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 Wszystkie informacje związane z sytuacją epide-
miczną na terenie gminy Ożarów Mazowiecki znajdą 
Państwo na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl  w za-
kładce KORONAWIRUS. Zamieszczane są tam bieżące 
informacje o ilości zakażeń w gminie, przypadkach za-
chorowań np. w szkołach, działaniach profilaktycznych 
podejmowanych na terenie gminy, zasadach działania 
administracji i inne. Informacje te również znajdą Pań-
stwo na profilu fb Urzędu Miejskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

KORONAWIRUS
- GMINNE

INFORMACJE

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



 W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane 
przez rolników, a także gotowość znacznej części 
rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych wa-
runkach epidemicznych, od soboty 10 październi-
ka w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie 
możliwość spisania gospodarstwa rolnego pod-
czas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ 
WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDE-
MICZNEGO!

 Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być 
prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zacho-
wania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie 
z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ogra-
niczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/
web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. 
 Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowa-
nie dystansu społecznego, a także realizować obo-
wiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respon-
dentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi 
również zachować użytkownik gospodarstwa rolne-
go, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.
 Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w te-
renie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spi-
su telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 
22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemicz-
ną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, po-
winien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, 
w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

 Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony 
z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwaran-
tanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz 
pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rol-
nego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wy-
wiad musi być przeprowadzony przez telefon. 
 Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze 
zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmi-
strza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ 
oraz pod numerem infolinii spisowej  (22) 279 99 99. 
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Szanowni Rolnicy,

 Od 1 września 2020 r. trwa Powszechny Spis Rolny. Niestety wielu 
rolników z naszej Gminy nie spisało jeszcze swojego gospodarstwa, 
zwracam się z prośbą o udział w badaniu statystycznym, które 
potrwa do 30 listopada.
 Powszechny Spis Rolny jest obowiązkiem ustawowym, a jego 
niedopełnienie skutkować będzie konsekwencjami prawnymi. 
Nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę i spisać się przez internet lub telefonicznie. Jeśli będą państwo mieli 
jakiekolwiek wątpliwości lub problemy pomocą służy Gminny Punkt Spisowy w Ożarowie Mazowieckim w Urzędzie 
Miejskim przy ul. Kolejowej 2, który działa w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00, 
oraz w środę w godzinach 10.00 – 17.00.  
 Żeby dokonać spisu 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 spisu.

Proszę o zrozumienie potrzeby udziału w tym 
obowiązkowym badaniu statystycznym i spisanie 
swoich gospodarstw rolnych jak najszybciej.
       
 Z poważaniem
      Paweł Kanclerz 
  burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Szanowni Rolnicy

S p i s  r o l n y 
-  c z ę ś c i o w o  p r z y w r ó c o n o 
w y w i a d y  b e z p o ś r e d n i e
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 Trwają procedury formalne związane z budową 
ścieżki rowerowej w zachodniej części gminy, której 
trasa będzie przechodziła od granicy z Gminą Błonie, 
przez miejscowości: Wolica, Płochocin-Osiedle, Świę-
cice, aż do ul. Rataja w Michałówku.
 Każdą inwestycję można podzielić na dwa etapy – 
pierwszy to wykonanie projektów, uzyskanie stosownej 
dokumentacji i uzgodnień oraz pozyskanie decyzji po-
zwalających na budowę. Drugi etap to realizacja prac 
w terenie. O ile drugi etap jest zauważalny dla mieszkań-
ców, bo postępy robót są coraz bardziej widoczne, to 
pierwszy etap jest zdecydowanie trudniejszy i bardziej 
czasochłonny. Realizacja inwestycji drogowych to skom-
plikowana procedura, która wymaga poczynienia szere-
gu formalności, uzyskania opinii od wielu instytucji, tym 
bardziej gdy mamy do czynienia z drogami wojewódzki-
mi czy krajowymi. Bardzo często wydanie decyzji przez 
jedną instytucję jest uzależnione od uzgodnienia z innym 
organem administracji publicznej. Tak jest w przypadku 
budowy ścieżek rowerowych, zakontraktowanych wraz 
z końcem czerwca ubiegłego roku w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”. 
 Z całego zakresu wymaganej dokumentacji udało się 
już pozyskać m.in.:
• mapy do celów projektowych, 
• opinie Urzędu Marszałkowskiego, 
• opinie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków,
• warunki na przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia 
terenu,
• uzgodnienia z Orange Polska S.A.,
• badania geotechniczne,
• opinie zarządcy dróg tj. Rejonu Drogowego MZDW 
w Grodzisku Mazowieckim, 
• opinie od Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, 
• dla dróg gminnych uzy-
skano opinię Starosty War-
szawskiego Zachodniego.
 W dalszym ciągu ocze-
kujemy na uzgodnienia 
i pozwolenia wodno-praw-
ne od Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, opinie od Ministra Cyfryzacji w sprawie kanałów 
technologicznych, decyzje środowiskowe od Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz zatwierdzenie projek-
tu Stałej Organizacji Ruchu przez GDDKiA. 
 Planowana do realizacji trasa asfaltowej ścieżki ro-
werowej została podzielona na 3 odcinki, co pozwoli na 
prowadzenie prac budowlanych na każdym z nich nieza-
leżnie od pozostałych:
Odcinek A – od granicy z Gminą Błonie wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej nr 700 ul. Rokickiej, przez miejscowość Wolica, 
koło SP w Płochocinie, do przejazdu kolejowego ul. Fa-
bryczna;
Odcinek B – od przejazdu kolejowego wzdłuż ul. War-
szawskiej do drogi krajowej nr 92 tzw. trasy Poznańskiej,
Odcinek C – wzdłuż drogi krajowej nr 92 w kierunku War-
szawy do ul. Rataja w miejscowości Michałówek.
 Mimo skomplikowanej procedury uzyskania pozwo-
leń na budowę i wydłużenia czasu oczekiwania na sto-
sowną dokumentację w związku z ogłoszonym stanem 
epidemicznym, mamy nadzieję, że do końca bieżącego 
roku Wykonawcom uda się uzyskać stosowne pozwo-
lenia na realizację i z początkiem przyszłego roku ruszą 
prace budowlane na zaprojektowanych trasach.  
 Jednocześnie pragniemy poinformować, że trwające 
w chwili obecnej prace budowlane polegające na budo-
wie chodnika wzdłuż ul. Fabrycznej i ul. Warszawskiej nie 

są realizowane na zlecenie Gminy Ożarów Mazo-
wiecki, a zarządcy drogi – Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich.   
 Budowa ścieżki rowerowej jest następstwem 
podpisanej 26 lutego 2019 r. umowy na realizację 
projektu partnerskiego pn. ,,Promowanie zrów-
noważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój 
sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów 
Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” w ramach 
Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020. Nakłady finansowe na budowę tras rowe-
rowych w Gminie Ożarów Mazowiecki wyniosą 
ok. 8 mln zł. 

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ZACHODNIEJ 
CZĘŚCI GMINY - STAN REALIZACJI
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GMINNE INWESTYCJE W TOKU…
 Koniec wakacji nie oznacza zastoju w prowadze-
niu działań inwestycyjnych Gminy. Wraz z począt-
kiem września podpisana została Umowa na wyko-
nanie modernizacji ulic Fabrycznej w Józefowie oraz 
Leśnej w Wolicy. Trwają również prace przy budowie 
budynku modułowego Szkoły Podstawowej w Świę-
cicach.
 Modernizacja ulicy Fabrycznej zakładała  zfrezowa-

nie starej nawierzchni asfaltowej oraz położenie nowej 
warstwy wiążącej i ścieralnej od skrzyżowania z ul. Li-
pową na całej długości ulicy wynoszącej 365 metrów. 
Łączna powierzchnia modernizowanej ulicy wyniosła 
2445,50 m2. 
 Modernizacja ulicy Leśnej zakładała wykonanie 
nowej warstwy wiążącej i ścieralnej na długości około 

400 metrów oraz powierzchni 2600,00 m2. Obie inwe-
stycje zostały wycenione przez Wykonawcę prac na 
łączną sumę ponad 300 tysięcy złotych.
 Kolejną trwającą inwestycją jest budowa budynku 
modułowego Szkoły Podstawowej w Święcicach. Budy-
nek składał się będzie z 3 sal lekcyjnych umożliwiających 
naukę dla maksymalnie 45 uczniów, pokój nauczyciel-
ski, pokój psychologa, szatnię, toalety oraz pomieszcze-

nie gospodarcze i porządkowe. Łączna powierzchnia 
użytkowa wynosi 201,95 m2. Koszt wykonania szkoły 
został przez Wykonawcę oszacowany na 921 700,00 zł.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
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ul. Leśnaul. Fabryczna

Szkoła Podstawowa w Święcicach
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 Gmina Ożarów Mazowiecki rozpoczyna realizację pilotażowego Programu zwiększenia wykorzystania Od-
nawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość 
montażu instalacji fotowoltaicznych z dofinansowaniem z gminnego budżetu.

