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Rozpoczęcie roku szkolnego
w ożarowskich szkołach
Rozpoczął się rok szkolny 2022/2023, dzieci wróciły do gminnych placówek oświatowych, które staraliśmy się przygotować jak najlepiej na ich powrót.
Niektóre remonty, z przyczyn od nas niezależnych,
jeszcze trwają, ale robimy wszystko, aby prace zakończyły się jak najszybciej.
Naukę we wrześniu w gminnych szkołach i przedszkolach rozpoczęło ponad 4 tysiące dzieci, w tym
około 300 dzieci z Ukrainy, które uczą się w oddziałach przygotowawczych lub w poszczególnych klasach, zgodnie z kompetencjami. Wszystkie dzieci,
które brały udział w procesie rekrutacyjnym znalazły
miejsce w gminnych placówkach oświatowo-wychowawczych.
W tym roku szkolnym, jako gmina, zapewniamy bezpłatną opiekę stomatologiczną dla uczniów. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.
Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, mam nadzieję,
że będzie to czas nie tylko wytężonej nauki i pracy,
ale także poszukiwań własnych dróg rozwoju, ciekawych doświadczeń oraz rozwijania zainteresowań.
Chciałbym, żebyście jak najlepiej wykorzystali
wszystkie szanse, jakie daje Wam szkoła i uczyli się
tam również koleżeństwa, szacunku i wrażliwości
na potrzeby drugiego człowieka.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Okładka: Dożynki Gminne 2022

dobiegła końca kompleksowa przebudowa ulicy kamińskiego w Ożarowie mazowieckim. Wymieniona została nawierzchnia, wybudowano też nowy chodnik dla pieszych oraz pojawiło się nowe oświetlenie.
Gmina Ożarów Mazowiecki przebudowała ul. Kamińskiego - wykonana została kanalizacja deszczowa, jezdnia
o powierzchni 3973 m2 z asfaltową nawierzchnią, chodnik
o powierzchni 1177 m2 z kostki betonowej, zjazdy oraz
przebudowano infrastrukturę teleinformatyczną.
Dzięki inwestycji, zarówno piesi jak i zmotoryzowani
uzyskali możliwość bezpiecznego połączenia pomiędzy
drogą wojewódzką nr 701 ul. Konotopską a ul. Strażacką
i Kolejową.
Łączny koszt inwestycji to ponad 3,3 mln. złotych.
- Oddajemy mieszkańcom kolejną zmodernizowaną
w ostatnim czasie drogę gminną. Ulica Kamińskiego jest
istotna z powodu połączenia z drogą wojewódzką. Ta inwestycja wzmacnia bezpieczeństwo pieszych oraz komfort dojazdu osób zamieszkałych na Osiedlu Polnych Kwiatów oraz innych użytkowników drogi. Pamiętajmy jednak
o zachowaniu odpowiedniej prędkości i ostrożnej jeździe,
szczególnie w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. - tak
inwestycję podsumował burmistrz Paweł Kanclerz.
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych
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Przebudowa ulicy
KamińsKiego zaKończona

Będzie nowa placówka oświatowa
dla najmłodszych
1 sierpnia 2022 r. burmistrz Ożarowa mazowieckiego paweł kanclerz i Skarbnik Gminy małgorzata
piotrowska podpisali umowę o dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł inwestycji pn. ,,budowa przedszkola
publicznego przy ul. tęczowej w Ożarowie mazowieckim” ze środków Samorządu Województwa mazowieckiego w ramach programu „mazowsze dla równomiernego rozwoju”.
Program „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” to instrument, który funkcjonuje w województwie
mazowieckim od kilku lat, a jego głównym celem jest
wsparcie powiatów i gmin konkretnymi i wymiernymi
środkami w wysokości do 4 mln zł na zadania drogowe, związane z kulturą, edukacją czy zdrowiem.
W ramach realizacji inwestycji pn. ,,Budowa przedszkola publicznego przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” planuje się utworzenie nowoczesnego
obiektu oświatowego, który zapewni edukację dla
około 300 najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Dwukondygnacyjny budynek będzie się składał z sal
edukacyjnych dla 12 grup dzieci w wieku 3-6 lat. Dodatkowo powstaną sala gimnastyczna, sensoryczna,

gabinety do pracy ze specjalistami, pomieszczenia administracyjne, szatnie oraz pełen węzeł gastronomiczny.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

Informator Ożarowski 7/129 2022

3

inFOrmacje
dLa mieSZkaŃcÓW

wspaRcie finansowe
z województwa mazowieckiego
300 tys. zł na budowę ,,skateparku” w kręczkach
oraz 20 tys. zł na wyposażenie dla Ochotniczej Straży
pożarnej w Ożarowie mazowieckim - to zadania, na
które udało się pozyskać wsparcie finansowe ze środków budżetu Województwa mazowieckiego.

mach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”. Pozyskane
dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę skateparku na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kręczkach.
Obiekt o powierzchni prawie 1000 m2 będzie wykonany
z nawierzchni betonowej, do której zostaną zamontowane zespolone zestawy urządzeń. W ramach prac zaplanowano również oświetlenie, odwodnienie terenu oraz
wyposażenie w elementy małej architektury. Skatepark
zostanie połączony z istniejącym torem rowerowym typu
,,pumptrack”. Całkowity koszt realizacji to ponad 1,5 mln
zł.

Kolejna umowa dotyczy wsparcia finansowego w wysokości 20 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim w ramach zadania ,,OSP-2022” na zakup środków ochrony osobistej - mundurów specjalnych
dla strażaków ochotników.
21 lipca br. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł
Kanclerz oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości
300 tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ra-
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Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

czas wakacji w przypadku gminnych inwestycji
nie jest czasem wypoczynku. W ramach kolejnych
działań rozpoczęto m. in. modernizację ulicy Szkolnej, rozstrzygnięto przetarg na modernizację Szkoły podstawowej nr 1 w Ożarowie mazowieckim oraz
ogłoszono przetarg na wykonanie kolejnych nakładek asfaltowych na ulicach gminnych.

Modernizacja ul. Szkolnej zakłada wykonanie remontu nawierzchni jezdni w postaci nowej nakładki
asfaltowej, wymianę nawierzchni chodników i zjazdów
wzdłuż ulicy oraz przebudowę ogrodzenia po wschodniej stronie ulicy. Aktualnie na ulicy trwają intensywne
prace, aby większość robót drogowo-brukarskich zakończyć jak najszybciej. Całość inwestycji została przez
Wykonawcę prac wyceniona na 1.240.000,00 zł.
Z początkiem sierpnia rozstrzygnięty
został przetarg na wykonanie modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie
Mazowieckim. W ramach zadania w łazienkach budynku wymienione zostaną płytki
ścienne i podłogowe, armatura łazienkowa
oraz dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Drugim etapem zadania będzie
wymiana drzwi wewnętrznych i zestawów drzwiowych. Kwota oferty przetargowej dla tego przedsięwzięcia wynosi
1.779.000,00 zł.
Kolejną planowaną inwestycją jest budowa windy, obsługującej budynek przy
ul. Konotopskiej 4. Inwestycja pozwoli na
dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym oraz ułatwi korzystanie z budynku pozostałym użytkownikom. Koszt inwestycji
szacowany jest na ok. 900.000,00 złotych.
Na rozstrzygnięcie czeka przetarg
na wykonanie projektu oraz budowę Przedszkola przy ulicach 1-go Maja i Tęczowej

w Ożarowie Mazowieckim. W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 10 Wykonawców. Trwają procedury dotyczące weryfikacji zgodności złożonych ofert
ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
Program funkcjonalno-użytkowy zakłada wybudowanie budynku do obsługi 12 oddziałów przedszkolnych, które łącznie będą w stanie przyjąć 300 dzieci.
Zespoły pomieszczeń dla każdej z grup składać będą się z sali zajęć, węzła sanitarnego,
pomieszczenia porządkowego oraz magazynu
pomocy dydaktycznych. Dodatkowo w budynku znajdować się będą pomieszczenia takie
jak: sale do zajęć sensorycznych, pracowania
plastyczna, pomieszczenia do zajęć logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych
oraz pomieszczenia administracyjne. W budynku planowane jest również wybudowanie
kuchni, zmywalni, chłodni i innych pomieszczeń potrzebnych do wydawania posiłków
dzieciom. Wykonanie inwestycji planowane
jest w ciągu dwóch lat od daty podpisania
umowy z wykonawcą.
Ogłoszony został również przetarg na modernizację nawierzchni kolejnych dróg gminnych.
Tym razem chcemy zająć się nawierzchnią ulicy
Jaśminowej oraz odcinakami ulic: Mazowieckiej, Zielnej, Wspólnej Drogi i Przyparkowej. Kolejnymi planowanymi inwestycjami są budowy chodników wzdłuż
ul. Sienkiewicza i Kopytowskiej oraz modernizacja nawierzchni ulicy Czeremchy.
Piotr Kuśmierczyk
Wydział Inwestycji i Remontów

Informator Ożarowski 7/129 2022

inFOrmacje
dLa mieSZkaŃcÓW

co słychać w gminnych inwestycjach?

5

inFOrmacje
dLa mieSZkaŃcÓW

oPasKi bezPieczeństwa
dla ożarowsKich seniorów
27 lipca odbyło się spotkanie z seniorami z Gminy
Ożarów mazowiecki, podczas którego otrzymali oni
opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS, monitorującym stan zdrowia. urządzenia zostały zakupione w ramach realizowanego przez Ośrodek pomocy Społecznej
w Ożarowie mazowieckim programu ministerstwa rodziny i polityki Społecznej pn. „korpus Wsparcia Seniorów”. udział w programie jest dobrowolny i całkowicie
bezpłatny dla seniora.

