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Drodzy Sąsiedzi,

 Jak już wiecie w OSP funkcjonuje punkt odzieżowy 
dla uchodźców z Ukrainy. 
 Bardzo dziękujemy za dotychczasowe ubrania, buty 
i zabawki, których otrzymaliśmy od Was ogromną ilość!!! 
Swoją ofiarnością i otwartością na pomoc wywołaliście 
wiele uśmiechów i radości na twarzach ludzi, którzy zna-
leźli się w dramatycznej sytuacji. 

pOnOWnie ZWracamy Się dO WaS
Z WieLką prOśbą!!

 Z nadejściem ciepłych dni przyszło również ogromne 
zapotrzebowanie na lżejsze ubrania:

 ▶ odzież wiosenną i letnią dla dorosłych i dzieci 
od rozm. 110 w górę, 

 ▶ buty wiosenne i letnie dla dorosłych i dzieci. 

Ale również: 
 ▶ zabawki, hulajnogi, rowerki, rolki, piłki,
 ▶ pościel i ręczniki, 
 ▶ plecaki, walizki

rzeczy można przynosić do OSp
w Ożarowie mazowieckim (boczne 

wejście, schodami na górę) w godzinach 
funkcjonowania punktu odzieżowego: 

poniedziałek - piątek 
godz. 16.30- 20.00

 Prosimy nie przynosić odzieży i obuwia zimowego 
(kurtek, swetrów, czapek, itp). 

Z góry serdecznie dziękujemy za każde wsparcie
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 O miejscu w rankingu decyduje suma punktów po-
chodząca z oceny 15 poniższych kryteriów, opisujących 
rozwój gminy:

1. wydatki majątkowe inwestycyjne per capita,
2. wydatki na transport i łączność per capita,
3. procentowy udział wydatków majątkowych inwesty-
cyjnych w całkowitych wydatkach budżetu JST,
4. procentowy udział wydatków przeznaczonych na 
transport i łączność w całkowitych wydatkach budżetu JST,
5. procentowy udział dochodów własnych w budżecie JST,
6. liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców,

7. liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców,
8. liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 
na 1000 mieszkańców,
9. napływ ludności na teren JST na 1000 mieszkańców,
10. odpływ ludności z terenu JST na 1000 mieszkańców,
11. liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
na 1000 mieszkańców,
12. odsetek radnych z wyższym wykształceniem,
13. odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową,
14. odsetek mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną,
15. odsetek mieszkańców objętych usługami oczyszczal-
ni ścieków.

 Wyniki rankingu zostały również pod-
sumowane przez jego autorów - prof. 
Eugeniusza Sobczaka i Michała Stani-
szewskiego m.in. w następujący sposób: 
„Wśród gmin miejsko-wiejskich dominują 
gminy położone w obszarach oddziaływa-
nia głównych centrów, a mianowicie: Kąty 
Wrocławskie, Września, Ożarów Mazowiec-
ki, Błonie, Niepołomice i Stryków. W czterech 
gminach położonych w obszarach oddzia-
ływania centrów (Kąty Wrocławskie, Oża-
rów Mazowiecki, Błonie, Stryków) wskaźnik 
samodzielności finansowej zwiększył się. 
Wzrostowi tego wskaźnika towarzyszył sys-
tematyczny wzrost liczby osób pracujących 
na 1000 mieszkańców oraz wzrost wskaźni-
ka przedsiębiorczości. Wskazuje to, że syste-
matyczna realizacja celów strategicznych 
(poprawy konkurencyjności inwestycyjnej, 
tworzenie miejsc pracy oraz korzystny kli-
mat dla przedsiębiorczości) sprzyja utrzy-
maniu wysokiego poziomu samodzielności 
finansowej”. 

 Dyplomy wręczono 26 kwietnia, pod-
czas konferencji naukowej zorganizowa-
nej w Sejmie RP przez  Komisję Samorzą-
du Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział 
Zarządzania Politechniki Warszawskiej 
oraz Fundację Polskiego Godła Promocyj-
nego „Teraz Polska”.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak 
Zastępca Burmistrza

  Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła wysokie 7 miejsce wśród 602 gmin miejsko-wiej-
skich w Polsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju – Edycja 2020.
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Ranking ZRównoważonego 
RoZwoju - edycja 2020
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Realizacja inwestycji dRogowych
 trwają prace związane z modernizacją nawierzchni dróg 
gminnych. pierwsze efekty widoczne są już na ulicach łaź-
niewskiej, jasnej, Wspólnej drodze i michałowskiej.
 Na ulicy Łaźniewskiej powstała nakładka asfaltowa na odcin-
ku drogi o długości ok. 375 m. W ramach prac wykonane zostało 
poszerzenie pasa jezdnego do 4,5 m, dodatkowa podbudowa oraz 
nawierzchnia o powierzchni 1 687,5 m2. Całość robót została wy-
ceniona na kwotę 270 600,00 zł.
 Na ulicy Jasnej wykonano poszerzenie istniejącej części jezdnej 
do 5 metrów oraz wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzch-
ni 1208,4 m2. Nakładka powstała na odcinku długości ok. 244 mb. 
Roboty zostały wycenione na łączną kwotę 270 600,00 zł. 
 Ulica Michałowska została wyremontowana od skrzyżowania 
z ul. Wolską w kierunku zachodnim na odcinku około 450 mb. Łącz-
na powierzchnia modernizowanego odcinka wyniosła 1575 m2, 
a przez wykonawcę prac wyceniona została na 185 980,00 zł.
 Ostatnią z zakończonych modernizacji jest remont nawierzch-
ni ul. Wspólna Droga w Jawczycach. Odcinek długości ok. 240 mb 
i powierzchni 1320 m2, wyceniono na kwotę 126 820,00 zł.
 Wkrótce rozpoczną się prace na ulicach Źródlanej, Witkow-
skiej i Platanowej dopełniając rozstrzygnięty z początkiem kwiet-
nia przetarg. 
 Na ulicy Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim zakończona 
została przebudowa ogrodzeń, budowa zjazdów, chodnika, ka-
nalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudowa kolidu-
jących sieci. Wykonane zostało obstawienie drogi krawężnikami 
i wykonanie podbudowy z kruszywa. Kolejny etap to budowa 
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążą-
cej i ścieralnej. 
 Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie do-
kumentacji projektowej dla rozbudowy dróg gminnych ulic Matej-
ki, Chełmońskiego, Gierymskiego, Wyspiańskiego, Dobrej, Radzi-
wiłłów, Biedronki, Widok i Piłsudskiego w Ożarowie Mazowieckim. 
Łączna wartość podpisanej umowy wyniosła 484 743,00 zł.
O postępach w realizacji projektów będziemy Państwa informo-
wać na bieżąco.

  Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
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PRzetaRg na boisko i lodowisko
 Ogłoszony został przetarg na budowę boiska 
wielofunkcyjnego wraz z lodowiskiem przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Przetarg 
w formule zaprojektuj i wybuduj, zakłada wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz budowę lodowiska 
wraz z zadaszeniem typu namiotowego oraz funkcją 
sezonową toru wrotkarskiego wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną.

  Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji

i Remontów
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Drogie Dzieci, 

z okazji Waszego święta życzę Wam pokoju,
zdrowia, beztroskiego dzieciństwa, 

kochających i wspierających rodziców, 
wspaniałych oraz niezapomnianych przygód 

każdego dnia. Nie bójcie się marzyć, bo marzenia 
to często początek wielkich rzeczy .!
Niech uśmiech nigdy nie schodzi 

z Waszych twarzy! 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Gminny kaLendarZ WydarZeŃ dOStępny jeSt na StrOnie 
www.ozarow-mazowiecki.pl zakładka kaLendarium
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15 kwietnia br. burmistrz Ożarowa mazowieckiego paweł kanclerz i Skarbnik Gminy małgo-
rzata piotrowska podpisali w urzędzie marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu 
pn. „kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Oża-
rów mazowiecki - etap ii”. 
 W ramach realizacji przedsięwzię-
cia gruntownej termomodernizacji 
zostanie poddany budynek Szkoły 
Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie oraz budynek Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Obrońców 
Warszawy w Ożarowie Mazowiec-
kim, w którym obecnie funkcjonuje 
przedszkole.
 Prace termomodernizacyjne 
swoim zakresem obejmą m.in. ocie-
plenie ścian zewnętrznych i dachu, 
modernizację instalacji wewnętrz-
nych, wymianę oświetlenia oraz 
montaż Odnawialnych Źródeł Ener-
gii. Realizacja części prac budowla-
nych wchodzących w zakres rzeczo-
wy projektu została już zakończona, 
jednakże wykonanie pełnego zakresu termomoderniza-
cji planowane jest do końca 2023 r.
 Wartość projektu szacuje się na ponad 6 milionów 
złotych, z dofinansowaniem w kwocie niespełna 4 mln zł 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie 
jest efektem decyzji Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego oraz reakcji Unii Europejskiej, która od lat wspiera 
inwestycje mające na celu przejście na gospodarkę ni-
skoemisyjną i efektywne wykorzystanie zasobów natu-
ralnych. W dobie pandemii koronawirusa wyzwanie to 

jeszcze bardziej przybrało 
na sile. Fundusze pochodzą 
z tzw. inicjatywy REACT-EU 
będącej odpowiedzią Euro-
py na skutki pandemii CO-
VID-19.
 Realizacja projektu, 
poza polepszeniem komfor-
tu korzystania z obiektów 
dla uczniów oraz pracow-
ników, wpłynie pozytywnie 
na zwiększenie efektyw-
ności energetycznej bu-
dynków oraz zmniejszenie 
emisji szkodliwych gazów 
i pyłów do atmosfery.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy 

Zewnętrznych

UMowa o doFinansowanie na teRMoModeRnizacjĘ
PlacÓwek oŚwiatowych PodPisana
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 15 lutego br. rozpoczął się nabór wniosków 
do  udziału w programie ograniczenia niskiej 
emisji dla Gminy Ożarów mazowiecki - edycja 
2022, dzięki któremu mieszkańcy będą 
mieli możliwość, przy wsparciu finansowym 
z budżetu gminy, wymienić stare źródła ciepła na 
nowoczesne i ekologiczne zestawy grzewcze.
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 Dokumentacja dotycząca naboru (regulamin wraz 
z drukiem deklaracji uczestnictwa) jest dostępna na stro-
nie internetowej ozarow-mazowiecki.pl zakładka STREFA 
MIESZKAŃCA/WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH. Wer-
sja papierowa dostępna jest także w Urzędzie Miejskim 
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2.
 Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową 
od 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego bę-
dzie obowiązywał zakaz używania tzw. ,,kopciuchów”, 
dlatego do składania Deklaracji zachęcamy w szczegól-
ności osoby, które posiadają nieekologiczne kotły na pa-
liwa stałe (węgiel, ekogroszek, drewno) - na ich wymianę 
są jeszcze wolne miejsca na liście podstawowej Progra-
mu, które gwarantują otrzymanie wsparcia w wysokości 
do 5 000 zł jeszcze w tym roku.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

wyMiana koTŁów gRZewcZycH 
Z doPŁaTĄ Z BudżeTu gMiny w 2022 R. 

