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Okładka: Laureaci Honorowej Nagrody Gminy
Ożarów Mazowiecki - Felicja 2022

GMINA
Gala Felicji 2022
Z PRACY BURMISTRZA
Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Gminne inwestycje
Skatepark w Kręczkach
Nowe przedszkole w naszej gminie
ZUS: od 1 lipca można wnioskować o środki 
na wyprawkę szkolną
100 lat Pani Heleny
Zmiany stałej organizacji ruchu w ul. R. Dmowskiego
Z wizytą w ożarowskim ratuszu
Czyste powietrze
Delegacja z Mazingarbe w Ożarowie Mazowieckim
Kanał ożarowski w utrzymaniu przez naszą gminę 
na kolejne 3 lata
Zmiana standardu nadawania telewizji 
naziemnej  w woj. mazowieckim!
Parafia Szeligi - powstaje kościół pw. Bł. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
Nowa etykieta energetyczna dla urządzeń AGD i RTV
KULTURA
8. Ożarowski / 21. Ogólnopolski tydzień czytania 
dzieciom. O klimacie i Konopnickiej
VI Powiatowy dzień bibliotekarza
Dzień Dziecka w gminie Ożarów Mazowiecki
Dzień Ukrainy w Święcicach
Niezapominajkowe święto
46. Forum Humanum Mazurkas w rytmach: salsy, 
cha-chy i mambo!
Wystawa „10 pierścieni”
Ulubiony pisarz dla dzieci i zapalony rowerzysta  
- gościem w bibliotece
Projekt pandemia
Kalendarium Domu Kultury „Uśmiech” - lipiec
HISTORIA
Słoje konserwowe z huty „Ożarów”
OŚWIATA
Gmina Ożarów Mazowiecki samorządowym liderem 
edukacji 2022
Edukacyjna doskonałość 
Z Duchnic w Himalaje
Moja pasja szachy
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim w gronie najzdolniejszej 
młodzieży Mazowsza
KILKA KADRÓW Z ... 
XVIII DNI OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
GALA FELICJI 2022
KĄCIK KULINARNY
KĄCIK PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT

  W związku z koniecznością wydłużenia okre-

su prowadzenia robót budowlanych polegających 

na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtwo-

rzeniem nawierzchni w ul. Rajdowej w miejscowości 

Konotopa, zachodzi potrzeba utrzymania zamknię-

cia tej ulicy do końca sierpnia 2022. Obowiązują 

wdrożone na początku inwestycji objazdy zgodnie 

z tablicami informacyjnymi rozmieszczonymi na dro-

gach.

WYDŁUŻENIE PRAC 
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ 

KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. RAJDOWEJ

W KONOTOPIE
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 Nagrody te przyznane zostały przez Radę Miejską na 
wniosek kapituły 19 maja 2022 r. Uchwałą Nr LII/487/22, 
a wręczone podczas uroczystej gali 26 czerwca. Przez 
ostatnie dwa lata nagrody nie były przyznawane z powo-
du pandemii.
 W 2022 roku do Urzędu Miejskiego, w wyznaczonym 
terminie, wpłynęło 6 wnioskówo o przyznanie nagrody, 
w tym 5 zgłoszeń w kategorii „osoba” i 1 w kategorii „in-
stytucja”. Wszystkie zgłoszenia spełniały wymagania for-
malne, Nominowanymi do nagrody zostali:

W KATEGORII OSOBA:

1. Grzegorz Gołębiowski - nominowany przez Burmi-
strza Ożarowa Mazowieckiego;
2. Marek Kozubal - nominowany przez Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej oraz przez grupę 50 mieszkańców 
(2 wnioski);
3. Małgorzata Wojciechowska - nominowana przez 
grupę 50 mieszkańców;
4. Barbara Mierzwa i Ewa Hrynczyszyn  (łącznie) - no-
minowane przez grupę 5 radnych Rady Miejskiej.

W KATEGORII INSTYTUCJA:

 Stowarzyszenie Historyczne Wirtualne Muzeum Oża-
rów Mazowiecki - nominowane przez Przewodniczącego 
Rady Miejskiej

LAUREATAMI FELICJI 2022 R.  ZOSTALI:

Grzegorz Gołębiowski - ekonomista, nauczyciel aka-
demicki, urzędnik państwowy, pisarz, wikipedysta, Oża-
rowianin od 2004 r.; zilustrował i napisał dużą liczbę 
artykułów związanych z gminą Ożarów Mazowiecki w Wi-
kipedii, jako wolontariusz prowadził zajęcia dla czytelni-
ków ożarowskiej biblioteki- dotyczące budżetu państwa, 
finansów osobistych, warsztaty dla początkujących Wi-
kipedystów, a także cykl warsztatów z genealogii; autor 
powieści „Cień przeszłości” oraz „Dług krwi” osadzonej 
w Gminie Ożarów Mazowiecki. Wkrótce ukaże się jego 
czwarta powieść pt. „Rodzinny sekret”, w której wspomi-
nany jest również Ożarów Mazowiecki. 
Stowarzyszenie Historyczne Wirtualne Muzeum Oża-
rów Mazowiecki – zarejestrowane pod koniec 2021r. 
członkowie Stowarzyszenia poszukują, opracowują 
i publikują materiały pokazujące różnorodność społecz-
ną  miasta i regionu – rolnicy, ogrodnicy, pracownicy 
Huty Szkła i Fabryki Kabli, wojskowi, lekarze, artyści etc;  
Stowarzyszenie prowadzi wirtualne muzeum/ stronę 
internetową i profil na Facebooku od lipca 2019 r., pre-
zentujące  materiały dotyczące historii gminy, ludzi z nią 
związanych, wydarzeń, zakładów pracy oraz współcze-

sności; organizatorzy Nocy Muzeów, autorzy projektu 
„Drogi do Ożarowa”, współrealizator projektu „Spacer 
dawną Poznańską”.

HONOROWY OBYWATEL
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI

 Podczas uroczystego wieczoru wręczone zostały 
również tytuły honorowych obywateli przyznawanych 
za  szczególne zasługi dla gminy Ożarów Mazowiecki. 
Rada Miejska Uchwałą Nr LIV/497/22 nadała tytuły Ho-
norowych Obywateli Gminy Ożarów Mazowiecki  panom 
Andrzejowi Bartkowskiemu i Jerzemu Andrzejowi 
Hulewiczowi.
Andrzej Bartkowski - od 1990 r. - współwłaściciel, prezes 
zarządu MAZURKAS TRAVEL Biuro Podróży Spółka z o.o.; 
od 2010 r. - współwłaściciel, członek zarządu, MAZURKAS 
TRAVEL Transport Spółka z o.o. 
Jerzy Andrzej Hulewicz  -  od 1990 r. - współwłaściciel, 
vice-prezes zarządu MAZURKAS TRAVEL Biuro Podróży 
Spółka z o.o. ; od 2010 r. - współwłaściciel, członek zarzą-
du MAZURKAS TRAVEL Transport Spółka z o.o.; od 2012r. 
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Spółka z o.o. 
- współwłaściciel, wiceprezes zarządu.
 Mecenasi sztuki, którzy potrafią połączyć pracę zawo-
dową z pasją propagowania kultury.  Od wielu lat orga-
nizują liczne wydarzenia artystyczne, koncerty, przedsta-
wienia baletowe i teatralne, opery, wystawy malarstwa 
i rzeźby, benefisy znanych artystów scen polskich i zagra-
nicznych, w których uczestniczą bezpłatnie mieszkańcy 
naszej gminy.
 W 2012 roku zainicjowali cykliczne spotkania z kulturą 
i sztuką - Forum Humanum Mazurkas (do dzisiaj odbyło 
się 46 edycji tego wielowątkowego wydarzenia),  Sympo-
zjum w Mazurkasie (do dzisiaj odbyło się 16 edycji), Va-
riete Literackie Mazurkas (do dzisiaj odbyły się 3 edycje 
tego wydarzenia) oraz liczne koncerty okazjonalne i oko-
licznościowe. 
 Za swoją działalność zawodową i kulturalną uzyska-
li szereg odznaczeń, nagród i wyróżnień państwowych 
oraz branżowych.
 Chętnie angażują się w działalność charytatywną. 
 Uroczystą galę,  na której obecni byli Paweł Kanclerz 
- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Andrzej Cichal - 
Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawiciele Urzędu 
i Rady Miejskiej oraz mieszkańcy gminy, uświetnił występ 
Waldemara Malickiego Filharmonii Dowcipu z premiero-
wym programem „Co tu jest grane”.
Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

  Stowarzyszenie Historyczne Wirtualne Muzeum Ożarowa Mazowieckiego i Grzegorz 
Gołębiowski to laureaci tegorocznej nagrody honorowej gminy Ożarów Mazowiecki.
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GALA FELICJI 2022
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GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
SAMORZĄDOWYM LIDEREM EDUKACJI 2022 

 Po raz kolejny Gmina Ożarów Mazowiecki została uhonorowana tytu-
łem „Samorządowego Lidera Edukacji” - certyfikatem, którym nagradzane 
są samorządy za efektywność lokalnej polityki edukacyjnej. 
 Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 
roku, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które 
posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświa-
ty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi.
 Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane pol-
skie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uni-
wersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze 
zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem pro-
gramu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat 

i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. 
Przyznawany w konkursie certyfikat jest 
formą promocji dla samorządu i budowa-
nia jego pozytywnego wizerunku. 
    W tegorocznej, XI edycji, oprócz Cer-
tyfikatu „Samorządowego Lidera Eduka-
cji”, Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała 
Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Jakości 
Kształcenia”, przyznawane samorządom, 
które w sposób szczególny troszczą się 
o podnoszenie jakości nauczania w szko-
łach i placówkach, dla których są organa-
mi prowadzącymi oraz mogą być pod tym 
względem wzorami do naśladowania dla 
innych samorządów.        

 Paweł Kanclerz
 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

O
ŚW

IA
TA

     P27 czerwca 2022 r. w Wejherowie odbyła się finałowa gala 11. edycji Ogólnopolskiego Programu Certy-
fikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw ,,Samorządowy Lider Edukacji”.
 Z przyjemnością informuję, że Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego znalazła się wśród 10 najlep-
szych szkół w całej Polsce -TOP-10 i otrzymała zaszczytny tytuł ,, Złotej Szkoły’’ Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnic-
twa Wyższego oraz Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości.

    Nagroda ta przyznana została za najwyższą jakość 
edukacji, nowoczesny model zarządzania oraz za zna-
czące sukcesy w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych.
   Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości przyznawany 
jest od ubiegłego roku, więc tym bardziej czuję dumę 
z otrzymania takiego wyróżnienia.
     Serdecznie gratuluję całej społeczności naszej szkoły: 
wszystkim pracownikom, uczniom oraz rodzicom. 
Składam podziękowania organowi prowadzącemu - Bur-
mistrzowi, Panu Pawłowi Kanclerzowi, za owocną współ-
pracę i wsparcie.

Izabela Milde
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

 w Ożarowie Mazowieckim

EDUKACYJNA DOSKONAŁOŚĆ
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GMINNE INWESTYCJE
      Kończą się prace związane z pierwszym planowanym etapem modernizacji 
dróg gminnych. Ostatnimi ulicami wyremontowanymi w ramach rozstrzygnię-
tego z początkiem kwietnia przetargu są ulice Źródlana, Witkowskiej i Plata-
nowa.
       Na ulicy Źródlanej powstała nakładka asfaltowa na długości ok. 250 m. W ramach 
prac wykonano poszerzenie pasa jezdnego do 4,5 m, wykonano dodatkową podbu-
dowę z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię o powierzchni ok. 1140 m2. Całość 
robót została wyceniona na kwotę 233.700,00 zł.
      Na ulicy Witkowskiej zmodernizowany został odcinek drogi o długości ok. 210 m. 
Jezdnia ulicy została poszerzona do 6 m, wykonany został odcinek nowej podbu-
dowy oraz dywanik asfaltowy o powierzchni 1288 m2. Wykonawca prace na tym 
odcinku wycenił na 270.600,00 zł. 
      Ostatnią z remontowanych dróg gminnych była ulica Platanowa w Kręczkach. 
W ramach prac wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego oraz wykonano na-

kładkę asfaltową na powierzchni ok. 2180 m2. Jezdnia została poszerzona do 5 metrów szerokości. Całość robót została 
wyceniona na kwotę 418.200,00 zł.
 Łącznie w ramach przetargu zmodernizowano łącznie prawie 12.000 m2 nawierzchni za łączną kwotę ponad 2 milionów złotych.  
 Trwają intensywne prace związane z budową ścieżek rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 92 ul. Poznańskiej i dro-
gi wojewódzkiej nr 700 ul. Warszawskiej, Fabrycznej, Lipowej i Rokickiej. Na odcinku budowanym wzdłuż drogi woje-

wódzkiej wykonana została nawierzchnia 
asfaltowa, a do zakończenia prac zostało 
wykonanie kładki rowerowej nad rzeką 
Utratą oraz elementy związane z bezpie-
czeństwem i organizacją ruchu drogowe-
go. Odcinek o łącznej długości ok. 3.650 
m, połączy istniejącą ścieżkę rowerową 
do Rokitna z ul. Poznańską. Drugi z rozpo-
czętych etapów wzdłuż ulicy Poznańskiej, 
połączy opisany wcześniej nowo wybu-
dowany odcinek z drogą powiatową uli-
cą Rataja w Koprkach. Będzie to odcinek 
o długości 2.752 m.

     Trwa procedura wyboru wykonawcy budowy  skateparku na terenach rekreacyjnych w Kręczkach. Inwestycja 
została podzielona na dwa etapy. 
Pierwszy z nich zakłada wykonanie 
nawierzchni betonowej o wymia-
rach 12,5 m na 28,0 m wraz z dosta-
wą 4 urządzeń oraz małą architektu-
rą, odwodnieniem i oświetleniem.  
Drugi etap to nawierzchnia o wymia-
rach 21,5 m na 28 m wraz z dostawą 
dodatkowych 6 urządzeń. Przewidy-
wany termin wykonania przedmiotu 
umowy to 5 miesięcy od daty pod-
pisania umowy. Przetarg został ogło-
szony w formule zaprojektuj i wybu-
duj.  

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji 

i Remontów

SKATEPARK W KRĘCZKACH

ul. Źródlana

ul. Witkowska
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Ścieżka rowerowa ul. Warszawska
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NOWE PRZEDSZKOLE W NASZEJ GMINIE
 Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała bezzwrotne 
dofinansowanie w kwocie 10 mln zł w ramach rządo-
wego Programu Inwestycji Strategicznych na budowę 
nowego przedszkola publicznego przy ul. Tęczowej 
w Ożarowie Mazowieckim. 
 Program Inwestycji Strategicznych to wsparcie finan-
sowe dla jednostek samorządu terytorialnego, realizowa-
ne poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego.
 Inwestycja pn. ,,Budowa przedszkola publicznego 
przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” znalazła się 
również na liście projektów, którym zostanie udzielone 
wsparcie finansowe w wysokości 3,5 mln zł w ramach 
programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. 

Program „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” to in-
strument, który funkcjonuje w województwie mazowiec-
kim od kilku lat, a jego głównym celem jest wsparcie 
powiatów i gmin środkami finansowymi w wysokości do 
4 mln zł na zadania drogowe, związane z kulturą, eduka-
cją czy zdrowiem.
 Przedszkole przy ul. Tęczowej będzie nowoczesnym, 
dwukondygnacyjnym budynkiem oświatowym z 12 sala-
mi edukacyjnymi dla około 300 najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy. 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
        zastępca burmistrza  

ZUS: OD 1 LIPCA MOŻNA WNIOSKOWAĆ
O ŚRODKI NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ

 Od 1 lipca, można składać wnioski o świadczenie 
z programu „Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wy-
prawkę szkolną. 
 Od ubiegłego roku szkolnego (2021/2022) to Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadcze-
nie z programu „Dobry Start” czyli tzw. „300 plus” na wy-
prawkę szkolną. 
 „W ramach programu rodzice - bez względu na do-
chody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup 
podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wy-
posażenia niezbędnego do nauki w szkołach podsta-
wowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych pla-
cówkach edukacyjnych” – mówi Grzegorz Dyjak z biura 
prasowego ZUS.
 „Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które 
uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku ży-
cia lub 24 lat w przypadku dzieci  z niepełnosprawnościa-

mi. Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można 
składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Złożenie 
wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świad-
czenia do 30 września” – dodaje przedstawiciel ZUS.
 Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” 
można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną - za pomocą 
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości 
elektronicznej lub portalu Emp@tia.
 Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachu-
nek płatniczy.       

