy rąk, nóg lub całego ciała.
Miały okazję przekonać się o tym dzieci przebywające
w naszych placówkach na wakacyjnym dyżurze. Zabawa
była znakomita !!!
Agnieszka Gańska
Agnieszka Potrzebowska
Monika Rzeczycka

OŚWIATA

Przedszkole Nr 1 przy ul. Ożarowskiej oraz przy
ul. Mickiewicza w Ożarowie Mazowieckim otrzymały
duże wsparcie finansowe od Fundacji ARP. Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy zakupić do obu placówek nowoczesne urządzenie multimedialne, spełniające funkcje podłogi interaktywnej.
„Magiczny Dywan”- bo o nim tu mowa - może być
wszechstronnie wykorzystywany. Ta innowacyjna
i wszechstronna pomoc dydaktyczna pozwala - poprzez
gry i zabawy ruchowe - rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.
Wysoka funkcjonalność urządzenia pozwala używać
go w każdym pomieszczeniu z gładkim i jednolitym podłożem. Umieszczony pod sufitem projektor tworzy wirtualny „Magiczny Dywan”, na którym przedszkolaki przeży-

NOWA PŁYTA CHÓRU KAMERALNEGO AB IMO PECTORE
W czasie spowodowanej epidemią koronawirusa przerwy w próbach naszego ożarowskiego Chóru Ab Imo Pectore, ukazała się płyta CD live z dziełami Simona Ferdinanda Lechleitnera. Nagranie to jest pamiątką z koncertu, który miał miejsce w kościele w Ołtarzewie w maju 2015 roku. Dzięki nowo
wydanemu albumowi możemy teraz podzielić się tą piękną muzyką
z naszymi przyjaciółmi i sympatykami naszego zespołu. Bardzo dziękuję
wszystkim artystom, którzy uczestniczyli w tym wyjątkowym projekcie.
Szczególne podziękowania należą się księdzu dr Dariuszowi Smolarkowi
SAC, który zrekonstruował i wydał partytury nagranych na płycie utworów (litanii oraz mszy Lechleitnera). Dziękuję księdzu dr Jackowi Smykowi SAC, proboszczowi Parafii NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie, za
Litaniae de Corde Jesu
udostępnienie profesjonalnych fotografii wnętrza kościoła – dzięki temu
Missa Solennis
płyta zyskała atrakcyjną oprawę graficzną. Przekazuję podziękowania inin Honorem Sancti Cajetani
stytucjom, które wsparły nasz fonograficzny projekt: Austriackiemu FoChór Kameralny Ab Imo Pectore
rum Kultury, Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu oraz Gminie OżaCollegium Musicum Varsoviensis
rów Mazowiecki.
Mariusz Latek – dyrygent
live
Mariusz Latek

Simon
Ferdinand
Lechleitner

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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„…z Nią walczyć nie będziemy…”
100. rocznica Bitwy Warszawskiej
Bitwa Warszawska nazywana Cudem nad Wisłą była decydującą bitwą wojny
polsko-bolszewickiej stoczoną w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku pomiędzy wojskami sowieckiego Frontu Zachodniego, a armiami Wojska Polskiego zgrupowanymi nad Wisłą.
Wojna rozpoczęła się krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Z frontu, trwającej od miesięcy wojny raz po raz dochodziły do Warszawy niepokojące wieści, ludność wylegała na ulice. Szukali pocieszenia m.in. w kościołach, gdzie
zanoszono modlitwy o ocalenie ledwo co odzyskanej niepodległości. Polacy wierzyli
w Opatrzność…
Znalazłszy się w krytycznej sytuacji, u progu spodziewanej przez wielu klęski, oddziały Wojska Polskiego zdołały jednak odepchnąć i pokonać nacierającą Armię Czerwoną. Po zakończonej bitwie niektórzy, rosyjscy jeńcy twierdzili, że widzieli nad polskim wojskiem Matkę Najświętszą, osłaniającą swoim płaszczem Warszawę. Mówili: „Was się nie boimy, ale z Nią walczyć
nie będziemy”.
Zwycięstwo strony polskiej w bitwie pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej i przekreśliło radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany rozpętania międzynarodowej rewolucji.

		
W związku z przypadającymi w tym roku obchodami 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, Burmistrz Paweł Kanclerz, Proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Ks. Zdzisław
Słomka SAC i Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech” Krzysztof Jabłoński zaprosili 15 sierpnia
Mieszkańców Gminy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie z tej okazji odbył się koncert w wykonaniu Agencji SOJART.
		
W strojach nawiązujących do tego okresu, soliści: Anna Nadwodna (sopran)
i Krzysztof Ciupiński-Świątek (tenor), przy akompaniamencie fortepianu (Adam Sychowski),
stworzyli wyjątkową atmosferę…
		
Usłyszeliśmy wiele ponadczasowych pieśni niosących ze sobą niezwykły ładunek
emocjonalny, nacechowany młodością, honorem, tęsknotą, bohaterstwem, wiarą i nadzieją.
		
Słowa tych utworów wyśpiewywane były przez żołnierzy polskich na przestrzeni
lat, niezależnie od tego w jakich czasach przyszło im żyć. W trakcie wojennych zawieruch –
zawsze tak samo ogrzewały serca i nadal pełnią swoją funkcję – krzewią świadomość czym
jest Ojczyzna oraz jak dobrze mieszkać w wolnym kraju i jak kruche jest to szczęście, jak
łatwo utracić spokój, bliskich i dom.
		
Soliści wykonali m.in. takie utwory, jak: ,,Przybyli ułani pod okienko”; „Rozkwitały
pąki białych róż”, „My pierwsza brygada”, Ave Maria czy żurawiejki pułkowe.
Wspaniały śpiew, oprawa muzyczna i stroje… wprawiły uczestników w wyjątkowy nastrój.

