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Okładka:  Powrót ożarowskiej fontanny.
Foto: P. Krupa

Gmina
Powrót ożarowskiej fontanny
Szczepienia Przeciwko Covid-19 w Powszechnym 
Punkcie Szczepień w Ożarowie Mazowieckim
Z PRACY BURMISTRZA
Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Mobilny punkt spisowy w gminie Ożarów Mazowiecki
Gminne inwestycje drogowe
Poprawa bioróżnorodności na stawach w Parku
Ołtarzewskim
Myśl samodzielnie i nie bój się spisu! To nie boli
Komunikat Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 7 czerwca 2021 r.
300 plus dobry start na nowych zasadach
od 1 lipca 2021r.
Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków 
w jednym terminie
Program „Czyste Powietrze” w gminie Ożarów Maz.
Z KART HISTORII
Kiedy szosa poznańska traktem została
KULTURA
Wymyślanie historii dla dzieci to mój stan naturalny
- Wywiad z Justyną Bednarek
III Festiwal Polskiej Muzyki Dawnej
Czemu kwiecień jest niebieski?
Rozstrzygnięcie V Konkursu wokalnego piosenki o mamie
Sieć na kulturę
Dzień Dziecka z Uśmiechem 
Konkurs fotograficzny Wiosna w obiektywie
OŚWIATA
Uroczystość nadania imienia Wandy Rutkiewicz
Szkole Podstawowej w Duchnicach
„Wanda Rutkiewicz - królowa najwyższych gór” 
- warsztaty w bibliotece szkolnej
Dzień strażaka
KĄCIK KULINARNY
GRA PLANSZOWA DLA DZIECI

POWRÓT
OŻAROWSKIEJ

FONTANNY

 Po długiej przerwie możemy się znowu cieszyć fontanną, 
która została uruchomiona na sezon letni. W  czasie słonecznej 
pogody odpoczywa w jej sąsiedztwie wielu mieszkańców, szcze-
gólnie najmłodszych. Należy pamiętać jednak, że nie jest ona 
przeznaczona do celów kąpielowych.

 Prosimy, aby zapoznali się Państwo z regulaminem użytkowa-
nia tego miejsca, który umieszczony jest na tabliczce nieopodal 
fontanny. Naruszenia regulaminu prosimy zgłaszać do Straży 
Miejskiej (tel. 986 lub 227 212 651).

 Obszar fontanny, Skweru im. kard. Wyszyńskiego i przyległe 
tereny zielone, dla Państwa bezpieczeństwa objęte są gminnym 
monitoringiem wizyjnym, będącym pod całodobowym nadzo-
rem ożarowskiego Komisariatu Policji i Straży Miejskiej. 

 Dla tych, którzy chcieliby skorzystać z internetu informujemy, 
że na terenie skweru działają hot-spoty z otwartym i darmowym 
WIFI.
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 Uruchamiając Powszechny Punkt Szczepień (PPS) 
w Ożarowie Mazowieckim byliśmy przygotowani, zgod-
nie z wymaganiami, na szczepienie 1000 osób tygodnio-
wo. Z niecierpliwością czekaliśmy na ofertę szczepionek 
przyznawaną przez Rządową Agencję Rezerw  Strate-
gicznych (RARS). 8 maja 2021 r. pojawiła się oferta na 
270 dawek szczepionki Comirnaty firmy Pfizer na pierw-
szy tydzień funkcjonowania Punktu. W celu ułatwienia 
mieszkańcom możliwości zapisu na szczepienie urucho-
mionych zostało 8 dodatkowych, dedykowanych nume-
rów telefonicznych, obsługiwanych przez pracowników 
Urzędu Miejskiego i Domu Kultury. Ponadto udostęp-
niono terminy zewnętrzne, na które mogły zapisywać się 
osoby przez ogólnodostępne kanały komunikacji tj. info-
linia 989, Internetowe Konto Pacjenta. Pierwsze terminy 
12,13,14 maja zapełniły się niemal natychmiast. Potencjał 
lokalowy i personalny był przygotowany na obsłużenie 
1000 pacjentów tygodniowo. Jedynym ograniczeniem 
był limit przyznawanych szczepionek.
 Od 12 maja 2021 r., czyli pierwszego dnia szczepienia 
w PPS do 11 czerwca zaszczepionych zostało 1200 osób, 
w tym 900 osób szczepionką dwudawkową Pfizer i 300 
osób szczepionką jednodawkową Janssen z pierwot-
nie przyznanych 400 dawek. Zmniejszenie o 100 dawek 
szczepionki Janssen spowodowało konieczność przesu-
nięcia terminów już zaplanowanych szczepień, a to z ko-
lei niezadowolenie osób umówionych na to szczepienie. 
Jest to w pełni zrozumiałe, jednakże, co należy podkre-
ślić, jako samorząd nie mamy na to żadnego wpływu. 
Zarówno ilości dostaw, jak również ich terminy oraz ich 
przesuwanie należą do wyłącznej właściwości RARS. 

 G m i n a 
d o ł o ż y ł a 
w s z e l k i c h 
starań, aby 
s p r a w n i e 
i skutecznie 
przeprowa-
dzić szcze-
pienia osób 
n i e p e ł n o -
sprawnych. 
Przy znacz-
nie ogra-
n i c zo nyc h 
i l o ś c i a c h 
d o s t a w 
szczepionek 
stanęliśmy 
przed dyle-
matem - jak 
s p r a w n i e 
zorganizować szczepienie dla tej grupy osób. Na spotka-
niu Burmistrza z przedstawicielami osób niepełnospraw-
nych w gminie i Kierownictwem GSPZLO uzgodniono, że 
najbliższa dostawa szczepionek zabezpieczy potrzeby 
osób niepełnosprawnych (bez ograniczeń ze względu 
na stopień niepełnosprawności) i ich opiekunów. W po-
rozumieniu z opiekunami osób niepełnosprawnych i sa-
mymi osobami niepełnosprawnymi uzgodniono dogod-
ne dla nich terminy szczepienia na 2 i 9 czerwca 2021 r. 
na konkretną szczepionkę zgonie ze wskazaniami lekar-

skimi. Zdarzyły się również 
pojedyncze przypadki, kiedy 
osoby z niepełnosprawnością 
przychodziły bezpośrednio do 
PPS i w miarę możliwości były 
dla nich wyznaczane terminy 
tego samego dnia. Wzajemne 
zrozumienie znacząco ułatwiło 
współpracę i doprowadziło do 
sprawnego zaszczepienia.
 Obecnie mamy krótkie, wolne 
terminy i wszystkich chętnych 
zapraszamy do skorzystania ze 
szczepień,   wykwalifikowanej 
kadry, profesjonalnej obsługi,  
przyjemnej atmosfery  i kom-
fortowych warunków.
  Pora na zdrowie 
w Ożarowie Mazowieckim 

Anna Dmochowska

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 
W POWSZECHNYM PUNKCIE SZCZEPIEŃ (PPS) 

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
(W MCC MAZURKAS) 
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 30 maja 2021 r. podczas festynu z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowany został przez Gminne Biuro 
Spisowe - Mobilny Punkt Spisowy. Był to nasz pilo-
tażowy projekt,  przygotowano 4 stanowiska kom-
puterowe, a  członkowie GBS pomagali w spisywaniu 
mieszkańcom.  
 Przy okazji Mobilnego Punktu Spisowego zorgani-
zowano też lokalną loterię spisową, która cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Nagrodami w loterii były ga-
dżety promocyjne przekazane przez Urząd Statystyczny 
w Warszawie oraz z Urzędu Miejskiego.  Nagrody były 
losowane wśród osób, które dokonywały spisu. Ulot-

ki, odblaski i materiały informacyjne rozdano wśród 
uczestników wydarzenia.
 Punkt działał przez 5 godzin,  w tym czasie spisało się 
62 osoby. 
 Duże zainteresowanie  mieszkańców i pozytywne 
przyjęcie tej pilotażowej inicjatywy skłania nas do pla-
nowania kolejnych takich akcji, a tymczasem w spisie 
pomaga nadal Gminny Punkt Spisowy. Zapraszamy.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

 W ostatnim czasie otwarte zostały kolejne prze-
targi związane z inwestycjami na terenie gminy. Tym 
razem są to przetargi związane z rozbudową sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej.
 Pierwszy z ogłoszonych przetargów dotyczy budo-
wy sieci wodociągowej wzdłuż ulic Zatorze, Ożarowskiej 
i Żeromskiego wraz z przejściem pod torami kolejowymi 
i włączeniem do SUW Kabel. Inwestycja zapewni drugie 
i niezależne źródło zasilania w wodę dla mieszkańców 
między innymi Duchnic oraz Osiedla Mickiewicza. Takie 
rozwiązanie zapewni stały dostęp do wody w przypad-
ku awarii czy konserwacji ujęcia RSP Duchnice. W ra-
mach inwestycji powstanie wodociąg o łącznej długości 
1 240 m wraz z 9 hydrantami pożarowymi.
 Kolejne dwa przetargi dotyczą budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej w miejscowościach Konotopa i Orły. 
W ramach zadania dotyczącego Konotopy zaprojekto-
wano sieć o łącznej długości 4 790,5 m składający się 
z odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej (2 497,5 m) 
oraz tłocznej (2 293 m). Dodatkowo w ramach inwestycji 

powstanie 118 szt. studni kanalizacyjnych, 2 sieciowe 
pompownie ścieków oraz 13 zestawów przydomowych 
pompowni ścieków. 
 W Orłach zaprojektowano sieć kanalizacji tłocznej 
o łącznej długości 2 056 m w większości przebiegające 
w ciągu ulic Hipotecznej i Łaźniewskiej. Dodatkowo wy-
budowane zostanie 11 zestawów przydomowych pom-
powni ścieków oraz 2 studnie rewizyjne na rurociągach 
tłocznych. Zaprojektowana sieć stanowi rozbudowę 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Święcice.
 Jeśli złożone przez wykonawców oferty nie przekro-
czą założonego budżetu, jeszcze w tym roku rozpoczną 
się prace związane z wykonaniem opisanych inwestycji.

  
 Piotr Kuśmierczyk

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

ROZBUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ 
I KANALIZACYJNEJ

 MOBILNY PUNKT SPISOWY
W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
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 W ramach inwestycji drogowych w bieżącym 
roku budżetowym, oprócz wykonania nakładek 
asfaltowych planujemy rozpoczęcie większego 
zadania, jakim jest przebudowa ul. K. Kamińskie-
go w Ożarowie Mazowieckim. 
 W ramach przebudowy planowane jest wybudo-
wanie kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia 
ulicznego, wykonanie jezdni o powierzchni 3973 m2 
i nawierzchni z asfaltu, chodników o powierzchni 
1177 m2 z kostki betonowej, zjazdów oraz przebudo-
wa infrastruktury teleinformatycznej.
 Dzięki inwestycji, zarówno piesi jak i zmotoryzo-
wani, uzyskają możliwość bezpiecznego połączenia, 
pomiędzy drogą wojewódzką nr 701 ul. Konotopską 
a ul. Strażacką i Kolejową.
 Trwają też prace związane z projektem przebudo-
wy skrzyżowania drogi krajowej nr 92 ulicy Poznań-
skiej z ulicami Floriana i Strażacką. Przetarg w formu-
le zaprojektuj i wybuduj wygrała firma ROKOM Sp. 
z o.o., a umowę na to zadanie podpisano 1.02.2021 
roku. Od tego czasu trwają prace związane z wykona-
niem projektu oraz uzyskaniem wszelkich niezbęd-
nych zgód i pozwoleń. Wykonawca prac wycenił je 
na łączną sumę 1.659.270,00 zł.