 Od dawna obserwujemy duże zainteresowanie ze 
strony mieszkańców odnawialnymi źródłami energii, 
których posiadanie pozwala na obniżenie kosztów utrzy-
mania gospodarstw domowych. Już kilkukrotnie gmina 
ubiegała się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych 
na tego typu inwestycje dla mieszkańców. Zainteresowa-
nie takim wsparciem ze strony jednostek samorządu te-
rytorialnego jest ogromne, a ilość środków finansowych 
przeznaczanych na ten cel niewystarczająca. Z powodu 
braku możliwości pozyskania dofinansowania na tego 
typu zadania ze środków unijnych czy krajowych, Bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego zainicjował prace nad 
wprowadzeniem gminnego programu, który pozwoli na 
montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach miesz-
kalnych. Środki z budżetu gminy pozwolą na instalację 
nowoczesnych instalacji odnawialnych źródeł energii, 
które realnie wpłyną nie tylko na obniżenie rachunków 
za energię elektryczną w domostwach zakwalifikowa-
nych do udziału w programie mieszkańców, ale 
również przyczynią się do poprawy jakości po-
wietrza. 

 Główne założenia programu:
• Program obejmuje zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych po-
łożonych na terenie Gminy.
• Beneficjent może uzyskać maksymalnie do 
50% dofinansowania wartości instalacji foto-
woltaicznej wraz z usługą montażu, jednak do-
finansowanie to nie może wynieść więcej niż 
12 000 zł brutto.
• Dofinansowanie gminne nie wyklucza moż-
liwości ubiegania się mieszkańca o dodatkowe 
dotacje z zastrzeżeniem, że nie mogą przekro-
czyć 100% wartości instalacji fotowoltaicznej.
• Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych 
będzie realizowany przez Wykonawcę wyło-
nionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych.
• Szacunkowy koszt zakupu i montażu insta-
lacji fotowoltaicznej oraz wartość wkładu wła-
snego Beneficjenta Programu będą zależały od 
oferty Wykonawcy, o którym mowa powyżej.
• Ocena kwalifikacji uczestników w Programie 
zostanie przeprowadzona przez Referat Fun-
duszy Zewnętrznych w dwóch etapach, przed 
utworzeniem listy rankingowej (na podstawie 
uproszczonego audytu energetycznego wy-
konywanego na zlecenie Gminy), a następnie 
przed podpisaniem Umowy (ocena spełniania 
warunków uczestnictwa).

Program NIE dotyczy montażu instalacji fotowoltaicz-
nej w obiektach:

 ▶ zlokalizowanych pod adresem, w którym zarejestro-
wana jest działalność gospodarcza (niezależnie czy jest 
ona prowadzona pod tym adresem, czy jedynie zareje-
strowana);

 ▶ użytkowanych sezonowo;
 ▶ ogrzewanych kotłami na paliwa stałe;
 ▶ pokrytych płytami cementowo-azbestowymi (eterni-

tem);
 ▶ ze złym stanem pokrycia dachowego;
 ▶ zamieszkałych krócej niż 12 miesięcy.

 Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy 
mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy przy 
rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali 
w zeznaniu podatkowym Gminę Ożarów Mazowiecki 
jako miejsce  zamieszkania. 

PROGRAM ZWIĘKSZENIA WYKORZYSTANIA 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

Z DOFINANSOWANIEM Z GMINNEGO BUDŻETU
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Wsparcie dla uczniów uzdolnionych
 W 2020 roku na terenie Gminy Ożarów Mazowiec-
ki rozwijamy system wsparcia ucznia uzdolnionego 
w publicznych szkołach i przedszkolach. Prace nad 
budową spójnego, ujednoliconego systemu, w któ-
rym nauczyciele będą mogli korzystać wzajemnie ze 
swoich doświadczeń trwają od 2019 r., kiedy to przy-
stąpiliśmy do pilotażowego programu organizowa-
nego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 W naszym przekonaniu istnieje głęboka potrzeba 
promowania najzdolniejszych, aby motywować dzieci do 
osiągnięć i ciężkiej pracy. Realna możliwość wyłaniania, 
udzielania pomocy w rozwijaniu wybitnych umiejętności 
i promowania zdolnych uczniów daje nadzieję na świa-
dome identyfikowanie i rzeczywiste wspieranie utalento-
wanych uczniów. System wsparcia ucznia uzdolnionego 
zakłada bowiem rozwijanie i poświęcenie dodatkowej 
uwagi dzieciom wybitnym i utalentowanym, które nie za-
wsze, choć często, łączą talenty w jednej dziedzinie z wy-
sokimi osiągnięciami naukowymi i celującymi ocenami 
ze wszystkich przedmiotów.  
 W ramach prac z zewnętrznymi doradcami opracowa-
ny został harmonogram działań rozwojowych, którego 
założeniem było rozłożenie w czasie działań i inicjatyw, 
które pomogą zdiagnozować, wspierać i promować naj-
zdolniejsze dzieci. W tym celu został powołany przez Bur-
mistrza międzyszkolny zespół koordynatorów ds. ucznia 

uzdolnionego prowadzony przez gminnego koordynato-
ra. Zespół wypracował niełatwą do rozszyfrowania defi-
nicję ucznia uzdolnionego, arkusze diagnostyczne i plan 
pracy z uczniem uzdolnionym, który obejmuje cały kata-
log działań, z których każdy nauczyciel lub wychowawca, 
mający pod opieką ucznia uzdolnionego, może wybrać 
i dostosować metody i narzędzia pracy, a także inicjatywy 
i działania, które może z takim uczniem realizować. Mię-
dzyszkolni koordynatorzy mają także za zadanie szerzyć 
wiedzę o programie wśród rodziców oraz w szkole, wśród 
innych nauczycieli, jak również wspierać ich w podejmo-
waniu wyzwania pracy z najzdolniejszymi dziećmi.
 W tym roku szkolnym nasze szkoły, przedszkola oraz 
Gmina Ożarów Mazowiecki, jako organ prowadzący, za-
planowały kolejne działania mające na celu uruchomie-
nie kreatywności uzdolnionych uczniów oraz inicjatywy 
mające promować tych najbardziej uzdolnionych. Wie-
rzymy, że program przyczyni się do rozwoju naszych 
uczniów oraz zmobilizuje ich do uzyskiwania najwyż-
szych wyników i nadzwyczajnych osiągnięć. 

Katarzyna Wocheń
Koordynator gminny w programie budowy systemu 

wsparcia ucznia uzdolnionego

 Rolnikom niepracującym i nieprowadzącym dzia-
łalności gospodarczej przysługuje prawo do uzyskania 
wsparcia pod warunkiem, że są zameldowani na stałe na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. 
 Dokumentacja dotycząca naboru znajduje się na por-
talu internetowym ozarow-mazowiecki.pl w zakładce 
STREFA MIESZKAŃCA - FOTOWOLTAIKA.
 Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie 
kompletnej, poprawnie wypełnionej deklaracji w termi-
nie ogłoszonego naboru, tj. od dnia 17.11.2020 r. od godz. 
8.00 do dnia 18.12.2020 r. do godz. 16.00.