Tekst, foto: Małgorzata Wdowiak
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
16

Informator Ożarowski 6-8/106-108

Hołd Powstańcom w 76. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie – największa akcja zbrojna w okupowanej
przez Niemców Europie. Miało potrwać kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.
Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Ożarowa Mazowieckiego jest 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.
W sobotę, 1 sierpnia o godzinie 17.00 – godzinie „W”, która w 1944 roku była
formalnym początkiem Powstania Warszawskiego, przedstawiciele władz samorządowych gminy oraz powiatu wraz z kombatantami oraz mieszkańcami
oddali hołd uczestnikom tamtych wydarzeń. Złożono kwiaty i zapalono znicze
w miejscach pamięci związanych z powstaniem na terenie gminy.
Była to chwila zadumy i refleksji dla wszystkich obecnych, jak również
możliwość spotkania i rozmowy z kombatantami, którzy byli blisko wydarzeń
z tamtych dni.
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Wakacje

w Domu Kultury „Uśmiech”

lato z uśmiechem

Przez cały lipiec w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, Filii w Broniszach, Filii w Józefowie oraz
Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” odbywała
się coroczna akcja pn. „Lato z Uśmiechem”. W tym czasie
uczestnicy zajęć wzięli udział w licznych warsztatach artystycznych pt. „Pędzel i nożyczki”, zajęciach tanecznych,
plastycznych oraz warsztatach kreatywnych, gdzie pod
okiem instruktorek dzieci stworzyły kostiumy teatralne,
scenografię oraz zagrały w spektaklach pt. „Ludy pierwotne”, „W przestworzach”, „Głębia oceanu” oraz „Kosmos”.

Ożarowska Scena Letnia

Kolejny już rok z rzędu w ramach Ożarowskiej Sceny
Letniej w namiocie przy parku w Ołtarzewie na mieszkańców gminy czekał szereg imprez. W te wakacje wystąpili
Kabaret Kałasznikof, Wojciech Gąssowski, zaś dla dzieci
Teatr Forma. Imprezom dodatkowo towarzyszył festiwal
food trucków.
Jako pierwszy 5 lipca, na scenie wystąpił kabaret Kałasznikof, który rozbawił widzów swoimi błyskotliwymi
żartami, pojawiającymi się w ich skeczach z częstotliwością pracy karabinu. Artyści swoimi słowami, gestami,
wywoływali na twarzach widzów uśmiech, przenosząc
ich do komediowej, radosnej sytuacji. Występ Kabaretu
Kałasznikof to był dla widzów relaks ze śmiechem.
W niedzielę, 19 sierpnia dla ożarowskiej publiczności
wystąpił znany piosenkarz i kompozytor, Wojciech Gąssowski. Artysta zaśpiewał dla zgromadzonej widowni
swoje najbardziej znane przeboje m. in.: „Gdzie się podziały tamte prywatki”, „Zielone wzgórza nad Soliną” czy
piosenkę tytułową do serialu telewizyjnego „M jak miłość”. Piosenkarz debiutował w latach 60. poprzedniego
stulecia w konkursie „Szukamy Młodych Talentów”. Miał
zostać studentem AWF, ale los dał mu inną szansę i zrobił
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karierę muzyczną. Mimo mijających lat nadal zachwyca
niepowtarzalnym głosem, pogodnym usposobieniem
i wyjątkowym kontaktem z publicznością. O czym przekonali się uczestnicy lipcowego koncertu.
9 sierpnia, ten dzień należał do dzieci. Tego samego
popołudnia na trzech scenach w Ołtarzewie, Broniszach
oraz Józefowie na najmłodszych uczestników czekało
wiele atrakcji. Scena w Ołtarzewie gościła Teatr Forma,
który przedstawił spektakl pt. „Legenda o Smoku Wawelskim”, następnie najmłodszych zabawiał swoim pokazem
Iluzjonista oraz animatorzy. Na placu przy Filii w Józefo-

wie odbył się spektakl
teatralny pt. „Największy bałaganiarz świata”
w wykonaniu Agencji
Artystycznej Pro Arte.
Następnie gry i zabawy
dla najmłodszych poprowadzili animatorzy
„Misiowi
Przyjaciele”.
W parku przy Filii w Broniszach w to gorące, piknikowe
popołudnie
odbył się spektakl plenerowy pt. „Roszpunka”
w wykonaniu Teatru
Echo, który poprowadził również rodzinne
gry i zabawy. Każdej
z imprez towarzyszyły
dmuchane zjeżdżalnie,
poczęstunek i wspaniała
atmosfera.

Agnieszka Kowalska
Dom Kultury „Uśmiech”

W tym roku akcja „Lato w Mieście 2020” w Szkole
Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim trwała
trzy tygodnie.
Wypoczynek odbył się w specyficznych okolicznościach pandemii koronawirusa.
Pomimo obostrzeń dzieci i młodzież nie traciły do-

Dwukrotnie gościliśmy instruktorów lepienia z gliny.
Każdy mógł własnoręcznie wykonać naczynie na prawdziwym kole garncarskim oraz szklany witraż.
Dwa razy odwiedziliśmy ”Scenę Ołtarzew” gdzie obejrzeliśmy najnowsze filmy animowane z wytwórni „Walta
Disney’a”.

brego humoru i aktywnie spędzały czas zachowując
odpowiednie restrykcje sanitarne. Atrakcje, jakie czekały na uczniów, były ciekawe i zróżnicowane.
Straż Miejska przeprowadziła zajęcia dydaktyczne
i profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa.
Czterokrotnie na placu przed szkołą odbywały się
zajęcia sportowo-ruchowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny (m.in. dmuchany tor przeszkód,
„Bumper ball” (skaczące piłki), zabawa refleksyjno-sprawnościowa „Pacnij Kreta” oraz ogromna dmuchana zjeżdżalnia).