    Piotr Kuśmierczyk
 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
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 W ubiegłym roku w maju i obecnie w maju 2021 r. 
na terenie Parku zlokalizowanego w obszarze osie-
dla Ołtarzew, przeprowadzono prace w zakresie 
poprawy ekosystemu wodnego naszych czterech 
stawów. Technologia, która została zastosowana do 
oczyszczenia zbiorników jest polską, autorską tech-
nologią opracowaną w 2009 r. przez dra inż. Marcina 
Sitarka. 

 Firma, która wykonywała dla nas usługi posiada duże 
doświadczenie w zakresie bioremediacji wszystkich ty-
pów zbiorników wodnych – w Polsce oczyszczono już 
w jej technologii ponad 330 zbiorników lub ich części 
(np. same kąpieliska). Jest to jedyna, udokumentowana 
w literaturze naukowej, technologia, dzięki której moż-
na odmulać zbiorniki wodne bez spuszczania wody, bez 
stosowania urządzeń mechanicznych typu koparki czy 
refulery.

Zastosowana technologia:

• Wpływa pożytecznie na wzrost bioróżnorodności 
przyrodniczej
• Nie zaburza warunków siedliskowych i bytowania 
zwierząt wodnych
• Ma pozytywny wpływ na zwiększenie walorów przy-
rodniczych i krajobrazowych
• Nie narusza ostoi rzadkich i zagrożonych wyginię-
ciem gatunków
• Zapobiega powstawaniu zjawiska „przyduchy” na 
zbiornikach
• Ma pozytywny wpływ na naturalną odbudowę eko-
systemów wodnych
• Może mieć zastosowanie na obszarach objętych 
opieką konserwatora przyrody, terenach specjalnie 
chronionych (Natura 2000, Parki Krajobrazowe, Parki 
Narodowe)
• Zatrzymuje eutrofizację ekosystemu wodnego

• Redukuje organiczne osady denne (muł) od 30% 
do 50% w ciągu 12 miesięcy od aplikacji.
• Likwiduje odory gnilne w ciągu kilku dni od aplikacji.

Przeprowadzone prace w Parku w Ołtarzewie 
i osiągnięte rezultaty.

 W parku znajdują się cztery zbiorniki, częściowo po-
łączone w systemie paciorkowym, ale o bardzo słabym 
przepływie wody pomiędzy nimi. 
 Do wszystkich czterech zbiorników wodnych i łączą-
cego je kanału wprowadzono w odpowiedni sposób 
preparaty biologiczne. Dla poprawy warunków środo-
wiskowych i bilansu natlenienia wody wykonano me-
chaniczne napowietrzanie całej powierzchni wszystkich 
stawów metodą mikropęcherzykową. 
 Po wszystkich pracach aplikacyjnych wykonano ko-
misyjne pomiary kontrolne, które wykazały osiągnięcie 
bardzo dobrych rezultatów w zakresie poprawy stanu 
wody:
• Uzyskano zmniejszenie zamulenia dna w stawach, 
ŚREDNIO w zakresie od 45 do 60 %
• Uzyskano ŚREDNI wzrost przejrzystości wody w prze-
dziale  51 - 65 % (w niektórych punktach nawet o 100%).
• Zostały ograniczone procesy gnilne – został zlikwi-
dowany odór, który do tej pory okresowo się pojawiał.
• Po pracach aplikacyjnych w maju 2021, proces 

odmulania stawów i poprawy jakości wody w dalszym 
ciągu będzie następował dalej.
• W przypadku parametrów chemicznych zaobserwo-
wano bardzo duży wzrost nasycenia wody tlenem.
 Reasumując, wykona praca przyniosła zakłada-
ne rezultaty w postaci zwiększenia bioróżnorodności 
w zbiornikach  wodnych. Liczymy, że przy zachowaniu 
odpowiedniej dbałości o stawy efekt  ten będzie utrzy-
mywany.  

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

POPRAWA BIORÓŻNORODNOŚCI
NA STAWACH W PARKU 

OŁTARZEWSKIM 
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 W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, 
które zapadają na stałe w jego pamięci. Takim do-
niosłym wydarzeniem dla dzieci, rodziców, grona pe-
dagogicznego i pracowników SP w Duchnicach było 
nadanie jej  imienia Wandy Rutkiewicz i przekazanie 
sztandaru.

 Ta niezwykle doniosła uroczystość, która na za-
wsze zapisze się na kartach historii szkoły odbyła 
się 21 maja br. Wydarzenie rozpoczęło się wystą-
pieniem pani dyrektor Krystyny Kozłowskiej, która 
uzasadniła wybór wyjątkowej patronki dla szkoły 
w Duchnicach.
 Wanda Rutkiewicz-Błaszkiewicz to jedna z naj-
słynniejszych polskich himalaistek.  Jako trzecia 
kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła 
na Mount Evereście, najwyższym szczycie Ziemi, 
pierwsza kobieta, która zdobyła K2. Zaginęła 13 
maja 1992 r na stokach Kanczendzongi w Himala-
jach. Była osobą niezwykle charyzmatyczną. Wiel-
ka himalaistka, twardo stąpająca po ziemi, znająca 
trud pracy nad sobą, a jednocześnie dążąca za-
wsze w trakcie swojej wędrówki na szczyt, w górę, 
w stronę marzeń. Ambitna i ekstremalnie wymaga-
jąca wobec siebie. Mówiła, że ,,każdy ma przecież 
do pokonania swój Everest”. Everest oznacza cel, do 
którego się dąży, marzenie które pragnie się speł-
nić, pasję, którą chce się zrealizować. Wanda Rut-
kiewicz pokonała Mount Everest nie w momencie 
kiedy stanęła na szczycie, ale wtedy, kiedy odważy-
ła się mierzyć tak wysoko, każdym zmierzeniem się 
z trudnościami, zmęczeniem czy lękiem.
 Podczas uroczystości sztandar szkoły z wize-
runkiem nowo wybranej patronki wykonany przez 
Siostry Westiarki Jezusa w Duchnicach, został po-

święcony przez Księdza Proboszcza. Pamiątkowe gwoź-
dzie w drzewiec sztandaru wbili goście, przyjaciele 
i sponsorzy szkoły: Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego p. 
Paweł Kanclerz, Starosta Powiatu Zachodniego p. Jan Ży-
chliński, Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Cichal, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Duchnicach p. Krystyna 

Kozłowska, Prezes 
Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyj-
nej p. Sławomir 
Zduniak, Prezes 
Pure Develop-
ment p. Michał 
G r z e s z k o w s k i , 
Przewodnicząca 
Rady Rodziców 
p. Dorota Rudzik.
 R e p r e z e n -
tanci poszczegól-
nych klas złożyli 
uroczyste ślubo-
wanie i otrzymali 
pamiątkowe tar-
cze. Po raz pierw-
szy zaśpiewano 
hymn szkoły. Na 
zakończenie za-

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA WANDY RUTKIEWICZ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUCHNICACH
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prezentowano program artystyczny, który przybli-
żył zgromadzonym gościom postać niezwykłej ko-
biety, himalaistki Wandy Rutkiewicz. Na telebimie 
można było obejrzeć m.in. wywiad z autorką książki 
pt.,,Wanda Rutkiewicz. Jeszcze tylko jeden szczyt” 
panią Elżbietą Sieradzińską, która specjalnie dla na-
szej szkoły udzieliła go w Muzeum Sportu i Turystyki 
w Warszawie, na tle wystawy poświęconej Wandzie 
Rutkiewicz. Przybyli goście mogli również zobaczyć, 
jak mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego interpre-

tują przesłanie Wandy Rutkiewicz w son-
dzie ulicznej przygotowanej i przepro-
wadzonej przez uczniów naszego Koła 
Dziennikarskiego.
 Uroczystość zakończyło przecięcie 
wstęgi przez dostojnych gości, odsłania-
jącej pamiątkową tablicę z wizerunkiem 
patronki. Tablica została umieszczona na 
kamieniu przed budynkiem szkoły.

Magdalena Lipińska

„Góry, człowiek, serce potęga,
Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga”

 Słowa te z hymnu Szkoły Podstawowej w Duchni-
cach im. Wandy Rutkiewicz stały się hasłem przewodnim 
warsztatów bibliotecznych, które odbyły się w szkole dla 
uczniów klas 1- 3 oraz oddziałów zerówkowych.
 Na przełomie kwietnia i maja najmłodsi uczniowie ze 
szkoły w Duchnicach uczestniczyli w warsztatach biblio-
tecznych poświęconych postaci Wandy Rutkiewicz - pa-
tronki szkoły oraz tematyce gór i wspinaczki wysokogór-
skiej. 

 Wanda Rutkiewicz była bardzo dobrą uczennicą, ko-
chała sport i góry. Była odważna, nieustraszona, nieco 
szalona, gotowa na podejmowanie ryzyka i najtrudniej-
szych wyzwań. Miała niezwykłe życie i fascynujące przy-
gody. 
 Zapoczątkowała himalaizm kobiecy w wymiarze eks-
tremalnym. Była wyjątkową postacią wśród himalaistów. 
Jako pierwsza Europejka i pierwsza spośród Polaków 
zdobyła najwyższy szczyt świata – Mount Everest. Była 
również pierwszą kobietą i pierwszą Polką na najtrudniej-
szym szczycie K2.
 Zginęła podczas wyprawy na Kanczendzongę. Jej cia-

ła nigdy nie odnaleziono.
 Podczas warsztatów 
uczniowie nie tylko po-
znali odpowiedź na pyta-
nie czym sobie zasłużyła 
Wanda Rutkiewicz na bycie 
patronem szkoły, ale rów-
nież sami próbowali odpo-
wiedzieć na pytanie, w jaki 
sposób społeczność szkol-
na może wzorować się na 
swojej patronce. 

Beata Paplińska
Alina Brogowska

„WANDA  RUTKIEWICZ - KRÓLOWA NAJWYŻSZYCH GÓR” 
- WARSZTATY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
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 Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis jest nie-
potrzebny? Twierdzisz, że to nielegalna inwigilacja 
i państwo chce znać twój majątek albo wykorzystać 
zebrane dane do celów podatkowych? Jeśli masz 
opory, żeby wziąć udział w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), 
przeczytaj, dlaczego warto to zrobić. Dowiedz się, co 
zyskasz uczestnicząc w spisie, a co stracisz odmawia-
jąc udziału.

1. Nie kieruj się komentarzami czy filmikami
z Internetu! Czerp wiedzę o spisie

ze sprawdzonych źródeł.

 Nie zawsze prawdą są opinie osób, które zabiegają 
o popularność w Internecie. Czasami możesz natknąć 
się na informacje krytykujące organizację tego przedsię-
wzięcia. Wolność prasy gwarantuje dostęp do różnych 
zdań i opinii. Nigdzie jednak w oficjalnych mediach (rów-
nież prywatnych) nie znajdziesz informacji nawołujących 
do bojkotu udziału w spisie. Jeśli ktoś tak czyni, pomyśl 
w jakim i czyim interesie to robi? Opieraj swoją wiedzę 
wyłącznie na potwierdzonych materiałach. Można to zro-
bić na stronie https://spis.gov.pl w aktualnościach i dziale 
poświęconym najczęściej zadawanym pytaniom. Infor-
macji szukaj też na stronach internetowych gmin i w me-
diach. 

2. Nie neguj zasadności spisu.
Od stu lat przeprowadza się go

w Polsce co dekadę. 

