


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 numery telefonów podane w ramce.

Miesięcznik Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
nr 8/130 2022

3
3

23
24

5

5
5

11

11

12
14
15

17
18
20
20
21

7
8

16

4
25
26

str. SpiS treści

Okładka:  Inwestycje w Kręczkach 
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INweStyCje DrOGOwe w tOKu
 realizujemy kolejny etap modernizacji nawierzch-
ni dróg i chodników na terenie gminy. W ramach roz-
strzygniętych przetargów nowa nawierzchnia zosta-
nie wykonana na sześciu ulicach, a wzdłuż dwóch 
zostaną wykonane nowe chodniki.
 Największą z zaplanowanych inwestycji jest wymia-
na nawierzchni ulicy Jaśminowej w Koprkach. W ramach 
zadania wykonane zostanie usunięcie istniejącego as-

faltu oraz wykonanie nowej nawierzchni o powierzchni 
3 265,90 m2. W ramach prac zostanie również położony 
nowy ściek przykrawężnikowy odprowadzający wody 
deszczowe do istniejących studni kanalizacji deszczowej. 
Inwestycja została przez wybranego w przetargu wyko-
nawcę wyceniona na kwotę 470 000,00 zł.
 Na ulicy Mazowieckiej zaplanowany został remont 
odcinka pomiędzy ulicami Kościuszki i 1-go Maja o po-
wierzchni 825 m2 oraz wykonanie nakładki asfaltowej na 
odcinku prowadzącym do parku Ołtarzewskiego wraz 
z parkingiem o powierzchni ok. 315 m2. Całość przedsię-
wzięcia została wyceniona na 198 000,00 zł.
 Nową nawierzchnię otrzyma również ul. Zielna 
w Duchnicach. Nakładka asfaltowa o powierzchni 690 m2 
połączona zostanie z istniejącą nawierzchnią z kostki be-
tonowej. Roboty wraz z wykonaniem odpowiedniej pod-
budowy zostały wycenione na kwotę 153 928,00 zł.

 Kolejne dwie nakładki powstaną na odcinkach uli-
cy Przyparkowej i Wspólnej Drogi w Jawczycach wraz 
z wymianą nawierzchni skrzyżowania tych dróg. Łącz-
na powierzchnia remontowanych odcinków wyniesie 
2 268,1 m2. Całość prac została wyceniona na 302 824,00zł.
 Zmodernizowana zostanie również ulica Czeremchy 
w Szeligach. Podobnie jak na sąsiedniej ulicy Sosnowej, 
wykonana zostanie nawierzchnia z płyt ażurowych za-

pewniających częściowe zagospodarowanie wód opado-
wych w obrębie pasa jezdnego. Wraz z wykonaniem ulicy 
Czeremchy zmodernizowany zostanie odcinek łączący 
ulicę Brzozową z ulicą Klonową. Roboty wycenione zo-
stały na 287 389,50 zł.
 Jesienne inwestycje zakładają również wykonanie 
chodników wzdłuż ulic Kopytowskiej w Święcicach na 
odcinku od ul. Słonecznej do ul. Wiosennej oraz ul. Sien-
kiewicza. Koszt budowy chodnika wzdłuż ulicy Kopytow-
skiej oszacowano na kwotę 181 302,00 zł, natomiast przy 
ul. Sienkiewicza na 172 273,80 zł. 

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

 ul. Wspólna Droga

 przy hali widowiskowo-sportowej w kręcz-
kach, powstał nowy obiekt sportowy, zapewnia-
jący dodatkowe możliwości dla organizacji zajęć 
i zawodów sportowych w okresie zimowym.
 Z początkiem października po raz pierwszy zo-
stała pozłożona hala pneumatyczna nad boiskiem 
o sztucznej nawierzchni w Kręczkach. Obiekt wy-
konany w technologii bezlinowej o powierzchni za-

daszenia 9 280,00 m2 oraz kubaturze 148 500,00 m3 
będzie jednym z największych tego typu obiektów 
w Polsce. Projekt inwestycyjny obejmował również 
prace związane z instalacją oświetlenia wewnątrz 
hali, budową kontenera technicznego oraz inne 
prace wykończeniowe. Hala nad boiskiem będzie 
rozkładana na okres zimowy, natomiast w okresie 
letnim obiekt zostanie zdemontowany i składowany 

INweStyCje SPOrtOwO-reKreACyjNe w KręCZKACh

Skrzyżowanie ulic
Wspólna Droga i Przyparkowa 
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OPIeKA 
StOMAtOLOGICZNA 

DLA uCZNIów
    W trosce o dobro najmłodszych mieszkańców, 
Gmina Ożarów Mazowiecki podjęła współpracę 
z gabinetem stomatologicznym, który od 1 wrze-
śnia 2022 r. zapewnia bezpłatną profilaktykę 
i podstawową opiekę stomatologiczną dla dzieci 
uczęszczających do publicznych szkół podsta-
wowych.
 Opieka stomatologiczna dla uczniów, finan-
sowana ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia, realizowana jest w gabinecie stoma-
tolog Anny Łajc-Ambroziak, mieszczącym się 
w Ośrodku Zdrowia przy ul. Marii Konopnickiej 
8 w Ożarowie Mazowieckim.
 Uczniowie mogą korzystać ze świadczeń pro-
filaktycznych oraz ogólnostomatologicznych, 
z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
 Zapisy na usługi stomatologiczne prowadzo-
ne są pod numerem telefonu 515 756 930 w go-
dzinach pracy gabinetu: 
•	 poniedziałek,	wtorek,	czwartek	9.00	–	18.00,	
•	 środa	13.00	-18.00,	
•	 piątek	9.00	-	14.00.
  

Michał Turkas
Dyrektor Biura Oświaty 

Gminy Ożarów Mazowiecki

w wybudowanym kontenerze. 
  Rozpoczynają się również roboty ziem-
ne związane z wykonaniem basenów let-
nich. Pierwszy etap zakłada przygotowanie 
monolitycznych płyt żelbetowych pod niec-
ki basenowe. W kolejnych etapach dopro-
wadzone zostaną przyłącza wody i kanali-
zacji oraz wykonana zostanie konstrukcja 
podestów drewnianych. Docelowo, oprócz 
basenów powstanie również wodny plac 
zabaw, boisko do siatkówki, szatnie, sanita-
riaty oraz pomieszczenia techniczne. Całość 
prac została wyceniona na 8.400.000,00 zł.
 Kolejną inwestycją prowadzoną na tym 
terenie jest budowa skateparku, usytuowa-
nego bezpośrednio obok toru rowerowego 
pumptrack. Nowy obiekt pozwoli aktyw-
nie spędzać czas miłośnikom desek skate-
boardowych, rowerów i hulajnóg, w nie-
co bardziej ekstremalny sposób. Na placu 
o powierzchni 952 m2, zainstalowanych zostanie 10 
urządzeń, wybudowane zostanie oświetlenie terenu 
oraz pojawią się elementy małej architektury.
 Wszystkie inwestycje prowadzone w ostatnich la-
tach na terenach sportowo-rekreacyjnych w 

Kręczkach, mają na celu stworzenie miejsca pozwa-
lającego na sport i aktywny wypoczynek przez cały 
rok blisko miejsca zamieszkania.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
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 27 września, w mieście mazingarbe w północnej Francji, burmistrz Ożarowa mazowieckiego paweł kanc-
lerz i burmistrz mazingarbe Laurent poissant podpisali porozumienie w sprawie współpracy partnerskiej mię-
dzy miastem mazingarbe z Francji i gminą Ożarów mazowiecki.
 Podpisanie porozumienia stanowiło wykonanie Uchwały Nr LV/501/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 28 czerwca 2022 r.
 Współpraca partnerska będzie dotyczyła obszarów edukacji, kultury i sportu, programów społecznych, środowi-
skowych i dotyczących zdrowia publicznego, partycypacji społecznej, zarządzania infrastrukturą miejską. Projekty 

w powyższym zakresie 
będą realizowane poprzez 
wymianę informacji i ma-
teriałów, wymianę grup 
tematycznych, organizo-
wanie spotkań, konferen-
cji i seminariów, w tym on
-line.
 Obie społeczności lokal-
ne będą przede wszyst-
kim wspierać wszelkie 
działania prowadzące 
do realnych i kreatywnych 
wzajemnych relacji 
i współpracy.  Należy pod-
kreślić, że część mieszkań-
ców miasta Mazingarbe 

posiada polskie korzenie. Spotkania z osobami pochodzenia polskiego były bardzo wzruszające. Mogli oni porozma-
wiać po polsku, opowiedzieć swoje życiowe historie i losy na obczyźnie. Po usłyszeniu jak zmieniła się Polska przez 
ostatnie pół wieku, u wielu z nich można było dostrzec dużą nostalgię, u młodszych natomiast chęć odwiedzenia 
i zobaczenia na własne oczy kraju swoich przodków.
 „Nasze gminy połączyło partnerstwo i przyjaźń, które mamy nadzieję rozwijać i pielęgnować na zasadach wza-
jemnej życzliwości oraz szacunku. Bardzo doceniamy entuzjazm naszych partnerów. Pomimo różnic w szczegółach, 
obydwie gminy mają ze sobą wiele wspólnego” - tak początek współpracy podsumował Paweł Kanclerz Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego. 
        Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
        Wydział Spraw Społecznych

POrOZuMIeNIe PArtNerSKIe
Z MIASteM MAZINGArbe PODPISANe
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 22 września 2022 r., podczas sesji rady miejskiej 
w Ożarowie mazowieckim, odbyło się uroczyste wrę-
czenie stypendiów „uczeń roku”, przyznanych przez 
pana pawła kanclerza, burmistrza Ożarowa mazowiec-
kiego, w ramach i edycji Lokalnego programu Wspiera-
nia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 
 Stypendium otrzymało trzech uczniów szkół podsta-
wowych, wyróżnionych za szczególne zaangażowanie 
w życie szkoły, gminy, odnoszących sukcesy na gruncie 
lokalnym na rzecz samorządu i wolontariatu w roku szkol-
nym 2021/2022.
 Stypendium zostało przyznane  uczniom, którzy uzy-
skali największą liczbę punktów za spełnienie ustalonych 
kryteriów w kolejności I, II i III miejsce:

 ▶ I miejsce zajął tomasz Szymankiewicz, uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
Mazowieckim.

 ▶ II miejsce zajęła karolina kaczorowska, uczennica 
Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Duchni-
cach.

 ▶ III miejsce zajęła natalia dragan, uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie 
Mazowieckim.