Haniebny cZyn WandaLa - ZdeWaStOWał
OdreStaurOWaną kapLicZkę W mySZcZynie

 kapliczka z widniejącym napisem „bOże ratuj naS – dObrOWOLna OFiara WłOścian WSi mySZcZyn 
– 1899 r.”, staraniem wielu osób, została w tym roku wyremontowana przez samorząd gminny przy udziale 
i zaangażowaniu mieszkańców gminy.  nowe ogrodzenie, oszklenie oryginalnych drzwiczek nasi mieszkańcy 
wykonali z artyzmem, w osobistym darze. 
 Kapliczka jako element krajobrazu kulturowego, jest ważnym dla mieszkańców obiektem sakralnym i kultu re-
ligijnego. Wandal zdewastował szklane elementy w drzwiczkach osłaniających nisze z ustawioną w jednej z nich fi-
gurką Najświętszej Maryi Panny. Dotychczas nieustalony sprawca, w haniebnym akcie sprofanował obiekt dokonując 

rozbicia elementów szklanych i dekapitacji świętej figurki 
ustawionej w niszy. Trwają działania i postępowanie mają-
ce ukarać przestępcę. Kolejny raz naprawienia drzwiczek 
podjął się nasz lokalny rzemieślnik, jako ofiarny udział 
w renowacji.
   Bulwersujący czyn wandala zdruzgotał wszystkich, nie-
prawdopodobne jest, że w ożarowskiej przestrzeni poru-
szają się tak nikczemne jednostki.   To już drugi incydent, 
miał miejsce prawdopodobnie nocą z 9 na 10 kwietnia  
b.r., nasze służby badają sprawę i nieuchronna kara do-
sięgnie recydywistę. Świadków zapraszamy do kontaktów 
ze Strażą Miejską w Ożarowie Mazowieckim.
   Prośba od pokoleń  „BOŻE RATUJ NAS” będzie trwała na 
kolejne lata.

 Agnieszka Grzeluk
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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W aPel do MieszkańcÓw gMiny ożaRÓw Mazowiecki

o nie niszczenie Mienia PUblicznego

W A Ż N E

UWAGA

 dewastacja mienia 
publicznego jest coraz 
większym problemem 
gminy Ożarów mazo-
wiecki. niestety, bez 
skrupułów niszczone 
jest to, co należy do nas 
wszystkich: place za-
baw, przystanki, ka-
pliczki, ławki w parkach. 
Gmina stara się syste-
matycznie zapewniać 
monitoring w kolejnych 
miejscach, ale sam mo-
nitoring, choćby najbardziej rozbudowany, nie wystar-
czy jeśli  wszyscy nie będziemy dbali o wygląd naszej 
gminy i reagowali na wszelkie oznaki chuligańskich 
zachowań. nie możemy biernie przyglądać się temu, 
jak niszczone jest to, co ciężką pracą zostało stworzone 
i należy do każdego z nas.
 W ostatnich dniach poruszyła nas wszystkich sprawa 
zniszczeń na placu zabaw przy Parku Ołtarzewskim. Plac 
ten budowaliśmy od 2017 roku w czterech etapach, do-
kładając co roku nowe elementy. Łączne nakłady na jego 
realizację to prawie 1,2 miliona złotych. Staraliśmy się, 
aby był on bezpieczny, atrakcyjny i przyjazny dla wszyst-
kich. Przykro patrzeć na rozbite zabawki i sprzęty pokryte 
wulgaryzmami. 
 Potrzebne jest działanie, dlatego zwracamy się 
do mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki o reago-
wanie w sytuacji zaobserwowania nieodpowiednich za-
chowań, a w razie potrzeby – informowanie stosownych 
służb: straży miejskiej lub policji. Niech wandale nie czują 
się bezkarni! Nie możemy tolerować takich zachowań! 
 Nie bójmy się zwrócić uwagi osobom, które w niewła-
ściwy sposób korzystają z placu zabaw i zamontowanych 

tam urządzeń lub na jego teren wchodzą z psem. Plac 
zabaw jest miejscem, gdzie pod opieką pełnoletnich po-
winny bawić się dzieci. 
 Staramy się, aby w każdym roku powstawały w naszej 
przestrzeni publicznej inwestycje sprzyjające integracji 
społecznej. Czy ta praca i zaangażowanie ma sens, jeśli 
jedni coś budują i tworzą dla wspólnego dobra, a inni 
to bezmyślnie niszczą? Tak, wierzymy, że ma sens, dla-
tego ogłoszone zostały przetargi na budowę basenów 
zewnętrznych i skateparku, ale nie dajemy przyzwolenia 
na niszczenie wspólnego dobra. 
 Zwracamy się do Państwa - mieszkańców Gminy Oża-
rów Mazowiecki - o reagowanie w sytuacjach zagrażają-
cych bezpieczeństwu, polegających na niszczeniu mienia 
publicznego i naruszaniu porządku publicznego. Wierzy-
my, że wspólnie jesteśmy w stanie zatrzymać niepożąda-
ne zachowania jakie mają miejsce. 

Paweł Kanclerz 
Burmistrz  Ożarowa Mazowieckiego

Andrzej Cichal
Przewodniczący Rady Miejskiej

nie reaGujeSZ - akceptujeSZnie reaGujeSZ - akceptujeSZ
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dŁużsZy wyjaZd PoZBawi ucHodźcę 
PRawa do świadcZeń

 Obywatele ukrainy, którzy złożyli wniosek 
o świadczenie wychowawcze 500+ lub o rodzinny ka-
pitał Opiekuńczy i planują wyjazd z polski, powinni 
poinformować o tym ZuS.
 Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy 
z Polski powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legal-
nego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją utraty pra-
wa do legalnego pobytu jest z kolei utrata przez niego 
prawa do świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne jest, aby 
obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o te świadcze-
nia i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. 
Cudzoziemcy mogą zrobić to za pomocą Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS. 

ZuS sprawdza
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, aby 
sprawdzić czy dana osoba opuściła Polskę. Cudzoziemiec, 
który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje 
ZUS o swoim wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie 
pobrane środki wraz z odsetkami. Instytucja weryfikuje 
legalny pobyt obywateli Ukrainy zarówno na etapie przy-
znawania świadczeń jak i w dowolnym momencie w trak-
cie okresu świadczeniowego. ZUS ma bowiem dostęp 
do różnych państwowych rejestrów. Chodzi np. o syste-
mu informacji oświatowej, centralny wykaz ubezpieczo-
nych. W razie potrzeby ZUS będzie mógł także korzystać 
ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, prowadzone-
go przez Straż Graniczną.

 Ponadto, w przypadku wątpliwości dotyczących speł-
nienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, 
w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS 
może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udziele-
nia wyjaśnień w swojej placówce. Urząd może wstrzymać 
wypłatę świadczenia wychowawczego jeżeli świadcze-
niobiorca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyzna-
czonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających 
wpływ na prawo do świadczenia. Te zasady obowiązują 
zarówno Polaków, jak i cudzoziemców. 
 Uchodźcy powinni poinformować ZUS także w sy-
tuacji, kiedy wyjadą na zachód do krajów UE. W ramach 
współpracy pomiędzy instytucjami właściwymi do reali-
zacji unijnych przepisów o koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego, ZUS może pozyskać informację 
o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ra-
mach prowadzonego postępowaniu o przyznanie świad-
czeń rodzinnych w innym państwie członkowskim UE/
EFTA.
W ramach wsparcia realizowanego przez ZUS obywatele 
Ukrainy mogą korzystać z programów dla rodzin takich 
jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy „Rodzina 500+”. 

Piotr Olewiński
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa mazowieckiego

 Zwracamy się do państwa o pomoc dla naszego 
synka jasia robaka. jaś urodził się w 33 tyg. ciąży 
jako bliźniak drugi z wagą 1480 gram.
 Po porodzie stwierdzono u niego małogłowie, do-
komorowy krwotok 3 stopnia, retinopatię wcześnia-
ków, niedokrwistość, wodogłowie wrodzone. Dalsza 
diagnoza lekarzy to mózgowe porażenie dziecięce 
czterokończynowe, spastyczność.
 Na obecną chwilę Jaś musi mieć przeprowadzo-
ną operację w Paley European Institute w Warszawie, 
polegającą na obustronnej rekonstrukcji stawów bio-
drowych, uwolnienia stawów kolanowych obustron-
nie. Jaś ma podwichnięte lewe biodro, prawe jest na 
granicy podwichnięcia, duże przykurcze nóżek, dlate-
go tak ważna i potrzebna jest ta operacja.
 Niestety koszty leczenia i rehabilitacji to 150 tysię-
cy złotych. Koszty te przewyższają nasze możliwości 
finansowe.
 Prosimy ludzi o dobrym sercu o udzielenie pomo-
cy Jasiowi w zbieraniu pieniędzy na operację i rehabi-
litację, które mogą przywrócić mu możliwość pioniza-
cji a w przyszłości nauki chodu.
 
Za okazaną pomoc bardzo serdecznie dziękujemy.