 Spisy organizowane są nie tylko w Polsce i Unii Euro-
pejskiej, ale na całym świecie. To, że spisy powszechne 
są potrzebne, wiedzieli już w starożytności. W naszym 
kraju spisy są realizowane od wieków, pierwszy został 
zatwierdzony w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego 
w XVIII w. Od 1921 r. realizowany jest ze stałą częstotli-
wością. Na przestrzeni dziesięcioleci bez względu na sy-
tuację polityczną i panujące warunki spisy dostarczały 
informacji o ilości mieszkańców kraju i każdej miejsco-
wości, ich charakterystyce demograficznej i warun-
kach mieszkaniowych. Po odzyskaniu niepodległości 
i w okresie rozkwitu dwudziestolecia międzywojennego 
służyły zaplanowaniu działań umożliwiających odbudo-
wę kraju, po II wojnie światowej pozwalały na ocenę 
skali strat wojennych, utraty ludności w wyniku działań 
okupacyjnych oraz zmiany granic i związanych z tym 
masowych przesiedleń. W kolejnych dziesięcioleciach 
pokazywały przemiany demograficzne w strukturze 
wiekowej mieszkańców, liczebności rodzin, wykształce-
niu, czy źródłach utrzymania i inwalidztwie włączonych 
do formularza spisowego w 1978 r. To spisy były źró-

dłem informacji kreślącym portret naszego społeczeń-
stwa przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 
i po kolejnych latach korzystania z funduszy europej-
skich. Zawsze liczyła się każda odpowiedź. W obecnie 
trwającym spisie również liczą się wszyscy, bez względu 
na wiek, wykształcenie, wyznanie czy pochodzenie. 
 Osoby, które negują potrzebę przeprowadzania spi-
su powszechnego, powinny sobie zadać pytanie, co by 
było, gdyby go nie organizowano? Jak mogłoby funk-
cjonować nasze państwo bez wiedzy o tym, ile osób 
w nim mieszka, jak wyglądają nasze rodziny czy w jakich 
warunkach mieszkamy? Rządzący na poziomie kraju czy 
gminy, bez względu na to jaką partię reprezentują, ko-
rzystają z informacji uzyskanych w spisie przez kolejne 
10 lat. Na ich podstawie będą dzielić środki finansowe 
i podejmować rzetelne decyzje dotyczące dostosowa-
nia usług publicznych do potrzeb lokalnych społeczno-
ści (m.in. w zakresie infrastruktury i opieki zdrowotnej, 
edukacji przedszkolnej i szkolnej, działalności placówek 
bibliotecznych, transportu), uruchamiania programów 
wsparcia dla bezrobotnych, osób starszych czy wyklu-
czonych cyfrowo. Brak danych zebranych w spisie bę-
dzie miał zatem wpływ na przyszłość Twoją i Twoich 
najbliższych.

3. Nie odmawiaj uczestnictwa w spisie
-  jest on legalny i obowiązkowy

 Nie jest prawdą, że nikt nie ma prawa pytać o sprawy 
zawarte w formularzu spisowym. Otóż spis jest legalny. 
Statystyka publiczna ma do tego pełne prawo na pod-
stawie Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań 2021. Dodatkowo, informacje zbierane 
w spisach powszechnych są wyłączone z obowiązywa-
nia przepisów RODO. 
 Prawdą jest, że spis obejmuje zagadnienia, które są 
objęte szczególną ochroną: stan zdrowia czy wyznanie 
religijne. Na te pytania nie musisz odpowiadać. Udzie-
lenie odpowiedzi na pozostałe jest jednak naszym obo-
wiązkiem. Takim samym, jak płacenie podatków.   

4. Nie bój się o swoje dane, są bezpieczne

 Nie jest prawdą, że informacje o Tobie zostaną prze-
kazane jakiejkolwiek instytucji czy osobie. To, co jest udo-
stępniane, to wartości uogólnione w postaci wyliczonych 
wskaźników, sum, średnich. Poza tym wszystkie osoby re-
alizujące prace spisowe obowiązuje tajemnica statystycz-
na, za złamanie której grozi kara pozbawienia wolności 
do lat 3. Tajemnica statystyczna jeszcze nigdy w historii 
nie została złamana. Warto też wiedzieć, że nie każdy pra-
cownik statystyki ma dostęp do danych jednostkowych.
 

MYŚL SAMODZIELNIE
I NIE BÓJ SIĘ SPISU! TO NIE BOLI

IN
FO

RM
A

C
JE

D
LA

 M
IESZK

A
Ń

CÓ
W



10 Informator Ożarowski 5/116 2021

5. Nie podawaj informacji o swoim majątku
- nikt o niego nie zapyta

 
Nie jest prawdą, że w spisie są pytania o majątek, zarob-
ki, konto bankowe, posiadanie działek, samochodów czy 
kosztowności. Można to sprawdzić na stronie spis.gov.pl 
w wykazie pytań. Statystyka publiczna nie interesuje się 
też legalnością pobytu obcokrajowców. Spis nie będzie 
wykorzystany do nałożenia nowych podatków czy two-
rzenia tajnych wykazów. 
 Jeśli podczas wywiadu padną takie lub podobne py-
tania to znaczy, że rachmistrz przekroczył swoje upraw-
nienia lub rozmowa jest prowadzona z nieuprawnioną 
osobą. 

6. Nie zakładaj z góry, że nie podołasz zadaniu
- udział w spisie zajmuje kwadrans

 Nie jest prawdą, że udział w spisie jest trudny. Spo-
kojne wypełnienie formularza zajmuje 15 minut. Możesz 
to zrobić przez komputer lub telefon. Pomoże ci w tym 
rachmistrz lub - jak wolisz - urzędnik w gminie. Możesz 
to też zrobić samemu. Wybierz metodę udziału najlep-
szą dla siebie, na przykład poprzez:
• Internet i formularz na stronie spis.
gov.pl
• Infolinię 22 729 99 99 i rozmowę 
z urzędnikiem Urzędu Statystycznego
• Punkt spisowy i spisanie się z po-
mocą urzędnika gminnego
• Rozmowę telefoniczną z rachmi-
strzem spisowym. Rachmistrz dzwoni 
z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
Pamiętaj, że udzielonych i zatwier-
dzonych odpowiedzi nie można już 
poprawiać. Dlatego poświęć chwilę 
na przeczytanie pytań i zastanów się 
spokojnie, zanim zaznaczysz popraw-
ną odpowiedź. 

7. Nie korzystasz z Internetu 
- odbierz telefon i zaufaj 

rachmistrzowi 

 Nie jest prawdą, że rachmistrz to 
oszust. Mogą zdarzyć się przypadki 
podszywania się pod rachmistrza, tak 
samo jak oszuści podszywają się pod 
wnuczka, policjanta czy wojskowego. 
Trzeba być ostrożnym na każdym kro-
ku. Jeśli masz obawy co do rozmowy 
z rachmistrzem, zweryfikuj jego tożsa-
mość.
 Rachmistrz zadzwoni z numerów 
22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Ze 
względu na skalę przedsięwzięcia nie-
które telefony mogą wskazywać te nu-
mery jako zagrożenie lub spam. To dla-
tego, że występuje ciąg tych samych 
cyfr. Takie numery zostały ustalone, 

żeby łatwo było je zapamiętać. Jeśli zadzwoni jeden 
z dwóch wspomnianych numerów, odbierz połączenie 
bez zbędnych obaw. 
 Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle łatwiejszy, 
że to rachmistrz prowadzi nas po całym formularzu spi-
sowym. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do treści py-
tań, możemy od razu poprosić rachmistrza o wyjaśnienie. 
 Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna 
w przypadku osób, które nie czują się zbyt pewnie 
używając telefonu i Internetu albo w ogóle nie miały 
styczności z cyfrowym światem. Formularz spisowy jest 
bowiem dostępny wyłącznie przez Internet – jeśli nie 
umiemy się spisać samodzielnie, należy skorzystać z po-
mocy rachmistrza. 

8. Nie trać czasu, skorzystaj z fachowej pomocy 

 Ze wsparcia rachmistrza powinny też skorzystać 
osoby nie dysponujące nadmiarem wolnego czasu. 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że pośpiech 
i niedokładne czytanie treści pytań na formularzu 
spisowym są najczęstszą przyczyną pomyłek popeł-
nianych przez mieszkańców przy jego wypełnianiu. 
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W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na in-
folinię spisową i próbą poprawy błędnych zapisów 
za pośrednictwem konsultanta. 
 Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecz-
nie przez pytania spisowe, przeczyta je dokładnie wraz 
z odpowiedziami, wyjaśni wątpliwości, zaznaczy za nas 
odpowiedzi. Co więcej, odbierając telefon od rachmi-
strza i spisując się z jego pomocą nie ponosimy kosz-
tu rozmowy. Możemy zatem bez pośpiechu wypełnić 
formularz i pytać rachmistrza o wszystko, z czym mamy 
problem. 

9. Nie odkładaj spisu na później,
oszczędź sobie stresu

 Nie jest prawdą, że zyskasz, jeśli będziesz odwle-
kać spis w nieskończoność. Może się bowiem okazać, 
że  osób, które zostawiły sobie spis na ostatnią chwilę, 
jest na tyle dużo, że ograniczona będzie dostępność 
rachmistrzów i konsultantów telefonicznych. Będzie 
wprawdzie funkcjonować samospis internetowy, ale 
w tej opcji nie możemy liczyć na wsparcie rachmistrza 

i wszystkie wątpliwości będziemy musieli wyjaśnić 
sami. Odkładanie spraw prostych na ostatnią chwilę, jak 
pokazuje praktyka, często prowadzi do niepotrzebnych 
emocji i stresujących sytuacji.

10. Nie odmawiaj udziału w spisie
odmowa jest zagrożona karą grzywny

 Ustawa o statystyce publicznej w artykule 57 jasno 
określa, że kto wbrew obowiązkowi odmawia udzielenia 
informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu 
statystycznym podlega grzywnie. Jej wysokość każdo-
razowo określa sąd w odrębnym postępowaniu admi-
nistracyjnym. Maksymalna kara grzywny może wynieść 
nawet 5 000 zł.

Nie bój się spisu, bądź na „TAK”!

1. Nie kieruj się komentarzami czy filmikami z Internetu! 
Czerp wiedzę o spisie ze sprawdzonych źródeł.
2. Nie neguj zasadności spisu. Od stu lat przeprowadza 
się go w Polsce co dekadę. 

3. Nie odmawiaj uczestnictwa 
w spisie -  jest on legalny i obo-
wiązkowy.
4. Nie bój się o swoje dane, są 
bezpieczne.
5. Nie podawaj informacji o swo-
im majątku - nikt o niego nie za-
pyta.
6. Nie zakładaj z góry, że nie po-
dołasz zadaniu - udział w spisie 
zajmuje kwadrans.
7. Nie korzystasz z Internetu - od-
bierz telefon i zaufaj rachmistrzowi.
8. Nie trać czasu, skorzystaj z fa-
chowej pomocy.
9. Nie odkładaj spisu na później, 
oszczędź sobie stresu.
10. Nie odmawiaj udziału w spi-
sie - odmowa jest zagrożona karą 
grzywny.
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Zostań rachmistrzem
- NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Gmina Ożarów Mazowiecki ogłasza
nabór uzupełniający na RACHMISTRZA

do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
Termin składania ofert: do 22 czerwca 2021 r.

Bieżące informacje na temat naboru oraz spisu można uzyskać na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl
zakładka NSP2021 oraz w mediach społecznościowych.
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KOMUNIKAT 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 7 czerwca 2021 r.