 Laureaci otrzymali listy gratulacyjne oraz stypendia 
w wysokości: 5 000 zł za I miejsce, 3 000 zł za II miejsce 
oraz 2 000 za III miejsce, wręczone w obecności rodziców 
przez Zastępcę Burmistrza, Pana Dariusza Skarżyńskiego 
oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim, Pana Lecha Toruszewskiego. 
 Laureatom oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów. 

Michał Turkas
Dyrektor Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki

    przedszkole publiczne nr 1 przy ul. mickiewicza 51 w Oża-
rowie mazowieckim wzbogaciło się o nowy plac zabaw.
 Plac zabaw został wyposażony w kolorowe i bezpiecz-
ne urządzenia sprzyjające nauce i rozwijaniu sprawności 
fizycznej. Nasze przedszkolaki eksperymentują w błotnej 
kuchni, talenty słuchowe kształtują na panelu muzycz-
nym, a tężyznę fizyczną budują wspinając się na górę 
wspinaczkową i pokonując urządzenia sprawnościowe 
na torze przeszkód. Z zaangażowaniem i radością orga-
nizują przyjęcia w domku tematycznym i domku ze zjeż-

dżalnią, a ukojenie po trudach zabawy daje im kołysanie 
się w „bocianim gnieździe”. Całości dopełniają zielone na-
sadzenia i nawierzchnia z trawy.
 Dziękujemy władzom gminy za wsparcie finansowe, 
dzięki któremu nasze przedszkole ma nowoczesną prze-
strzeń rekreacyjną. Najlepszym podziękowaniem niech 
będą uśmiechy na twarzach dzieci zawsze wtedy, kiedy 
wychodzą na nowy plac zabaw.

Bożena Nasielska
Jolanta Szychowska

nOWy edukacyjny pLac ZabaW
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 W 1939 roku pomiędzy 9 a 13 września na polach Ożarowa, Oł-
tarzewa i ościennych miejscowości doszło do zaciętych walk pomię-
dzy zgrupowaniem Wojska polskiego dowodzonym przez Generała 
Wiktora thomme,  a XVi korpusem pancernym Wojsk niemieckich. 
Zginęło wówczas ponad 1200 polskich żołnierzy. była to jedna 
z większych potyczek kampanii Wrześniowej.
 Jak co roku, 10 września na Cmentarzu Żołnierzy Września 1939 r. 
w Ołtarzewie odbyła  się uroczystość patriotyczna z udziałem Wojskowej 
Asysty Honorowej wystawionej przez żołnierzy Pułku Reprezentacyjne-
go Wojska Polskiego.
 Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania Hymnu Państwowe-
go Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie głos zabrał Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz. W swoim wystąpieniu powiedział 
m.in., że każda wizyta na Ołtarzewskim cmentarzu, oprócz wzruszenia 
i refleksji coraz częściej budzi we mnie pytanie o przyszłość. Bomby, ra-
kiety i karabiny zabijają ludzi, ale nie narody. Wojna w Ukrainie pokazała, 
że nikt nie jest bezpieczny, ale pokazała też, jak otwartym narodem są 
Polacy i jak bardzo kochającym wolność. Jestem przekonany, że żołnie-
rze, których dzisiaj odwiedziliśmy, mogą odpoczywać spokojnie, udźwi-
gnęliśmy ciężar odpowiedzialności zarówno za ich pamięć, jak i naszą 
wspólną przyszłość.
 Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe PRO 
PATRIA dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pawła Kanclerza, Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej - Andrzeja Cichala i  Koordynatora ds. bez-
pieczeństwa i zarządzania kryzysowego - Jana Lal, przez reprezentującą 
Jana Józefa Kasprzyka - Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych - panią Agnieszkę Kazimierczak.
 Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele Samorządu Oża-
rowa Mazowieckiego,  Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
,,Rodzina Policyjna 1939 r.”  oraz  harcerze, dzieci, młodzież wraz z na-
uczycielami, duchowieństwo i organizacje pozarządowe oraz mieszkań-
cy. Uroczystą oprawę podkreślała obecność pocztów sztandarowych 
z terenu gminy.
 Do Apelu Pamięci przywołał oficer z Pułku Reprezentacyjnego Woj-
ska Polskiego.  Kompania Honorowa Wojska Polskiego trzykrotnie odda-
ła salwę honorową.
Następnie  delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Września 
1939 roku.
 Po uroczystościach odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Ze-
społu Ludowego ,,Ożarowiacy’’ oraz Zespołu ,,Lazurki’’ z Warszawy.
                                  Jan Lal 

83 rOcZnica
bitWy OłtarZeWSkiej
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a  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 cią-
gle się rozrasta i na pewno wśród nowych mieszkańców 
już niedługo będziemy obchodzić Święto Zmarłych. Jak 
co roku, wielu z nas uda się na cmentarze odwiedzić gro-
by swoich bliskich. Co warte podkreślenia, wielu z nas 
nie zapomina przy tym o tych, którzy oddali to co mieli 
najcenniejsze i odwiedza groby żołnierzy Wojska Pol-
skiego rozsiane po całym kraju.  Nie inaczej jest też na 
cmentarzu wojennym w Ołtarzewie. Serce rośnie, kiedy 
widać setki zapalonych zniczy pokrywających mogi-
ły poległych w bitwie pod Ołtarzewem i Ożarowem we 
wrześniu 1939 roku. Przy tej okazji myślę, że warto bę-
dzie przybliżyć historię powstania tego cmentarza, a naj-
lepiej jak oprzemy ją na wspomnieniach osoby, która 
była świadkiem i brała bezpośredni udział w tej bardzo 
ciężkiej i smutnej pracy. W ogólnodostępnych źródłach 
możemy znaleźć informacje o tym, iż cmentarz wojenny 
powstał w roku 1940, projektantem jego był znany ar-
chitekt krajobrazu Pan Zygmunt Hellwig, pochowano na 
nim 996 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w tragicz-
nych dniach września roku 1939. W latach powojennych 
cmentarz w Ołtarzewie stał się miejscem gloryfikowa-

nym przez ówczesną władzę za sprawą poległego pod 
Ożarowem działacza komunistycznego Mariana Buczka. 
Starzy mieszkańcy naszej gminy doskonale pamiętają 
odbywające się co roku uroczystości, które z biegiem lat 
zyskały miano „Buczkonaliów”. Jeżeli chcecie Państwo 
zobaczyć jak te uroczystości wyglądały, to zapraszam na 
stronę Ożarowskiego Portalu Historycznego. Umieściłem 
tam odnośniki do kronik filmowych, które uwieczniły 
te wydarzenia. Dzisiaj na historię powstania cmentarza 
spojrzymy nieco inaczej, nie będą to suche historyczne 
fakty, a żywy obraz tego wojennego czasu, zapamiętany 
przez jednego z mieszkańców Ołtarzewa. Wspomnienia 
nie były jeszcze upublicznione, a nasz narrator odszedł 
na wieczny odpoczynek w 2012 roku. W 2008 roku razem 
z kolegą z ożarowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
„Patria”, mieliśmy zaszczyt poznać Pana Zbigniewa Le-
oniaka. Po krótkiej rozmowie dostaliśmy zaproszenie na 
wizytę w jego domu w celu nagrania rozmowy poświę-
conej historii naszych okolic. Miało to miejsce w grudniu 
2008 roku. Niestety jakość nagrania pozostawia wiele 
do życzenia, ale jest na tyle wyraźna, że można dokonać 
jej częściowej transkrypcji. Z fragmentu wspomnień do-
tyczących powstania cmentarza postanowiłem przenieść 
słowo mówione na słowo pisane i dzisiaj przekażę Pań-
stwu jej część z moim streszczeniem. 
     Zanim zaczniemy słów kilka o Panu Zbigniewie Leonia-
ku. Od początku lat trzydziestych był mieszkańcem jed-
nego z najstarszych murowanych budynków w Ołtarze-
wie. Część z osób czytających ten artykuł, pamięta jeszcze 
murowany dom na rogu ulicy 1-go Maja i Sienkiewicza, 
gdzie na resztkach odpadającego tynku wprawny spa-
cerowicz mógł dostrzec słabo widoczny napis w języku 
rosyjskim аптека (apteka). Dom ten - jak przekazał nam 
Pan Zbigniew - powstał w roku 1880. Dzisiaj spacerując 
już go nie zobaczymy, został rozebrany w roku 2021. Ale 
jest możliwość zobaczenia go na wirtualnym spacerze 
za pośrednictwem serwisu Google maps. Pan Zbigniew 
Leoniak przez wiele lat był prezesem Towarzystwa Mi-
łośników Ołtarzewa. Nie znaliśmy się długo, ale z naszej 
krótkiej znajomości dało się wyczuć, że bardzo umiłował 
sobie swoje miejsce na ziemi, czego świadectwem może 
być dokumentowana i spisywana przez niego historia 
powstania i funkcjonowania TMO oraz całej osady Ołta-
rzew.  
 We wrześniu 1939 roku, kiedy zakończyła się bitwa, 
okoliczne pola zostały usiane ciałami poległych w tym 
krwawym boju. Ze wspomnień mieszkańców największa 
liczba zabitych polskich żołnierzy znajdowała się wzdłuż 
ulicy Poznańskiej i na skrzyżowaniu z ulicą Ceramiczną. 
Tam też właśnie na działce Państwa Żychlińskich powsta-
ła pierwsza zbiorowa mogiła polskich żołnierzy. Jak mówił 
Pan Leoniak, niemiecki okupant wykorzystując darmową 
siłę roboczą jaką była okoliczna ludność, zorganizował 
pochówek poległych. Do tego przykrego zadania został 
również przydzielony nasz rozmówca. Wówczas jako jede-
nastoletni chłopak wraz ze swoimi rówieśnikami, musiał 
jak to mówił ściągać tych żołnierzy i układać ich w zbio-

cmentarZ WOjenny W OłtarZeWie

 Symboliczna mogiła wystawiona przy centralnej alei symbolizo-
wała poległych podczas Powstania Warszawskiego. Nie jest znana 
data jej wystawienia jak i usunięcia.
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rowej mogile. Do ewidencjonowania zabitych i chowa-
nych został przydzielony właściciel Ożarowskiej Huty Pan 
Kamiński w asyście jednego „folksdojcza”. Jak opowiadał 
Pan Zbigniew, to Pan Kamiński był cały czas obecny przy 
tym pochówku i prowadził ewidencję zabitych i wszyst-
ko było spisane, gdzie, kto w jakim miejscu leży. Tak po-
wstała zbiorowa mogiła, w której według ewidencji po-
chowano 960 polskich żołnierzy. Nie trwało to długo, bo 
już na wiosnę roku 1940 gospodarze i właściciele pól, na 
których powstały żołnierskie mogiły zaczęli upominać 