Opaski, które trafiły do 50 seniorów, przypominają
elektroniczne zegarki na rękę i są wyposażone w czujniki
mierzące podstawowe funkcje życiowe, jak np. saturację
czy tętno. Dodatkowo mają również przycisk SOS, który
może uratować życie. Jego wciśniecie spowoduje natychmiastowe połączenie z ratownikiem medycznym, który
doradzi, co należy zrobić w konkretnej sytuacji lub zdecyduje o wysłaniu do seniora karetki pogotowia. „Opieka na
odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego

monitorowania stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji nagłej.
W spotkaniu uczestniczyli Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
– zastępca burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, przedstawiciel dostawcy opasek telemedycznych, pracownicy OPS
w Ożarowie Mazowieckim oraz seniorzy z Gminy Ożarów
Mazowiecki. Podczas spotkania omówione zostały zasady
funkcjonowania opasek oraz wszystkie możliwe funkcjonalności tych
urządzeń,
a
także
zasady
uczestnictwa w Programie.
Mamy nadzieję, że
realizacja
Programu
zapewni
Seniorom
biorąc ym
w nim udział poczucie bezpieczeństwa i poprawi komfort
ich codziennego życia.
Nadzór nad realizacją Programu pełnią wyznaczeni koordynatorzy OPS w Ożarowie Mazowieckim dostępni pod
numerem telefonu 22 722 26 73.

Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowie Mazowieckim

mieSZkaniec Gminy WicemiStrZem pOLSki W płyWaniu
W dniach 14-17.07.2022 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów
/16 lat/ w pływaniu.
Mieszkaniec naszej Gminy Igor Popow na dystansie
100 m stylem grzbietowym wywalczył tytuł wicemistrza
Polski z czasem 59.63 s. Od roku jest wychowankiem Mo-
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kotowskiego UKP Warszawianka - Wodny Park w Warszawie. W styczniu 2022 roku został powołany przez WMOZP
do Kadry Narodowej Juniorów. Doświadczenia pływackie
zdobywał trenując przez 8 lat w jednym z naszych ożarowskich klubów wspieranych przez Samorząd Gminy
z Panem Burmistrzem Pawłem Kanclerzem na czele.
Wyrażamy
wdzięczność
wszystkim którzy
przyczynili się do
sukcesu Igora, trenerom, opiekunom
i władzom Gminy
składamy serdeczne podziękowanie.
Liczymy na dalsze
sukcesy i kolejne
tytuły.
Rodzice
i Przyjaciele

12 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. mieszkańcy Gminy
mogą składać wnioski o wypłatę dodatku.

dodatek węglowy - dla kogo?
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym (osoby fizyczne). Jeśli z danego gospodarstwa
wniosek złoży więcej niż jedna osoba, to dodatek będzie
przyznany tylko pierwszemu wnioskodawcy.

warunki otrzymania dodatku:
- źródło ciepła z jakiego korzysta dane gospodarstwo
domowe. Zgodnie z ustawą, chodzi o sytuacje, gdy głównym źródłem ogrzewania w danym domu jest: kocioł na
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy.
Dofinansowanie mogą dostać te osoby, które w tych
piecach opalają węglem kamiennym, ale też brykietem
lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składać można
w gminie, w której znajduje się nasze miejsce zamieszkania.
W Gminie Ożarów Mazowiecki osobiście wniosek można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 165.
Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą
rozpatrzone.
Wniosek trzeba złożyć na piśmie albo drogą elektroniczną, czyli przez system ePUAP.
Mogą go złożyć mieszkańcy (obywatele Polski, ale też
wszystkie osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i legalnie przebywają na terenie kraju) budynków wpisanych lub
zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Formularze wniosku dostępne są w Ośrodku Pomocy
Społecznej przy ul. Poznańskiej 165, w Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej
2 oraz do pobrania na stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl
Elżbieta Kowalska
Kierownik OPS Ożarów Mazowiecki
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dOdatek WęGLOWy

dOdatek OSłOnOWy - WniOSki dO 31 paźdZiernika
jeśli osoby kwalifikujące się do otrzymania dodatku osłonowego nie złożyły dotychczas wniosku to
mogą zrobić to do 31.10.2022 r. Wnioski złożone po
tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
W Gminie Ożarów Mazowiecki obsługę wniosków
o wypłatę dodatku osłonowego realizuje Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165.

dodatek osłonowy przysługuje:
• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
• osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym,
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

dodatek osłonowy wynosi rocznie:
• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się
z 2 do 3 osób;
• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się
z 4 do 5 osób;
• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się
z co najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności
budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budyn-

ków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się
z 2 do 3 osób;
• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego
się z 4 do 5 osób;
• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego
się z co najmniej 6 osób.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw.
zasada złotówka za złotówkę. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

wniosek:
Druki wniosków dostępne są do pobrania:
• w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165 (parter), pn. – pt. w godz. 8.00-16.00
• w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie
Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (parter), pn., wt., czw., pt.
w godz. 8.00-16.00 oraz śr. 10.00-18.00.

wnioski można składać:
• elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem
profilu zaufanego)
• w formie tradycyjnej (osobiście lub przesłane pocztą/
kurierem) w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska
165, 05-850 Ożarów Mazowiecki (parter), pn. - pt. w godz.
8.00-16.00
Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://
www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Elżbieta Kowalska
Kierownik OPS Ożarów Mazowiecki
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pRzedłużenie świadczenia pieniężnego za zakwateRowanie i wyżywienie
oBywatela ukRainy powyżej 120 dni
można ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom ukrainy, za okres dłuższy niż 120
dni od dnia przybycia obywatela ukrainy wyłącznie
w sytuacji, gdy osoba zakwaterowana spełnia jeden
z poniższych warunków:
1. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności
do pracy (orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)
2. Posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. Ponadto
świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za
osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie
dziecko tych osób. Wymagany dokument: polskie lub
ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu
niepełnosprawności/niezdolności do pracy. Dokument
potwierdzający niepełnosprawność wydany w ramach
ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności
winien być przetłumaczony na j. polski przez tłumacza
przysięgłego .
3. Ukończył 60 rok życia, w przypadku kobiety albo
65 rok życia, w przypadku mężczyzny.

4. Jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą
dziecko do 12 miesiąca życia. Świadczenie przysługuje
za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za
opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia
i za wszystkie jego małoletnie dzieci. Wymagany dokument: karta ciąży/zaświadczenie lekarskie potwierdzające
ciążę, wydane przez lekarza polskiej placówki medycznej .
5. Samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci. Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie
dziecko.
6. Jest małoletnim, który przybył do Polski bez
opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz
małoletnim, który przed przybyciem był umieszczony
w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy. Świadczenie
przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego
ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego. Wymagany dokument: postanowienie sądowe o ustanowieniu opiekuna
tymczasowego dla małoletniego.
Wnioski o wypłatę świadczenia można pobrać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim przy ul Poznańskiej 165 (parter) w godzinach
8-16 od poniedziałku do piątku.

Elżbieta Kowalska
Kierownik OPS Ożarów Mazowiecki

paWeł kubaLa Z OSp OżarÓW maZOWiecki Strażakiem mieSiąca
Druh OSP w Ożarowie Mazowieckim Paweł Kubala 30 marca br. podczas podróży
z Pruszkowa do Ożarowa Mazowieckiego
zauważył samochód, który wpadł do rowu
i rozbił się o betonową podstawę ogrodzenia. W pojeździe były zakleszczone dwie osoby, z silnika wydobywał się dym i płomienie.
Druh Kubala własnoręcznie otworzył drzwi
samochodu i ewakuował poszkodowanego
kierowcę, a następnie udzielił mu pierwszej

pomocy i monitorował jego stan do przyjazdu
ratowników medycznych. Pasażerowi udało
się wydostać o własnych siłach. Paweł Kubala
nie tylko udzielił pomocy, ale także opanował
świadków zdarzenia i potrafił zaangażować ich
do działań ratowniczych.
Nagrodę Strażak Miesiąca otrzymał z rąk
członkiń zarządu województwa mazowieckiego - Janiny Ewa Orzełowskiej i Elżbiety Lanc.
Serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia ze strony www.mazovia.pl
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jeszcze przed wakacjami biblioteka publiczna
w Ożarowie mazowieckim rozpoczęła realizację projektu „młodzieżowo”, czyli młodzieżowej kampanii
społecznej. jej celem było pokazanie młodzieży,
za pośrednictwem dowolnie wybranej formy przekazu, negatywnych skutków różnych nałogów. jednocześnie kampania miała promować zdrowy tryb
życia.
Pod koniec czerwca w Filii nr 1 w Józefowie zakończyliśmy pierwszą część ww. projektu. Do współpracy zaprosiliśmy uczniów klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie. W ten
sposób wyłonił się zespół projektowy w składzie
- Ola, Zosia, Dawid, Andrzej i Antek, który z naszą pomocą przeszedł przez cały proces tworzenia kampanii społecznej.
Na początku, gdy już się odrobinę poznaliśmy, zastanawialiśmy się wspólnie, jakimi zasadami należy
się kierować przy planowaniu i tworzeniu kampanii
społecznych czy reklamowych. Poznaliśmy również
interesujące przykłady głośnych i skutecznych kampanii, które zaprezentowała i omówiła z młodzieżą
Ewa Krupa – instruktor Biblioteki Powiatowej. Po części teoretycznej, na kolejnych zajęciach, uczestnicy
rozmawiali o wartościach, którymi chcieliby się kierować przy tworzeniu własnych kampanii. Podczas warsztatu literackiego z Ewą Pawlak – zastępcą Dyrektora Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, na kanwie
przeczytanego na zajęciach opowiadania „System” Pawła Beręsewicza, z tomu pt. „Gorzka czekolada”, powstała
mapa wartości, na której znalazły się: szacunek, życzliwość,
odpowiedzialność i mądrość.
Mapa towarzyszyła uczestnikom
przez
cały cykl zajęć
projektu, była
swego rodzaju
drogowskazem,
który
w każdej chwili można było
uzupełnić o kolejne wartości.
Następnie wraz
z
zaproszoną psycholog
Anetą Rychlicką uczestnicy
projektu analizowali, czym
jest nałóg. Po
długiej dyskusji
młodzież dostała zadanie