 Na podstawie § 1 pkt 6) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1013 zawiadamiam o  ograniczeniu pracy  Urzędu Miejskiego w Oża-
rowie Mazowieckim, 

w sposób następujący:
1. ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w ten sposób, że dopuszczalna liczba osób przebywających 
w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu/pokoju w budynku Urzędu przy ul.Kolejowej 2 lub Poznańskiej 165, 
nie może być większa niż jeden interesant na jedno wyznaczone stanowisko obsługi;
2. pracownicy Urzędu wykonują wszystkie zadania nałożone na Gminę przepisami powszechnie obowiązujący-
mi, realizowanymi jako zadania własne, zlecone oraz wykonywane na podstawie porozumień;
3. interesanci wchodząc do budynku Urzędu są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz nałożenia maseczek za-
krywających usta i nos, a także  zachowania odległości względem innych osób; Urząd nie zapewnia  maseczek; 
stanowiska z płynem do dezynfekcji usytuowane są zarówno przy wejściu do budynku Urzędu, jak i wewnątrz, 
na korytarzach;
4. każdemu interesantowi przy wejściu  do budynku Urzędu zostanie zmierzona temperatura ciała; przekrocze-
nie temperatury 37 st. C wyklucza możliwość załatwienia sprawy w Urzędzie w tym terminie;
5. wyznaczony pracownik Urzędu kieruje interesanta do stanowiska obsługi dedykowanego do załatwienia 
określonej sprawy, zapewniając aby przy danym stanowisku obsługi był jeden interesant; 
6. interesant kierowany do stanowiska obsługi otrzymuje zalaminowany identyfikator z numerem stanowiska 
obsługi/pokoju;  interesant oddaje identyfikator pracownikowi Urzędu wychodząc z budynku Urzędu; identyfika-
tor podlega dezynfekcji;
7. zapewnia się możliwość kontaktu telefonicznego z Urzędem pod nr tel. 22 731 32 00 w godzinach pracy Urzę-
du tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 8.00 - 16.00. środa - 10.00 - 18.00 oraz za pomocą korespondencji 
elektronicznej na adres umig@ozarow-mazowiecki.pl;
8. złożenie dokumentów/korespondencji w formie papierowej dopuszczalne jest również poprzez ich pozosta-
wienie w skrzynce pocztowej zamontowanej na ścianie budynku przy ul.Kolejowej 2. Wskazane w Komunikacie 
ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim obowiązują od dnia 10 czerwca 2021 r.  do od-
wołania.
                       Paweł Kanclerz    
           Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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 300 PLUS to świadczenie w ramach rządowego pro-
gramu DOBRY START. Wypłacane jest raz w roku jako 
wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wyso-
kości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok 
szkolny – bez wzglę-
du na dochód.
 Aby otrzymać 
wsparcie, należy zło-
żyć wniosek. Może 
to zrobić matka, oj-
ciec, opiekun prawny 
dziecka lub opiekun 
faktyczny dziecka 
(opiekun faktyczny 
to osoba faktycznie 
sprawująca opiekę 
nad dzieckiem, któ-
ra wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie 
dziecka). 
 Od 1 lipca 2021r. zostaną wprowadzone trzy zasadni-
cze zmiany:

• Zmieni się organ obsługujący świadczenie. Zgod-
nie z projektem Rozporządzenia, będzie się tym te-
raz zajmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
• Wnioski będzie można składać wyłącznie online. 
Dotychczas było to możliwe bezpośrednio oraz w dro-

dze przesyłki pocztowej.
• Zmieni się sposób wypłaty świadczenia, wypłata 
ma następować jedynie na wskazane konto, a nie 
w formie gotówkowej.

  R o d z i c o m 
pozostanie zatem 
złożenie wniosku 
przez stronę em-
patia.mpips.gov.pl, 
przez bankowość 
elektroniczną oraz 
portal PUE ZUS.  
  Świadczenie 
dobry start przy-
sługuje raz w roku 
na dziecko uczące 
się w szkole, aż do 

ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie 
do ukończenia przez nie 24. roku życia. Od 1 sierpnia 
2019 r. o świadczenie mogą ubiegać się także uczniowie 
szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Dobry start nie 
przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz 
dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne 
w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie 
obejmuje również studentów. 

300 PLUS DOBRY START NA NOWYCH ZASADACH
OD 1 LIPCA 2021R. IN
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 Szosa Poznańska, najdłuższa droga w gminie 
Ożarów Mazowiecki. W nomenklaturze drogowej 
nosi oznaczenie DK nr 92 (droga krajowa), jedna 
z dziesięciu najdłuższych dróg krajowych w Pol-
sce (9 miejsce na 98). Jej łączna długość to 473 
km, od Rzepina pod zachodnią granicą, do Kału-
szyna koło Mińska Mazowieckiego, biegnie przez 
cztery województwa. 
 Do momentu oddania w użytkowanie autostrady 
„A2” (Świecko-Konotopa), była częścią drogi między-
narodowej „E8” potocznie nazywanej „Transpolonią”. 
Od tego czasu, nie jest już wliczana w przebieg dro-
gi międzynarodowej łączącej wschód z zachodem 
Europy. Taka jest najmłodsza historia ulicy Poznań-
skiej, ale jakie były jej początki? Pierwszym oficjal-
nym dokumentem, na którym zaznaczony jest trakt 
przebiegający z Warszawy przez Ożarów i dalej przez 
Błonie na Sochaczew, jest mapa Królestwa Polskiego 
wykonana tuszem przez szwedzkiego rysownika Ery-
ka Johnsona Dahlbergha na podstawie jego szkiców, 
które opracował podczas swojego pobytu na ziemiach 
królestwa w czasie Potopu Szwedzkiego. Drogi przebie-
gające przez ówczesne ziemie należące do królestwa nie 
były utwardzane. Przemierzali je kupcy i podróżnicy, wy-

deptując nowe ścieżki między ważnymi węzłami trans-
portowymi. W naszej okolicy taką rolę spełniało Błonie, 
tam też rozchodziły się szlaki do Zakroczymia, Sochacze-
wa, Łowicza i Ujazdowa. Do pierwszej dekady XIX wieku 
nie poczyniono większych postępów w budowie dróg 
bitych. Brak było uregulowań prawnych, które uporząd-
kowałyby sprawy związane z ich budową, eksploatacją 
i utrzymaniem. Drogi, które istniały były utrzymywane 
przez lokalną ludność na zasadzie powinności szarwar-
kowej, czyli mówiąc w skrócie na przymusowej pracy 
ludności wiejskiej na rzecz budowy i utrzymania dróg.  
Taki system budowy i utrzymania szlaków nie sprawdzał 
się i wpływał negatywnie na rozwój gospodarczy. Zmiany 
w tej dziedzinie nastąpiły dopiero w Królestwie Kongre-
sowym. W 1816 roku podzielono drogi na wielkie, śred-
nie i wiejskie. Powstały pierwsze ustawy drogowe i za-
rządzenia. Zaczęto poważnie myśleć o poprawie stanu 
dróg i ich utwardzaniu. Powstają pierwsze oficjalne trakty 

państwowe, między innymi trakt Poznański, później na-
zywany Kaliskim. Projekty rozbudowy samych traktów, 

były bardzo przemyślane i nie ograniczały się tylko do ich 
utwardzania. Obejmowały również całą infrastrukturę 
w pobliżu drogi. Budowano stacje pocztowe (w Ołtarze-
wie oddana do użytku w roku 1818), karczmy, budynki 

dla służb technicznych zajmujących się utrzymaniem 
bieżącym dróg (tzw. koszarki, dróżniczówki, drogomi-
strzówki), zadrzewiano pobocza dróg, kopano rowy 
odwadniające, stawiano słupy wiorstowe z oznacze-
niem odległości pomiędzy poszczególnymi stacjami 
pocztowymi.  W Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego wydanym w 1817 roku, Wydział 
Administracyjny Komisji Województwa Mazowiec-
kiego ogłosił zamiar uporządkowania głównych 
traktów i wykonania nawierzchni bitej, utwardzanej 
od stolicy do przynajmniej pierwszych stacji pocz-
towych za rogatkami miasta na czterech arteriach. 
Wymieniono tam między innymi trakt Poznański do 
stacji pocztowej w Ołtarzewie. W obwieszczeniu tym, 
bardzo szczegółowo opisano skąd będą dostarczane 
materiały na budowę nawierzchni poszczególnych 

traktów. I tak w przypadku budowy odcinka Warsza-
wa-Ołtarzew, żwir miał być dostarczany ze wsi Bronisze 
i Ożarów, a gdyby takowego tam zabrakło, to w rezer-
wie była jeszcze wieś Piotrkówek. Prace porządkowe na 
trakcie z Warszawy do Ołtarzewa miały ruszyć na wiosnę 
1818 roku. Nie dotarłem do informacji potwierdzających 
kiedy jakie odcinki były już ukończone. Z zachowanych 
dokumentów wynika, iż odcinek do Ołtarzewa był już 
ukończony w roku 1822, bo już w lutym tego roku ogło-
szono wprowadzenie opłaty drogowej „myta”, na stacjach 
dróg już ukończonych. Pobór „Myta” drogowego był wy-
puszczany w dzierżawę i w dziennikach urzędowych były 
publikowane ogłoszenia o poszukiwaniu chętnych osób, 
które zechcą podjąć się tej działalności. Myto płaciło się 
za przejazd na poszczególnych odcinkach, które były 
średnio 2   milowe, przy czym jedna mila w przeliczeniu 
na obecny system miar, odpowiadała 7467.46 metrom. 
Odległości wyrażano w milach pocztowych. W „Dzienni-

KIEDY SZOSA POZNAŃSKA TRAKTEM ZOSTAŁA

Szosa Poznańska koniec lat sześćdziesiątych. Drzewa wtedy jeszcze rosnące, 
mogły być sadzone w czasie kiedy utwardzano i porządkowano główne 

trakty. Z lewej widoczny budynek przy wylocie ulicy 3-go Maja

Wycinek mapy okolic Warszawy z 1829 roku. 
W czerwonym kole zaznaczyłem budynek poczty 

i zarazem karczmy w Ołtarzewie. 
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ku Urzędowym Województwa Mazowieckiego” z roku 
1822, podano szczegółowe zasady pobierania opła-
ty. Możemy tam przeczytać, m.in. iż przy rogatkach 
w Ołtarzewie, funkcję będzie sprawował miejscowy 
urzędnik pocztowy. Jest tam też zawarty dokładny 
opis jak powinien wyglądać punkt poboru opłat. War-
to zacytować krótki fragment tego rozporządzenia 
(…mają być podług wzoru przez Dyrekcję Generalną 
Dróg i Mostów wydanego, kosztem Dzierżawcy wy-
stawione i utrzymywane Rogatki, Celbudy, Słupy do 
Taryff, niemniey poręcze na rowach przy Rogatkach, 
dla zapobieżenia przemycania Rogatek…). Niektó-
re stacje pocztowe oprócz poboru opłaty drogowej, 
był również odpowiedzialne za kontrolę stanu dróg 
i ich doraźne utrzymanie, z czasem tą funkcję przeję-