Każda grupa wybrała się na spacer po Ożarowie Mazowieckim i odwiedziła miejsca upamiętniające okres
II Wojny Światowej. Każdy z wychowawców przygotował
i przeprowadził w swojej grupie warsztaty plastyczno-techniczne.
W ciągu dnia na terenie szkoły dzieci miały okazję
bawić się na matach interaktywnych, malować, tańczyć,
bawić się przy karaoke, wziąć udział w zajęciach komputerowych w szkolnej pracowni, wspólnie zagrać w bezpieczne gry planszowe oraz obejrzeć film z cyklu „Wakacyjne Kino Letnie”.
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Ożarowskie lato w mieście
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE
Rodzina 500+
Przypominamy - w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r.,
to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim informuje, że wnioski na kolejny okres zasiłkowy
dotyczący świadczenia wychowawczego „500+” będzie
można składać elektronicznie od 1 lutego 2021 r., a drogą
tradycyjną - od 1 kwietnia 2021r.
ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+
Program „Dobry Start” to jednorazowe wsparcie dla
dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 20 roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające
do przedszkola oraz do zerówki.
Wnioski – nadal można składać online przez stronę
Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez
bankowość elektroniczną i drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (parter przy okienku świadczeń 500 plus oraz w siedzibie OPS)
do 30 listopada 2020r. Wnioski złożone po tym terminie
nie będą rozpatrywane. Wnioski o świadczenie „Dobry
Start” złożone w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty
świadczenia nie później niż do 30 września.
Do 25.08.2020r. wpłynęło 2049 wniosków, z tego 1837
w formie elektronicznej i 212 w formie papierowej. Na podstawie złożonych wniosków wypłacono 737 400,00 zł, co oznacza wsparcie dla 2458
uczniów. Procedura realizowana jest sprawnie
i szybko.
„Usługi Opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych”
Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do kolejnej edycji programu pod nazwą „Usługi Opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych”. Celem
programu jest zwiększenie dostępności do usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze
znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku
do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami tj.
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
„Opieka wytchnieniowa - edycja 2020”
Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do
programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowaedycja 2020” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-

20

Informator Ożarowski 6-8/106-108

sprawnych. Adresatami programu są członkowie rodzin
lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub
osobami z orzeczeniami równoważnymi, wymagający wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy
w sprawowaniu opieki. Celem programu jest zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki.
Informujemy, że nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji: w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku oraz telefonicznie 22 722-26-73,
22 722-00-23 lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych:ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zaleca się kontakt telefoniczny oraz mailowy z pracownikami OPS, jednak w sprawach pilnych oraz wymagających
osobistego stawiennictwa, specjalnie na potrzeby klientów, został utworzony punkt w którym od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Ośrodka dyżurują pracownicy socjalni i pracownicy poszczególnych działów
świadczeń rodzinnych, wychowawczych czy funduszu
alimentacyjnego. Punkt jest przystosowany do bezpiecznego przyjmowania stron.
Małgorzata Chmielewska
Główny Specjalista Pracy Socjalnej

BIBLIOTEKA
SZUKA
PRACOWNIKA

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

BIBLIOTEKA BLIŻEJ NORMALNOŚCI

Z wakacji
Tu odwołujemy się do heroicznego okresu marzec-maj, gdy szybko udało nam się stworzyć (zastępczą
choć wyraźną) ofertę online i promować wypożyczanie
ebook’ów przez Legimi. W wakacje rozwinęliśmy tę ofertę. Prowadziliśmy z powodzeniem kursy online (dziękujemy pracującej z nami wolontariacko fotografce Edycie
Chrząszcz), oglądaliśmy animowane filmy na DKFie, prowadziliśmy wakacje w Święcicach i kilka innych rzeczy.
Słowem, jeśli nie stworzymy normalności w tak zwanym

realu, będziemy ją tworzyć online. Tymczasem działamy
stacjonarnie.
Zajęcia start od października.
W końcówce września wywieszamy ofertę zajęć w Bibliotece. Zapraszamy na odnowioną stronę www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl, do newslettera i do wizyty
w Bibliotece. Tam jest więcej informacji o zajęciach, zapisach i bezpieczeństwie w trakcie. Planujemy – wstępnie
– kontynuacje zajęć z elektroniki (13+); zajęcia z kodowania (15+), robotykę z robotami (7-9 lat), spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, Czytanie na Dywanie, zajęcia dla
szkół i przedszkoli. Pojawiają się pomysły od czytelników
na klub fotograficzny czy zawody w budowaniu w Minecrafcie, a my próbujemy na nie odpowiedzieć.

KULTURA

Po wakacjach
Wracamy do pracy Biblioteki pełną parą, czyli normalnych, niewakacyjnych, nie-coronavirus’owych godzin
otwarcia. W planach likwidujemy biurko w drzwiach i pojawi się dostęp do komputerów. Oczywiście dalej pilnujemy maseczek, dezynfekcji rąk i dystansu, ale szukamy
normalności - to nasz cel. Ale ponieważ „normalność’
w pandemii nie zależy od nas, mamy też „plan b”. Jeśli
okaże się, że zagrożenie w okolicy wzrasta, uzgodnioną z sanepidem decyzją będziemy zmniejszać Państwa
i własną ekspozycję na ryzyko: 1. najpierw z powrotem
wystawimy biurka do wypożyczeń w drzwiach, 2. jeśli
ryzyko będzie rosnąć, ograniczymy godziny otwarcia
i wrócimy do zamawiania książek online, 3. jeśli i to będzie za mało – jak w marcu bieżącego roku – przejdziemy
do trybu online. To też jest praca biblioteki, i tak jesteśmy
w stanie Państwu zapewniać kontakt z książką.

Pełną parą.
Tak czy inaczej przygotowujemy wystawy, własne
publikacje, konkursy, no i wciąż – ostatnie ale najważniejsze - na półkach pojawiają się nowości, które częstogęsto sami zamawiacie. To wasza Biblioteka i to Wy sprawiacie, że jest żywa. Zapraszamy. Póki co jest tu całkiem
normalnie.