Grzegorz Dyjak 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

100 LAT PANI HELENY
 26 czerwca 2022 r. mieszkanka naszej gminy Pani Helena Połeć obcho-
dziła setną rocznicę urodzin. Z okazji tak pięknego jubileuszu Panią He-
lenę z życzeniami, kwiatami i drobnym upominkiem odwiedzili Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz, Małgorzata Piotrowska Skarbnik 
Gminy oraz Jolanta Dragan Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Były wspo-
mnienia, łzy szczęścia i wzruszenia. Pani Helena urodziła się w Oblekoniu 
k.  Buska Zdroju. Ma jeszcze siostrę bliźniaczkę, która mieszka obecnie 
w Krakowie. 
 Pani Helena po zakończeniu wojny zamieszkała w Ożarowie Mazowiec-
kim. Obecnie mieszka u córki  w Józefowie. Ma 3 córki, 7 wnuków i 9 pra-
wnuków. 

Jolanta Dragan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
W UL. R. DMOWSKIEGO

 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim informuje, że jest w trakcie 
wdrażania zmiany stałej organizacji ruchu w ul. R. Dmow-
skiego na odcinku od ul. J. Poniatowskiego do ul. J. Za-
moyskiego. Rozwiązania przyjęte w projekcie wynikają 
bezpośrednio z przeprowadzonej kontroli szkół na tere-
nie gminy Ożarów Mazowiecki i mają na celu poprawę 
bezpieczeństwa na ul. Dmowskiego, ul. Szkolnej oraz 
ulic przyległych. Na podstawie sporządzonego protokołu 
przez organ zarządzający ruchem tj. Starostwo Warszaw-
skie - Zachodnie w obecności przedstawicieli Wydziału 
Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji w Sta-
rych Babicach wypunktowano najbardziej niebezpiecz-
ne sytuacje, w tym przejazdy rowerowe przez przejścia 
dla pieszych w sposób niebezpieczny (tj. rowerzyści 
nie schodząc z roweru z dużą prędkością przejeżdżają 
przez skrzyżowanie oraz pojawiają się coraz częściej hu-
lajnogi elektryczne), natomiast intensywna zabudowa 
mieszkaniowa, duża liczba zjazdów na posesje oraz brak 
odpowiedniej widoczności na skrzyżowaniach (wynika-
jąca również z ogrodzeń posesji prywatnych), była pod-
stawą do przyjęcia takich, a nie innych rozwiązań. 
 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego jako zarządca 
dróg gminnych, wdraża zatwierdzone rozwiązania, ma-
jąc na celu przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. 

ZAKRES ZMIAN OBEJMUJE:

 ▶ zmianę progów zwalniających z pełnych na wyspowe 
na odcinku od ul. Szkolnej do ul. J. Poniatowskiego, ze 
względu na przejazd autobusów. Istniejące progi nie od-
powiadały już obowiązującym przepisom określonym 
w warunkach technicznych (w zakresie szerokości, sko-
sów, wysokości oraz typów),

 ▶ uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego 
progów zwalniających,

 ▶ ujednolicenie oznakowania skrzyżowań równo-
rzędnych,

 ▶ w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych 
w ul.  Dmowskiego i ul. Szkolnej wykonano wyniesione 
przejście dla pieszych,

 ▶ zamontowano lustra drogowe na skrzyżowaniach 
w ul. R. Dmowskiego i ul. W. Sikorskiego,

 ▶ zamknięto kompleksowo strefę ograniczonej prędko-
ści do 30 km/h,

 ▶ uporządkowano ruch na istniejącym parkingu przy 
ul. R. Dmowskiego,

 ▶ zaprojektowano doświetlenie przejść dla pieszych 
białym światłem dedykowanym.
       

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

 W ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie uczniowie z dwóch klas ósmych Szkoły Podstawowej w Duchnicach 
uczestniczyli w spotkaniach z burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego Pawłem Kanclerzem i przewodniczącym Rady 
Miejskiej Andrzejem Cichalem. Włodarze naszej gminy rozmawiali z młodzieżą o władzy samorządowej, zadaniach 
Rady Miejskiej i burmistrza, o szczeblach samorządu w Polsce i zbliżających się wyborach samorządowych.  W roz-
mowach poruszono również problem braku aktywności młodzieży w procesie demokracji na poziomie lokalnym 
i krajowym. Obaj panowie zachęcali duchnicką młodzież do zainteresowania się tematem stworzenia Młodzieżowej 
Rady Miejskiej. Następnie ósmoklasiści przedstawili wyniki ankiety, którą sami przygotowali i przeprowadzili, dotyczą-
cej jakości życia i poziomu zadowolenia mieszkańców w naszej gminie. Na potrzeby ankiety przepytali społeczność 
Duchnic i osiedla Mickiewicza. Podczas omawiania wyników ankiety zadawali dużo dodatkowych pytań o sprawy do-

tyczące ich miejsca zamieszkania, codzienne wyzwania i zadania 
burmistrza oraz o  problemy społeczne w  naszej gminie. Pytania 
dotyczyły również powstawania nowych terenów zielonych, uzu-
pełniania elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki), 
istniejącej infrastruktury sportowej. Młodzi ludzie interesowali się 
tym, jak wygląda dzień pracy burmistrza, jakie ma plany na przy-
szłość, jakie trudności napotyka w swojej pracy i czy powstaną 
sklepy na terenie Duchnic i osiedla Mickiewicza. W końcowej czę-
ści spotkania młodzi ludzie mieli okazję usłyszeć o planowanych 
inwestycjach - budowie odkrytych basenów, nowych kortach te-
nisowych, budowie skateparku  i sztucznego lodowiska.
   Na zakończenie lekcji uczniowie otrzymali z rąk burmistrza 
i przewodniczącego drobne podarunki.
    Było to bardzo efektywne i  inspirujące spotkanie.

Andrzej Cichal 
Szkoła Podstawowa w Duchnicach

Z WIZYTĄ W OŻAROWSKIM RATUSZU

Uczniowie robili sobie zdjęcia 
w fotelu burmistrza
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 Program „Czyste Powietrze” jest realizowany 
od kilku lat i zyskuje coraz większą popularność. 
 Od września 2018 roku złożono niemal 441 tys. 
wniosków o dotację, a podpisano ponad 371 tys. 
umów na dofinasowanie inwestycji proekologicz-
nych. Oferta Programu jest skierowana do właści-
cieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych 
lub wydzielonych w domach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pro-
gram dofinansowaniem obejmuje wymianę starych, 
nieefektywnych kotłów na paliwa stałe, tzw. „kopciu-
chów”, ocieplenie budynków, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej. Również w ramach Programu można 
wykonać audyt energetyczny, który pozwala ocenić 
stan domu i wskazuje, jakie prace należy wykonać, 
aby budynek był efektywny energetycznie. „Czyste 
Powietrze” jest największym, realizowanym obecnie 
projektem służącym skutecznej poprawie jakości po-
wietrza, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, 
lepszemu zarządzaniu energią w domach. Należy 
przypomnieć, że obecnie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można 
otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła i ter-
momodernizację do 30.000 PLN dla podstawowego 
poziomu dofinansowania, 37.000 PLN dla poziomu 
podwyższonego oraz do 69.000 PLN dla najwyższego 
poziomu. Wniosek o dofinansowanie można złożyć 
samemu lub skorzystać z pomocy Gminnego Punktu 
Konsultacyjno-Informacyjnego.   
 Właścicielom nieruchomości, którzy nie mogą jedno-
razowo zaangażować środków własnych do realizacji in-
westycji, dedykowana jest ścieżka bankowa, która umoż-
liwia uzyskanie kredytu „Czyste Powietrze”, a przyznana 
dotacja jest przeznaczona na częściową spłatę kapitału 
kredytu bankowego. Kredyt jest udzielany przez ban-
ki współpracujące z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Lista banków znajduje 
się na stronie internetowej Programu „Czyste Powietrze”. 
Składanie wniosku oraz wszelkie formalności związane 
z uzyskaniem kredytu i dotacji są załatwiane w oddzia-

le banku. Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” prze-
widuje też opcję objęcia kredytu gwarancjami z Eko-
logicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Dzięki tym 
gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować 
korzystniejsze warunki. Trzeba jednak pamiętać, że część 
warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została 
zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki realizowanej 
poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej. Zmiany te dotyczą terminu rozpoczęcia 
przedsięwzięcia (od daty złożenia wniosku), okresu jego 
realizacji (18 miesięcy), rozliczenia wniosku (możliwe roz-
liczenie całości inwestycji po jej zakończeniu) oraz brak 
możliwości ponownego złożenia wniosku. 
 Od czasu uruchomienia program priorytetowy „Czy-
ste Powietrze” podlega stałemu monitorowaniu, analizie 
i ewaluacji. Dlatego też, ze względu na szereg sygnałów 
dotyczących licznych opóźnień w podłączaniu nierucho-
mości do sieci gazowych z winy operatora sieci, wpro-
wadzono możliwość wydłużenia terminu zamknięcia 
inwestycji. Dotyczy to również sytuacji, kiedy Beneficjent 
nie może wskazać ostatecznej daty wykonania przyłącza. 
Mając na uwadze wciąż zmieniające się warunki rynko-
we i geopolityczne, Program będzie poddawany dalszym 
aktualizacjom. Przewiduje się, że kolejne zmiany będą 
wprowadzane w drugiej połowie bieżącego roku. 
 W związku z licznymi informacjami o pojawiających się 
kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej 
sprzedaży usług w związku z „Czystym Powietrzem”, a na-
wet próbami naciągania na dodatkowe opłaty, informu-
jemy, że są to działania prowadzone bez zgody i inicjaty-
wy NFOŚiGW. Należy więc zachować czujność i nie dać 
się oszukać. Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w trosce o równe trakto-
wanie Wnioskodawców jak i podmiotów wykonawczych, 
pozostawia każdemu pełną swobodę w zakresie wyboru 
technologii i wykonawców, o ile wybrane rozwiązania 
spełniają warunki określone w regulaminie Programu.

Renata Stępień
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Zadbaj o swój 
kawałek nieba

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

ul. Kolejowa 2, Ożarów Mazowiecki
email: r.stepien@ozarow-mazowiecki.pl
www.ozarow-mazowiecki.pl
tel. 22 731 32 10

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach
dofinansowania z programu „Czyste Powietrze".

Wymień stary piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu
 w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”. 
Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środo    i Gospodarki Wodnej

k

Gmina
Ożarów Mazowiecki

wiska
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DELEGACJA Z MAZINGARBE W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 
 W dniach 30.05 – 02.06.2022 r. 
Gminę Ożarów Mazowiecki odwie-
dziła delegacja samorządowców 
z francuskiego miasta Mazingarbe. 
W skład delegacji weszli Laurent 
Poissant - Mer; Philippe Dutkiewicz 
- zastępca  ds. sportu, partycypacji 
społecznej i rozwoju gospodarcze-
go; Catherine Becart - zastępca ds. 
finansów i kultury; Romain Drumez 
- zastępca ds. dzieci i młodzieży; 
Patrick Poslednik - zajmujący się 
kulturą oraz Agnieszka Świdziń-
ska-Herlin - zajmująca się lokalnym 
rynkiem pracy, tłumaczka.
 Program wizyty obejmował pre-
zentację gminy Ożarów Mazowiecki 
w obszarze oświaty, kultury, sportu, 
walorów przyrodniczych i historycz-
nych. Odbyły się trzy spotkania z bur-
mistrzem Pawłem Kanclerzem, przed-
stawicielami władz samorządowych gminy, radnymi Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z przewodniczącym 
Andrzejem Cichalem na czele, przedstawicielami kultury, 
oświaty i organizacji pozarządowych. 
 Wizytę poprzedziło zaproszenie do podjęcia współ-
pracy przesłane przez mera miasta Mazingarbe do bur-
mistrza Ożarowa Mazowieckiego oraz spotkanie online.
Celem wizyty było wzajemne poznanie się oraz określe-
nie obszarów możliwej współpracy partnerskiej interesu-
jących dla społeczności gminy Ożarów Mazowiecki i mia-
sta Mazingarbe. Włodarze gmin podpisali list intencyjny, 
który rozpoczyna procedurę sformalizowania partner-
stwa gmin.
 Współpraca partnerska gmin daje możliwość realiza-
cji wspólnych przedsięwzięć w wielu obszarach, w szcze-
gólności edukacji, kultury, sportu, przedsiębiorczości 
i zarządzania miejskiego. Pozwoli również na stworzenie 
warunków do wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych 
środowisk artystycznych, kulturalnych, sportowych oraz 
wymianę grup, w szczególności młodzieży.
 Podczas spotkań rozmawiano o  realizacji projek-
tów  społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży, 
edukacyjno - kulturalnych (biuro oświaty, biblioteka, 

dom kultury, ngo)  oraz sportowych 
(kluby, sekcje sportowe). Zaproszeni 
goście chętnie dzielili się swoimi do-
świadczeniami, z zainteresowaniem 
słuchali o realizacji ożarowskich 
projektów. W Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim spo-
tkali się z grupą uczniów, którzy 
jako drugiego języka uczą się języka 
francuskiego. Na terenie sportowym 
w Kreczkach podziwiali dzieci i mło-
dzież podczas aktywności sporto-
wych, nie tylko na boiskach, ale tak-
że na pumptracku. Ten ostatni ocenili 
jako przykład niezwykle trafionej 
inwestycji sportowej, którą zechcą 
zrealizować na swoim terenie. Będąc 
w Kreczkach bezpośrednio zetknę-
li się z problemem uchodźców oraz 
oferowaną przez gminę pomocą dla 
tych osób. 

Mazingarbe to gmina mająca silne symboliczne związki 
z polskością, duża część tamtejszej społeczności posiada 
polskie korzenie,  kultywuje polską kulturę, posiada czyn-
ną lub bierną znajomość języka. We wspólnych kontak-
tach władze Mazingarbe podkreślają potrzebę budowa-
nia więzi pomiędzy naszymi społecznościami lokalnymi. 
 Dla większości gości, którzy odwiedzili nasza gmi-
nę był to pierwszy pobyt w Polsce i Warszawie. Nasz 
kraj i stolica, ale też Gmina Ożarów Mazowiecki zrobiły 
na nich ogromne wrażenie. 
 Mazingarbe to miejscowość położona na północy 
Francji niedaleko Lens, w regionie Hauts-de-France, 
w departamencie Pas-de-Calais, w odległości  1 407 km 
od Ożarowa Mazowieckiego.
 Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2022 r. 
została uchwalona uchwała w sprawie nawiązania współ-
pracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki                            
(Rzeczpospolita Polska) i miastem Mazingarbe (Republi-
ka Francuska).

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
        zastępca burmistrza  

Burmistrz Paweł Kanclerz
i Mer Mazingarbe Laurent Poissant

 Spotkanie z radnymi Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim
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8. OŻAROWSKI / 21. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM
O KLIMACIE I KONOPNICKIEJ