li drogowi dróżnicy. W Dzienniku Urzędowym z grudnia 
roku 1825 podano, iż opłata myta drogowego na trakcie 
Kalisko-Poznańskim, będzie pobierana już na sześciu 
stacjach. W Ołtarzewie, Błoniu, Paprotni, Sochaczewie, 
Kozłowie Szlacheckim i Kutnie, co sugeruje że 
właśnie odcinek z Warszawy do Kutna został wte-
dy ukończony. Dalszych informacji odnoszących 
się do budowy kolejnych odcinków nie odnala-
złem. W wydaniach prasowych z lat 1825-1837, 
często pojawiają się wzmianki, które potwier-
dzają, iż w najbliższej okolicy Ożarowa przy trak-
cie Kaliskim istniały trzy karczmy, w Broniszach, 
Ołtarzewie i Koprkach. Jako że artykuł ma swoje 
ograniczenia, nie sposób przytoczyć wszystkich 
odnoszących się do owych zajazdów. W głównej 
mierze pisano o sprawach życia codziennego, 
np: o kradzieży koni spod karczmy w Broniszach 
i Ołtarzewie. Podróżującym Traktem „Kaliskim” 
ginęły tobołki, kosztowności, a nawet kataryn-
ka. Jest również informacja o tajemniczej śmier-
ci w jednej karczmie. Pojawiają się ogłoszenia 
o chęci sprzedaży i wydzierżawienia karczmy 
w Koprkach i Ołtarzewie. Trzeba jeszcze dodać, 
iż karczma w Ołtarzewie była umiejscowiona 
w jednym budynku razem ze stacją pocztową. 
Na podstawie mapy okolic Warszawy z roku 
1829, możemy określić dokładnie miejsce gdzie 
znajdowały się zajazdy w Koprkach i Ołtarzewie. 
W przypadku pierwszej, to dzisiejsze skrzyżowa-
nie ul  Poznańskiej i Macieja Rataja, dokładnie 
po południowej stronie drogi. W Ołtarzewie to 
skrzyżowanie ul. Poznańskiej i Lipowej, również 
strona południowa w miejscu gdzie obecnie 
zlokalizowane jest centrum logistyczne. Co do 
Bronisz, patrząc na rozkład zabudowań z roku 
1829, to prawdopodobnie skrzyżowanie ul. Pia-
stowskiej i Poznańskiej. W samym Ożarowie 

i Broniszach zachowały się do czasów obecnych budynki, 
które jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku peł-
niły funkcję dróżniczówek. Tak wyglądały początki 
naszej szosy Poznańskiej, kiedy to oficjalnie traktem 
państwowym się stała. W jednym artykule nie da się 
opisać tak rozległego tematu, jakim jest bez wątpie-
nia rozwój arterii komunikacyjnych na ziemiach pol-
skich. Na pewno temat będzie w przyszłości jeszcze 
poruszany,  a tymczasem zapraszam Państwa do od-
wiedzania mojej strony internetowej, ozarowskipor-

talhistoryczny.pl.
 Pozdrawiam serdecznie 

Marcin Soduł

Wycinek mapy okolic Warszawy z 1829 roku. 
W czerwonym kole zaznaczyłem budynek karczmy w Koprkach. 

Wycinek z Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego z roku 1817, 
gdzie zamieszczono dokładne wytyczne skąd będą dostarczane materiały 

budowlane do utwardzania głównych traktów. 
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RZUCASZ JESZCZE RAZ

tracisz kolejkę

Znalazłeś skrót

METAMETA

STARTSTART

Kraby zazwyczaj poruszają się bokiem, 
ale są też gatunki, które chodzą 
do tyłu. Dlatego w naszym wyścigu 
krabów na starcie znajduje się pole 
z najwyższą cyfrą a meta jest na polu 
z cyfrą najmniejszą, co stanowi też 
dodatkową trudność w liczeniu. Może 
grać 2 lub więcej osób, potrzebujemy 
pionków i kostki, które możemy 
pożyczyć z innej gry. Rozpoczyna 
najmłodszy gracz, który pierwszy 
oddaje rzut. 
Pod niektórymi polami kryją się 
niespodzianki, zgodnie z opisem obok.
Miłego grania i poczujcie 
wakacyjny klimat!

Wyścig krabów
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 Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie na-
bory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszyst-
kich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt 
(obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) 
oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także 
obszaru związanego z racjonalizacją technologii produk-
cji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, 
zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji 
lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) 
oraz nawadniania w gospodarstwie.
 Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okre-
sie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą: 

• rozwój produkcji prosiąt (obszar A) - 900 tys. zł;
• rozwój produkcji mleka krowiego 
(obszar B) - 500 tys. zł;
• rozwój produkcji bydła mięsnego 
(obszar C) - 500 tys. zł;
• racjonalizacja technologii pro-
dukcji, wprowadzenie innowacji, 
zmiana profilu produkcji, zwiększe-
nie skali produkcji, poprawa jakości 
produkcji lub zwiększenie wartości 
dodanej produktu (obszar D) - 500 
tys. zł, przy czym w przypadku inwe-
stycji niezwiązanych bezpośrednio 
z budową, modernizacją budynków 
inwentarskich, w tym ich wyposaże-
niem lub budową, lub modernizacją 
magazynów paszowych w gospo-
darstwach maksymalna wysokość 
pomocy wynosi - 200 tys. zł;
• nawadnianie w gospodarstwie - 
100 tys. zł.

 Pomoc na „Modernizację gospo-
darstw rolnych” we wszystkich obsza-
rach jest, co do zasady, przyznawana 
w postaci dofinansowania wydatków 
przeznaczonych na realizację danej 
inwestycji.   Standardowo wynosi 50 
proc. poniesionych kosztów kwalifiko-
wanych.  W przypadku gdy o wsparcie 
ubiega się młody rolnik lub gdy robi to 
wspólnie kilku rolników, poziom do-
finansowania jest wyższy i wynosi 60 
proc.
 Wnioski należy składać osobi-
ście lub przez upoważnioną osobę 
w biurach powiatowych i oddziałach 
regionalnych ARiMR. Można to zrobić 
również przesyłką rejestrowaną nada-

ną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie - za po-
średnictwem skrzynki podawczej ePUAP.
 Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy 
i dokumentach potrzebnych do ubiegania się o wsparcie 
na „Modernizację  gospodarstw rolnych” można znaleźć: 
na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej 
infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyj-
nych w placówkach ARiMR. 

Biuro Prasowe 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa 
www.arimr.gov.pl

MODERNIZACJA GOSPODARSTW:
PIĘĆ NABORÓW WNIOSKÓW W JEDNYM TERMINIE 

 Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, 
i to  we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie 
przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

UWAGA ROLNICY!
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 W Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi 4 maja 2021 odbył się „Dzień Strażaka”, mający na 
celu wzbudzenie szacunku do pracy strażaka oraz kształ-
towanie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
 Ten dzień, dzieci z grupy IX i VII świętowały w swoich 
grupach. Od samego rana trwały przygotowania. Z wiel-
kim zaciekawieniem przedszkolaki słuchały opowiadań 

o ciężkiej i niebezpiecznej pracy strażaka. Dzieci dowie-
działy się, że poza akcjami gaszenia pożarów strażacy 
jeżdżą  do wypadków drogowych, pomagają poszkodo-
wanym, że udzielają pomocy w katastrofach  i klęskach 
żywiołowych oraz  że niejednokrotnie pomagają zwie-
rzętom.  Wiedziały też, że strażacy muszą być odważni, sil-
ni, wysportowani, że dużo ćwiczą i  zdrowo się odżywiają. 

Dlatego na dzieci czekały takie atrakcje 
jak: trening strażaka, zabawy muzyczno 
– ruchowe, drabina strażaka Gagatka. 
Dzięki nim dzieci spędziły dzień podob-
ny do dnia Strażaka. Na zakończenie 
dnia dzieci otrzymały medale dzielne-
go strażaka. Nauczycielki wraz z dzieć-
mi uwieczniły ten dzień fotografią. 
      Atmosfera była radosna, 
a dzieci chętnie brały udział w zaba-
wach. 

Sylwia Gajewska
Katarzyna Drabik

WIZYTA STRAŻAKÓW W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 11 maja 2021 r. uczniowie z oddziałów przed-
szkolnych w szkole (zerówki) wraz z wychowawca-
mi  gościli na placu szkolnym strażaków z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim. 
Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą 
pożary, również są pomocni podczas powodzi, asy-
stują przy wypadkach samochodowych, sprzątają 
połamane drzewa.
 Następnie strażacy pokazali dzieciom wyposa-
żenie wozu strażackiego, sprzęt gaśniczy, ubrania 
i akcesoria, które są potrzebne podczas akcji ratun-
kowych. Dzieci z podziwem słuchały, zadawały py-

tania, niektóre nawet dopytywały o to, co 
trzeba zrobić, aby zostać strażakiem.
 Na koniec wizyty przypomnieliśmy so-
bie numery alarmowe oraz zrobiliśmy pa-
miątkowe zdjęcia. Uczniowie przygotowali 
piękny dyplom ze swoimi podpisami, dzię-
kując za przybycie strażaków do naszej 
szkoły.  

Wychowawcy grupy „0c” 
Oktawia Radziejewska 

Anna Kozioł

WIZYTA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 
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WYMYŚLANIE HISTORII DLA DZIECI 
TO MÓJ STAN NATURALNY 

- WYWIAD Z JUSTYNĄ BEDNAREK, 
AUTORKĄ SERII KSIĄŻEK DLA DZIECI 
O „SKARPETKACH”

Katarzyna Świeżak: Od dziecka marzyłaś, żeby zostać 
pisarką. Wiesz dlaczego?
Justyna Bednarek: Mój tata wyhodował we mnie pisar-
kę. Bardzo dużo czytał mnie i mojemu bratu. Te wspólne 
chwile w świecie bajki to były najmilsze chwile mojego 
dzieciństwa. Marząc o zostaniu pisarką pewnie podświa-
domie chciałam ten stan błogości sobie przedłużyć. Poza 
tym miałam talent do wymyślania historii. Gdy miałam 
3 lata pewnego dnia rodzice weszli do mojego pokoju 
i zobaczyli, że leżę z szeroko otwartymi oczami. Spytali co 
robię, odpowiedziałam, że opowiadam misiowi straszną 
bajkę, bo on to bardzo lubi. 

KS: Zawód pisarki wydawał się Tobie wyjątkowy?
JB: Był zawodem wymarzonym. Ludzie marzą o różnych 
rzeczach. Ja miałam i mam upodobanie do „życia w gło-
wie”. Mówi się, że to źle, a ja bardzo dużo żyję „w środku”. 
Ukoronowaniem takiego życia jest pisanie.

KS: Twoje ulubione książki z dzieciństwa?
JB: „Przygody Sindbada Żeglarza”. Tata przeczytał mi je 
dziesięć, a może i dwadzieścia razy. Wszystkie książki 
Astrid Lindgren. Muminki przez ten delikatny smuteczek, 
melancholię, przemijanie. Poza tym baśnie ludowe, które 
być może powinnam wymienić na pierwszym miejscu. 
Afrykańskie, celtyckie, indiańskie. Takie, śmakie, owakie. 
I wiersze dla dzieci. Tata kochał poezję i przynosił do domu 
najlepsze zbiory tej dziecięcej: Broniewskiego, Iłłakowiczó-
wnę, Ficowskiego, Szelburg-Zarembinę, Wawiłową. 

KS: Od razu marzyłaś, żeby pisać dla dzieci?
JB: Tak. Mam też w głowie dorosłe historie. Zresztą na-
pisałam z Jagną Kaczanowską sześć romansów dla pań. 
Myśl o pisaniu dla dorosłych we mnie jest, ale z charak-
teru jestem wyrośniętym dzieckiem. I to jest mój stan 
naturalny - wymyślanie historii dla dzieci.