się o swoją ziemię. Musieli płacić podatki, a zysku z pola 
nie było. I tak w toku poszukiwania miejsca pod osta-
teczne miejsce spoczynku, ówczesne władze niemieckie 
zajęły część ziemi należącej do Towarzystwa Miłośników 
Ołtarzewa i postanowiły o organizacji cmentarza. Miejsce 
wybrano, ale zadanie nie należało do najłatwiejszych. 
Niemieckie władze po raz kolejny wykorzystały okolicz-
ną ludność do przeprowadzenia ekshumacji i przewoże-
nia zwłok polskich żołnierzy na miejsce ich ostateczne-
go spoczynku. Nie wiedzieć czemu, ale nie skorzystano 
z ewidencji przygotowanej przy pierwszym pochówku 
przez Pana Kamińskiego, przez co przewóz i składanie 
zwłok do mogił na cmentarzu spowodowały całkowite 
wymieszanie poległych. 
     Pan Zbigniew doskonale zapamiętał kolegów, którzy 
razem z nim brali udział w tym, jakże ciężkim dla tak mło-
dych ludzi zadaniu. Cały fragment transkrypcji dotyczącej 
cmentarza zostanie umieszczony na stronie Ożarowskie-
go Portalu Historycznego. Pan Zbigniew opowiadał też 
o dzielnych okolicznych mieszkańcach, którzy podczas 
okupacji niemieckiej narażając się na represje ze strony 
okupanta odwiedzali cmentarz i dbali o niego. Nie zapo-
minajmy o tym i pielęgnujmy pamięć o tych wszystkich, 
którzy nie zawahali się stanąć wtedy w obronie naszej 
ojczyzny!  

Marcin Soduł
Stowarzyszenie

Ożarowski Portal Historyczny

 Wycinek zdjęcia lotniczego niemieckiej Luftwaffe z roku 1944. 
Na tym zdjęciu doskonale widoczne założenie projektowe cmentarza 
w formie krzyża. 

Poniedziałek
16.00-21.00 - Spotkania indywidualne z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin

Środa
16:00-20:00 - Spotkania indywidualne z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz grupa wsparcia 

(telefon kontaktowy do terapeuty 603 669 853)

Salka Przy Sanktuarium miłoSierdzia Bożego ul. PoznańSka 183 w ożarów mazowiecki wejŚcie c

Poniedziałek
18.00-20.00  -Dyżur członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(tel. 22 722 20 09 w godzinach dyżurowania) 
wtorek

16:00-20:00 - Konsultacje indywidualne z terapeutą dla osób z problemami uzależnień i ich rodzin
Środa

16:00-20:00 - Konsultacje indywidualne z terapeutą dla dzieci i ich rodziców oraz osób z problemami 
uzależnień i ich rodzin

czwartek
14:00-18:00 - Konsultacje indywidualne z terapeutą dla dzieci i ich rodziców oraz osób z problemami 

uzależnień i ich rodzin. (telefon kontaktowy do terapeuty 603 799 995 czynny w godzinach 09:00 -16:00 od 
poniedziałku do piątku i w godzinach dyżurowania)

SoBota
11:00-15:00 - Konsultacje indywidualne z terapeutą dla osób z problemami uzależnień i ich rodzin

Filia Punktu konSultacyjno-inFormacyjnego uzależnień
Sala Przy koŚciele Pw. Św. wojciecha Bm ul. łąkowa 7, Płochocin

Punkt konSultacyjno-inFormacyjny uzależnień Przy ul. PoznańSkiej 167a, ożarów mazowiecki

Poniedziałek
16:00-19:00 - Spotkania indywidualne z terapeutą (uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu i inne)

19:00-21:00 - Grupa wsparcia
SoBota - 17.00 - Spotkanie Grupy AA
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    Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informuję, że na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki utworzone 
będzie 9 punktów wydawania preparatu jodku potasu. 
 podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej za-
grożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez państwową 
agencję atomistyki.

LOkaLiZacja punktÓW WydaWania preparatu jOdku pOtaSu:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2 /sala gimnastyczna/
2. Szkoła Podstawowa Nr 2  w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11 /sala gimnastyczna/
3. Szkoła Podstawowa w Płochocinie, ul. Lipowa 3 /sala gimnastyczna/
4. Szkoła Podstawowa w Święcicach, ul. Poznańska 541 /sala gimnastyczna/
5. Szkoła Podstawowa w Umiastowie, ul. Umiastowska 74 /sala gimnastyczna/
6. Szkoła Podstawowa w Duchnicach, ul. Duchnicka 25 /sala gimnastyczna/
7. Centrum Widowiskowo-Sportowe w Kręczkach, ul. Sochaczewska 218
8. Apteka  mgr Iwona Jabłońska  w Ożarowie Mazowieckim, ul. M. Konopnickiej 7
9. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim, 
ul. M. Konopnickiej 9.
 Wydanie preparatu w ww. punktach nastąpi po decyzji ministra Spraw Wewnętrznych i administracji 
o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. 

OGłOSZenie burmiStrZa OżarOWa maZOWieckieGO
O punktacH WydaWania jOdku pOtaSu

 Zapraszamy mieszkańców gminy powyżej 50 roku życia (zameldowanych na pobyt stały lub wpisanych 
do stałego rejestru wyborców) na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie.

Koszt szczepienia w całości pokrywany jest z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki. 

 Świadczenie polegające na zaszczepieniu przeciwko grypie osoby kwalifikującej się będzie udzielone każdej 
z tych osób, która wyrazi pisemną zgodę na szczepienie oraz 
jeśli podczas wizyty lekarskiej nie zostaną stwierdzone prze-
ciwwskazania do zaszczepienia. 
 Podanie szczepionki poprzedzone zostanie badaniem le-
karskim oraz wywiadem w celu stwierdzenia ewentualnych 
przeciwwskazań. 
 W przypadku, gdy zgłaszający się do szczepienia pacjent, 
zadeklarowany jest w innym podmiocie leczniczym, niż wy-
łoniony w konkursie realizator programu, musi dostarczyć 
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od swojego lekarza 
POZ.

Szczepienia realizują: 
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład

Lecznictwa Otwartego (GSPZLO)
ul. Konopnickiej 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Informacja i rejestracja: 22 344 86 00 
 

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład
Lecznictwa Otwartego (GSPZLO) Filia w Józefowie 

ul. Lipowa 28A, 05-860 Płochocin 
Informacja i rejestracja: 22 344 86 50

Rejestracja: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00. 
Zapraszamy!

beZPłAtNe SZCZePIeNIA PrZeCIwKO GryPIe DLA MIeSZKAńCów GMINy 
OżArów MAZOwIeCKI POwyżej 50 rOKu żyCIA 
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 W dobie wciąż rosnących cen energii coraz częściej 
zastanawiamy się jak ograniczyć jej zużycie. Główny 
urząd Statystyczny podaje, że w 2021 zużycie ener-
gii elektrycznej we wszystkich polskich gospodar-
stwach domowych wzrosło w porównaniu do roku 
2020 o 0,4%, przy wzroście liczby gospodarstw 
o 1,2%. jednocześnie średnie zużycie energii przypa-
dające na 1 gospodarstwo domowe spadło średnio 
o 0,8% i wynosiło 1979,9 kWh, przy czym w miastach 
było to 1741,8 kWh (spadek o 0,6%), a na obszarach 
wiejskich - 2452,9 kWh (spadek o 1,3%). może to 
oznaczać, że coraz bardziej świadomie dokonujemy 
zakupów sprzętu aGd, zwracając uwagę na ich ener-
gochłonność oraz zaczynamy zwracać uwagę na to, 
jak zarządzamy energią w codziennym życiu. War-
to również przyjrzeć się jak korzystamy ze sprzętów 
domowych. często okazuje się, że wystarcza zmiana 
nawyków, aby obniżyć zużycie prądu, a tym samym, 
zaoszczędzić nieco pieniędzy.

Płyta indukcyjna
 Najbardziej „energożernym” urządzeniem kuchen-
nym jest płyta indukcyjna. Średniorocznie potrzebuje aż 
748 kWh. Gotowanie potraw pod przykryciem i jeśli to 
możliwe, w mniejszej ilości wody skraca czas gotowania, 
co pozwoli na nieco mniejsze zużycie energii. 

 Piekarnik elektryczny
Na drugim miejscu należy wymienić piekarnik elektrycz-
ny.  Przy częstym korzystaniu z niego, może on zużyć nie-
mal 500 kWh rocznie. Stąd też pamiętajmy, aby w trak-
cie pieczenia nie otwierać jego drzwiczek bez potrzeby. 
Podczas tej czynności z piekarnika ucieka bardzo dużo 
ciepła, które urządzenie musi ponownie wytworzyć. Je-
śli musimy sprawdzić stan pieczonej potrawy, zróbmy 
to możliwie jak najszybciej. Wyłączajmy piekarnik kilka 
minut przed zakończeniem pieczenia. Umożliwi to zaosz-
czędzić znaczny procent energii, bez wpływu na jakość 
przyrządzanych dań. Temperatura w piekarniku w tym 

czasie nie obniży się znacznie, jeśli będzie on zamknię-
ty. Zgromadzone w środku ciepło w zupełności wystar-
czy, aby danie „doszło”.  Należy korzystać z termoobiegu. 
Funkcja ta przyspiesza nagrzanie się piekarnika, dzięki 
czemu zmniejszymy zużycie prądu. 