Rodzice 

pOmOc dLa jaSia rObaka
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jeżycjada Po Raz szÓsty
 biblioteka publiczna w Ożarowie mazowieckim 
wzięła udział w szóstej edycji Ogólnopolskiego czy-
tania jeżycjady małgorzaty musierowicz. W tym roku 
wydarzenie oddaliśmy w ręce młodzieżowego Wo-
lontariatu biblioteki. W przestrzeni wirtualnej oraz 
we wszystkich naszych placówkach prezentowaliśmy 
prace związane ze znaną serią książek, której poświę-
cona jest coroczna kampania, zorganizowana przez 
Wydawnictwo akapit press. 
 Do śledzenia akcji na Facebooku i w bibliotece za-
prosiliśmy nie tylko młodzież. Zależało nam, aby zgro-
madzić w jednym czasie wszystkich miłośników serii, 
którzy towarzyszą Borejkom od lat, jak i nowych przyja-
ciół Jeżycjady.
 Nasi Wolontariusze wykazali się niezwykłą pomysło-
wością. Powstały prace bardzo różnorodne: bookselfie, 
plakaty, nagrania czytanych fragmentów serii oraz qu-
izy, zagadki i prezentacja multimedialna. Wśród nagrań 
znalazł się nawet fragment przetłumaczony i przeczyta-
ny po ukraińsku przez naszą Czytelniczkę. 
W ten sposób chcieliśmy zachęcić nowych 
mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego – 
naszych sąsiadów z Ukrainy do odwiedza-
nia Biblioteki i sięgnięcia po cykl Małgorza-
ty Musierowicz. 
 Tradycyjnie podczas akcji rozdawaliśmy 
Czytelnikom, odwiedzającym nasze placów-
ki, pocztówki z cytatami (przygotowanymi 
również przez młodzież), a na naszym Face-
booku pojawiło się wiele ciekawostek zwią-
zanych z Jeżycjadą (odbiorcami wszystkich 
wpisów były aż 5833 osoby).  
 W akcji udział wzięło piętnaścioro Wolon-
tariuszy: Klara, Nadia, Maciek, Bartosz, Ksa-
wier, Mateusz, Kuba, Marianna, Zosia, Alek-
sander, Natalia, Karol, Ignacy, Oliwia i Wojtek. 
 Bardzo cieszy nas to, że na przełomie 
kwietnia i maja wzrosła liczba wypożycza-
nych książek z cyklu Jeżycjada, co świad-
czy o tym, że coroczna ogólnopolska akcja, 

w której Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
bierze udział od samego początku, ma sens.

Ewa Pawlak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

kOndOLencje



11Informator Ożarowski 4/126 2022

k
u

Ltu
r

a

RÓże dla czytelnikÓw biblioteki PUblicznej
w ożaRowie MazowieckiM 

 22 kwietnia, w przeddzień Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich, my bibliotekarze z Biblio-
teki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, rozdawa-
liśmy róże i …uśmiechy na ulicach Ożarowa, Józefo-
wa i Święcic. Wstępowaliśmy do sklepów, punktów 
usługowych, przychodni, by sprawić pachnącą nie-
spodziankę jak największej liczbie osób. Spotkać 
nas było można również na peronach ożarowskiego 
dworca. Piękne kwiaty dostał od nas także każdy 
Czytelnik, który odwiedził tego dnia naszą bibliote-
kę lub jej filie.
 Sponsorem róż był Warszawski Rolno-Spożyw-
czy Rynek Hurtowy SA „Bronisze”, za co bardzo dzię-

kujemy w imieniu swoim i Czy-
telników Biblioteki.
 Za rok planujemy kolejną 
edycję Akcji Książka i Róża, bo 
choć to święto, które korzenia-
mi sięga historii Hiszpanii na 
dobre przyjęło się w Polsce (od 
2002 roku), a także w Ożarowie 
Mazowieckim dając dużo rado-
ści mieszkańcom naszej gminy, 
i nam bibliotekarzom.

Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

 W związku z rosnącą liczbą kolejnych przypadków wścieklizny u dzikich zwierząt wolnożyjących na te-
renie województwa mazowieckiego, Wojewoda mazowiecki rozporządzeniem z 15 kwietnia br. rozszerzył 
obszar zagrożony m.in. na powiat warszawski zachodni.  
 Zgodnie z wydanym przez Wojewodę rozporządzeniem na obszarze zagrożonym:

zakazuje się:
 ▶ organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów zwierząt wrażliwych na wściekliznę, za wyjątkiem tar-

gów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem psów, kotów i koni na warunkach określonych przez właściwego 
terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii

 ▶ organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz po-
lowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie po-
wiatowego lekarza weterynarii.

nakazuje się:
 ▶ trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
 ▶ pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły 

miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach;
 ▶ szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, 

a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

RozPoRządzenie wojewody Mazowieckiego w sPRawie zwalczania
wŚcieklizny zwieRząt na teRenie wojewÓdztwa Mazowieckiego
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informator Ożarowski: Zacznijmy od początku, co to 
jest vlog?
jarek męcina: Vlogi to internetowe dzienniki zapisane 
w formie materiału reportażowego publikowanego w sieci 
w formie filmów.  Można powiedzieć, że blog to „pisany” 
dziennik internetowy, natomiast vlog to jego filmowy od-
powiednik. Spełnia on zazwyczaj rolę rozrywkową, infor-
macyjną lub edukacyjną. Najpopularniejszym serwisem, 
w którym vlogerzy publikują swoje materiały jest YouTube.  

iO: jak to się stało, że zacząłeś prowadzić vloga?
jm: To może od początku… mam o 14 lat starszego bra-
ta, a on wyjeżdżając na wakacje sta-
rał się wybierać „mniej popularne jak 
na tamte czasy i bardziej egzotycz-
ne” miejsca. Zabierał ze sobą kamerę 
i nagrywał te piękne miejsca dodając 
do tego własny komentarz. Można po-
wiedzieć, że był to początek polskiego YouTube’a w cza-
sach, kiedy on jeszcze nie istniał. Kiedyś nagrania nie miały 
niestety takiej jakości jak obecnie, często filmom brako-
wało ostrości lub ruch kamery nie był tak płynny, ale filmy 
te, to do dzisiaj świetna pamiątka, którą można obejrzeć 
w rodzinnym gronie. Nagrania te mam do dzisiaj i chciał-
bym je kiedyś wrzucić na YouTube, ale wymaga to ich 
„odświeżenia” oraz pracy edycyjnej. Zachwycony tymi 
pięknymi miejscami postanowiłem, że na jedne z kolej-

nych wakacji pojadę razem z bratem i sam podczas tych 
wyjazdów bardzo chętnie łapałem za kamerę i stawiałem 
pierwsze reżyserskie kroki. Z perspektywy czasu myślę, 
że to te wakacyjne, nastoletnie wyjazdy, natchnęły mnie 
do nagrywania własnych podróży.

iO: czy podczas swoich podróży jesteś zwykłym tury-
stą czy autorem vloga?
jm: Rzeczywiście patrzę na otoczenie przez pryzmat ka-
mery, ale chcę też cieszyć się danym miejscem jak każda 
inna osoba.  Zawsze mam przy sobie aparat, ale planu 
dnia na urlopie nie warunkuję w 100% nagrywaniem 

materiałów do filmów. Staram się za-
chować w tym wszystkim balans i po-
kazać ciekawą rzeczywistość i miejsca 
warte odwiedzenia, nie zapominając 
przy tym jak ważne jest przeżywanie 
podróży tam na miejscu. 

iO: Sam organizujesz swoje podróże czy może korzy-
stasz z usług biur turystycznych?
jm: Nie korzystam z biur podróży, podróżuję zazwyczaj 
z żoną i wszystko organizujemy sami. Od momentu wy-
jazdu do Tajlandii, kiedy to kupiliśmy jedynie bilety lotni-
cze  w obie strony, a resztę – czyli noclegi i trasę podró-
ży ogarnialiśmy już na miejscu, wiedzieliśmy, że ten styl 
podróżowania odpowiada nam najbardziej. Kiedy można 

podczas wyjazdów
bardzo chętnie łapałem 

za kamerę

Zapraszam w podróż po różnych zakątkach świata
widzianych moimi oczami 
- wywiad z jarkiem Męciną, mieszkańcem ożarowa Mazowieckiego,  
autorem vloga - jarek jay Mecina - Travel Vlog
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samemu zaplanować i stworzyć wyjazd „szyty na mia-
rę”, dla nas, niż być zdanym na sztywny program i pobyt 
w danym, z góry ustalonym miejscu. Cenimy sobie ela-
styczność i możliwość zobaczenia miejsc, na których nam 
najbardziej zależy. Oczywiście zda-
rza się, że część noclegów czy wejść 
do rezerwatów przyrody lub muzeów 
rezerwujemy wcześniej będąc w Pol-
sce, ale najczęściej wynika to z tego, 
że łatwiej o wolne miejsca i terminy, 
gdy zrobi się to wcześniej. Podróże to 
też poznawanie nowych ludzi, autochtonów którzy pole-
cają ciekawe miejsca oraz takie, które nie zawsze można 
znaleźć w przewodniku. Takie sytuacje niejednokrotnie 
mieliśmy w czasie podróży po Turcji czy Grecji. Napotka-
ni ludzie byli lepszymi inspiratorami i przewodnikami niż 
niejedna książka czy polecane w nich popularne miejsca.

iO: jak wybierasz kierunki swoich podróży?
jm: Mam listę miejsc, które najbardziej mnie interesu-
ją i chciałbym je zobaczyć np. Japonia, Bliski Wschód, 
Azja południowo-wschodnia (Wietnam, Laos), Ameryka 
Południowa, ale nie mam harmonogramu czasowego. 
Korzystam z atrakcyjnych ofert lotów, które akurat znaj-
duję i lecę…
 W ten sposób udało mi się upolować loty do Argentyny, 
za 1200 zł w obie strony. Kwota, patrząc na trasę, naprawdę 
bardzo niska.  W sumie bardziej zależało mi na zwiedzeniu 
Urugwaju, ale dostanie się z Buenos Aires, gdzie lądował 
samolot do Montevideo, czyli stolicy Urugwaju to już ła-
twizna, więc żal było nie skorzystać z tej oferty.
 Będąc w Buenos Aires postanowiłem zalogować się 
na aplikacji „Couchsurfing”, gdzie znalazłem osobę, która 
była moim lokalnym przewodnikiem po Urugwaju.

