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Okładka: Ulica Partyzantów po remoncie.
Foto: P. Krupa

Kampanię sﬁnansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykorzystując sprzyjającą aurę nie zwalniamy
tempa w realizacji inwestycji gminnych:

Przebudowa ul. Partyzantów
Zbliżamy się do końca przebudowy ul. Partyzantów
w Ożarowie Mazowieckim. Zakończone zostały roboty
bitumiczne związane z położeniem warstwy ścieralnej
ciągu pieszo - rowerowego oraz ulicy na całej jej długości

co pozwoliło uniknąć nam połączenia warstw w osi jezdni, a co za tym idzie, znacznie trwalsze technologicznie
wykonanie. Do zakończenia prac pozostało jeszcze wykonanie malowania oznakowania poziomego i inwestycja
będzie mogła w pełni służyć mieszkańcom. Jej realizacja
czasami mogła być dla okolicznych posesji uciążliwa, ale

podejmowaliśmy różne działania, aby te niedogodności
skracać do minimum. Dziękujemy mieszkańcom za okazaną cierpliwość i zrozumienie.

Budowa Przedszkola przy ul. Hallera
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Gminne inwestycje
Priorytetowo traktujemy inwestycje w budynki oświatowe. Realizacja poszczególnych etapów inwestycyjnych
jest bardzo dynamiczna, aby jak najszybciej zwiększyć

komfort nauki naszych najmłodszych mieszkańców. Na
terenie budowy zaobserwować możemy już zarys przyszłego budynku w postaci ustawionych modułów użytkowych, do których wykonane zostały przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe i elektryczne. W ramach inwestycji
oprócz nowego budynku przedszkola, wybudowany zostanie nowy plac zabaw oraz parking, umożliwiający sprawną obsługę budynku oświatowego.
W związku z trwającymi pracami korzystanie z obecnie funkcjonującego budynku jest utrudnione, dlatego
prosimy mieszkańców o jeszcze odrobinę cierpliwości,
a już w krótce, będziecie Państwo mogli korzystać w pełni z wybudowanego obiektu.

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1
w Ożarowie Mazowieckim
- budowa budynku modułowego Inwestycja składająca się w całość z 30 modułów
użytkowych, została już posadowiona w miejscu dawnych kortów tenisowych. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem instalacji, roboty wykończeniowe
wewnątrz budynku oraz prace związane z konstrukcją
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dachu. Jednocześnie trwają roboty obejmujące zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

Budowa oddziałów przedszkolnych Szkoły
Podstawowej w Duchnicach
Blisko finalizacji jest inwestycja związana z budową
oddziałów szkolnych Szkoły Podstawowej w Duchnicach
przy ul. Parkietowej. Na miejscu stoi już budynek złożony
z modułów użytkowych, a do zakończenia prac pozostały
roboty wykończeniowe we wnętrzu obiektu, oraz drobne
prace związane z zagospodarowaniem terenu. Już w październiku zakończone zostaną wszelkie prace związane
z inwestycją.

nościami. Całościowy koszt inwestycji to ok. 200 tys. zł.
W rejonie toalety oraz placu zabaw prowadzone są
prace związane z wykonanie parkingu wraz z drugim
wyjazdem a także chodników, które zapewnią właściwą
obsługę komunikacyjną.

Planowane modernizacje dróg miejskich
W ramach jesiennych zadań inwestycyjnych planujemy
wykonanie modernizacji kolejnych ulic na terenie gminy
Ożarów Mazowiecki. Planowane jest wykonanie nakładek
asfaltowych na ulicach Ogrodowej, Wietrznej, odcinku
Pruszkowskiej, Królowej Marysieńki, Biedronki, Bolesława
Chrobrego, Sochaczewskiej, Wąskiej i Mokrej. Łączna powierzchnia modernizowanych ulic to ponad 10 000 m2.
Jednocześnie w ramach innego przetargu planowana
jest budowa chodników wzdłuż ul. Sochaczewskiej oraz
ul. Kilińskiego na odcinku od ulicy Zamoyskiego do ulicy
1-go Maja, jak również wykonanie z kostki betonowej odcinka ul. Sikorskiego będącego brakującym łącznikiem
do ul. Wybickiego oraz modernizacja nawierzchni ulicy
Zamkowej. Zakończone zostały prace modernizacyjne
na ulicy Wiosennej, gdzie wybudowano nowy chodnik.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Plac zabaw przy Parku Ołtarzewskim
z automatyczną toaletą
Na terenie przy placu zbaw zainstalowana została dwustanowiskowa toaleta miejska wraz z podłączeniem do
sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej. Jest
ona przystosowana dla potrzeb osób z niepełnospraw4
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BezPłatNe SzczePieNia PrzeciwkO gryPie
Dla MieSzkańców gMiNy Ożarów MazOwiecki
POwyżej 50 rOku życia
Zapraszamy mieszkańców gminy powyżej 50 roku
życia (zameldowanych na pobyt stały lub wpisanych do
stałego rejestru wyborców) na bezpłatne szczepienia
przeciwko grypie.

musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
od swojego lekarza POZ.
Przewidywany termin rozpoczęcia szczepień - koniec
września 2021 r.

koszt szczepienia w całości
pokrywany jest z budżetu gminy
Ożarów Mazowiecki

Szczepienia realizować będą:

Przeciwciała ochronne są wytwarzane w organizmie
już 7. dnia po zaszczepieniu i utrzymują się przez blisko
12 miesięcy.
Świadczenie polegające na zaszczepieniu przeciwko
grypie osoby kwalifikującej się będzie udzielone każdej
z tych osób, która wyrazi pisemną zgodę na szczepienie
oraz jeśli podczas wizyty lekarskiej nie zostaną stwierdzone przeciwwskazania do zaszczepienia.
Podanie szczepionki poprzedzone zostanie badaniem
lekarskim oraz wywiadem w celu stwierdzenia ewentualnych przeciwwskazań.
W przypadku, gdy zgłaszający się do szczepienia
pacjent, zadeklarowany jest w innym podmiocie leczniczym, niż wyłoniony w konkursie realizator programu,

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!

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Informator Ożarowski 9/120 2021
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rOZdaNie NaGrÓd W pLebiScycie OSObOWOść rOkU
- WśrÓd ZWycięZcÓW dyrektOr SZkOły W UMiaStOWie
12 sierpnia 2021 r. w teatrze Capitol odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w plebiscycie Osobowość Roku. Uroczystość była
wyjątkowa, ponieważ podwójna: Osobowość
Roku 2019 i Osobowość Roku 2020.
Otrzymałam tytuł Osobowość Roku 2019
w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. Jest to piękne zakończenie
18-letniej, społecznej pracy w Stowarzyszeniu
Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich. Stowarzyszenie od 2000 r. było organem prowadzącym
szkołę w Umiastowie. Od początku brałam
czynny udział zarówno w tworzeniu go, jak
i prowadzonych przez niego działaniach. Ponadto
byłam nauczycielem i przez wiele lat dyrektorem
szkoły w Umiastowie.
Praca w Stowarzyszeniu to praca zespołowa. Odbierając nagrodę, byłam przedstawicielem wszystkich tych, którzy tworzyli je i pracowali na jego rzecz.
Kapituła plebiscytu doceniła pozytywny wkład w życie lokalnej społeczności, a tym samym w życie i rozwój Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Wszystkim, którzy oddali na mnie głos, serdecznie dziękuję.
Grażyna Pytkowska

„Projekt Pandemia” - nowa książka wydana
Przez BiBliotekę PuBliczną w ożarowie mazowieckim
Wszyscy znamy przekorne powiedzenie: „Obyś żył
w ciekawych czasach”. Niespodziewanie w takich czasach przyszło nam żyć – w cieniu wirusa covid-19.

