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str. SPIS TREŚCI

Okładka: Prezentacja Szwadronu Honorowego 
3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich 

im płk J. Kozietulskiego - 11 listopada 2022 roku.
(foto: Paweł Krupa)

GMINA
Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
Awans gminy Ożarów Mazowiecki
w rankingu zrównoważonego rozwoju
Z PRACY BURMISTRZA
Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Raport inwestycyjny
Autobusy linii 743 i 713
Informacja o preferencyjnej sprzedaży węgla
Rusza przebudowa dworca PKP w Ożarowie 
Mazowieckim 2022-2023
Kolejny etap przebudowy stacji PKP w Ożarowie 
Mazowieckim 2022-2023
Pomoc dla Ukrainy - podsumowanie
Złote gody
Wywiad z Jakubem Szubą
Michał Dominiak: Spartathlon 2022
Pamiętamy
Szkoła pamięta...
 KULTURA
Koncert z okazji 78. rocznicy zakończenia działań 
wojennych Powstania Warszawskiego
Wystawa regionalna - Spacer dawną Poznańską
Jubileusz XX-lecia zespołu Ożarowiacy
Spotkanie autorskie z Anetą Krasińską
Spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską
Za nami już 49. Forum Humanum Mazurkas!
Kalendarium Domu Kultury „Uśmiech”  
- grudzień 2022
HISTORIA
Wystawa pamiątek historycznych
Obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę
OŚWIATA
Nowoczesna szkoła
Rodzice uzdolnionych dzieci o swoich dzieciach
KĄCIK KULINARNY
KĄCIK PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT

 Zapraszamy mieszkańców gminy powyżej 50 roku życia 
(zameldowanych na pobyt stały lub wpisanych do stałego reje-
stru 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 przeciwwskazania 
do zaszczepienia. 
 Podanie szczepionki poprzedzone zostanie badaniem le-
karskim oraz wywiadem w celu stwierdzenia ewentualnych 
przeciwwskazań. 
 W przypadku, gdy zgłaszający się do szczepienia pacjent, za-
deklarowany jest w innym podmiocie leczniczym, niż wyłoniony 
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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AWANS GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
W RANKINGU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 Gmina Ożarów Ma-
zowiecki zajęła wyso-
kie 4 miejsce wśród 602 
gmin miejsko-wiejskich 
w Polsce w Rankingu 
Zrównoważonego Roz-
woju - Edycja 2021. Jest 
to awans o trzy pozycje.
 Miejsce w rankingu ustalane jest na pod-
stawie poziomu wskaźników, tych samych od lat, które opi-
sują rozwój gminy. Wskaźniki dotyczą m.in. wydatków na 
inwestycje, liczby osób bezrobotnych, pracujących, liczby 
podmiotów gospodarczych, liczby osób objętych siecią 
wodociągową i kanalizacyjną, korzystających z oczyszczal-
ni. Największy wzrost w tej edycji dotyczył wydatków na 
projekty inwestycyjne na mieszkańca ze 120,45 punktów 
w 2020 roku na 281,57 punktów w 2021 roku.
 Dyplomy wręczono 7 listopada br., podczas konferen-
cji naukowej zorganizowanej w Sejmie RP przez  Komisję 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Zarządzania Politech-
niki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promo-
cyjnego „Teraz Polska”. W konferencji uczestniczyli Paweł 
Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Andrzej 
Cichal – Przewodniczący Rady Miejskiej, Elżbieta Jastrzęb-
ska-Jóźwiak - Zastępca Burmistrza i Małgorzata Piotrowska 
- Skarbnik Gminy.
        

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

W A Ż N E

UWAGA
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 Uprzejmie informuję, że w  wyniku prowadzonych rozmów Gmina Ożarów Mazowiecki podpisała z  naszym Part-
nerem ZTM w Warszawie stosowne porozumienie w sprawie zmiany trasy linii 743 do przestanku końcowego OS. 
GÓRCZEWSKA przez stację metro BEMOWO. Wprowadzenie nowej trasy planowane jest z dniem 03.12.2022r.  
 Informuję również, że od dnia 14.11.2022 rok (poniedziałek) nastąpiło zwiększenie ilości podjazdów autobusu li-

nii 713 przez przystanek 
Parkowa 01 i Parkowa  02 w 
celu skorelowania odjazdów 
przystanku przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Ożarowie 
Mazowieckim - ul.  Parkowa 
z dzwonkami na koniec lek-
cji. Szczegółowe informacje 
można śledzić na stronie 
internetowej https://www.
wtp.waw.pl/

Paweł Kanclerz
Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego

IN
FO

RM
A

C
JE

D
LA

 M
IE

SZ
K

A
Ń

CÓ
W

RAPORT INWESTYCYJNY
 Mimo jesiennej już aury za oknem na terenie gminy 
prowadzone są każdego dnia różne prace inwestycyjne, 
które w niedalekiej przyszłości rozszerzą ofertę miejsc 
rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców.

Budowa lodowiska

 Trwa budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej 
nr  1 w Ożarowie Mazowieckim. Obecnie trwają prace 
związane z wykonaniem podbudowy pod płytę lodowi-
ska oraz wykonane zostały elementy opaski z kostki be-
tonowej. Kolejnym etapem będzie wykonanie instalacji 
chłodniczej lodowiska wykonanej z rur polietylenowych. 
Docelowo powstanie lodowisko o wymiarach 28x20m, 
z funkcją sezonowego toru wrotkarskiego. Dodatkowo 
nad lodowiskiem powstanie hala namiotowa o wymia-
rach 32x22m oraz 3 pawilony kontenerowe stanowiące 
zaplecze do obsługi lodowiska. Całość prac została wyce-
niona na kwotę ponad 3 mln złotych zł. Mamy nadzieję, 
że obiekt będzie cieszył mieszkańców gminy tej zimy.

Budowa tężni solankowej

 Wkrótce rozpoczną się prace związane z budową tężni 
solankowej na terenie Parku Ołtarzewskiego. W ramach in-
westycji powstanie tężnia wraz z instalacjami: elektryczną, 
wodociągową, technologiczną zasilania tężni, małą infra-
strukturą w postaci ławek, siedzisk i koszy na śmieci oraz 
oświetlenia obiektu. Całość została przez wykonawcę prac 
wyceniona na prawie 600 tysięcy złotych.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej  
im. Szarych Szeregów w Płochocinie

 Rozpoczynamy również projekt inwestycyjny, który 
zakończy się we wrześniu 2023 roku . Na rozstrzygnięcie 
czeka przetarg na termomodernizację Szkoły Podstawo-
wej im. Szarych Szeregów w Płochocinie. W ramach prac 
planowane jest m.in. wykonanie izolacji termicznej oraz 
nowej elewacji budynku, wymianę rynien i rur spusto-
wych, wykonanie wentylacji stropodachów wentylowa-
nych, wykonanie nowej warstwy wykończeniowej dachu, 
ocieplenie i tynkowanie kominów dachowych, ocieplenie 
oraz izolacja ścian fundamentowych oraz wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej w budynku sali gimnastycznej. 