Wojciech Albiński
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

LATAMY Z BIBLIOTEKĄ
Od dawna wiadomo, że czytanie uskrzydla. My
postanowiliśmy zrobić z tej metafory rzeczywistość. Serdecznie zapraszamy do udziału w 2. Edycji
rodzinnego konkursu „Czytanie to latanie” dzieci
w wieku 7-13 lat, wraz z rodzicami/opiekunami. Zasady są proste. Wystarczy napisać krótką recenzję
wybranej książki dziecięcej, a później przynieść ją
do swojej biblioteki, lub wysłać na adres
e.krupa@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl.
Na prace czekamy do 30 września. Autorzy najlepszych recenzji mogą wygrać rodzinny widowiskowy lot samolotem nad powiatem warszawskim
zachodnim oraz dwa loty rodzinne w tunelu aerodynamicznym we Flyspot.
Do piór, do skrzydeł!
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UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNO-RELIGIJNA PRZY POMNIKU
GENERAŁA JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W PILASZKOWIE

22

W Pilaszkowie, gmina Ożarów Mazowiecki, parafia
Łaźniew, 2 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie
poświęcone generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu. Pilaszków znalazł się wśród 8 miejsc ogólnopolskiej akcji uroczystości patriotyczno-religijnych
w miejscach pamięci o twórcy Legionów Polskich we
Włoszech w dniu jego urodzin (265). Inicjatorem akcji
jest pan Adam W. Gorycki, działacz społeczny mieszkający w Kielcach, miłośnik i badacz dziejów Księstwa
Warszawskiego.
Po wybuchu insurekcji kościuszkowskiej Jan Henryk
Dąbrowski przyłączył się do wojsk powstańczych Naczelnika Tadeusza Kościuszki. Podczas działań wojennych
dwukrotnie odwiedził Pilaszków w 1794 r. Dwór pilaszkowski stał się na prawie miesiąc jego kwaterą główną.
Tutaj też otrzymał nominację generalską. Patent na
generała-majora został podpisany przez Naczelnika
Kościuszkę 20 czerwca w obozie pod Warką. Z Pilaszkowa 23 czerwca nowo mianowany generał-major
dziękował Naczelnikowi za nominację, „zapewniając
o oddaniu Ojczyźnie i sprawie powstania”.
Wspomniane powyżej 8 uroczystości (w Narkowych, Bydgoszczy, Winnej Górze, Jedlini, Sierosławicach, Pierzchowie i Pilaszkowie) z założenia miały
podobny przebieg: odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, przypomnienia biogramu Pana Generała
i krótkiej modlitwy w Jego intencji poprowadzonej
przez duchownego. Wzorem dla takiej organizacji
uroczystości było
świętowanie,
jakie
zorganizował
w 1949 roku w Pierzchowcu,
miejscu
urodzenia generała
Jana Henryka Dąbrowskiego, ówczesny wikary
w Niegowici, ksiądz Karol Wojtyła, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w 2020 roku.
Widocznym symbolem
nawiązania do uroczystości zorganizowanych
przez św. Jana Pawła II
w 1949 r. w Pierzchowcu były flagi papieskie
ustawione obok flag polskich.
Na spotkaniu w Pilaszkowie byli obecni:
Stanisława Milej-Misztal, Członek Zarządu
Starostwa Powiatowego
Warszawsko-ZachodKonny pomnik Generała
J. H. Dąbrowskiego w Parku niego,
w Pilaszkowie, Gmina Ożarów Mariusz Zakrzewski - wiMazowiecki, dłuta Edmunda Mikołaja
Majkowskiego (1929-2009) kariusz Parafii NMP KróInformator Ożarowski 6-8/106-108 2020

lowej Apostołów w Ołtarzewie,
Michał Lubański z małżonką – prezes Stowarzyszenia Razem w Powiecie,
Kazimierz Stachurski – mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego, były burmistrz Ożarowa Maz.
Paweł Zdanowicz – mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego, przedstawiciel Wirtualnego Muzeum Ożarowa Mazowieckiego, grupa mieszkańców z Gminy Ożarów Mazowiecki.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15.00, w parku
przy dworku w Pilaszkowie, w którym mieści się Muzeum
Dworu Polskiego, przy pomniku udekorowanym flagami: Polski, Stolicy Apostolskiej oraz biało-niebieską flagą
Matki Bożej.

Uczestnicy uroczystości przy pomniku gen. J.H. Dąbrowskiego
w Pilaszkowie, 2 sierpnia 2020 roku

Program spotkania był następujący:
1. Zebrani złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów
i zapalili znicz przy pomniku Generała.
2. Wszyscy razem odśpiewali Hymn Narodowy – Mazurka Dąbrowskiego.
3. Kazimierz Stachurski przedstawił krótki zarys biograficzny generała z uwzględnieniem jego pobytu na ziemi
błońskiej i pilaszkowskiej, wspomniał też o autorze pomnika, nieżyjącym już Edmundzie Mikołaju Majkowskim.
4. Ks. Mariusz Zakrzewski przypomniał historię z życia
św. Jana Pawła II, kiedy był wikariuszem w parafii w Niegowici, i w 1949 roku zorganizował spotkanie dla dzieci i młodzieży przy tablicy poświęconej generałowi
Dąbrowskiemu w miejscu jego urodzenia w Pierzchowcu.
5. Ks. Mariusz Zakrzewski poprowadził modlitwę w intencji generała Dąbrowskiego i wszystkich, którzy walczyli o wolność Polski.
6. Zrobiono pamiątkowe zdjęcie przy pomniku.

Kazimierz Stachurski

ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ
PAMIĘCI ZENONA KOCHANOWSKIEGO
W obliczu bolszewickiej agresji w lipcu 1920 Zenon
zgłosił się do 205 pułku piechoty ochotniczej imienia
Jana Kilińskiego, 30 lipca wraz z pułkiem wymaszerował już na front. Szeregowy Zenon Kochanowski dotarł
do Ostrołęki, gdzie młodzi żołnierze batalionu po raz
pierwszy zetknęli się z działaniami wojennymi. Od tego
momentu nie ma już po nim śladu. Rodzice szukali syna
aż do swojej śmierci - bezskutecznie.