Półtora roku pandemii za nami, co nie znaczy, że nas
opuściła. Zdając sobie sprawę, jak wiele zmieniła w życiu
ludzi na całym świecie, postanowiliśmy ten historyczny
moment utrwalić w pamięci.
Mamy ogromną przyjemność poinformować, że nasza biblioteka wydaje książkę o pandemii, książkę wyjątkową, bo napisaną przez dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Święcicach. Siedmioro
chętnych, odważnych uczniów przygotowało na naszą
prośbę wspomnienia z pierwszego roku pandemii. Szczerze opisało swoje przeżycia, trudy i radości.

6

Informator Ożarowski 9/120 2021

Ich doświadczenia są zapewne wspólne dla dzieci
w całej gminie, Polsce i na świecie. Mamy nadzieję, że
dzięki tej publikacji rodzicom, nauczycielom i dzieciom
łatwiej będzie rozwiązywać problemy, które narosły
w ostatnim roku. W dziecięcych zapiskach uważny, dorosły czytelnik odnajdzie wskazówki, jak żyć w dziwnych
czasach, żeby nie dać się pokonać panice, strachowi, czy
odosobnieniu.
Ufamy, że samym autorom praca nad książką dała
dużo radości i może też w jakiś sposób pomogła oswoić
nową rzeczywistość (my już wiemy, że rozwinęła w dzieciach umiejętności pisania w spektakularny sposób).
Cieszymy się ogromnie, że do współpracy udało nam
się zaprosić znaną i nagradzaną graficzkę oraz ilustratorkę, Martę Ludwiszewską. Pragniemy również szczególnie
podziękować Panu Robertowi Leończykowi, nauczycielowi języka polskiego, a od września tego roku dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Święcicach za zaangażowanie
w powstanie tej publikacji.
Chcemy jednocześnie poinformować, że wydaniu
książki „Projekt pandemia” towarzyszyć będą różne,
atrakcyjne wydarzenia, na które już teraz serdecznie zapraszamy i o których będziemy na bieżąco informować.
Do zobaczenia!

Katarzyna Świeżak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

77. rocznica zakończenia działań wojennych powstania Warszawskiego została zaznaczona szczególnym
wydarzeniem – 3 padziernika 2021 roku w archidiecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia bożego w Ożarowie
Mazowieckim wystąpili soliści oraz chór kameralny ab
imo pectore pod dyrekcją Mariusza Latka.
Artyści uroczyście rozpoczęli koncert tradycyjnym hymnem Rota, zaś główną propozycją tego muzycznego po-

kULtUra

Koncert z oKazji 77. rocznicy zaKończenia
działań wojennych Powstania warszawsKiego

południa stało się Requiem d-moll Gabriela Fauré, francuskiego kompozytora żyjącego na przełomie XIX i XX
wieku. Najbardziej znanym fragmentem tego Requiem,
wykonywanym często jako samodzielne ogniwo, jest
barytonowe solo Libera me o pięknej linii melodycznej
i zapadającej w pamięć ekspresji. Tutaj zabrzmiało ono
w
wykonaniu
solisty Filharmonii Narodowej Andrzeja Matuszaka. Pozostałe części dzieła Gabriela Fauré również zachwycają melodyką frazy i doskonałym zespoleniem liturgicznego tekstu z jego muzycznym opracowaniem. Na uwagę
zasługuje również sopranistka Ewelina Siedlecka-Kosińska, która wspaniale
zaśpiewała liryczną część Pie Jesu. Requiem zabrzmiało przy akompaniamencie organowym Krzysztofa Legutki. Jak stwierdził sam Gabriel Fauré:
„mówi się, że moje Requiem nie wyraża lęku przed śmiercią, ktoś nazwał je
nawet kołysanką śmierci. Ale tak właśnie postrzegam śmierć: jako radosne
wyzwolenie, raczej dążenie do wiecznego szczęścia niż bolesne doświadczenie”. Pomiędzy utworami Robert Walkowski recytował starannie dobraną
do okoliczności koncertu poezję powstańczą. Usłyszeliśmy wiersz Akademia
Warszawska Mariana Hemara.
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 Bacha (dworek Reicherów, położony w odległości 200 metrów od dzisiejszego Sanktuarium), dowodzącego niemieckimi
wojskami 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.
Pamiętając o bohaterach tamtych dni przedstawiciele władz samorządowych gminy oraz powiatu wraz z kombatantami złożyli kwiaty i zapalili znicze
przy kamieniu na Skwerze Wyszyńskiego, w sąsiedztwie wcześniej wspomnianego Dworku Reicherów.
Składamy podziękowania organizatorom koncertu: Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego Pawłowi Kanclerzowi, Kustoszowi Archidiecezjalnego
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. Zdzisławowi Słomce SAC i Dyrektorowi
Domu Kultury „Uśmiech” Krzysztofowi Jabłońskiemu.
Mariusz Latek
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jaceK wójcicKi
w ożarowie
MazowiecKiM
jacek Wójcicki to artysta przez lata związany z legendarną krakowską “piwnicą pod baranami”. śpiewak obdarzony głosem o charakterystycznej tenorowej barwie, który z łatwością porusza się po wielu
gatunkach i stylach muzycznych.
Prawie rok, zmuszeni byliśmy, czekać na koncert pt.
„Zaklinam czas” w wykonaniu Jacka Wójcickiego, bo zaplanowany na jesień zeszłego roku, ze względu na wprowadzony lockdown został przeniesiony.
11 września br., w sali Hotelu Mazurkas w wykonaniu tego Artysty zabrzmiały ponadczasowe przeboje
m.in. z repertuaru Ewy Demarczyk, Marka Grechuty,
Zbigniewa Wodeckiego, ale także nowe propozycje,
skomponowane specjalnie dla Jacka Wójcickiego przez

najlepszych polskich kompozytorów. Jednym z takich
wyjątkowych utworów była liryczna piosenka pt. „Zaklinam czas”, która wzruszyła i skłoniła do refleksji każdego
z gości koncertu.
Jacek Wójcicki to artysta kontrastowy, poetycko-komiczny. Jego koncert w Ożarowie tworzyły piosenki
liryczne wykonywane przy kameralnym akompaniamencie skrzypiec, wiolonczeli i fortepianu, przeplatane
licznymi skeczami i anegdotami z życia, dowcipnymi
tekstami kabaretowymi rodem z Piwnicy Pod Baranami.
Pełne kontrastów popisy solistyczne z różnych nurtów rozrywki oraz niepowtarzalna osobowość sceniczna
Jacka Wójcickiego sprawiły, że był to niezapomniany
wieczór pieśni i kabaretu, na którym warto było być, słuchać i podziwiać.