 Za nami 8. Ożarowski / 21. Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom, czyli największe coroczne wy-
darzenie czytelnicze skierowane do dzieci w naszej 
Bibliotece. Organizatorem akcji ogólnopolskiej jest 
Fundacja ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”. 
 W historii naszej Biblioteki nie było dwóch identycz-
nych Tygodni Czytania, tegoroczny postanowiliśmy 
więc także spędzić nietypowo. Po pierwsze rozpoczął się 
o tydzień wcześniej niż ogólnopolski, bo okazało się, że 
mamy tak dużo dzieci chętnych do spotkań z nami, że je-
den tydzień to za mało. Po drugie, wpletliśmy w nasz ty-
dzień nie tylko teksty polskich autorów o klimacie, ale też 
zaakcentowaliśmy Rok Marii Konopnickiej, aranżując za-
bawy, quizy i krasnoludkowe gry terenowe.
 Kilkukrotnie spotkaliśmy się w Bibliotekach i Przedszko-
lach z dziećmi: z Akademii pod Modrzewiem, z „Magiczne-
go Ogrodu” i z Przedszkola w Józefowie, a nawet wzięliśmy 
udział w przedszkolnym projekcie „Książka”. Podczas wizyt 
dużo czytaliśmy, bawiliśmy się i rysowaliśmy, wręczaliśmy 
dyplomy, często dostawaliśmy miłe podziękowania. 
 Podczas gminnej imprezy plenerowej „Dzień Dziecka 
z Uśmiechem”, przypadającej akurat na półmetek Oża-
rowskiego Tygodnia Czytania, na naszym stoisku kró-
lowały krasnale, rodem z opowieści Marii Konopnickiej. 
Każdy chętny mógł stać się krasnoludkiem – była biblio-
teka podwórkowa z krasnoludkowymi książkami, była 
krasnoludkowa gra terenowa (którą przeszło aż 40 pa-
troli!!!), można było zrobić super krasnoludkowe zakładki 
do książek (elementy wycinane były przez krasnoludki 
aż do 4.00 nad ranem) i krasnalowa foto-ścianka. Kra-
snoludki to łasuchy, dla każdego znalazł się więc słodki 
upominek. Ponadto, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, 
odczytaliśmy na scenie wiersz z bajki „O Krasnoludkach 

i Sierotce Marysi”. W ten sposób zainaugurowaliśmy 21. 
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom i przepołowili-
śmy 8. Tydzień Ożarowski. Na scenie czytali z nami: Radni 
Rady Miejskiej: Maria Dominiak, Zbigniew Szelenbaum 
i Kamil Bednarski, pracownicy Domu Kultury „Uśmiech”: 
Małgorzata Wdowiak, Małgorzata Wojciechowska i Paweł 
Krupa, strażnicy Straży Miejskiej: Robert Makaj i Paweł 
Wasilewski, przedstawiciel Czytających Rodziców: Łukasz 
Wasiak oraz Pracownicy Biblioteki: Dyrektor Anita Nowiń-
ska, Anna Marsula, Hanna Wojaczek i Ewa Pawlak (Lider 
Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”). Głosem wiodą-
cym był wspaniały konferansjer Dnia Dziecka, znany z Ka-
baretu O.T.T.O. – Wiesław Tupaczewski. 
 W Dzień Dziecka biblioteczne krasnoludki wyruszy-
ły na ulice Ożarowa Mazowieckiego i do parku przy Filii 
nr 1 w Józefowie. Był taniec na rozgrzewkę, ponieważ pa-
dał deszcz, było głośne czytanie w deszczu i krasnolud-
kowa gra terenowa, a za zakończenie lody w pobliskiej 
cukierni. Kolejny raz można nas było spotkać podczas bi-
blioteki podwórkowej na placu zabaw przy bibliobudce, 
gdzie czytaliśmy, bawiliśmy się z wykorzystaniem chust 
animacyjnych, ale też przypomnieliśmy sobie gry po-
dwórkowe naszych dziadków i pradziadków.
 Na koniec tegorocznego Tygodnia Czytania spotka-
liśmy się w pięknych okolicznościach przyrody w parku 
przy Filii nr 1 z „Rybkami” i „Biedronkami” z józefowskie-
go przedszkola. Jak zawsze dużo czytaliśmy, bawiliśmy 
się i rysowaliśmy, był także taniec odtańczony przez 
duże i małe krasnale. Teksty polskich autorów: Agnieszki 
Frączek, Jana Brzechwy, Natalii Usenko i Marty Berow-
skiej wspaniale odczytali przedstawiciele Rady Miejskiej 
Ożarowa Mazowieckiego: Krystyna Tenderenda, Nina 
Jędrzejczak i Zbigniew Szelenbaum oraz reprezentantki 
Klub Pasjonatów: Ewa Hrynczyszyn, Barbara Mierzwa, 
Wanda Kowalczyk i Wanda Orzechowska. 
 Ogółem w wydarzeniach 8. Ożarowskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom uczestniczyło 718 dzieci. Za wszystkie 
wspaniałe spotkania serdecznie dziękujemy. Do zobacze-
nia niedługo, bo przecież kto by czekał na czytanie aż ko-
lejny rok? 

Ewa Pawlak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Lider Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
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A Biblioteki to jedno z najważniejszych miejsc 
na kulturalnej mapie naszych gmin. Dziś nie są 
one tylko magazynem książek czy jedynie wy-
pożyczalnią. To instytucje oferujące wysokiej 
jakości usługi: miejsca dostępu do wiedzy, in-
formacji i multimediów, miejsca spotkań, wy-
miany myśli, ale też rozrywki i wreszcie współ-
pracy instytucjonalnej i lokalnej. 
 Powiatowy Dzień Bibliotekarza to świę-
to wszystkich bibliotekarzy oraz osób pracu-
jących w bibliotekach publicznych. To także 
okazja do podsumowania pracy i osiągnięć 
zawodowych bibliotekarzy, jak również podsu-
mowania rocznej działalności bibliotek Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego. 
 Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowiec-
kim realizując swoje zadania upowszechniania 
kultury i literatury, a także promocji bibliotek i czytel-
nictwa na terenie powiatu warszawskiego zachodnie-
go, ustanowiła nagrodę za wyróżniające się działania 
kulturalne i podejmowane akcje czytelnicze oraz osią-
gnięcia w rozwoju i rozpowszechnianiu czytelnictwa na 
obszarze PWZ. Podczas Powiatowego Dnia Biblioteka-
rza przyznane zostały 2 honorowe tytuły Lidera Promo-
cji Czytelnictwa PWZ 2021, w kategoriach: Całokształt 
Działalności - Pawłowi Białeckiemu, Prezesowi Stowa-
rzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” oraz Osobo-
wość Roku - Ewie Pawlak, Zastępcy Dyrektora Biblioteki 
Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. W dowód zasług 
laureatom wręczono statuetki Pchły Szachrajki, autor-
stwa Pawła Pietrusińskiego. 
 Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Staro-
sta Warszawski Zachodni Jan Żychliński. Zaszczycili nas 
swoją obecnością, m.in.: Kamila Nowak, Skarbnik Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego, Ewelina Degowska, 
Sekretarz Powiatu, która odczytała życzenia od Wicesta-
rosty PWZ Wojciecha Białasa, Romuald Reszka, etatowy 
członek Zarządu PWZ, Witold Malarowski, Przewodni-
czący Rady PWZ, Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego, Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak, zastępca 

burmistrza, Andrzej Cichal, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Ożarowa Mazowieckiego, Leszek Tokarczyk, radny, 
przedstawiciele władz gmin naszego powiatu, przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeń, dyrek-
torzy bibliotek z Grodziska Mazowieckiego i Piaseczna, 
a przede wszystkim bohaterowie dnia - dyrektorzy i pra-
cownicy bibliotek publicznych PWZ z: Izabelina, Kampi-
nosu, Leszna, Błonia, Łomianek, Starych Babic.
  Serdecznie dziękujemy Wszystkim Państwu za obec-
ność, piękne życzenia i kwiaty!
  Dziękujemy Firmom, które wsparły nas w organizacji 
spotkania: MCC Mazurkas, Platon, Colibers, Warszaw-
skiemu Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu Bro-
nisze, Grobex, Cukierni Ożarowskiej, Cukierni Jancewicz. 
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła firma STAN-
SAT. Powiatowy Dzień Bibliotekarza odbył się w repre-
zentacyjnych przestrzeniach MCC Mazurkas, wydarze-
nie uświetnił koncert duetu skrzypcowego Queens of 
Violin, który na długo pozostanie w naszej pamięci, jak 
i całe wydarzenie.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

 18 maja świętowaliśmy VI Powiatowy Dzień Bibliotekarza, zamykający obchody Tygodnia Bibliotek, który 
w tym roku przebiegał pod hasłem: Biblioteka – świat w jednym miejscu. Wydarzenie zorganizowała, jak co 
roku, Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim.

VI POWIATOWY DZIEŃ BIBLIOTEKARZA
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 Jest 9 maja, poniedziałek, godzina mniej więcej 
7 rano. To jest pierwsza całkowicie przespana noc. 
Budzę się wypoczęta, tylko lekki ból głowy przypo-
mina, że wysokość na której się znajdujemy znacznie 
się różni od tej na której budzę się na co dzień. 
 Poranna porcja lekarstw stawia mnie na nogi zanim 
rzeczywiście zacznie działać, więc wychodzę z namiotu…
Jesteśmy w Pangpemie, północnej bazie pod trzecią co 
do wysokości górą świata, Kanczendzongą. Pięć namio-
tów stojących na małej polanie, naprzeciwko prowizo-
ryczna łazienka i szałas, w którym przygotują mi dzisiaj 
kawę. Kawa z mlekiem towarzyszy mi codziennie rano, na 
początku powodując pewne „zawirowania” żołądkowe, 
teraz piję ją całkowicie bez obaw.
 A mówili, „…na pięciu tysiącach metrów będzie Ci się 
źle spało…” „… na pięciu tysiącach metrów możesz mieć 
problemy żołądkowe…”, „…na pięciu tysiącach metrów 
może Cię boleć głowa...” Bolała, ale już nie boli, a jest do-
piero 7:30.
 I znów pogoda nie jest dla nas łaskawa, Kanczendzon-
ga chowa się w chmurach, nie chce nam ukazać swojego 
piękna w pełnej okazałości. Próbujemy łapać momenty, 
podczas których na chwilę ukazuje swoje północne zbo-
cze, robimy zdjęcia jak szaleni. Z czasem jednak odpusz-
czamy, wiemy przecież, że im później tym pogoda bę-
dzie jeszcze mniej łaskawa. Zjadamy śniadanie, żegnamy 
Wandę, ostatnie dotknięcie wczoraj poświęconego czor-
tenu i w drogę…

 9 maja był 10 dniem naszej przygody, 6 dniem spę-
dzonym na pieszym przemierzaniu nepalskich szlaków.
 9 maja był końcem i jednocześnie początkiem. Był 
końcem, bo główny cel naszej wyprawy właśnie wtedy 
został osiągnięty - w Pangpemie stanął czorten Wan-
dy Rutkiewicz, czorten upamiętniający odważną Polkę 
- himalaistkę, siatkarkę, panią inżynier. Był początkiem, 
bo tak naprawdę dopiero teraz zaczęła się najtrudniejsza 
część naszego trekkingu. 
 Jak doszło do tego, że się tam znalazłam? Ja Magda-
lena Płochocka, nauczycielka w Szkole Podstawowej im. 
Wandy Rutkiewicz w Duchnicach. Przyczyniła się do tego 
patronka naszej szkoły, oczywiście nie bezpośrednio. 
Ale od początku…
 Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022 nawią-
zaliśmy, jako szkoła, współpracę z Klubem Sportowym 
Polskie Himalaje. Klub ten postanowił upamiętnić Wandę 
Rutkiewicz, która dokładnie 30 lat temu zaginęła na stoku 
Kanczendzongi. W programie z jakim się do nas zgłoszo-
no był wyjazd naszych uczniów do Zakopanego na zlot 
szkół noszących imię tej wybitnej kobiety, pokazy filmo-
we w warszawskim kinie Luna, benefis w Muzeum Sportu 
i Turystyki oraz wyprawę budowniczych czortenu Wandy 
Rutkiewicz do Nepalu. Bardzo chętnie przyłączyliśmy się 
do inicjatywy Polskich Himalai i ku ogólnemu, szczegól-
nie mojemu, zdziwieniu wszystkie jej punkty chcieliśmy 
zrealizować. Podczas krótkiej rozmowy z panią dyrektor 
zapadła decyzja - jadę w Himalaje tym samym zaczął się 

Z Duchnic w Himalaje…



13Informator Ożarowski 5-6/127-128 2022

trudny czas przygotowań. I nie mówię tu o przy-
gotowaniach fizycznych i kondycyjnych, ale poszu-
kiwaniu sponsora i kompletowaniu potrzebnego 
sprzętu. Na szczęście wyprawy w góry wyższe niż 
polskie Tatry mam już za sobą i trochę przez ten 
czas sprzętu się uzbierało. Okazało się, że brakuje 
mi śpiwora, mój niestety nie spełniał parametrów 
narzuconych przez warunki panujące na ponad 
5000 m. Tu na ratunek przyszła Rada Rodziców przy 
szkole, w której pracuję i zakupiła wspaniały, ciepły 
i zapewniający mi komfort śpiwór. Ale to przecież 
kropla w morzu... i znów okazało się, że mamy w na-
szej społeczności osoby chętne do wsparcia i goto-

we sfinansować wyprawę. Głównym partnerem wyprawy została Gmina Ożarow Mazowiecki i Powiat Warszawski Za-
chodni a partnerem medialnym lokalna telewizja Stansat.
 To dzięki nim znalazłam się 9 maja 2022 roku w Pangpemie, pod północnym stokiem Kanczendzongi. 
 

Pozdrawiam
Magda Płochocka

 Urodziła się 4 lutego 1943 roku w Płungianach na Litwie, jako drugie dziecko Marii i Zbigniewa Błaszkiewiczów. 
Od 1946 roku mieszkała w Polsce - najpierw we Wrocławiu, później w Warszawie. W latach 1981-1984 przeniosła się 
do Tyrolu. Ale jeszcze we Wrocławiu jako studentka, była członkinią narodowej reprezentacji juniorek w piłce siatko-
wej i uczestniczyła w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Tokio. W roku 1961 zaczęła przygodę ze wspinaniem. 
W 1965 roku ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej, z tytułem magistra inżyniera. Przez osiem lat pracowała 
w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu, a potem przez dziesięć lat w Instytucie Maszyn Ma-
tematycznych w Warszawie nad systemami komputerowymi. Wspinała się i część swojego czasu poświęcała także na 
realizowanie filmów górskich, pisanie i prelekcje. Była autorką książek („Zdobycie Gasherbrumów” i „Na jednej linie”) oraz 
kilku filmów prezentowanych przez polską i austriacką telewizję.

 Rutkiewicz na pewno była kobietą: odważną, ambitną, bezkompromiso-
wą, ale również i kontrowersyjną. Pełną pasji, siły, wiary w siebie oraz deter-
minacji w dążeniu do celu. 
 Himalaistka, jako pierwsza Europejka i pierwsza spośród Polaków oraz 
trzecia kobieta na świecie, zdobyła najwyższy szczyt świata - Mount Everest 
(8.848 m n.p.m.). Była pierwszą kobietą i Polką na szczycie K2. Zapoczątkowa-
ła himalaizm kobiecy w wymiarze ekstremalnym. 
 13 maja 2022 roku mija 30 lat od jej śmierci. Zaginęła dokładnie 12 maja 
w drodze na dziewiąty ośmiotysięcznik. Jednak po kilku latach sąd uznał za 
datę śmierci 13 maja 1992 roku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 
2022 jej rokiem.

WANDA RUTKIEWICZ 
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 28 maja  odbyły się już po raz dziesiąty wyścigi na 
rolkach, hulajnogach i rowerach w ramach Sportowego 
Dnia Dziecka 2022. Zawody odbyły się na otwartym te-
renie Centrum Widowiskowo-Sportowego Gminy Oża-
rów Mazowiecki w Kręczkach. Wyścigi na hulajnogach, 
rolkach oraz na rowerach dla najmłodszych uczestników 

polegały na jak najszybszym przejechaniu dystansu 250 
metrów na wewnętrznej drodze, starsi konkurowali na 
torze PUMPTRACK (jazda indywidualna na czas).  Zawo-
dy cieszyły się zainteresowaniem, odnotowaliśmy ponad 
110 startów. 
 Rozgrywanym wyścigom towarzyszyło wiele atrakcji 
o tematyce rowerowej - rowerki biegowe, puzzle, malo-
wanki, toczenie obręczy, rzut oponami, konkurs namaluj 
swój rower, slalom Wigry 3 w alko goglach czy rowerem 
przeciw skrętnym. 
 Wszyscy biorący udział w wyścigach otrzymali pa-
miątkowe medale oraz słodki poczęstunek, a najlepszym 
zawodnikom w poszczególnych konkurencjach oraz ka-
tegoriach wiekowych wręczono nagrody rzeczowe. Foto-
relacja w załączeniu. 
 29 maja na terenie boiska UKS Ołtarzew odbył się 
m.in. interaktywny teatrzyk dla dzieci pt. „Grzeczne dzieci 
- segregują śmieci”, z którego dzieci mogły dowiedzieć się 

jak chronić środowisko, było również stoisko do malowa-
nia buziek oraz tworzenia z balonów przeróżnych kształ-
tów. 
 Wystąpił też Zespół Ludowy „Ożarowiacy” oraz dzieci 
uczęszczające na zajęcia taneczne,  odbyło się także za-
kończenie VIII Ożarowskiego/ XXI Ogólnopolskiego Tygo-

dnia Czytania Dzieciom w ramach Kampanii „Cała Polska 
czyta dzieciom”. Wydarzenie poprowadził Wiesław Tupa-
czewski. 
 Dla uczestników chcących spróbować potraw z róż-
nych zakątków świata było coś specjalnego! Zlot food 
trucków przyciągnął tłumy, mimo niepewnej pogody. 
 Dzień Dziecka  świętowano również w filii Domu 
Kultury „Uśmiech” w Józefowie. Były konkursy sprawno-
ściowe, gry i zabawy zręcznościowe; duże i małe bańki 
mydlane; stoiska do malowania buziek; balonikowe zoo; 
kącik kreatywny, w którym między innymi można było 
tworzyć biżuterię z koralików.
 Odbyła się również wystawa prac dzieci, uczęszczają-
cych na zajęcia plastyczne do Domu Kultury.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i do zobaczenia 
w przyszłym roku! 