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

AUTOBUSY LINII 743 I 713
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Informacja
 o preferencyjnej 
sprzedaży węgla

 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw do-
mowych tzw. ustawa węglowa, weszła w życie 3 listo-
pada 2022 r. 
 Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się samo-
rządów w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla 
po preferencyjnych cenach. Ww. ustawie towarzyszą roz-
porządzenia - w sprawie wykazu podmiotów uprawnio-
nych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego 
oraz w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jed-
nego gospodarstwa domowego w ramach zakupu prefe-
rencyjnego.
 Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa 
domowego w ramach zakupu preferencyjnego wyno-
si 1,5 tony do 31 grudnia br. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 
2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od 
dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

JAK ZAKUPIĆ WĘGIEL OD GMINY?

 Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki zaintereso-
wani zakupem preferencyjnym węgla od środy 9 listopa-
da 2022 r. mogą składać Wnioski o zakup preferencyjny 
paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
 Ważne: węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły ku-
pić od gminy osoby uprawnione do dodatku węglowego.

WNIOSKI O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA 
STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

DOSTĘPNE SĄ:

 1. w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Oża-
rowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Ma-

zowiecki w godz. pracy urzędu tj.: pn., wt., czw., pt. 8.00-
16.00 oraz śr. 10.00-18.00

WYPEŁNIONY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY 
WĘGLA ZŁOŻYĆ MOŻNA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 1. w wersji papierowej - w Biurze podawczym Urzę-
du Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejo-
wa 2 w godz. pracy urzędu tj.: pn., wt., czw., pt. 8.00-16.00 
oraz śr. 10.00-18.00
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
ePUAP (wówczas Wniosek należy opatrzyć kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wyko-
rzystaniem profilu zaufanego).

 Złożone Wnioski będą na bieżąco weryfikowane, a in-
formacja o wyniku weryfikacji niezwłocznie przekazana 
Wnioskodawcy telefonicznie lub na wskazany we wnio-
sku adres e-mail.

 Na bieżąco będziemy Państwa informować o kolej-
nych działaniach, w tym o terminie dostępności węgla 
do sprzedaży i płatności za zakupiony węgiel.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca burmistrza

Dodatkowe informacje można uzyskać 
telefonicznie pod numerami: 

22 7313235, 22 7313237, 22 7313261

KONCERT Z OKAZJI 78. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA DZIAŁAŃ WOJENNYCH 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

 2 października 2022 roku na Scenie Ołtarzew w Ożarowie 
Mazowieckim miało miejsce szczególne wydarzenie kultural-
ne – koncert z okazji 78. rocznicy zakończenia działań wojen-
nych Powstania Warszawskiego. Przed licznie zgromadzoną 
publicznością wystąpił Chór Kameralny Ab Imo Pectore pod 
dyrekcją Mariusza Latka i z solistką Agnieszką Rudzik. Artyści 
wykonali piosenki z czasu Powstania Warszawskiego. Wy-
słuchaliśmy takich utworów, jak Warszawianka, Hej chłopcy, 
Hymn AK, Ballada o chłopakach z AK, Pałacyk Michla, War-
szawskie dzieci, Marsz Żoliborza, Marsz Mokotowa, Mała 
dziewczynka z AK czy Dziś idę walczyć mamo. Do piosenek 
tych brawurowo zaakompaniowali Emil Zwoliński (klawisze) 
oraz Artur Maciejewski (akordeon), prezentując przy tym tak 
lubiane przez słuchaczy improwizacje. 

 Publiczność Sceny Ołtarzew przyjęła ten oryginalny pro-
jekt z wielkim entuzjazmem i aplauzem. Do sukcesu kon-
certu przyczynił się także prowadzący nić dramaturgiczną 
wydarzenia aktor Robert Walkowski, który przedstawił poezje 
z okresu wojennego. Słowami poetów prowadził on słucha-
czy po przedwojennej Warszawie, malując nostalgiczny obraz 
miasta, którego już nie ma. Pełne młodzieńczej radości, czuło-
ści i nadziei historie, przywoływane przez warszawskie ulice, 
kamienice i parki, stanowiły wstrząsający kontrast z wyłania-
jącymi się z utworów muzycznych obrazami powstańczych 
ruin – tym bardziej sugestywny, że pozbawiony patosu i dra-
matycznych opisów. 

dr Mariusz Latek
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RUSZA PRZEBUDOWA DWORCA PKP W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 2022-2023 
 Jak podaje portal transport-publiczny.pl, PKP 
SA rozstrzygnęły przetarg na przebudowę dworca 
Ożarów Mazowiecki. Oferty poznaliśmy na początku 
września. Wystartowało osiem podmiotów z ofertami 
na kwoty od 10,799 mln zł do 14,164 mln zł brutto. To 
sporo więcej, niż zakładał budżet, określony na kwo-
tę 6,794 mln zł. Ostatecznie jednak PKP SA zwiększyły 
środki i 29 września wybrały ofertę firmy Global Bu-
downictwo, która złożyła najtańszą propozycję.
 Prace potrwają niemal rok. Pierwsze prace budow-
lane związane z modernizacją dworca ruszą niebawem. 
Inwestycja jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych 
z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W czasie ro-

bót podróżni będą korzystać z tymczasowego obiektu. 
Obecnie dworzec PKP w Ożarowie Mazowieckim składa 
się z dwóch budynków.
 Pierwszy, dwukondygnacyjny obiekt przy linii z War-
szawy do Poznania powstał przy końcu XIX w. w typowo 
kolejowym, ceglanym stylu. Drugi budynek, w którym 
do tej pory znajduje się  jednokondygnacyjna pocze-
kalnia, pochodzi z lat 20. XX w. Warto wspomnieć, że 
budynek dworca znajduje się w wojewódzkiej ewiden-
cji zabytków województwa mazowieckiego, dlatego też 
nie przewiduje się dużych zmian. W odpowiedzi na pi-
smo, które wystosowałem do PKP Nieruchomości w ze-
szłym roku, znalazła się następująca informacja:
 Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków elewacja ceglana 2-kondy-
gnacyjnego budynku pochodzącego z XIX w. podlegać 
będzie gruntownemu oczyszczeniu i renowacji, przy 
zastosowaniu technologii przeznaczonej do renowacji 
zabytków murów ceglanych. Budynek 1-kondygnacyjny 
pochodzący z XX w. uzyska nową elewację z zachowa-
niem pierwotnej kolorystki i formy. 
 Wynika z tego, że wygląd zewnętrzny dworca PKP 
nie ulegnie zasadniczym zmianom. Wiadomo, że w czę-
ści dobudowanej dalej funkcjonować będą poczekalnia, 
kasy, powstaną toalety. Wewnątrz przewidziano podwie-
szane sufity; posadzki i ściany do wysokości 1 m zostaną 