Druki deklaracji należy składać:
• w wersji papierowej – poprzez skrzynkę nadawczą za-

montowaną na frontowej ścianie budynku Urzędu Miej-
skiego przy ul. Kolejowej 2

LUB
• w wersji elektronicznej (skan) na adres mailowy: 

rfz@ozarow-mazowiecki.pl

 Wszelkich informacji na temat Programu udzielają 
pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych: 

• kontakt telefoniczny: 22 731 32 28 (w środy 10.00-
18.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00-16.00),
• kontakt e-mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl

Paulina Gajewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

Nice To Fit You to jedna z największych firm z branży spożywczej, działająca na rynku dań gotowych.
Aktualnie wraz z dynamicznym rozwojem biznesu, poszukujemy:

 pracowników fizycznych do działu rozkładania, pakowania, magazynu oraz serwisu sprzątającego
oraz pracowników jako pomoc kucharza

Oczekiwania: punktualność, uczciwość, 
Oferujemy: stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, legalne zatrudnienie oraz pomoc obcokrajowcom 

przy uzyskaniu kart pobytu, codzienne wyżywienie, odzież roboczą
 pozostałe warunki pracy - do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: kadry@fhfc.pl lub pod nr. tel. 535 467 202
Miejsce pracy znajduje się w Ożarowie Mazowieckim

DAM PRACĘ



8 Informator Ożarowski 9/109 2020

 W dniu 27 września 2020 roku obchodzimy w na-
szej Szkole 81 rocznicę powstania Szarych Szeregów. 
Przypominamy historię bohaterów: Rudego, Alka 
i Zośki.
 Szare Szeregi zostały powołane zostały 27 września 
1939 w Warszawie przez grono członków Naczelnej Rady 
Harcerskiej. Członków organizacji obowiązywało przed-
wojenne Prawo i Przyrzeczenie harcerskie. Przyrzeczenie 
uzupełniono dodatkową rotą konspiracyjną:
 „Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szere-
gach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów 
służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą ży-
cia”.
 Podstawową zasadą programu było wychowanie 
przez walkę. Program został sprecyzowany w koncep-
cji Dziś, jutro, pojutrze. „Dziś” oznaczało 
okres konspiracji i przygotowanie do po-
wstania; „Jutro” – otwartą walkę zbrojną 
z okupantem, powstanie; „Pojutrze” – pra-
cę w wolnej Polsce

Szare Szeregi podzielono na trzy grupy:

Zawiszacy – 12-14 lat - przygotowywa-
ły się do pełnienia służby pomocniczej, 
a nauką na tajnych kompletach – do od-
budowy Polski po wojnie. Spośród służb 
pomocniczych, pełnionych w okresie 
„przełomu”, najbardziej znana jest zorga-
nizowana w czasie powstania warszaw-
skiego Harcerska Poczta Polowa.
Bojowe Szkoły – 15-17 lat - pełniły służ-
bę w małym sabotażu, będącym akcją 
propagandową skierowaną do ludności 
polskiej. Akcje obejmowała pisanie na 
murach, rozlepianie afiszy i nalepek, roz-
dawanie ulotek, kolportaż fikcyjnych do-
datków nadzwyczajnych do gazet, pod-
łączenie się do niemieckich megafonów, 
zrywanie niemieckich flag, usuwanie 

z wystaw i gablot niemieckich foto-
grafii.
Grupy Szturmowe – powyżej 18 lat 
-  utworzono z nich batalion Zośka 
i Parasol. Oddziały GS wykonały wie-
le akcji bojowych, w tym wysadzanie 
mostów kolejowych, pociągów, od-
bijanie więźniów, zamachy na funkcjonariuszy aparatu 
terroru. Inne oddziały GS walczyły w oddziałach party-
zanckich oraz prowadziły sabotaż kolejowy.
 Niech wspomnienie na tablicy oraz kwiaty przy po-
mniku Małego Powstańca będą wyrazem naszej pamię-
ci o tych, którzy zginęli, abyśmy my mogli żyć…

Szkoła Podstawowa w Płochocinie

„A ONI SZLI SZARYMI SZEREGAMI…”
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 10 października 2020 r. w całej Polsce odbyły się 
wydarzenia związane z VI Ogólnopolską Nocą Biblio-
tek. Hasłem akcji był „Klimat na czytanie”, a udział 
w niej wzięło ponad 1000 bibliotek publicznych 
i szkolnych w całym kraju.
 Tegoroczna Noc z powodu pandemii przybrała bardzo 
różny charakter - były obchody tradycyjne, stacjonarne, 
ze zmniejszoną liczbą uczestników, były także obchody 
online. My, w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazo-
wieckim, postanowiliśmy połączyć obie formy aktywno-
ści, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.
 Już o godz. 19.00 połączyliśmy się z Multimedialną Bi-
blioteką dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI na warszawskim 
Mokotowie, gdzie odbywała się uroczysta Inauguracja, 
podczas której wypowiadali się przedstawiciele organi-
zatorów i patronów (Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
Biblioteka Narodowa, Fundacja ABCXXI Cała Polska czy-
ta dzieciom i in.), a bibliotekarze z całej Polski mogli się 
przywitać i pochwalić pomysłami. Wspólnie też odczyta-
liśmy hymn Nocy, stworzony przez autora tekstów piose-
nek Jacka Cygana, wiersz pt. „Klimat na czytanie”.
 O godzinie 20.00, w specjalnie zaaranżowanej Biblio-
tece, pojawiły się dzieci z rodzicami. W niewielkiej grupie 
nawiązaliśmy do przesłania akcji, czyli do wyzwań współ-
czesnego świata, którymi są kryzys klimatyczny i jego 
konsekwencje. Staraliśmy się „klimat” pokazać także jako 
„nastrój”, „aurę”, „atmosferę”. Udowodniliśmy, że zawsze 
jest dobry klimat na czytanie książek, a książką wieczoru 
były „Dziwolągi” Cristóbala Leóna z pięknymi ilustracja-
mi Cristiny Sitja Rubio. W opowieści tej zwierzętom zni-
ka las, znikają ich domy, pożywienie… Gdy okazuje się, 
że sprawcami tej kradzieży są dziwolągi zwane ludźmi, 
zwierzęta wymyślają sprytny plan. Dla zwierząt, dla ludzi, 
dla klimatu „posprzątaliśmy” więc wspólnie Bibliotekę, 
a zdobyte w ten sposób materiały wykorzystaliśmy do 
zbudowania domków i zabawek z tzw. „odzysku”. 
 Dzień 10.10.2020 r., jak mało który, zawierał 
magię liczb, był także Dniem Gier 
Planszowych, dlatego też część czasu 
spędziliśmy na zabawie z cyframi 
– grze Triominos. Przypomina ona 
klasyczne domino, ale gwarantuje 
znacznie ciekawszą i bardziej 
urozmaiconą rozgrywkę, wspaniale 
sprawdza się w rozgrywkach 
rodzinnych, nie potrzebuje prądu, 
jak TV czy PlayStation, czyli także jest 
dobra dla klimatu. 
 Nocy Bibliotek towarzyszył w ca-
łej Polsce film „Jakub, Mimmi i gada-
jące psy”, animacja oparta na książ-
ce łotewskiej pisarki Luize Pastore, 
w reżyserii Edmundsa Jansonsa. 
Film, współtworzony przez Polaków, 
nagrodzony przez jury na festiwa-

lu Kino Dzieci 2019, zachęca do wspólnego działania 
w trosce o najbliższe otoczenie i przyrodę. Głos dostają tu 
dzieci i zwierzęta - i robią z nim coś ważnego i pięknego. 
Dzięki zastosowaniu poklatkowej techniki cut-out, film 
jest jak żywa, pięknie rysowana książka. Film obejrzały 
nie tylko dzieci w Bibliotece, wszystkim chętnym rozesła-
liśmy link do projekcji w domowym zaciszu. 
 Jeszcze jedną nowinką tegorocznej akcji była możli-
wość zagrania wspólnie w grę online pn. „Klimat na czy-
tanie”. Grę nadal można pobrać ze strony Nocy Bibliotek 
(https://nocbibliotek.pl/gra). Można wziąć w niej udział 
samodzielnie lub grupowo, a wszystkie zadania stwo-
rzono z myślą o tegorocznym temacie Nocy Bibliotek.  
Niektóre z nich wymagają interakcji z biblioteką. W tych 
przypadkach zadaniem uczestników jest wyjście z domu 
i wybranie się do najbliższej biblioteki, która bierze udział 
w akcji lub przesłanie wykonanego zadania na biblio-
tecznego maila. Wykorzystanie gry w tegorocznej edy-
cji Nocy Bibliotek pozwala na połączenie działań w sieci 
i w świecie rzeczywistym, zyskaliśmy wyjątkową szansę 
na zwiększenie zaangażowania uczestników, z zachowa-
niem bezpieczeństwa w czasie pandemii. 
 Noc Bibliotek `2020, choć zupełnie inna od dotych-
czasowych, była ciekawa i udana. Pokazała, iż zawsze jest 
dobry klimat nie tylko na czytanie, ale i na spotkania. Że 
nie zawsze trzeba spotkać się w siedzibie Biblioteki, aby 
uczestniczyć w organizowanym przez nią wydarzeniu 
i dobrze się bawić. 
 Ożarowska Noc Bibliotek zorganizowana została 
w ramach projektu „Biblioteka bliżej ludzi – całodobowy 
zwrot książek”, dzięki któremu już niedługo przed biblio-
teką główną i filiami staną samoobsługowe wrzutnie 
książek. Szczegóły wkrótce!