Agnieszka Kowalska
Dom Kultury „Uśmiech”
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„Odczuwanie wdzięczności pozwala ci wzrastać i rozwijać się. Wdzięczność wnosi radość i uśmiech w twoje życie
oraz życie tych, którzy są wokół ciebie”.
Eileen Caddy
dziś z uśmiechem na twarzy mogę napisać, że to
już koniec. Szafowanie dla Nikosia przeszło do historii. tiry odzieży na pomoc dla Nikosia zapakowane. Zaangażowanie wielu osób przeszło najśmielsze
oczekiwania.

5 września na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Święcicach odbył się Wielki Finał akcji „Szafowanie dla
Nikosia”. Tego dnia dzięki ogromnej pomocy Strażaków
z jednostki w Święcicach i Biskupicach zostały zapakowane tiry odzieżą i tekstyliami. Rzeczy były zbierane już
wcześniej na terenie gminy poprzez zbiórki w kościołach,
zbiórki w jednostkach straży, mieszkańcy sami dowozili
ubrania w wyznaczone miejsce. Do akcji włączyli się też
Harcerze z 19 Drużyny Harcerskiej „Żywioły” – Hufiec ZHP
Błonie. Ubrania zbierane były w okolicznych miejscowościach, w Warszawie, w Otwocku i Trąbkach oraz na Podlasiu, ponieważ z Białegostoku pochodzi Nikoś. Cudowny,
mały chłopiec, chory na SMA1 – rdzeniowy zanik mięśni,
który skradł serca tysięcy osób. Dlatego dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi dobrej woli udało się zebrać
gigantyczne ilości odzieży. Dokładnie 32 tony i 480 kilo.
Zorganizowanie takiego wydarzenia wymagało dużego
nakładu pracy ze strony Strażaków. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwał Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach – Pan Marek Bińkowski. Działanie na

rzecz Nikodema Wasilewskiego objęte było patronatem
Fundacji Po Pierwsze. Gościem specjalnym był Michał Wiśniewski, który osobiście odbierał od mieszkańców przyniesioną odzież i pomagał w pakowaniu rzeczy na tiry.
Wszystkim, którzy w sposób bezinteresowny angażowali
się w akcję „Szafowanie dla Nikosia” składam serdeczne
podziękowania.
Na terenie gminy w ciągu ostatniego roku organizowane były także inne akcje na rzecz pomocy dla Nikosia
m.in.:
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SZaFOWaNie dLa NikOSia

• Dzięki życzliwości księży, mogliśmy przeprowadzić
zbiórki do puszek w kościołach.
• Zbierana była makulatura.
• Zbieraliśmy nakrętki.
• Organizowane były kiermasze i wyprzedaże garażowe.
• Dzięki uprzejmości lokalnych przedsiębiorców puszki
stały w wielu sklepach.
• Nasi najmłodsi wolontariusze sprzedawali lemoniadę.
• Wiele osób przekazywało przedmioty na licytacje dla
Nikosia.
Za gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy, poświęcony czas dziękuję Wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach na pomoc w uzbieraniu
ogromnej kwoty na leczenie dla Nikodema. Życzę Wam
satysfakcji z aktywności na rzecz pomocy dla Nikosia oraz
radości, osobistego rozwoju i optymizmu. Wasza pomoc
w tym szczególnym czasie – okresie zbiórki była bezcenna. Dziękuję.

Aleksandra Tomaszewska

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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W sobotę 11 września 2021r. w 82. rocznicę bitwy
Ołtarzewskiej na cmentarzu Żołnierzy Września 1939r.
w Ołtarzewie odbyła się uroczystość patriotyczna z udziałem Wojskowej asysty Honorowej wystawionej przez
żołnierzy pułku reprezentacyjnego Wojska polskiegoo,
pocztów sztandarowych organizacji kombatanckiej,
Gminy Ożarów Mazowiecki, Ochotniczej Straży pożarnej
w Ożarowie Mazowieckim, Ożarowskiego Uniwersytetu
trzeciego Wieku oraz szkół z terenu gminy.
W 1939 roku pomiędzy 9 a 13 września na polach
Ożarowa, Ołtarzewa i ościennych miejscowości doszło do
zaciętych walk pomiędzy zgrupowaniem Wojska Polskiego dowodzonym przez Generała Wiktora Thomme, a XVI
Korpusem Pancernym Wojsk Niemieckich. Zginęło wówczas ponad 1200 polskich żołnierzy. Była to jedna z większych potyczek Kampanii Wrześniowej.
Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania Hymnu
Państwowego R. P. Następnie głos zabrał Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz. W swoim wy-

stąpieniu powiedział m.in. Ponad
tysiąc
dwustu
poległych na ołtarzewskich polach to więcej niż
zginęło naszych
rodaków podczas
szturmu na Monte Cassino. Co
roku przypominam to porównanie, gdyż jest ono
porażające.
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Krzyże wokół nas, część jeszcze
bezimiennych, nakazują pamiętać
o każdym z tych ludzi, o każdym kto
w trudnym czasie nie kalkulował. Poświęcił nie tylko swoje życie, ale też
przyszłość swoich najbliższych, ich
marzenia i tęsknotę za ukochanym
człowiekiem.
Zwrócił się on również do licznie zgromadzonej młodzieży: Droga
młodzieży, pamiętajcie o naszych żołnierzach, nie tylko w rocznicę Bitwy
Ołtarzewskiej. To prawdziwi bohaterowie, którzy przeciwstawili się złu wojny i choć polegli to część z nich żyje
w nas. Dzięki nim my żyjemy.
W uroczystości wzięli udział m.in.
Starosta Warszawski Zachodni Pan Jan
Żychliński, radni Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pani Stanisława Milej-Misztal i Pan Michał Kanclerz; Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Andrzej Cichal, przedstawiciele samorządu ożarowskiego oraz Przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939’’ Pani
Małgorzata Włodek.
Modlitwę za poległych poprowadził ks. Jacek Smyk – proboszcz parafii
w Ołtarzewie.
Apel Pamięci odczytał oficer z Pułku
Reprezentacyjnego W.P. Po odczytaniu
Apelu Pamięci Kompania Honorowa
W.P. trzykrotnie oddała salwę honorową.
Następnie delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Września
1939 roku.
Na zakończenie Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz podziękował w szczególności licznie przybyłej młodzieży szkolnej za udział w żywej lekcji historii.
Jan Lal
Foto: Waldemar Dąbrowski
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Rok NoRwidowski
w BiBliotece PuBliczNej
w ożaRowie MazowieckiM
Uchwałą Sejmu i Senatu rzeczpospolitej polskiej
wybitny polak, twórca romantyczny, jeden z czterech
wieszczów narodowych, obok adama Mickiewicza,
juliusza Słowackiego i Zygmunta krasińskiego, humanista, poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz,
malarz i rysownik cyprian kamil Norwid został patronem 2021 roku.
W związku z tym wydarzeniem Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim przygotowuje wystawę, do
której odwiedzenia serdecznie zapraszamy. O terminie
otwarcia ekspozycji poinformujemy na naszej stronie internetowej i portalach społecznościowych.
W 2021 roku mija 200. rocznica urodzin tego wielkiego artysty, człowieka wyrastającego poza swoją epokę.
Mimo, że nie skończył formalnej edukacji i był właściwie
samoukiem, miał rozległe zainteresowania i głęboką wiedzę na różne tematy. Jego dzieła w pełni oddają wartości
budujące polską tożsamość kulturową i narodową. Cyprian Kamil Norwid był również rzeźbiarzem, malarzem,
medalierem, karykaturzystą, portrecistą, po którym zostało kilka tysięcy rysunków i szkiców. Tworzył prozę
i dramaty.
Cyprian Kamil Norwid, a właściwie Cyprian Ksawery
Gerard Walenty Norwid, herbu Topór, urodził się 24 września 1821 roku w miejscowości Laskowo-Głuchy, koło
Radzymina, zmarł 23 maja 1883 roku w Paryżu. Został
pochowany na cmentarzu w Ivry, po pięciu latach jego
zwłoki zostały przeniesione do polskiego grobu zbiorowego na cmentarzu w Montmorency, a następnie – po
wygaśnięciu piętnastoletniej koncesji – do zbiorowego
grobu domowników Hotelu Lambert. Dopiero w 2001
roku odbył się symboliczny pochówek Norwida na Wawelu w Krypcie Wieszczów.
Najważniejszymi utworami poety są między innymi:
poemat dydaktyczny „Trzy pytania”; „Listy o emigracji”;
komedia „Noc tysięczna druga”; dialog „Promethidion”;
poematy „Szczęsna”, „Rzecz o wolności słowa”; utwory
dramatyczne „Pierścień wielkiej damy”, „Kleopatra”; eseje
o charakterze wspomnieniowym „Czarne kwiaty”, „Białe
kwiaty”; nowele i opowiadania „Bransoletka”, „Cywiliza-