KS: Zanim zostałaś pisarką byłaś dziennikarką, re-
daktorką. 
JB: Najpierw próbowałam zostać tłumaczką, bajek. 
Z wykształcenia jestem romanistką. Starałam się dostać 
do różnych wydawnictw, ale jakoś nie wyszło. Zanosiłam 
moje próbki tłumaczeń, ale nie spotkały się z zaintere-
sowaniem. 
 Raz zaniosłam moje wiersze dla dzieci do dziecięcego 
pisma. I spotkałam się z bardzo surową ich oceną. Ów-
czesny redaktor naczelny tego pisma, zresztą mój kole-
ga ze studiów doktoranckich, gdy przyszłam po jego re-
cenzję, wyszedł na klatkę schodową (nawet nie wpuścił 
mnie do środka, do redakcji), powiedział: przykro mówi 
się takie rzeczy, zwłaszcza kolegom. To nie przekracza 

progu drukowalności. 
 Było mi niewiarygodnie przykro. Jego słowa zabloko-
wały mnie na długi czas. 
 Dlaczego od razu nie zostałam pisarką? Ano dlatego, 
że miałam w sobie dużo niepewności.   Wszystkie moje 
wcześniejsze prace były związane z pisaniem i były chyba 
rzeczywiście jakąś namiastką tego, czego tak naprawdę 
chciałam. A było to marzenie potężne. Ono mnie nie opu-
ściło ani na jeden dzień. Właściwie codziennie budziłam 
się z myślą: Boże, jak ja bym chciała być pisarką! Pomóż mi 
zrobić coś, żeby to się udało. 
 A wracając jeszcze do tych moich skrytykowanych 
wierszy… Wszystkie powkładałam do moich książek dla 
dzieci i zrobiłam to z dziką satysfakcją.  

KS: I jak to się stało, że jednak zostałaś pisarką?
JB: To był moment, gdy ogólnie w gazetach - a ja wów-
czas pracowałam jako redaktorka w tzw. prasie kobiecej 
- zaczęło się dziać bardzo źle. Moja ukochana szefowa, 
Jola Orłowska, naczelna gazety, w której wówczas praco-
wałam odeszła. Było akurat Boże Ciało, trzy dni wolnego. 
Pierwszego dnia pomyślałam: jak cudownie, że nie muszę 
chodzić do tej roboty, drugiego: ja nie chcę tam wrócić, 
trzeciego: ja tam nie wrócę, a czwartego dnia już tam nie 
wróciłam. W mojej decyzji bardzo wspierał mnie mąż, 
choć mieliśmy troje dzieci na utrzymaniu i potężny kre-
dyt. W takiej sytuacji nie rzuca się pracy ot tak. Ale Michał 
miał tyle wiary w moje możliwości, mówił: Ty sobie pora-

K
U

LT
U

R
A



21Informator Ożarowski 5/116 2021

dzisz, bo jesteś po prostu najlepsza! Dzięki temu odwa-
żyłam się rzucić tamtą robotę i postanowiłam, że od tej 
chwili będę pisać książki dla dzieci. Oczywiście, na po-
czątku, nie zrezygnowałam całkowicie z bycia dziennikar-
ką. Znalazłam pracę, do której nie musiałam codziennie 
chodzić. To była gazeta „Biedronki” - „Moje smaki życia”. 
Miałam bardzo fajną szefową, która ceniła moje umiejęt-
ności pisarskie, pozwalała „na więcej”, dawała swobodę. 
Do biedronkowej gazety pisałam opowiadania o miłości.  
Miałam też czas, żeby napisać pierwszą książkę i napisa-
łam „Skarpetki”. Ale to nie było takie hop siup, bo ja 
przez te wszystkie lata, kiedy marzyłam o pisaniu, 
zbierałam pomysły i zaczynałam pisać różne rzeczy. 
Miałam szufladę wypełnioną takimi próbkami. Przy 
pierwszej książce chciałam początkowo skorzystać 
z tego stosu, coś z niego wybrać, ale jak zaczęłam 
w tym grzebać to kompletnie się pogubiłam. Pomógł 
mi przypadek. 
 Szłam sobie ulicą Marymocką, niedaleko mojego 
domu i zobaczyłam leżącą na chodniku skarpetkę. 
Ale to nie była jakaś tam przypadkowa skarpetka, 
lecz skarpetka dokładnie taka, jaka poprzedniego 
dnia zniknęła mi w praniu. A ja w domu miałam wiel-
ki wór, 100 litrowy, w którym lądowały skarpetki nie 
do pary, bo liczyłam, że te zaginione kiedyś się odnaj-
dą. I dziwiłam się stale, jak o możliwe, że wciąż rośnie 
mi ten wór pojedynczych skarpet. Przecież gdzieś 
musi być w domu druga, taka sama objętość! Jak zo-
baczyłam tę leżącą skarpetkę to doznałam olśnienia 
i pognałam do domu, żeby napisać o tych skarpet-
kach pojedynczych, które przez dziurę pod pralką idą 
w świat i każda przeżywa inną przygodę, w innym 
miejscu. I wydarzyło się coś jeszcze, absolutnie nad-
przyrodzonego. Gdy dotarłam do domu i usiadłam 
przy komputerze wszystkie tych dziesięć skarpetko-
wych historii wymyśliłam w kwadrans. Jakby gdzieś 
były gotowe, a ja je tylko z kosmicznej chmury inter-
netowej wciągnęłam do mojego komputera. Potem 
przez mniej więcej dwa tygodnie codziennie pisałam 
o jednej skarpetce. Książkę wysłałam do mojej kole-
żanki, która współtworzyła wydawnictwo Poradnię K. 

Po dwóch dniach dostałam odpo-
wiedź, że książka jest błyskotliwa, 
cudowna i chcą ją wydać. Padło też 
pytanie  czy nie mam czegoś jesz-
cze, bo wtedy mogłabym podpisać 
od  razu umowę na dwie książki. 
I wtedy z tego mojego stosu pomy-
słów wyłuskałam bajki muzyczne. Zi-
lustrował je Józef Wilkoń. Dla mnie, 
debiutantki to była niesamowita 
nagroda, że taki mistrz moją książ-
kę zechciał zilustrować i do tego ją 
komplementował. Mniej więcej po 
roku „Skarpetki” dostały jednocze-
śnie kilka nominacji i nagród. Nie 
mogłam się otrząsnąć. Pozgłaszali 
się do mnie różni wydawcy, którzy 
wcześniej o mnie nie słyszeli. 
 Przez ostatnich pięć, sześć lat 
napisałam 50 książek. Było to moż-

liwe, bo po pierwsze miałam pomysły, zalążki nagroma-
dzone przez lata, tak jakbym przez poprzednie dekady 
przygotowywała się do bycia pisarką. To, że mogłam 
wreszcie pisać to był dla mnie taki szał, taka radość nie-
wyobrażalna! Dziś nie muszę mieć dodatkowych innych 
prac, a to zdarza się piszącym bardzo rzadko. Jest wielu 
fantastycznych pisarzy, którzy muszą dorabiać. Ja mam 
ten luksus i to szczęście, że mogę już robić tylko to, co na-
prawdę chcę. 

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

Wakacyjna
wymianka
książek 

Zyskaj nowe
książki 

i znajomości!

4 lipca
g. 15.00-

17.00

 namiot 
w Ołtarzewie
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  W dniach 6 – 20 czerwca 2021 na terenie Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki odbędzie się III Festiwal 
Polskiej Muzyki Dawnej. Wydarzenie jest realizowa-
ne we współpracy z Burmistrzem Ożarowa Mazo-
wieckiego. 
 Celem Festiwalu jest prezentowanie arcydzieł 
muzyki dawnej, a przede wszystkim – przywracanie 
do repertuaru wartościowych, a nieodkrytych dotąd 
kompozycji polskich twórców, tym samym – uchro-
nienie od zapomnienia utworów oraz kompozytorów 
działających w Rzeczypospolitej w XVI – XVIII wieku.
 W tym roku zapraszamy na trzy koncerty w trzech 
świątyniach na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (ko-
ściół w Płochocinie, Sanktuarium w Ożarowie i kościół 
seminaryjny w Ołtarzewie).
 Koncert inauguracyjny III Festiwalu Polskiej Muzyki 
Dawnej odbędzie się 6 czerwca 2021 r. o godz.19.00 w ko-
ściele św.Wojciecha w Płochocinie. Wystąpi zespół muzy-
ki dawnej Kapela Polonica ze śpiewaczką Barbarą Rogalą, 
solistką Warszawskiej Opery Ka-
meralnej. W wykonaniu artystów 
usłyszymy utwory takich kompo-
zytorów, jak Mikołaj Gomółka, Jan 
Sebastian Bach czy Georg Philipp 
Telemann.
 Drugi koncert odbędzie się 
13 czerwca 2021 r. o godz.16.15 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Ożarowie Mazowieckim. 
Wystąpi zespół muzyki dawnej 
Musarion pod kierownictwem ar-
tystycznym skrzypaczki Judyty 
Tupczyńskiej. Zespół Musarion za-
prezentuje utwory Adama Jarzęb-
skiego, G. Ph. Telemanna i Antonio 
Bertaliego.
 Na zakończenie festiwalu 
w kościele NMP Królowej Aposto-
łów w Ołtarzewie wystąpi zespół 
muzyki dawnej Musarion i Chór 
Kameralny Ab Imo Pectore pod dy-
rekcją Mariusza Latka. Usłyszymy 
dwie kompozycje Simona Ferdi-
nanda Lechleitnera (XVII/XVIII w.) – 
Exultate Jubilate i Requiem Es-dur. 
  Będą to dwa prawykonania 
zapomnianych utworów, które 
w ostatnim czasie zostały odna-
lezione w bibliotekach parafial-
nych. Rękopisy, zachowane często 
w złym stanie, wymagają profe-
sjonalnej muzykologicznej rekon-
strukcji, aby mogły posłużyć jako 
materiał do wykonania dzieła. 
 Rekonstrukcji utworów podjął 
się wieloletni wykładowca Wyższe-
go Seminarium Duchownego Pal-
lotynów w Ołtarzewie - ks. dr Da-

riusz Smolarek SAC. Ks. Smolarek jest również adiunktem 
w Katedrze Polifonii Religijnej Instytutu Muzykologii KUL. 
 Aby przybliżyć słuchaczom kontekst historyczny 
i muzyczny, w którym powstawały prezentowane dzieła, 
przed koncertem w Ołtarzewie zaplanowano 15-minuto-
wy  mini-wykład ks. dr Dariusza Smolarka.
 W dotychczasowych edycjach festiwalu występowały 
takie zespoły jak: Chór Narodowego Forum Muzyki, ze-
spół instrumentów dawnych Ars Nova, Collegium Musi-
cum Varsoviensis, kameralny zespół wokalny Favola in 
Musica i zespół instrumentów dawnych Canor Anticus.
 Mamy nadzieję, że po spowodowanej pandemią 
przerwie w działalności kulturalnej tegoroczna edycja 
Festiwalu Polskiej Muzyki Dawnej stanie się szczególnie 
interesującym i długo oczekiwanym wydarzeniem. Ser-
decznie zapraszamy na ciekawe koncerty w wykonaniu 
utalentowanych artystów. 
 Mariusz Latek
 Dyrektor Artystyczny Festiwalu

III FESTIWAL POLSKIEJ MUZYKI DAWNEJ

III FESTIWAL
POLSKIEJ MUZYKI

DAWNEJ

Mariusz Latek
Dyrektor Artystyczny 

Paweł Kanclerz
Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego

zapraszają na

20 czerwca 2021
godz. 19.00

Kościół NMP Królowej Apostołów
w Ołtarzewie

KONCERTY

6 czerwca 2021
godz. 19.00

Kościół św. Wojciecha w Płochocinie

13 czerwca 2021
godz. 16.15

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Ożarowie Mazowieckim

odbyły się koncerty:

PROgram:
M. Gomółka, A. Jarzębski,

G. Ph. Telemann, S.F. Lechleitner

Wykonawcy: 
Zespół muzyki dawnej Kapela Polonica, 

Zespół muzyki dawnej Musarion,
Chór Kameralny Ab Imo Pectore
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 Kwiecień był miesiącem pod hasłem autyzmu. 
2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świado-
mości Autyzmu.
 Co roku, w związku z tym dniem, organizowane są 
akcje, mające na celu przybliżyć życie ludzi ze spek-
trum autyzmu oraz ich bliskich.