KULTURA

14 sierpnia br. na Cmentarzu Wojennym w Ołtarzewie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej
poświęconej Zenonowi Kochanowskiemu, mieszkańcowi gminy Ożarów Mazowiecki. W uroczystości
uczestniczyli przedstawiciele gminnych środowisk
kombatanckich, władz samorządowych gminy i powiatu oraz członkowie rodziny poległego w 1920 roku
żołnierza, jak również mieszkańcy gminy i pasjonaci
historii.
Podczas uroczystości słowo do zebranych skierował
burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz,

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Foto: Daniel Wdowiak

wspominając różne wydarzenia
z historii Polski i patriotyczne postawy jej obywateli, postać i losy
Zenona Kochanowskiego przedstawił przedstawiciel rodziny – Dariusz Młotkiewicz. Odsłonięcie tablicy i złożenie kwiatów odbyło się
w honorowej asyście wojskowej.
Kilka słów o Zenonie Kochanowskim - żołnierz wojny polsko –
bolszewickiej 1920 roku z Ożarowa
Mazowieckiego.
Urodził się w 1901 roku w Warszawie. Jego rodzice Jan i Stanisława Kochanowscy wraz z dziećmi
tuż przed wybuchem I wojny światowej przenieśli się do Ołtarzewa
i zamieszkali przy ulicy Kościuszki.
Najstarszy syn Zenon w 1920 roku
uczęszczał do Szkoły Kupieckiej
Zgromadzenia Kupców Miasta
Stołecznego Warszawy położonej
u zbiegu ulic Prostej i Waliców.
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
- WRZESIEŃ
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165
▶▶ 19-20 września - Festiwal Dobrego Jedzenia i Piwa
(sobota, w godz.: 12:00-22:00 i niedziela, w godz.: 12:0021:00)
▶▶ 20 września - niedziela - wystąpią zespoły z Domu
Kultury „Uśmiech”: godz. 16:00 zapraszamy na występ
Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” godz. 18:30 wystąpi
„Ożarowska Kapela z Uśmiechu”
▶▶ 27 września – niedziela – godz. 17:00 zapraszamy
na koncert z okazji Dnia Chłopaka w wykonaniu „Kwartetu Obsession” (hala namiotowa, ul. Parkowa 16/18 Ożarów Mazowiecki)
CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292
Zapraszamy na zajęcia cykliczne o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym i profilaktycznym. Można między innymi: dołączyć do Ożarowskiego Klubu Mam lub
Klubu Gier Bitewnych; nauczyć się gry w brydża lub GO;
doskonalić pamięć z seniorami w ramach Fitnessu Mózgu
lub spełniać się twórczo w ramach zajęć „Rękodzieło”.
Jeżeli masz swoje pomysły i inicjatywy, skontaktuj się
z nami: cisprzyparku@gmail.com lub (22) 292 61 61.
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Ponadto od poniedziałku do piątku w godz. 14:0017:00 wyrabiamy spersonalizowaną Warszawską Kartę
Miejską (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy
Ożarów Mazowiecki.
▶▶ 15 września wznowienie warsztatów dla kobiet:
„Świadoma Ja” prowadzonych przez Gabrielę Dmowską
▶▶ 28 września rozpoczyna się projekt dedykowany dla
kobiet biznesu w gminie Ożarów Mazowiecki. Spotkania
w ramach projektu mają charakter zamknięty.
▶▶ 7 października zapraszamy na nowy cykl zajęć
dla najmłodszych mieszkańców w ramach Klubu Mam
FILIA W JÓZEFOWIE,
UL. FABRYCZNA 15
▶▶ 12 września - sobota - godzina 10:00 Pożegnanie
lata dla maluchów 2-3 lata. Limit miejsc. Obowiązują zapisy.
FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15
▶▶ 27 września – niedziela – godzina 15:00 Warsztaty
jesienne. Park przy Filii. Limit miejsc. Obowiązują zapisy.

Dzieci wróciły do szkół, otworzyły się placówki
publiczne. Dlatego też z uwzględnieniem wytycznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
i zachowaniem rygorów bezpieczeństwa po ponad
pięciu miesiącach przerwy wracamy i my. Przygotowaliśmy dla dzieci, młodzieży i dorosłych propozycje
zajęć w Domu Kultury Uśmiech, Filiach i Centrum Inicjatyw Społecznych.

W tym roku zapisu na większość zajęć trzeba dokonywać przez platformę strefazajec.pl. Jedynie osoby, które
chcą się zapisać na indywidualne zajęcia np. nauki gry
na instrumentach lub naukę śpiewu muszą zrobić to telefonicznie. Spowodowane jest to koniecznością ustalenia
grafiku zajęć z podziałem na konkretne godziny dla każdego uczestnika.
Zapis przez strefazajec.pl wymaga od Państwa założenia konta na tej platformie. Następnie do konta można
dodać dzieci lub inne osoby, których profilem będziecie
zarządzać. Aby zapisać się na wybrane zajęcia należy wyszukać w wyszukiwarce Strefy Zajęć Ożarów Mazowiecki
a następnie Dom Kultury Uśmiech. Ewentualnie skorzystać z linka ze strony dkusmiech.eu, który prowadzi do listy wszystkich zajęć odbywających się w Domu Kultury
„Uśmiech” w Filiach i w Centrum Inicjatyw Społecznych,
na które można zapisać się online. W portalu dostępne są
regulaminy i zgody które należy przeczytac i zaakceptować. Część z nich trzeba bedzie podpisać osobiście i złożyć przy pierwszych zajęciach.
Posiadacze Ożarowskiej Karty Rodziny 3+ mogą wybrać płatności z przysługującą im niższą o 20% ceną.
Należy pamiętać jednak, że zgodnie z regulaminem
trzeba okazać Kartę i tym samym potwierdzić należne
sobie rabaty. W obecnej sytuacji, aby niepotrzebnie nie
narażać się na zbędne kontakty z innymi ludźmi kartę
można okazać mailowo. Należy zrobić skan lub zdjęcie
karty z widocznym imieniem, nazwiskiem, terminem
ważności oraz jej numerem i przesłać mailem na adres:
sekretariat@dkusmiech.eu .

strefazajec.pl

zapisy na zajęcia ONLINE

KULTURA

nowy rok kulturalny
w „uśmiechu”