iO: co to jest  couchsurfing?
jm: Jest to aplikacja, która pozwala na znalezienie oso-
by w danym państwie, która może ugościć cię u siebie 
w domu lub być twoim lokalnym przewodnikiem i poka-
zać ciekawe miejsca. W aplikacji 
ludzie z różnych miejsc na świe-
cie wystawiają swoje ogłoszenia, 
w których opisują co mogą kon-
kretnie zaoferować, a pozostali 
uczestnicy, którzy mieli już okazję 
z ich pomocy skorzystać wysta-
wiają im opinie i komentarze. Na-
pisałem przez tę właśnie aplikację 
do jednej z dziewczyn z Urugwaju z propozycją wspólne-
go zwiedzania stolicy.
 Spotkaliśmy się w Montevideo, skąd udaliśmy się 
do Maldonado - czyli jej rodzinnego miasta. Wypo-
życzyliśmy samochód i zwiedziliśmy praktycznie cały 
Urugwaj - tu należy dodać, że państwo to jest 4 razy 
mniejsze niż Polska, więc objechanie go wzdłuż i wszerz 
nie stanowiło aż tak dużego problemu.  Przed tym wy-
jazdem przez kilka miesięcy uczyłem się języka hisz-
pańskiego, żeby znać przynajmniej podstawy języka 
kraju, do którego się udaję,  ale i tak porozumiewaliśmy 
się głównie po angielsku. Bardzo miło wspominam tę 
podróż. Jako ciekawostkę powiem, że Lorena uczestni-

czyła w moim ślubie w Polsce i cały czas utrzymujemy 
ze sobą świetny kontakt, a w planach mamy już kolejne 
spotkanie w Ameryce Południowej. 

iO: co zwiedzasz najchętniej pod-
czas podróży: zabytki, natura, kul-
tura?
jm:  Wcześniej, przed podróżą robię 
rozeznanie, co warto w danym miejscu 
zobaczyć z tak zwanej listy „must see”, 
staram się łączyć miejsca popularne, 

z tymi mniej uczęszczanymi. Zależy mi na zobaczeniu 
atrakcyjnych miejsc i zabytków, ale chcę też poczuć kli-

mat kraju, ludzi i ich kulturę. Uczę 
się odkrywania nieoczywistych 
miejsc, co staram się pokazywać 
w moich vlogowych materiałach.

iO: Wracając do twojego vloga, 
skąd czerpiesz inspiracje?
jm: Unikam powielania czyjejś 
narracji czy sposobu przedstawia-

nia świata, staram się znaleźć swój styl. Inspiracji szukałem 
na początku mojej przygody przeglądając najlepsze moim 
zdaniem vlogi: BezPlanu, Globstory czy Vlog Casha.

iO: Wracasz z podróży z nagraniami i co dalej? co mu-
sisz zrobić by trafiły na twój kanał?
jm: Najtrudniejszy proces przygotowania materiału 
do publikacji to jego montaż. Wielu osobom mogłoby 
się wydawać, że samo zbudowanie narracji jest trudne. 
Ona przychodzi z biegiem czasu coraz łatwiej. Następ-
nie wkraczają aspekty techniczne, takie jak odpowiednia 
ekspozycja ujęcia, odpowiedni klatkarz materiału, itd. Ale 
cała zabawa rozpoczyna się dopiero podczas montażu. 

napotkani ludzie byli 
lepszymi inspiratorami 

i przewodnikami
niż niejedna książka

Zanim naciśniemy przycisk 
„record”, warto poznać kilka 

podstawowych
zasad kompozycji

i techniki nagrywania
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To tutaj film nabiera finalnych kształtów.  Mając 
kilkadziesiąt lub czasem kilkaset krótkich ujęć 
trzeba zmontować je w jeden film, który trwa po-
wiedzmy 15 lub 20 minut. To jest najtrudniejszy 
etap.

iO: ile masz opublikowanych vlogów na swoim 
kanale?
jm: Aktualnie mam na kanale opublikowane 42 
filmy. Jak tylko czas mi pozwala to montuję ko-
lejne i systematycznie je udostępniam. Najstarszy 
na kanale jest film z Kuala Lumpur, sprzed około 
2 lat. Natomiast najwięcej odsłon - ponad 8 tysię-
cy mają relacje z Bieszczad. Może to taka tenden-
cja, że szukamy miejsc bliskich, a nie tylko tych 
egzotycznych i trudniej dostępnych. Wśród wielu 
pomysłów są też takie żeby nagrać serię z Warsza-
wy, zobaczymy co z tego wyjdzie.

iO:  to ja mam dla ciebie propozycję/wyzwa-
nie – nagraj vloga z Ożarowa mazowieckiego.
jm: Też kiedyś o tym myślałem. Przyjmuję wy-
zwanie i postaram się je zrealizować.

iO: czy warto nagrywać filmy dla siebie? na 
co zwracać uwagę?
jm: Stanowczo odpowiem, że warto. Jeżeli mają 
to być krótkie wakacyjne filmiki, to warto je 
przemyśleć, mieć plan. Opracować ujęcie nieco 
wcześniej, zanim naciśniemy przycisk „record”. 
Warto poznać kilka podstawowych zasad kompozycji 
i techniki nagrywania.  Sprzęt nie odgrywa tutaj głów-
nej roli, jest jedynie narzędziem, do tego w jaki sposób 
coś zostanie przez nas pokazane. Doświadczenia naby-
wa się z czasem, a nagrania to pamiątka na lata.

iO: dziękuję za rozmowę i czekam na ożarowskiego 
vloga.
jm: Również bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam 
do odwiedzenia mojego kanału.

Rozmawiała:
Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik

 Z dumą  informujemy, że w tym roku szkolnym 
2021/2022 laureatami Wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie, repre-
zentującymi  Szkołę podstawową nr 1 im. j. kusociń-
skiego w Ożarowie mazowieckim, zostali uczniowie:
•	 Tomasz	Szymankiewicz	z	klasy	8H
•	 Nikodem	Pankanin	z	klasy	8E
 Gratulujemy Chłopcy!!! To wielkie osiągnięcie! Każda 
szkoła średnia stoi przed Wami otworem! Życzymy powo-
dzenia w wyborze szkoły oraz dalszej edukacji!
 Współautorką tego sukcesu jest Pani mgr Ewa No-
wosielska, nauczycielka, która zaraziła pasją, przygoto-
wywała i wspierała uczniów na każdym etapie konkursu.
 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy 
z uczniami!!!

Dyrektor Szkoły
Izabela Milde

GratuLujemy
WiedZy

O SpOłecZeŃStWie
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 W kwietniu został przeprowadzo-
ny ii etap Gminnego konkursu poezji 
i pieśni patriotycznej  „patrz w przy-
szłość, pamiętaj o przeszłości…”, 
którego organizatorem była Szkoła 
podstawowa w płochocinie. po dwu-
letniej przerwie spowodowanej pan-
demią odbyła się już Xii edycja tego 
konkursu.
 W konkursie udział  wzięli uczniowie 
ze szkół: 
•	 Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusociń-
skiego w Ożarowie Mazowieckim
•	 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców 
Warszawy w Ożarowie Mazowieckim
•	 Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Święcicach
•	 Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkie-
wicz w Duchnicach
•	 Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie.

 
 
 

 

 W sumie w konkursie wzięło udział 57 uczniów 
w dwóch przedziałach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII
-VIII. 
Przyznano nagrody w czterech kategoriach: recyta-
cja, śpiew solowy, grupa wokalna, zespół wokalno
-instrumentalny.
 Poza nagrodami rzeczowymi nagrodą w konkur-
sie jest również możliwość zaprezentowania swoich 
umiejętności podczas koncertu laureatów, który 
odbywa się w dniu święta naszej Szkoły – rocznicy 
nadania imienia Szarych Szeregów. W tym roku taką 
uroczystość obchodziliśmy 28 kwietnia.
 Poezją i pieśnią chcemy uczcić pamięć bohate-
rów, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w wolnej, nie-
podległej Polsce.
 W takim dniu należy przypomnieć bohaterstwo 
młodych ludzi, ubranych w harcerskie mundurki, 
którym 1 września 1939 r. zabrano przyszłość i ma-
rzenia, dając w zamian karabin. Przywołując boha-
terstwo takich postaci jak Alek, Zośka czy Rudy przy-

pominamy, że to właśnie szkoła nauczyła tych młodych 
ludzi odwagi, ofiarności i odpowiedzialności za wspólne 
dobro. Na współczesnej szkole spoczywa równie wielkie 
zobowiązanie kontynuowania szczytnych idei. 
 Uroczystość, która odbyła się 28 kwietnia była do-
skonałą okazją do tego, by pochwalić się swoimi osią-
gnięciami. Szkoła zawsze była i będzie miejscem, w któ-
rym kształtuje się młode, świadome swojej wartości, 
pokolenie. 

Magdalena Szkup

„Więc połączmy W jedno, spraWę Wspólną, piękną…”
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a  jeszcze dwie dekady wstecz, spacerując po ulicach 
osiedla mickiewicza dało się zobaczyć bardzo okaza-
ły jak na tę cześć miasta budynek dużej hali magazy-
nowej z bardzo oryginalnym półokrągłym dachem.  
budynek ten był jednym z trzech obiektów wybudo-
wanych w 1924 roku przez holenderską firmę, która 
zajmowała się produkcją i dystrybucją nasion i nawo-
zów sztucznych.  
 Pomimo tego, że cały kompleks powstał w latach 
dwudziestych XX wieku, to swoim stylem architekto-
nicznym nawiązywał do obiektów przemysłowych, któ-
re powstawały na przełomie XIX i XX wieku w czasach 
rozkwitu przemysłu w pobliżu Warszawy. Na  jego roz-
kwit bez wątpienia miał wpływ duży ośrodek miejski ja-
kim była stolica, jak również dobra komunikacja kolejo-
wa, która zapewniała szybki transport towarów.  Trzeba 
zaznaczyć, że ze względu na brak alternatywnego środ-
ka transportu, kolej w tamtych czasach wiodła prym. 
 Te czynniki wpłynęły najpewniej na decyzję wyboru 
Ożarowa na jedną z filii firmy Kuhn&Co z główną siedzi-
bą w holenderskim Naarden.  I tak przy głównej bramie 
wjazdowej od strony ulicy Mickiewicza, postawiono mu-
rowany budynek o przeznaczeniu administracyjno-biu-
rowym. Za nim  w centralnej części działki wystawiono 
dużo halę-magazyn o charakterystycznym półokrągłym 
dachu.  W części wschodniej był jeszcze jeden budynek, 
niestety nie udało się ustalić jego przeznaczenia. Bezpo-
średnio na teren firmy poprowadzona została bocznica 

kolejowa dla łatwiejszego dowozu i dystrybucji nasion 
i nawozów.  Dużą halę zaprojektował inż. Broda z Toru-
nia, był to majstersztyk w skali kraju. Drewniany półokrą-
gły dach osadzony na potężnych murach, nie wymagał 
podparcia żadnej dodatkowej konstrukcji. Do wybuchu 
wojny z budynkiem dużej hali nie było większych pro-
blemów, po wojnie jej stan zaczął się pogorszać. Podob-
no w wyniku drgań wywołanych przez eksplodującą 
amunicję ze spalonego na torach polskiego pociągu we 
wrześniu 1939 roku, mury zaczęły się rozjeżdżać i pękać. 
Zastosowano środki zaradcze i w środku dużej hali po-
wstała wewnętrzna konstrukcja zbudowana z drewnia-
nych podpór i wzmocnień. Zachowało się bardzo cieka-
we zdjęcie z lat powojennych na którym widać jak ten 
magazyn wyglądał w środku. Nie udało mi, ustalić jaką 
funkcję spełniał ten kompleks w czasie wojny. Wiadomo 

SuSZarnia i Skład naSiOn buraka cukrOWeGO
HOLenderSkiej Firmy kuHn&cO.