Ewa Pawlak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

NOC BIBLIOTEK 2020 K
U

LTU
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 76. rocznica zakończenia działań wojennych Powstania Warszawskiego została zaznaczona szczególnym wyda-
rzeniem - 4 padziernika 2020 roku w Archidiecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 
wystąpił Chór Kameralny Ab Imo Pectore pod dyrekcją Mariusza Latka. Artyści wykonali hymny, takie jak Ortus de 
Polonia Stanislaus, Gaude Mater Polonia, Rota, Warszawianka, a także utwory z czasu Powstania Warszawskiego. Za-
brzmiały znane pieśni: Warszawianka, Hej chłopcy, Hymn AK, Warszawskie dzieci, Modlitwa obozowa. Koncert zakoń-
czył hymn Boże, coś Polskę. Pomiędzy utworami Robert Wal-
kowski recytował starannie dobraną do tematyki pieśni poezję 
powstańczą. Usłyszeliśmy wiersze m.in. Stanisława Balińskiego, 
Jana Rostworowskiego, Antoniego Słonimskiego, Mariana He-
mara czy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
 Warto pamiętać, że powstańczy zryw zakończył się właśnie 
w Ożarowie Mazowieckim, w nocy z 2 na 3 października 1944 
roku w kwaterze SS-Obergruppenführera Ericha von dem Ba-
cha (dworek Reicherów, położony w odległości 200 metrów od 
dzisiejszego Sanktuarium), dowodzącego niemieckimi wojska-
mi w Warszawie. Wówczas przedstawiciele Komendy Głównej 
AK – płk Kazimierz Iranek-Osmecki „Jarecki” oraz ppłk Zygmunt 
Dobrowolski „Zyndram” podpisali akt o zaprzestaniu działań 
wojennych Powstania Warszawskiego. 
 Koncert pieśni powstańczych oraz poezji tego czasu był 
pierwszym występem Chóru Ab Imo Pectore po przerwie spo-
wodowanej epidemią koronawirusa (poprzedni koncert chóru 
miał miejsce w marcu tego roku w Bazylice Św. Krzyża w War-
szawie).
 Składamy podziękowania organizatorom koncertu: Burmi-
strzowi Ożarowa Mazowieckiego Pawłowi Kanclerzowi, Kusto-
szowi Archidiecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  
ks. Zdzisławowi Słomce SAC i Dyrektorowi  Domu Kultury 
„Uśmiech” Krzysztofowi Jabłońskiemu.

Mariusz Latek



 Oficjalne obchody rocznicowe odbyły się w 12 września na Cmentarzu Wojennym w Ołtarzewie. Był apel 
pamięci, okolicznościowe przemówienie burmistrza Ożarowa Mazowieckiego i złożenie kwiatów. 
 Bitwa Ołtarzewska miała miejsce w 1939 roku pomiędzy 9 a 13 września na polach Ożarowa, Ołtarzewa i ościen-
nych miejscowości. Doszło  tam do zaciętych walk pomiędzy zgrupowaniem Wojska Polskiego dowodzonym przez 
Generała Wiktora Thomme,  a XVI Korpusem Pancernym Wojsk Niemieckich. Zginęło wówczas ponad 1200 polskich 
żołnierzy.
 Tegoroczne uroczystości miały charakter kameralny ze względu na pandemię. Nie odbyła się realizowana w ostat-
nich latach inscenizacja bitwy. 
 Hołd poległym w sobotnie wrześniowe południe oddali kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych gmi-
ny i powiatu warszawskiego zachodniego oraz reprezentacje młodzieży szkolnej i mieszkańców. Uroczystości towa-
rzyszyły poczty sztandarowe oraz wojskowa asysta honorowa.
W swoim przemówieniu Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego podkreślała, że warto pielęgnować pa-
mięć, a wraz z nią dumę z polskiego oddania dla sprawy ojczyzny.

 (Foto: P. Krupa)

OBCHODY 81 ROCZNICY 
BITWY OŁTARZEWSKIEJ
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 Z początkiem październi-
ka rozpoczęła się realizacja 
programu polityki zdrowotnej 
– szczepień profilaktycznych 
przeciwko grypie dla miesz-
kańców Gminy Ożarów Mazo-
wiecki powyżej 50 roku życia. 
 W obecnym sezonie grypo-
wym jest to szczególnie ważne, 
biorąc pod uwagę kolejną falę 
zakażeń koronawirusem.
 Pomimo trudności z dostęp-
nością szczepionek przeciw gry-
pie GSPZLO w Ożarowie Mazo-
wieckim – realizator programu, 
pozyskał pierwszą transzę szcze-
pionek na początku października 
br. Kilka dni później dotarła ko-
lejna transza, w nadchodzących 
tygodniach spodziewana jest na-
stępna dostawa.
 Mamy nadzieję, że wszy-
scy mieszkańcy naszej 
gminy 50+, którzy mogą 
i chcą się zaszczepić skorzystają  
z tej możliwości.
 Celem programu jest zmniej-
szenie liczby zachorowań na gry-
pę i infekcje grypopodobne oraz 
powikłań pogrypowych. Koszt 
szczepienia w całości pokrywany 
jest z budżetu gminy Ożarów Ma-
zowiecki. 
 Szczepienia rekomendowane 
są jako podstawowa metoda pro-
filaktyki i kontroli grypy. 
Przeciwciała ochronne wytwa-
rzane są w organizmie już 7. dnia 
po zaszczepieniu i utrzymują się 
przez blisko 12 miesięcy.

 W programie mogą wziąć udział mieszkańcy gmi-
ny Ożarów Mazowiecki (zameldowani na pobyt stały  
w gminie Ożarów Mazowiecki lub wpisani do stałego 
rejestru wyborców) powyżej 50 roku życia.

 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 stwierdzo-
ne przeciwwskazania do zaszczepienia. 
Podanie szczepionki poprzedzone zostanie badaniem 
lekarskim oraz wywiadem w celu stwierdzenia ewentual-
nych przeciwwskazań. 
 W przypadku, gdy zgłaszający się do szczepie-
nia pacjent, zadeklarowany jest w innym podmio-
cie leczniczym, niż wyłoniony w konkursie realizator 
programu, musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie  

o stanie zdrowia od swojego lekarza POZ.

Szczepienia realizują: 
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: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 18.00. 

Zapraszamy!

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
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Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy 
	 Informuję,	 że	w	 październiku	 został	 rozpoczęty	 spis	 indywidualnych	 źródeł	 ciepła	 na	 terenie	Gminy	
Ożarów	Mazowiecki.	Spis	potrwa	do	połowy	grudnia	bieżącego	roku.	Zadanie	jest	realizowane	w	związku	z	obo-
wiązkiem	ustawowym	i	ma	na	celu	podjęcie	skutecznych	działań	ograniczających	niską	emisję.		

	 Zadnie	 pn.:	 „Przeprowadzenie	 inwentaryzacji	 indywidulanych		
źródeł	ciepła	na	 terenie	gminy	Ożarów	Mazowiecki”	 jest	sfinansowane	
przez	 	Samorząd	Województwa	Mazowieckiego	w	ramach	„Mazowiec-
kiego	Instrumentu	Wsparcia	Ochrony	Powietrza	MAZOWSZE	2020”.