Ze swojego konta na strefazajec.pl można dokonać
również płatności za zajęcia. Operatorem płatności jest
serwis Dotpay z którego wiele osób korzysta robiąc zakupy w sklepach internetowych czy w popularnym portalu
aukcyjnym. Jeżeli ktoś z Państwa zapomni zapłacić w terminie wtedy zaległa należność wyświetli się na czerwono i wysłany zostanie mail a przy
dłuższych zaległościach sms przypominający. Informuję, że wszelkie
opłaty związane z płatnościami online przez Strefę Zajęć ponosi Dom
Kultury.
Szczegółowa instrukcja obsługi a także założenia konta w serwisie strefazajec.pl dostępna jest na
stronie www.dkusmiech.eu zakładka o nas/regulaminy i instrukcje.
W przypadku potrzeby dodatkowego wsparcia technicznego proszę
pisać na adres p.krupa@dkusmiech.eu.
W nowym roku kulturalnym obowiązywać będzie
nowy regulamin zajęć, zgodny z wytycznymi PSSE. Rodzice lub opiekunowie odprowadzają dziecko na zajęcia
a następnie oczekują na nie na zewnątrz budynku. Przy
wejściu należy pamiętać o dezynfekcji rąk oraz o zasłanianiu ust i nosa maseczką. Podczas zajęć maseczka nie
jest wymagana. Należy jednak zachować bezpieczne odległości o czym poinformuje instruktor prowadzący zajęcia. Z powodu wymagań sanitarnych, grupy w których
prowadzone będą zajęcia, zostały w wielu przypadkach
zmniejszone. Szczegółowe instrukcje i zasady opisane
są w regulaminie zajęć Domu Kultury dostępnym na
www.dkusmiech.eu.
Wszystkie podejmowane w Domu Kultury działania
mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z zajęć jak również pracownikom i instruktorom. Informacje o wszystkich zmianach organizacyjnych
będą publikowane na dkusmiech.eu oraz w mediach społecznościowych Domu Kultury. 			
Paweł Krupa

strona kultury

www.dkusmiech.eu
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PODPISANO UMOWY:
▶▶ z wykonawcą: PKS Grodzisk Maz. Sp. z o.o. z siedzibą
w Grodzisku Maz. na usługi w zakresie wykonywania
lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie
gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością
gminy Ożarów Mazowiecki
••na cz. A: Pass Błonie – Józefów – Ożarów Mazowiecki – TESCO Warszawa za cenę ofertową brutto:
868.776,00 zł
••na cz. B: Stare Babice – Zielonki – Bronisze – Jawczyce – Piastów za cenę ofertową brutto: 329.784,00 zł.
▶▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: Lider: Stanisław Bystrzycki INSBUD z siedzibą w Pruszkowie, Partner: PRI
INSBUD-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z obszaru zlewni Bronisze, Jawczyce, Macierzysz w kierunku sieci
kanalizacji miasta Warszawa za cenę ofertową brutto:
3.260.000,00 zł
▶▶ z wykonawcą: HYLTREX Piotr Zientara z siedzibą
w Szymankowszczyźnie k. Stanisławowa na modernizację dachu Przedszkola przy ul. Kasztanowej 12 w Józefowie za cenę ofertową brutto: 171.462,00 zł
▶▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: Lider: Stanisław Bystrzycki INSBUD z siedzibą w Pruszkowie, Partner: PRI
INSBUD-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie robót budowalnych do umowy RZP.272.9.7.2019
z dnia 23.04.2019 r. polegających na wykonaniu projektu i budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami ścieków
zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (wartość wynagrodzenia maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty
295.524,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: BOX PLAY Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku modułowego przy Szkole Podstawowej
w Święcicach ul. Poznańska 541 za cenę ofertową brutto:
921.700,00 zł
▶▶ z wykonawcą: AS BUD Albert Śpiewakowski z siedzibą
w Warszawie na rozbudowę placu zabaw w Ołtarzewie
przy ul. Parkowej, gmina Ożarów Mazowiecki, Etap II
i etap III za cenę ofertową brutto: 307.795,75 zł
▶▶ z wykonawcą: BUDWEX Mieczysław Wasilewski z siedziba w Truskawiu k. Izabelina na konserwację oświetlenia ulicznego, bieżącą kontrolę i drobne prace naprawcze na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę
ofertową brutto: 415.710,00 zł (wartość wynagrodzenia
maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych
w budżecie tj. kwoty 553.500,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób PAWEŁ
MOŃKO z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług
do umowy Nr RZP.272.31.23.2019 z dnia 31 lipca 2019r.
polegających na dowozie jednego dziecka niepełnosprawnego w okresie od 29.06.2020 do 03.07.2020 r.
oraz w okresie od 20.07.2020 r. do 24.07.2020 r. z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do szkoły specjalnej
nr 251 w Warszawie przy ul. Bełskiej 5 w celu uczestInformator Ożarowski 6-8/106-108 2020

nictwa ucznia w akcji „Lato w mieście” za cenę ofertową
brutto: 2.700,00 zł
▶▶ z wykonawcą: „BUDREM – 1” Firma Remontowo-Budowlana Wiesław Kosonóg z siedzibą w Radomiu na
przebudowę mostu na ul. Szkolnej oraz budowę przepustu na ul. Nadbrzeżnej w Ożarowie Mazowieckim
za cenę ofertową brutto: 845.010,00 zł, w tym:
••za przebudowę mostu na ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim w wysokości: 738.000,00 zł
••za budowę przepustu na ul. Nadbrzeżnej w Ożarowie
Mazowieckim w wysokości: 107.010,00 zł
▶▶ z wykonawcą: TREFICO Marta Oksięciuk z siedzibą
w Warszawie na utrzymanie, konserwację i oznakowanie dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
••za cenę ofertową brutto na cześć A: 121.756,60 zł
••za cenę ofertową brutto na cześć B: 53.851,00 zł
(wartość wynagrodzenia maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty
200.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: PPUH EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg z siedzibą w Warszawie na modernizację ul. Żyznej w Kaputach-Kręczkach, Gmina Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową brutto: 506.760,00 zł
▶▶ z wykonawcą: DOMBRUK Tomasz Bończak Sp. J. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na rozbudowę drogi
gminnej ulicy Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim
za cenę ofertową brutto: 2.618.547,00 zł
▶▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób PAWEŁ
MOŃKO z siedzibą w Pruszkowie na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
w roku szkolnym 2020/2021 w celu realizacji obowiązku nauki do: Warszawy, Leszna, Pruszkowa oraz Piastowa
za cenę ofertową brutto: 431.866,08 zł (wartość wynagrodzenia maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 540.000,00 zł).
Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
▶▶ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
••Część A - zebranych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki ,
•• Część B - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
▶▶ modernizację nawierzchni ulic: cz. A Fabrycznej
i cz. B Leśnej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Mapa inwestycji
gminy Ożarów Mazowiecki
Mapa dostępna jest na naszej nowej stronie
internetowej lub pod linkiem
http://www.ozarow.gminneinwestycje.pl/
Mapa cały czas jest aktualizowana
i uzupełniana o nowe informacje.
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CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”
▶▶ 27-31 lipca odbyła się Akcja „Lato z Uśmiechem”,
w ramach której odbyły się warsztaty plastyczne. Podczas
trwania akcji zorganizowaliśmy również teatralne zajęcia
kreatywne. Pod czujnym okiem instruktorów dzieci stworzyły od podstaw kostiumy teatralne, scenografię oraz
zagrały w spektaklu pt. „Odyseja kosmiczna”.