Lodówka
 Lodówka to sprzęt, który cały czas zużywa energię. 
W przypadku lodówki klasy A++, rocznie to ok 270 kWh. 
Dlatego należy pamiętać o kilku zasad korzystania z tego 
urządzenia. Przede wszystkim nie powinna ona stać w po-
bliżu źródeł ciepła (np. kaloryfer, piekarnik) i w miejscu 
narażonym na wysokie nasłonecznienie, gdyż generuje 
to większe zapotrzebowanie na energię. Wokół lodówki 
(przede wszystkim z tyłu) musi być zapewniony swobod-
ny przepływ powietrza. W jej zabudowie powinny być 
odpowiednio duże kratki wentylacyjne. Brak wentylacji 
znacznie wydłuża czas pracy agregatu, przez co urządze-
nie może zużywać więcej energii. Rzeczą oczywistą jest,  
że nie należy do lodówki wstawiać ciepłych potraw, gdyż 
„wymusza” to bardziej intensywną pracę urządzenia. 
Podobne skutki powoduje częste i długie otwieranie lo-
dówki. Przy okazji trzeba też wspomnieć, żeby od czasu 
do czasu sprawdzać stan uszczelek. Nieszczelne drzwi 
wpuszczają ciepło do wewnątrz, co prowadzi do zwięk-
szonego zużycia prądu. Gdy wyjmujemy zamrożone pro-
dukty z zamrażalnika, zróbmy to odpowiednio wcześnie 
i włóżmy je do lodówki. Oczywiście będą potrzebowały 
więcej czasu na rozmrożenie się, ale dzięki temu, że są 
bardzo zimne, będą odbierać ciepło z lodówki odciążając 
prace agregatu i przez to zmniejszając ilość energii. 

czajnik elektryczny
 Kilkakrotnie w ciągu dnia korzystamy z czajnika elek-
trycznego. Średnio potrzebuje on aż do 230 kWh rocznie. 
W jego przypadku, poprzez zmianę przyzwyczajeń, jeste-
śmy w stanie tę liczbę zmniejszyć. Przede wszystkim go-
tujmy tyle wody, ile w tej chwili potrzebujemy. Gotowanie 
pełnego czajnika wody, kiedy zamierzamy przygotować 
jedną lub dwie herbaty jest ewidentną stratą energii elek-
trycznej. Reszta wody ostygnie i trzeba będzie ją ponow-
nie ugotować. Rachunek jest prosty. Gotując więcej wody 
w czajniku, tracimy tyle procent prądu, o ile więcej jest jej 
w urządzeniu. Istotne jest również systematyczne odka-
mienianie czajnika. Usunięcie kamienia zmniejsza zużycie 
prądu nawet o 10%.

Zmywarka
 Mniej więcej tyle samo energii co czajnik elektryczny 
zużywa rocznie zmywarka. Uzyskać oszczędności w tym 
przypadku można poprzez unikanie korzystania z funk-
cji suszenia, włączanie jej kiedy jest w pełni załadowana 
i w miarę możliwości mycie naczyń w niższej temperatu-
rze i krótszym cyklu. Korzystanie z programów EKO lub 
BIO umożliwia zredukowanie zużycia energii przez zmy-
warkę nawet o 30%. 
 Podobne zasady sprawdzają się przy praniu. Ekono-
miczne pranie to pranie przy w pełni załadowanej pralce 
i korzystaniu z programów o skróconym czasie wirowa-

OSZcZędZanie enerGii
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nia, a wydłużonym cyklu płukania.  Jeśli to tylko możliwe 
ustawiajmy temperaturę prania na 400C. Większość do-
stępnych na rynku detergentów znakomicie działa w tej 
temperaturze. W przypadku rodziny z dziećmi pralki uży-
wa się bardzo często. Może ona rocznie generować zuży-
cie energii elektrycznej na poziomie 143 kWh. 

telewizor
 Według danych statystycznych przeciętny Polak spę-
dza przed telewizorem 5 godzin dziennie. Często jest on 
włączony gdy wykonujemy inne czynności, w ogóle na 
niego nie patrząc. Poziom zużycia prądu zależy od rodza-
ju odbiornika. Jednak należy liczyć się z tym, że rocznie 
telewizor „pożera” ponad 120 kWh rocznie.  Wielkość zu-
życia jest uzależniona od wielkości i rodzaju telewizora. 
Im większy tym większe zapotrzebowanie na energię. 
Najmniej energii potrzebują odbiorniki wykorzystujące 
technologię LED, a najwięcej plazmowe. 
 Przy okazji telewizora warto pochylić się nad tzw. try-
bem stand-by, czyli systemem utrzymywania urządzenia 
w trybie gotowości do szybkiego uruchomienia. Włącze-
nie telewizora, wieży, dekodera czy konsoli do gier jest 
bardzo wygodne, ale też kosztowne. Każde urządzenie 
w trybie czuwania cały czas pobiera energię. W polskich 
domach średnio są cztery urządzenia wykorzystujące 
tryb uśpienia. Oznacza to roczne zużycie energii na po-
ziomie 175kWh. Łatwo więc obliczyć ile to nas  kosztu-
je. Doskonałym rozwiązaniem tego problemu jest listwa 
z wyłącznikiem. Można zgrupować na niej kilka urządzeń 
np. telewizor, tuner, odtwarzać DVD i jednym przełącz-
nikiem wszystkie je wyłączyć, np. na czas naszej nie-
obecności w domu, czy na noc. Warto także podkreślić, 
że rezygnując z trybu czuwania wydłużamy żywotność 
urządzeń - całkowite wyłączenie zapewni urządzeniu wy-
poczynek po kilkugodzinnej pracy.

Komputer
 Komputer to kolejne urządzenie, które w dobie pracy 
zdalnej, służy nam nawet do kilku godzin dziennie. Lap-
top potrzebuje mniej energii niż komputer stacjonarny, 
ale i tak należy liczyć się z tym, że rocznie może zużyć 
do ok. 130kWh. Dlatego nie zostawiajmy go włączonego 
jeśli z niego nie korzystamy. Warto też korzystać z funkcji 
zarządzania energią. 
 

Oświetlenie
 Oczywiście myśląc o sposobach na obniżenie kosztów 
energii elektrycznej nie można pominąć rzeczy tak oczy-

wistej, jaką jest oświetlenie. Niby konieczność wyłączania 
światła w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa 
jest oczywista, ale pewnie każdemu nierzadko zdarza 
się zostawić zapalone światło. Ogromne znaczenie ma 
rodzaj źródeł światła, których używamy. Obecnie najbar-
dziej oszczędne są diody LED. „Ledy” zużywają 20-krotnie 
mniej prądu, emitując silne jasne światło. Ponadto są 
wyjątkowo trwałe. Mogą świecić nawet przez 100 tysię-
cy godzin. Oczywiście nie jest to najtańsza technologia, 
ale ta inwestycja dość szybko się zwraca. Warto też pa-
miętać, że diody LED nie mają elementów szklanych, czy 
substancji szkodliwych. Są więc bezpieczne i przyjazne 
środowisku. 

 Wymienione urządzenia nie wyczerpują listy sprzę-
tów, z których korzystamy w codziennym życiu. I tak np. 
kuchenka mikrofalowa zużywa przeciętnie ok 50kWh 
energii rocznie, żelazko 25-26 kWh, a telefon komórko-
wy do 2,4 kWh. Odkurzacz, przy założeniu, że używamy 
go 2 godziny tygodniowo, potrzebuje ok 150 kWh w cią-
gu roku. 
 Dzięki racjonalnemu korzystaniu z wszystkich urzą-
dzeń domowych można w znacznym stopniu zmniejszyć 
konsumpcję energii, a co za tym idzie, obniżyć rachunki 
za prąd.

Renata Stępień
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

informujemy, że aktualne numery telefonu do ZWIK to: 

Sekretariat 22-43-43-660, 
biuro podawcze 22-722-25-49.

Poprzednie numery: 22-722-41-70, 22-722-40-00 są nieaktywne.

inFOrmacja O Zmianie numerÓW teLeFOnÓW
dO ZWik W OżarOWie maZOWieckim
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 17 września br. prezydent rp podpisał kolejną 
ustawę wprowadzającą dodatki do źródeł ciepła za-
silanych innym niż węgiel paliwem tj. peletem,  drew-
nem kawałkowym czy innym rodzajem biomasy. jed-
nocześnie ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie 
dotyczącej dodatku węglowego.
 Nowelizacja doprecyzowuje, że przysługuje wyłącz-
nie jeden dodatek niezależnie ile gospodarstw domo-
wych zamieszkuje pod danym adresem. Świadczenie 
będzie przysługiwało temu, kto pierwszy złoży wniosek, 
a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 Dodatkowo przepisy umożliwiają przeprowadzenie 
wizji lokalnej w miejscu zamieszkania tj. wywiadu śro-
dowiskowego, który pomoże zweryfikować wątpliwości 
w składzie gospodarstwa domowego.
 Istotną zmianą jest termin na rozpatrzenie wniosków. 
Dotychczas gminy miały 30 dni na rozpatrzenie i wypłatę 

dodatku węglowego. Teraz termin ten został wydłużony 
do 2 miesięcy.
 Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopa-
da 2022 roku.
 Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozosta-
wia się  bez rozpoznania.
 Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest 
uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB. 
Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do 11 sierpnia 
2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł 
ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać tele-
fonicznie w godzinach 8.00-16.00 pod numerem  22 722-
00-23 lub 722-26-73 w 201, 207, 212.

dOdatek WęGLOWy Zmiany W prZepiSacH

 19 września 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 
15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w za-
kresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). Zadanie związa-
ne z przyznawaniem ww. świadczenia dla mieszkańców 
Gminy Ożarów Mazowiecki realizowane jest przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.

KOMu PrZySłuGuje DODAteK?
 Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, 
w których głównym źródłem ogrzewania jest:

 ▶ kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz po-
wietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy 
na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem 
kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

 ▶ kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 ▶ kocioł olejowy.

 Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzy-
skanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB. Źró-
dło ogrzewania musi być zgłoszone do dnia 11 sierpnia 
2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł 
ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko je-
den dodatek. W przypadku gdy  w gospodarstwie wielo-
osobowym wniosek o dodatek złoży więcej niż jedna oso-
ba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. 
Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wcho-
dzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

dOdatek dLa GOSpOdarStW dOmOWycH
Z tytułu WykOrZyStyWania niektÓrycH  ŹrÓdeł ciepła

OśrOdek pOmOcy SpOłecZnej inFOrmuje

DODAteK OSłONOwy PrZySłuGuje:
•	 osobie	w	gospodarstwie	domowym	 jednoosobowym,	
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego docho-
du nie przekracza kwoty 2100 zł,
•	 osobie	w	 gospodarstwie	 domowym	wieloosobowym,	
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego docho-
du 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

wNIOSeK:
Druki wniosków dostępne są do pobrania:
•	w	Ośrodku	Pomocy	Społecznej	w	Ożarowie	Mazowiec-
kim, 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	 (wniosek	 opatrzony	 podpisem	 elektro-
nicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego)
•	 w	 formie	 tradycyjnej	 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

dOdatek OSłOnOWy - WniOSki dO 31 paŹdZiernika
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 W sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkuje wię-
cej niż jedno gospodarstwo domowe, na dany adres zo-
stanie przyznany tylko jeden dodatek. 
 Jeśli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości 
dotyczące gospodarstwa domowego, może być przepro-
wadzony wywiad środowiskowy, który pomoże zweryfi-
kować faktyczny skład tego gospodarstwa.

wAżNe!
 Z dodatku nie mogą skorzystać gospodarstwa, które 
otrzymały dodatek węglowy.

w jAKIej KwOCIe wyPłACANy jeSt DODAteK?
Dodatek przyznawany jest w kwocie:

 ▶ 3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym 
lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna ka-
wałkowego,

 ▶ 1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz po-
wietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, 
zasilane drewnem kawałkowym,

 ▶ 500 złotych - w przypadku gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym 
gazem LPG,

 ▶ 2 000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł olejowy.
 Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw do-
mowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 
ciepła  można  pobierać i składać  osobiście w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 
Poznańskiej 165, od poniedziałku do piątku  w godzinach 
8.00-16.00   lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej ePUAP.  Wniosek opatruje się podpisem kwalifiko-
wanym elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzysta-
niem profilu zaufanego.
 Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 li-
stopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie 
nie będą rozpatrzone.
 Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać tele-
fonicznie w godzinach 8.00-16.00 pod numerem 22 722-
00-23 lub 722-26-73 w 201, 207, 212.
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 W parku, przy Filii Domu Kultury Uśmiech w Broniszach, 
odbył się piknik integracyjny mieszkańców Jawczyc. W czasie 
trwania imprezy, mieszkańcy mogli posłuchać i pobawić się 
przy muzyce Kapeli Ożarowskiej oraz posilić się daniami z grilla. 
Najmłodsi uczestnicy pikniku bawili się na dmuchańcu, jeździ-
li na kucykach oraz bawili się pod opieką animatorek. Naszym 
sponsorom - firmom: Putka, Biedronka, FK Olesiejuk oraz Re-
stauracji MC Donald’s Jawczyce dziękujemy za słodki poczę-

stunek, napoje oraz nagrody w konkursach 
dla  dzieci. Dziękujemy mieszkańcom Jawczyc 
oraz sąsiednich miejscowości za liczne przyby-
cie oraz wspaniałą zabawę. 

Małgorzata Karpowicz
FOTO: Sylwia Lipka

piknik inteGracyjny mieSZkaŃcÓW jaWcZyc

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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ODDANIe PO reMONCIe KAPLICZKI w wIeruChOwIe
 rondo w Wieruchowie jest skrzyżowaniem bardzo 
ruchliwych dróg powiatowych: ulicy Sochaczewskiej 
(od Warszawy do Sochaczewa) i ulicy świerkowej 
(od bronisz w kierunku Starych babic). ponad 100 
lat temu po wschodniej stronie świerkowej stanęła 
kapliczka ufundowana przez dwóch gospodarzy ma-
jących naprzeciw siebie pola po obu stronach ulicy 
świerkowej. to Filip rejgant i piotr kanclerz. data i in-
tencja kapliczki – 1919 r. „ku chwale boga i Ojczyzny” 
przypomina ówczesny czas tuż po odzyskaniu przez 
polskę niepodległości i podczas walk z bolszewikami 
o utrzymanie tej wolności. Historię kapliczki można 
przeczytać na stronie Wirtualnego muzeum Ożarów 
mazowiecki dołączając do 953 osób, które to już zro-
biły.
 Badania starych map, jakie przeprowadził pan Michał 
Kochanek pokazują, że w miejscu kapliczki, która pojawi-
ła się w 1919 roku był już wcześniej obiekt kultu. Jest on 
widoczny na mapach wydanych w 1838, 1841 czy 1845 
roku.  Prezentujemy fragment bardzo dokładnej mapy 
z 1843 roku, tzw. Topograficzną Kartę Królestwa Polskie-
go. Na mapie obiekt zaznaczony jest przez nas czerwo-
nym okręgiem. Tym samym miejsce na skrzyżowaniu 
drogi z Bronisz z drogą na Sochaczew było ważne dla lo-
kalnej społeczności już od około połowy XIX wieku. 
 Kapliczka przy skrzyżowaniu Świerkowej i Sochaczew-
skiej ponad sto lat opierała się warunkom pogodowym 
i działalności człowieka. Udawało się to, bo zbudowano ją 
„na skale”. W trakcie podniesienia obiektu i przenoszenia 
go kilka metrów dalej, firma konserwatorska odkryła duży 

głaz wbudowany wewnątrz kapliczki u jej podstawy. 
 Niestety duże natężenie ruchu i błędy popełnione przy  
remontach spowodowały zagrożenie dla jej istnienia. 
 Ratunek nadszedł ze strony Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Zanim podjęto decyzje 
o renowacji i wyłoniono wykonawcę, nasi samorządow-
cy pilnowali, aby sprawa ratowania kapliczki nie „spadła 
z wokandy”. Tu chcielibyśmy podziękować radnym: pani 
Marii Dominiak i Zbigniewowi Szelenbaumowi oraz soł-
tysowi Edwardowi Foremnikowi. 
 15 września 2022 roku o godzinie 18:30 rozpoczęła 
się uroczystość „przekazania” pięknie odrestaurowanej 
kapliczki mieszkańcom pobliskich miejscowości i wszyst-
kim przejeżdżającym przez rondo w Wieruchowie.
 Na uroczystość przybyło bardzo dużo osób, kapliczka 
była pięknie ustrojona kwiatami, zapalono lampki.
 Wieloletni dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 
Komunikacji i Transportu w Powiecie Warszawskim Za-
chodnim, były burmistrz Ożarowa Mazowieckiego pan 
Mieczysław Wójcik poinformował o wykonanych pracach 
i przekazał dokumentację panu Pawłowi Kanclerzowi, 
burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego.
 Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego  pan 
Jan Żychliński i wicestarosta pan Wojciech Białas podzię-
kowali mieszkańcom i wykonawcom renowacji za dbanie 
o nasze lokalne dziedzictwo.
 Pan burmistrz podziękował również członkom Sto-
warzyszenia Historycznego Wirtualne Muzeum Ożarów 
Mazowiecki za spisanie i opublikowanie historii kapliczki 
w Wieruchowie.
 Zebranych zaskoczyli przedstawiciele firmy, która 
dokonała renowacji kapliczki. Pani Małgorzata Gołyń-
ska-Minkiewicz z mężem Grzegorzem przekazali, że we 
wnętrzu kapliczki był umieszczony duży kamień polny, 
który zachowali. Państwo Minkiewiczowie podkreślili, że 
prace konserwatorskie były dla nich sporym wezwaniem, 
ale firma dołożyła wszelkich starań aby zachować jak naj-
więcej z oryginalnej substancji sakralnego obiektu.
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 Nie zabrakło księdza z parafii Wniebowzięcia NMP 
w Starych Babicach, do której należy Wieruchów. Ksiądz 
Tomasz Paśko pobłogosławił kapliczkę i wszystkich zebra-
nych. Wspólnie odmówiliśmy litanię loretańska i odśpie-
waliśmy „Pod Twoją obronę”. Tym samym dołączyliśmy 
i naszą modlitwę do trwających 103 lata modlitw przy ka-
pliczce. Dla nas też jest ważne wezwanie kapliczki ufundo-
wanej przez Filipa  Rejganta i Piotra Kanclerza w 1919 roku.

 Ksiądz Tomasz został mianowany budowniczym no-
wego kościoła w naszej gminie. W czerwcu tego roku 
nastąpiło poświęcenie krzyża i placu pod budowę w Sze-
ligach świątyni pod wezwaniem bł. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Powstanie też nowy 
ośrodek duszpasterski w Warszawie Chrzanowie. Mogli 
Państwo o tym przeczytać w czerwcowym wydaniu In-
formatora Ożarowskiego.

     Obecny na uroczystości pan 
Marcin Łada z Starych Babic, wice-
prezes Związku Oficerów Rezerwy 
RP, rejestrujący jej przebieg, za-
prosił zebranych do wspólnego 
zdjęcia.
   Wieruchów może być dumny, 
że udało się zachować dla po-
tomności miejsce lokalnego kultu 
istniejące (w potwierdzony spo-
sób) od  ponad 180 lat. Wszystko 
dzięki zaangażowaniu wielu osób 
i władz samorządowych. 

Grażyna Lipska-Zaremba

k
u

Ltu
r

a

NArODOwe CZytANIe bALLAD I rOMANSów ADAMA MICKIewICZA
 3 września 2022 roku właśnie fragmentem utwo-
ru do przyjaciół rozpoczęło się w Ożarowie mazo-
wieckim narodowe czytanie ballad i romansów 
adama mickiewicza. W naszym mieście miało ono 
wyjątkowy charakter i oprawę. Wydarzenie objęte 
zostało patronatem honorowym pary prezydenc-
kiej. 
 Biblioteka Publiczna w Ożarowie 
Mazowieckim w tym roku postanowi-
ła zorganizować Narodowe Czytanie 
w zupełnie innej od dotychczaso-
wych konwencji, a ponadto w innym 
miejscu	 –	 po	 raz	 pierwszy	 spotkali-
śmy się w Parku Ołtarzewskim. Nowo-
ścią była także pora, czytanie odbyło 
się bowiem tuż po zmroku. Na  po-
trzeby wydarzenia park został oświetlony lampionami, 
a także punktowo kolorowymi reflektorami. Scenografia 
i oświetlenie wprowadziły uczestników w świat utwo-
rów Mickiewicza, w którym w codzienność ingerują siły 
nadprzyrodzone, a to, co wydawało się znane, okazuje 
się niebezpieczne i tajemnicze.
 Na początku oddaliśmy głos młodzieży: uczniom 
i absolwentom Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim oraz wolontariuszom Biblioteki. Po po-
witaniu w bramie wyruszyliśmy za Przewodnikiem na 
literacki spacer parkowymi alejkami. Po drodze, w ciem-
ności, spotykaliśmy duchy i zjawy, bohaterów ballad Do 
Przyjaciół, To lubię… i Romantyczność, wysłuchaliśmy 
także nagrania Lilii w aktorskim wykonaniu młodych 
artystów. Po przybyciu na molo czekała na uczestników 

niespodzianka, którą był taniec performatywny Zespołu 
Ludowego „Ożarowiacy” do tekstu ballady Świteź.
 Na molo Dyrektor Biblioteki Anita Nowińska rozpoczęła 
część oficjalną, powitała naszych szacownych Gości, w tym: 
Sekretarz Powiatu Warszawskiego Zachodniego Ewelinę 
Degowską, Zastępcę Burmistrza Ożarowa Mazowieckie-

go Elżbietę Jastrzębską-Jóźwiak, 
Członka Zarządu ds. Promocji i Ko-
munikacji Spółki Warszawski Rol-
no-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. 
„Bronisze” Monikę Tyską, emeryto-
waną Dyrektor Biblioteki Elżbietę 
Paderewską, Członków-Założycieli 
SH Wirtualne Muzeum Ożarów Ma-
zowiecki Grażynę Lipską-Zarembę, 

Bije raz, dwa, trzy… już północna pora,
Głuche wkoło zacisze,

Wiatr tylko szumi po murach klasztora
I psów szczekanie gdzieś słyszę.