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI

Co należy zrobić będąc posiadaczem źródeł ciepła:
 ▶ Przygotuj		informacje	o	swoich	źródłach	ciepła	z	tablicz-

ki	 znamionowej	 na	 kotle	 lub	 w	 dokumentacji	 technicznej	
urządzania:

• klasa,	
• moc,	
• sprawność.		
 ▶ Określ	 powierzchnię	 użytkową	 budynku,	 który	 jest	

ogrzewany,
 ▶ Spisz	lub	oblicz	ilość	zużytego	paliwa	lub	opału	w	ciągu	

roku,	
 ▶ Udziel	informacji	ankieterowi	podczas:
• wizyty,	
• bądź	rozmowy	telefonicznej,	
• lub	wypełnij	ankietę	dostarczoną	pocztą	elektroniczną,	
• lub	 wypełnij	 druk	 dostarczony	 do	 skrzynki	 pocztowej	
i	 odeślij	 na	 wskazany	 adres	 bądź	 dostarcz	 do	 Urzędu	
Miejskiego	w	Ożarowie	Mazowieckim	

Jaki jest cel spisu źródeł ciepła:
 ▶ Ubieganie	się	o	dofinasowanie	dla	mieszkańców	na	wy-

mianę	źródeł	ciepła	ze	środków	zewnętrznych,
 ▶ Zaplanowanie	 w	 budżecie	 gminy	 środków	 na	 pomoc	

w	wymianie	nieefektywnych	źródeł	ciepła,
 ▶ Dopasowanie	programów	pomocowych	do	zapotrzebo-

wania	mieszkańców,
 ▶ Poznanie	preferencji	mieszkańców	dotyczących	wymia-

ny	źródeł	ciepła	i	stosowania	odnawialnych	źródeł	energii,
 ▶ Określenie	 statystycznej	 emisji	 pyłów	ze	źródeł	 ciepła	

na	terenie	Gminy,	
 ▶ Działanie	na	rzecz	poprawy	jakości	powietrza	na	terenie	

Gminy	i	warunków	życia	jej	mieszkańców.

17 września 2020 r. odszedł

Tadeusz Lubański
Sołtys wsi Ołtarzew

 Mieszkaniec Ołtarzewa, urodzony 12 października 1951 roku, również w Oł-
tarzewie. Od 13 lat pełnił trudną funkcję sołtysa. Zawsze oddany mieszkańcom 
Ołtarzewa, służył pomocą i był gotowy do działania, przekonany o sile społecz-
ności lokalnej, wierzył, że ludzkie zaangażowanie może zmienić wiele.
 - Własnymi siłami, tzw. czynem społecznym, wiele można zrobić. Trzeba tylko 
zakasać rękawy, chwycić za łopaty i na pewno się uda
 - mówił o akcjach upiększania wsi. 
 Zawsze przywiązywał uwagę nie tylko do wspólnych działań mieszkańców 
sołectwa, ale też spotkań i wzajemnej serdeczności. Za trud i wywiązywanie się 
z przyjętej funkcji zyskał uznanie mieszkańców.
 Przyczynił się do realizacji projektu ,,Wyposażenie placu zabaw w Ołtarzewie”, który w wojewódzkim konkursie  
„Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” 
i zajął II miejsce, a sołectwo otrzymało nagrodę pieniężną.  Był inicjatorem zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP 
Ożarów Mazowiecki oraz wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach funduszu sołeckiego wsi Ołtarzew. 
Zaangażowany był w  realizację najważniejszych inwestycji gminnych na terenie sołectwa.
 Odszedł dobry człowiek, który pozostawił po sobie piękny dorobek jako mieszkaniec naszej gminy.
Dziś łączymy się w smutku i żałobie z rodziną i bliskimi. 
  
                              Andrzej Cichal                  Paweł Kanclerz 
              Przewodniczący Rady Miejskiej               Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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 Już po raz trzeci Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim przystąpiła do projektu dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” 
Instytutu Książki.
 Każdy przedszkolak (roczniki 2014-17), który przyjdzie 
z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książ-
kę „Pierwsze czytanki dla…”. W wyprawce dzieci otrzymają także 
Kartę Małego Czytelnika, na której za każdą wizytę w biblio-
tece dostaną naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaną uhono-
rowane imiennym dyplomem, potwierdzającym czytelnicze za-
interesowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice 
i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna 
„Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przy-
pomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz 
o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
 Celem projektu jest systemowa poprawa stanu czytelnic-
twa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na 
rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku 
obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić 
rodziców do odwiedzania bibliotek, które dzisiaj, poza udostęp-
nianiem księgozbiorów, pełnią również funkcję nowoczesnych 
centrów kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, 
poznają bibliotekę jako miejsce będące ciekawą alternatywą dla 
telewizji i komputera.

Po wyprawki zapraszamy do:
1. Oddziału dla Dzieci w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Szkolnej 2,
2. Filii nr 1 w Józefowie przy Fabrycznej 15,
3. Filii nr 2 w Święcicach przy ul. Warszawskiej 53.

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK ’ 2020

VI OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓW
 Jesień w Przedszkolu Nr 1 w Ożarowie Mazowiec-
kim rozpoczęła się na sportowo. Nasze przedszkole 
wzięło udział w VI Ogólnopolskim Maratonie Przed-
szkolaków pod hasłem „Sprintem do maratonu”. 
W biegach wzięły udział przedszkolaki 4 latki.
 24 września dzieci przyszły do przedszkola w wygod-
nych strojach sportowych, zjadły „śniadanie sportowców” 
i udały się na zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym 

tory biegowe, gdzie każdy uczestnik dostał numer starto-
wy.
 Po wspólnym wysłuchaniu piosenki - hymnu biego-
wego „Sprintem do maratonu”, mali sportowcy wzięli 
udział w rozgrzewce oraz w zabawie ruchowej „Listki na 
wietrze”. Tak przygotowani biegacze mogli już wystarto-
wać.
 Wśród zagrzewających do biegu okrzyków dzieci 

dzielnie pokonywały dystans – każdy na 
miarę własnych możliwości. Na mecie 
oczekiwały na sportowców medale oraz 
pamiątkowe dyplomy, które uroczyście 
wręczyła Dyrektor przedszkola Pani Boże-
na Nasielska. Wynik dopisaliśmy do ogól-
nopolskiego licznika wszystkich biegną-
cych przedszkolaków w całej Polsce.
 Wszyscy dobrze się bawili, a sportowa 
rywalizacja wyzwoliła wiele pozytywnej 
energii, która na długo pozostanie w ser-
cach małych maratończyków. Za rok star-
tujemy ponownie !!!
 Ze sportowym pozdrowieniem  
  

organizator maratonu
Agnieszka Gańska 
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 „Jak tu u was przytulnie!” – te słowa słyszymy bar-
dzo często od nowych osób odwiedzających naszą 
placówkę.  Rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić. 
Zieleń otaczająca szkołę stwarza przyjazną atmosfe-
rę i gwarantuje wypoczynek na łonie natury, podczas 
przerw między lekcjami. Pewnie nie byłoby się czym 
chwalić, gdyby nie to, że rzeczywiście korzystamy z na-
szego ogrodu, a dzieci lubią w nim przebywać. Ogród 
doskonale prezentuje się na tle szkoły. Jest on szczegól-
ny, ponieważ tworzą go nasi wychowankowie. Co roku 
z okazji Dnia Ziemi, dzieci przynoszą do szkoły rośliny 
i sadzą je w wybranych skrupulatnie miejscach, wraz ze 
swoimi wychowawcami. Dzięki temu ogród jest różno-

rodny i pachnący. 
Dostarcza dzie-
ciom możliwości 
poznawania przyro-
dy w jej naturalnym 
środowisku, a nie 
tylko z podręcznika. 
Znajdują się w nim 
kolorowe kwiaty, 
drzewa i krzewy- 
także owocowe. 
Przed wejściem do 
szkoły, przychodzą-
cych wita szpaler 
róż. Z czasem staną 
się większe i bardziej 

zauważalne. Ogród prezentuje się równie pięknie pod-
czas obchodów 11 listopada, które tradycyjnie w naszej 
Szkole łączą się z wzniesieniem flagi na maszt i odśpiewa-
niem Hymnu Polskiego.
 Na tyłach szkoły znajduje się altana i boisko z miękką 
nawierzchnią. Czasem organizujemy tam festyny, konkur-
sy, a nawet rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego. 
Zdajemy sobie sprawę, że piękny ogród i budynek to nie 
wszystko, dlatego o edukację naszych uczniów, dbamy 
tak samo jak jej otoczenie. Obcowanie z naturą i metafo-
ra ogrodu jest doskonałym narzędziem wychowawczym, 
a kolor zielony ma kojący wpływ na układ nerwowy.

Renata Juszczyńska

SZKOŁA Z OGRODEM
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
 - LISTOPAD

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

 ▶ 8 listopada - niedziela - godz. 16:00 razem z Biblio-
teką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim zapraszamy na 
spotkanie autorskie z Jackiem Cyganem. Ograniczona 
liczba uczestników!