wykończone płytkami gresowymi imitującymi lastryko. 
Natomiast w starszej części dwukondygnacyjnej przewi-
dziano część biurową dla najemców oraz pomieszczenia 
techniczne (kotłownia, serwerownia, monitoring).
 W ramach inwestycji renowację przejdzie elewacja 
dworca. Na wyższej, 2-kondygnacyjnej ceglanej części 
zostanie ona wyczyszczona, natomiast na niższej, parte-
rowej planowane jest wykonanie nowych tynków. Dwo-
rzec zyska również nową iluminację, podświetlane napisy 
przestrzenne z nazwą, a także stylizowaną na historyczną 
stolarkę okienną i drzwiową.
 Obsługa podróżnych będzie odbywała się w niższej, 
parterowej części. Wnętrze zaprojektowano nowocze-
śnie w odcieniach szarości i bieli z drewnianym minimali-

stycznym detalem przy kasach. Hol zostanie wyposażony 
w ławki z drewnianymi siedziskami, gabloty na rozkład 
jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów po-
ciągów oraz zegar. W tej części dworca znajdą się rów-
nież pomieszczenia kas biletowych oraz toalety. W wyż-
szej dwukondygnacyjnej części dworca zaprojektowano 
pomieszczenia techniczne, a także przestrzeń biurową 
na wynajem.
 Przebudowa dworca Ożarów Mazowiecki to również 
inwestycja w ekologię i bezpieczeństwo. Żeby ograniczyć 
straty ciepła, budynek zostanie ocieplony od wewnątrz, 
wyposażony w kurtyny powietrzne przy głównych wej-
ściach oraz nową stolarkę okienną i drzwiową. Do ogrze-
wania dworca zamiast kotłowni gazowej będzie używana 
pompa ciepła. W projekcie uwzględniono również budo-
wę zbiorników podziemnych do gromadzenia deszczów-
ki. Po oczyszczeniu zostanie ona użyta do podlewania te-
renów zielonych oraz spłukiwania toalet. O optymalizację 
zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody zadba sys-
tem inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS – Buil-
ding Management System) nadzorujący pracę urządzeń 
i instalacji, w tym nowoczesnych systemów bezpieczeń-
stwa, takich jak monitoring czy kontrola dostępu.
 Przebudowa dworca oznacza również zmiany w jego 
najbliższym otoczeniu. Oprócz budowy pochylni i miejsc 
postojowych nowością będzie, wzniesiona od podstaw, 
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wiata rowerowa, która pomieści 16 jedno-
śladów. W pobliżu dworca zostaną ułożone 
nowe chodniki, zamontowane elementy ma-
łej architektury (m.in. kosze i ławki), a także 
uporządkowana zieleń.
 Koszt przebudowy dworca w Ożarowie 
Mazowieckim to 10,79 mln zł brutto. Inwesto-
rem są Polskie Koleje Państwowe S.A., wyko-
nawcą Global Budownictwo z Częstochowy, 
a dokumentację projektową opracowała pra-
cownia GPVT z Poznania. Planowany termin 
otwarcia dworca dla podróżnych po moder-
nizacji to jesień 2023 roku. Na koniec warto 
zaznaczyć, że obiekt ma być klimatyzowany.
      
   dr Mariusz latek

KOLEJNY ETAP PRZEBUDOWY STACJI PKP W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 2022-2023

  Na stacji w Ożarowie Mazowieckim pasażerowie, 
po  korekcie rozkładu jazdy od 6 listopada 2022 r., ko-
rzystają z nowego peronu. Przygotowano nową wiatę. 
Zakończył się pierwszy etap opóźnionej aż o trzy lata 
przebudowy tej stacji. Prace wystartowały w marcu 
2022 roku. Po przebudowie będą tu dwa nowe wy-
spowe perony. Od dn. 6 listopada br. pasażerowie ko-
rzystają z pierwszego przebudowywanego peronu od 
strony ulicy Żeromskiego. Przygotowana jest długa, 
ok. 170-metrowa wiata, nawiązująca formą i kształtem 
do pierwotnego obiektu. Wykonawca przygotował 
nowy tor. Zamontowane zostały komputerowe urządze-
nia sterowania ruchem kolejowym. Jak zapowiada PKP 
PLK, w listopadzie prace będą widoczne od strony bu-
dynku dworca. Budowane będzie przejście podziemne 
i demontowana kładka nad torami (to już jej ostatnie 
dni). Dojście do peronów zapewnione będzie od strony 
dworca przez zamknięte tory oraz od strony ul. Żerom-
skiego przez przejazd kolejowo-drogowy. Niestety na 
obecną chwilę nie ma możliwości przejścia bezpośred-
nio przez tory na peron od po-
łudniowej strony miasta. Prowa-
dzone są rozmowy z wykonawcą, 
aby  usprawnić dojście do pero-
nów, jednakże priorytetem jest 
bezpieczeństwo pasażerów.
 Organizacja ruchu pociągów 
w kierunku Sochaczewa i War-
szawy została przygotowana we 
współpracy z przewoźnikami. 
Przyjęte rozwiązanie umożliwi 
przewozy i realizację prac mo-
dernizacyjnych. W zastępstwie za 
niektóre pociągi została wprowa-
dzona zastępcza komunikacja au-
tobusowa. Szczegóły dostępne są 
u przewoźników i na stronie por-
talpasażera.pl. Przebudowa stacji 
usprawni dojazdy zarówno w stro-
nę Warszawy, jak i w stronę Kutna.

 Projekt o wartości blisko 120 mln zł netto: „Poprawa 
przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa 
– Kutno etap I Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warsza-
wa – granica LCS Łowicz” finansowany jest w 85% ze środ-
ków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Zakończenie prac przewidziane jest w 2023 roku - infor-
muje PKP PLK. Niedawno zapowiadano, że pierwszy etap 
zakończy się w III kwartale 2022, ale wszystkie prace - 
w połowie 2023 roku. Start inwestycji opóźnił się aż o trzy 
lata – pierwotnie podpisana w 2017 roku umowa przewi-
dywała zakończenie prac w 2020 roku.  
        