Dom Kultury „Uśmiech” i GOSIR
w Ożarowie Mazowieckim

DZIEŃ DZIECKA 
W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
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 Przejęliśmy obowiązki Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie w zakresie koszenia 
brzegów, usuwania krzewów porastających dno 
i brzegi, usuwania przeszkód naturalnych, usuwania 
zatorów. 
 Na całej długości cieku, jak w roku ubiegłym, 
są  i będą prowadzone prace utrzymaniowe. Harmono-
gram obejmuje: w pierwszej kolejności  udrożnienie 
koryta  rz. Kanał Ożarowski, w trosce o uprawy rolne, 
tereny zamieszkałe w celu ograniczenia możliwości ich 
zalania, prace zostaną wykonane dwukrotnie, w okresie 
letnim i jesiennym. 
 Zadania utrzymaniowe i konserwacyjne ze względu 
na powtarzające się letnie, nawalne opady,  szczególnie 
w okresie wegetacyjnym i intensywnego zarastania, są 
niezwykle istotne dla nas wszystkich. W ramach współ-
pracy z mieszkańcami,  informujemy, że rolnicy, którzy 
sami wolą wykonać te prace mogą to zrobić przed wej-
ściem firmy wybranej w przetargu. W miejscach trudniej-
szych i bardziej skomplikowanych, gdzie nie zachowa-
no pasów technologicznych (eksploatacyjnych) lub 
ograniczono dostęp do cieku, lub właściciel terenu ma 
potrzeby indywidualne, możemy pominąć wyłącznie te 
odcinki, które wcześniej zostaną wykoszone samodziel-
nie - już jest na to czas. Prowadzimy prace w czerwcu 
i lipcu, na całej długości rz. Kanału Ożarowskiego. 

Apelujemy o przestrzeganie
dostępności pasów eksploatacyjnych

 Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2233), Właściciel nieruchomości przy-
ległej do publicznych śródlądowych wód powierzch-
niowych jest obowiązany umożliwić dostęp do wód 
na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymy-
waniem wód. Zgodnie z art. 477 pkt. 10) kto wbrew ww. 
obowiązkowi uniemożliwia dostęp do wód na potrzeby 
wykonywania robót - podlega karze grzywny. 

Telefon kontaktowy:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim:
Zdzisław Lewandowski 661-661-680.

KANAŁ OŻAROWSKI W UTRZYMANIU
PRZEZ NASZĄ GMINĘ NA KOLEJNE 3 LATA

 W ramach przełączenia sygnału nastąpiła zmiana częstotliwości nadawania. Standard DVB-T2/HEVC wymaga 
nowego dekodera do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce w 2022 roku. Wykorzystywana od 2013 roku 
technologia DVB-T zostanie zastąpiona DVB-T2/HEVC.
 Mieszkańcy,  których  telewizory  nie  odbierają  nowego  sygnału  
nadawania  bezpłatnej  telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a ich sy-
tuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie  kosztów 
zakupu nowego sprzętu do odbioru, mogą   skorzystać z rządowego 
programu  dofinansowania  250  zł  do  zakupu  telewizora  lub  100  zł  
do dekodera - zgodnych  z  nowym  standardem.

Więcej szczegółów uzyskają Państwo:
 ▶ na stronie: https://www.gov.pl/web/dvbt2/nowy-program-dofinan-

sowania-do-zakupu-odbiornika-cyfrowego
 ▶ za pośrednictwem specjalnej infolinii, dzwoniąc pod numer  

42 253 54 30
 ▶ e-mailem, pisząc na skrzynkę kontaktową: cyfrowaTV@coi.gov.pl

Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki

UWAGA, 27 CZERWCA NASTĄPIŁA ZMIANA STANDARDU NADAWANIA 
TELEWIZJI NAZIEMNEJ W WOJ. MAZOWIECKIM!
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A  W naszym dzisiejszym spotkaniu z Ożarowską hi-
storią chciałbym przybliżyć Państwu pewien produkt, 
z którego mogli być dumni mieszkańcy Ożarowa w la-
tach trzydziestych XX wieku, a z którego na pewno byli 
dumni pracownicy Huty Szklanej „Ożarów”. Na począt-
ku lat trzydziestych Ożarowska huta, specjalizowała się 
w produkcji wielu rodzajów szkła. Od perfumeryjnego, 
przez apteczne, chemiczno laboratoryjne, techniczne 
i oświetleniowe, a kończąc na spożywczym. I właśnie z tej 
ostatniej gałęzi produkcji wywodzi się linia produkcyjna 
słynnych słojów konserwowych o nazwie własnej „POL”, 
które zdobywały uznanie wśród gospodyń domowych 
w całym kraju. W tym miejscu warto przytoczyć opinię 
słynnej w dwudziestoleciu międzywojennym publicystki, 
autorki wielu książek kulinarnych Pani Elżbiety Kiewnar-
skiej, która była lepiej znana po prostu jako „Pani Elżbie-
ta”. O słojach z Ożarowa napisała tak: „Słoje konserwo-
we wyrobu Huty „Ożarów”, ze znakiem „POL”, łączą 
w sobie wszystkie wymagane od tego rodzaju naczyń 
zalety. Przy dwuletnim stałym ich użyciu przeze mnie 
ani jedna konserwa jarzynowa czy owocowa w nich 
przygotowana nie była nie udana. Kształt słojów „POL” 
nieco szerszy niż słoje innych fabryk, ogromnie ułatwia 
ich napełnianie, co szczególniej przy konserwach mię-
snych i przy większych owocach gra ogromną rolę. Po-
krywki wszystkie mają jednakowy rozmiar, niezależnie 
od kształtu i rozmiaru słoi, do których mają być użyte. 
Brzegi słoja i pokrywki doskonale doszlifowane i do-
pasowane, wskutek tego słoje dokładnie i szczelnie się 
zamykają i niema braków przy wyrobie konserw. Ste-
rylizować w tak doskonale uszczelnionych słojach jak 
Ożarowskie „POL” można przy pomocy nie tylko spe-
cjalnego aparatu, lecz każdego kotła czy rądla… itd.” 
Nie była to odosobniona wypowiedź. Słowa uznania 
dla Ożarowskich słojów przychodziły z całego kra-
ju. O jakości wyrobów z sygnaturą „POL”, świadczy 
również nadanie prawa do zaopatrywania w cechę 
Instytutu Gospodarstwa Domowego słojów konser-
wowych z Huty Szklanej „Ożarów”. Przyznanie tego 
wyróżnienia poprzedzone wykonaniem badań, od-
było się na posiedzeniu zarządu instytutu w dniu 
29 maja 1934 roku w Warszawie. Idąc dalej, w moich 
poszukiwaniach natrafiłem na ciekawą wzmiankę 
prasową o Targach Poznańskich, na których marka 
„POL” miała swoje własne stoisko reklamowe. W do-
datku prasowym „Ilustracja Świąteczna” z  roku 1936 
napisano: „W dziale szkła użytkowego i technicz-
nego wyróżnia się okazałe stoisko huty szklanej 
„Ożarów” K.A Kamiński w Ożarowie k/Warszawy. 
Prócz szkła perfumeryjnego, apteczno lekarskiego, 
laboratoryjnego, techniczno-oświetleniowego itp. 
dużym udziałem huty „Ożarów” jest wyrób opako-
wań szklanych do celów gospodarczych jak: wszel-
kiego rodzaju słoji i słoików do miodu, musztardy, 
sosów, marynat, a przede wszystkiem słynnych słoi 
konserwowych „POL”, które dzięki solidnemu wy-
kończeniu i doskonałej szczelności zamknięć dają 

pełną gwarancję trwałego przechowywania konserw 
i nie ustępują najlepszym tego rodzaju słojom zagra-
nicznym.”  Niestety wybuch II wojny światowej zniwe-
czył nadzieje na dobrą przyszłość zakładu i dalszy sukces 
marki. Nie dotarłem jeszcze do informacji do kiedy kon-
kretnie trwała produkcja słojów „POL”. Mogły być jeszcze 
produkowane w pierwszej połowie lat czterdziestych, 
o czym może świadczyć ulotka reklamowa jaką udało mi 
się pozyskać.  W całości napisana w języku niemieckim 
i co ważne sygnowana przez wspomnianą wcześniej „Pa-
nią Elżbietę”. Jest to cenna wskazówka, ponieważ autorka 
okupację spędzała w Warszawie, gdzie dalej za zgodą oku-
panta pisała poradniki żywieniowe w trudnych przecież 
latach wojennych. (Elżbieta Kiewnarska zginęła podczas 
Powstania Warszawskiego w wieku 73  lat). Tak też kres 
produkcji słynnych słojów „POL” mógł nastąpić w czasach 
wojennej zawieruchy. Jak wiadomo w 1946 roku rozpoczął 
się proces wywłaszczania, na podstawie dekretu o nacjo-
nalizacji przemysłu, po czym huta „Ożarów” w 1949  roku 

SŁOJE KONSERWOWE Z HUTY „OŻARÓW”
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przeszła na własność Państwa. Dzisiaj nie ma już śladu po 
dawnym zakładzie, powstają nowe bloki mieszkalne, przy-
prowadzają się nowi mieszkańcy i myślę że warto zachować 
w pamięci, że właśnie tutaj takie historie miały swój począ-
tek. I na koniec nie byłbym sobą gdybym nie zachęcił Pań-
stwa do przeszukiwania swoich szuflad, strychów, piwnic… 
może natraficie Państwo na ślady naszej lokalnej historii 
i zechcecie się podzielić nią z nami. Gorąco do tego zachę-
cam! Może gdzieś znajdzie się  jeszcze piękny słój z logo 
„POL”, ależ to byłaby gratka! 

Marcin Soduł 
Ożarowski Portal Historyczny

email: oph.kontakt@gmail.com

 11 czerwca 2022 roku, mieszkańcy Sze-
lig, Macierzysza, Chrzanowa, Starych Ba-
bic spotkali się na placu w Szeligach, aby 
uczestniczyć w niewątpliwie  historycz-
nym  dla naszej społeczności wydarzeniu.  
Na tym pustym jeszcze polu odbyła się 
uroczystość poświęcenia krzyża i placu 
pod budowę nowego kościoła. Poświęce-
nia dokonał i błogosławieństwa zebranym 
udzielił Jego Em. Kardynał Kazimierz Nycz  
- Metropolita Warszawski. Wydarzenie było 
zwieńczeniem starań o pozyskanie tego 
terenu pod budowę kościoła a jednocze-
śnie początkiem tworzenia nowej parafii. 
 Starania rozpoczął  przed  kilkunastoma laty ksiądz 
Prałat Jan Szubka, ówczesny proboszcz parafii Stare 
Babice, a zakończył, działając z ogromną determinacją,  
ksiądz Prałat Grzegorz Kozicki, obecny proboszcz parafii 
Stare Babice. Do realizacji tego trudnego i ambitnego 
zadania ksiądz kardynał powołał księdza Tomasza Paśko, 

który od pięciu lat peł-
ni posługę kapłańską 
w parafii Stare Babice. 
Plac przy zbiegu ulic 
Szeligowskiej i Kalino-
wej Drogi w Szeligach 
o powierzchni blisko 
1 ha, zakupiony przez 
Kurię metropolital-
ną warszawską,  ma 
pomieścić docelowo 
nie tylko budynek 
świątyni ale także ple-
banię, dom parafialny 
i inne obiekty służące 
miejscowej społecz-
ności. Ksiądz Tomasz 
w słowie do zebra-
nych, dziękując oso-
bom szczególnie 
z a a n g a ż o w a n y m 
w dotychczasowych 
pracach na placu ko-
ścielnym zaznaczył, że 

spotyka się ze szczególną życzliwością ze strony lokal-
nych władz samorządowych.
 Po zakończeniu uroczystego poświęcenia krzyża 
i placu ksiądz Tomasz zaprosił wszystkich zebranych na 
agapę przygotowaną na boisku sąsiadującym z placem 
kościelnym. W trakcie tej części uroczystości był czas na 
dyskusje na temat budowy kościoła w bezpośrednich 
rozmowach z księdzem Tomaszem.  
 Kościół w Szeligach będzie czwartą świątynią para-
fialną w naszej Gminie Ożarów Mazowiecki. 

  Zbigniew Szelenbaum

PARAFIA SZELIGI - POWSTAJE KOŚCIÓŁ PW. BŁ. KARDYNAŁA STEFANA 
WYSZYŃSKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA

Wizualizacja kościoła

Wizualizacja kościoła
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 10 czerwca odbył się w Szkole Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach „Dzień Ukrainy”. 
Dzieci z oddziału przygotowawczego na ten szczególny 
czas przygotowały występ pod kierownictwem Pani Anny 
Sorbian wychowawczyni klasy oraz Pani Lesi Kravets po-
mocy nauczyciela. Uroczystość uświetnili goście: Zastępca 
Burmistrza Pani Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak, dyrektor 
Biura Oświaty Pan Michał Turkas, Proboszcz parafii w Łaź-
niewie ks. Kazimierz Poręba oraz dyrektorzy zaprzyjaźnio-
nych szkół z terenu gminy Ożarów Mazowiecki. Hasłem 
przewodnim uroczystości była PRZYJAŹŃ.
 Uczniowie z Ukrainy wystąpili ubrani w piękne stroje lu-
dowe, wyrazili w wierszach i piosenkach tęsknotę za utra-
coną ojczyzną. Pomodlili się za dobrą przyszłość swojego 
kraju i podziękowali Polsce za pomocną dłoń i możliwość 
uczenia się w polskiej szkole. W przedstawieniu dzieci uka-

zały piękno i różnorodność Ukrainy, mówiąc nie tylko w ję-
zyku ukraińskim, ale przede wszystkim w języku polskim. 
Uzupełnieniem występu były piosenki wykonane przez 
Samorząd Uczniowski który przeniósł nas w podróż zadu-
my i wzruszenia. Na zakończenie rodzice dzieci z oddziału 
przygotowawczego zaprosili na poczęstunek z tradycyj-
nych dań kuchni ukraińskiej.

Aleksandra Okoniewska
Szkoła Podstawowa w Święcicach
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DZIEŃ UKRAINY W ŚWIĘCICACH

„Przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który 
rozwija się z wzajemnych kontaktów międzyludz-
kich. Jeżeli nie dbamy o niego cierpliwie i niestru-
dzenie, więdnie i usycha, zanim otworzy wszystkie 
swoje pączki”. 

Zenta Maurina

 W maju, przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 
1 przy ulicy Mickiewicza obchodziły Święto Niezapomi-
najki. W tym dniu przedszkole udekorowane było nieza-
pominajkowymi girlandami, balonami, a także licznymi 
fotografiami, które tworzyły galerię promującą proekolo-
giczne postawy uwrażliwiając na piękno natury. 
 Dzieci ubrane na niebiesko przybyły do wioski Smer-
fów i z pomocą Smerfa Lalusia i Smerfetki Sasetki mogły 
przypomnieć sobie jak ważne jest dbanie, szanowanie 
i nie zapominanie o przyrodzie oraz środowisku. Miały 
okazję segregować wraz ze Smerfami śmieci zgodnie 
z zasadą recyklingu, odszukać niezapominajki na wy-
sprzątanej łące, zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotoramce, 
a także wysłuchać listu od Wróżki Niezapominajki i zrozu-
mieć jaką rolę w całym tym świętowaniu pełnią kwiatki 
niezapominajki. 
 Zwieńczeniem dnia był wysiew nasion niezapominaj-
ki w przedszkolnym patio, możliwy dzięki pomocy firmy 
PNOS, która dostarczyła nam nasiona, doniczki i ziemię 
kwiatową. To był piękny, niebieski i niezapomniany dzień.

Nauczycielki
Marta Białowąs, Anna Zduńczyk

NIEZAPOMINAJKOWE ŚWIĘTO 
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 W niedzielę, 19 czerwca, Scena Hotelu Mazurkas 
zamieniła się w „Kubańską wyspę jak wulkan gorą-
cą”, z rozśpiewanymi i roztańczonymi: YAREMI DE LAS 
MERCEDES KORDOS i JUAN CARLOS HECHAVARRIA 
oraz MORNING STAR ORCHESTRA w rolach głównych.
 Kubański wieczór, który był tematem przewodnim 46. 
Forum Humanum Mazurkas, otworzył  Prezes MCC Mazur-
kas Conference Centre & Hotel - Pan Andrzej Bartkowski.