przedstawienia za pomocą grafiki spersonifikowanej
formy uzależnienia. Kolejnym zadaniem do zrobienia
było napisanie listu do nałogu – „przyjaciela” lub „wroga”
(do wyboru).
Na zajęciach prowadzonych przez kierownik Filii
nr 1 Ewelinę Połeć uczniowie stworzyli w programach cyfrowych Avatar Maker, Jamboard oraz BeFunky persony

kuLtura

młodzieżowo w józefowie

i mapy empatii, czyli wykorzystywane w metodzie projektowej Design Thinking sposoby na badanie odbiorców. Powstały także kolaże, które pełniły funkcję tablic
inspiracji do wykorzystania w projektach finalnych. W ten
sposób grupa wspólnie ustaliła, do kogo będzie kierować
kampanię – przede wszystkim do swoich rówieśników.
W wyniku ostatniego, bardzo twórczego etapu, prowadzonego przez specjalistkę ds. wydawniczych Biblioteki,
Katarzynę Świeżak, każdy z uczestników zaczął tworzyć
właściwą kampanię społeczną zaczynając od wymyślenia
przyciągających uwagę haseł, po wybór, z platformy Canva, zdjęć lub grafik na plakaty. W ten sposób powstało
pięć mini kampanii społecznych, na które złożyło się piętnaście plakatów.
Pod koniec czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące, na którym uczestnicy otrzymali gratulacje,
podziękowania i upominki za aktywny udział w projekcie od Dyrektor Biblioteki Anity Nowińskiej i Kierownik
Filii Eweliny Połeć. Jeszcze jedna niespodzianka czekała
na uczestników projektu 24 czerwca podczas rozdawania nagród za osiągnięcia uczniów szkoły w Płochocinie
w minionym roku szkolnym. Wówczas przedstawiliśmy
autorów kampanii i ich dzieła, wręczając im w obecności
Dyrektor Szkoły Beaty Kłos i wychowawczyni Urszuli Galant oprawione plakaty. Docelowo zaprojektowane przez
uczniów plakaty zawisły na terenie całej Gminy - na tablicach ogłoszeniowych, w instytucjach i sklepach.

Ewelina Połeć
Filia nr 1 w Józefowie
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
Informator Ożarowski 7/129 2022
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wystaRtowała 4. edycja konkuRsu
„czytanie to latanie”!
rozpoczynamy 4. edycję powiatowego konkursu
„czytanie to latanie”, organizowanego przez bibliotekę publiczną w Ożarowie mazowieckim - bibliotekę powiatową dla powiatu Warszawskiego Zachodniego - we współpracy z bibliotekami publicznymi
z błonia, izabelina, kampinosu, Leszna, łomianek,
Starych babic.
W tym roku, do konkursu zapraszamy uczniów klas
VI-VIII. Wystarczy napisać „List do ulubionego pisarza
z pomysłem na nową książkę”, następnie przynieść
pracę do jednej z bibliotek publicznych powiatu warszawskiego zachodniego lub wysłać na adres e.krupa@
biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl, do 14 października.
Do wygrania wartościowe nagrody – vouchery na
swobodne loty w tunelu aerodynamicznym, sponsorowane przez firmę Flyspot oraz widokowy lot samolotem nad Warszawą.
Wszystkim życzymy wysokich lotów!

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

ZbiÓrka dLa LeOSia
mały Ożarowianin potrzebuje pilnej operacji serca w bostonie w uSa. pomóżmy! nawet najmniejsza
kwota się liczy.
4-letni Leon urodził się z jedną z najcięższych wad
serca - HLHS. Dziś żyje tylko z połową serca i dzielnie
walczy o każdy dzień swojego życia.
Leoś wymaga pilnej operacji w Bostonie w USA, której koszt razem z przelotem i pobytem to prawie 1,4 mln
zł. Rodzice zbierają pieniądze, by ratować synka.
każdy z nas może wesprzeć ten cel, wpłacając darowiznę lub wysyłając sms.
▶ Strona zbiórki, na której można złożyć darowiznę
www.siepomaga.pl/leon-kolodziejczyk
▶ Przelew tradycyjny:
Odbiorca - Fundacja Siepomaga
Numer konta: 92 2490 1028 3587 1000 0020 2697
Tytułem: darowizna Leon Kołodziejczyk 0202697
▶ Sms
na numer: 75365
o treści: 0202697
koszt sms: 6,15 zł brutto
Więcej o Leosiu mogą Państwo przeczytać na stronie
zbiórki: https://www.siepomaga.pl/leon-kolodziejczyk
Strona na FB z licytacjami dla Leosia
https://www.facebook.com/groups/1421317418281478.
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pod koniec czerwca na terenie gminy Ożarów
mazowiecki odbył się iV Festiwal polskiej muzyki
dawnej. Zabrzmiały trzy koncerty w trzech świątyniach - w kościele w płochocinie, Sanktuarium
w Ożarowie i kościele seminaryjnym w Ołtarzewie.
Koncert inauguracyjny IV Festiwalu Polskiej Muzyki Dawnej miał miejsce w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Wystąpił zespół
Kapela Polonica ze śpiewaczką Barbarą Rogalą, solistką Warszawskiej Opery Królewskiej. W wykonaniu
artystów usłyszeliśmy utwory takich kompozytorów,
jak Mikołaj Gomółka, Marcin Józef Żebrowski czy
Georg Philipp Telemann. Zespół muzyki dawnej Kapela Polonica powstał w 2015 roku. Tworzą go absolwenci wyższych uczelni muzycznych w Łodzi, Wrocławiu i Genewie. Z okazji 250. rocznicy śmierci Georga
Philippa Telemanna artyści wydali płytę z kantatami
sakralnymi tego kompozytora. Część utworów z tego
albumu muzycy zaprezentowali na koncercie w Sanktuarium.
Drugi koncert odbył się w kościele św. Wojciecha
w Płochocinie. Zaprezentował się duet Judyta Tupczyńska - skrzypce barokowe i Patrycja Domagalska
-Kałuża klawesyn. W doskonałej akustyce kościoła
artystki wykonały utwory m.in. Bartolomeo Selmma y
Salvedere, Aldebrando Subissatiego, G. Ph. Telemanna i Heinricha Ignaza von Bibera. Warto zaznaczyć, że
Subissati służył przez 10 lat jako skrzypek na dworze Władysława IV Wazy, natomiast Georg Philipp
Telemann służył na dworach Promnitzów w Pszczynie i Żarach. W swojej twórczości często inspirował
się polskim folklorem. Z kolei Bartolomeo Selmma y
Salvedere zadedykował zbiór swych kompozycji,
z którego pochodzi wykonana podczas koncertu canzona, polskiemu księciu Karolowi Ferdynadowi Wazie
(bratu króla Władysława IV i króla Jana Kazimierza),
biskupowi wrocławskiemu i opatowi w Tyńcu - co
widnieje na stronie tytułowej wspomnianego zbioru.

Na zakończenie festiwalu w kościele NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie wystąpił zespół muzyki
dawnej Musarion i zespół wokalny Collegium Musicum Varsoviensis pod dyrekcją Mariusza Latka. Usłyszeliśmy dwie kompozycje: o. Benedictus Xistus Policki (1725-1779) - Missa in G oraz kompozytor znany
pod pseudonimem Oliva (XVIIIw.) - Vesperae Rurales
Duplex in C.
Były to dwa prawykonania zapomnianych utworów, które w ostatnim czasie zostały odnalezione
w bibliotekach parafialnych. Rękopisy, zachowane
często w złym stanie, wymagają profesjonalnej muzykologicznej rekonstrukcji, aby mogły posłużyć jako
materiał do wykonania dzieła.
Rekonstrukcji utworów podjął się wieloletni wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Pallotynów w Ołtarzewie - ks. dr Dariusz Smolarek SAC,
który jest również adiunktem w Katedrze Polifonii Religijnej Instytutu Muzykologii KUL.
Aby przybliżyć słuchaczom kontekst historyczny i muzyczny, w którym powstawały prezentowane
dzieła, ks. Smolarek wygłosił przed koncertem w Ołtarzewie 15-minutowy mini-wykład. Podczas tego koncertu urzekająco zabrzmiał delikatny sopran solistki
Marty Czarkowskiej, głęboki alt Joanny Gontarz, ciepły tenor Adama Sławińskiego, dźwięczny bas Krzysztofa Matuszaka, a także oryginalne, barokowe trąbki
clarino (Paweł Hulisz i Emil Miszk).
Bardzo dziękujemy za gościnę proboszczom
wszystkich trzech parafii:
ks. Zdzisławowi Słomce, ks. Marcinowi Loretzowi oraz
ks. Jackowi Smykowi.
Pamiętajmy, że celem Festiwalu jest prezentowanie
arcydzieł muzyki dawnej.
Wydarzenie to zostało zrealizowane we współpracy z Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego.