  dr Mariusz Latek

 Miejmy nadzieję, że po zakończeniu tej inwestycji, któ-
ra niewątpliwie powoduje pewne uciążliwości dla miesz-
kańców Ożarowa korzystających z kolei, będzie więcej 
połaczeń do Warszawy, a do naszego miasta dzięki torom 
odstawczym, jaki i dwóm peronom, zawita kolej SKM.
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POMOC DLA UKRAINY
- PODSUMOWANIE
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 Od dnia wybuchu wojny w Ukrainie Gmina Oża-
rów Mazowiecki aktywnie i z pełnym zaangażowa-
niem włączyła się w szeroko rozumianą akcję pomo-
cy uchodźcom z Ukrainy. Każdego dnia, poświęcając 
swój własny czas, wielu naszych mieszkańców poma-
gało potrzebującym czy to jako wolontariusze, czy 
w postaci instytucjonalnej. 
Za nami okres najbardziej intensywnej pomocy. 
 Przez ponad 7 miesięcy Hala widowiskowo-sporto-
wa w Kręczkach była domem dla uchodźców z Ukrainy, 
głównie kobiet i dzieci. To prawie 9000 tzw. osobodni 
udzielonego realnego wsparcia potrzebującym. By-
wały dni, w których jednocześnie w Hali przebywało ok. 
70 uchodźców. Wszyscy mieli zapewniony nie tylko dach 
nad głową, ale też pełne wyżywienie, środki czystości, 
w razie potrzeby odzież i leki, transport, pomoc tłumacza 
i psychologa. 17 i 18 października 2022 r. ostatnie oso-
by przebywające w Hali zostały zakwaterowane w nowo 
powstałym Pallotyńskim Centrum „Przyszłość dla Ukra-
iny” w Ołtarzewie, gdzie znalazły bezpieczne schronienie. 
Hala widowiskowo-sportowa ponownie 
została udostępniona mieszkańcom jako 
obiekt sportowy. 
 Od pierwszych dni wojny w siedzibie 
OSP w Ożarowie Mazowieckim zbierali-
śmy leki i środki medyczne przeznaczo-
ne dla walczących, ubrania i odzież dla 
potrzebujących, a w Hali w Kręczkach 
żywność o przedłużonym terminie waż-
ności, środki czystości, chemię gospo-
darczą i środki dla małych dzieci (pielu-
chy, mleko, itp.). Pomoc w tym zakresie 
oferowali nasi mieszkańcy, ale też firmy 
działające na naszym terenie. 
 W szkołach podstawowych utwo-
rzyliśmy oddziały przygotowawcze dla 
uczniów przybywających z Ukrainy, 
a także miejsca w przedszkolach. Dzie-
ciom z Ukrainy zapewniliśmy naukę języ-
ka polskiego i pozostałych przedmiotów, 
umożliwiając im stopniowe wdrażanie 
się w system polskiej edukacji. Łącznie 
z oferty edukacyjnej skorzystało lub ko-
rzysta nadal ponad 500 uczniów.
 Prawie 1600 uchodźców z Ukra-
iny otrzymało numer PESEL w Referacie 
Spraw Obywatelskich. 
 Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 
jednorazowe świadczenie pieniężne dla 
ponad 2400 uchodźców z Ukrainy, na-
tomiast z tytułu zapewnienia zakwatero-
wania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 
za ponad 2200 uchodźców z Ukrainy.
 We współpracy ze szkołą językową 
zorganizowano kurs języka polskiego 
dla ponad 20 uchodźców z Ukrainy.

 
 

 

 
 

 Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie 
w pomoc: Mieszkańcom, Wolontariuszom, Radnym Rady 
Miejskiej, Pracownikom Urzędu Miejskiego, Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Biura Oświaty i pozostałych jednostek 
organizacyjnych, Strażnikom Miejskim, Strażakom Gmin-
nym, przedstawicielom biznesu i organizacji społecznych 
oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali wspólne 
działania pomocowe. 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
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 Działo się. I na wystawie, i w Ożarowie. Bo tak jak 
przed laty, w dniu 6 listopada 1938 roku pracownicy 
Huty Szklanej w Ożarowie wraz z Panem Kazimierzem 
Kamińskim udali się do urn oddać swój głos w wybo-
rach do sejmu V kadencji (patrz, zdjęcie), tak i 84 lata 
później  mieszkańcy naszej gminy przybyli tłumnie 
na pierwszą wystawę Ożarowskich artefaktów z zaso-
bów Stowarzyszenia Ożarowski Portal Historyczny. 
 Wystawa to radość nie tylko oglądających, ale i wy-
stawców! Bo jest to efekt długoletnich poszukiwań cen-
nych śladów przeszłości miasta. A że poszukiwanie, w tak 
ściśle zawężonym temacie jakim jest dawny Ożarów, 
nie należy do spraw łatwych, to pokazanie tych skarbów 
cieszyło już po wielokroć.
 Wiele pamiątek musiało przebyć bardzo długą drogę, 
żeby powrócić do Ożarowa. Kanada, USA, Wielka Bryta-
nia, Francja, Belgia, Niemcy i najdalsze zakątki naszego 
kraju, taki jest dotychczasowy szlak importu ożarowskich 
artefaktów. Czy jakaś pamiątka jest bardziej cenna od in-
nej? Na to pytanie autor artykułu nie odpowie, bo każdy 
kolejny przedmiot związany z naszą lokalną historią jest 
cenny! A tworzenie kolekcji wtedy ma sens, kiedy dorob-
kiem swoich poszukiwań można podzielić się z innymi. 
I tak idąc tym tropem, narodził się pomysł zorganizowa-
nia naszej wystawy. 
 Ponad 250 artefaktów, zdjęcia, dokumenty, pocztówki 
i wiele, wiele innych rzeczy mogli zobaczyć wszyscy, któ-
rzy odwiedzili naszą ekspozycję. Te kilka godzin spędzo-
nych w miłej atmosferze wspomnień i rozmów z naszymi 
gośćmi, pozwoliły nam odbyć swoistą podróż w czasie. 
 Wszystkie słowa uznania za pracę włożoną w przygo-
towanie wystawy tylko utwierdziły nas w przekonaniu, 
że było warto. Dla potwierdzenia zacytuję tylko jeden 
z komentarzy naszego gościa zamieszczony w Interne-
cie po obejrzeniu naszego dorobku. Pan Marcin napisał: 
„Wspaniała wystawa! To była prawdziwa uczta dla 
wszystkich miłośników historii. Serdecznie gratuluję 
i dziękuję za ciekawe prezentacje i opowieści.” To tyl-

ko jedna z kilku opinii naszych widzów, za wszystkie bar-
dzo serdecznie dziękujemy, bo nic tak nie dodaje sił i wy-
trwałości jak takie słowa. 
 W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim do-
tychczasowym darczyńcom, dzięki którym kolekcja cią-
gle się rozrasta. Swoje podziękowania kieruję również 
do dyrekcji Domu Kultury Uśmiech za przychylność i po-
moc w organizacji naszej ekspozycji. Chcę również zachę-
cić Państwa do włączenia się w akcję ratowania ożarow-
skich pamiątek.  
 Niestety często zdarza się tak, że dla niektórych osób 
nic nie warte rzeczy i przedmioty związane z naszym 
miastem i okolicą trafiają na wysypisko. To błąd, pamiątki 
historyczne nie muszą być ze złota, by były cenne. Oży-
wiają naszą wspólną pamięć. Dlatego tu gorąca prośba 
przeglądajcie swoje szuflady, piwnice, strychy i inne za-
pomniane zakamarki. Jesteśmy to winni młodszym poko-
leniom!   

Marcin Soduł
Stowarzyszenie Ożarowski Portal Historyczny

email: oph.kontakt@gmail.com
foto: Małgorzata Wdowiak

WYSTAWA PAMIĄTEK HISTORYCZNYCH
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NOWOCZESNA SZKOŁA
Rozliczenie wyżywienia uczniów 
zawsze pod kontrolą rodziców

 Od 1 listopada 2022 r. w publicznych szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 
wprowadzamy nowoczesny program do rozliczania 
kosztów wyżywienia uczniów w stołówkach szkol-
nych - Opłaty szkoły VULCAN.
 Wprowadzenie jednolitego oprogramowania w pla-
cówkach oświatowych jest odpowiedzią na obecne po-
trzeby rodziców i szkół w zakresie usprawnienia ewi-
dencji i rozliczania opłat za wyżywienie. Program Opłaty 
w szkołach umożliwia rodzicom dostęp do aktualnych 
informacji na temat płatności za posiłki dziecka.
 Nowa aplikacja została dodana do istniejącego już 
programu Dzienniczek VULCAN jako dodatkowe zakładki
„Opłaty” i „Jadłospis”.