 “ONE NIGHT IN HAVANA” - koncert orkiestry rozryw-
kowej “Morning Star Orchestra” był wspaniałą i niezapo-
mnianą zabawą w rytmach muzyki Latino: salsa, meren-
gue, cumbia, cha-cha i mambo! Dynamiczne brzmienia 
kubańskiej muzyki i znanych hitów, takich jak: „Guanta-
namera” czy „Besame Muchio” porwały do tańca nie tylko 
członków kubańskiej orkiestry, ale też Gości wydarzenia: 
mieszkańców Ożarowa Mazowieckigo i Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, przedstawicieli biznesu oraz 
partnerów wydarzenia - przedstawicieli Burmistrza Oża-
rowa Mazowieckiego i Starosty Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego.
 MORNING STAR ORCHESTRA  to jedna z najciekaw-
szych orkiestr rozrywkowych w Polsce. W skład Orkiestry 
wchodzą profesjonalni muzycy, absolwenci oraz wykła-
dowcy akademii muzycznych oraz laureaci prestiżowych 
festiwali jazzowych. Obok orkiestry na scenie zaśpiewali:
 YAREMI DE LAS MERCEDES KORDOS hawańska wo-
kalistka i instrumentalistka. W jej programie znajdują się za-
równo przepiękne, romantyczne melodie, jak i gorące ryt-
my rodem z Karaibów. Do jej największych dokonań przed 
wyjazdem do Europy można zaliczyć współpracę z Buena 
Vista Social Club (a konkretnie, ze słynną członkinią grupy, 
Omarą Portuondo) oraz reprezentowanie Kuby na Cultural 
Festival of Ceiba w meksykańskim mieście Tabasco.
oraz
JUAN CARLOS HECHAVARRIA - jeden z piękniejszych 

głosów z Hawany, były wokalista słynnej kubańskiej or-
kiestry Klimax, słowik muzyki kubańskiej. W Polsce od kil-
ku lat: znany, ceniony i podziwiany jako wokalista solista 
zespołu Jose Torres & Havana Dreams
Koncertowi towarzyszył wernisaż - wystawa malarstwa 
Orlando Lazaro Ortega Zulueta. 
 Orlando Lazaro Ortega Zulueta, artysta malarz, uro-
dzony w 1986 roku w Hawanie na Kubie. 

 Na swoich płótnach uwzględnia wnętrze ludzkich 
dusz, tak jak-
by każdy kolor 
odzwierciedlał 
uczucia i emocje 
każdego z jego 
modeli, grając na 
pograniczu figu-
ratywności i wy-
obraźni. W jego 
pracach wyraź-
nie widać esen-
cję tego, czym 
jest Kuba, w ide-
alnym połącze-
niu kolorów, linii, 
tekstury i ciepła. 
Pracuje głównie 
techniką akry-
lową na płótnie, 
ale specjalizu-
ję się również 
w pracach street 
artu. 

Monika Zarębska

46. FORUM HUMANUM MAZURKAS
W RYTMACH: SALSY, CHA-CHY I MAMBO! K
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 Po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią, 11 czerwca br. mieszkańcy Gminy Ożarów 
Mazowiecki mogli wreszcie wziąć udział w wydarze-
niu plenerowym zorganizowanym z  okazji obcho-
dów XVIII Dni Ożarowa Mazowieckiego.  Występy 
rodzimych artystów i zaproszonych gwiazd, stoiska 
wystawowe i ogródki grillowe oraz dmuchańce dla 
dzieci - to wszystko czekało na przybyłych. 

 Tegoroczne Dni Ożarowa Mazowieckiego cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem już na wiele dni przed 
ukazaniem się oficjalnych informacji. Mieszkańcy na 
forach internetowych dopytywali o szczegóły wydarze-
nia, dlatego niespodzianką okazało się zaproszenie na 
to wydarzenie nagrane przez Gwiazdę wieczoru - DAN-
ZELA. 
W sobotę, od porannych godzin, na terenie boiska spor-
towego UKS Ołtarzew trwały przygotowania, by o go-
dzinie 14.00 oficjalnie rozpocząć to wydarzenie. 
Na scenie pojawili się Burmistrz Ożarowa Mazowiec-
kiego Paweł Kanclerz oraz Vice-Burmistrzowie, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Skarbnik Gminy, Radni oraz 
przedstawiciele Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z Vice-Starostą Wojciechem Białasem, dokonując uro-
czystego otwarcia, witając mieszkańców Gminy i zapra-
szając do wspólnego spędzenia czasu. 
Podczas Dni Ożarowa nie mogło zabraknąć występów ze-
społów z Domu Kultury „Uśmiech”. Na początek wystąpiły 
dzieci z Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” - młodsza grupa 

Marynki, która zaprezentowała tańce i pieśni regionu Be-
skidu Śląskiego. Nie wszyscy wiedzą, że Zespół Ludowy 
istnieje już 20 lat i w tym roku obchodzi swój jubileusz. 
„Ożarowiacy”, jak potocznie się mówi, stanowią kultural-
ną wizytówkę miasta, gminy i powiatu warszawskiego za-
chodniego, reprezentując swój repertuar nie tylko w Pol-
sce, ale i za granicą.
„Wesołe Wdówki” to zespół seniorów. Panie w barwnych 
cygańskich strojach zachwyciły na scenie żywiołowością 
i pasją.
Dla fanów muzyki disco polo wystąpił zespół AFTER PAR-
TY na czele z liderem Patrykiem Pegzą. Koncerty AFTER 
PARTY to zawsze mega wydarzenie i mega show. Zespół 
w ciągu kilku lat podbił Polską scenę muzyki tanecz-
nej, nagrał 12 teledysków i wydał 2 płyty, a ich piosenki 
nie schodzą z pierwszych miejsc list przebojów.  Również 
u nas nie zawiedli fanów, którzy usłyszeli najbardziej zna-
ne utwory z ich repertuaru, m.in. „Bujaj się”, „Nie daj życiu 
się”, „Ona lubi pomarańcze”, czy przebój „Tylko ona jedy-
na”, który na Festiwalu w Kobylnicy przyniósł im 1. Miej-
sce i został wybrany HITEM LATA 2013.
 Kolejna artystka występująca na ożarowskiej scenie to 
DARIA. Daria Marcinkowska to piosenkarka, kompozytor-

ka, autorka tekstów piosenek i producentka muzyczna, 
która swoją przygodę ze śpiewem rozpoczęła w przyko-
ścielnej scholii. Uczestniczyła w programie The Voice of 
Poland, po udziale w którym podpisała kontrakt płyto-
wy z niemiecką wytwórnią. Jej utwory trafiły na polskie, 
brazylijskie, norweskie czy belgijskie listy przebojów. 
W październiku 2021 roku wydała singiel „Paranoia”, który 
już w pierwszym tygodniu zyskał ogromną popularność. 
19 lutego 2022 roku wystąpiła z tym utworem Konkursie 
Piosenki Eurowizji - zajmując drugie miejsce.
 Na występ kolejnej gwiazdy czekało wiele osób. CLEO, 
czyli Joanna Klepko, bo tak naprawdę nazywa się piosen-
karka, jest nie tylko autorką tekstów, ale również malarką 
i projektantką mody. Współpracuje z Donatanem, z któ-
rym wydała wiele albumów, „My Słowianie” utwór, dzięki 
któremu zajęła 14 miejsce w finale Eurowizji mogliśmy 

XVIII Dni Ożarowa Mazowieckiego
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usłyszeć również u nas. Oprócz tego zaśpiewała m.in.: 
„Zabiorę Nas”, „N.O.C”, „Łowcy Gwiazd”, „Za krokiem krok”. 
Kolejnym punktem programu był występ Kabaretu Pa-
ranienormalni. Jak sami o sobie mówią - nas przedsta-
wiać nie trzeba. Pojawili się na polskiej scenie kabareto-
wej w 2004 roku, pokazując jak ogromny potencjał tkwi 
w grupie. Skład kabaretu zmieniał się przez lata i obecnie 
tworzą go trzej panowie: Robert Motyka, Michał Paszczyk 
i Jarek Pająk. Panowie nie zawiedli ożarowskiej publicz-
ności i zapewnili wyśmienitą zabawę i paranienormalną 
energię, z której słyną od lat. 
Gwiazdą wieczoru, podczas tegorocznych Dni Ożarowa 
był doskonały wokalista i multiinstrumentalista, DANZEL, 
który promuje muzykę pop i dance. Artysta pochodzi 
z Belgii, jednak każdego roku odwiedza Polskę w ramach 

swoich europejskich tras koncertowych. Zadebiutował 
utworem „Pump it up” w 2004 roku, który usłyszeliśmy 
również podczas Dni Ożarowa. „You make me happy” czy 
„My arms keep missing you” to tylko kilka utworów, które 
można było usłyszeć. Ogromną niespodzianką dla pu-
bliczności były utwory wykonane w języku polskim - „We-
hikuł Czasu”, który wykonywał  Ryszard Riedel czy  „Na-
dzieja”, bo wspomnieć należy, że DANZEL wygrał w tym 
roku XVI edycję programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.
Podczas Dni Ożarowa Mazowieckiego, przez cały czas 
trwania imprezy, oprócz występów artystycznych, moż-
na było obejrzeć m.in.  wystawę pamiątek związanych 
z Fabryką Kabli, Hutą Szkła, itd. przygotowaną przez Oża-
rowski Portal Historyczny; sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
samochody bojowe wraz z amfibią ARGO należące do  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim. 

Można było odwiedzić namiot Biblioteki Publicznej, 
w którym Panie przeprowadzały warsztaty, quizy wie-
dzy i animacje oraz wystawców z rękodziełem i ogródki 
grillowe. Na najmłodszych czekały dmuchane zjeżdżal-
nie, zamki, kolejka z wagonikami, basen z wodą i kulami, 
a dla starszych ścianka wspinaczkowa.
Obchody XVIII Dni Ożarowa Mazowieckiego zakończył 
pokaz laserowy do muzyki z filmu „Piraci z Karaibów”, 

który został uświetniony przez wystrzelające płomienie 
ognia i serpentyny. 
Dzień był pełen atrakcji i emocji i jak powiedział na za-
kończenie Burmistrz Paweł Kanclerz, słowa Freddiego 
Mercurego, wyśpiewane przez DANZELA mówią wszyst-
ko:  „We are the Champions”.
  „Dziękuję… Ożarów! Byliście super” jak napisała DA-
RIA na swoim Instagramie.

Małgorzata Wdowiak
Dom Kultury „Uśmiech” 

w Ożarowie Mazowieckim
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 Idea prowadzenia strony Wirtualne Muzeum Oża-
rów Mazowiecki z prywatnej aktywności dwóch osób 
przerodziła się od początku 2022 roku w działalność 
Stowarzyszenia Historycznego Wirtualne Muzeum 
Ożarów Mazowiecki.

 Pierwszym zrealizo-
wanym zadaniem był 
projekt „Drogi do Oża-
rowa”.  Miał on za zada-
nie przywrócić pamięci 
mieszkańców Ożarowa 
Mazowieckiego rodzinę 
Reicherów. Kupili oni 
dwór i niewielki mają-
tek (leżący współcze-
śnie w centrum miasta)  
na początku XX wieku. 
Dwór był początkowo 
popularną ówcześnie 

letnią siedzibą zwaną wilegiaturą (urlop spędzony na 
wsi). Wkrótce osiedlili się w nim na stałe. 
 Dwór w Ożarowie stał się, zarówno przed wojną jak 
i po niej, centrum życia towarzyskiego, miejscem spotkań 
elit kulturalnych i politycznych Polski. Rodzina Reicherów 
dała Polsce wielu wybitnych obywateli, społeczników, ar-
tystów, biznesmenów, naukowców, lekarzy i patriotów.
 Od ponad 50 lat, po sprzedaży w 1969 roku, dwór 
nie jest dostępny ani dla mieszkańców  miasta, ani dla tu-
rystów. Taka jest wola prywatnych właścicieli.
 Mimo iż zachował się wraz z parkiem, którego niewielka 
część została przekazana przez Reicherów miastu, mimo iż 
Kazimierz Reicher aktywnie działał w miejscowej organizacji 
konspiracyjnej i oddał życie za wyzwolenie spod niemieckiej 
okupacji, mimo że dwór był miejscem podpisania układu 
o zaprzestaniu działań wojennych Powstania Warszawskie-
go, powoli odchodzi w niepamięć przez brak dostępności.
 W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie zorgani-
zowało 14 maja Noc Muzeów w Ożarowie Mazowieckim. 
Na wieczornym spotkaniu w CIS „Przy Parku” zaprezen-
towano pokaz historycznych zdjęć (dwór, jego wnętrza, 
gospodarstwo, mieszkańcy dworu, goście, dwór w ma-
larstwie) wraz z gawędą. Goście spotkania wzięli udział 
w mini quizie z książkowymi nagrodami, a na pamiątkę 
spotkania mogli zabrać do domu 5 pocztówek z piękny-
mi zdjęciami dworu Reicherów z różnych lat. Gościem 
była Dorota Woyke-Polec,  prawnuczka Stanisława Re-
ichera, który wraz z żoną kupił w 1912 roku dwór i mają-
tek w Ożarowie. 

 Natomiast 11 czerwca br. w MCC Mazurkas w Ożaro-
wie została otwarta wystawa „10 pierścieni…” poświę-
cona historii rodziny Reicherów. Opowieść o niezwykłej 
rodzinie snuła przed gośćmi pani Dorota Woyke-Polec. 
Nie zabrakło historii pierścieni, które każde z dziesię-
ciorga dzieci Eleonory i Henryka Reicherów otrzymało 
w 1901  roku na jubileusz 50.lecia ślubu swoich rodzi-
ców. Jeden z tej dziesiątki, Stanisław zapoczątkował 
historię Reicherów w Ożarowie. Wystawa przyjechała 
z Zamku Sieleckiego w Sosnowcu, z którego właśnie 
przybył do naszego miasta przed ponad stu laty Stanisław.
 Po schodach z antresoli w Mazurkasie schodziły do ze-
branych postaci bohaterów sagi rodziny Reicherów.
 Po opowieści był czas przy słodkim „co nieco” po-
rozmawiać, zadać pytania i cieszyć się spotkaniem. Za-
wartość jednego z rool-up’ów była poświęcona dworo-
wi w Ożarowie (choć zdjęcia z dworu były i na innych 
planszach) i została przygotowana jako folder wystawy, 
który goście mogli zabrać na pamiątkę. Wzbogaci on 
też zbiory regionaliów Biblioteki Publicznej w Ożarowie. 
Wystawę można zwiedzać do 13 sierpnia. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jej 
prezentacji mieszkańcom Ożarowa i gościom: Funda-
cji Banku Pekao S.A., Gminie Ożarów Mazowiecki, So-
snowieckiemu Centrum Sztuki - Zamek Sielecki, MCC 
Mazurkas, pani Dorocie Woyke-Polec i członkom zało-
życielom Stowarzyszenia Historycznego Wirtualne Mu-
zeum Ożarów Mazowiecki. Zapraszamy na stronę www.
wmom.pl.

Grażyna Lipska-Zaremba, SH WMOM

WYSTAWA „10 PIERŚCIENI…”
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I.  Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:
1. potwierdzone kwalifikacje w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby 
starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2. co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom 
niepełnosprawnym 
3. wskazanie przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.
II.  Wymagania niezbędne, które powinien spełnić asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
1. obywatelstwo polskie
2. zaświadczenie o niekaralności
3. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
4. nieposzlakowaną opinie
5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
7. dodatkowo: posiada prawo jazdy kat. B

 Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności 
dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
1. społecznego 
2. zawodowego 

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony/umowa zlecenie.

Program będzie realizowany do grudnia 2022 roku.

Pytania kierować można do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Ożarowie Mazowieckim  osobiście (05-850 Ożarów 
Mazowiecki ul. Poznańska 165) lub pod nr telefonu: 22 722 26 73.

Wszelkie szczegóły: www.ops.ozarow-mazowiecki.pl zakładka OFERTY PRACY

 Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie OPS w Ożarowie Mazowieckim, w kopercie z dopi-
skiem: „dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy na stanowisko - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
- 2022  lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej,  05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165 
w  terminie od dnia ogłoszenia.

        /-/ Elżbieta Kowalska
        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
        w Ożarowie Mazowieckim

OGŁOSZENIE O NABORZE
 KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG ASYSTENTA 

OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  - EDYCJA 2022
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 Do Komisariatu Policji zgłoszono przestępstwo. Figurka jest obiektem 
o charakterze zabytkowym – podlega ochronie jako element dziedzictwa 
kulturowego, jako zabytek ruchomy. Stanowi cenny obiekt kultu religijnego. 
Jest to kolejny akt wandalizmu, dwukrotnie zostały zniszczone szklane ele-
menty kapliczki w Myszczynie przy ul. Zaborowskiej róg ul. Jasnej.  

WSZYSCY - LUDZIE WIARY I NIEWIARY
ZGŁASZAJĄ SPRZECIW!