inFOrmacje
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iV Festiwal PolsKiej muzyKi dawnej

dr Mariusz Latek
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W naszym dzisiejszym spotkaniu z lokalną historią cofniemy się w czasie do burzliwych lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Pamiętny rok 1939
- wybuch II wojny światowej i jej kres to czas, kiedy
w Ożarowie miały miejsce historyczne wydarzenia,
które na stałe utkwiły w pamięci ludzi tamtych czasów. Uważam że warto o nich mówić i przypominać.
Miasto i okolica ciągle się rozrasta i na pewno wśród
nowych mieszkańców znajdą się tacy, którym historia lokalna nie będzie obojętna.
Trzymając się porządku, zaczniemy od roku 1939.
Kiedy 1 dnia września rozpoczęła się II wojna światowa, życie mieszkańców Ożarowa nie uległo nagle
drastycznym zmianom. Czuć było już pewien niepokój, ale front był jeszcze bardzo daleko i wielu
nie zdawało sobie sprawy z tego, jak szybko wojna
Zniszczony pociąg przed stacją w Ożarowie. Na zdjęciu widoczna lokomoże dotrzeć do ich bram. Pierwsze bezpośrednie motywa
zrzucona z torowiska w wyniku nalotu niemieckich bombowców
zetknięcie z niemiecką wojną błyskawiczną nastą- nurkujących Ju 87 Stuka. W tle dobrze widoczna wieżyczka i dach willi przy
piło już po siedmiu dniach od rozpoczęcia wojny. ulicy 11 go Listopada. Zdjęcie z września 1939 roku.
mocnik i dwóch żołnierzy z eskorty pociągu ukryli
8 września na przedpola Ożarowa docierają pierwsze jednostki armii niemieckiej, gdzie dochodzi już się w piwnicy domu przy ulicy kolejowej 16. całą noc
do pierwszych potyczek z wycofującymi się na wschód amunicja rwała się z piekielnym hukiem. niebo jarzyżołnierzami polskimi. Według różnych przekazów, rów- ło się od wybuchających pocisków, które wyrzucała
nież 8 września na torach przed stacją kolejową Ożarów, w górę eksplodująca zawartość skrzyń i wagonów.
zostaje zapalony Polski pociąg transportujący amuni- Okolicznej ludności zdawało się, że to huraganowy
cję. Pożar pociągu przeobraża się w istne piekło i zapa- ogień setek dział. One też strzelały, gdyż trwała nocda głęboko w pamięci mieszkańców. Prawie dwa dni na bitwa. I tak, kiedy dogasał jeszcze żar torowiska, pod
trwała ta zawierucha na torach, ale jeszcze przez kilka Ożarowem i Ołtarzewem rozpoczyna się bój, który koszkolejnych, kiedy żar spalonych wagonów i podkładów tował życie ponad 1200 polskich żołnierzy. Pomiędzy
powoli dogasał, dało się słyszeć wybuchy wciąż jeszcze 9 a 13 września dochodzi do zaciętych walk pomiędzy
nie spalonej amunicji. Warto w tym miejscu przytoczyć zgrupowaniem wojsk polskich pod dowództwem Genewspomnienie mieszkańca, spisane do książki „Walka rała Wiktora Thomme, a XVI Korpusem Pancernym wojsk
mieszkańców Ożarowa i okolic z okupantem w latach Niemieckich. Niestety wobec przeważającej siły wroga
1939-1945” - Pan Lech Sedlaczek tak zapamiętał to wy- i niepowodzeniu planu przebicia się do stolicy, zgrupodarzenie: polski pociąg amunicyjny zdążający do sto- wanie rozpoczyna odwrót w kierunku północnym, cel
licy został zatrzymany przed stacją w Ożarowie, na - Twierdza Modlin. Na polach Ożarowa, Ołtarzewa i najwprost ulicy 3 maja. trafione pociskami skrzynie bliższych okolic pozostają na zawsze zabici w tym boju.
z amunicją zaczęły eksplodować. maszynista, po- Dzisiaj możemy odwiedzić ich mogiły w Ołtarzewie i Pilaszkowie, zapalić znicze i oddać należyty im
hołd! Wszystkim zainteresowanym wrześniowymi bojami pod Ożarowem i Ołtarzewem,
mogę polecić książkę Ludwika Czyżewskiego pod tytułem: „Od Gór Borowskich do Zakroczymia”. Autor zawarł w niej żywe wspomnienia dotyczące walk 2 pułku piechoty
Legionów we wrześniu 1939 roku, między
innymi pod Ołtarzewem i Ożarowem.
Tak w skrócie wyglądał początek II wojny światowej, która bardzo szybko
zapukała do drzwi ożarowian. Po pięciu ciężkich okupacyjnych latach, Ożarów znowu
wpada w wir ważnych wydarzeń. W Warszawie się zaczęło a skończyło w Ożarowie!
Pamiętny sierpień roku 1944, w stolicy rozpoczyna się walka o wyzwolenie miasta spod
Spalone wagony i tysiące odłamków spalonej amunicji. Taki obraz często rejestro- jarzma okupanta. Ożarów od pierwszych dni
wali na kliszach swoich aparatów żołnierze niemieccy. Zdjęcie z września 1939 roku.
niesie pomoc walczącej stolicy. Wielu z na-
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szych mieszkańców chce walczyć i walczy w szeregach
Armii Krajowej. Nie brakuje też chętnych do pomocy
uciekającym cywilom. W wielu domach zatrzymują
się uciekinierzy z ogarniętej walką stolicy. Na terenie
Huty Szklanej powstaje szpital dla rannych, w którym
z ogromną ofiarnością ratowane są ludzkie istnienia.
I tak do samego końca, kiedy po 63 dniach bohaterskiej
walki, również w Ożarowie dokona się ostatni akt Powstania Warszawskiego. W tak krótkim wpisie nie sposób wspomnieć o wszystkich wydarzeniach związanych
z Powstaniem Warszawskim. Ale warto przytoczyć tutaj
fragment relacji Zdzisława Chajęckiego „Demira” oraz
Czesława Regulskiego „Żubra”, o tym jak wyglądała
godzina „W” w Ożarowie i jakie zadanie miała odegrać
2 ożarowska kompania VIII Rejonu „JAWORZYN”. „naczelnym zadaniem dla 2 ożarowskiej kompanii Viii
rejonu na czas rozpoczęcia powstania było opano-

HiStOria

Fragment zdjęcia lotniczego z roku 1944, zamieszonego na portalu „fotopolska”. Na wycinku w lewym rogu widoczne zabudowania
dworu Reicherów. W centralnym punkcie ulica Mickiewicza i torowisko przed stacją kolejową. Jest to jedno zdjęcie z ogromnego zbioru
zdjęć lotniczych niemieckiej Luftwaffe. Cały zbiór znajduje się na
terenie USA, w archiwum College Park pod Waszyngtonem. Jego
odkrycia w 2003 roku dokonał Pan Zygmunt Walkowski.

wanie siedziby żandarmerii we Włochach, mieszczącej się w szkole przy ul. promienistej. Zadanie to było
wiele razy przerabiane na ćwiczeniach. Szczegóły
natarcia były całkowicie opanowane przez poszczególne drużyny i plutony. kompania była gotowa
do podjęcia akcji. rozkaz o rozpoczęciu powstania
o godz. 17 1 sierpnia 1944 roku dotarł do nas zaledwie pół godziny wcześniej. poszczególne plutony
rozlokowane były w hucie, straży pożarnej i w domach prywatnych-razem 120 osób. jednak nie było
już czasu na przemarsz do Włoch. cały Ożarów roił
się od niemieckich oddziałów wojskowych. Szczególnie groźne były jednostki z dywizji pancernej SS
Herman Goring. trwające już w niektórych punktach
Warszawy walki postawiły te jednostki w stan pogotowia. Samochody patrolujące bez przerwy szosę
w kierunku Warszawy uniemożliwiały jakikolwiek
marsz w tamtą stronę…”
Całość relacji i o wiele więcej można przeczytać we wspomnianej wyżej książce: „Walka mieszkańców Ożarowa i okolic z okupantem w latach 19391945”. Dla uzupełnienia warto też odsłuchać nagrania
wspomnień mieszkańców Ożarowa. Można to zrobić
wchodząc na stronę internetową Biblioteki Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim. Tam trzeba odnaleźć zakładkę „regionalna” i dalej „historia mówiona”. Jest to bardzo
cenny zbiór opowiadań świadków historii Ożarowa oraz
najbliższych okolic. Mam nadzieję, że ten wpis rozbudzi
pewną ciekawość i zachęci wszystkich jeszcze nie znających dobrze historii tej ziemi do jej szerszego poznania.
Serdecznie do tego zachęcam.
Marcin Soduł
Ożarowski Portal Historyczny

ku pamięci...
Druh paweł mańkowski (66 lat) związany był z Ochotniczą Strażą Pożarną od ponad 48 lat. Zaczynał jako młodzieniec, szkoląc się u boku starszych strażaków. Z biegiem lat pasja wzmacniała się na tyle że wstąpił w szeregi Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w której pracował ponad 20 lat odchodząc na emeryturę jako starszy ogniomistrz
a jednocześnie dowódca zmiany. Bardzo aktywny z dużą wiedzą i doświadczeniem którym się z chęcią dzielił. Uczestniczył w najróżniejszych akcjach
z pewnością kilka tysięcy razy. Brał udział w największych akcjach w Polsce
jako pożar ropy na szybie Daszewo w Karlinie czy też największy pożar
lasów w historii Polski w okolicach Kuźni Raciborskiej którego 30 rocznica
właśnie mija. W 2007 roku został uhonorowany tytułem „Strażaka Miesiąca
Września 2007” za niesienie bezinteresownej pomocy podczas ratowania
życia ludzkiego w wypadku samochodowym. Przez te wszystkie lata pełnił
w naszej jednostce najróżniejsze funkcje takie jak: strażak, ratownik, konserwator, gospodarz, kierowca.Zawsze bardzo zaangażowany i oddany pasji.
Oby takich ludzi było jak najwięcej.
Łączymy się w bólu z rodziną i przyjaciółmi
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Andrzej Cichal
Przewodniczący Rady Miejskiej
oraz Strażacy OSP w Ożarowie Mazowieckim
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„noc świetlików”