Korzystanie z aplikacji Opłaty szkoły 
VULCAN umożliwi rodzicom:

• sprawną komunikację ze szkołą,
• zgłaszanie nieobecności dziecka na posiłkach,
• sprawdzanie salda opłat za posiłki – nadpłaty, zaległości,
• sprawdzenie aktualnego jadłospisu.

Program jest w trakcie rozbudowy
o nowe moduły, tj.:

• zgłoszenie dziecka do korzystania ze stołówki szkolnej,
• deklaracji zapisów na posiłki oraz obsługa procesu 
zmian deklaracji,
• chipy lub karty magnetyczne do odbierania posiłków,
• płatność z poziomu aplikacji.
Szczegółowe informacje w Twojej szkole. 

Michał Turkas
Dyrektor Biura Oświaty

Gminy Ożarów Mazowiecki
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 „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak nie-
zwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. 
Pięćdziesiąt lat wspólnego życia świadczy o miłości 
rodzinnej, wierności, wzajemnym szacunku i zrozu-
mieniu - o trwałości rodziny. To czas zwykłych, co-
dziennych spraw a jednocześnie ważnych wydarzeń, 
czas przeżyć radosnych i smutnych, wyrzeczeń i kom-
promisów, które jeszcze bardziej umacniają więzi ro-
dzinne i sprawiają, że żyje się lepiej.
 8 i 9 listopada 2022 r. w sali widowiskowej Domu Kultury 
„Uśmiech” w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz, wrę-
czył Medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie zostały przyznane Państwu: 
Annie i Zdzisławowi Borczykom , Alicji i Sylwestrowi Bozi-
kom, Marii i Wiesławowi Chlebowskim, Grażynie i Tadeuszo-
wi Dąbrowskim, Annie 
i Waldemarowi Fabi-
szakom, Teresie i Ro-
manowi Foremnikom, 
Teresie i Zbigniewowi 
Grochalskim, Elżbiecie 
i Sławomirowi Jaczew-
skim, Alicji i Henryko-
wi Królom, Danucie 
i Januszowi Leszczyń-
skim, Ewie i Leszkowi 
Olędzkim, Wiesławie 
i Zygmuntowi Pie-
trzakom, Krystynie 
i Edwardowi Pytkow-

skim, Krystynie i Tomaszowi Roguskim, Cecylii i Antoniemu 
Stoińskim, Barbarze i Janowi Sujkowskim. 
 W Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich również licz-
nie uczestniczyli najbliżsi Odznaczonych, sąsiedzi i znajo-
mi. Był  tort weselny, szampan, kwiaty i łzy wzruszenia.  
 Życzymy wszystkim parom, by w zdrowiu i szczęściu 
przeżywali kolejne jubileusze i żeby przeżyty wspólnie 
czas przywoływał wyłącznie dobre wspomnienia. 
Osoby, które mają w rodzinie, wśród swoich znajomych 
pary obchodzące 50 rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego prosimy o zgłaszanie Jubilatów do Urzędu Stanu 
Cywilnego. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwi-
ska Jubilatów oraz datę i miejsce zawarcia związku mał-
żeńskiego. 
  Jolanta Dragan

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

ZŁOTE GODY
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RODZICE UZDOLNIONYCH DZIECI
O SWOICH DZIECIACH

 Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Duch-
nicach przystąpiła do pilotażowego programu wspiera-
jącego najzdolniejszych uczniów w placówkach oświa-
towych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Gminny 
Program Wsparcia Uczniów Uzdolnionych ma na celu 
motywować dzieci i młodzież do podejmowania działań 
prowadzących do odkrycia własnych uzdolnień i pracy 
nad rozwijaniem posiadanych już talentów.
 W ubiegłym roku szkol-
nym w Szkole Podstawowej 
im. W. Rutkiewicz  w Duchni-
cach uczniowie mieli możli-
wość zaprezentowania swo-
ich uzdolnień i umiejętności 
podczas Szkolnego Konkur-
su Talentów - „Mam talent”. 
Pierwsze miejsce zajął 6-let-
ni Max Dymanowski, dru-
gie miejsce uczennica klasy 
3 Pola Orlikowska, a trze-
cie miejsce zajęła Antonina 
Ogłoza z klasy 5.
 Poprzez realizację tego 
gminnego programu szkoła 
zachęca rodziców do wspie-
rania swoich dzieci w ich rozwoju. Zapytaliśmy rodziców 
Maxa, Poli i Antosi jak rozwijał się talent ich pociech?
 Beata Dymanowska: Max ma dostęp do pianina od naj-
młodszych lat, instrument jest w domu. Do mniej więcej 
5 roku życia Max nie za bardzo się nim interesował, grał na 
prostym, zabawkowym pianinku, do którego były specjalnie 
przygotowane proste nutki. Około 6. urodzin zaczął odtwa-
rzać znane mu już melodie na prawdziwym pianinie. Cały 
czas razem z mężem inspirowaliśmy i motywowaliśmy go, 
poprzez aktywne muzykowanie razem z synem.
 Max jest fanem muzyki klasycznej, najchętniej sięga 
po utwory Chopina lub Bethoveena. Jego marzeniem jest 
zagrać Etiudę Rewolucyjną. 
Karina Orlikowska: w przypadku Poli zaczęło się dosyć nie-
winnie, ponieważ córka w domu robiła dosyć dziwne figu-
ry. Kiedy stopą zapalała włącznik od światła, pewnego dnia 
stwierdziłam, że pójdziemy na zajęcia z akrobatyki spor-

towej. To była 
spontaniczna 
decyzja… Pola 
trenuje od 2018 
r. Najpierw mia-
ła 3 razy w ty-
godniu trening, 
a obecnie 5 razy 
w tygodniu po 
2h. Nie od razu 
pokochała ten 
sport, były wzlo-
ty i upadki, pła-