 Wszelkim inicjatywom towarzyszy kolor niebie-
ski - jest on kojarzony z autyzmem i oznacza naszą 
solidarność z osobami z tym zaburzeniem.
 Specjaliści i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie  przyłączyli się 
do akcji „oswajania” innych z tematyką autyzmu. 
Wystawili krótkie przedstawienie zatytułowane 
,,Czerwone spodenki’’. Niestety czasy pandemii ko-
ronawirusa uniemożliwiły wystawienie przedsta-
wienia na żywo. Z tego powodu przedstawienie pt. 
„Czerwone spodenki” zostało nagrane. Dzięki temu 
wszyscy uczniowie mogą je bezpiecznie obejrzeć.
 Niewiele osób rozumiało Artura, bohatera fil-
mu, bo był cichy i zamknięty w sobie. Kochał pia-
sek i swoje spodenki, gdyż one stwarzały wokół 

niego bezpieczny świat, w którym czuł się wyjątkowy. Jak 
pokazuje film, wystarczy trochę cierpliwości, zrozumie-
nia i otwartości na odmienne spojrzenie na świat osób 
z autyzmem, aby móc się lepiej poznać i zaprzyjaźnić. To 
wszystko jest możliwe, wystarczą nasze chęci, świado-
mość i wiedza dotycząca autyzmu.

Joanna Kowalewska
Anna Pawłowska

CZEMU KWIECIEŃ JEST NIEBIESKI?
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 Za nami V edycja „konkursu wokalnego piosenki 
o Mamie” organizowanego przez Dom Kultury „Uśmiech” 
- Filia w Broniszach. Drugi rok z rzędu, z powodu pande-
mii w konkursie udział wzięły nagrania online zamiesz-
czone przez uczestników wydarzenia. Jury w składzie: 
Waldemar Dąbrowski, Małgorzata Wdowiak i Marzena 
Kałużna przyznało I miejsce dla Wiktorii Sobczak (8 lat) 
wykonującej utwór Andrzeja Zauchy pt. „Tata z Mamą 

Rock n Roll”.  Wiktoria swój wokal szlifuje od czwartego 
roku życia m.in. na zajęciach ze śpiewu w Filii w Józe-
fowie. Drugie miejsce ex aequo zdobyły reprezentantki 
Przedszkola Publicznego w Broniszach  Zosia Centkow-
ska (4 lata) z grupy Gumisie z utworem pt. „Jesteś Mamo 
skarbem mym” oraz Antonina Góraj (6 lat), która za-
śpiewała piosenkę pt. „Tango dla Mamy”. Dziewczynka 
uczęszcza do grupy  Smerfy. Trzecie miejsce otrzymała 
Maja Wolska - Rzewuska (10 lat) i jej piosenka pt. „Mama 
mówiła”. Maja na co dzień szkoli swój wokal m.in. na za-
jęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Strasna 
Zaba. Trzecie miejsce ex aequo otrzymała również Ali-

cja Krawczyk 
(13 lat) wyko-
nująca utwór 
pt. „Kocham 
Cię, ti Amo, Je 
aime”. Alicja 
reprezentuje 
Zespół Lu-
dowy Ożaro-
wiacy, grupę 
Gęśliki. Po-
nadto została 
zd o by wc z y-
nią Nagrody 
Publiczności 
(jej nagra-
nie otrzyma-
ło najwięcej 
tzw. „polu-
bień” na fb). 
 Wszystkie 
laureatki kon-
kursu miały 
m o ż l i w o ś ć 
zaprezentowania swych umiejętności podczas wystę-
pów na żywo 30 maja w trakcie Dnia Dziecka z Uśmie-
chem.
 Młodym wykonawcom serdecznie gratulujemy. 
Życzymy dalszych sukcesów i rozwijania muzycznej 
pasji.

                                                               Renata Kwiatkowska 

ROZSTRZYGNIĘCIE V „KONKURSU WOKALNEGO PIOSENKI O MAMIE”

Wiktoria Sobczak
laureatka I miejsca

Alicja Krawczyk
zdobywczyni Nagrody Publiczności

 Celem Projektu Sieć na kulturę było podniesienie 
kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników 
Samorządowych Instytucji Kultury, rozwijanie kom-
petencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz zwiększe-
nie potencjału techniczno-dydaktycznego instytucji 
biorących udział w projekcie. 
 W Domu Kultury Uśmiech odbyły się zajęcia w trybie 
online z projektowania graficznego z wykorzystaniem 
aplikacji cyfrowych. Wzięło w nich udział ośmioro dzieci 
z terenu gminy Ożarów Mazowiecki w wieku 10-14 lat. 
 Zajęcia obejmowały pracę w ogólnodostępnych 
programach graficznych, przygotowanie ulotek, wizytó-
wek, prezentacji oraz zasady przygotowania materiałów 
do druku. Uczestnicy poznali też zasady publikacji swo-
ich prac w internecie, zasady licencji Creative Commons 
i Praw Autorskich a także co to jest plagiat i jaka odpo-
wiedzialność grozi za naruszenie praw autorskich. 

 Bardzo dziękuję uczestnikom za duże zaangażowa-
nie i aktywność w trakcie zajęć. Prace, które tworzyliście 
na zajęciach pokazały, że potraficie zdobytą wiedzę za-
stosować w praktyce. Życzę Wam sukcesów w dalszym 
rozwijaniu swoich pasji, nie tylko graficznych.
 Projekt „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim 
zachodnim” współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowany był 
przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. 

Paweł Krupa

SIEĆ NA KULTURĘ
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DZIEŃ DZIECKA Z „UŚMIECHEM”
 Po długiej przerwie, 30 maja, mogliśmy wspólnie 
świętować Dzień Dziecka z „Uśmiechem”. Tego dnia 
teren boiska sportowego przy Parku Ołtarzewskim 
wypełniły dzieci. Pogoda dopisała, a stęsknieni 
rozrywek i spotkań mieszkańcy chętnie skorzystali 
z przygotowanej oferty.

  Plenerowe wydarzenie poprowadził artysta Wiesław 
Tupaczewski. Na scenie wystąpiły dzieci uczęszczające 
na zajęcia w Domu Kultury „Uśmiech”. Wśród występu-
jących byli uczestnicy zajęć tanecznych z Happy Dan-
ce Studio, zajęć baletowych z Akademii Ruchu Ecarte. 
Swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentował 
również Zespół Ludowy Ożarowiacy. Ponadto w trakcie 
wydarzenia wystąpili przed publicznością laureaci kon-
kursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” oraz kon-
kursu wokalnego „Piosenki o Mamie”. Występy na scenie 
zakończyły piosenki w wykonaniu dzieci ze Stowarzy-
szenia Strasna Zaba.  Uczestnicy występów otrzymali 
upominki ufundowane przez Dom Kultury Uśmiech 
i Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowiec-

kim. Równocześnie na boisku sportowym trenerzy klu-
bu sportowego UKS Ołtarzew, prowadzili profesjonalne 
treningi. Rozegrano rodzinne mecze piłkarskie (rodzic 
i dziecko). O świetną, wspólną zabawę i tańce zadbali 
kreatywni animatorzy z „Zaczarowanej Jaskini”. Dużą 
atrakcją dla dzieci okazała się gigantyczna zjeżdżalnia 

oraz nadmuchiwany plac zabaw ZOO. Imprezie towa-
rzyszył Zlot klubów samochodowych i prezentacja aut. 
W nawiązaniu do tego Biblioteka Publiczna zbudowa-
ła autentycznej wielkości samochód, całkowicie z wy-
obraźni. Odbyło się też spotkanie z konstruktorem Mi-
chałem Leśniewskim, autorem książki „Ale auta”. Tym 
wydarzeniem zakończył się tygodniowy cykl „Czytania 
Dzieciom”. 
 Warto nadmienić, że imprezie towarzyszył dwudnio-
wy Zlot Food Trucków. Dziękujemy za udział. Do zoba-
czenia wkrótce.           

                  Renata Kwiatkowska
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 Biorąc pod uwagę kryteria takie jak: pomysłowość, kompozycja, 
jakość wykonania, samodzielność, zgodność pracy z tematyką kon-
kursu, jury przyznało następujące nagrody:

w kategorii 5 – 12 lat:
I miejsce –  Julia Sokołowska
II miejsce – Emilia Kobla
III miejsce –  Szczepan Buczkowski
w kategorii 13 – 18 lat:
I miejsce  –  Mateusz Tomaszewski
II miejsce –  Dominika Rosłonek
w kategorii powyżej 18 lat:
Jury przyznało jedną nagrodę dla Gizelli Furmańczyk
 
 Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto wszyscy uczest-
nicy otrzymają dyplomy pamiątkowe i upominki ufundowane przez 
Dom Kultury Uśmiech - organizatora konkursu. 
 Serdeczne gratulacje dla laureatów oraz podziękowanie za udział 
w konkursie dla wszystkich uczestników.

Jury konkursu
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KONKURS FOTOGRAFICZNY „WIOSNA W OBIEKTYWIE”

Julia Sokołowska

Mateusz Tomaszewski

Gizella Furmańczyk

Emilia Kobla

Gizella Furmańczyk

Dominika Rosłonek

Szczepan Buczkowski
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 ▶ 4 kwietnia – uczniowie Szkoły Podstawowej w Duch-

nicach brali udział w warsztatach mających na celu przy-
bliżenie postaci Wandy Rutkiewicz, przyszłej patronki 
szkoły.

 ▶ 12 kwietnia – w Szkole Podstawowej w Płochocinie 
rozpoczął się cykl warsztatów profilaktycznych w formie 
on-line. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia, jak ra-
dzić sobie z emocjami, jak dbać o równowagę i zdrowie 
psychiczne oraz bezpieczeństwo w sieci.

 ▶ 14 kwietnia – w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
odbył się finał szkolnego konkursu plastycznego pt. „Por-
tret Wandy Rutkiewicz”. I miejsce zajęła uczennica klasy 
6c. Przygotowano wystawę pokonkursową.

 ▶ 21 kwietnia – dzieci z publicznych przedszkoli wzięły 
udział w obchodach Dnia Ziemi, uczestnicząc w zaba-
wach i zajęciach  mających na celu promowanie postaw 
ekologicznych. 

 ▶ 10 – 20 maja - w Przedszkolu  Publicznym nr 2 „Ma-
giczny Ogród”  i Żłobku Miejskim prowadzona była akcja 
charytatywna pod hasłem „Książki zbieramy, marzenia 
dzieci spełniamy”. Celem akcji była zbiórka książek, gier 
planszowych oraz puzzli. Zebrane rzeczy zostały przeka-

zane chorym dzieciom przebywającym w Samodziel-
nym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w War-
szawie.