FIGURA CHRYSTUSA FRASOBLIWEGO 
W PILASZKOWIE ZNISZCZONA 

KILKOMA RZUTAMI KAMIENIEM…
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MOJA PASJA - SZACHY

 Elementy gry w szachy zostały wprowadzone w szko-
łach do podstawy programowej. W Szkole Podstawowej 
im. W. Rutkiewicz w Duchnicach prowadzone jest dla 
uczniów klas drugich koło szachowe. Podczas  zajęć  dzie-
ci poznają strategię i taktykę gry w szachy. Ta intelektual-
na rozrywka ma pozytywny wpływ na rozwój umysłowy 
dzieci i młodzieży. Szachiści zwykle osiągają lepsze od 
rówieśników wyniki w naukach ścisłych, rozwijają umie-
jętność krytycznego postrzegania rzeczywistości i uczą 
się odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 W szkole w Duchnicach dla młodszych dzieci uczęsz-
czających na koło szachowe wzorem jest ich starszy ko-
lega Grzegorz Renn. Ten młody adept „królewskiej gry” 
swoją przygodę z szachami rozpoczął już w przedszkolu , 
a  pierwszym nauczycielem był jego tata – Piotr Renn.
Beata Paplińska: Bardzo wcześnie Pański syn poznał 
podstawowe pojęcie szachowe szach mat...
Piotr Renn: Tak, syn zanim dobrze nauczył się mówić, 
umiał liczyć w wieku 3 lat, co mogło świadczyć, że ma 
po mnie talent matematyczny, pomyślałem, że zabawa 
szachami rozwinie jego umiejętności.  Naukę z licencjo-
nowanym trenerem Grzegorz rozpoczął w wieku 6 lat. 
Pierwszym profesjonalnym trenerem syna był  Pan Paweł 
Suwarski.
Beata Paplińska: szachy to nie tylko intelektualna 
rozrywka, ale również sportowa rywalizacja. Grzesiek 
poza grą w szachy w domu z Panem brał udział rów-
nież w wielu turniejach…
Piotr Renn: We wrześniu 2016 pojechałem z synem na 
pierwszy turniej szachowy na Bielanach, był to Memo-
riał im. Dawida Przepiórki. W lutym 2017 syn zdobył V, 
a tydzień później IV kategorię szachową, (V to najsłab-
sza). W listopadzie 2018 na Półfinałach Mistrzostw Polski 

Juniorów w grupie chłopcy 
do lat 9 zdobył III kat. szacho-
wą, rok później na Elimina-
cjach Międzywojewódzkich 
2019 WM-MA w grupie chłop-
cy do lat 11 zdobył II kategorię 
szachową oraz wypracował 
pierwsze punkty do rankin-
gu międzynarodowego FIDE 
w szachach klasycznych, jego 
pierwszy ranking to 1079. Od 
września 2018 jest zawod-
nikiem Klubu Szachowego 
„Polonia Warszawa” (posia-
da licencję zawodnika), co 
uprawnia do udziału w elimi-
nacjach do Mistrzostw Polski. 
W lutym 2020 pierwszy raz 
w ramach jednego turnieju 
zdobył ranking powyżej 1900 
pkt, co oznacza uzyskanie 

III klasy sportowej, w 2022 już dwa razy wypracował nor-
mę na III klasę sportową.
Beata Paplińska: Jakie do tej pory są największe osią-
gnięcia Grześka w turniejach szachowych?
Piotr Renn: Brązowy medal na Warszawskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w Szachach Klasycznych w 2019 w gru-
pie chłopców do lat 10. To 
chyba najcenniejsze trofeum 
syna, bo pokonał kilkadziesiąt 
dzieci z Warszawy, 4 miejsce 
w Międzynarodowym Festi-
walu Szachowym „Puchar Bał-
tyku” 2019 w grupie Open D, 
5 miejsce w Festiwalu Szacho-
wym „Bursztynowe Wybrzeże” 
2019 w grupie B. W listopa-
dzie 2019 zajął trzecie miej-
sce na Otwartym Turnieju 
Szachowym “SzachMatek”. 
W 2017, 2018, 2019 był pierw-
szy w Turnieju szachowym 
o Puchar Biblioteki w Ożaro-
wie Mazowieckim odbywają-
cym się w Józefowie. W 2020 
Grzegorz reprezentował 
Szkołę Podstawową w Duch-
nicach na Szkolnych Indy-
widualnych Mistrzostwach 
Polski w szachach klasycznych w grupie chłopców do lat 
11. Zawody odbywały się w dniach 5 – 11 stycznia w Gó-
rach Opawskich w miejscowości Pokrzywna na dystan-
sie 9 rund, w tempie 90 minut na zawodnika plus 30 se-
kund za każdy wykonany ruch. Grzegorz wygrał 4 partie 
z 9 i ostatecznie zajął 20 miejsce.
 W 2020 VI Turniej Szachowy w 157. Rocznicę Bitwy pod 
Węgrowem grupa A (FIDE) Grześ był najlepszy wśród ju-
niorów. W 2020 syn był na Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Szachach Szybkich i Błyskawicznych we Wrocławiu.
 W kwietniu 2022 zajął 5 miejsce w Mistrzostwach Ma-
zowsza w szachach klasycznych w grupie do lat 13. Też 
duży sukces.
Beata Paplińska: Znany malarz Marcel Duchamp ma-
wiał, że „Wszyscy szachiści są artystami”. Sam był en-
tuzjastą szachów , poznając tajniki tej gry w domu ro-
dzinnym. Uczestniczył w wielu turniejach krajowych 
i międzynarodowych. Francuska federacja szachowa 
przyznała mu nawet tytuł mistrza. Swoje sukcesy za-
wdzięczał systematycznej pracy. Ile czasu Pański syn 
poświęca szachom?
Piotr Renn: Grzegorz na tak dobre wyniki zasłużył sobie 
systematycznym treningiem. Dwie godziny w tygodniu 
syn trenuje w klubie Polonii Warszawa pod okiem arcymi-
strza GM Marcela Kanarka. Przez 1,5h w tygodniu uczest-
niczy w zajęciach grupowych oraz  raz w tygodniu ma 

 Szachy to jedna z najstarszych gier. Nazywane są królewską grą nie tylko ze względu na jedną z fi-
gur ale dlatego, że w średniowieczu pokochali ją królowie. Szachy stały się również pasją Grzegorza 
Renna , ucznia siódmej klasy Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach.
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konsultacje indywidualne, też u arcymistrza GM Marcela 
Kanarka. Prawie codziennie trenuje również samodziel-
nie. Zdarzało się, że syn poświęcał na szachy tak 12-16 go-
dzin tygodniowo. Od szachów nie ma wakacji w tym roku 
w lipcu 9-17 gra w Memoriale Najdorfa, a 7-17 sierpnia 
jedzie z klubem szachowym Polonia na obóz szachowy, 
gdzie też rozegra 9 dniowy turniej.
 Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Duch-
nicach przystąpiła do Gminnego Programu Wspar-
cia Uczniów Uzdolnionych - pilotażowego programu 
wspierającego najzdolniejszych uczniów w placówkach 

oświatowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. 
Ucznia uzdolnionego cechuje ambicja, chęć do rozwija-
nia swoich talentów oraz potrzeba osiągania sukcesów. 
Takim też chłopcem jest Grzegorz Renn - pasjonat i mi-
łośnik gry w szachy. Szachy to narzędzie, które poprawia 
umiejętność nabywania wiedzy przez dzieci. 
Cała społeczność szkolna trzyma kciuki za Grześka i ży-
czymy mu dalszych sukcesów w tej „królewskiej grze”.

Piotr Renn - tata Grzegorza
Beata Paplińska - Zespół ds. promocji SP w Duchnicach

NOWA ETYKIETA ENERGETYCZNA DLA URZĄDZEŃ AGD I RTV
 Od ponad 20 lat etykieta energetyczna umożliwia 
konsumentom wybór energooszczędnych urządzeń. 
Przyzwyczailiśmy się do niej i nauczyliśmy jak korzy-
stać z umieszczonych na niej informacji o istotnych 
parametrach, np. zużyciu energii, wody, a tym sa-
mych kosztach eksploatacyjnych danego produktu. 
 Obowiązujący do marca 2021 roku system oznaczania 
efektywności energetycznej zawierający klasy A+, A++ 
i A+++ spowodował, że trudno było zauważyć różnicę mię-
dzy tymi klasami, a tym samym stał się mało czytelny. Dla-
tego też Komisja Europejska wprowadziła jednolitą skalę 
efektywności energetycznej od A do G, jednocześnie prze-
skalowując klasy energetyczne. Do chwili obecnej zmieniły 
się etykiety lodówek, zamrażarek, pralek, pralko-suszarek, 
zmywarek, telewizorów, źródeł światła. Nowa etykieta uła-
twia kupowanie energooszczędnych urządzeń, a także 
motywuje producentów do poszukiwania jeszcze bardziej 
efektywnych energetycznie technologii. 
 Nowa etykieta, co prawda wizualnie jest podobna 
do starej, ale pod względem zawartości istotnie się od 
niej różni. Nowe elementy to:

 ▶ jednolita skala od A do G, (po usunięciu klas A+, A++, A+++);
 ▶ kod QR, dzięki któremu można uzyskać dodatkowe in-

formacje, skanując kod za pomocą smartfonu. Dane te są 
wprowadzane przez producentów i importerów do bazy 
danych EPREL, co zapewnia także większą przejrzystość 
rynku i łatwiejszą nad nim kontrolę;

 ▶ zużycie energii przez pralki, pralko-suszarki i zmywar-
ki podawane jest na 100 cykli zamiast, jak do tej pory, 
rocznie;

 ▶ nowe piktogramy pokazujące inne, dodatkowe infor-
macje np. czas trwania programu ekologicznego w przy-
padku pralek i zmywarek, czy też zużycie energii w trybie 
HDR dla telewizorów.
 W sklepach jeszcze przez jakiś czas będzie można zo-
baczyć stare etykiety efektywności energetycznej. Nie 
należy porównywać ich bezpośrednio do nowych ozna-
czeń. Wraz z wprowadzeniem nowych etykiet, wprowa-
dzono nowe wymagania, metody testowania i obliczania 
parametrów urządzenia. To spowodowało, że niektóre 
wartości na nowej etykiecie mogą odbiegać od tych na 
starej. Np. urządzenia, które dotychczas posiadały klasy 
A+,A++, A+++ nadal są energooszczędne, ale w nowej 
skali efektywności energetycznej będą oznaczone jako 
klasa B lub C. Niektóre produkty nadal będą oznaczo-
ne „starymi” etykietami. Ich zmiana nastąpi w terminie 
późniejszym. Do tej grupy należą np. suszarki do ubrań, 
klimatyzatory, ogrzewacze pomieszczeń i podgrzewa-
cze wody. Aby ułatwić sobie zakupy, zachęcam do zapo-
znania się z poniższą grafiką, która wskazuje, które klasy 
energetyczne są zalecane jako efektywne dla poszcze-
gólnych grup urządzeń.

Renata Stępień
  Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Projekt Label2020 otrzymał dofinansowanie z programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach umowy numer 
847062. Wyłączną odpowiedzialność za treść tego dokumentu ponoszą autorzy. Nie musi ona odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej. Ani EASME,  
ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.

Współfinansowane ze  
środków programu  
ramowego Unii Europejskiej 
Horyzont 2020

Małe urządzenie (np. pralka o mniejszej pojemności, mniejszy telewizor)  
zużywa mniej energii niż duże, nawet jeśli ma niższą klasę energetyczną.

Niskie zużycie energii można  
osiągnąć poprzez prawidłową 
obsługę i eksploatację urządzenia.

Pamiętaj o recyklingu. Zużyte 
urządzenie zanieś do punktu  
selektywnej zbiórki odpadów.

JAK ROZPOZNAĆ ENERGOOSZCZĘDNE URZĄDZENIE?
POMOŻE W TYM ETYKIETA ENERGETYCZNA.

OBECNIE NAJWYŻSZA KLASA ENERGETYCZNA DOSTĘPNA NA RYNKU

Kolorem szarym zaznaczono klasy energetyczne, 
które nie są jeszcze dostępne na rynku.

Te klasy energetyczne są  
zalecane jako efektywne.

www.label2020.pl

2022 r.
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ULUBIONY PISARZ DLA DZIECI I ZAPALONY 
ROWERZYSTA - GOŚCIEM W BIBLIOTECE 
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 14 czerwca 2022 roku, na spotkaniu autorskim, sfi-
nansowanym ze środków Instytutu Książki w ramach 
programu Dyskusyjne Kluby Książki, gościliśmy jed-
nego z ulubionych pisarzy ożarowskich dzieci, mło-
dzieży i bibliotekarzy. Naszym Gościem był – już po 
raz drugi – Pan Paweł Beręsewicz.
 Z autorem spotkały się dwie klasy, które regularnie 
podczas całego roku szkolnego odwiedzały Bibliotekę 
– klasa 4A ze Szkoły Podstawowej nr 1 i klasa 2 ze Szkoły 
Podstawowej nr 2.
 Paweł Beręsewicz, który prosto z Warszawy przyje-
chał do nas na spotkanie rowerem, jest tłumaczem lite-
ratury anglojęzycznej, twórcą książek dla dzieci i mło-
dzieży oraz laureatem wielu nagród literackich. Jego 
najpopularniejsze książki to: seria o rodzinie Ciumków, 
„Poczet psujów polskich”, „Jak zakochałem Kaśkę Kwia-
tek”, „Tajemnica człowieka z blizną”, „Noskawery” i wiele, 
wiele innych, o których mieliśmy okazję porozmawiać. 
Chętni (i odważni) uczestnicy spotkania mogli usiąść 
z autorem przy stoliczku i w swobodnej pogawędce 
zadać najtrudniejsze nawet pytania. Oczywiście, żadne 
z pytań nie pozostało bez odpowiedzi, a po zakończo-

nym spotkaniu można było dostać autografy, zrobiliśmy 
też wspólne, pamiątkowe zdjęcia. 
 Serdecznie dziękujemy za odwiedziny. Do zobaczenia 
na kartach książek, a kto wie… może nawet i na kolejnym 
spotkaniu?

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

     13 maja zorganizowano w ożarowskiej Bibliotece 
Publicznej spotkanie autorskie z osobami, które napi-
sały książkę ,,Projekt Pandemia”. Brałam w nim udział 
jako współautorka.
 Na spotkanie do Ożarowa Mazowieckiego przyjecha-
łam wraz z szóstką moich kolegów po piórze – Filipem, 
Frankiem, Julianem, Mateuszem, Szymonem i Pawłem – 
oraz panią Małgosią Ziółkowską, pełniącą obowiązki na-
szego opiekuna. 
 Prezentacja „Projektu Pandemia” miała charakter roz-
mowy - uczniowie zadawali pytania nam, ale były też py-
tania skierowane do nich. Z radością mogę powiedzieć, że  
wywiązała się bardzo ciekawa konwersacja. Oglądaliśmy 
również materiał z „Wydarzeń”, dotyczący naszej książki, 

a także słuchaliśmy listu Szymona i piosenki, której frag-
ment został przez niego zawarty w jednym z tekstów. Dla 
mnie ta wizyta w bibliotece miała też charakter osobisty, 
ponieważ spotkałam moją koleżankę Martę, z którą cho-
dziłam do przedszkola. Dawno jej nie widziałam, więc 
ucieszyłam się, kiedy ją zobaczyłam.
 Rozmowa z uczniami „Jedynki” zakończyła się rozda-
niem autografów. 
 Ten dzień był dla mnie wyjątkowy i skłonił mnie do re-
fleksji – każde marzenie da się spełnić. Chciałam napisać 
książkę i proszę, zostałam pisarką w wieku 11 lat. Wszyscy 
mamy jakiś cel. Trzeba tylko trochę odwagi i determinacji, 
by go zrealizować.

Łucja Zatyka, klasa VI

,,PROJEKT PANDEMIA”
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
LIPIEC 2022

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 3 lipca godz. 17.00 - pokaz Komedii Małżeńskiej 
„Adamm” w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej w Ołta-
rzewie, teren boiska UKS Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18 

 ▶ 4 - 8 lipca w godz. 9.00-15.00 - Akcja „Lato 
z Uśmiechem”  Zajęcia plastyczno - kulinarne 

 •wyjazd do Łazienek Królewskich, 
 • plener w parku w Ołtarzewie, 
 •  plener w parku w Ożarowie Mazowieckim, po po-

wrocie przygotowanie pizzy 
 • plener na uśmiechowej polance (przed DK Uśmiech), 

przygotowanie pożywnych, owocowych, kolorowych 
koktajli 
 • rysunek pastelami w pracowni, martwa natura, wy-

piekanie ciasteczek
 ▶ 11 - 15 lipca - Letnia Akademia Dorosłego Czło-

wieka - zajęcia taneczne dla dorosłych. Zajęcia bezpłat-
ne, ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy

 ▶ 11 - 15 lipca w godz. 8.00 - 16.00 - Półkolonie Ma-
rzeń - Kreatywne wakacje z INNO DUO Language Zone 
dla dzieci od 4 do 12 lat - zajęcia płatne

 ▶ 17 lipca w godz. 15.00 - 18.00 - Impreza dla dzieci 
w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej w Ołtarzewie.

 ▶ 31 lipca godz. 17.00 - „Potańcówka na deskach” 
- zagra zespół Not Big But Band w ramach Ożarowskiej 
Sceny Letniej w Ołtarzewie.

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”

 Jeżeli masz swoje pomysły i inicjatywy, skontaktuj się 
z nami: cisprzyparku@gmail.com lub (22) 292 61 61. 
 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.

 ▶ 4 - 8 lipca  w godz. 9:30 - 14:00 - Letnia Akademia 
Dorosłego Człowieka - zajęcia bezpłatne, ilość miejsc 
ograniczona, obowiązują zapisy. 