cze, nerwy, nawet był taki moment, że przerwała na miesiąc 
treningi, ale wróciła ze zdwojona siłą.
 Dzisiaj nie wyobraża sobie dnia, w którym musiałaby 
opuścić chociażby jeden trening, to jest ogromna pasja. Ma-
rzeniem córki jest dostać się do Kadry Polski.
 Jesteśmy z naszej córki bardzo dumni i zawsze będzie-
my ją wspierać i pomagać w podejmowaniu decyzji. Córka 
trenuje w klubie sportowym Uts Akro bad w Warszawie, pod 
okiem  trenerki Natalii Lohman.  
Ewa Ogłoza: Antosi największą pasją jest piłka nożna. Pasją 
tą „zaraził” ją starszy brat Kacper i już 2 letnia Tosia kopała 
piłkę. Uczęszczała do klubu sportowego od 6 roku życia. 
Kontuzja kolana zmusiła Tosię do chwilowej przerwy w tre-
ningach. Całe szczęście, że w drugiej klasie odkryła, że lubi 
też śpiewać. I tak powoli rozwijała się jej miłość do śpiewu. 
W domu rzadko możemy podziwiać talent Tosi ponieważ 
wstydzi się występować przy 
nas więc śpiewa przeważnie 
w piwnicy lub garażu. Na-
tomiast występy na scenie 
to zupełnie inna bajka. Brała 
udział już w wielu konkur-
sach, na których jej talent jest 
zawsze zauważany i docenia-
ny. Najlepiej czuje się śpiewa-
jąc po polsku i po angielsku. 
Ulubioną wokalistką Antosi 
jest Sanah, dzięki której To-
sia poznała poezję naszych 
narodowych wieszczów jak: 
W. Szymborska, K. Baczyński 
i wielu innych. Sama też pró-
buje tworzyć własne utwo-
ry, a od września uczęszcza 
do grupy wokalnej Strasna Zaba, w Płochocinie.
 Mam nadzieję, że jej talenty będą rozwijać się dalej. 
Mam wspaniałą córkę!
 Jak wynika z powyższych wypowiedzi, to rodzice umoż-
liwili swoim dzieciom tak wspaniały rozwój. To oni stoją za 
sukcesem dzieci. Wychowanie i rozwój dziecka jest jednym 
z najważniejszych obowiązków rodziców.
 Szkoła Podstawowa w Duchnicach stara się ich w tym 
wspierać. Przystępując do Gminnego Programu Wsparcia 
Uczniów Uzdolnionych, szkoła we współpracy ze środowi-
skiem rodzinnym ucznia, otacza dziecko opieką ze szczegól-
nym uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej. Nie 
można zapominać, że mimo wysoko rozwiniętych zdolności 
poznawczych, dziecko potrzebuje przede wszystkim ciepła 
i miłości, aby nie doprowadzić do rozdźwięku między roz-
wojem twórczym, intelektualnym, a emocjonalnym.

Beata Paplińska
Szkoła Podstawowa

im. W. Rutkiewicz w Duchnicach
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Informator Oża-
rowski: Skąd 
u Ciebie zainte-
resowanie kul-
turystyką? Jaki 
był początek?
Jakub Szuba: 
Kulturystyką za-
interesowałem 
się w wieku 17 
lat. Myślę, że po 
części za sprawą 
„superbohate -

rów”, których oglądałem wtedy na ekranie telewizora 
w filmach, takich jak „Terminator” z Arnoldem Schwarze-
neggerem, czy „Rocky” z Sylwestrem Stallone. Zapewne 
nie było w tamtym okresie chłopaka, który nie chciałby 
wyglądać tak jak oni. Pojawiały się także pierwsze zagra-
niczne magazyny kulturystyczne, które w jakiś sposób 
wpadały w moje ręce rozwijając wyobraźnię, jak chciał-
bym, aby wyglądała moja sylwetka. W taki sposób zaczę-
ła się moja przygoda z siłownią. Pierwsze lata treningów 
spędzone w siłowni warsztatowej stworzonej wspólnie 
z kolegami. Każdy z nas przyniósł to co miał w domu, czy-
li hantle, obciążenie. Ojciec mojego przyjaciela zespawał 
nam ławkę do wyciskania, dodatkowe obciążenie wyto-
czył nam tokarz. Tak więc początek był jak u większości 
młodych chłopaków z tym że  po pewnym czasie z siłow-
ni tej korzystałem już tylko ja. Pozostali koledzy stracili za-
pał. Mój zapał za to trwa do dnia dzisiejszego i z każdym 
rokiem przybiera na sile, a trwa to już ponad 20 lat.
IO: Co Cię najbardziej cieszy w uprawianiu kulturystyki?
JSZ: Najbardziej cieszy mnie świadomość, że dysponu-
jąc odpowiednią wiedzą z ludzkim ciałem można zrobić 
naprawdę wszystko. Wystarczy silna wola, determinacja, 
aby móc kształtować ciało w sposób jaki tylko chcemy. 
Oczywiście wszystko wymaga czasu i nic nie dzieje się 
od razu, ale naprawdę wszystko jest możliwe pod warun-
kiem, że mamy wystarczająco dużo samozaparcia.
IO: Jakie są Twoje wymiary?
JSZ: Szczerze mówiąc nie potrafię odpowiedzieć na to 
pytanie. Jako nastolatek jak każdy młody chłopak, co 
chwila mierzyłem obwód bicepsu, czy klatki piersiowej, 
ale z tego się wyrasta. Dziś jedynym wyznacznikiem for-
my jest dla mnie odbicie w lustrze lub opinia trenera, 
a nie obwody mierzone centymetrem krawieckim.
IO: Jak wyglądają przygotowania do zawodów? Czy 
to wiele wyrzeczeń?
JSZ: Ciężko w kilku zdaniach opisać przygotowania 
do zawodów. Jest to cały proces, który rozpoczyna się 
okresem budowania masy mięśniowej, nadwyżką spo-
żywanych kalorii, bardzo ciężkimi treningami siłowymi 
i pilnowaniem, aby nawet w tym okresie poziom tkanki 
tłuszczowej nie był zbyt wysoki. Następnie przechodzi-

my w okres redukcyjny, gdzie staramy się o maksymal-
ne odtłuszczenie sylwetki, dbając o to, aby pozostała jak 
największa masa mięśniowa przy minimalnym poziomie 
tkanki tłuszczowej. Tuż przed samymi zawodami robimy 
tzw. odwodnienie, aby mięśnie były jak najbardziej wy-
raźne i poprawiła się separacja mięśniowa. To oczywiście 
wszystko w dużym skrócie.
 Wyrzeczenia... zależy jak na to spojrzeć. Zawsze po-
wtarzałem, że gdyby dla mnie to były wyrzeczenia to 
nigdy nie przygotowałbym formy startowej. Robię to, bo 
chcę, bo sprawia mi to radość, daje satysfakcję i nie może 
być tu mowy o wyrzeczeniach.
IO: Największy sukces/najlepsze sportowe doświadczenie?
JSZ: Za swój największy sukces sportowy uważam zdo-
bycie Mistrza Polski Open w Kultu-
rystce Klasycznej w 2020 roku. Re-
prezentowałem także nasz kraj na 
Mistrzostwach Europy zdobywając 
brązowy medal. Najlepsze doświad-
czenie sportowe to udział w tego-
rocznych Mistrzostwach Świata 
w Hiszpanii.
IO: Twoje sportowe marzenie?
JSZ: Moim sportowym marzeniem 
był udział w Mistrzostwach Świata, 
z których na ten moment nie udało 
mi się wrócić z medalem, a którego 
brakuje mi do całkowitego spełnia-
nia sportowego.
IO: Kulturystyka to sport czy spo-
sób na życie?
JSZ: Kulturystą jest się 24 godziny na 
dobę. To przede wszystkim styl życia.  
Czasem oczywiście robi się okresy większego luzu, aby zre-
generować się fizycznie i psychicznie. Później wraca się ze 
zdwojoną siłą do tego stylu życia, który uwielbiam.
IO: Jakie masz pasje poza kulturystyką?
JSZ: Uwielbiam jazdę na rowerze i myślę, że po zakoń-
czeniu swojej przygody z kulturystyką to będzie właśnie 
moja odskocznia.
IO: Kiedy jedziesz na zawody to starasz się promować 
Gminę Ożarów Mazowiecki?
JSZ: Tak. Ważne jest dla mnie miejsce, z którego pocho-
dzę, gdzie się urodziłem i wychowałem. Będąc na Mi-
strzostwach Świata w Santa Susanna z dumą pozowałem 
do zdjęć z flagą naszej gminy. 
 Dziękuję za wywiad i wsparcie przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki mojej pasji i realizacji marzeń.
 Dziekuję siłowni FusGym w Ożarowie Mazowieckim 
i wszystkim, którzy mnie wspierali