- wystawa akwaRel kazimieRza stachuRskiego w BiBliotece
13 lipca w bibliotece publicznej w Ożarowie mazowieckim odbyło się uroczyste otwarcie wystawy akwarel
kazimierza Stachurskiego.
Kazimierz Stachurski z zawodu jest historykiem sztuki.
Przez wiele lat pracował jako kustosz w najznamienitszych
Świetlikowe limeryki Kazimierza Stachurskiego
polskich muzeach: Muzeum Narodowym w Warszawie (także jego Oddziale w Łazienkach Królewskich) oraz na Zamku
Całe mnóstwo światełek i drobnych rozbłysków
Królewskim w Warszawie. Za swoją pracę zawodową został
znajdziesz w noc świętojańską w ciemnym uroczysku.
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim
Liczne legendy się zachowały
Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony odznaką Zasłużony
o tajemniczym czasie Kupały.
Działacz Kultury. W latach 2002-2010 pełnił funkcję Burmistrza
Słyszałem je kiedyś - przy ognisku.
Ożarowa Mazowieckiego. Wraz żoną, również ołtarzewianką,
mieszka w Ożarowie Mazowieckim w dzielnicy Ołtarzew, jest
Pewien świetlik z parku w Ołtarzewie
członkiem Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa i Stowarzyszezawisł nieruchomo przy spróchniałym drzewie.
nia Historycznego Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki
Łuna biła z jego liczka,
oraz lokalnym społecznikiem.
bo w trawie czekała samiczka.
Goście wernisażu mieli okazję poznać Pana Kazimierza
Historia jak z bajki, a nikt o niej nie wie!
z nieco innej strony - jako człowieka ciekawego otaczającego
świata, zgłębiającego tajniki przyrody i chętnie dzielącego się
Entomolog, co dobry był także z rachunków,
swoją wiedzą zarówno z dziedziny szeroko pojętej sztuki, jak
naliczył świetlików ponad tysiąc gatunków.
również stricte zoologiczną i botaniczną. Przy pomocy bogato
A kiedy dopadła go skleroza,
ilustrowanej prezentacji multimedialnej Autor opowiedział zezaczął liczyć iskry z parowoza,
branym o tym, w jaki sposób przekłada codzienne obserwacje
zwłaszcza, że biedak – nadużywał trunków!
przyrody na sztukę. Dzięki towarzyszącej prezentacji muzyce
na chwilę przenieśliśmy się do lasu, do Ołtarzewskiego Parku,
Pani świetlikowa, w parku nad strugą,
na łąki i pola…
ucięła sobie drzemkę dość długą,
Oglądających wystawę zachwycił przede wszystkim nachoć fruwać nie umiała,
strój ulotnych pór dnia i zmienność przyrody zaobserwowana
długo sama nie czekała,
przez Autora i zatrzymana na zawsze w obrazach. Wrażliwość
Pan Świetlik oświetlił ją jasną smugą.
Pana Kazimierza na otaczające piękno i specyficzne widzenie
przez niego świata sprawiły, że namalowane - trudną techniką
Pewien proboszcz, proszę pana,
akwareli - prace przepełnia delikatność wynikająca z subtelto sprawa powszechnie znana,
nego zestawienia barw i kształtów oraz ujęcia malowanych
lubił przez lornetki szkiełka
motywów. Licznie przybyli goście, m.in. Radny Rady Miejskiej
podglądać malutkie światełka,
Zbigniew Szelenbaum, przedstawicielka Klubu Pasjonatów
zwłaszcza w Noc Świętego Jana!
z Józefowa Wanda Kowalczyk, członkowie założyciele SH Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki Grażyna i Rafał Zarembowie, rodzina, znajomi i przyjaciele
mieli także okazję do wysłuchania
premierowego odczytania limeryków
Pana Kazimierza w wykonaniu pracowników Biblioteki i samego Autora.
Spotkanie
było
jednak
nie tylko okazją do podziwiania talentu akwarelistycznego i literackiego
czy rozmów o wrażeniach i doświadczeniach Autora związanych z malarstwem. Dało uczestnikom możliwość
krótkiego oddechu od codziennych
makroproblemów, spojrzenia na świat
w skali mikro, pokazania w jaki sposób możemy czerpać radość z rzeczy
drobnych, z otaczającego nas świata
przyrody.
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim
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10 lat kluBu pasjonatów z józefowa
z nich trafiła na aukcje WOŚP, ciesząc
się popularnością
licytujących.
Udzielają
się
również w społeczności poprzez
pielęgnowanie
pamięci o lokalnej
historii i tradycjach.
Pomysł na wystawę
pamiątek i zdjęć
mieszkańców Józefowa narodził się
wśród członków
Klubu Pasjonatów.
Odzew mieszkańców, którzy dzielili
się archiwalnymi
zasobami był bardzo pozytywny, a sama wystawa, odsłonięta wiosną 2019
roku, była niemałym sukcesem. Stała się także impulsem
dla pań Barbary Mierzwy i Ewy Hrynczyszyn, także Pasjonatek, do opisania historii Józefowa. Autorki książki „Józefów – takie były początki”, wydanej przez Bibliotekę w 2020
roku, często podkreślają, że gdyby nie spotkania, rozmowy
i wsparcie ze strony klubowych koleżanek, ich publikacja być może nie ujrzałaby światła dziennego. Natomiast
w roku 2021 wykonany przez grupę Pasjonatek wieniec
dożynkowy otrzymał I nagrodę w gminnym konkursie rozstrzygniętym podczas Ożarowskich Dożynek Gminnych.
Klubowiczki przygotowały wieniec także w tym roku.
Ostatnio seniorzy z Klubu Pasjonatów zadebiutowali
w roli modelek i modeli. Z okazji 10. rocznicy powstania
Klubu wzięli udział w sesji zdjęciowej, a efekty złożyły
się na jubileuszową wystawę fotograficznych portretów,
których autorami są Kazimierz Stachurski i Paweł Krupa.
Fotografie, wykonane w konwencji obrazu w obrazie, nawiązują do klasycznych płócien malarskich, dzięki czemu
było możliwe uwypuklenie indywidualności każdej z osób.
Uroczysty jubileusz, połączony z otwarciem wystawy, miał
miejsce 30 czerwca br., w obecności m.in.: radnych miejskich, bibliotekarzy, przyjaciół, znajomych i rodzin członków Klubu.
Cieszymy się z obecności Klubu Pasjonatów w naszej
bibliotecznej Filii i z tego, że józefowscy seniorzy są
rzecznikami Biblioteki w lokalnej społeczności, udowadniając że można być aktywnym i zaangażowanym
niezależnie od wieku.
Przypominamy, że spotkania Klubu Pasjonatów odbywają się w każdy czwartek w godz. 10.00-12.00 i mają
charakter otwarty – wszystkich, którzy chcą zobaczyć,
co razem robimy i dołączyć – serdecznie zapraszamy!
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jedną z kilku przestrzeni w naszej gminie, która seniorom umożliwia aktywność społeczną i kulturalną
jest klub pasjonatów, działający w Filii nr 1 w józefowie biblioteki publicznej w Ożarowie mazowieckim.
Z okazji 10 lat działalności chcemy przedstawić bliżej
tę wyjątkową grupę.
Przedsięwzięcie zaczęło się od udziału Biblioteki w projekcie Fundacji Orange w 2012 roku pod hasłem „Spotkania z Pasjami”, w ramach którego seniorzy spotykali się (co
ciekawe w formie online) z inspirującymi osobami ze świata kultury i sztuki. Po zakończeniu projektu okazało się, że
uczestnicy chcieliby kontynuować zajęcia w bibliotece,
które zaczęły się odbywać cyklicznie pod opieką ówczesnej kierowniczki Filii Wandy Orzechowskiej. Uczestnicy
postanowili przyjąć nazwę „Klub Pasjonatów” – po części
inspirowaną wspomnianym projektem.
Nasi Pasjonaci to ludzie ciekawi świata, otwarci, pełni
pozytywnej energii. Wśród uczestników jest wiele zdolnych rękodzielniczek i kucharek, są zapalone podróżniczki,
część osób bardzo sobie ceni aktywność fizyczną – tak jak
pan Stanisław, dotąd jedyny mężczyzna w Klubie. Każdy
ma różne zainteresowania i chętnie się nimi dzieli. Przez
ostatnie 10 lat, w ramach cotygodniowych spotkań, odbyły się liczne, różnorodne tematycznie rozmowy z ciekawymi ludźmi czy pisarzami, warsztaty, dyskusje, wspólne
wyjścia do kina czy teatru i wspólne działania. Gościliśmy
psychologów, bankowców, podróżników, genealogów,
filozofów. Od tamtego czasu grupa zyskała też kolejnych
uczestników i w tej chwili liczy 19 osób. Nawet w czasie
lockdownu, choć spotkania nie odbywały się w bibliotece, Pasjonaci mieli ze sobą kontakt telefoniczny, czuć było
wzajemne wsparcie. Niektóre z Pań szyły maseczki.
„Zachęca przede wszystkim miła atmosfera naszych
spotkań, i to że każde zajęcia wnoszą dla nas coś nowego – wiedzę, refleksję, ćwiczenie umiejętności np. obsługi
komputera lub wykonywania różnych kreatywnych prac”
- przekonują panie Ania i Wanda.
Członkowie grupy chętnie włączają się w działania Biblioteki, promując wraz z nią czytelnictwo, np. podczas Ożarowskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Narodowego Czytania,
a także organizując przez jakiś czas Wypożyczalnię Babć,
czyli wizyty z książką w józefowskim przedszkolu. W 2019
roku panie uszyły własnoręcznie, pod okiem Hanny Wojaczek z Biblioteki, książeczki sensoryczne dla dzieci. Część

Ewelina Połeć
Filia nr 1 w Józefowie
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
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Lato w mieście 2022
tWÓrcZe Wakacje W bibLiOtece
W bibliotece publicznej w Ożarowie podczas wakacji
nie zwolniliśmy tempa pracy we wszystkich naszych
placówkach.
W Bibliotece w Ożarowie, przez całe wakacje, trzy razy
w tygodniu, odbywały się seanse filmowe. Raz w tygodniu organizowaliśmy również spotkania na trawie. Te
zajęcia charakteryzowała duża aktywność, m.in. przypominaliśmy sobie dawne zabawy podwórkowe, np.
grę w klasy. W Filiach odbywały się
zajęcia literacko-plastyczne. W Filii
nr 1 w Józefowie przenieśliśmy się
np. do indiańskiej osady. Natomiast
w Filii nr 2 w Święcicach spotkaliśmy
się z… piratami i znaleźliśmy dobrze
ukryty przez nich skarb nieopodal biblioteki. W każdy czwartek gościliśmy
w Macierzyszu, gdzie nad sadzawką
muzykowaliśmy na wcześniej zrobionych instrumentach. Również, na
zaproszenie Stowarzyszenia „Między
Wisłą a Kampinosem”, przyjechaliśmy
z wizytą do Strefy Relaksu Kampinos,
po to, by szukać… kolorów - w książ-

kach i w stworzonej wspólnie bajce o zamku, królewnach
i rycerzach (ze szczęśliwym zakończeniem oczywiście),
by na koniec odkryć magię kolorów z proszkiem holi.
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy naszych zajęć
bawili się świetnie. Sądząc po frekwencji - tak właśnie
było.
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