 • Fitness Mózgu dla Seniora (poniedziałek, środa, pią-
tek - w godz. 9:30-11:30) - prowadząca Lidia Rabenda
 • Rękodzieło dla Dorosłych (wtorek, czwartek - w godz. 

9:30-11:30) - prowadząca Lidia Rabenda
 • Zajęcia Kreatywnego Szycia (od poniedziałku do piąt-

ku - w godz. 12:00-14:00) - prowadząca Maria Żołądek 
 ▶ 11 - 15 lipca w godz. 8.00 - 16.00 - Półkolonie Ma-

rzeń - Kreatywne wakacje z INNO DUO Language Zone 
dla dzieci od 4 do 12 lat - zajęcia płatne. 

FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH W JÓZEFOWIE
 ▶ 11 - 15 lipca - Akcja „Lato z Uśmiechem” w Józefowie 

Oferta dla dzieci w wieku szkolnym 7 - 12 lat. Udział bez-
płatny, ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.

 • 9.00 - 10.00 warsztaty twórcze (7-9 lat)
 • 10.00 - 11.00 animacje, gry i zabawy w plenerze 

11,12 lipca (7-9 lat)
 • 10.00 - 13.00 warsztaty teatralne 13,14,15 lipca  (7-11 lat)
 • 13.15 - 15.00 warsztaty artystyczne dla młodzieży 

(10-12 lat) 
 ▶ 11 - 15 lipca w godz. 8.00  - 16.00 - Półkolonie Ma-

rzeń - Kreatywne wakacje z INNO DUO Language Zone 
dla dzieci od 4 do 12 lat - zajęcia płatne. 

FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH W BRONISZACH
 ▶ 18  - 22 lipca - Akcja „Lato z Uśmiechem” w Bro-

niszach. Oferta dla dzieci w wieku szkolnym 7 - 12 lat. 
Udział bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Obowiązują 
zapisy. Zajęcia od poniedziałku do piątku, codziennie 
ten sam cykl zajęć

 • 9.00 - 10.30 Zajęcia kreatywnego szycia (szycie 
na maszynie)
 • 10.45 - 11.45 Plastyka - tworzenie prac przestrzen-

nych z mas plastycznych
 • 12.00 - 13.15 Eksperymentalne lato - warsztaty che-

miczne
 • 13.30 - 15.00 Malarstwo sztalugowe - plener

 ▶ 11 - 15 lipca w godz. 8.00 - 16.00 - Półkolonie Ma-
rzeń - Kreatywne wakacje z INNO DUO Language Zone 
dla dzieci od 4 do 12 lat - zajęcia płatne. 

 31 maja 2022 r. odbyło się podsumowanie konkursów przed-
miotowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wśród laureatów 
z sukcesem w co najmniej dwóch dziedzinach i osób z najwyższym 
wynikiem jest uczeń SP nr 1 im. J. Kusocińskiego, Nikodem Panka-
nin. Nad przygotowaniem Nikodema do Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Społeczeństwie czuwała pani Ewa Nowosielska.
 Wysokie osiągnięcie w zmaganiach tej rangi jest dużym kro-
kiem na drodze do dalszego rozwijania wspaniałego potencjału. 
Jesteśmy pewni, że to nie ostatnie słowo naszego maksilaureata. 
Sukces zawsze uskrzydla!

Beata Zakrzewska

UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

W GRONIE NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY MAZOWSZA
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KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 14.05 - warsztaty kulinarne pt. „Wiosenne, kolorowe 
i kwiatowe danie” 

 ▶ 21.05 - koncert zespołu TGD w Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ 22.05 - wystąpił Zespół Ludowy „Ożarowiacy” z okazji 
Dnia Matki w Hali Namiotowej na terenie boiska sportowe-
go UKS Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18, Ożarów Mazowiecki 
oraz występ laureatów konkursu „Piosenki o Mamie”

 ▶ 27.05 / 29.05 - zlot Food Trucków na terenie boiska 
sportowego UKS Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18, Ożarów 
Mazowiecki

 ▶ 28.05 - warsztaty twórcze pt. „Łapacze snów”
 ▶ 29.05 - „Dzień Dziecka z Uśmiechem”
 ▶ 02.06 - wystąpiły dzieci ze Studia Tańca i Ruchu TWIST 

uczęszczające na zajęcia baletowe w Domu Kultury 
„Uśmiech”

 ▶ 04.06 godz. 10.00 - 14.00 - zakończenie IV edycji akcji 
Instytutu Książki pt. „Mała książka - wielki człowiek”

 ▶ 05.06 godz. 13.00 - koncert Zespołu Ludowego „Oża-
rowiacy” w Czosnowie podczas IV Targów Turystycznych 
– „Misja Kampinos”

 ▶ 11.06 - koncert Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” 
pt. „Sobótkowe bajanie” – Amfiteatr Warszawa - Bemowo

 ▶ 11.06 - XVIII Dni Ożarowa Mazowieckiego, 

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”

 Od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 17:00  
wyrabiana jest spersonalizowana Warszawska Karta 
Miejska (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy 
Ożarów Mazowiecki.

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

 ▶ 14.05 - Noc Muzeów o Dworze Reicherów – Stowarzy-
szenie Historyczne Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki 

 ▶ 20.05 - wykład w ramach OUTW pt. „Autostopem po 
Gruzji” prowadzący – Michał Szulim

 ▶ 02.06 - spotkanie Stowarzyszenia „Sprężyny Biznesu”
 ▶ 10.06 - wykład w ramach OUTW pt. „Wieniawa I Ułan II 

Rzeczypospolitej”  prowadząca Urszula Kowalczyk 

FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH W BRONISZACH

 ▶ 15.05 - na terenie filii Domu Kultury „Uśmiech” w Bro-
niszach odbyła się impreza plenerowa „Majówka dla ma-
łych i dużych”, której współorganizatorem było Sołectwo 
Bronisze. 

 FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH W JÓZEFOWIE

 ▶ 01.06 - Dzień dziecka w filii Domu Kultury „Uśmiech” 
w Józefowie. W programie  min.: konkursy sprawnościowe, 
gry i zabawy zręcznościowe; bańki mydlane; stoiska do ma-
lowania buziek; balonikowe zoo; kącik kreatywny itp.

Zakres czynności,  to w szczególności: pomoc w za-
spokojeniu codziennych potrzeb życiowych i opieka 

higieniczno-sanitarna
Oczekiwania:

Mile widziane doświadczenie w zakresie pracy z osoba-
mi starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie /miesięczna ilość 
godzin uzależniona od potrzeb klientów/.

Szczegóły ogłoszenia: 
www.ops.ozarow-mazowiecki.pl 

zakładka OFERTY PRACY
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefo-
niczny  od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,

tel. 22 722 26 73 wew. 207, 209, 212.

/-/ Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ożarowie Mazowieckim

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W OŻAROWIE 

MAZOWIECKIM POSZUKUJE 
OSÓB DO ŚWIADCZENIA USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE 
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI

(NABÓR CIĄGŁY)

 Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Święcicach, reprezentujący jednocześnie 
UKS Ołtarzew w sezonie 2021/22 uzyskali wysoki wyniki. 
Sezon był trudny z powodu pandemii. Systematyczną pra-
cą osiągnęli wyznaczony cel.
 W kategorii młodzież dziewczęta zdobyły złoty medal 
na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Zdobyły Puchar Mazow-
sza i I miejsce w lidze Unihokeja.
 Powołane do kadry Mazowsza dziewczęta: Julia Sza-
stak, Natalia Rogala, Natalia Syjota, Patrycja Borawska i Ga-
briela Podstawka na Mistrzostwach Polski Województw 
zajęły III miejsce razem z drużyną. 
 Chłopcy w kategorii młodzież wywalczyli II miejsce w fi-
nale międzypowiatowym.
 W kategorii młodziczek drużyna dziewcząt zdobyła 
II  miejsce w igrzyskach Młodzieży Szkolnej, zdobyła pu-
char Mazowsza, I miejsce w Mazowieckiej Lidze unihokeja, 
I miejsce w kwalifikacjach do Mistrzostw Polski. W finale 
A Mistrzostw polski zdobyły IV m.
 Najlepszą zawodniczką w Polsce została Oliwia Gąsiń-
ska, wyróżnienie otrzymała również Monika Borawska.
W kadrze Mazowsza są: Oliwia Gąsińska, Monika Borawska, 
Aleksandra Mirowska i Pola Włodarczyk, wśród chłopców: 
Szymon Garason, Filip Kowalczyk i  Alan Florczyński.
 Młodzicy wywlczyli II miejsce w finale powiatowym i IV 
miejscw w Mazowieckiej Lidze Unihokeja.
 Gratuluję wysokich wyników i życzę dalszych sukce-
sów.

Trener - Lucyna Bielecka

UNIHOKEIŚCI W SEZONIE 2021-2022
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PODPISANO UMOWY:

 ▶ z wykonawcą: Zespół Usług Projektowych „RAB” s.c. 
Andrzej Rzepecki, Bogumiła Rzepecka z siedzibą w War-
szawie na wykonanie kompletnej dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej remontu i termomoderni-
zacji budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Lipowej 
3 w Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki - za cenę 
ofertową brutto: 243.540,00 zł.

 ▶ z wykonawcą: BUD-BRUK Wiesław Bugajczyk z siedzi-
bą w Pruszkowie na rozbudowę drogi gminnej ulicy 
W. Szczypy w Duchnicach - za cenę ofertową brutto: 
1.950.000,00 zł.

 ▶ z wykonawcą: INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzi-
bą w Warszawie na rozbudowę drogi gminnej ulicy 
Podgrodzie w Macierzyszu - za cenę ofertową brutto: 
1.160.997,00 zł.

 ▶ z wykonawcą: Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puź-
niak z siedzibą: Gorzeszów / Krzeszów na dostawę sprzę-
tu i pomocy dydaktycznych w ramach programu  „La-
boratoria Przyszłości” -  za cenę ofertową brutto (część 
B - sprzęt audio - video): 70.279,74 zł 

 ▶ z wykonawcą: Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą w Ło-
dzi na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych w ra-
mach programu  „Laboratoria Przyszłości” -  za cenę 
ofertową brutto (część C - sprzęt AGD): 94.980,00 zł 

 ▶ z wykonawcą: FHU Intersell Waldemar Płonka z siedzi-
bą w Dąbrowie Górniczej na dostawę sprzętu i pomo-
cy dydaktycznych w ramach programu  „Laboratoria 
Przyszłości” -  za cenę ofertową brutto (część D - narzę-
dzia i sprzęt warsztatowy): 83.397,69 zł 

 ▶ z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowo Produk-
cyjne AKMA Zbigniew Podstawski z siedzibą w Niedomi-
ce na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych w ra-
mach programu  „Laboratoria Przyszłości” -  za cenę 
ofertową brutto (część E - meble): 119.332,14 zł 

 ▶ z wykonawcą: P.H.U. GAMMA Andrzej Zakrzewski 
z siedzibą w Warszawie na prace utrzymaniowe - śródlą-
dowych, powierzchniowych wód płynących, prowa-
dzonych korytem rzeki Kanał Ożarowski - za cenę 
ofertową brutto: 204.550,00 zł. (do wysokości środków 
zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 400.000,00 zł)

 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1. PPHU SANIT s.c. 
z siedzibą w Żyrardowie, 2. DISAN – Jabłoński GRUPA SBS 
Sp. J. z siedzibą w Milanówku na zakup wraz z dostawą, 
montażem i pierwszym rozruchem kotłów grzew-
czych z podziałem na kotły gazowe i na biomasę 
przeznaczonych dla gospodarstw domowych znaj-
dujących się na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 
w ramach ,,Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki - edycja 2022 - za cenę ofertową 
brutto: 488.922,00 zł.

OGŁOSZONO-WSZCZĘTO POSTĘPOWANIA O UDZIE-
LENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

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

stępowanie powtórzone)
 ▶ dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach 

programu „Laboratoria Przyszłości”
 • Cz. A - sprzętu IT (elektronika)
 • Cz. B - pomocy dydaktycznych (postępowanie powtó-

rzone)
 ▶ budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

PGR Strzykuły, ul. Głogowa, ul. Dereniowa
 ▶  zagospodarowanie fragmentu terenu Parku Ołtarzew 

- budowa tężni solankowej wraz z instalacjami oraz ele-
mentami małej architektury, Gmina Ożarów Mazowiecki

 ▶ zakup sprzętu komputerowego w ramach programu 
„Cyfrowa Gmina”

 ▶ świadczenie usług ochrony mienia budynków należą-
cych do Gminy Ożarów Mazowiecki przy ul. Konotopskiej 
4 i ul. Poznańskiej 165 oraz usługi monitorowania obiek-
tów wraz z przeglądami i konserwacją systemu

 ▶ zaprojektowanie i budowa miasteczka ruchu drogo-
wego wraz z chodnikami i placami dla gier podwórko-
wych, infrastrukturą techniczną, oświetleniem terenu 
i elementami małej architektury

 ▶ modernizacja ulicy Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim
 ▶ modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Szkol-

na  2 w Ożarowie Mazowieckim (modernizacja łazienek, 
wymiana drzwi)  (postępowanie powtórzone)

 ▶ dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023 w celu 
realizacji obowiązku nauki do Warszawy (10 dzieci, w tym 
dwoje dzieci porusza się na wózku inwalidzkim), do Lesz-
na (14 dzieci), do Lubiczowa, gm. Stare Babice (1 dziecko)

 ▶ powtórzenie podobnych usług  do umowy 
Nr RZP.272.39.35.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., polega-
jących na: 

 • dowozie jednego dziecka niepełnosprawnego 
w okresie od 27.06 – 08.07.2022 oraz w terminie od 
18.07 – 22.07.2022 z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 
do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewali-
dacyjnych Nr 1 przy ul. Bełskiej 5 w Warszawie 
 • dowozie jednego dziecka niepełnosprawnego 

w okresie od 01.07 - 15.07.2022 oraz w terminie od 
01.08 – 15.08.2022 z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 
do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowaw-
czego przy ul. Krasińskiego 41A w Warszawie 

BILET METROPOLITALNY
DOŁADUJESZ

W BILETOMACIE

OD 1 CZERWCA
BILETY METROPOLITALNE

MOŻNA DOŁADOWAĆ
WE WSZYSTKICH

AUTOMATACH BILETOWYCH
- STACJONARNYCH I MOBILNYCH.

OŻARÓW MAZOWIECKI PONOWNIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH 
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 ▶ Uchwała Nr LIII/495/22 o zmianie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr LIII/496/22 w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Uchwały podjęte na LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 9 czerwca 2022 r.

 ▶ Uchwała Nr LII/481/22 o zmianie uchwały w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr LII/482/22 w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na 2022 rok..

 ▶ Uchwała Nr LII/483/22 w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z przeznaczeniem na rozbudowę układu drogo-
wego dróg nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej 
i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, wykonania dokumen-
tacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. 
Krótkiej, budowy ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 
4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskie-
go w m. Kaputy i Strzykuły oraz na wykonanie dokumentacji 
projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowo-
wiejskiej w m. Pogroszew Kolonia– pomoc finansowa.

 ▶ Uchwała Nr LII/484/22 w sprawie uchylenia uchwały do-
tyczącej upoważnienia Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 
do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków bu-
dżetu Gminy Ożarów Mazowiecki, w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki oraz w planie wydat-
ków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki związanych z wpro-
wadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych 
w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa.

 ▶ Uchwała Nr LII/485/22 w sprawie zmiany uchwały nr 
L/476/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 
marca 2022r. w sprawie  zakresu  pomocy udzielanej przez 
Gminę Ożarów Mazowiecki obywatelom Ukrainy, którzy 
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośred-
nio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom 

Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą ro-
dziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

 ▶ Uchwała Nr LII/486/22 w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochot-
niczych straży pożarnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr LII/487/22 w sprawie przyznania nagrody 
honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr LII/488/22 w sprawie sprzedaży lokali poło-
żonych w budynku wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 173 
w Ożarowie Mazowieckim wchodzącym w skład mieszkanio-
wego zasobu Gminy.

 ▶ Uchwała Nr LII/489/22 w sprawie przystąpienia Gminy 
Ożarów Mazowiecki do realizacji Programu „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 2022.

 ▶ Uchwała Nr LII/490/22 zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2022-2025.

 ▶ Uchwała Nr LII/491/22 w sprawie przyjęcia programu 
polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko 
grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 
50 roku życia”.

 ▶ Uchwała Nr LII/492/22 w sprawie zamiaru przekształce-
nia Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach 
poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 ▶ Uchwała Nr LII/493/22 w sprawie nadania nazwy drodze 
położonej w Myszczynie.

 ▶ Uchwała Nr LII/494/22 w sprawie nadania nazwy drodze 
położonej w Pogroszewie.

Uchwały podjęte na LII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 19 maja 2022 r.

 ▶ Uchwała Nr LIV/497/22 w sprawie nadania tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwały podjęte na LIV uroczystej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 26 czerwca 2022 r.