cja”; rozprawy krytyczne
i filozoficzne
„O sztuce dla
Polaków”,„OJuliuszu Słowackim”.
Mimo iż
wyjątkowa
i nowatorska,
twórczość
Norwida doczekała
się
odkrycia dopiero w roku
1897, kiedy
to na tom „Poezyj” natrafił
przypadkowo poeta Zenon Przesmycki-Miriam. Pełna
edycja „Pism wszystkich” Norwida ukazała się jednak dopiero w latach 1971-1976.
Senat uchwalając 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida docenił to, że jego twórczość jest ogólnoludzka i ponadczasowa. W ostatnim zachowanym liście, napisanym
dwa miesiące przed śmiercią, poeta pisał o sobie: „C.N.
zasłużył na dwie rzeczy od Społeczeństwa Polskiego: to
jest, ażeby oneż społeczeństwo nie było dlań obce i nieprzyjazne”. Senat stwierdził, że ów swoisty testament nadal pozostaje do zrealizowania. „Ustanowienie roku 2021,
w którym przypada wyjątkowa 200. rocznica urodzin
poety, umożliwi godne upamiętnienie Cypriana Norwida oraz przybliżenie Polakom jego osoby i dzieła. Senat
Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wielkiemu twórcy
i patriocie, uznając jego myśl, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”, za ciągle aktualną.” Czytamy w uchwale
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Szkolna 2

suBskRyBuj PowiadoMieNia weB-PusH
ze stRoNy GMiNy ożaRów Mazowiecki
zachęcamy do subskrybowania powiadomień
z serwisu gminy ożarów Mazowiecki. drogą
weB-PUsh będziemy przesyłali powiadomienia
o opublikowaniu ważnych artykułów. do
odebrania powiadomienia wystarczy uruchomiona
przeglądarka (może być w tle).
aby zrezygnować z powiadomień wystarczy odwołać zgodę w opcjach przeglądarki
–> Prywatność i bezpieczeństwo –> Uprawnienia.
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iNFOrMacje
dLa MieSZkaŃcÓW

„cHOdź pOMaLUj NaSZ śWiat”
W czerwcu do podopiecznych Ożarowskiego Stowarzyszenia pomocy Osobom Niepełnosprawnym
im. jana pawła ii uśmiechnął się los.
Udało nam się nawiązać współpracę z firmą Sealed Air
Polska sp. z. o. o.
Na spotkaniu przedstawicieli stowarzyszenia zorganizowanym z Panem Markiem Ilczukiem, który reprezentował Prezesa Zarządu firmy Pana Andrzeja Barana
oraz Panią HR - Manager Annę Jędrzejuk ustalono zakres najpilniejszych potrzeb. Siedziba stowarzyszenia,
w której odbywają się zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych wymagała
już pilnego remontu. Dzięki zaangażowaniu wielu osób
z firmy Sealed Air Polska lokal ten zyskał zupełnie nową
szatę. Remontem zajęli się osobiście pracownicy firmy,
którzy na co dzień nie zajmują się działalnością remontową, poświęcając swój wolny czas. Gabinet logopedyczny, w którym do tej pory stały bardzo już zniszczone
meble pozyskane, jako już używane z okolicznych szkół,
zyskał zupełnie nowe specjalistyczne wyposażenie. Sala
rehabilitacyjna, w której farba odpadała ze ścian i sufitu,
gdzie ze względu na strukturę ściany nawet coroczne
malowanie nie przynosiło rezultatu została obłożona
płytami gipsowymi i pomalowana na jasne przyjazne
kolory. Całość została również wyposażone przez firmę
Sealed Air Polska sp. z o. o. w nowoczesne oświetlenie
co spowoduje w przyszłości obniżenie rachunków za
media. Zajęcia teraz będą się odbywać w jasnej, świeżej i czystej przestrzeni. Wszyscy uczestnicy byli bar-

dzo zaskoczeni nowym wystrojem i zachwyceni faktem,
że będą się rehabilitować w tak przyjaznym otoczeniu.
Za pomoc w działaniach remontowych i radość sprawioną naszym podopiecznym, którzy rozpoczęli zajęcia
w czystych, schludnych i wyremontowanych pomieszczeniach serdecznie dziękujemy.
Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,
że tylko to wszystko, co robimy dla innych jest tym,
co nprawdę warto robić. (Carol Lewis)

Zarząd Ożarowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II
e-mail:ospon.oz@wp.pl

GratULacje Z OkaZji jUbiLeUSZU ZaWOdOWeGO
pani irena bąkowska – 55 lat w zawodzie fryzjera
„Czesać lubiłam od zawsze. W tym kierunku poszłam więc do szkoły i 18 października1966 roku uzyskałam świadectwo czeladnicze w zakresie fryzjerstwa damskiego
i męskiego. W sierpniu 1966 roku wyszłam za mąż i zamieszkałam w Ołtarzewie. Przez
3 lata pracowałam jako fryzjer w Warszawie. W tym czasie budowaliśmy wraz z mężem
i teściami dom, gdzie jedno z pomieszczeń przeznaczyliśmy na zakład fryzjerski. Ponad 50 lat pracuję w moim zakładzie z wielką przyjemnością. Jako mistrz fryzjerstwa
- egzamin mistrzowski zdałam w 1970 r. Wykształciłam wiele uczennic. Fryzjerstwo
bardzo zmieniło się w czasie mojej pracy, ale starałam się być zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami. Bardzo mi zależało i zależy do dziś, aby każdy wyszedł z mojego
zakładu zadowolony. Czeszę i strzygę panie i panów, staram się być pomocna, doradzam i proponuję. Wizyta w moim zakładzie fryzjerskim jest relaksem i przyjemnością!
W tym roku mija 55 lat mojej pracy z ludźmi i dla ludzi!”
Foto:
daniel9/120
wdowiak
Informator
Ożarowski
2021
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Pocztówka z Historią
W tym spotkaniu z naszą lokalną historią chciałbym
Państwu zaprezentować pewną pocztówkę, którą udało
mi się pozyskać w 2019 roku. Pewnego dnia przeszukując internetowe portale aukcyjne, natrafiłem na pocztówkę-zdjęcie, na którym uwieczniono ołtarz i które było
podpisane jako Ożarów 1944. W pierwszej chwili zawahałem się i nabrałem wątpliwości, ponieważ podczas
okupacji niemieckiej w samym Ożarowie nie było kaplicy.
W tym miejscu muszę nadmienić iż w momencie, w którym natrafiłem na to zdjęcie nie miałem jeszcze wiedzy
o kaplicy tymczasowej, która została urządzona w domu