Świeca w lichtarzu dopala się na dnie,
Raz w głębi tłumi ogniska,

Znowu się wzmoże i znowu opadnie,
Błyska, zagasa i błyska…
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Rafała Zarembę i Kazimierza Stachurskiego, Ewę Ogłozę 
z Fundacji „Nasz Macierzysz”, Wicedyrektor Domu Kultury 
„Uśmiech” Małgorzatę Wdowiak i Radnego Rady Miejskiej 
Ożarowa Mazowieckiego Zbigniewa Szelenbauma oraz 
przybyłych mieszkańców.
 Następnie został odczytany List od Prezydenta RP. 
W dalszej kolejności grono przyjaciół Biblioteki odczytało 
Świteź. 
 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i wi-
dzom Narodowego Czytania 2022. Podziękowania składa-
my także Warszawskiemu Rolno-Spożywczemu Rynkowi 
Hurtowemu S.A. „Bronisze” za ufundowanie kwiatów, Fir-
mie „Budwex” za podłączenia elektryczne, Firmie Event-
complex Grzegorzowi Modliborskiemu za efekty świetlne, 
Zespołowi Ludowemu „Ożarowiacy”  za oprawę muzyczno
-taneczną i kostiumy dla wykonawców oraz Domowi Kul-
tury „Uśmiech” za współpracę organizacyjną.
       Filia nr 1 w Józefowie  także, już po raz trzeci, przygo-
towała lokalną odsłonę Narodowego Czytania. Ludowy, 

swojski i romantyczny klimat nadawały wydarzeniu wian-
ki na głowach uczestników oraz jasne stroje i dekoracje.
      W głównej części spotkania, przy dźwiękach muzyki 
klasycznej Fryderyka Chopina, czytaliśmy utwory  wybit-
nego poety epoki romantyzmu. Pełne emocji, zaangażo-
wania, a momentami i humoru, wykonania uczestników 
zdecydowanie nadały im nowego wymiaru. Postawiliśmy 
nie tylko na flagowe utwory, jak Powrót taty, Świtezianka 
czy Pani Twardowska, ale też mniej znane Czaty, Rybkę 
i Kurhanek Maryli.
 Istotnym jest fakt, że czytaliśmy międzypokoleniowo. 
Nie mogło także zabraknąć pamiątkowego zdjęcia. Rozsta-
liśmy się z refleksją, że choć poezja romantyczna nie należy 
do łatwych, to potrafi oczarować!
 Rok Romantyzmu trwa, nie żegnamy się więc jeszcze 
z romantycznymi utworami. Serdecznie zapraszamy przez 
najbliższy miesiąc do Biblioteki głównej przy ul. Szkolnej 
2 do odwiedzenia wystawy pt. Za/ świat ballad Adama 
Mickiewicza Tatiany Polakowskiej. A już za rok zapraszamy 
do wspólnej lektury Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej…

Anita Nowińska
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

NOC bIbLIOteK 2022 - tO SIę POwIODłO!!!
 noc bibliotek to ogólnopolska akcja przekonująca do czy-
tania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych 
miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną 
ofertą dla społeczności, sprzyjających wymianie idei i integracji. 
inicjatorem akcji jest centrum edukacji Obywatelskiej, które roz-
wija ją pod patronatem biblioteki narodowej, z udziałem współ-
organizatorów: Fundacji abcXXi „cała polska czyta dzieciom” 
oraz Fundacji rozwoju Społeczeństwa informacyjnego, a także 
licznych partnerów i patronów. 
 1 października w całej Polsce odbyła się 8. Ogólnopolska Noc Bi-
bliotek, w której udział wzięło blisko 1500 bibliotek, w tym ożarow-
ska Biblioteka główna oraz filie w Józefowie i Święcicach. Hasło „To się 
musi powieść!” dawało wiele możliwości organizacyjnych i podsuwa-
ło mnóstwo ciekawych pomysłów. 
 Inauguracją Nocy w Bibliotece głównej tradycyjnie stał się wiersz 
towarzyszący akcji, w tym roku autorstwa Joanny Mueller pt. „Wciąga-
nie w czytanie”, odczytany chóralnie i głośno przez uczestników. 
 W Ożarowie Mazowieckimpowstały trzy pokoje zagadek : w Biurze Detektywistycznym Lassego i Mai młodzi uczest-
nicy poznali historię ginących z biblioteki cennych książek. W rozwiązaniu zagadki pomogły kalambury przedstawione 
przez wolontariuszy. Wspólne rozwiązanie hasła „To się musi powieść!” pojawiło się bardzo szybko. Z niewielką pomocą 
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rodziców udało się również rozwiązać rebusy. Następnie 
uczestnicy przenieśli się do pokoju, w którym na tropie za-
gadek pracowali polscy młodzi detektywi - Ignacy i Mela. 
Zagadki, których rozwiązania okazały się hasłami mega
-krzyżówki, były bardzo trudne i dobrze ukryte w książ-

kach. Praca zespołowa rodziców i dzieci, wspomaganych 
przez wolontariuszy, dała jednak efekt w postaci hasła „Rok 
Marii Konopnickiej”. To z kolei było pretekstem do dalszej 
zabawy, tym razem poszukiwania krasnoludków. Ostat-
ni pokój znajdował się przy Baker Street 221B, i jak łatwo 

się domyślić mieszkali w nim Sherlock 
Holmes i Doktor Watson. W tym pokoju 
uczestników powitała ciemność… i sie-
dzący w fotelu słynny detektyw, który 
przeczytał fragment pamiętnika swoje-
go przyjaciela. 
 W Filii nr 1 w Józefowie, reali-
zując hasło tegorocznej Nocy Bibliotek, 
uczestnicy zgłębiali tajemnice słów 
i próbowali moc języka, snując spon-
taniczną opowieść. Zanim to nastąpiło, 
rozpoczęto spotkanie wierszem Joanny 
Mueller „Wciąganie w czytanie”, po któ-
rym wszyscy zgodnie stwierdzili „Wcho-
dzimy w to!”. Dzieci tworzyły swoją 
opowieść i powstała historyjka pełna 
zwrotów akcji. 
 Filia w Święcicach zaprosiła 
z kolei do wzięcia udziału w tegorocz-
nej Nocy Bibliotek najmłodszych Czy-
telników oraz gości specjalnych: na-
uczycielkę Panią Alicję Zalas ze Szkoły 
Podstawowej w Święcicach i druhny 
z 19 Drużyny Harcerskiej „Żywioły”. In-
spirując się aktualnym hasłem „To się 
musi powieść!”, rozmawiano o powie-
ściach dla dzieci. 
 Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za przybycie 
i za aktywny udział w Ogólnopolskiej 
Nocy Bibliotek. Dziękujemy rodzicom, 
za to iż dbają o rozwój czytelniczy swo-
ich dzieci.

Ewa Pawlak
Ewelina Połeć

Teresa Sakowska
Biblioteka Publiczna

w Ożarowie Mazowieckim
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SPOtKANIe AutOrSKIe Z GrZeGOrZeM GOłębIOwSKIM
 22 września mieliśmy po raz czwarty okazję 
do spotkania z ożarowskim autorem powieści – Grze-
gorzem Gołębiowskim. autor znany jest czytelnikom 
biblioteki nie tylko jako pisarz. Grzegorz Gołębiowski 
od kilku lat aktywnie wspiera działalność placówki, 
prowadząc m.in. warsztaty genealogiczne i wikipe-
dystyczne oraz współprowadząc cykl spotkań „O Fi-
nansach… w bibliotece”.
 W tym roku z przyjemnością powitaliśmy Pana Grze-
gorza jako laureata Nagrody Honorowej Felicja 2022, 
nominowanego przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckie-
go. Głównym powodem do spotkania 
było jednak wydanie czwartego tomu 
przygód Adama Floriańskiego, cyklu za-
liczanego do gatunku kryminałów gene-
alogicznych, cieszącego się ogromnym 
zainteresowaniem ożarowskich czytelni-
ków. Mogłoby się wydawać, że czwarte 
spotkanie z autorem niczym czytelni-
ków nie zaskoczy, a jednak... Przy okazji 
premiery „Rodzinnego sekretu” po raz 
kolejny daliśmy się Panu Grzegorzowi 
przenieść w świat nowoczesnej gene-
alogii, wykorzystującej do badań różne 
dziedziny naukowe, dowiedzieliśmy się 
w jaki sposób powoływani są do życia 

bohaterowie najnowszej, powstającej właśnie, powieści 
i że po raz kolejny akcja zostanie umieszczona w naszym 
mieście. 
 Wątków w rozmowach było oczywiście dużo więcej, 
był czas na dedykacje w książkach i osobiste rozmowy. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom 
i z niecierpliwością wypatrujemy już kolejnej powieści 
Pana Grzegorza.

Ewa Pawlak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

 Biblioteka w Święcicach obchodzi w tym roku jubile-
usz 60 lecia. 
 Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej księgozbio-
ru nosi datę 27 sierpnia 1962 r. Zaczątkiem księgozbioru 
było 830 książek przekazanych 
bibliotece święcickiej w da-
rze przez Bibliotekę Okręgo-
wą Związku Spółdzielni Pracy. 
W 1962 roku zakupiono rów-
nież 30 książek w Domu Książki.
 W 1972 roku, wraz z nowym 
podziałem terytorialnym kraju, 
Biblioteka w Święcicach stała 
się filią Biblioteki Publicznej 
w Ożarowie Mazowieckim.
 Chociaż na przestrzeni lat 
Biblioteka wielokrotnie zmie-
niała swoją siedzibę, to warunki 
lokalowe pozostawały nienaj-
lepsze. Jak wspominają miesz-
kańcy Święcic, mieściła się 
w Szkole Podstawowej, budyn-
ku zwanym „agronomówką”, 
salce wydzielonej ze świetlicy 
OSP, wreszcie, aż do dnia dzi-
siejszego, w pomieszczeniach 
budynku sąsiadującego z remi-
zą strażacką.

 W 2016 roku Filia w Święcicach została powiększo-
na, gruntownie wyremontowana i wyposażona w nowe 
meble. Obecnie stanowi bezpieczne miejsce dla zbiorów 
i wygodną, przyjazną przestrzeń dla czytelników i uczest-

ników wydarzeń bibliotecznych.
 Z okazji 60-lecia, w Filii w Świę-
cicach, czekają na najmłodszych 
czytelników okolicznościowe za-
kładki oraz jubileuszowy quiz ze 
słodkimi nagrodami. Natomiast dla 
dorosłych czytelników planowane 
jest spotkanie z Anetą Krasińską, 
pisarką, nauczycielką, autorką kil-
kunastu powieści obyczajowych. 
Wielką popularnością cieszą się 
jej	 ostatnie	 książki	 –	„Nauczycielka	
z getta” i kontynuacja „Wciąż pod 
wiatr”. O terminie spotkania będzie-
my informować. 