LatO W mieście 2022
W terminie od 27 czerwca do 8 lipca br. w szkołach
podstawowych na terenie Gminy Ożarów mazowiecki
odbyła się akcja „Lato w mieście”.
Akcję zorganizowały szkoły:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
w Ożarowie Mazowieckim,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy
w Ożarowie Mazowieckim,
3. Szkoła Podstawowa im. Wandy
Rutkiewicz w Duchnicach,
4. Szkoła Podstawowa im. Szarych
Szeregów w Płochocinie,
5. Szkoła Podstawowa w Umiastowie,
6. Szkoła
Podstawowa
im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Święcicach.
Zajęcia odbywały się w godz. od
8.00 do godz. 16.00. Wzięło w nich
udział 639 uczniów. Podczas trwania akcji dzieci brały udział w ciekawych warsztatach i zajęciach np.
plastycznych, kulinarnych, programistycznych oraz przyrodniczo-terrarystycznych, gdzie mogły dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy
i pogłębić swoje zainteresowania
16
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i pasję. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
sportowe i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz
wycieczki – do kina, Stacji Muzeum w Warszawie, Sali zabaw
Colorado, Pijalni Czekolady E. Wedla i warszawskiego ogrodu
zoologicznego. Dzieci również odwiedziły miejsca historyczne takie jak Muzeum Historii Żydów Polski ,,Polin”, Twierdzy
Modlin oraz Łazienki Królewskie w Warszawie gdzie zostały
przeprowadzone lekcje muzealne.
Kierownicy akcji ,,Lato w Mieście” opracowali ciekawy
program zajęć dla młodych uczestników, który dostarczył dzieciom dużo radości, uśmiechu, niezapomnianych
wrażeń w bezpiecznej atmosferze.
Biuro Oświaty
Gminy Ożarów Mazowiecki

W ramach zorganizowanej w Domu Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim akcji „Lato w Mieście” odbyły
się m.in. warsztaty plastyczno - kulinarne, podczas których powstały obrazy malarstwa sztalugowego; kulinarne słodkości; obrazy ożarowskiej fontanny oraz bajkowe
koktajle. Odbyła się również wycieczka do Łazienek Królewskich w Warszawie, gdzie uczestnicy piknikowali razem z Chopinem oraz rysowali na kolorowych papierach
pastelami olejnymi.
Kolejne zajęcia to warsztaty twórcze, podczas których
dzieci stworzyły na przykład akwarium w słoiku z pływającymi rybkami z plasteliny, z piaskiem na dnie, roślinkami i wodą; wykonali zamek z masy piaskowej z muszelka-

mi znad morza, całości dopełniła praca przestrzenna pt.
„latarnia morska” z materiałów ekologicznych.
W Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” miała
miejsce „Letnia Akademia Dorosłego Człowieka”, gdzie
uczestnicy ćwiczyli pamięć i koordynację ruchową; odbyły się zajęcia kreatywnego szycia, rękodzieła i decoupage.
W Broniszach w ramach zajęć wakacyjnych można
było wziąć udział w zajęciach plastycznych, kreatywnego
szycia, a także warsztatach chemicznych.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
we wspólnej zabawie!
Paulina Gładkowska
Dom Kultury „Uśmiech
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akcja „LatO Z uśmiecHem”

poRadnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży ezRa uksw
bezpłatna pomoc specjalistów: terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży, psychologów, psychoterapeutów
dzieci i młodzieży.
Przyjmujemy pacjentów w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
ul. marii Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki (wejście po lewej stronie)
zapraszamy do kontaktu: rejestracja.ozarow@ezrauksw.pl tel: 576 286 777
godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 20:00
wtorek: 8:00 - 20:00
środa: 8:00 - 20:00
czwartek: 8:00 - 20:00
piątek: 8:00 - 20:00
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pRzeBudowa dwoRca pkp w ożaRowie mazowieckim 2022/2023
jak podaje portal „transport-publiczny.pl” ruszył
przetarg na przebudowę dworca Ożarów mazowiecki. prace potrwają niemal rok. W czasie robót podróżni będą korzystać z tymczasowego obiektu. Obecnie
dworzec pkp w Ożarowie mazowieckim składa się
z dwóch budynków.
Pierwszy, dwukondygnacyjny obiekt przy linii z Warszawy do Poznania powstał przy końcu XIX w. w typowo
kolejowym, ceglanym stylu. Drugi budynek, w którym
do tej pory znajduje się jednokondygnacyjna poczekalnia, pochodzi z lat 20. XX w. Warto wspomnieć, że budynek dworca znajduje się w wojewódzkiej ewidencji
zabytków województwa mazowieckiego, dlatego też
nie przewiduje się dużych zmian. W odpowiedzi na pismo, które wystosowałem do PKP Nieruchomości w zeszłym roku, znalazła się następujaca informacja:
„Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków elewacja ceglana 2-kondygnacyjnego budynku pochodzącego z XIX w. podlegać
będzie gruntownemu oczyszczeniu i renowacji, przy zastosowaniu technologii przeznaczonej do renowacji zabytków murów ceglanych. Budynek 1-kodygnacyjny pochodzący z XX w. uzyska nową elewację z zachowaniem
pierwotnej kolorystki i formy”.
Wynika z tego, że wygląd zewnętrzny dworca PKP
nie ulegnie zasadniczym zmianom. Wiadomo, że w części dobudowanej dalej funkcjonować będą poczekalnia,
kasy, powstaną toalety. Wewnątrz przewidziano podwieszane sufity; posadzki i ściany do wysokości 1 m zostaną

wykończone płytkami gresowymi imitującymi lastryko.
Natomiast w starszej części dwukondygnacyjnej przewidziano część biurową dla najemców oraz pomieszczenia
techniczne (kotłownia, serwerownia, monitoring). Jest
to o tyle ciekawe, że jeszcze 5 lat temu, w kwietniu 2017
roku, w Domu Kultury Uśmiech odbyły się warsztaty kreatywne z udziałem lokalnej społeczności, radnych i burmistrza Pawła Kanclerza. Prowadziła je spółka PKP Nieruchomości zajmująca się wyłącznie przebudową dworca
PKP. Na spotkaniu była mowa o pomysłach zaaranżowania pomieszczeń dworca PKP po remoncie, a także koordynacji w zakresie robót budowlanych ze spółką PKP PLK,
gdyż obie inwestycje będą przebiegać równolegle. Warto
zaznaczyć, że obecnie starsza, wyższa część jest w większej części nieużytkowana - poczekalnia i kasy znajdują
się w międzywojennej dobudówce.
Zagospodarowane zostanie również otoczenie dworca. Jak można przeczytać na portalu transport-publiczny.
pl: „powstanie wiata rowerowa, zostaną wytyczone cztery miejsca rowerowe. Istniejące budynki usługowe i toalety zostaną rozebrane”.
Termin składania ofert minął 1 września br., jedynym
kryterium wyboru jest cena. Miejmy nadzieję, że w przetargu wyłoniony zostanie solidny wykonawca, który wykona w ciągu przewidzianego okresu 50 tygodni swoją
pracę.
Liczymy na to, że po remoncie nasz dworzec będzie
stanowił wizytówkę miasta.
Mariusz Latek

dam pracę
Poszukuję osoby do

Opieki
nad OSObą
cHOrą
na aLZHeimera.
Praca w Macierzyszu.
W godzinach 10-14
lub 14-18 zmianowa.
kontakt 604 603 122.
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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cały czas realizowane są szczepienia przeciwko
cOVid-19 w GSpZLO w Ożarowie mazowieckim, ul.
m. konopnickiej 9. na szczepienie można się umówić
dzwoniąc do przychodni pod nr telefonu 22 344 86
00 lub 726 299 918.
Szczepienia w schemacie podstawowym tj. 1 dawka, 2 dawka i dawka przypominająca są dedykowane
wszystkim osobom dorosłym. Dodatkowo wszystkie
osoby, które ukończyły 60-ty rok życia mają prawo
do drugiej dawki przypominającej.
Szczepienia drugą dawką przypominającą realizowane są również dla osób w wieku 12+ z zaburzeniami
odporności, które spełniają co najmniej jeden z wymienionych warunków:
1. otrzymują aktywne leczenie przeciwnowotworowe
2. po przeszczepach narządowych przyjmują leki immunosupresyjne lub terapie
biologiczne
3. są po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
4. mają umiarkowany lub ciężki zespół
pierwotny niedoborów odporności;
5. są zakażona wirusem HIV;
6. leczą się aktualnie dużymi dawkami
kortykosteroidów lub innych leków, które
mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
7. dializowane są przewlekle z powodu
niewydolności nerek.