Pallotynów w Ołtarzewie. Z pomocą dobrych ludzi, natrafiłem na zdjęcie ołtarza głównego z tej kaplicy i dopiero
po analizie porównawczej i zidentyfikowaniu pewnych
szczegółów, nabrałem pewności co do tego że na zdjęciu z pocztówki, faktycznie uwieczniono wnętrze kaplicy
w Ołtarzewie z jej bocznym ołtarzem. Ucieszyłem się tym
ogromnie, ale to był dopiero przedsmak z tego odkrycia.
Jakże ogromne było moje zaskoczenie, kiedy otworzyłem
przesyłkę od listonosza z ową pocztówką. Poprzedni jej
właściciel, nawet słowem nie wspomniał że na odwrocie
jest zapisana. I tak moim oczom ukazała się przejmująca
wiadomość napisana 24 września 1944 roku w ożarowie. Pan który ją napisał, przeżył prawdopodobnie piekło
Powstania Warszawskiego i chciał poinformować swoich
bliskich o tym że żyje i ma się dobrze. Być może osoba
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ta przeszła przez szpital zorganizowany przez Radę Główną Opiekuńczą dla ludności warszawskiej, której udało
się przedostać na teren Ożarowa. Szpital ten mieścił się
na terenie należącym do huty szklanej w budynku. który przetrwał do czasów obecnych. Na jednej z jego ścian,
zawieszona została pamiątkowa tablica upamiętniająca
między innymi tę działalność. Kończąc powoli ten wpis,
zapraszam do przeczytania tych kilku jakże wciąż żywych
zdań. Mnie poruszają za każdym razem kiedy je czytam,
niby zwykły list, ale jaką wielką wartość miał w tych ciężkich wojennych czasach. Wiele rodzin czekało na takie
wiadomości i do wielu niestety takie listy nie dotarły...
Koszmar wojny, utrata bliskich, głód, cierpienia… dzisiaj
dla nas są to tylko słowa czytane lub gdzieś zasłyszane.
Musimy pamiętać o tych wydarzeniach i przekazywać tę
wiedzę dalszym pokoleniom, aby nigdy więcej koszmar
wojny się nie powtórzył!

„Droga i kochana Wiesiu. Przyjmij kilkanaście słów
od wujcia bo dzięki Bogu jestem zdrów, choć w niebezpieczeństwie życia już byłem całkowicie. Byłem ranny,
poparzony i na koniec zasypany w piwnicy, lecz w ufności
w Bogu i św. Antoniego ocalałem. Przeczytaj to mamusi.
Pozdrawiam i ściskam mamusię, .....( nieczytelne). Jestem
tułaczem na prowincji. Wujcio...”
Marcin Soduł
Ożarowski Portal Historyczny

WystaWa i koncert
19 września w Domu kultury Uśmiech odbył się wyjątkowy artystyczny wieczór. wernisaż wystawy malarstwa olejnego i akwarelowego artystki katarzyny Bukowskiej, który uświetnił występ kompozytora, wokalisty i gitarzysty kuby Michalskiego.

Katarzyna Bukowska studiowała na Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
Malarstwo stało się jej życiową pasją. Obecnie maluje
duże obrazy olejne i małe formy akwarelowe, portrety na
zamówienie i kopie znanych artystów. Inspiracje znajduje przeważnie w przyrodzie. Uwielbia przestrzeń, kolor
i światło w obrazie. Często maluje w plenerze podziwiając
otaczającą przyrodę.
Każdy artysta odczuwa swoje dzieła w niepowtarzalny sposób, który trudno opisać, dlatego też właśnie odbiorcy artystka pozostawia swobodę percepcji.
Kuba Michalski jest autorem, kompozytorem, wokalistą i gitarzystą.
Z żoną Anetą założył zespół „Cotton
Cat”. Nagrał z nim pięć płyt.
Jego piosenki uzyskiwały wyróżnienia na festiwalu OPPA, a w duecie
z Justyną Bacz wygrał Festiwal Pieśni
Leonarda Cohena w Krakowie.
Z solowymi recitalami ballad Cohena i Kaczmarskiego występował niemal
w całej Polsce.

W roku 2011 wydał solową płytę „Podróż”, na której
zamieścił własne kompozycje do wierszy wielkich poetów m.in. Leśmiana, Asnyka, Mickiewicza i Baudelaire’a.
W 2012 ukazał się album z piosenkami Kaczmarskiego,
zaś w roku ubiegłym płyta z utworami Leonarda Cohena.

Tekst: Marzena Kałużna, Dom Kultury „Uśmiech”
Foto: Katarzyna Cynika-Górnecka,
Dom Kultury „Uśmiech”
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Jubileuszowe Narodowe CzytaNie
z paNią dulską
Biblioteka Publiczna w ożarowie Mazowieckim
oraz Filia Nr 1 w Józefowie już po raz ósmy zorganizowały lokalną odsłonę Narodowego czytania. lekturą
tegorocznej, jubileuszowej 10. edycji była „Moralność
pani Dulskiej” Gabrieli zapolskiej – satyra na hipokryzję, skąpstwo, zakłamanie, obłudę i dbanie wyłącznie
o pozory, tzw. podwójną moralność.

ponieważ fragmenty dramatu Zapolskiej zostały zaprezentowane widzom w formie inscenizacji teatralnej.
Problematyka poruszona w Moralności Pani Dulskiej jest uniwersalna, co właśnie podnosi ów utwór
do rangi arcydzieła narodowego. Zagadnienia w nim
przedstawione stanowiły, chociaż nie wprost, pretekst

W Ożarowie wydarzenie zorganizowane zostało
w parku przed siedzibą Centrum Inicjatyw Społecznych. Gości i uczestników spotkania powitała Dyrektorka Biblioteki Anita Nowińska, słowo do licznie zgromadzonej młodzieży skierował Burmistrz Ożarowa
Mazowieckiego Paweł Kanclerz. List od Prezydenta RP
odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cichal.
Jak zawsze, kulminacyjnym punktem tego wydarzenia było czytanie lektury przez mieszkanki i mieszkańców gminy. Tegoroczna edycja wyróżniła się spośród dotychczasowych, nie tylko swoim jubileuszem,

do rozważań podjętych przez ożarowską młodzież
w tekstach, które zostały napisane i odczytane przez
ich autorów specjalnie z tej okazji. Tematy prac brzmiały: Czy współcześnie istnieją ludzie zakłamani, żyjący
na pokaz, wyznający kłócące się ze sobą wartości? Czy
współcześnie istnieje konflikt pokoleń i jak zobrazowany jest w literaturze? Czy bogactwo zapewnia szczęście w rodzinie?
Naszym zdaniem z trudnymi tematami młodzież
poradziła sobie świetnie, prezentując bardzo dojrzałe
spojrzenie na problemy współczesnych rodzin.
Kolejną nowością i zarazem ciekawym urozmaice-
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rów Mazowiecki, Domowi Kultury „Uśmiech” i Centrum
Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”. Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Domu Kultury „Uśmiech” Krzysztofowi Jabłońskiemu za pomoc w organizacji tego ważnego wydarzenia kulturalnego.
Poczęstunek dla uczestników ufundowała Cukiernia Ożarowska, której również serdecznie dziękujemy.
W Józefowie „Moralność pani Dulskiej” odczytali:
członkowie Klubu Pasjonatów, wolontariuszka oraz nauczycielki, uczniowie i rodzice z Płochocina. Wszystkim
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.
Podczas głównych obchodów w Parku Saskim w Warszawie Para Prezydencka ogłosiła, iż lekturą 11. edycji
Narodowego Czytania będą „Ballady i romanse” Adama
Mickiewicza. Powoli planujemy to wydarzenie. Postaramy się, aby jak wszystkie dotychczasowe, było wyjątkowe
i na długo pozostało w pamięci mieszkańców Ożarowa.