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292

 Zapraszamy wszystkich na zajęcia cykliczne o cha-
rakterze 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 Fitnes-
su Mózgu lub spełniać się twórczo w ramach zajęć „Ręko-
dzieło”. Jeżeli masz swoje pomysły i inicjatywy, skontak-
tuj się z nami: cisprzyparku@gmail.com lub (22) 292 61 61. 
Ponadto w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 
14:00 – 17:00  oraz w środy w godz.: 14:00 – 19:00 wyra-
biamy spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (Bilet 
Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

 ▶ 7 listopada odbędzie się spotkanie Klubu Gier Bitew-
nych. Więcej informacji: go@maciejrozalski.eu

 ▶ 14 listopada, godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza-
my na Wymiankę Książek. Lubisz czytać i spotykać się 
z interesującymi ludźmi? Masz w domu książki, którym 

chcesz dać drugie życie? Jeśli tak, to nasze spotkanie jest 
właśnie dla Ciebie! Więcej informacji na naszym Facebo-
oku Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”- oficjal-
na strona.

FILIA W JÓZEFOWIE,  
UL. FABRYCZNA 15

 ▶ 8 listopada – niedziela - godz. 11:30  zapraszamy na 
teatrzyk dla dzieci pt.: „O Ziuku Piłsudskim czyli odzyska-
na wolność” w wykonaniu Teatru Wariacje. Ilość miejsc 
ograniczona.
„O Ziuku Piłsudskim czyli odzyskana wolność” to przed-
stawienie o niesfornym uczniu Ziuku Piłsudskim. Upar-
tym obrońcy polskiego języka, historii i miłości do Polski, 
której wówczas nie było. W spektaklu pokażemy historie 
z życia małego Ziuka, ucznia oraz młodego wojownika, 
ojca i wreszcie wodza wyzwolonej ojczyzny. Takich cie-
kawostek o życiu Józefa Klemensa Piłsudskiego  mali wi-
dzowie na pewno nie znajdą w podręczniku.

FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15

 ▶ 11 listopada - środa - godz. 15:00 zapraszamy na 
koncert patriotyczny „Nasza Niepodległa”. Wstęp wolny, 
ograniczona liczba uczestników.

 ▶ 22 listopada - niedziela - godz. 15:00 Wernisaż prac 
nadesłanych na konkurs plastyczny  „Pani Jesień”.
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DoRoboty 
- Paulina i Mateusz Metkowscy

 Od trzech lat prowa-
dzą zajęcia z robotyki 
dla dzieci w wieku 6-12 
lat. Wspólnie z dziećmi 
zgłębiają tajemnice 
świata technologii, bu-
dują i programują ro-
boty. Praca w grupach 
odbywa się w oparciu 
o edukacyjne zestawy klocków Lego®.
 W wolnym czasie uwielbiają podróże po Pol-
sce i poznawanie nowych ciekawych miejsc. Ich 
ulubieńcy to: las, aparat fotograficzny, kawa i ro-
wer.

Małgorzata Wojciechowska - kierownik zespołu „Ożarowiacy”

     W Domu Kultury „Uśmiech” pracuje od ponad 20 lat. Jest pasjonatką polskiego 
folkloru w związku z tym w 2002 roku powołała do życia Zespół Ludowy „Ożaro-
wiacy”, którego jest kierownikiem, instruktorem tańca i choreografem. Zajmuje 
się też kostiumami oraz całą logistyką dotyczącą działalności zespołu. „Moja pra-
ca to moja pasja i hobby. Tym się żyje 24 godziny na dobę. Często przed zaśnię-
ciem, czy po przebudzeniu słyszę muzykę, zamykam oczy i tworzę nowe układy 
taneczne, wielka burza w mózgu i ciągłe pytanie, czy to jest dobre i właściwe, 
zawsze towarzyszy lęk i obawa” - tak mówi o swojej pracy. 
     Uwielbia pracować z dziećmi, wprowadzać ich w kolorowy, rozśpiewany i roz-
tańczony świat.  „To wielka radość i duma dla mnie, że rozbudzam w nich zamiło-
wanie do polskiej kultury, że mogę być z nimi przez wiele lat ich pracy w zespole 
Ożarowiacy”. Obecnie pracuje nad odtworzeniem folkloru ołtarzewskiego. 
     Oprócz muzyki ludowej Małgosia lubi muzykę klasyczną a szczególnie utwory 
Chopina i Mozarta. Mieszka na wsi w wymarzonym drewnianym domku. W wol-
nym czasie ugotuje a także zamyka smaki lata w słoiczkach. 8  lat temu przy-
garnęła z ulicy porzuconego pieska rasy beagle którego nazwała Czesia. Wnosi 
do domu wiele radości. 

Kto jest kim w Uśmiechu? K
U

LTU
R

A

Zuzanna Kwiatkowska i Karolina Stanisławska  
z Happy Dance Studio

 Od 12 lat prowadzą w Domu Kultury „Uśmiech” studio tańca Happy 
Dance Studio i oferują zajęcia dla różnych grup wiekowych począwszy 
od 2 latków, przedszkolaków, dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem 
na stopnie zaawansowania. Konkursowe zespoły co roku biorą udział 
w ogólnopolskich przeglądach i konkursach tanecznych zdobywając na-
grody, dyplomy i puchary.
 Mają kilkanaście lat doświadczenia z pracą z dziećmi i dorosłymi. Nie-
ustannie się szkolą i podnoszą swoje kwalifikacje instruktorów na warsz-
tatach w różnych częściach świata m. in: USA, Grecji, Indiach, Ameryce 
Południowej. Z pasją i charyzmą przekazują swoje doświadczenie na zajęciach tańca. 
 W wolnym czasie lubią podróżować i poznawać nowe kultury, zwłaszcza związane z tańcem. Mają przyjaciół z ze-
społu tanecznego na Cyprze, w Indiach  tańczyły z zespołem Bollywood, a w faweli w Rio De Janeiro z tancerzami 
ze szkoły samby brazylijskiej.
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DOM KULTURY ,,UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 5 września zorganizowaliśmy Dzień Otwarty - zapre-
zentowaliśmy wybrane zajęcia

 ▶ 11 września współorganizowaliśmy z władzami Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego imprezę: „Senioriada”

 ▶ 12 września pomogliśmy organizacyjnie w uroczy-
stościach rocznicowych Bitwy Ołtarzewskiej. Udzieliliśmy 
również wsparcia organizacyjnego dla Stowarzyszenia 
„Strasna Zaba”

 ▶ 19 i 20 września zaprosiliśmy mieszkańców na Zlot 
Food Trucków. Zorganizowaliśmy występy Zespołu Ludo-
wego „Ożarowiacy” oraz „Ożarowskiej Kapeli” - zespołów 
z domu Kultury Uśmiech

 ▶ 27 września  zorganizowaliśmy Koncert z okazji Dnia 
Chłopaka w wykonaniu Kwartetu Obsession

 ▶ 4 października zaprosiliśmy na spektakl teatralny: 
„O tym, jak wesołe słonko leśny kwartet pogodziło” w wy-
konaniu Teatru Dur - Moll.

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
 „PRZY PARKU”

 ▶ 5 września odbyło się Narodowe Czytanie zorganizo-
wane wspólnie z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazo-
wieckim                 

 ▶ 18 września zaprosiliśmy na wykład w ramach Oża-
rowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: „Watykan od 
środka - czyli, gdzie Papież robi zakupy i co znajduje się 
za murem.” Wykład poprowadził Michał Szulim                

 ▶ 28 września zaprosiliśmy na spotkanie inauguracyj-
ne Sprężyn Biznesu. Gościem specjalnym spotkania była 
Katarzyna Selwant - psycholog sportowy

 ▶ 9 października odbył się wykład w ramach Ożarow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: „Wyspa Wolin”. 

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH

 ▶ 27 września warsztaty jesienne, podczas których 
uczestnicy wykonali barwne wianki na drzwi.

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE

 ▶ 12 września „Jesień tuż, tuż” - Pożegnanie lata 
dla maluchów.

 OŻAROWSKA KAPELA Z UŚMIECHU powstała z początkiem września 2020r. Była to reakcja na potrzeby 
mieszkańców,  pozbawionych rozrywek w tak trudnym czasie pandemii. 
 Zespół skupia muzyków pasjonujących się folklorem miejskim zarówno  przedwojennej jak i powojennej Warsza-
wy.  Znane szlagiery, anegdoty  i kuplety w stołecznej gwarze zawsze  bawią widzów. W doborze instrumentarium 
zespołu staraliśmy się jak najbardziej zachować klimat ówczesnej Warszawy. I tak w skład jego wchodzą: akordeon, 
skrzypce, gitara, bandżo, kontrabas, klarnet oraz bęben. 
 Planujemy rozszerzyć repertuar o pieśni patriotyczne jak również kolędy. 