Dziękuję za rozmowę i powodzenia 
- Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

„KULTURYSTĄ JEST SIĘ 24 GODZINY NA DOBĘ. 
TO PRZEDE WSZYSTKIM STYL ŻYCIA”

- WYWIAD Z JAKUBEM SZUBĄ,
MIESZKAŃCEM OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

Z pozdrowieniami

dla mieszkańców Ożarowa 

Mazowieckiego
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 Spartathlon to ultramaraton liczący sobie 246 km 
na trasie z Aten do Sparty, którą w 490 roku p.n.e. po-
konał ateński posłaniec Filippides, by prosić Spartan 
o pomoc w wojnie z Persami. Co roku od 1983 roku 
bieg ten ściąga do Grecji najwytrwalszych biegaczy 
z całego świata. Już sam start w tych zawodach jest 
powodem do dumy, gdyż nie wystarczy się na ten 
bieg tak po prostu zapisać. Po pierwsze trzeba spełnić 
pewne minima, w moim przypadku było to osiągnię-
cie w biegu 24-godzinnym co najmniej 180km (mój 
wynik to 203,240 km z 2020 r.). Poza tym trzeba mieć 
szczęście w losowaniu. Liczba startujących jest ogra-
niczona do 400 osób, a chętnych jest kilkakrotnie 
więcej. Moim marzeniem był start w Spartathlonie na 
moje 40-ste urodziny, niestety pandemia pokrzyżo-
wała te plany. Wylosowano mnie rok później.
 Po ogłoszeniu wyników losowania i podjęciu decyzji, 
że podejmuję wyzwanie, cały okres od maja do wrze-
śnia był podporządkowany tylko jednemu, jak najlepiej 
przygotować się do biegu. W tym okresie nie obyło się 
bez komplikacji, kontuzja, koronawirus, ale 28 września, 
w dniu wylotu byłem gotowy.
 Na lotnisku w Atenach przywitał mnie niesamowity 
upał i Tomek, mój serwisant. Tomek i Beata (oboje mnie 
serwisowali) to Polacy mieszkający od ponad 30 lat 
w Grecji. Ugościli mnie, pokazali miasto i kilka innych cie-
kawych zakątków tego kraju.
 Serwisanci w bieganiu ultra to osoby, które w trakcie 
zawodów pomagają zawodnikowi w każdej sytuacji, poda-
ją jedzenie, picie, ubranie, informują o strategii na dalszą 

część biegu. To osoby, 
dzięki którym zawod-
nik nie musi myśleć 
o niczym, ma tylko biec 
i na tym się skupiać.
 Wczesny ranek 30 
września, poranny 
chłód nie zapowia-
dał upału, który miał 
wkrótce nadejść. Ale 
było wiadome, że on 
nastąpi, 36 stopni 
i zero jakiegokolwiek 
cienia.
 Ruszyliśmy spod 
Akropolu o 6:45. Od 
początku spokojnie, 
bez pośpiechu. Pierw-
sze kilometry trasy 
wiodły ulicami Aten, 
pierwszy raz w historii 
częściowo zamknięto 
dla nas ruch, co spo-
wodowało niezado-

wolenie nie-
k t ó r y c h 
k i e rowców. 
Jednak więk-
szość Greków 
z uśmiechem 
nas dopin-
gowała. Po 
o p u s z c z e -
niu Aten 
i minięciu 
okolicznych 
z a k ł a d ó w 
c h e m i c z -
nych, rafine-
rii, aż do Ko-
ryntu biegliśmy wzdłuż malowniczego wybrzeża Morza 
Egejskiego. Naprawdę warto było tu się znaleźć dla tych 
widoków. Już po około 50 km upał dawał się mocno we 
znaki. Rękawki, które rano chroniły ramiona przed chło-
dem, teraz służyły jako transportery do lodu, który w ol-
brzymich ilościach lądował pod koszulką na ciele i czapką 
na głowie.
 Do Kanału Korynckiego (78 km) wszystko przebiegało 
bardzo dobrze, co prawda w okolicach sześćdziesiątego 
kilometra pojawiły się już pierwsze, chwilowe problemy 
żołądkowe, ale nie wpłynęły one ani na tempo, ani na 
ogólne samopoczucie.
 Mówi się, że Spartathlon zaczyna się za Koryntem. 
To prawda. Kiedy biegacz jest już wykończony, nawet 
nie biegiem a upałem, zaczynają się góry. Niestety od 
około setnego kilometra doszły do tego problemy z przyj-
mowaniem pokarmów. Dotąd nigdy nie miałem z tym 
większych problemów, tym razem było inaczej. Każda 
próba zjedzenia czegokolwiek kończyła się wymiotami. 
Nawet najmocniejszy silnik, gdy nie ma paliwa, nie po-
jedzie, pierwszy poważny kryzys przyszedł na podbiegu 
do miejscowości Nemea, zapadające ciemności nasilały 
uczucie zmęczenia.
 Nie pamiętam dokładnie miejsca, gdzie przebiegając 
przez małą wioskę podbiegł do mnie pies. W Grecji jest 
mnóstwo bezdomnych zwierzaków, często bywają agre-
sywne. Ten nie był, widać było, że lgnie do człowieka, naj-
wyraźniej jeszcze do niedawna był pupilem w którymś 
z greckich domostw, ale z jakiś względów został porzu-
cony. Towarzyszył mi przez wiele kilometrów, może 20, 
może 35, nie wiem. Jego towarzystwo dało mi zastrzyk 
energii. Nie myślałem o zmęczeniu, moje myśli skupia-
ły się na zapewnieniu mojemu towarzyszowi bezpie-
czeństwa. Było już ciemno, więc gdy jechało jakieś auto, 
oświetlałem pieska światłem z czołówki, aby ktoś go 
nie rozjechał. Były momenty, że piesek znikał na dłużej 
lub krócej by potowarzyszyć innym uczestnikom biegu. 
Ale zawsze do mnie wracał.