kUltUra

niem wydarzenia były występy Zespołu Ludowego
„Ożarowiacy”, z oprawą muzyczną Waldemara Dąbrowskiego. Członkowie Zespołu, pod wodzą Małgorzaty
Wojciechowskiej, wprowadzili nas w nastrój minionej
epoki, zapraszając wszystkich uczestników najpierw do
walca (w znanej aranżacji z „Nocy i dni”), a potem, na zakończenie, do wspólnie zatańczonego w parku poloneza.
Serdecznie dziękujemy naszym lektorom: Elżbiecie
Paderewskiej (Aniela Dulska), Franciszkowi Paczkowskiemu (Zbyszko Dulski), Joannie Koniecznej (Juliasiewiczowa), Grażynie Lipskiej-Zarembie (Lokatorka), Ninie Gruber (Mela Dulska), Annie Marsuli (Hesia Dulska)
i Rafałowi Zarembie (Felicjan Dulski) oraz młodzieży autorom i lektorom tekstów - Patrykowi Rafalątowi, Tomaszowi Szymankiewiczowi, Dariuszowi Wysockiemu,
Jakubowi Szmydowi, Jakubowi Bednarkowi, Nikodemowi Pankaninowi, Julii Szymańskiej i Zofii Kanieskiej.
Dziękujemy także nauczycielkom języka polskiego,
które przygotowały uczniów do tego spotkania: Ninie Gruber, Agnieszce Pyszlak, Danucie Jabczyńskiej
i Magdalenie Bednarskiej.
Ożarowska 10. edycja Narodowego Czytania odbyła się 4 września 2021 roku dzięki wsparciu Gminy Oża-

Anita Nowińska, Ewa Pawlak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

zaProszENiE Na wErNisaŻ i wystawę Malarstwa
w niedzielę 24 października o godzinie 17.00 odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Jarosława
Filipka. wystawa nosi tytuł “PEJzaŻ Polski” i będzie
prezentować akwarele z Mazowsza i Puszczy kampinoskiej.
Jarosław Filipek studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej i na University of Detroit w USA. Malarstwo studiował na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
w pracowniach Franciszka Maśluszczaka, Andrzeja Bieńkowskiego oraz Jacka Sempolińskiego. Mieszka i tworzy

roku. Puszcza Kampinoska to miejsce gdzie artysta mieszka i pracuje. Park narodowy z różnorodnymi krajobrazami:
wydmami, mokradłami, łąkami, rozlewiskami i strumieniami. Wielkie dęby. Różnorodne klimaty i pory roku były inspiracją prezentowanego cyklu akwareli.
Malarstwo artysty zawiera się w świecie zmienności,
migoczącym światłem i kolorem, zawsze wyzwalającym
wyobraźnię. Wywołującym własne tylko nam znane skojarzenia i przeżycia, które otaczają nas w sposób naturalny, otulają, ale są jednocześnie proste, łatwe, łagodne

w Izabelinie w Puszczy Kampinoskiej. Prace realizuje cyklami. Fascynacja pejzażem szczególnie widoczna jest
w malarstwie akwarelowym prezentowanym na wystawie.
PEJZAŻ POLSKI to notatnik z wypraw po Polsce, malarskie wspomnienia z miejsc fascynujących swoją naturalną
urodą. Akwarele pełne światła i nastroju. Prace charakteryzuje wnikliwa obserwacja przyrody w różnych porach

w przyswajaniu. Lekkie, stonowane impresje, pociągające zmysłowością i wrażliwością na niuanse kolorów.
Obrazy, które wnikają w nas. Można się do nich budzić,
szukać w nich ukojenia, wspominać miniony czas…
Zapraszamy do Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie
Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej 165. Wystawa potrwa do 28 listopada.
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kalENDariUM DoMU kUltUry „UśMiEcH”
- PaźDziErNik
DoM kUltUry ,,UśMiEcH”
w oŻarowiE MazowiEckiM, Ul. PozNańska 165
▶ 9 października (sobota) zapraszamy dzieci
(w dwóch kategoriach wiekowych) na kolejne warsztaty
twórcze: „Jeże z masy solnej”. Szczegóły i zapisy na stronie: strefazajec.pl.
▶ 10 października (niedziela) w godz.: 15:00-17:00
zachęcamy dorosłych do udziału w warsztatach plecionkarskich z „Siostry Plotą”. Poprowadzą je siostry, które
oprócz więzów krwi połączyła miłość i pasja do natury
i sztuki. Wspólnie kontynuują rodzinną tradycję tworząc
autorskie rękodzieło. Szczegóły i zapisy na stronie: strefazajec.pl.
▶ 17 października (niedziela) - godz. 17:00 zapraszamy wspólnie z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim na spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską – polska pisarka i reporterką.
▶ 23 października (sobota) w godz.: 13:00-15:00
warsztaty kulinarne dla dzieci. Podczas warsztatów dzieci wykonają samodzielnie przepyszne gofry. Szczegóły
i zapisy na stronie: strefazajec.pl.
▶ 24 października (niedziela) - godz.: 17:00 zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Jarosława Filipka „PEJZAŻ POLSKI”. Zaprezentowane zostaną akwarele
z Mazowsza i Puszczy Kampinoskiej.

cENtrUM iNicJatyw sPołEczNycH
Ul. PozNańska 292
Zapraszamy wszystkich do Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” (ul. Poznańska 292) na zajęcia
cykliczne o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym
i profilaktycznym. Można między innymi: dołączyć do
Strefy Malucha lub Klubu Gier Bitewnych; nauczyć się
gry w brydża; doskonalić pamięć z seniorami w ramach
Fitnessu Mózgu lub spełniać się twórczo w ramach zajęć „Rękodzieło”.
Ponadto od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 17:00 wyrabiamy spersonalizowaną Warszawską Kartę
Miejską (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy
Ożarów Mazowiecki.
▶ 9 października odbędzie się spotkanie Klubu Gier Bitewnych. Więcej informacji: go@maciejrozalski.eu
Filia DoMU kUltUry UśMiEcH w BroNiszacH
▶ 16 października (sobota) - godz. 10:00 zapraszamy
na „Warsztaty jesienne”. Uczestnicy wykonają dekoracje
z darów jesieni. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.
▶ 24 października (niedziela) - godz. 15:00 wystąpią
artyści z Teatru Jumaja. Zaprezentują przedstawienie dla
dzieci pt.: „Zdrowo, kolorowo”.