Waldemar Dąbrowski
Kierownik Ożarowskiej Kapeli z Uśmiechu                                                              

OŻAROWSKA KAPELA Z UŚMIECHU

strona kultury
www.dkusmiech.eu
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 ▶ 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. 

W szkołach podstawowych na terenie gminy Ożarów 
Mazowiecki odbyły się, z zachowaniem reżimu sanitar-
nego, spotkania wychowawców z uczniami. We wszyst-
kich placówkach wprowadzono zasady bezpieczeństwa 
w związku z trwającą pandemią koronawirusa, dotyczące 
m.in. wstępu do szkoły - na potrzeby uczniów wyznaczo-
no oddzielne wejścia na teren budynku szkoły, zamonto-
wano w wielu miejscach dozowniki z preparatem do de-
zynfekcji dłoni oraz urządzenia do pomiaru temperatury 
ciała. Rodziców i opiekunów uczniów zapoznano z ape-
lem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego dotyczącym 
przestrzegania zasad sanitarnych. Wszystkich zapozna-
no z procedurami dotyczącymi korzystania z biblioteki 
szkolnej, świetlicy i stołówki.

 ▶ 5 września - odbyły się uroczyste obchody rocznicy 
Bitwy Ołtarzewskiej. W uroczystości wzięły udział poczty 
sztandarowe ze szkół podstawowych.

 ▶ 15 września - w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
obchodzono Międzynarodowy Dzień Kropki. Uczniowie 
i pracownicy szkoły włączyli się w obchody tego dnia 
ubierając się w kolorowy strój ozdobiony kropkami.

 ▶ 21 września – w przedszkolu w Józefowie obcho-
dzono Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci bawiły 
się na sali rekreacyjnej, a na zakończenie otrzymały pa-
miątkowe medale. Przedszkolaki spotkały się w tym dniu 
z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej ze Świę-
cic, którzy odwiedzili przedszkole. Dzieci wysłuchały pre-
lekcji dotyczącej pracy strażaków, obejrzały wyposażenie 
wozu strażackiego oraz zobaczyły strój ognioodporny. 

 ▶ 24 września – w Szkole Podstawowej w Płochocinie 
odbył się Koncert filharmonii – „Muzyka na dworze Ja-
giellonów”.

 ▶ 25 września - w Szkole Podstawowej w Płochocinie 
obchodzono 81. rocznicę powstania Szarych Szeregów, 
patrona szkoły. Przygotowano tablicę ze wspomnienia-
mi powstańców: Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”, 
Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka” oraz Jana Bytnara ps. 
„Rudy”; złożono kwiaty przy pomniku Małego Powstańca. 

 ▶ 26 września -  w przedszkolu w Józefowie obchodzo-
no Europejski Dzień Ptaków. Dzieci miały okazję poznać 
ciekawostki dotyczące ptaków żyjących w Polsce, jak 
również poza granicami naszego kraju, na koniec został  
zorganizowany konkurs plastyczny pt. :”Ptaki cudaki”.

 ▶ 1 października – w Szkole Podstawowej w Płochoci-
nie rozpoczęto realizację „Programu dla szkół” - dostawy 
owoców i mleka dla uczniów.

 ▶ 2 października – w Szkole Podstawowej w Świę-
cicach obchodzono „Dzień bez przemocy”. Z związku 
z pandemią zorganizowano symboliczną akcję, której ce-
lem jest pobudzenie uczniów do myślenia nad ich działa-
niami i zachowaniami wobec innych, do przemyśleń, jak 
chcą być traktowani i jak powinni traktować innych. Na 
korytarzach i drzwiach sal lekcyjnych rozwieszono bro-
szury informacyjne z hasłami, które kwalifikowane są do 
przemocy oraz takimi, które budują dobro i empatię. Roz-
wieszono białe balony z hasłami m.in.: „Nie poddawaj się 
przemocy”, „Lepiej mądrze żyć niż wokoło wszystkich bić”, 
„Stosując przemoc okazujesz niemoc”. Uczniów zachęca-
no do założenia w tym dniu białej koszulki w ramach soli-
daryzowania się ze sprzeciwem wobec przemocy i agresji 
w stosunku do innych osób.  W ramach akcji został także 
zaproponowany konkurs na wykonanie pracy plastycznej 
pod hasłem: „Bądź kumpel, nie dokuczaj”.

 ▶ 5 października – w ramach obchodów Światowego 
Dnia Ochrony Zwierząt dzieci z przedszkola w Józefowie 
odbyły pogadankę na temat konieczności dbania o zwie-
rzęta., wykonały również pracę plastyczną pt. „Moje ulu-
bione zwierzątko”.

 ▶ 6 października – w Szkole Podstawowej w Płocho-
cinie opracowano i upubliczniono zapytanie o cenę do-
tyczącą zakupu i dostawy wyposażenia pracowni przy-
rodniczej i fizyczno – chemicznej ze środków rezerwy 
budżetowej MEN.

 ▶ 8 października – w Szkole Podstawowej w Płochoci-
nie odbył się Koncert filharmonii – „Dzikie jabłka – etnicz-
ne wariacje”.

PODPISANO UMOWY:

 ▶ z wykonawcą:  Benevento Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie na modernizację nawierzchni ulic: cz. A Fabrycz-
nej i cz. B Leśnej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

 • za cenę ofertową brutto na część A: 156.351,71 zł
 • za cenę ofertową brutto na część B: 143.873,10 zł

 ▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób PAWEŁ 
MOŃKO z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług  
do umowy Nr RZP.272.29.27.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 
r. polegających na dowozie jednego dziecka niepełno-
sprawnego w celu realizacji obowiązku nauki w okresie 
od 01.09.2020 do 25.06.2021 roku z terenu Gminy Oża-
rów Mazowiecki (Pilaszków) do Piastowa za cenę oferto-
wą brutto: 9.136,80 zł

 ▶ z wykonawcą: P.H.U. GAMMA Andrzej Zakrzewski 

z siedzibą w Warszawie na powtórzenie usług do umowy 
Nr RZP.272.1.5.2020 z dnia 09 marca 2020 r. polegających 
na wycince, pielęgnacji, konserwacji i korekcie drzew 
i krzewów oraz innych pracach związanych z utrzyma-
niem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (war-
tość wynagrodzenia maksymalnie do wysokości środków 
zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 50.000,00 zł)

 ▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób PAWEŁ 
MOŃKO z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług  
do umowy Nr RZP.272.29.27.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 
r. polegających na dowozie trojga dzieci niepełnospraw-
nych w celu realizacji obowiązku nauki w okresie od 
14.09.2020 do 25.06.2021 roku z terenu Gminy Ożarów 
Mazowiecki (Józefów) do Leszna za cenę ofertową brut-
to: 28.998,00 zł.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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 ▶ Uchwała Nr XXXI/290/20 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XXXI/291/20 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

 ▶ Uchwała Nr XXXI/292/20 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Duchnicach.

 ▶ Uchwała Nr XXXI/293/20 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Wieruchowie.

 ▶ Uchwała Nr XXXI/294/20 w sprawie w sprawie na-
dania nazwy drodze położonej w Wolicy.

 ▶ Uchwała Nr XXXI/295/20 w sprawie w sprawie na-
dania nazwy drodze położonej w miejscowości Pogro-
szew Kolonia.

 ▶ Uchwała Nr XXXI/296/20 w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie na Uchwa-
łę nr LIV/579/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oża-
rów Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XXXI/297/20 zmieniająca uchwałę 
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inka-
sa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasen-
tów.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98 ,
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
w dniu 15 października 2020 r.

 ▶ Uchwała Nr XXX/277/20 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XXX/278/20 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

 ▶ Uchwała Nr XXX/279/20 o zmianie uchwały w spra-
wie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywa-
nia i wykupu.

 ▶ Uchwała Nr XXX/280/20 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożaro-
wa Mazowieckiego dla działek ewidencyjnych nr 147/1, 
147/2, 147/3 i 21/10, obręb ewidencyjny 0003 – obszar I.

 ▶ Uchwała Nr XXX/281/20 w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XXX/282/20 w sprawie nieodpłatnego 
nabycia nieruchomości położonej w obrębie SHR Wolica.