 ▶ Uchwała Nr LV/498/22 o zmianie uchwały w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr LV/499/22 w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na 2022 rok.

 ▶ Uchwała Nr LV/500/22 w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci pochodzenia polskiego zamieszkałych 
na Litwie.

 ▶ Uchwała Nr LV/501/22 w sprawie nawiązania współpra-
cy partnerskiej pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki (Rzecz-
pospolita Polska) i miastem Mazingarbe (Republika Francuska).

 ▶ Uchwała Nr LV/502/22 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa 
Mazowieckiego w rejonie ulic Poznańskiej i Kapuckiej.

 ▶ Uchwała Nr LV/503/22 w sprawie określenia lokalnych 
standardów urbanistycznych na terenie gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

Uchwały podjęte na LV sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 28 czerwca 2022 r.
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 ▶ Uchwała Nr LV/504/22 w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach poprzez 
utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 ▶ Uchwała Nr LV/505/22 w sprawie określenia tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pe-
dagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Ożarów Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr LV/506/22 w sprawie ustalenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Ożarów Mazowiecki na rok szkolny 
2022/2023.

 ▶ Uchwała Nr LV/507/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działanie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

 ▶ Uchwała Nr LV/508/22 zmieniająca uchwałę w sprawie  
przystąpienia Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji Progra-
mu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

 ▶ Uchwała Nr LV/509/22 w sprawie wotum zaufania dla 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

 ▶ Uchwała Nr LV/510/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2021 rok.

 ▶ Uchwała Nr LV/511/22 w sprawie udzielenia absoluto-
rium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego z tytułu wykona-
nia budżetu za 2021 rok.

 ▶ Stanowisko Nr 4/2022 w sprawie wyrażenia opinii  doty-
czącej wyboru wariantu inwestorskiego dla projektu pn.: „Bu-
dowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK 
– Łódź Niciarnia bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK”

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)

 Na podstawie §15 ust. 3 pkt 3 Statutu Gminy Ożarów 
Mazowiecki (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 29 stycznia 2020 r., poz. 
1330), Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim wyraża ka-
tegoryczny sprzeciw wobec wyboru przez Centralny Port 
Komunikacyjny Sp. z o.o. wariantu W31 jako wariantu in-
westorskiego dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 
85 na odc. Warszawa Zachodnia - CPK - Łódź Niciarnia bez 
odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK”
 Wybór wariantu oznaczonego jako wariant W31, sta-
nowi istotne zagrożenie zarówno dla rozwoju gminy Oża-
rów Mazowiecki, jak i przede wszystkim dla warunków 
życia jej mieszkańców. Do najważniejszych i najbardziej 
destrukcyjnych czynników  należy:

1. podzielenie zintegrowanych industrialnie i infra-
strukturalnie terenów gminy Ożarów Mazowiecki (osie-
dli i sołectw) kolejną już linią kolejową;
2. znaczący wzrost poziomu uciążliwości dla mieszkań-
ców gminy zważywszy  na zastosowanie napowierzch-
niowej linii kolejowej jako  najtańszego sposobu wyko-
nania inwestycji;
3. brak wystraczającej infrastruktury technicznej (ko-
munikacyjnej) umożliwiającej sprawną przeprawę po-
między obszarami gminy podzielonymi projektowaną 
oraz już istniejącą linią kolejową;
4. planowanie budowy nowych rozwiązań komunika-
cyjnych z pominięciem istniejącej infrastruktury, bez 
zachowania systemowych rozwiązań;
5. planowanie budowy nowej infrastruktury kolejowej 
bezpośrednio przez tereny zurbanizowane, w tym osie-
dla mieszkaniowe;
6. planowanie przebiegu linii kolejowej w przeważają-
cej mierze po terenach przeznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi 

i produkcję, ograniczając tym samym możliwości roz-
woju gospodarczego gminy Ożarów Mazowiecki;
7. brak poszanowania opinii społeczności lokalnych po-
przez bagatelizowanie i ignorowanie  treści wniosków 
składanych  podczas przeprowadzonych konsultacji 
społecznych.

 Wariant W31 najbardziej negatywnie ingeruje w teren 
Gminy Ożarów Mazowiecki i jednocześnie w żaden sposób 
nie uwzględnia zarówno istniejącej infrastruktury, jak i wy-
stępujących na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki uwa-
runkowań planistycznych, społecznych i przestrzennych. 
Przykładem powyższego jest nieuzasadnione wprowadze-
nie kolejnego sztucznego podziału terenu gminy nowo-
projektowaną linią kolejową. Rozwiązanie takie niesie za 
sobą szereg problemów natury społecznej oraz technicz-
nej, o których inwestor zdaje się zapominać mimo wielo-
krotnego wybrzmiewania ich podczas spotkań z lokalną 
społecznością. Już teraz przeprawa pomiędzy terenami 
gminy znajdującymi się po przeciwnej stronie torów kole-
jowych jest niezwykle uciążliwa. Istniejących przepraw jest 
zdecydowanie za mało, a postępujący rozwój zabudowy 
potęguje ten problem coraz bardziej.
 Kolejnym, absolutnie nieakceptowalnym rozwią-
zaniem jest przyjęty sposób wykonania linii kolejo-
wej. Forsowany wariant zakłada bowiem budowę linii 
nie w formie tunelu, a w formie linii powierzchniowej, 
co  dyktowane jest wyłącznie aspektem ekonomicznym. 
Wariant W31 dzieli tereny mieszkaniowe przy ul. Rozło-
gi, na którym powstają skoncentrowane osiedla miesz-
kaniowe, co znacząco negatywnie wpłynie na poziom 
komfortu mieszkańców tego obszaru. Generowany 
poziom hałasu przy tak bliskiej lokalizacji względem te-
renów stricte mieszkaniowych z całą pewnością spowo-

STANOWISKO NR 4/2022
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii  dotyczącej wyboru wariantu inwestorskiego dla projektu
pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia - CPK - Łódź Niciarnia

bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK”
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duje ogromne trudności z zachowaniem  dopuszczonych 
norm hałasu określonych odrębnymi przepisami, a tym 
samym sposób oddziaływania na tereny przeznaczone  
pod tereny mieszkaniowe będzie znaczny, mimo prób ich 
ochrony. Należy uwzględnić fakt, iż przestrzeń ta zabu-
dowana domami jednorodzinnymi poprzez wpuszczenie 
w jej tkankę kolejnej intensywnej infrastruktury, obok już 
istniejącej autostrady, narażona będzie na negatywne 
skumulowane oddziaływania.
 Zaznaczenia wymaga również fakt, że inwestor przy 
wyborze wariantu W31, jako wariantu inwestorskiego 
nie uwzględnia występującej na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki infrastruktury komunikacyjnej zarówno koło-
wej, jak i szynowej. Odrzucono warianty, które pod każdym 
względem są mniej inwazyjne dla społeczności lokalnej 
i ustępują one rozwiązaniom korzystniejszym finansowo 
dla inwestora. Wariant W31 nie dopuszcza lokalizacji pla-
nowanej linii kolejowej wzdłuż autostrady S8 lub pod ist-
niejącą już linią kolejową nr 3, co zdaniem Rady Miejskiej 
powinno być brane pod uwagę jako rozwiązanie najmniej 
inwazyjne i jednocześnie najbardziej przyszłościowe.
 Należy również podkreślić przebieg wariantu W31 
przez tereny przeznaczone w planie zagospodarowania 
przestrzennego pod usługi i przemysł, głównie dla inwe-
stycji wielkopowierzchniowych, które dla swej realiza-
cji wymagają dużych przestrzeni. Podział tych terenów 
nową linia kolejową zahamuje również przemysłowy 
rozwój gminy, tak bardzo istotny z punktu widzenia jej 
stymulacji gospodarczej.
 Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy Rada Miej-
ska w Ożarowie Mazowieckim apeluje do inwestora 
- Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. o ponowną 
analizę wyboru wariantu inwestorskiego i wzięcie pod 
uwagę przytoczonej w niniejszym stanowisku argumen-
tacji.  Zarówno wariant W34 jak i wariant W32 nie wy-
woływały tak negatywnych skutków dla Gminy Ożarów 
Mazowiecki. Wariant W34 wykorzystywał istniejące szlaki 
komunikacyjne (linię kolejową nr 3), nie generował po-
wstania kolejnej bariery komunikacyjnej oraz w relatyw-
nie niewielkim stopniu ingerował w tereny zurbanizo-
wane, w tym stricte w tereny mieszkaniowe. Zakładając 
kilka modyfikacji jego przebiegu, w tym przesunięcie 
łuku skrętu trasy w miejscowości Domaniewek, co było 
już poruszane na spotkaniach konsultacyjnych, mógłby 
on stanowić bazę do dalszych rozmów.
 Kolejnym wariantem, który zdaniem Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim był wyborem zdecydowanie 
bardziej racjonalnym był wariant W32 biegnący wzdłuż 
trasy S8 i autostrady A2. Zbliżenie przebiegu nowopro-
jektowanej linii kolejowej do istniejącego szlaku komu-
nikacyjnego byłoby zdecydowanie najmniej konfliktowe. 
Zakładając przy tym wariancie wydłużenie tunelu o strefę 
wyjścia tj. ok 600-700 metrów, celem odsunięcia oddzia-
ływania akustycznego na zabudowę jednorodzinną znaj-
dująca się tuż przy zakończeniu projektowanego tunelu, 
a także uwzględnienie modyfikacji przebiegu tzw. „szpry-
chy” (odnogi od istniejącej linii kolejowej nr 3), w tym 
przesunięcie łuku skrętu trasy w miejscowości Domanie-
wek, powstałby wariant optymalny zarówno dla inwesto-
ra jak i mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.
 Wybór wariantu W31, co wymaga podkreślenia, jest 

wyborem zdecydowanie najgorszym i nieakceptowal-
nym z punktu widzenia interesów mieszkańców Gminy 
Ożarów Mazowiecki. W sposób najbardziej inwazyjny in-
geruje on w istniejącą infrastrukturę, wprowadza nowe 
bariery komunikacyjne i w żaden sposób nie wykorzystu-
je istniejących uwarunkowań komunikacyjnych. Wybór 
ten nie może budzić i nie budzi akceptacji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim i został uznany za najgorszy 
wariant spośród  przedstawionych podczas ostatnich 
konsultacji i jako taki niedopuszczalny do realizacji na te-
renie Gminy Ożarów Mazowiecki.

 Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim do przekazania niniejszego 
Stanowiska:

1. Prezydentowi RP; 
2. Prezesowi Rady Ministrów; 
3. Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 
4. Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 
5. Posłom i Senatorom RP z województwa mazowiec-
kiego; 
6. Wojewodzie Mazowieckiemu; 
7. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego; 
8. Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego; 
9. Ministrowi Infrastruktury;

10. Pełnomocnikowi Rządu ds. CPK;
11. Prezesowi Spółki CPK;
12. Genaralnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 

w Warszawie.
Andrzej Cichal 

Przewodniczący Rady Miejskiej
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SAŁATKA
Z PIECZONYCH BATATÓW

Z przepiśnika pana domu K
Ą
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 Sałatka z pieczonych batatów, z kiełbaskami w słodko-ostrej marynacie 
z kolendrą, zielonym groszkiem i sosem jogurtowo-czosnkowym.

Składniki:
 ▶ 4 bataty
 ▶ 1op kiełbasek
 ▶ 1 łyżka miodu
 ▶ 1 papryczka chilli
 ▶ 1 limonka
 ▶ 1 pęczek kolendry
 ▶ 1 czerwona cebula
 ▶ Sól/ pieprz do smaku
 ▶ 1 puszka groszku konserwowego
 ▶ 3 łyżki jogurtu bałkańskiego
 ▶ 3 ząbki czosnku
 ▶ 1 łyżka majonezu
 ▶ Sok z ½ cytryny
 ▶ Olej

Sposób wykonania: 
 Kiełbaski kroimy w plastry o grubości 1cm, smaży-
my na patelni aż się zrumienią i przekładamy do mi-
ski, do jeszcze gorących kiełbasek dodajemy miód, 
drobno posiekaną papryczkę chili, sok z limonki i po-
siekaną kolendrę, mieszamy i odstawiamy do zama-
rynowania.
 Bataty myjemy i kroimy w kostkę 1,5/1,5cm, prze-
lewamy olejem i przekładamy na blaszkę do piecze-
nia luźno rozrzucając, pieczemy w 180o  aż zrobią się 
miękkie i delikatnie skarmelizowane. Następnie mie-
szamy, aby nie przywarły i odstawiamy do wystudze-
nia. Wystudzone przekładamy do zamarynowanych 
kiełbasek, dodajemy również czerwoną cebulę w piór-
kach i odsączony groszek konserwowy.
 Całość wykańczamy sosem przygotowanym z jo-
gurtu, majonezu, czosnku i soku z cytryny, delikatnie 
mieszamy tak, aby nie pognieść batatów i podajemy.

                                                                    Smacznego    

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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     Stało się – podjęliście decyzję o przyjęciu 
pod swój dach zwierzaka. To wspaniale! Z pew-
nością macie już pewne wyobrażenia na temat 
swojego nowego przyjaciela. Zapewne będzie 
puchaty, uroczy i… malutki. Rzeczywiście, 
małe kocięta rozbrajają swoją nieporadnością, 
nastroszonym futerkiem i wielkimi oczami. Do-
piero stawiają swoje pierwsze kroki w świecie, 
uczą się i bawią. 
     Należy jednak pamiętać, że opieka nad ma-
łym kocięciem może być absorbująca.  Kocięta 
uwielbiają się bawić i mają niespożytą energię, 
którą wykorzystują na przykład na wspinanie 
się po firankach czy szalone wyścigi po miesz-
kaniu o różnych porach dnia i nocy. Należy 
pamiętać, że młode koty powinny pozostawać 
z matką do 3 miesiąca życia, ponieważ to wła-

śnie wtedy uczą się od niej kluczowych umiejętności. Młody kot zawsze potrzebuje kociego towarzystwa, aby prawi-
dłowo się rozwijać i socjalizować. Małe kocięta nie powinny być jedynakami.  
 Dlatego czasami warto także rozważyć adopcję starszego kota, którego ochota na psoty jest znacznie mniejsza. 
Więcej czasu spędza na drzemkach lub leżakowaniu, często w towarzystwie swojego opiekuna.
Wśród kotów starszych znajdziecie często takie, które są tzw. „kocimi jedynakami”, czyli kotami, które świetnie radzą 
sobie bez towarzystwa innych kotów bądź czasem nawet ich nie akceptują. Adopcja takiego kota to świetny wybór 
dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na dwa zwierzaki. W przeciwieństwie do młodego kota, koci jedynak będzie 
szczęśliwy mając swojego człowieka tylko dla siebie. 
 Mnóstwo kotów o wspaniałych charakterach nie może doczekać się swoich ludzi, bo są „za stare”. Warto jednak 
wziąć pod uwagę, że kot, który młodzieńcze harce ma już za sobą, może być świetnym kompanem człowieka. Wy-
obraźcie sobie tylko wieczór z mruczącym kotem na kolanach…
 Jeśli w Twoim domu i sercu znajdzie się miejsce dla kota, zachęcam do kontaktu pod nr tel.: 604 666 643, e-mail: 
ewakm@wp.pl

Samanta

NIE TYLKO KOCIĘTA - DAJ SZANSĘ STARSZEMU KOTU
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Firma branży materiałów samoprzylepnych poszukuje 
kandydatów na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI 

Miejsce pracy: Jawczyce (okolice Bronisz)
OPIS STANOWISKA: 

• obsługa maszyn produkcyjnych,
• praca w systemie 2-zmianowym

WYMAGANIA:
• chęć do pracy

• umiejętność pracy w zespole
• punktualność

Dodatkowe atuty:
• doświadczenie w pracy na produkcji

OFERUJEMY:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, na pełny etat

• możliwość długotrwałego zatrudnienia
• dobre warunki pracy

WYNAGRODZENIE: 4129-4817 brutto/mies.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie 

aplikacji na adres mail: rekrutacja@epat.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez 
EPAT Sp. z o.o. ul. Przyparkowa 19; 05-850 Jawczyce zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

DAM PRACĘ
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ORGANIZATORZY

STREFA RELAKSU

NIEDZIELA GODZ. 14:00 - DMUCHANIEC

SOBOTA GODZ. 17:00 - POKAZ KULINARNY

PIĄTEK  GODZ. 18:00 - MUZYKA NA ŻYWO

  GODZ. 17:00 - ANIMACJE DLA DZIECI

P a w e ł  K a n c l e r z  
B u r m i s t r z  
O ż a r o w a  
M a z o w i e c k i e g o

PATRONAT HONOROWY

K a m i l  B e d n a r s k i
P r e z e s  Z a r z ą d u  
T o w a r z y s t w a
M i ł o ś n i k ó w  O ł t a r z e w a

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 Europa inwestująca w obszary wiejskie''