Drugą dawkę przypominającą szczepienia mogą
przyjąć osoby, które otrzymały pierwszą dawkę przypominającą i minęły 4. miesiące od pierwszej dawki przypominającej.

uwaga!
Osoby 60+ oraz 18+ z zaburzeniami odporności mają
automatycznie wystawione e-skierowanie. Osoby w wieku 12-17 lat z zaburzeniami odporności nie otrzymają automatycznie e-skierowania - o wystawieniu skierowania
dla nich zadecyduje lekarz.
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Ostatnia niedziela sierpnia, była szczególnie wyczekiwana przez mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki. Dlaczego?
W tym dniu, tradycyjnie, jak co roku odbywają się Dożynki Gminne.
Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych od wieków zakorzeniony w naszej kulturze.
To święcenie darów ziemi, dzielenia się chlebem oraz wspólnego świętowanie.
Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji Rolników w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów
w Ołtarzewie, podczas której złożono dary z płodów rolnych. Uroczystość została uświetniona muzycznie przez Chór Ab Imo
Pectore oraz ukraiński Zespół „Czeremszyna”.
Po Mszy Świętej, Burmistrz Paweł Kanclerz, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cichal i Dyrektor Domu Kultury
„Uśmiech” Krzysztof Jabłoński zaprosili mieszkańców na wspólne dożynkowe biesiadowanie oraz degustację potraw tradycyjnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Święcic i Piotrkówka Małego. Starostowie Dożynek przekazali
bochen chleba na ręce burmistrza, który podziękował rolnikom za ich ciężką pracę i tegoroczne plony.
Podczas dożynek wręczono nagrody w konkursie wędkarskim spławikowym o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego oraz rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Na scenie wystąpiły „Ożarowskie Kumoszki” i „Wesołe Wdówki”, które od wielu lat prezentują swoje umiejętności w tradycyjnych ludowych przyśpiewkach.
Występ zespołu „Piękni i Młodzi” był wyczekiwany przez fanów muzyki disco polo i dance euro disco. Nie zabrakło wielkich przebojów: „Ona jest taka cudowna” czy „Kocham się w Tobie”.
Kolejny punkt programu to występ Kabaretu Ciach. Małgorzata, Leszek, Tomasz i Mateusz przybyli prosto z Zielonej
Góry, aby bawić ożarowską publiczność swoimi skeczami.
Gdy wybrzmiały góralskie nuty, na scenie pojawił się Staszek Karpiel-Bułecka z zespołem Future Folk wykonujący elektroniczną muzykę taneczną z gatunku dubstep z wpływami folku. Zakochani w muzyce i kulturze Podhala usłyszeli takie
utwory jak: „Zbacowanie”, „Młody Bóg”, „Bo jo Cie kochom”, czy „Malinowa Dziewczyno”.
Nawet zbliżająca się burza i przymusowa przerwa techniczna spowodowana warunkami pogodowymi nie zepsuły zabawy!
Mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego tłumnie czekali przy scenie na występ chóru Sound’n’Grace. „Będzie to, co ma być,
nie inaczej…”
Chór wyśpiewał swoje największe przeboje: „Dach”, „Na szczyt”, „100”, itd. Koncert Sound’n’Grace to genialne głosy,
które słyszeliśmy i niezapomniana dawka pozytywnej energii oraz muzyki zagranej na najwyższym poziomie.
Gwiazdą wieczoru podczas tegorocznych Dożynek była Lanberry, a właściwie, Małgorzata Uściłowska. To wokalistka,
kompozytorka, autorka tekstów, właścicielka niebanalnego głosu, zakochana w muzyce popowej, odważnie eksperymentująca także z szeroko pojętą elektroniką.
Na zakończenie wspólnego dożynkowego świętowania usłyszeliśmy Agnieszkę Flis znaną jako Agnes Violin - skrzypaczkę, prekursorkę
oraz twórczynię spektakularnych widowisk muzycznych gdzie główną
role grają autorskie diamentowe skrzypce elektryczne.
Dopełnieniem występu Agnes był pokaz laserowy. Było to bardzo
dynamiczne, wirtuozerskie show, podczas którego usłyszeliśmy aranżacje muzyki pop, filmowej oraz musicalowej w niebanalnej oprawie.
Podczas Dożynek Gminnych, przez cały czas trwania imprezy,
oprócz występów artystycznych, na terenie boiska można było zakupić
wyroby od rękodzielników, gospodarzy i sadowników. Borówki, maliny,
śliwki, miody, jeżyny itd. swą barwą i zapachem kusiły przechodzących.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich częstowały specjałami, które na ten
dzień przygotowały, a na stoisku grillowym można było częstować się
kiełbasą i kaszanką.
W namiocie Biblioteki Publicznej Panie przeprowadzały warsztaty, quizy wiedzy i animacje, natomiast w hali namiotowej można było
obejrzeć wystawę z okazji 45-lecia istnienia Domu Kultury „Uśmiech”.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie i obecność!
Dzięki Wam to były niezapomniane i fantastyczne Dożynki! Do zobaczenia!

Małgorzata Wdowiak
Dom Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim

20

Informator Ożarowski 7/129 2022

Informator Ożarowski 5/105 2020

21

kultura

OżarOwska scena Letnia
Na okres wakacyjny zaproponowaliśmy zróżnicowaną ofertę kulturalną. Staraliśmy się zainteresować
i zaspokoić potrzeby każdej grupy wiekowej naszej lokalnej społeczności.
Hala namiotowa w Ołtarzewie gościła zatem aktorów, muzyków. Obejrzeliśmy spektakl teatralny (komedię małżeńską) pt. „ADAMM”. To rzeczywistość małżeństwa z długim stażem, pokazana w krzywym zwierciadle. Dla młodszej publiczności wystąpił Teatr pod Orzełkiem ze spektaklem „Kukła z wiejskiego podwórza”. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty artystyczne oraz zabawy i animacje. Tym samym całe popołudnie zadedykowane było naszym
milusińskim. Przez dwie kolejne niedziele zaprosiliśmy Państwa do tańca. Podczas „zabawy na dechach”, bawiliśmy

Teatr pod Orzełkiem
- spetakl dla dzieci pt. Kukła z wiejskiego podwórza”

Zespół Hexa

Not Big But Band

Spektakl dla dorosłych pt. „Adamm”

się przy muzyce na żywo. Zagrał Not Big But Band - 16 osobowa orkiestra. Ich muzyka nie zamykała się w jednej stylistyce
- poczynając od muzyki jazzowo-swingowej, poprzez pop, latino, funk, a kończąc na mocniejszych brzmieniach. W taneczne, czy też biesiadne klimaty wprowadziła nas Ożarowska Kapela z Uśmiechu oraz duet KaDar. Zespół Hexa z kolei zagrał
covery Deep Purple.
Uczestniczyliśmy także w niezwykłym wydarzeniu, jakim okazał się koncert w wykonaniu Gwiazd Ukrainy. Artyści,
pod dyrygenturą maestro Woyciecha Mrozka, przedstawili
największe światowe przeboje.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Dom Kultury „Uśmiech”
Koncert w wykonaniu artystów z Ukrainy
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kaleNdariuM dOMu kultury „uśMiech”
wrzeSień 2022

▶ 3 września (sobota) godz. 19.30 - Narodowe Czytanie,
„Ballady i Romanse” A. Mickiewicza, w Parku Ołtarzewskim
▶ 4 września (niedziela) - Dzień otwarty w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
▶ 10 września (sobota) godz. 13.00 - Koncert „Póki
my żyjemy...” w wykonaniu Zespołu Ludowego Ożarowiacy oraz „Lazurki” z Bemowa. Hala Namiotowa, UKS
Ołtarzew ul. Parkowa 16/18
▶ 17 września (sobota) godz. 15.00 - Spektakl dla
dzieci pt. „Śmieciaki ratują świat” w wykonaniu aktorów
z Teatru TAK oraz warsztaty edukacyjne
▶ 18 września (niedziela) godz. 17.00 - Wystawa
Pracowni Malarstwa dla dorosłych z Domu Kultury
„Uśmiech” w sali widowiskowej Domu Kultury „Uśmiech”
▶ pożegnanie lata; ul. parkowa 16/18; Ołtarzew
» 23-25 września - Zlot Foodtrucków
» 24 września godz. 17.00-22.00 Zabawa na dechach
przy muzyce na żywo („Ożarowska Kapela z Uśmiechu”)
» 25 września - Zabawy dla dzieci

Filia dOMu kultury uśMiech w józeFOwie
▶ 4 września (niedziela) - Dzień Otwarty w Filii Domu
Kultury „Uśmiech” w Józefowie
▶ 25 września (niedziela) godz. 12.00 - Spotkanie
teatralne dla dzieci z japońskim teatrem kamishibai.
Bajka, a następnie warsztaty tematyczne. Ilość miejsc
ograniczona. Obowiązują zapisy. Udział bezpłatny.

kultura

dOM kultury ,,uśMiech”
w OżarOwie MazOwieckiM

Filia dOMu kultury uśMiech w BrONiSzach
▶ 4 września (niedziela) - Dzień Otwarty w Filii Domu
Kultury „Uśmiech” w Broniszach
▶ 4 września (niedziela) godz. 14.00-18.00 - Piknik integracyjny mieszkańców Jawczyc, park przy Filii
Domu Kultury „Uśmiech” ul. Przyparkowa 15, Bronisze
▶ 11 września (niedziela) godz. 15.30 - Spotkanie teatralne dla dzieci z japońskim teatrem kamishibai. Bajka
pt. ”W lustrzanej sali”, a następnie warsztaty tematyczne. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy. Udział
bezpłatny.

Zespół LudOwy OżarOwiacy - pasja, energia i młOdOść!
w tym roku letni sezon artystyczny dla zespołu
ludowego “Ożarowiacy” był bardzo owocny w liczne
koncerty oraz wyjazdy.
W lipcu dwie najmłodsze grupy “Ożarowiaków” (grupa Marynki oraz grupa „Gęśliki”) wyjechały na warsztaty
taneczne do Zawoi. Grupa “Gęśliki” doskonaliła tańce
z regionu krakowiaków wschodnich, natomiast grupa
„Marynki” uczyła się polki warszawskiej. Dla grupy „Marynki” był to pierwszy wyjazd na zgrupowanie. Czas ten
wykorzystaliśmy także na wzajemne poznanie się, budowanie relacji międzyludzkich, zwiedzanie oraz radosny
wypoczynek.
Pod koniec lipca grupa młodzieżowa naszego zespołu
wyjechała na II Międzynarodowy Festiwal Folkloru do Budvy (Czarnogóra). Mieliśmy okazję wystąpić dla turystów
przebywających w tym czasie na wczasach w Budvie,
a przy okazji sami skorzystaliśmy z uroków słonecznej
Czarnogóry. Był czas na plażę, kąpiele morskie, zwiedzanie malowniczych uliczek Budvy i Kotoru oraz podziwianie pięknych krajobrazów podczas rejsu Zatoką Kotorską.
Przed nami nowy rok kulturalny i wiele zadań, i wyzwań między innymi związanych z jubileuszem 20-lecia
Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”, który odbędzie się
15 października.
już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w nasze folkowe szeregi.
co nas wyróżnia:
▶ łączy nas wspólna pasja do polskiej kultury ludowej,
▶ wzajemnie się wspieramy i wspólnie dorastamy,
▶ spędzamy ze sobą czas, który nas łączy,
▶ uczymy się odpowiedzialności i relacji międzyludzkich

zapewniamy:
▶ wspaniałą przygodę z tańcem i piosenką,
▶ poznasz nowych przyjaciół na wiele lat
▶ rozwiniesz swoje talenty,
▶ poznasz kulturę innych narodów,
▶ podróże i zwiedzanie wielu krajów,
▶ wyjazdy zimowe i letnie na warsztaty taneczne.
wStąp dO NaS,
uMiejętNOści i wiek tO Nie przeSzkOda!
Możesz się zgłosić telefonicznie 501 792 833 lub napisać: ozarowiacy@dkusmiech.eu