Dziękujemy za Twój udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Jest to badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie.
Spis powszechny to najważniejsze badanie i źródło danych, które pozwala zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”
i „jak żyjemy”. Spis powszechny obejmuje całą populację ludności i mieszkań danego kraju.
Udział w tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań był obowiązkowy. Jest to związane ze strategicznym znaczeniem tego badania dla funkcjonowania systemów informacyjnych państwa,
lokalnych samorządów oraz biznesu.
Pierwsze wyniki zakończonego właśnie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaną opublikowane już w styczniu 2022 r.
Koniec Spisu Powszechnego to okazja do podziękowania wszystkim,
którzy wypełnili obowiązek spisowy i wzięli udział w badaniu.
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15 października przypada Europejski Dzień walki
z rakiem Piersi, najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet. Powiedzenie „lepiej zapobiegać
niż leczyć” nabiera w tym okresie szczególnego znaczenia.
W Polsce od 2006 roku realizowany jest Program Profilaktyki Raka Piersi, skierowany do Pań w wieku od 50 do
69 lat. Jego założeniem jest przebadanie jak największej
populacji Polek, tak aby wykryć potencjalną chorobę na
najwcześniejszym etapie, a tym samym obniżyć wskaźnik
umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej. Mimo, że mammografia jest najbardziej skuteczną
metodą wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku
życia i najskuteczniejszym badaniem przesiewowym u
kobiet w przedziale wiekowym 50–69 lat, w 2021 roku z
bezpłatnych badań mammograficznych skorzystało zaledwie niewiele ponad 34 % uprawnionych Pań,

Pamiętajmy: wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz
daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.
Mammografia pozwala na wykrycie zmian bezobjawowych w bardzo wczesnym etapie rozwoju,
kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych.

iNForMacJE
Dla MiEszkańców

paździerNik - MiesiąCeM ŚwiadoMoŚCi raka piersi

W badaniach mogą uczestniczyć
Panie w wieku od 50 do 69 lat,
które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie
12 miesięcy.
Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano
zmiany nowotworowe o charakterze
złośliwym w piersi. Badanie jest bezpłatne, finansowana przez NFZ i nie wymaga skierowania lekarskiego.

Uprzejmie prosimy
o rejestrację pod
nr tel. 58 666 24 44
lub na
http://www.mammo.pl/
formularz.
W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym
prosimy przygotować dowód osobisty.
Na badanie prosimy zabrać ze sobą
zdjęcia z poprzednich mammografii, o
ile nie były one wykonane w pracowni
LUX MED.

Ożarów Mazowiecki
21 października 2021
przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji

W związku z epidemią Covid-19
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
Pań i personelu medycznego prosimy
o zrozumienie dla podjętych środków
ochrony oraz o stawienie się na badanie
w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

u. Szkolna 2 A
Zarejestruj się:
58 666 24 44
www.mammo.pl
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z Pracy
raDy MiEJskiEJ

zaMówiENia PUBliczNE
PoDPisaNo UMowy:
▶ z wykonawcą: F.H.U. coMtEr Paweł trojanowski
z siedzibą w Głusk/Leoncin na wykonanie projektu i budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Umiastowie za cenę ofertową brutto: 9.109.602,00 zł
▶ z wykonawcą: Usługi transportowe zofia wisińska
z siedzibą w Kienkówka/Stoczek Łukowski na dowóz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu dzieci z terenu
Gminy Ożarów Mazowiecki w celu realizacji obowiązku
szkolnego do szkół podstawowych, na pływalnię miejską
oraz na zawody sportowe, inne konkursy międzyszkolne, doraźne zastępstwa spowodowane awarią autobusu
gminnego lub chorobą kierowcy oraz na wycieczki we
wskazane miejsca w ramach akcji „Lato w mieście” oraz
„Zima w mieście” w roku szkolnym 2021/2022 - za cenę
ofertową brutto: 627.171,35 zł (do wysokości środków
zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 646.000,00 zł)
▶ z wykonawcą: Paweł Mońko KOMATRANS PRZEWÓZ
OSÓB z siedzibą w Pruszkowie na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku
szkolnym 2021/2022 w celu realizacji obowiązku nauki
do: Warszawy, Leszna oraz Lubiczowa/gmina Stare Babice - za cenę ofertową brutto: 443.504,16 zł (do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty
443.504,16 zł)
▶ z wykonawcą: MoJE BaMBiNo sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą w Łodzi na zakup wyposażenia meblowego,
pomocy edukacyjnych, wyposażenia multimedialnego
wraz z montażem dla placówek oświatowych na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki - za cenę ofertową brutto na
część A (dostawa wyposażenia meblowego): 510.878,04
zł - za cenę ofertową brutto na część C (dostawa pomocy
dydaktycznych): 26.316,18 zł

▶ z wykonawcą: BiUro-sErwis staniak stanisław
z siedzibą w Lublinie na zakup wyposażenia meblowego,
pomocy edukacyjnych, wyposażenia multimedialnego
wraz z montażem dla placówek oświatowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - za cenę ofertową brutto na część B (dostawa wyposażenia multimedialnego):
113.457,26 zł
oGłoszoNo-wszczęto PostęPowaNia
o UDziElENiE zaMówiENia PUBliczNEGo Na:
▶ rozbudowa drogi gminnej ulicy Wacława Szczypy
w Duchnicach (postępowanie powtórzone)
▶ projekt i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
▶ budowa hali pneumatycznej stanowiącej tymczasowe zadaszenie boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz
z budową kontenera technicznego przy Arenie Ożarów
w Kręczkach
▶ budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie „Osiedla
pod lipami” przy ul. Mazowieckiej w Macierzyszu (postępowanie powtórzone)
▶ zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem
kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi elementami instalacji zgodnie z opracowanymi
projektami wykonawczymi przeznaczonych dla 40 gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki w ramach „Programu Zwiększenia
Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie
Ożarów Mazowiecki” (postępowanie powtórzone)

Uchwały podjęte na Xliii sesji rady Miejskiej
w ożarowie Mazowieckim w dniu 23 września 2021 r.
▶ Uchwała Nr Xliii/386/21 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów
Mazowiecki.
▶ Uchwała Nr Xliii/387/21 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
▶ Uchwała Nr Xliii/388/21 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2021 roku.
▶ Uchwała Nr Xliii/389/21 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
▶ Uchwała Nr Xliii/390/21 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w miejscowości Bronisze.
▶ Uchwała Nr Xliii/391/21 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w miejscowości Umiastów.
▶ Uchwała Nr Xliii/392/21 w sprawie przejęcia drogi
powiatowej nr 4117W w celu zaliczenia jej do kategorii
dróg gminnych.
▶ Uchwała Nr Xliii/393/21 w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
20
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▶ Uchwała Nr Xliii/394/21 w sprawie pozbawienia
odcinka drogi kategorii drogi gminnej.
▶ Uchwała Nr Xliii/395/21 zmieniająca uchwałę
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ożarów Mazowiecki.
▶ Uchwała Nr Xliii/396/21 zmieniająca uchwałę
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
▶ Uchwała Nr Xliii/397/21 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 2021-2024”.
▶ Uchwała Nr Xliii/398/21 w sprawie rozpatrzenia
skargi na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
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).