Reklama firmy Kuhn&Co zamieszczona w Gazecie 
Cukrowniczej, wydanie z grudnia 1923 roku.  

Ostatnie zdjęcia dużej hali rozebranej 
na początku obecnego stulecia.
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natomiast, że w latach pięćdziesiątych miała tu swoją 
siedzibę Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej. 

 Do 1989 roku właścicielem terenu w dalszym ciągu 
była holenderska firma Kuhn. W latach dziewięćdzie-

siątych mieścił się tutaj sklep zajmujący się 
dystrybucją zmechanizowanego sprzętu rol-
niczego i części zamiennych AGROMA S.A.  
Obecnie mają tu swoją siedzibę prywatne 
firmy  zajmujące się dystrybucją kosmetyków 
do opalania w solarium. Duża hala niestety 
nie dotrwała do czasów obecnych, została ro-
zebrana na początku obecnego stulecia. Moż-
na tylko nad tym ubolewać, bo dzisiaj tego 
typu obiekty przechodzą piękne metamorfo-
zy i zyskują drugie życie, przypominając przy 
tym  o przeszłości i historii naszego kraju. 
 Może macie Państwo w swoich albu-
mach zdjęcia tego magazynu, może jakieś 
wspomnienia lub materialne pamiątki? Jeże-
li tak to zapraszam do kontaktu przez email:  
oph.kontakt@gmail.com

Marcin Soduł 
Ożarowski Portal Historyczny
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Wycinek zdjęcia lotniczego z 1976 roku.

 17 kwietnia 2022 roku w naszej szkole po 
raz pierwszy odbył się konkurs „Mistrz Dykcji”. 
Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach. 
Pierwsza kategoria obejmowała uczniów klas 
I - IV, zaś druga to uczniowie klas V - VIII. 
 Rywalizacja przebiegała dwuetapowo. Jury 
w składzie: Robert Leończyk, Jolanta Kasztelan 
i Aneta Krasińska oceniało dykcję, intonację, 
poprawność artykulacyjną i znajomość tek-
stów prezentowanych przez uczestników kon-
kursu.
 W pierwszej części konkursu uczniowie de-
klamowali wiersze naszpikowane trudnościa-
mi artykulacyjnymi. W drugiej – losowali trzy 
łamańce językowe, które po chwili odczytywa-
li na forum, starając się poprawnie wymówić 
każde zdanie.
 Wysoki poziom konkursu sprawił, że jury 
miało trudny orzech do zgryzienia. Ostatecz-
nie zapadł werdykt:

W kategorii klas i - iV
I miejsce – Hanna Racinowska, kl. 3
II miejsce – Laura Włodyga, kl. 3
III miejsce – Gabriela Sroczyńska, kl. 3
 

W kategorii klas V - Viii
I miejsce – Julia Szwarc, kl. 8
II miejsce – Łucja Zatyka, kl. 6
III miejsce – Zofia Nelbert, kl. 7

 Wszystkim uczestnikom konkursu serdecz-
nie gratulujemy.

Aneta Krasińska

SZkOLny kOnkurS
„miStrZ dykcji”

LatO W mieście
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ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
 dzień Ziemi to największe i najbardziej popularne święto ekologiczne w polsce i na świecie. jego celem jest 
promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, a także budowanie wspólnej odpowiedzialności za 
losy naszej planety. 
 22 kwietnia dzieci z VI grupy Przedszkola Publicznego Nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim obchodziły Świato-
wy Dzień Ziemi. Z tej okazji w przedszkolu odbyły się zajęcia, w czasie 
których przedszkolaki dowiedziały się co to jest ekologia, recykling i jak 
należy dbać o naszą planetę.
 Po zajęciach dydaktycznych dzieci w praktyczny sposób mogły 
wykorzystać swoją wiedzę na temat segregacji śmieci biorąc udział 
w sprzątaniu okolicy przedszkola. Podsumowaniem akcji były nagrody 
wraz z medalami “Pomagam Ziemi”, które dzieciom wręczyła dyrektor  
przedszkola -  Bożena Nasielska.
 Dzieci były bardzo szczęśliwe z otrzymanych podarunków i pełne 
satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz ochrony środowiska.  Peł-
ne chęci i zapału do dbania o przyrodę nie tylko raz w roku - w Święto 
Ziemi, ale również każdego dnia.

Agnieszka Gańska - Nauczyciel 

 O naszą planetę i środowisko powinniśmy dbać wspólnie wszyscy, dlatego w ramach „Światowego Dnia Ziemi” 
posprzątaliśmy przylegający do budynku naszej Filii w Broniszach park oraz zasadziliśmy świerki. Pojawiły się także 
kolorowe rabaty bratków. Aby utrwalić w pamięci jak długi jest proces rozkładania się poszczególnych odpadów, 
stworzyliśmy kolorowe hasła. Czy wiecie, że papierki po cukierkach i plastikowe butelki utylizują się aż 450 lat, a szkło 
nie rozkłada się nigdy?! Wyrzucona na ziemię guma do żucia, wy-
gląda jak kawałek chleba. Ptak połykając ją blokuje swój układ tra-
wienny i w wyniku głodu i pragnienia powoli umiera. 

bądź odpowiedzialny za swoje zachowanie i swoje odpady! 
 W kwietniu w Domu Kultury „Uśmiech” - Filia w Broniszach 
zorganizowaliśmy obchody Dnia Ziemi. Imprezie towarzyszy-
ła wystawa oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Pani 
Wiosna – kwiaty i drzewa z recyklingu”. Do wykonania różnego 
rodzaju prac wykorzystano odpady. Szczególne podziękowania 
należą się panom sołtysom Andrzejowi Saganowi i Januszowi 
Biernackiemu oraz panu radnemu Janowi Mikołajczykowi. Pano-
wie dali przykład obywatelskiej postawy i stanowią wzór do na-
śladowania poprzez aktywne włączanie się do naszej akcji.

Renata Kwiatkowska
Dom Kultury „Uśmiech”

Światowy Dzień ziemi w broniszach
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 Zespół Veryovka to kilkunastoosobowa rewela-
cyjna orkiestra, unikalny chór i wspaniali tancerze, 
razem 75 osób.  Zespół otrzymał zezwolenie od rzą-
du ukrainy na wyjazd z kraju w czasie wojny, aby za-
pewnić bezpieczeństwo tworzonej od prawie 80 lat 
grupie artystycznej stanowiącej wielką wartość dla 
kultury ukrainy. 

 Siedzibą Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca Ukrainy 
jest Kijów. 
 Występ Zespołu był zapierającym dech w piersiach 
muzyczno-tanecznym przedstawieniem, odzwiercie-
dlającym tradycję i piękno Ukrainy oraz prawdziwą „ko-
zacką” dumę, jakże teraz widoczną w bohaterskich wal-
kach w obronie Ojczyzny. 
 Kalejdoskop ludowych pieśni i żywiołowych tańców 
z różnych regionów Ukrainy, wspaniałe choreografie, 
a przy tym niezwykle wielobarwne i oryginalne stro-
je ludowe sprawiły, że ten wieczór na długo pozosta-
nie w pamięci, liczącej około 900 osób publiczności. 
Koncert to dynamiczny i energiczny pokaz, który po-
przez śpiew, taniec i muzykę integrował publiczność 
i skłonił do jeszcze większej sympatii dla Ukrainy i  
bogatego ukraińskiego folkloru. Na długo w pamię-
ci gości zostaną żywiołowe, akrobatyczne tańce ko-
zackie czy też kultowa pieśń polsko-ukraińska „Hej, 
sokoły” śpiewana wspólnie z publicznością nieukry-
wającą łez wzruszenia. Duże wrażenie zrobił, szcze-
gólnie w dzisiejszych tragicznych okolicznościach, 
hymn państwowy „Boże chroń Ukrainę” oraz podzię-
kowania zespołu w imieniu całego narodu ukraiń-
skiego Polakom, dla których Veryovka zaśpiewała 
Hymn Polski. Owacjom na stojąco, łzom wzruszenia 
i zachwytu nie było końca, a rozmowy w kuluarach 
trwały jeszcze długo po koncercie! 

 Koncertowi towarzyszyła wystawa nieżyjącego już ukra-
ińskiego artysty malarza Eugeniusza Kaszkowskiego oraz 
jego syna Sergiusza, który od lat mieszka w Polsce i zwró-
cił się do Janiny Tuory, kuratorki wystaw  w MCC Mazurkas 
z prośbą o możliwość organizacji wystawy: „Malarstwo na 
pograniczu dwóch kultur- ukraińskiej i polskiej”. Goście mo-
gli obejrzeć też reportaż filmowy o twórczości Eugeniusza 

i Sergiusza Kaszkowskich „Od Lwowa do Warszawy”, którego 
autorami są Janina Tuora i Jan Sumikowski. 
 Była to jedna z wielu inicjatyw realizowanych przez 
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie 
Mazowieckim na rzecz kultury i osób przybyłych z Ukrainy.