 ▶ Uchwała Nr XXX/283/20 w sprawie nieodpłatnego 
nabycia nieruchomości położonej w Umiastowie.

 ▶ Uchwała Nr XXX/284/20 w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru 
Duchnice – Ołtarzew.

 ▶ Uchwała Nr XXX/285/20 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckie-
go w rejonie ulicy Kilińskiego.

 ▶ Uchwała Nr XXX/286/20 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckie-
go w rejonie ulic Zamoyskiego, Pallotyńskiej i Kubusia 
Puchatka.

 ▶ Uchwała Nr XXX/287/20 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckie-
go w rejonie ulicy Zgody.

 ▶ Uchwała Nr XXX/288/20 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckie-
go w rejonie ulicy Radziwiłłów.

 ▶ Uchwała Nr XXX/289/20 w sprawie zobowiązania 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego do podjęcia działań 
w zakresie pozyskania zgody na wyburzenie i odtworze-
nie budynków posadowionych w Józefowie przy  
ul. Fabrycznej 3 i 5.

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
w dniu 17 września 2020 r.

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych 
źródeł ciepła na terenie Gminy Ożarów Mazowiec-
ki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”  (postępowanie 
powtórzone)

 ▶ odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 
2020/202.
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Składniki na ciasto:
 ▶ 3 szklanki maki pszennej, 
 ▶ 1 szklanka ciepłej wody,
 ▶ 1 jajko, 
 ▶ około pół łyżeczki soli.

Farsz z soczewicy
 ▶ 250 g czarnej soczewicy beluga,
 ▶ 1 cebula,
 ▶ grzyby suszone,
 ▶ 2 łyżki oleju,
 ▶ pieprz, sól,
 ▶ mleko około szklanki.

Wykonanie farszu: 
 Grzyby suszone namoczyć  w mleku najlepiej na noc, następnie 
ugotować w osolonej wodzie do miękkości, odcedzić. Soczewicę wy-
płukać, następnie ugotować w wodzie z solą do miękkości, odcedzić. 
Cebulkę pokroić i zeszklić na oleju. Soczewicę wraz z podsmażoną ce-
bulą przekręcić przez maszynkę. Doprawić do smaku solą, pieprzem lub 
wg. własnego upodobania.  Po ugotowaniu podawać polane tłuszczem, 
na przykład z podsmażoną na złoto cebulą.

Wykonanie:
 Mąkę przesiać na stolnicę. Następnie w środku mąki zrobić wgłębie-
nie, dodać jajko i sól. Delikatnie wymieszać i powoli, stopniowo dole-
wać ciepłą wodę. Zagniatać wszystkie składniki do momentu powsta-
nia sprężystego ciasta (w trakcie wyrabiania ciasta, może się okazać, 
że wody należy dodać troszeczkę mniej lub więcej). Ciasto podzielić 
na części i rozwałkować. Wyciąć krążki przy pomocy szklanki. 
 Pierogi gotować partiami w osolonym wrzątku, delikatnie miesza-
jąc, od czasu do czasu. Kiedy pierogi wypłyną na powierzchnię, goto-
wać jeszcze 2 minuty. Odcedzić i powtórzyć to samo z resztą pierogów. 
Jednocześnie gotować około 10 pierogów w średniej wielkości garnku. 
Wyławiać pierogi łyżką cedzakową.

Smacznego!
Naczelna

Pierogi Naczelnej 2

Z przepiśnika pana domu K
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Pani domu

 Pierogi… ale inaczej czyli z czarną soczewicą beluga.

 14 października odbyły się wybory sołtysa w Ołtarzewie. Nowym sołtysem 
została pani Magdalena Bozik.
 Od urodzenia mieszkanka gminy Ożarów Mazowiecki, do Ołtarzewa prze-
prowadziła się 8 lat temu.
 Będzie to jej debiut w działaniu na rzecz społeczności lokalnej.  
Gratulujemy  oraz życzymy powodzenia i owocnej współpracy.
 Mieszkańcy sołectwa mogą skontaktować się z Panią Magdą pisząc 
emaila: solectwo-oltarzew@ozarow-mazowiecki.pl 
lub dzwoniąc pod numer 608 654 287.

NOWY SOŁTYS W OŁTARZEWIE
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Kontakt: Dorota 507-415-468, Kasia 665-158-238 po godz. 16.00,
Kasia 602-655-645, po godz. 17.00

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH. 
Niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy.
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Podaruj im to, co najcenniejsze - własny dom i miłość!

 Z 6 letnim Blackym znamy się już ponad trzy lata. Można, by stwierdzić, że 
to zdecydowanie za długo, ale w jego przypadku wyszło na dobre. Blacky zmienił się 
nie do poznania. Czas w schroniskowym boksie nie został zmarnowany. Z psa, który 
nie dopuszczał do siebie nikogo, Blacky zaczyna akceptować nie tylko ukochanych 
wolontariuszy, ale i pozostałych śmiałków. Nadal ma problemy z akceptacją większych 
grup, pośród nich ciężko jest mu się poczuć pewnie. Miś Blacky uwielbia pieszczoty, 
zaczął nam nawet wchodzić na kolana. Blacky 
czerpie ogromną radość ze spacerów, idealnie 
opanował chodzenie na lonży, a ostatnio 
mogliśmy zauważyć, że psie towarzystwo 
sprawia mu niemalże tyle samo radości, co 
kontakt z człowiekiem. Blacky jest gotowy, czeka 
na człowieka, który poświęci mu odrobinę czasu 
i obdarzy go wielką miłością. Bo jego nie da się 
nie kochać. Adopcję prowadzi Michał,  tel. 509 
837 198, e-mail: wwisnia@gmail.com

 Budrys to średniej wielkości 8 letni 
psiak o drobnej budowie. Do schroniska trafił 
we wrześniu 2018, jest radosnym i wesołym 
psiakiem , łasym na każdy gest czułości i uwagi ze 
strony człowieka. Człowiek jest dla niego bardzo 
ważny, w bezpośrednim kontakcie Budrys 
domaga się głaskania i czerpie z tego mnóstwo 
radości. Sytuacja zmienia się na spacerze 
kiedy to dla Budrysa świat zapachów staje 
się ważniejszy od człowieka . Budrys uwielbia 
węszyć, każdy kawałeczek trawy pachnie ciekawiej niż kilogramy parówek. Na spacerach 
nie zwraca również uwagi na inne psy, tak bardzo zajęty jest wąchaniem. Wygląda na 
to, że zanim Budrys trafił do schroniska nie spacerował lub spacerował niewiele bowiem 
szelki i smycz są dla niego nowością. Z każdym jednak schroniskowym spacerem Budrys 
radzi sobie z nimi coraz lepiej. Szukamy dla Budrysa cudownego domu, otwartego na 

psiaka mocno kochającego ludzi. Mamy nadzieję, że przed zimą znajdzie się ktoś kto pokocha go z wzajemnością. 
Kontakt  Agnieszka tel. 604 941 461 mail: majkam75@o2.pl

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.



 27 września na scenie letniej 
w hali namiotowej na boisku UKS  
Ołtarzew świętowaliśmy Dzień Chło-
paka z Kwartetem Obsession, który 
wystąpił z programem „Sztuki Piękne”. 
Pełen kobiecego uroku program mu-
zyczno-kabaretowy, w którym znala-
zły się najpiękniejsze utwory muzyki 
klasycznej, ale także współczesne 
przeboje. Obok Beethovena i jego 
„5 Symfonii”, podczas koncertu wy-
brzmiało też zaskakujące wykonanie 
wielkiego hitu Eda Sheerana „Shape 
of you”, a wszystko przeplatane gaga-
mi, piosenkami i inteligentnym dow-
cipem.

 Artystki Kwartetu Obsession muzycz-
nie i dowcipnie przedstawiły kobiece zma-
gania z codziennymi obowiązkami domowy-
mi, ciągłą walką z dążeniem do perfekcyjnej  
sylwetki i oczywiście rozterki miłosne.
 Kwartet Obsession tworzą absolwent-
ki Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopi-
na w Warszawie: Kamila Szalińska-Bałwas, 
Agnieszka Kłosiewicz, Aleksandra Świdziń-
ska-Kubicka oraz Justyna Meliszek.

Marzena Kałużna
Dom Kultury Uśmiech

DZIEŃ CHŁOPAKA Z UŚMIECHEM