Teresa Sakowska
Kierownik Filii nr 2 w Święcicach

Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

60-Lecie bibLiOteki W śWięcicacH
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kaLendarium dOmu kuLtury „uśmiecH”
paŹdZiernik - LiStOpad 2022

dOm kuLtury ,,uśmiecH”
W OżarOWie maZOWieckim

 ▶ 23 października (niedziela), godz. 17.00 - Koncert 
Piosenki Francuskiej w wykonaniu Kasi Sokołowskiej 
z zespołem

 ▶ 6 listopada (niedziela) - Wystawa pamiątek z ko-
lekcji Stowarzyszenia Ożarowski Portal Historyczny, sala 
widowiskowa Dom Kultury „Uśmiech” 

 ▶ 11 listopada - godz. 10.30 - Msza Św. w Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego oraz pokaz jazdy konnej 
i władania bronią białą w wykonaniu Szwadronu Hono-
rowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich 

 ▶ 26 listopada (sobota) - ostatkowy wieczorek ta-
neczny dla Seniorów

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 
wyrabiamy spersonalizowaną Warszawską Kartę Miej-
ską (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Oża-
rów Mazowiecki. Szczegółowe informacje na stronie 
www.ozarow-mazowiecki.pl

FiLia dOmu kuLtury uśmiecH 
W jÓZeFOWie

 ▶ do 31 października - składanie prac plastycznych 
na konkurs „Kolory Jesieni”. Regulamin Konkursu znaj-
duje się na stronie www.dkusmiech.eu 

FiLia dOmu kuLtury uśmiecH
W brOniSZacH

 ▶ 23 października (niedziela), godz. 15.00 - Rodzinne 
warsztaty jesienne. Wykonamy kompozycje, z dynią w roli 
głównej - „Dyniowe wazony”. Wstęp wolny. Ilość miejsc 
ograniczona. Obowiązują zapisy pod nr tel.: 510 284 791

 ▶ 11 listopada - godz. 14.30 - złożenie kwiatów 
przed mogiłą powstańczą w Broniszach

 ▶ 11 listopada - godz. 15.00 - koncert Zespołu Ludo-
wego „Ożarowiacy” z okazji obchodów święta Niepod-
ległości.

Gminny kalendarz wyda-
rzeń dostępny jest na stro-
nie www.ozarow-mazo-
wiecki.pl Uzupełniamy go 
systematycznie o  różne in-
formacje dotyczące imprez 

kulturalnych, sportowych, projektów edukacyj-
nych oraz społecznych. Organizatorów tego typu 
imprez zaplanowanych na terenie gminy w 2022 
roku zachęcam do przesyłania informacji na 
email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl, 
w celu zamieszczenia w Kalendarzu wydarzeń.

Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
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Dom Kultury „Uśmiech” 
zatrudni pracownika na stanowisko

SpecjaLiSta dS. kadr i płac

Praca w pełnym wymiarze
Wymagane:

 doświadczenie i samodzielność
w wykonywaniu obowiązków

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Domu Kultury Uśmiech

pod nr telefonu 22 722 14 45
lub na stronie dkusmiech.naszbip.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim
poszukuje do pracy

aSyStenta OSObiSteGO
OSOby niepełnOSpraWnej

OSÓb dO śWiadcZenia uSłuG
Opieki WytcHnieniOWej

pracOWnika SOcjaLneGO

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie 
pod numerem 22 722 26 73 oraz na stronie

www.ops.ozarow-mazowiecki.pl 
zakładka oferty pracy

Firma iSS Zatrudni pracOWnikÓW dO utrZymyWania cZyStOści
W Obiekcie prOdukcyjnym prZy uL. OżarOWSkiej W ducHnicacH

Oferujemy

dam pracę

◊ Umowę o pracę
◊ Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00-14:00
◊ Niezbędne narzędzia pracy, odzież roboczą i szkolenia

◊ Pracę w przyjaznym, miłym zespole
◊ Możliwość zatrudnienia od zaraz

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu tel. 691 906 003.
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Pomóżmy Jankowi,
którego DziaDkowie

mieszkaJą  
w gminie 

ożarów mazowiecki

Link Do zbiórki

www.zrzutka.pl
ID zbiórki: 6zxdaz
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kuLtura
dOm kuLtury ,,uśmiecH”

W OżarOWie maZOWieckim

 ▶ 15.08 - Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. 
Pokaz musztry konnej oraz władania bronią białą w wy-
konaniu Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów 
Mazowieckich im. Płk. Jana Kozietulskiego na boisku 
przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Ma-
zowieckim. 

 ▶ 20.08 - Koncert „Gwiazdy z Ukrainy. Największe Świa-
towe Przeboje” - w wykonaniu Chamber Orchestra pod 
batutą Woytka Mrozka. Hala namiotowa na boisku UKS 
Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18. 

 ▶ 28.08 - Dożynki Gminne. Teren boiska UKS Ołtarzew, 
ul.	Parkowa	16/18;	Występ	chóru	Ab	Imo	Pectore	na	Mszy	
Świętej.

 ▶ 3.09 - Narodowe Czytanie, „Ballady i Romanse” A. Mic-
kiewicza współorganizowane z Biblioteką Publiczną. Park 
Ołtarzewski.

 ▶ 4.09 - Dzień otwarty w Domu Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim.

 ▶ 10.09 - Koncert „Póki my żyjemy...” w wykonaniu Zespo-
łu Ludowego „Ożarowiacy” oraz „Lazurki” z Bemowa. Hala 
namiotowa na boisku UKS Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18. 

 ▶ 17.09 - Spektakl pt. „Śmieciaki ratują świat” oraz 
warsztaty edukacyjne.

 ▶ 18.09 - Koncert chóru Ab Imo Pectore.
 ▶ 23-25.09 - „Pożegnanie lata”. UKS Ołtarzew, ul. Parko-

wa 16/18
 ▶ 23-25.09 - Zlot food trucków

 ▶ 24.09 - Potańcówka przy muzyce na żywo - wystąpiła 
„Ożarowska Kapela z Uśmiechu”

 ▶ 25.09 - Popołudnie dla dzieci - zabawy cyrkowe, 
atrakcje i warsztaty.

centrum inicjatyW SpOłecZnycH
„prZy parku”

 ▶ 17.09 - Spotkanie Klubu Gier Bitewnych.

FiLia dOmu kuLtury uśmiecH W brOniSZacH

 ▶ 4.09 - Dzień Otwarty oraz Piknik Rekreacyjny na 
terenie parku w Broniszach. Zagrała „Ożarowska Ka-
pela z Uśmiechu”, dzieci skorzystały z atrakcji m.in.: 
z dmuchańców, animacji i przejażdżek na kucykach. Na 
wszystkich czekał poczęstunek.

 ▶ 11.09 - Spotkanie z japońskim Teatrem Kamishibai. 
Po wysłuchaniu opowieści (z morałem), odbyły się ro-
dzinne warsztaty. Wszyscy zainteresowani mogli stwo-
rzyć własną pracę plastyczną - teatr obrazkowy.

 FiLia dOmu kuLtury uśmiecH W jÓZeFOWie

 ▶ 4.09 - Dzień otwarty w Filii Domu Kultury „Uśmiech” 
w Józefowie.

 ▶ 25.09 - Spotkanie z japońskim Teatrem Kamishibai. 
Uczestnicy mieli okazję obejrzeć Bajkę, a następnie wziąć 
udział w warsztatach tematycznych.
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ZamÓWienia pubLicZne
pOdpiSanO umOWy:

 ▶ z wykonawcą:  CEKOM Sp. z o. o. z siedzibą w War-
szawie na powtórzenie podobnych robót budow-
lanych  do umowy nr rZp.272.9.17.2021 z dnia 
27 maja 2021 r., polegających na przebudowie 
i rozbudowie przedszkola przy  ul. Lipowej 11 
w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową brutto: 
140.000,00 zł

 ▶ z wykonawcą: F.H.U. COMTER Paweł Trojanowski 
z siedzibą w Głusk/Leoncin na wykonanie moder-
nizacji Szkoły podstawowej nr 1 ul. Szkolna 2, 
w tym: Zadanie i  -  wielobranżowa modernizacja 
łazienek, Zadanie ii - wymiana drzwi wewnętrz-
nych oraz wymiana zestawów drzwiowych - za 
cenę ofertową brutto: 1.779.000,00 zł

 ▶ z wykonawcą: AS BUD Albert Śpiewakowski z sie-
dzibą w Warszawie na zagospodarowanie fragmen-
tu terenu parku Ołtarzew – budowa tężni solan-
kowej wraz z instalacjami oraz elementami małej 
architektury - za cenę ofertową brutto: 579.330,00 zł

 ▶ z wykonawcą: F.H.U. COMTER Paweł Trojanowski 
z siedzibą w Głusk/Leoncin na budowę zewnętrznego 
dźwigu osobowego do obsługi budynku przy  

ul.  konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim 
- za cenę ofertową brutto: 903.218,32 zł

 ▶ z wykonawcą: KOMARTRANS PRZEWÓZ OSÓB Paweł 
Mońko z siedzibą w Pruszkowie na dowóz dzieci nie-
pełnosprawnych z terenu gminy Ożarów mazowiec-
ki w roku szkolnym 2022/2023 w celu realizacji obo-
wiązku nauki do: Warszawy, Leszna oraz Lubiczowa 
gm. Stare Babice - za cenę ofertową brutto: 411.804,00 
zł (do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie 
tj. kwoty 414.134,21 zł)

 ▶ z wykonawcą: Usługi Transportowe Zofia Wisiń-
ska z siedzibą w Kienkówka/Stoczek Łukowski na 
dowóz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 
dzieci z terenu Gminy Ożarów mazowiecki  w celu 
realizacji obowiązku szkolnego do szkół podsta-
wowych, na pływalnię miejską oraz na zawody 
sportowe, inne konkursy międzyszkolne, doraźne 
zastępstwa spowodowane awarią autobusu gmin-
nego lub chorobą kierowcy oraz na wycieczki we 
wskazane miejsca w ramach akcji „Lato w mieście” 
oraz „Zima w mieście” w roku szkolnym 2022/2023 
- za cenę ofertową brutto: 728.933,80 zł (do wyso-
kości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 
739.633,80 zł)
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 ▶ uchwała nr LViii/526/22 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ uchwała nr LViii/527/22 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

 ▶ uchwała nr LViii/528/22 w sprawie sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Ożarów Mazowiecki, na rzecz użytkow-
nika wieczystego, położonej w Duchnicach.