małego kucharza
kącik kUliNarNy

Z przepiśnika pana domu

Jabłkowe ciasteczka
Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że dzieci uwielbiają pomagać rodzicom
w kuchni. A jeśli mogą same zrobić coś więcej, niż dosypać mąki, czy dolać wody to
już jest pełnia szczęścia. Fakt, że kuchnia po takiej pomocy często wygląda jak po
wojnie lub przynajmniej po przejściu tornada. Proponuję Wam szybki i prosty przepis
na smaczne ciasteczka, które dzieci same na pewno zrobią a kuchnia przy tym nie bedzie
przypominała krajobrazu po bitwie. Może jedynie po małym wybuchu.
składniki:
▶ 100 gram suszonych jabłek
▶ 200 gram mąki pszennej
▶ 100 gram masła
▶ pół łyżeczki proszku do pieczenia
▶ 100 gram cukru (najlepiej czcinowego)
▶ 1 duże jajo (lub dwa małe)
▶ szczypta soli
sposób wykonania:
1. Suszone jabka można kupic na targu lub przygotować samemu w piekarniku. Jabłka mielimy na małe
grudki (zdjęcie nr 2).
2. Do zmielonych jabłek dodajemy wszystkie składniki
oprócz jajek. Wyrabiamy ręcznie lub robotem kuchennym.
3. Gdy osiągamy lekko sypką konsystencję odsypujemy 3 łyżki (wykorzystamy je później jako posypkę do
ciastek). Do pozostałej części dodajemy jajka i wyrabiamy dalej.
4. Z otrzymanego ciasta robimy kulki 4-5 cm, które
układamy na uprzednio przygotownej balsze wyłożonej papierem do pieczenia. Kulki spłaszczamy i posypujemy posypką.
5. Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni.
6. Pieczemy przez ok 10-12 minut.
Ciasteczka doskonale smakuja z zimnym mlekiem

Smacznego
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Szanowni mieSzkańcy - płaćmy w terminie podatki i opłaty lokalne
zmiany w poStępowaniu egzekucyjnym w adminiStracji od 2021 r.
Chcemy przekazać Państwu kilka bardzo ważnych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla
Mieszkańców - płatników podatków i opłat lokalnych (od
nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych lub opłaty za odpady).
Gmina jako wierzyciel jest zobligowana do prowadzenia działań zmierzających do wyegzekwowania należności poprzez wysyłanie upomnień, a w przypadku
braku wpłaty w wyznaczonym terminie ma obowiązek
wszczynać postępowanie egzekucyjne w administracji poprzez przekazanie tytułów wykonawczych do
właściwych urzędów skarbowych.
Szanowni Państwo, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie, gdyż
przekazanie tytułu wykonawczego do urzędu skarbowego, wiąże się to z poniesieniem przez Zobowiązanego, czyli osobę, która nie zapłaciła ww. podatków
– dodatkowych kosztów.
▶ Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną za
wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji - 40,00 zł
▶ Jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej
opłata ta zostanie podwyższona do 100,00 zł
Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy, każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł.
To jednak nie koniec kosztów. Osoba, która nie zapłaci
ww. podatków bezpośrednio do gminy, zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5%
wartości wyegzekwowanej należności zgodnie z art. 64§
4 i §5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto zobowiązany (dłużnik) poniesie koszty
egzekucyjne oraz opłaty za czynności egzekucyjne (np.
wysyłanie korespondencji przez urząd skarbowy)
Najlepiej zobrazuje to przykład:
- jeżeli zaległość z tytułu podatku wynosi 150,00 zł - po
wysłaniu do Państwa upomnienia i nie opłaceniu należności nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego a

następnie wszczęcie egzekucji administracyjnej – urząd
skarbowy pobierze około 320,00 zł
Złożą się na to:
▶ należność główna w kwocie 150,00 zł,
▶ koszty upomnienia – 11,60 zł,
▶ opłata manipulacyjna – 100,00 zł,
▶ opłata egzekucyjna – przy 10% - 15,00 zł,
▶ zwrot wydatków – średnio 3 listy- 34,80 zł,
▶ inne - wg specyfikacji.
Chcemy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd
skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Gminy. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło
to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz
refinansowania wydatków poniesionych przez organ
egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą.
Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na
wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego
wykonywania obowiązków”.
Jak wspomniano na wstępie tej informacji, prowadzenie egzekucji administracyjnej przez urząd gminy
to obowiązek, a nie wybór.

DAM PRACĘ
ZATRUDNIMY OSOBĘ

DO ODŚNIEŻANIA
Z WŁASNYM CIĄGNIKIEM
I ROZSIEWACZEM
w miejscowości Macierzysz
k. Ożarowa, Tel. 605-998-209
Labors-wpis do rejestru agencji
zatrudnienia19794

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH.
Niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy.
PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik - Redaktor Naczelna,
KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
SKŁAD TEKSTU: PDF STUDIO Paweł Krupa, ul. Dmowskiego 70B/43, 05-850 Ożarów Mazowiecki
DRUK: Drukarnia Standruk 20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”
tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl,
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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FILMY
WARSZTATY

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI

KLUBIK DRUKU 3D
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WIĘCEJ NA WWW BIBLIOTEKI
Szczegółowy terminarz zajęć podamy
po zebraniu grup

Zapraszamy dzieci
w wieku 6-10 lat
wraz z opiekunami
(1 dziecko / 1 opiekun)
na zaczytaną noc
pełną mocy! :)
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8.10.2021 r.
w godz. 19.00-22.00
(piątek)

CZY

Ruszają zapisy
CZYTANIE NA DYWANIE
na zajęcia
w Bibliotece
Publicznej
LEKCJE BIBLIOTECZNE
w Ożarowie
PODSTAWY KODOWANIA
przy
DLA DZIECI
ul. Szkolnej 2

Liczba miejsc
ograniczona!
Zapisy od 16 września
w Filii nr 1 w Józefowie
tel. /22/ 292 60 22
lub mail:
jozefow@biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl
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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

17.10.2021 r.
o godz. 17.00
(niedziela)

9.10.2021 r.

w godz. 20.00-23.00
(sobota)

sala widowiskowa
Domu Kultury „Uśmiech"
ul. Poznańska 165

Zapraszamy dzieci
w wieku 6-10 lat
wraz z opiekunami
(1 dziecko / 1 opiekun)

Zapraszamy

na spotkanie
z mistrzynią literatury
faktu,
autorką bestsellerów,
jedną z najlepszych
polskich reporterek.

W programie: gry,
zabawy i dużo czytania
na wzmocnienie :)
Zapisy od 15 września
w Oddziale dla Dzieci
tel. /22/ 722 12 65
lub mail:
e.pawlak@biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl

Uw
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!

Pretekstem
do rozmowy będzie
jej ostatnia książka
o wojnie widzianej
oczami dziecka.

Spotkanie
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z Magdaleną
Grzebałkowską
Dofinansowano
ze środków
Instytutu Książki

Budżet gminy Ożarów mazOwiecki
Na stronie internetowej gminy w zakładce STREFA GOSPODARCZA - Budżet gminy Ożarów
Mazowiecki w 2021 r. udostępniamy najważniejsze informacje o dochodach i wydatkach
gminy przedstawione w formie graficznej.
Zapraszamy, dowiedz się skąd gmina bierze pieniądze i na co je wydaje.