Małgorzata Wojciechowska
Kierownik Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”
Dom Kultury „Uśmiech”
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świętO wOjska pOLskiegO
15 sierpnia w Ożarowie Mazowieckim, jak i w całym kraju obchodziliśmy rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
1920 r. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona
uroczysta Msza Święta za Ojczyznę. Po mszy, mieliśmy
niepowtarzalną okazję uczestniczyć w pokazach musztry
konnej i władania białą bronią w wykonaniu Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im.
Płk. Jana Kozietulskiego.
Dziękujemy bardzo mieszkańcom za liczne przybycie
i wspólne świętowanie 102 rocznicy „Cudu nad Wisłą”
i święta Wojska Polskiego.

Katarzyna Hawrus
Dom Kultury „Uśmiech”
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dOM kultury ,,uśMiech”
w OżarOwie MazOwieckiM

ceNtruM iNicjatyw SpOłeczNych
„przy parku”

▶ 26.06 - Uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej
Gminy Ożarów Mazowiecki „Felicja” oraz koncert Waldemara Malickiego w MCC Mazurkas Cenference Centre &
Hotel, ul. Poznańska 177, Ożarów Mazowiecki
▶ 03.07 – Spektakl teatralny Komedia Małżeńska
„Adamm” w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej w Ołtarzewie, teren boiska UKS Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18
▶ 4-8.07 - Akcja „Lato z Uśmiechem” (Zajęcia plastyczno – kulinarne), w ramach której dzieci z instruktorami
pojechali m.in. na wycieczkę do Łazienek Królewskich
w Warszawie
▶ 17.07 – „Dziecięce popołudnie” - Impreza dla dzieci
w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej w Ołtarzewie, teren
boiska UKS Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18
▶ 31.07 – „Zabawa na dechach” – występ zespołów Not
Big But Band oraz KaDar w ramach Ożarowskiej Sceny
Letniej w Ołtarzewie, teren boiska UKS Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18
▶ 07.08 - „Zabawa na dechach” – występ Ożarowskiej
Kapeli z Uśmiechu, zespołu HEXA oraz duetu KaDar w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej w Ołtarzewie, teren boiska UKS Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18
▶ W każdy piątek, sobotę i niedzielę lipca odbyły się imprezy w ramach Strefy Relaksu – Misja Kampinos
* 29.07, 05.08 – Muzyka na żywo
* 30.07/ 06.08 – Pokaz kulinarny
* 31.07, 07.08 – Dmuchaniec, animacje dla dzieci

▶ Od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-17:00 wyrabiana jest spersonalizowana Warszawska Karta Miejska (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki.
▶ 04.07 - 08.07 - Letnia Akademia Dorosłego Człowieka (Kreatywne szycie, Rękodzieło, Fitness Mózgu)
▶ 11.07 - 15.07 - Półkolonie Marzeń - Kreatywne wakacje z INNO DUO Language Zone dla dzieci od 4 do 12
lat. A także zajęcia stałe: Brydż, Rękodzieło, a w każdy
czwartek - spotkanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

z pracy
rady MiejSkiej

kultura

Filia dOMu kultury uśMiech w BrONiSzach
▶ 18 - 22.07 - Akcja „Lato z Uśmiechem” w Broniszach
(Nauka szycia, warsztaty chemiczne, zajęcia plastyczne)
Filia dOMu kultury uśMiech w józeFOwie
▶ 11.07 - 15.07 - Akcja „Lato z Uśmiechem” w Józefowie
(Warsztaty twórcze, artystyczne oraz teatralne)
▶ 18.07 – 22.07 – Półkolonie Marzeń - Kreatywne wakacje
z INNO DUO Language Zone dla dzieci od 4 do 12 lat

uchwały podjęte na lVi nadzwyczajnej sesji rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 4 sierpnia 2022 r.
▶

uchwała Nr lVi/512/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

uchwały podjęte na lVii sesji rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 25 sierpnia 2022 r.
▶ uchwała Nr lVii/513/22 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów
Mazowiecki.
▶ uchwała Nr lVii/514/22 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
▶ uchwała Nr lVii/515/22 w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
▶ uchwała Nr lVii/516/22 w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonej w Duchnicach.
▶ uchwała Nr lVii/517/22 w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.
▶ uchwała Nr lVii/518/22 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
▶ uchwała Nr lVii/519/22 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
▶ uchwała Nr lVii/520/22 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.

▶ uchwała Nr lVii/521/22 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w miejscowości Pogroszew Kolonia.
▶ uchwała Nr lVii/522/22 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Myszczynie.
▶ uchwała Nr lVii/523/22 w sprawie zaliczenia drogi
do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
▶ uchwała Nr lVii/524/22 w sprawie przekazania petycji według właściwości.
▶ uchwała Nr lVii/525/22 w sprawie pozostawienia
petycji bez rozpatrzenia.
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)
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kącik Przyjaciół
zwierząt

JAK GROCHEM O ŚCIANĘ
Po co pisać teksty, zachęcające do adopcji kotów i psów,
czy do dbania o zwierzęta, kiedy problem leży u podstaw?
Dzisiejszy tekst będzie o kociętach, które zamiast bawić się
i rozwijać, umierają w krzakach,
urodzone i resztkami sił dokarmiane przez wygłodniałe, chore
i bezdomne kotki.
O kociętach, które zamiast
oczu mają rany wypełnione ropą
i kociętach zarobaczonych tak,
że doprowadzenie ich do stanu
względnego zdrowia zajmuje
długie miesiące. Dla wielu z nich
pomoc przychodzi za późno.
To, o czym piszę, to codzienność tysięcy wolontariuszy
w okresie wiosenno - letnim.
Od początku wakacji nie było dnia bez informacji
o kociętach, znalezionych w lasach, przydrożnych rowach
i pustostanach, a nawet porzucanych w kartonach.
Co gorsza, problem z roku na rok zdaje się pogłębiać,
pomimo tego, że nasza gmina dofinansowuje zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt - w tym także właścicielskich.
Zwierzęta bezdomne i adoptowane mają 100% refundację, natomiast za zwierzę właścicielskie, właściciel płaci
jedynie 25% kosztów zabiegu, co daje około 55 zł za kotkę i tylko 27,5 zł za kocura.
Najwyraźniej nadal istnieją osoby, dla których łatwiejsze jest rozmnażanie swoich kotów, niż wydanie kilku-

dziesięciu złotych na bezpieczny
zabieg, który uwalnia ich samych
od problemów i pozwala zredukować problem bezdomności zwierząt domowych.
Kotkom nie szkodzi “bezdzietność” i nie cierpią z tego powodu,
za to zdecydowanie częściej grożą
im m. in. ciężkie choroby przenoszone drogą płciową i powikłania
związane z porodami. Kocury może
nie przynoszą kociąt swojemu
“opiekunowi”, ale niekastrowany
kocur zapładniając okoliczne kotki,
zdecydowanie łatwiej może zarażać się chorobami od innych kotów
i wdaje się w krwawe walki.
Uważacie zapewne, że Was to
nie dotyczy. Bo wasze kotki są zdrowe
a kocięta łatwo znajdą nowe domy.
To wspaniale, ale tym samym zabierają miejsce kotom,
które tej pomocy już potrzebują, bo znajdują się w schroniskach lub na ulicach. Często kocięta te w najlepszym
razie latami tkwią w domach tymczasowych, w których
brakuje przez to miejsca dla nowych potrzebujących.
Tych, którym cały ten problem jest obojętny, może
przekonają argumenty finansowe. Na pomoc bezdomnym zwierzętom, która zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt, stanowi obowiązek gmin, wydawane są naprawdę duże pieniądze, które mogłyby w inny sposób
przysłużyć się mieszkańcom i zostać wydane np. na infrastrukturę. W ciągu ostatnich 5 lat na szeroko pojętą pomoc bezdomnym zwierzętom nasza gmina
wydała łącznie przeszło 1,4 mln zł.
W lecznicy na Kierbedzia aktualnie klatki zajmują dwa mioty takich „Podrzutków”.
Kocięta były oswojone, nie bały się człowieka, więc nie urodziła ich dzika, bezdomna
kotka.
Oto one. Czekają na swojego nowego
opiekuna.
Apelujemy. Nie rozmnażaj! Kolejne pokolenie Twojej domowej kotki może wyglądać tak, jak te na zdjęciu obok, znalezione
w kartonie, na parkingu przed firmą Lindab.
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78 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

- PA M IĘ TA M Y!

Jak każdego roku uczciliśmy pamięć o jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii – Powstaniu Warszawskim, które rozpoczęło się na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”
1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało trwać kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego celem było
wyzwolenie Warszawy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Po zakończeniu
działań wojennych, Warszawa została zniszczona przez Niemców. W powstaniu brali głównie udział ludzie młodzi
- chłopcy i dziewczęta.
Oddając hołd wszystkim poległym przedstawiciele władz samorządowych Gminy Ożarów Mazowiecki oraz
Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z kombatantami i mieszkańcami złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci na terenie gminy. Był też czas na rozmowę ze świadkami tamtych dni i wysłuchanie ich relacji.
Dziękujemy wszystkim obecnym za udział w tym wydarzeniu.