 ▶ uchwała nr LViii/529/22 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki	 dla	 części	 obrębów	 Płochocin	 i	 Ołtarzew	 –	
w rejonie ulicy Gołaszewskiej.

 ▶ uchwała nr LViii/530/22 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów 
Mazowiecki dla obszaru Duchnice - Ołtarzew - część II.

 ▶ uchwała nr LViii/531/22 w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Ożarów Mazowiecki.

 ▶ uchwała nr LViii/532/22 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Święcicach.

 ▶ uchwała nr LViii/533/22 zmieniająca uchwałę 
w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjne-
go, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłaca-
nia innych składników wynagrodzenia wynikających ze 
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw”.

 ▶ uchwała nr LViii/534/22 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działanie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

uchwały rady miejskiej
dostępne są pod adresami:

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

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

uchwały podjęte na LViii sesji rady miejskiej
w Ożarowie mazowieckim w dniu 22 września 2022 r.

 ▶ z wykonawcą:  KOMARTRANS PRZEWÓZ OSÓB Paweł 
Mońko z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie podob-
nych usług  do umowy nr rZp.272.40.67.2022 z dnia 
30 sierpnia 2022 r., polegających na dowozie dzieci 
niepełnosprawnych z terenu gminy Ożarów mazo-
wiecki w roku szkolnym 2022/2023 w celu realizacji 
obowiązku nauki do: Warszawy (4 dzieci), do Leszna 
(2 dzieci) za cenę ofertową brutto: 112.492,80 zł

 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1. PRI INSBUD-BIS 
Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, 2. INSBUD Stanisław 
Bystrzycki  z siedzibą w Pruszkowie na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości pGr Strzykuły 
ul. Głogowa, ul. dereniowa, za cenę ofertową brutto: 
1.188.918,00 zł

 ▶ z wykonawcą: BRUMEX Piotr Kowalczyk z siedzibą 
w Wolskie na modernizację nawierzchni dróg i chod-
ników na terenie Gminy Ożarów mazowiecki: 

 • cz. a   ul. Sienkiewicza w zakresie wykonania chodnika,  
 • cz. b   ul. kopytowska w zakresie wykonania chodnika, 
 • cz. c ul. czeremchy
 » za cenę ofertową brutto (część a ) : 172.273,80 zł
 » za cenę ofertową brutto (część b ) : 181.302,00 zł
 » za cenę ofertową brutto (część c ) : 287.389,50 zł

 ▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą 
w Domaniewku na modernizację nawierzchni dróg 
gminnych:

 • cz. a. ul. mazowieckiej w Ożarowie mazowieckim
 • cz. b. ul. jaśminowej w koprkach 
 • cz. c. ul. Zielnej w duchnicach
 • cz. d. ul. Wspólnej drogi w jawczycach

 • cz. e. ul. przyparkowej w jawczycach
 » za cenę ofertową brutto (część a ) : 198.000,00 zł
 » za cenę ofertową brutto (część b ) : 470.000,00 zł
 » za cenę ofertową brutto (część c ) : 153.928,00 zł
 » za cenę ofertową brutto (część d ) : 178.200,00 zł
 » za cenę ofertową brutto (część e ) : 124.624,00 zł

 ▶ na: zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w 
ramach programu „cyfrowa Gmina” z Wykonawcą: NBIT 
Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Plebańska 3/8, 
44-100 Gliwice za kwotę ofertową brutto: 142.789,47 zł

 rOZStrZyGniętO pOStępOWania

 Wybrano ofertę Wykonawcy : Matcom Marcin Seba-
stian Ziółek z siedzibą: ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno 
na: dostawę laptopów z oprogramowaniem dla Gminy 
Ożarów mazowiecki w ramach projektu „Wsparcie dla 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - 
Granty PPGR” za kwotę ofertową brutto: 76.603,17 zł

OGłOSZOnO-WSZcZętO pOStępOWania 
O udZieLenie ZamÓWienia pubLicZneGO na:

 ▶ budowa budynku świetlicy, dz. Nr ew. 121/1 gmina 
Ożarów Mazowiecki  (postępowanie powtórzone)

 ▶ powtórzenie podobnych robót budowlanych do umo-
wy Nr RZP.272.4.5.AB.2022 z dnia 15 marca 2022 r., pole-
gających na utrzymaniu, konserwacji i oznakowaniu dróg 
gminnych (oznakowanie pionowe i poziome, konserwacja 
i utrzymanie sygnalizacji świetlnej).
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Zupa podgrzybkowa z pieczoną kaczką
i tymiankiem

Z przepiśnika pana domu

 jesień to sezon grzybowy... dania z podgrzybkami wyśmienicie 
pachną i smakują,  najlepiej z tymi własnoręcznie zebranymi. dzisiaj nasi 
zaprzyjaźnieni kucharze - jakub i michał budnik przygotowali przepis 
na zupę z podgrzybkami. Zapraszamy do wypróbowania, receptura jest 
prosta, ma niewiele składników ale bardzo intensywny, niezapomniany smak.

Składniki:
 ▶ 4 udka kaczki
 ▶ 30 dag wędzonego boczku
 ▶ 1 kg podgrzybków
 ▶ 1 średnia cebula
 ▶ 5-6 średnich ziemniaków
 ▶ 300 ml białego wina 
 ▶ 1 łyżka masła
 ▶ 2 łyżeczki otartego świeżego tymianku
 ▶ Kilka ziaren pieprzu 
 ▶ 2 listki laurowe 
 ▶ Kilka ziaren ziela angielskiego
 ▶ Sól i pieprz do smaku wg uznania
 ▶ Kwaśna śmietana

Sposób wykonania: 
 Mięso zalewamy wodą, dodajemy odrobinę soli, pieprz ziarnisty, liście laurowe oraz ziele angielskie i gotuje-
my wywar na wolnym ogniu przez ok. półtorej godzi-
ny.
 Cebulę kroimy w kostkę i szklimy na maśle. Grzy-
by obieramy, kroimy na mniejsze kawałki i dodajemy 
do  cebuli. Doprawiamy rozmarynem i tymiankiem, 
przesmażamy. Grzybów nie należy mieszać zbyt czę-
sto,  żeby nie uszkodzić ich struktury. Następnie wle-
wamy wino i gotujemy jeszcze kilka minut tak, aby 
alkohol zdążył się odparować.
 Gotowy wywar przelewamy przez sitko, kacze uda 
przekładamy na blaszkę i zapiekamy w piekarniku 
rozgrzanym do 180 stopni na rumiany kolor. Dodaje-
my przesmażone grzyby i gotujemy przez ok. pół go-
dziny.
 Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. Dodajemy 
do zupy. Gotujemy zupę na wolnym ogniu dopóki 
ziemniaki nie ugotują się.
 Łyżkę kwaśnej śmietany hartujemy za pomocą go-
rącej zupy, a następnie dodajemy do potrawy.
 Upieczone mięso z wywaru obieramy, kroimy na 
kawałki i dodajemy do zupy.
 Doprawiamy solą i pieprzem wg uznania. Serwuje-
my z odrobiną kwaśnej śmietany i drobno posiekaną 
natką pietruszki.

                                                                    Smacznego    
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     bezdomne koty znajdują-
ce się na naszych ulicach, po-
dwórkach i w piwnicach często 
potrzebują naszej pomocy. 
Zdarzają się koty głodne, cho-
re, ciężarne lub porzucone czy 
zagubione, nieprzystosowane 
do życia na zewnątrz. 
 Nasza Gmina finansuje za-
biegi kastracji oraz leczenia 
kotów wolnożyjących, nie wa-
hajcie się więc zgłaszać przy-
padków zwierząt, które wyglą-
dają na chore i potrzebujące. 
 Dla tych zwierząt możesz 
również zrobić więcej i zostać 
wolontariuszem. W jaki sposób 
można pomóc? Przede wszyst-
kim, zawsze potrzebne są Domy 
Tymczasowe, czyli osoby, które 
są gotowe na przyjęcie bez-
domnego kota lub kilku kotów, 
zapewnienia im miejsca w swo-
im domu i odpowiedniej opieki 
do czasu znalezienia domu sta-
łego. W Domu Tymczasowym 
kot ma czas i miejsce na rekon-
walescencję oraz przełamanie lęku przed człowie-
kiem.
 Domy takie prowadzą na naszym terenie m. in. 
wolontariusze z Fundacji Chcę Mieć Przyszłość lub AR
-KA-DO. Dom Tymczasowy nie ponosi kosztów 
utrzymania zwierzęcia, ponieważ Fundacja za-
pewnia niezbędne środki oraz pokrywa koszty 
leczenia. 
Jeśli nie możesz zostać Domem Tymczasowym, 
możesz również pomóc w inny sposób, na przy-
kład w transporcie zwierząt do lecznicy lub kar-
my dla karmicieli. 
Jeżeli jesteś uczniem, może zainteresować 
Cię fakt, że wolontariat jest premiowany do-
datkowymi punktami w rekrutacji do szkoły 
ponadpodstawowej. Aktywność społeczna, 
w szczególności w formie wolontariatu (…), to 
dodatkowe 3 punkty.”
Przede wszystkim, wolontariat to niepowtarzal-
na okazja do bezinteresownej pomocy i bardzo 

wzbogacające doświadcze-
nie. To ogromna satysfak-
cja, gdy podopieczny zdro-
wieje, otwiera się na ludzi 
i znajduje nowy dom.
 Jeśli zainteresował 
Cię temat pomocy zwierzę-
tom, zapraszam do kontak-
tu. Udzielimy odpowiedzi 
na wszystkie nurtujące Cię 
pytania. Może już wkrótce 
sam zaczniesz prowadzić 
swój Dom Tymczasowy lub 
wspomożesz okoliczne Fun-
dacje?
 Obecnie w naszych 
Domach Tymczasowych 
mieszkają kociaki, które cze-
kają na swój dom i chętnie 
zwolnią miejsce kolejnym 
potrzebującym. Jeśli chciał-
byś zyskać mruczącego 
przyjaciela na nadchodzące 
długie jesienne wieczory 
i długie lata, skontaktuj się 
z nami. Zdjęcia kociąt dołą-
czam do tego tekstu. 

W sprawie wolontariatu, jak również adopcji, można 
dzwonić pod nr tel.: 604 666 643 lub pisać na adres 
e-mail: ewakm@wp.pl.

Samanta

KOCI KąCIK - wOLONtArIAt DLA KOtów w POtrZebIe
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