„VeRyoVka”  w Mcc MazURkas
15 maja 2022 rOku narOdOWy ZeSpÓł pieśni i taŃca ukrainy im. G. 
WieriOWki – „VeryOVka”, WyStąpił na dużej Scenie mcc maZurkaS 
cOnFerence centre & HOteL W OżarOWie maZOWieckim!
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           miesiąc maj to czas grilli i pikników, a więc i majówek or-
ganizowanych przez dom kultury „uśmiech”. W ostatnim czasie 
zorganizowaliśmy dwie takie imprezy. 
           8 maja odbyła się XII „Majówka Józefowska”. Pogoda dopisała, 
a ludność spragniona zabawy licznie przybyła. Na scenie wystąpili 
uczestnicy grup akrobatycznych oraz tanecznych. W wokalno-mu-
zyczną część imprezy wprowadził nas duet: Aleksandra Lech i Ar-
tur Kuran, którzy zagrali na gitarach. Swoje umiejętności wokalne 
zaprezentowały zespoły seniorskie „Wesołe Wdówki” oraz „Ożarow-
skie Kumoszki”. 
 Dalszy ciąg doznań scenicznych zapewniły nam występy Zespo-
łu Ludowego „Ożarowiacy”. Zaprezentowały się cztery grupy: Ma-
zanki, Marynki, Gęśliki oraz Grupa Dorosła. 
 Atrakcje dla dzieci i dorosłych zapewnili Animatorzy z firmy 
GoDan. Całe rodziny z zaangażowaniem uczestniczyły w różnych 

grach i zabawach. Nie zabrakło również baniek mydlanych. Na wszystkich gości „Majówki” czekał poczęstunek w po-
staci grillowanej kiełbaski oraz hamburgerów. Podczas pikniku można było zobaczyć jak wygląda od środka wóz stra-
żacki oraz karetka pogotowia. Uczestnicy chętnie robili sobie zdjęcia wraz ze Strażakami z OSP Święcice na tle wozu. 
W trakcie imprezy dużą atrakcją było malowanie buziek, a  także warsztaty plastyczne, podczas których tworzone były 
rajskie ptaki.  
 Majówkę zwieńczyła biesiada muzyczna - wystąpiła Ożarowska Kapela z Uśmiechu.
 Kolejna impreza miała miejsce w Broniszach. To również cykliczna „plenerówka” pod szyldem „Majówka dla małych 
i dużych”. Na terenie parku, w niedzielę 15 maja czekało na chętnych moc atrakcji. Tradycją stało się już, że pierwszym 
punktem programu jest występ laureatów Konkursu Wokalnego „Piosenki o Mamie”. „W 80 minut dookoła świata” 

Majówki z Uśmiechem
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to z kolei animacje i zabawy, które poprowadził Teatr 
pod Orzełkiem. Dla dorosłej publiki zaśpiewały „We-
sołe Wdówki” i „Ożarowskie Kumoszki”, a do tańca 
porwała niezawodna Ożarowska Kapela z Uśmiechu. 
W trakcie całej imprezy dzieci bawiły się i skakały na 
„dmuchańcach”. Do dyspozycji były: „Pacnij kreta” 
oraz zjeżdżalnia „Kraina Lodu”. Po parku kursowały 
dwa niezmordowane kucyki. Można było przejechać 
się i zrobić zdjęcie. Dla aktywnych „Piechotą do lata 
- majówka z kijkami”, pod takim hasłem Grupa Wil-
ki zaprezentowała technikę nordic walking. Stoiska 
towarzyszące: robótki ręczne – prace wykonane na 
zajęciach w Filii Domu Kultury „Uśmiech” oraz Strefa 
Kobiet - obrazy i makramy Magdaleny Fitał. Dla nie-
wtajemniczonych co tydzień kobiety spotykają się 
zasiadając w kręgu i…  Jesteście ciekawe, przyjdźcie 
i sprawdźcie same! Podobnie jak w Józefowie malo-
waliśmy dzieciom kolorowe buźki, co zawsze two-

rzy gigantyczne kolejki. Trzeba nadmienić, że 
współorganizatorem majówki w Broniszach było 
Sołectwo Bronisze, Pan Sołtys zadbał o catering, 
więc można było spróbować: kiełbaski, kaszan-
ki, bigosku, parówki w cieście, ciasta i napojów. 
Mieliśmy także gości z Ukrainy, którzy aktualnie 
przebywają czasowo w hali sportowo-widowi-
skowej w Kręczkach.                 
           Kochani, cieszymy się, że byliście z nami.
Było cudnie. Dziękujemy Wam drodzy Goście. 
Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych na-
szych imprezach.

Renata Kwiatkowska, Jelena Gołębiewska 
Dom Kultury „Uśmiech” 
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 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” wystą-
pił w Ożarowie Mazowieckim w ramach obchodów 25 rocznicy  usta-
nowienia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z programem pasyjnym 

„Stabat Mater”. 
 Gdyby zdjęcia potrafi-
ły przekazać dźwięk, usły-
szelibyście mistrzowskie 
wykonanie „Stabat Mater” 
Pergolesiego oraz polskie 
pieśni pasyjne i wielkopost-
ne. Wiele z tych pieśni zna-
my, a w wykonaniu Zespołu 
„Mazowsze” zabrzmiały one 
uroczyście i doniośle, budu-
jąc nastrój i klimat. 
 W programie koncertu pieśni wielkopostnych znalazły się najstarsze 
utwory tego gatunku, takie jak „Rozmyślajmy dziś” czy „Krzyżu Święty”, a tak-
że pieśni bardziej współczesne - „Ach, mój Jezu” czy „Ogrodzie Oliwny”. 
 Najznakomitszy z wykonywanych utworów to „Stabat Mater” - napisany 
w ostatnich miesiącach życia barokowego kompozytora G.B. Pergolesiego. Le-
genda głosi, że umierający 26-letni Pergolesi kończył dzieło na łożu śmierci. 
 Kompozycja napisana została do słów Jacopone da Todi, żyjącego w XIII 
wieku franciszkanina. Dzieło to opowiada o bólu Matki Boskiej po ukrzyżo-
waniu Chrystusa. Doczekało się różnych wersji i wykonań. Jednak to wersja 
Pergolesiego, mimo że została napisana na zaledwie sopran, alt, dwoje skrzy-
piec i basso continuo, wyprzedziła swój czas i jest obecnie najpopularniejszą 
oraz najczęściej wykonywaną. 
 W ożarowskim Sanktuarium wykonana została przez chór i orkiestrę „Ma-
zowsza” pod batutą Jacka Bonieckiego. 

Tekst i foto: Paweł Krupa
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
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KonKurs rECYTATorsKI WArszAWsKA sYrEnKA 

Ożarów MazOwiecki pOnOwnie wśród najlepszych 

k
u

lt
u

r
a

 3 kwietnia o godzinie 16.00 miało miejsce wręczenie 
nagród laureatom 45 Konkursu Recytatorskiego „War-
szawska Syrenka”. Każda z osób nagrodzonych mogła 
zaprezentować się na żywo, przed publicznością przygo-
towany utwór. Dla niektórych było to nie lada wyzwanie, 
zważywszy na fakt, iż eliminacje gminne konkursu odby-
wały się w formie online. Nie mniej jednak, wszyscy pora-
dzili sobie znakomicie. 
 W najmłodszej grupie wiekowej, najczęściej wybiera-
nymi autorami byli Jan Brzechwa i Danuta Wawiłow. Zu-
zanna Ziółkowska - laureatka I miejsca recytowała utwór 
Hanny Niewiadomskiej „Pan Świat”. W kategorii klas IV-VI 
zwyciężczyni Łucja Zatyka prezentowała utwór Martina 
Niemöller`a „Kiedy przyszli”. W tej  grupie wiekowej wy-
bierani byli również tacy autorzy jak Julian Tuwim czy Cze-
sław Miłosz. W najstarszej grupie wiekowej laureatka Anita 
Górecka recytowała utwór Konstantego I. Gałczyńskiego 
„Satyra na bożą krówkę” oraz wiersz Wisławy Szymborskiej 
„Są tacy którzy…”. Utwory polskich noblistów czyli Wisławy 
Szymborskiej i Czesława Miłosza były najczęściej wybiera-
ne wśród najstarszych uczestników konkursu. 
 Laureaci pierwszych miejsc w swoich kategoriach 
wiekowych, zostali zaproszeni do dalszej części konkursu, 
którego wielki finał odbył się 9 kwietnia w Mazowieckim 
Instytucie Kultury. Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za wzięcie udziału, a laureatom gratulujemy. Zapraszamy 
wszystkich do wzięcia udziału za rok. 

lista osób wyróżnionych w konkursie: 

Grupa i (kl. i – iii)
 • I miejsce – Zuzanna Ziółkowska (Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim)
 • II miejsce – Hanna Orda-

kowska (Szkoła Podstawo-
wa im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie)
 • III miejsce – Hanna Ra-

cinowska  (Szkoła Podsta-
wowa im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Święcicach) 

wyróżnienia: 
 • Hanna Matuszewska 

(Szkoła Podstawowa im. Wan-
dy Rutkiewicz w Duchnicach) 
 • Tomasz Michniewicz 

(Szkoła Podstawowa im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie)
 • Jakub Żebrowski (Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie 
Mazowieckim)

 • Adam Hamama, Jakub Cieślikiewicz  (Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim)
 • Gabriela Chyłek – (Szkoła Podstawowa im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Święcicach)

Grupa ii (kl. iV – Vi)
 • I miejsce – Łucja Zatyka (Szkoła Podstawowa im. Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach)
 • II miejsce – Wiktor Penszyński (Szkoła Podstawowa im. 

Wandy Rutkiewicz w Duchnicach) 
 • III miejsce – Zuzanna Orzechowska (Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim)

wyróżnienia: 
 • Natalia Paczek, Kacper Szuderski (Szkoła Podstawowa 

im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach)

Grupa iii (kl. Vii – Viii)
 • I miejsce - Anita Górecka (Szkoła Podstawowa im. 

Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim)
 • II miejsce - Katarzyna Ordakowska (Szkoła Podstawo-

wa im. Szarych Szeregów w Płochocinie)
 • III miejsce - Zuzanna Malicka (Szkoła Podstawowa 

nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim) 

wyróżnienia:
 • Julia Szwarc  (Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józe-

fa Piłsudskiego w Święcicach)
 • Martyna Armusiewicz (Szkoła Podstawowa im. Win-

centego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim)

Paulina Gładkowska
Dom Kultury „Uśmiech”

  warszawska syrenka to konkurs recytatorski skierowany dla uczniów szkół podstawowych. Ma 
na celu wyłonienie młodych talentów recytatorskich, rozpowszechnienie zainteresowania literaturą i po-
ezją oraz popularyzację czytania.
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kalendariuM dOMu kultury „uśMiech”
czerwiec 2022

dOM kultury ,,uśMiech”
w OżarOwie MazOwieckiM

 ▶ 2 czerwca - występy dzieci ze studia tańca i ruchu 
twist uczęszczających na zajęcia taneczne w Domu Kul-
tury „Uśmiech” 

 ▶ 4 czerwca godz. 10.00 - 14.00 - zakończenie iV edycji 
akcji instytutu książki pt. „Mała książka - wielki człowiek”

 ▶ 5 czerwca godz. 13.00 - koncert Zespołu Ludowego 
„Ożarowiacy” w Czosnowie podczas IV Targów Turystycz-
nych - „Misja Kampinos” 

 ▶ 11 czerwca - koncert zespołu ludowego „Ożaro-
wiacy” pt. „Sobótkowe bajanie” w Warszawie - Bemowo 

 ▶ 11 czerwca - dni Ożarowa Mazowieckiego, teren 
boiska sportowego UKS - AMBRA Ołtarzew, ul. Parkowa 
16/18, Ożarów Mazowiecki 

 ▶ 26 czerwca godz. 15.00 - uroczystość wręczenia Na-
grody Honorowej Gminy - „Felicja” 

centruM inicjatyw spOłecznych
„przy parku”

 Od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 17:00 wyra-
biamy spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (Bilet 
Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów Mazo-
wiecki. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miej-
skiego Ożarowa Mazowieckiego.
 Jeżeli masz swoje pomysły i inicjatywy, skontaktuj się 
z nami: cisprzyparku@gmail.com lub (22) 292 61 61. 

Filia dOMu kultury uśMiech w józeFOwie

 ▶ 1 czerwca godz. 16.00-19.00 - dzień dziecka - 
impreza plenerowa na terenie przy Filii Domu Kultury 
„Uśmiech” w Józefowie.                

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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Oświata
 ▶ 28 marca - w Szkole Podstawowej im. Wandy Rut-

kiewicz w Duchnicach działalność rozpoczął Teatr Ro-
dziców, w którym w role aktorów wcielają się rodzice 
uczniów uczęszczających do szkoły.

 ▶ 1 kwietnia - ponad 300 dzieci z Ukrainy rozpoczę-
ło naukę w 10 oddziałach przygotowawczych, oddzia-
łach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  
w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ 2 kwietnia - w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie odbył się gminny etap Konkursu 
Poezji i Pieśni Patriotycznej „Patrz w przyszłość, pamiętaj 
o przeszłości”.

 ▶ 3 kwietnia - uczennice Szkoły Podstawowej 
w Płochocinie, laureatki Konkursu Recytatorskiego War-
szawska Syrenka, wzięły udział w uroczystości wręcze-
nia nagród. Dziewczynki zajęły II miejsca w kategorii 
klas I-III oraz klas VII-VIII.

 ▶ 4 kwietnia - w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
obchodzono Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 
Tego dnia nauczyciele oraz uczniowie, aby wyrazić so-
lidarność z osobami z autyzmem, założyli ubrania w ko-
lorze niebieskim.

 ▶ 11 kwietnia - uczniowie klas 2 ze Szkoły Podstawo-
wej w Duchnicach, razem z wychowawcami, przygoto-
wali „Wiosenne przedstawienie”. Duży podziw publicz-
ności wzbudziła nie tylko gra młodych aktorów, ale też 
wspaniała, wiosenna scenografia.

 ▶ 22 kwietnia - przedszkolaki z Przedszkola Publicz-
nego nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Ożarowie Ma-
zowieckim aktywnie obchodziły „Światowy Dzień Ziemi” 
w ramach projektu „Pomagamy Ziemi” przy udziale Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskie-
go w Ożarowie Mazowieckim. 

 ▶ 22 kwietnia - uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Duchnicach dołączyli do akcji #Sprzątamy dla Polski 
pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, 
Mateusza Morawieckiego, sprzątając teren przy szkole 
oraz teren miejscowości.

 ▶ 23-24 kwietnia - odbyły się Mistrzostwa Mazowsza 
Juniorów w Szachach Klasycznych, w których uczeń kla-
sy VII zajął 5 miejsce.

 ▶ 24 kwietnia - w Przedszkolu Publicznym w Józefo-
wie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu “Pani Wiosna 
- kwiaty i drzewa z recyklingu”, którego organizatorem 
był Dom Kultury “Uśmiech” Filia w Broniszach. W kon-
kursie wzięło udział 12 dzieci, miejsce I zajęło dziecko 
z grupy VI, a miejsce II dzieci z gr. V i IV. 

 ▶ 3 maja - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Duch-
nicach uczestniczyli w Zakopanem w zlocie szkół pod-
stawowych pamięci wybitnej himalaistki, Wandy 
Rutkiewicz, w 30. rocznicę jej zaginięcia na szczycie 
Kanczendzongi.
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pOdpisanO uMOwy:

 ▶ z wykonawcą: Wiesław Bugajczyk BUD-BRUK Zakład 
Robót Drogowych z siedzibą w Piastowie na moderniza-
cję nawierzchni dróg gminnych:
•	za cenę ofertową brutto (część a - ul. Gołąbkowskiej 
w Jawczycach): 270.600,00 zł 
•	za cenę ofertową brutto (część b - ul. Łaźniewska 
w Orłach): 270.600,00 zł 
•	za cenę ofertową brutto (część c - ul. Jasnej w Mysz-
czynie): 264.450,00  zł 
•	za cenę ofertową brutto (część F - ul. Witkowskiej 
w Szeligach): 270.600,00 zł 

•	za cenę ofertową brutto (część h - ul. Źródlanej 
w Święcicach): 233.700,00 zł 

 ▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą 
w Domaniewek na modernizację nawierzchni dróg gmin-
nych :
•	za cenę ofertową brutto (część d - ul. Michałowskiej 
w Święcicach): 178.000,00 zł 
•	za cenę ofertową brutto (część G - ul. Wspólnej Drogi 
w Jawczycach): 94.000,00 zł 

 ▶ z wykonawcą: ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z sie-
dzibą w Milanówku na modernizację nawierzchni dróg 
gminnych: - za cenę ofertową brutto (część E - ul. Plata-
nowej w Kręczkach): 418.200,00 zł 

kultura
dOM kultury ,,uśMiech”

w OżarOwie MazOwieckiM

 ▶ 02.04 - warsztaty kulinarne, których tematem była sa-
łatka świąteczna

 ▶ 03.04 - wręczenie nagród laureatom gminnych elimi-
nacji konkursu „Warszawska Syrenka”

 ▶ 03.04 - koncert Pasyjny w wykonaniu Klasycznego 
Kwintetu Dętego w Kościele Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Apostołów w Ołtarzewie 

 ▶ 09.04 -„Wielkanoc z Uśmiechem” - warsztaty wielka-
nocne; wręczenie nagród laureatom konkursu „Pisanki 
Wielkanocne” oraz występ Zespołu Ludowego „Ożaro-
wiacy” pt. „Wielkanocne Tradycje”

 ▶ 09.04 - „Stabat Mater - Pieśni Wielkopostne”, czyli 
występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Oża-
rowie Mazowieckim

 ▶ 09.04 - 10.04 - Finał 45. Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka” w Mazowieckim Instytucie Kultury

 ▶ 23.04 - warsztaty twórcze oraz sadzenie drzew i krze-
wów z okazji Dnia Ziemi 

 ▶ 24.04 - pokazy taneczne dzieci z Happy Dance Studio 
uczęszczających na zajęcia do Domu Kultury „Uśmiech”

 ▶ 24.04 - koncert laureatów 45. Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka” w Mazowieckim Instytucie Kultury

 ▶ 24.04 - wieczorek taneczny dla seniorów 
 ▶ 03.05 - koncert z okazji 231 rocznicy uchwalenia Kon-

stytucji 3go Maja p. „Vivat 3 Maj” oraz prezentacja Szwa-
dronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich 
im. płk. Jana Kozietulskiego 

centruM inicjatyw spOłecznych
„przy parku”

 Od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 17:00  wy-
rabiana jest spersonalizowana Warszawska Karta Miej-
ska (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Oża-
rów Mazowiecki.

 ▶ 02.04 - Rodzinne Warsztaty Świąteczne
 ▶ 05.04 - prezentacja Edyty Chrząszcz pt.: „Wyspy Owcze 

- Tam gdzie rośnie rabarbar”

 ▶ 09.04 - spotkanie Klubu Gier Bitewnych prowadzone-
go przez Macieja Różalskiego

 ▶ 22.04 - wykład w ramach OUTW pt. „Jeść czy wyrzu-
cić? Kilka słów o pleśniach” prowadząca  - Alicja Napiór-
kowska

 ▶ 25.04  - Śniadanie Stowarzyszenia „Sprężyny Biznesu”
 ▶ 29.04 - wykład w ramach OUTW pt. „Bangkok. Budda 

i Tajskie Tajemnice” prowadzący - Michał Szulim

Filia dOMu kultury uśMiech w brOniszach

 ▶ 10.04 - Teatr Czarodziej wystąpił ze spektaklem dla 
dzieci „Przygoda Wielkanocna”. Najmłodsi poznali zwy-
czaje i obrzędy wielkanocne. Spektakl interaktywny, 
z udziałem publiczności i na końcu z prezentacją lalek

 ▶ 23.04 - obchody Światowego Dnia Ziemi. W progra-
mie było sprzątanie parku, sadzenie kwiatów i drzew, 
malowanie haseł recyklingowych oraz wystawa i roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego „Pani Wiosna - kwia-
ty i drzewa z recyklingu”

 ▶ 07.05 - Komisja Konkursowa przesłuchała uczest-
ników zgłoszonych do Konkursu Wokalnego „Piosenki 
o Mamie”

 Filia dOMu kultury uśMiech w józeFOwie

 ▶ 12.03 - przedstawienie dla dzieci w wykonaniu akto-
rów z  Teatru Marionetek - Opera w kufrze „Misio w krainie 
czarodziejskiego fletu”

 ▶ 02.04  - wystąpili aktorzy z Teatru Igraszka z przedsta-
wieniem pt.: „Złote jajko”

 ▶ 23.04 - W ramach Dnia Ziemi odbyło się przedstawie-
nie Teatru Kalejdoskop pt.: „Piąta strona świata, czyli Eko-
ludek”

 ▶ 8.05 - piknik rodzinny, czyli „XII Majówka Józefowska”
 ▶ 10.05 - wieczór poetycki z poetką i autorką piose-

nek Ewą Jowik i piosenkarką Iwoną Kutryś. Wydarzenie 
współorganizowane z Filią Biblioteki Publicznej w Józefo-
wie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
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 ▶ uchwała nr li/477/22 w sprawie przekazania 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
skargi Komarko Sp. z o.o na uchwałę nr XLV/414/21 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 listopada 2021 
r. w sprawie sprzedaży lokali w budynkach jednorodzinnych 
oraz dwurodzinnych wchodzących w skład  mieszkaniowego 
zasobu Gminy.