 ▶ 21 maja – uczniowie Szkoły Podstawowej w Płochoci-
nie wzięli udział w zajęciach reintegracyjnych prowadzo-
nych przez psychologa. Tematyka zajęć obejmowała oba-
wy i oczekiwania związane z nauką stacjonarną, zmiany, 
które zaszły w trakcie nauki zdalnej, dobre strony nauki 
stacjonarnej i zdalnej.

 ▶ Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Ma-
zowieckim oraz Szkoły Podstawowej w Umiastowie otrzy-
mali sprzęt do nauki kodowania - roboty Photon, tablety 
Microsoft Suface Go, matę edukacyjną, gry Scottie oraz 
Pixblocks. Sprzęt został przekazany w ramach programu 
My Digital Life organizowanego przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informatycznego. 

 ▶ Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim brali udział w akcji Góra Grosza. 
Wspólnie zebrane pieniądze zostały przekazane Towarzy-
stwu Nasz Dom, które pomaga dzieciom wychowującym 
się poza własną rodziną. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PODPISANO UMOWY:

 ▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz osób Paweł 
Mońko z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie po-
dobnych usług do umowy Nr RZP.272.29.27.2020 z dnia 
17.08.2020 r. polegających na dowozie jednego ucznia 
niepełnosprawnego z terenu Gminy Ożarów Mazowiec-
ki w roku szkolnym 2020/2021 w celu realizacji obowiąz-
ku nauki na trasie Gmina Ożarów Mazowiecki (Święcice) 
Warszawa za cenę ofertową brutto: 4.561,92 zł 

 ▶ z wykonawcą: KRUSZYWOSORT PPHU Wiktor Sia-
daczka z siedzibą w Radomiu na remonty cząstkowe 
- utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem 
kamiennym za cenę ofertową brutto: 362.130,45 zł. (do 
wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. 
kwoty 550.000,00 zł )

 ▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą 
w Domaniewku na remont cząstkowy nawierzchni as-
faltowych dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Ma-
zowiecki za cenę ofertową brutto 283.023,00 zł (do wy-
sokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 
300.000,00 zł)

 ▶ z wykonawcą: VELO PROJEKT Sp. z o.o. z siedziba 
w Warszawie na rozbudowę rekreacyjnego obiektu ma-
łej architektury – toru rowerowego typu „pumptrack’ 
oraz budowę toru rowerowego typu „mini pumptrack” 
na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kaputach-Kręcz-
kach, Gmina Ożarów Mazowiecki

 • za cenę ofertową brutto: 520.000,00 zł na część A
 • za cenę ofertową brutto: 130.000,00 zł na część B

 ▶ z wykonawcą: CEKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-
wie na przebudowę i rozbudowę Przedszkola przy ul. Li-
powej 11 w Ożarowie Mazowieckimza cenę ofertową 
brutto: 1.402.422,18 zł.

 OGŁOSZONO-WSZCZĘTO POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

 ▶ dostawę wraz z montażem na wynajem (dzierżawa) 
modułów - oddziałów Szkoły Podstawowej w Duchni-
cach, Gmina Ożarów Mazowiecki

 ▶ budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Orły, Gmina Ożarów Mazowiecki

 ▶ modernizację nawierzchni dróg gminnych:
 • Cz. A. ul. Floriana na odcinku od ul. Ożarowskiej 

do mostu na kanale Ożarowskim, 
 • Cz. B. ul. Konopnickiej,
 • Cz. C. ul. Lustrzana,
 • Cz. D. ul. Cichy Ogród,
 • Cz. E. ul. 3-go Maja,
 • Cz. F. ul. Rolna na odcinku między ul. 1-go Maja 

a ul. Zamoyskiego,
 • Cz. G. ul. Szkolna w Macierzyszu,

 ▶ prace utrzymaniowe - śródlądowych, powierzch-
niowych wód płynących, prowadzonych korytem rzeki 
Kanał Ożarowski

 ▶ rozbudowę placu zabaw w Ołtarzewie przy ul. Par-
kowej, Gmina Ożarów Mazowiecki - etap IV”

 ▶ budowę kortów tenisowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz siłowni zewnętrznej w ramach ope-
racji pn. „Budowa obiektu rekreacyjno-turystycznego 
w Ożarowie Mazowieckim” w ramach poddziałania 
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 
objętego PROW na lata 2014-2020

 ▶ zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym 
rozruchem kotłów grzewczych z podziałem na ko-
tły gazowe i na biomasę przeznaczonych dla oko-
ło 100 gospodarstw domowych znajdujących się                                                
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 ▶ Uchwała Nr XL/371/21 w sprawie określenia wzo-
ru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach.

 ▶ Uchwała Nr XL/372/21 w sprawie odpłatnego naby-
cia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.

 ▶ Uchwała Nr XL/373/21 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.

 ▶ Uchwała Nr XL/374/21 w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki dla części wsi Umiastów, dla działek ewiden-
cyjnych nr 60, 61/2 i 65/2.

 ▶ Uchwała Nr XL/375/21 w sprawie przyjęcia progra-

mu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne 
przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazo-
wiecki powyżej 50 roku życia”.

 ▶ Uchwała Nr XL/376/21 w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazo-
wieckim.

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 XL sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 8 czerwca 2021 r.

 ▶ Uchwała Nr XXXIX/369/21 o zmianie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oża-
rów Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XXXIX/370/21 w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Uchwały podjęte na XXXIX nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 13 maja 2021 r.

na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 
 ▶ budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie „Osie-

dla pod lipami” przy ul. Mazowieckiej w Macierzyszu
 ▶ wykonanie koncepcji oraz dokumentacji technicz-

nych - opracowanie projektów budowlano-wykonaw-
czych:

 • cz. A - sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Wolskie

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

Jawczyce - etap I
 • cz. D - sieci wodociągowej w miejscowości Mory

 ▶ rozbudowę drogi gminnej ulicy K. Kamińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim.

 Informujemy, że Gmina Ożarów Mazowiecki za-
warła Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie dotyczące realizacji Programu „Czyste Powietrze”. 
 W ramach Porozumienia w Urzędzie Miejskim w Oża-
rowie Mazowieckim zostaje uruchomiony Punkt konsul-
tacyjno-informacyjny, który będzie udzielał informacji 
o  Programie oraz wspierał Mieszkańców zainteresowa-
nych Programem w zakresie przygotowania wniosków 
o dofinansowanie.
 Kontakt z Punktem konsultacyjno-informacyjnym jest 
możliwy po uprzednim umówieniu się, dzwoniąc pod nu-
mer 22 731 32 10. 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
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Składniki:
 ▶ 1 polędwiczka wieprzowa
 ▶ łyżeczka mielonej papryki w proszku
 ▶ 1/2 cebuli (lub por)
 ▶ ok 300 gram grzybów mrożonych lub świeżych 
 ▶ pół szklanki ciepłego bulionu
 ▶ pół szklanki śmietany 18%
 ▶ posiekana natka pietruszki lub szczypiorek
 ▶ sos sojowy 

Sposób wykonania: 

 Polędwiczki oczyścić z błonek, pokroić w grub-
sze plastry potem jeszcze na pół i lekko rozgnieść 
dłonią. Mięso doprawić solą, pieprzem i czerwo-
ną papryką. Wymieszać z przyprawami i zostawić 
na kilka godzin.
 Na patelni zeszklić cebulę lub pora i do tego do-
dać polędwiczki. Smażyć 5-8 minut. 
 Następnie dodać grzyby pokrojone w grubą 
kostkę. Ja miałem mrożone podgrzybki zbierane 
jesienią. Oczywiście, można dodać świeże grzyby. 
Są już kurki, które idealnie do tego się nadają. Grzy-
by powinny być oczyszczone, umyte i osuszone. 
Smażymy ok. 5-10 minut. 
 Następnie wlewamy bulion (lub ostatecznie 
wodę). Dusimy kilka minut. Potem dodajemy śmie-
tanę wymieszaną z sosem sojowym. Redukujemy 
sos aż lekko zgęstnieje. 
 Polędwiczki idealnie smakują podane z młody-
mi ziemniakami i mizerią posypane natką pietruszki 
lub szczypiorkiem.

Smacznego

Polędwiczki z grzybami

Z przepiśnika pana domu K
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 Polędwiczki wieprzowe to proste w obróbce i pardzo smaczne mięso. Można je 
łączyć z wieloma produktami. Poniżej moja propozycja polędwiczek z grzybami. 
Smakują doskonale zarówno ze świeżymi jak i mrożonymi grzybami. 

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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SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UPRAWIANIA SPORTU
ORAZ WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI

WYDARZEŃ SPORTOWYCH I KULTURALNYCH, TARGÓW I EVENTÓW
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI W KRĘCZKACH

cws.ozarow-mazowiecki.pl
Kontakt: e-mail: d.galant@cws.ozarow-mazowiecki.pl Tel. 662 541 003

Poszukuję
osoby do pomocy

PRZY OPIECE 
NAD OSOBĄ STARSZĄ 

Praca w Macierzyszu.

Tel. 604 603 122

DAM PRACĘ
Firma z branży

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 
pilnie zatrudni pracowników.
Miejsce pracy: Ożarów 

Mazowiecki
Praca od pn-pt 6-14 stawka

18 netto/godzinę
Mile widziane Panie

Osoby zainteresowane proszone są o 
kontakt telefoniczny 
pod nr 539-537-855

DAM PRACĘ

KALENDARZ WYDARZEŃ 
Gminny kalendarz wydarzeń dostępny jest na stronie 

www.ozarow-mazowiecki.pl 
uzupełniamy go systematycznie w różne informacje 

dotyczące imprez kulturalnych, sportowych, projektów 
edukacyjnych oraz społecznych. Organizatorów tego 

typu imprez zaplanowanych na terenie gminy zachęcam 
do przesyłania informacji na email: 

j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl,  
w celu zamieszczenia w Kalendarzu wydarzeń.

 Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
 Wydział Spraw Społecznych



Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych
lokalną historią na
spotkanie z autorkami
książki "Józefów - takie
były początki",
Barbarą Mierzwą 
i Ewą Hrynczyszyn. 

Dowiemy się więcej 
o książce i procesie
jej powstawania. 

Będzie to też okazja 
do wspomnień,
zadawania pytań 
i zdobycia autografów. 

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
Filia nr 1 w Józefowie
ul. Fabryczna 15, 05-860 Józefów
tel. 22 292 60 22 jozefow@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Jesteśmy też na:

Spotkanie
autorskie

19 czerwca
g. 11.00-13.00

ogród przy bibliotece 
w Józefowie

Prowadzisz swój kanał w
SM? Montujesz? Chcesz
się doskonalić, a może
zrobić dla STANSATU
program o książkach -
zapraszamy.

Latem w mieście widzimy
się z ekspertem video 
 Piotrem Maczugą
(maczuga.edu.pl), aby
dowiedzieć się - jak robić
materialy video. 

Zapisy i szczegóły: 
w.albinski@biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl
Liczba uczestników
ograniczona. Zapraszamy
od 13 roku życia.

28-29.06.2021
(poniedziałek, wtorek)

W
ARSZTATY

Z KAM
ERĄ 

CZYLI JAK ZROBIĆ

DOBRY MATERIAŁ

VIDEO.

NA 
YOUTUBE'A,

INSTA, TIKTOKA, ALE

I... D
LA STANSATU!

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

Oferta na kulturalne lato