z Uśmiechem” obejmującą blok zajęć tematycznych dla dzieci
▶▶ 9 sierpnia na terenie Parku w Broniszach odbyła się
impreza plenerowa dla dzieci.
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE
▶▶ 6–10 lipca zorganizowaliśmy Akcję „Lato z Uśmiechem” (zajęcia kreatywne - kostium i scenografia teatralna, warsztaty plastyczne oraz warsztaty taneczne)
▶▶ 9 sierpnia w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej odbyła się impreza plenerowa dla dzieci

Z PRACY
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DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
▶▶ 11 czerwca odbył się uroczysty koncert w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
▶▶ 5 lipca w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej zaprosiliśmy
na Zlot Food Trucków oraz występ Kabaretu „Kałasznikof”
▶▶ 11 lipca współorganizowaliśmy otwarcie toru rowerowego na terenie rekreacyjnym w Kręczkach
▶▶ 13-17 lipca zorganizowaliśmy Akcję„Lato z Uśmiechem”
▶▶ 19 lipca w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej wystąpił
Wojciech Gąssowski
▶▶ 8-9 sierpnia współorganizowaliśmy Zlot Foodtrucków
▶▶ 9 sierpnia zaprosiliśmy na imprezę plenerową
dla dzieci w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej
▶▶ 15 sierpnia odbył się koncert z okazji Święta Wojska
Polskiego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Gminny kalendarz wydarzeń dostępny jest na
stronie www.ozarow-mazowiecki.pl Uzupełniamy
go systematycznie o różne informacje dotyczące
imprez kulturalnych, sportowych, projektów edukacyjnych oraz społecznych. Organizatorów tego
typu imprez zaplanowanych na terenie gminy
w 2020 roku zachęcam do przesyłania informacji
na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl,
w celu zamieszczenia w Kalendarzu wydarzeń.

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH
▶▶ 20 lipca - 24 lipca przeprowadziliśmy Akcję „Lato

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik

OŚWIATA
▶▶ 25 czerwca odbyło się oficjalne, uroczyste pożegnanie klas ósmych w szkołach podstawowych. Mury szkolne opuściło 244 absolwentów, z których wielu otrzymało
nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, a ich rodzice
otrzymali listy gratulacyjne.
▶▶ W trakcie uroczystości pożegnania klas ósmych
5 uczniów otrzymało specjalną nagrodę „Ożarowskie
Perełki” za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej oraz
sportowej. Laureatami nagrody zostali:
•• Izabela Siwkiewicz - uczenica Szkoły Podstawowej nr
1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim
w dziedzinie humanistycznej,
•• Justyna Markowska - uczennica Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim w dziedzinie sportowej,
•• Daniel Nowakowski - uczeń Szkoły Podstawowej Nr
1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim
w dziedzinie matematyczno-przyrodnicznej,
•• Wiktoria Smaga - uczennica Szkoły Podstawowej Nr
1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim
w dziedzinie artystycznej,
•• Kinga Kaczanowska – uczennica Szkoły Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Płochocinie w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej.
▶▶ 26 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego

oraz rozdanie nagród zdobytych w konkursach. Z uwagi
na pandemię koronawirusa, zakończenie roku szkolnego
odbyło się z zachowaniem ustalonych zasad bezpieczeństwa. Poszczególne klasy spotykały się z wychowawcą
o określonej godzinie, korzystając z wyznaczonych wejść,
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
▶▶ 20 – 24 lipca w Szkole Podstawowej w Umiastowie
odbyła się akcja „Lato w mieście 2020”, poświęcona tematyce książąt i księżniczek. W akcji wzięło udział 13 dzieci,
które w trakcie tematycznych zajęć i zabaw poznały bajki,
baśnie i legendy o książętach i księżniczkach, budowały
mury zamkowe oraz brały udział w turnieju rycerskim.
▶▶ 3 – 14 sierpnia akcja „Lato na wsi 2020” miała miejsce w Szkole Podstawowej w Płochocinie, wzięło w niej
udział 30 dzieci. W trakcie pierwszego tygodnia uczniowie brali udział w warsztatach Mały majsterkowicz, Sztuka cyrkowa oraz w warsztatach naukowych z zakresu fizyki. W drugim tygodniu odbył się pokaz iluzjonisty oraz
warsztaty naukowe i plastyczne.
▶▶ W czasie przerwy wakacyjnej we wszystkich placówkach
przeprowadzono niezbędne prace przygotowujące
szkoły na bezpieczne przyjęcie uczniów w nowym roku
szkolnym. Została przeprowadzona dezynfekcja, placówki
zostały zaopatrzone w niezbędne środki ochrony osobistej,
zamówiono urządzenia (pirometry) do pomiaru temperatury wszystkim wchodzącym na teren placówek osobom.
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Z PRACY
RADY MIEJSKIEJ

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
w dniu 25 czerwca 2020 r.
▶▶ Uchwała Nr XXVII/249/20 o zmianie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XXVII/250/20 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXVII/251/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarów Mazowiecki
na rok szkolny 2020/2021.
▶▶ Uchwała Nr XXVII/252/20 zmieniająca uchwałę
w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Mazowieckim
i utworzenia Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XXVII/253/20 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz
kryteriów wyboru ofert.
▶▶ Uchwała Nr XXVII/254/20 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Kaputach.