 ▶ uchwała nr li/478/22 w sprawie upoważnienia Bur-
mistrza Ożarowa Mazowieckiego do dokonywania zmian 
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarów Ma-
zowiecki, w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki oraz w planie wydatków budżetu Gminy Ożarów 
Mazowiecki związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji 
lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związa-

nych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa.

 ▶ uchwała nr li/479/22 o zmianie uchwały w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

 ▶ uchwała nr li/480/22 w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na 2022 rok.

uchwały rady Miejskiej
dostępne są pod adresami:

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98,
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 

oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 
(pokój nr 108)

uchwały podjęte na li nadzwyczajnej sesji rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 8 kwietnia 2022 r.

 ▶ z wykonawcą: BRUMEX Piotr Kowalczyk z siedzi-
bą w Wolskie na remont cząstkowy dróg i chodników 
o nawierzchni z kostki i płyt betonowych na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową brutto: 
332.100,00  zł. (do wysokości środków zabezpieczonych 
w budżecie tj. kwoty 400.000,00 zł)

 ▶ z wykonawcą: PRO STUDIO Pracownia Projektowa 
Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie doku-
mentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej 
dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej zre-
alizowanie inwestycji polegającej na rozbudowie/
przebudowie dróg gminnych:
•	za cenę ofertową brutto (część a - ul. Matejki, Cheł-
mońskiego, Gierymskiego i Wyspiańskiego w Ożarowie 
Maz.): 181.917,00 zł 
•	za cenę ofertową brutto (część b - ul. Dobrej w Ożaro-
wie Maz.): 54.981,00 zł 
•	za cenę ofertową brutto (część C - ul. Radziwiłłów 
w Ożarowie Maz.):  71.955,00 zł 
•	za cenę ofertową brutto (część d - ul. Biedronki w Mo-
rach): 109.962,00 zł 
•	za cenę ofertową brutto (część e - ul. Widok i Piłsud-
skiego w Ożarowie Maz.): 65.928,00 zł.

OGłOszOnO-wszczętO pOstępOwania 
O udzielenie zaMówienia publiczneGO na:

 ▶ rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysło-
wych na cele społeczne w miejscowości Józefów  w Gmi-
nie Ożarów Mazowiecki:
•	Część A - Przebudowa konstrukcji, remont budynku, 
rozbudowa, odbudowa w budynku mieszkalnym wie-
lorodzinnym  wraz z budową parkingu terenowego 
w Józefowie przy ul. Fabrycznej 5 , na działce nr ew. 
3/11, w obrębie 0034 Płochocin, jedn. ew. 143206_5 
Ożarów Mazowiecki – obszar wiejski

•	Część B - Przebudowa konstrukcji, remont budynku, 
rozbudowa, odbudowa w budynku mieszkalnym wie-
lorodzinnym  wraz z budową parkingu terenowego 
w Józefowie przy ul. Fabrycznej 3 , na działce nr ew. 
19/20, w obrębie 0034 Płochocin, jedn. ew. 143206_5 
Ożarów Mazowiecki – obszar wiejski

 ▶ dostawa sprzętu komputerowego, elektroniczne-
go i oprogramowania do szkół - jednostek podległych 
Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach projektu „E- usługi 
dla szkół w ramach ZIT” 
•	Część A - dostawa sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania
•	Część B - dostawa urządzeń peryferyjnych i multime-
dialnych
•	Część C - dostawa sprzętu prezentacyjnego  (postę-
powanie powtórzone) 

 ▶ projekt i budowa Skateparku na terenie sportowo re-
kreacyjnym w Kaputach, Gmina Ożarów Mazowiecki

 ▶ projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz 
z lodowiskiem przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Szkol-
na 2 w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ budowa basenów letnich  z zabudową towarzyszącą 
na działce nr ew. 6/189, przy ul. Sochaczewskiej w Kręcz-
kach gmina Ożarów Mazowiecki (postępowanie powtórzone)

 ▶ modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Szkol-
na  2 w Ożarowie Mazowieckim (modernizacja łazienek, 
wymiana drzwi) 

 ▶ zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozru-
chem kotłów grzewczych z podziałem na kotły gazowe 
i na biomasę przeznaczonych dla gospodarstw domo-
wych znajdujących się na terenie gminy Ożarów Mazo-
wiecki w ramach ,,Programu ograniczenia niskiej emisji 
dla Gminy Ożarów Mazowiecki - edycja 2022”
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Zupa szparagowa dla żony
Z przepiśnika pana domu k
ą
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 O tej porze roku świeże szparagi dostępne są w rozsądnych cenach. Zapra-
szam więc do przygotowania zupy szparagowej. Jest to bardzo prosta, lekka 
i smaczna potrawa, dlatego też zachęcam szczególnie Panów, aby swoim Pa-
niom zrobili miłą niespodziankę kulinarną. Warto wiedzieć, że szparagi oraz uży-
ta w tej potrawie kurkuma to afrodyzjaki.
A więc Panowie - do garów.

składniki:
 ▶ 1/2 pęczka zielonych szparagów 
 ▶ 1/2 kg ziemniaków
 ▶ pół pęczka posiekanego koperku
 ▶ 1 łyżka oliwy 
 ▶ 2-3 łyżki masła
 ▶ 2 ząbki czosnku
 ▶ 1 litr bulionu jarzynowego lub drobiowego
 ▶ 1/3 łyżeczki kurkumy w proszku
 ▶ 100 g śmietany 30%
 ▶ ser feta

sposób wykonania: 
 Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. W garnku rozpusz-
czamy masło dodajemy łyżkę oliwy oraz ziemniaki i podsma-
żamy 4-5 minut. Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek 
i smażymy jeszcze 2-3 minuty. 
 Po tym czasie całość zalewamy bulionem i gotujemy jesz-
cze ok. 15 minut. Jeśli nie mamy bulionu możemy wcześniej 
przygotować go z ekologicznej naturalnej kostki bulionowej. 
Lub ugotować np. z udka (przepis na bulion podam na końcu).
 Następnie przygotowujemy szparagi. Myjemy je, odłamu-
jemy zdrewniałe części łodygi (same złamią się we właściwym 
miejscu). Kroimy je w ok. 1 cm kawałki. Główki szparagów po-
zostawiamy w całości. Siekamy również koperek.
 Gdy ziemianki są już miękkie dodajemy szparagi 
i po ok. 3 minutach dodajemy koperek. Następnie wlewamy 
śmietanę i mieszamy. Po chwili zdejmujemy z ognia. 
 Podajemy z pokruszoną fetą i odrobiną świeżego koperku 
(opcjonalnie ze szczypiorkiem). 

przepis na bulion drobiowy. Udko z kurczaka myjemy, wkła-
damy do zimnej wody. Dodajemy liść laurowy, ziele angiel-
skie, pieprz w kulkach i pół łyżeczki soli. Gdy się zagotuje do-
dajemy włoszczyznę (marchewka, pietruszka, seler). Jeśli ktoś 
lubi to również kilka suszonych grzybów i kilka gałązek lub-
czyku. Gotujemy na wolnym ogniu około 1 godziny. Po ugo-
towaniu bulion przecedzamy i jeśli chcemy go przechować 
dłużej to zamykamy w słoikach zaraz po ugotowaniu.

                                                                    Smacznego    
Redakcyjny Grafik



30 Informator Ożarowski 4/126 2022

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

 Wiosna to czas kiedy 
zwiększa się liczba kociąt 
i kotów w potrzebie. 
 Dla kotów, znalezionych 
na ulicy, szansą na wylecze-
nie i socjalizację są tzw. domy 
tymczasowe. Dom tymczaso-
wy jest pomostem między 
bezdomnością a domem sta-
łym. W takim domu, w spo-
koju, którego brak w klatce 
w lecznicy, kot nabiera sił po 
leczeniu i przekonuje się, że 
przebywanie z człowiekiem, 

zabawa i głaskanie mogą być wspaniałe. Dla człowieka bycie domem 
tymczasowym jest niepowtarzalną okazją do zyskania futrzastego 
przyjaciela. Początki bywają niełatwe, ale obserwowanie, jak zwierze 
przy odrobinie czasu i cierpliwości nabiera 
zaufania i wraca do formy a potem znajduje 
własny dom, jest bardzo satysfakcjonujące. 
To, co możemy kotu zaoferować to z naszej 
strony „tylko”, a dla kota aż kawałek miejsca 
oraz swój czas – te rzeczy procentują. 
 Jeżeli zdecydujesz się na bycie domem 
tymczasowym nie musisz martwić się o kosz-
ty leczenia, karmy i żwirku, ponieważ te są 
pokrywane przez Fundację. Zapewniamy 
także merytoryczną pomoc we wszelkich 
kwestiach związanych z prowadzeniem 
domu tymczasowego. 
 Jeśli chciałbyś podarować kotu w potrzebie 
trochę miejsca i odmienić jego los lub masz 
pytania związane z prowadzeniem domu tym-
czasowego, zapraszamy do kontaktu - tel.: 604 
666 643, e-mail: ewakm@wp.pl 
 Daj szansę kotu w potrzebie – zostań Do-
mem Tymczasowym.
 Nasi podopieczni biało-czarny Ziutek i czar-
no-biała Bella nadal czekają na swój dom.
 Jeżeli nie możesz zostać domem tymcza-
sowym, ale chcesz przyczynić się do popra-
wy losu zwierząt z Ożarowa i okolic, wesprzyj 
nasze działania przekazując darowiznę na 
rzecz Fundacji Chcę Mieć Przyszłość - nr kon-
ta 06 1140 1010 0000 5458 9000 1005

Samanta

Przystanek dla kota w Potrzebie - dom tymczasowy 
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Firma Brugg Systemy rurowe Sp. z o.o.
poszukuje pracowników produkcji 

rodzaj pracy:
obróbka tworzyw sztucznych i stali.

Oferujemy dobre warunki i pracę w stabilnej firmie
                              Miejsce pracy: piotrkówek Mały
                              Szczegóły: telefon 577 627 700

                                email pracakMr.BSr@gmail.com

DaM pracĘ