▶▶ Uchwała Nr XXVII/255/20 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w miejscowości Pogroszew Kolonia.
▶▶ Uchwała Nr XXVII/256/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
▶▶ Uchwała Nr XXVII/257/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
▶▶ Uchwała Nr XXVII/258/20 zmieniająca uchwałę
w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi
budżetowemu pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych”
w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XXVII/259/20 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów
Mazowiecki powyżej 50 roku życia”.

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
w dniu 23 lipca 2020 r.
▶▶ Uchwała Nr XXVIII/260/20 o zmianie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XXVIII/261/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXVIII/262/20 zmieniająca uchwałę
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018 – 2022”.
▶▶ Uchwała Nr XXVIII/263/20 zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XXVIII/264/20 w sprawie rozwiązania
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą CENTRUM WIDOWISKOWO – SPORTOWE GMINY OŻARÓW
MAZOWIECKI z siedzibą w Kręczkach.

▶▶ Uchwała Nr XXVIII/265/20 w sprawie zmiany
uchwały nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla
działek ewidencyjnych nr 147/1, 147/2, 147/3 i 21/10, obręb ewidencyjny 0003
▶▶ Uchwała Nr XXVIII/266/20 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi
Jawczyce – w rejonie ulic Przyparkowej i Sadowej.
▶▶ Uchwała Nr XXVIII/267/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2019.
▶▶ Uchwała Nr XXVIII/268/20 w sprawie rozpatrzenia
petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
w dniu 27 sierpnia 2020 r.
▶▶ Uchwała Nr XXIX/269/20 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów
Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XXIX/270/20 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXIX/271/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
▶▶ Uchwała Nr XXIX/272/20 w sprawie określenia zasad wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości
wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych.
▶▶ Uchwała Nr XXIX/273/20 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz
kryteriów wyboru ofert.
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▶▶ Uchwała Nr XXIX/274/20 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
▶▶ Uchwała Nr XXIX/275/20 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2019 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXIX/276/20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98 ,
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

Pani domu
KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Lekkie ciasto ze śliwkami
Przepyszne ciasto ze śliwkami na oleju. Miękkie, delikatne (jak biszkopt) oraz
wilgotne (za sprawą oleju i malin). Bardzo proste i szybkie do przygotowania.
Doskonałe na błyskawiczne przyjęcia. Uwielbiane przez dzieci i dorosłych. Świetnie
sprawdzi się jako podstawa do przeróżnych ciast z owocami (np. truskawkami,
jagodami, porzeczkami, morelami, jabłkami czy malinami). Polecam na co dzień,
na piknik, na grilla, czy na niedzielny deser. Powinno się udać każdemu
Składniki:
▶▶ 4 jajka
▶▶ 3/4 szklanki cukru
▶▶ 1 łyżka cukru wanilinowego
▶▶ 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej
▶▶ 1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
▶▶ 1/2 szklanki oleju
▶▶ ok. 50 dag śliwek
▶▶ cukier puder do posypania
Sposób wykonania:
Owoce umyć i osuszyć. Prostokątną foremkę 21x25 cm
wyłożyć papierem do pieczenia. Składniki powinny być
w temperaturze pokojowej. Mąkę przesiać przez sito i wymieszać z proszkiem do pieczenia.
Oddzielić żółtka od białek, z białek ubić pianę, powoli dodawać cukier i cukier waniliowy, następnie miksując
na wysokich obrotach, dodawać stopniowo żółtka i olej.
Za pomocą łyżki wymieszać powstałą masę, dodając mąkę
wymieszaną z proszkiem małymi porcjami.
Ciasto przelać do foremki (jest gęste, ale nie trzeba
wykładać łyżką). Poukładać na wierzchu owoce. Piec w nagrzanym piekarniku do 180 stopni C przez ok. 40 minut
(zależy od piekarnika, do „suchego patyczka”). Wyjąć z piekarnika, ostudzić przez kilka minut w foremce, a następnie
wyjąć razem z papierem i wystudzić całkowicie na kratce.
Oprószyć cukrem pudrem.
Smacznego!
Naczelna

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”.
Pracownicy Kancelarii przyjmują w budynku przy ul. Poznańskiej 165, III piętro, pokój 311,
w każdy piątek w godzinach 11.00-13.00.
Porady nie obejmują spraw karnych i wykroczeń.

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

Serdecznie zapraszamy!
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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!

Poproszono nas o pomoc a My nie potrafiliśmy odmówić, ale sami nie
damy rady.
Potrzebujemy Waszej pomocy.
Lola spadła czy została zrzucona ze skarpy nad rzeką?
Zjadana przez larwy much 10 letnia suczka prosi o pomoc!
Kilka dni temu została zabrana ze skarpy nad rzeką Bzurą przez dobrych ludzi,
którzy nie byli obojętni na los psa. Nie ruszała się i nie wołała o pomoc…
Prawdopodobnie leżała tak już tydzień. Wychudzona, wyniszczona, na skórze
liczne jaja much, guz wielkości 2 piłek tenisowych.
Sunia wymaga pełnej diagnostyki, leczenia badań i operacji usunięcia
guza. Koszty jej leczenia już wiemy, że będą wysokie.
Tylko przy Państwa pomocy możemy uratować Lolę.
Liczy się każdy grosz i za każdą pomoc bardzo dziękujemy.
Zwierzaki polecające się do adopcji!

Fundacja AR-KA-DO
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1600 1417 1845 4944 9000 0001 z dopiskiem „Tedi”
Dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę
Psy znalezione!
Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, trafiają do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Milanówku. Kontakt do schroniska 509 441 902 lub są pod opieką Fundacji AR-KA-DO.

Moja kupa zmieści się w jednej torebce.
Zostaw coś dla innych!
TOREBKI
na psie
odchody

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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18.09.2020
godz.17.30
(piątek)
Serdecznie
zapraszamy
na spotkanie
z autorką poczytnych
powieści
obyczajowych, m.in.
"Spacer Aleją Bzów"
oraz "Nowe czasy".
Po spotkaniu będzie
można kupić książki
i uzyskać autograf.
(Wśród fanów pisarki
Autorka rozlosuje
"Rzekę kłamstw"
w prezencie).

Spotkanie
z Edytą Świętek

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

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