MICHAŁ DOMINIAK:
SPARTATHLON 2022
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 Dobiegły końca, trwające blisko dwa lata, działania mające na celu opracowanie regionalnej ekspozycji pn. 
„Spacer dawną Poznańską”1 , przygotowanej przez Bibliotekę we współpracy ze Stowarzyszeniem Historycz-
nym Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki. Wystawa objęta została Patronatem Honorowym Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza.
 Założeniem wystawy jest przedstawienie ulicy, będą-
cej osią naszego miasta, w ujęciu historycznym, pokazanie 
najważniejszych obiektów architektonicznych oraz osób, 
które w jej pobliżu mieszkały. Zgromadzone materiały gra-
ficzne pochodzą w większości ze zbiorów Stowarzyszenia 
Historycznego WMOM, pozyskaliśmy także niepublikowa-
ne dotychczas w Fototece zdjęcia z Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Część zdjęć dostarczyli (w odpowiedzi na 
ogłoszoną zbiórkę) mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego, 
a zdjęcie promujące wystawę pochodzi ze zbiorów Oża-
rowskiego Portalu Historycznego. Mamy nadzieję, iż zgro-
madzony w ten sposób materiał historyczny i ilustracyjny, 
opracowany w niebanalnej formie przez znaną graficzkę 
Beatę Dymczyk, a będący wynikiem współpracy z osobami 
prywatnymi, instytucjami i organizacjami, w ciekawy i przy-
stępny sposób przybliży historię Ożarowa wszystkim poko-
leniom mieszkańców. 
 Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowa-
nym w realizację tak ogromnego przedsięwzięcia i z przy-
jemnością zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się 
6 grudnia 2022 r. o godz. 18.00 w siedzibie Biblioteki głów-
nej przy ul. Szkolnej 2. Druga odsłona wystawy, tym razem 
uliczna, pojawi się w przestrzeni miejskiej już wkrótce.

Biblioteka Publiczna 
w Ożarowie Mazowieckim

WYSTAWA REGIONALNA

„SPACER DAWNĄ POZNAŃSKĄ”

W programie m.in.:
- powitanie Gości

- uroczyste otwarcie wystawy
- prezentacja multimedialna

- poczęstunek
 
 

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. /22/ 722 12 65, 
www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Organizatorzy:

Patronat Honorowy
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Paweł Kanclerz

Zapraszamy na wernisaż
6 grudnia 2022 r. o godz. 18.00
w siedzibie Biblioteki głównej

przy ul. Szkolnej 2

1  Wystawa realizowana jest w ramach operacji pn. „Doposażenie Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim 
w celu organizacji wystawy „Spacer dawną Poznańską” i innych imprez kulturalnych”, mającej na celu wzmocnienie 
kapitału społecznego poprzez zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, który umożli-
wi organizację wydarzeń kulturalnych. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowana jest w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kampinos.

 Po około 15 godzinach biegu zacząłem być senny. 
Raz, że zbliżała się północ, dwa, że przerwy w dostawie 
energii spowodowane problemami żołądkowymi musia-
ły spowodować utratę mocy. Kumulacja zmęczenia na-
stąpiła w Lyrkii (148 km). Półgodzinna drzemka w punk-
cie kontrolnym dała orzeźwienie. Po wyjściu z punktu 
zaczynał się podbieg, dość stromy. Trochę podbiegałem, 
trochę podchodziłem. Po godzinie takiej wspinaczki 
znów nadszedł mocny kryzys. Nachylenie drogi z każdą 
chwilą wydawało się być coraz większe, wróciła senność 
i doganiał limit czasowy, w głowie zaczęło pojawiać się 
zwątpienie. Próbowałem jeszcze walczyć, zmuszać się 
do przyspieszania, niestety na krótko przed podejściem 
pod górę Sangas dopadł mnie limit czasowy i zakończy-

łem swój udział w punkcie kontrolnym C/P 46 na 158 ki-
lometrze trasy (157,4).
 Pomimo niepowodzenia jestem dumny z samego fak-
tu, że znalazłem się w tak zacnym gronie ultramaratończy-
ków, że mogłem reprezentować nasz kraj i gminę Ożarów 
Mazowiecki na arenie międzynarodowej i po części spełni-
łem swoje marzenie. To niesamowite przeżycie, te emocje 
przed startem, na trasie, tłumy kibiców i dzieciaki z rado-
ścią przybijające piątki biegaczom. Wrócę tam, rozprawić 
się z trasą i dobiec do pomnika Leonidasa w Sparcie.
 Podziękowania za wsparcie i pomoc dla: Gminy Oża-
rów Mazowiecki, Agencji Reklamowej Mediacolor, Obozy 
Górskie. 
    Michał Dominiak
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 W dniach 26 - 27 października dzieci oraz młodzież szkolna wraz 
z  przedstawicielami samorządu lokalnego dekorowali kwiatami gro-
by na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie i Pilaszkowie oraz miejsca 
pamięci na terenie gminy.
 Po raz trzeci w taki sposób została uczczona pamięć wszystkich po-
ległych w czasie wojny. Ten sposób oddania hołdu bohaterom staje się 
z roku na rok „żywą lekcją historii” oraz gminną tradycją.
 Cmentarz wojenny w Ołtarzewie - powstał w 1940 roku, pochowa-
nych zostało na nim prawie tysiąc oficerów i żołnierzy poległych w bitwie 
pod Ożarowem i Ołtarzewem w dniach 12 i 13 września 1939. Cmentarz 
zaprojektowany został przez architekta Zygmunta Hellwiga. Wytyczony został na planie krzyża i w centralnym punk-

cie umieszczono 12-metrowy brzozowy krzyż. Krzyże 
na  grobach żołnierzy były również brzozowe, które 
z czasem zostały zastąpione krzyżami betonowymi. 
 Cmentarz wojenny w Pilaszkowie - znajduje 
się na nim kilkanaście mogił stanowiących miejsca po-
chówku prawie trzystu polskich żołnierzy 3. i 4. Pułku 
Piechoty Legionów Wojska Polskiego zabitych w trak-
cie walk w rejonie Święcic, Pilaszkowa i Witek 12-13 
września 1939 roku. Poległych pochowali we wspólnej 
mogile na terenie parku pracownicy majątku pilasz-
kowskiego, z kolei latem 1940 roku Rada Główna Opie-
kuńcza dokonała ekshumacji i ponownego pochówku 
ponad 240 żołnierzy w obecnym miejscu - udało się 
wówczas zidentyfikować ponad 40 poległych. 
       
 Jolanta Kołodyńska- Rzeźnik

Wydział Spraw Społecznych Urząd Miejski
w Ożarowie Mazowieckim

 

Pamiętamy

 Dzień Wszystkich Świętych to dzień, kiedy odżywają wspo-
mnienia o tych, którzy już odeszli. Spotykamy się na grobach 
naszych bliskich, aby uczcić ich pamięć,  złożyć kwiaty i zapalić 
znicze.
 Szkoła Podstawowa w Umiastowie również pamięta o tych, któ-
rzy już odeszli. Z okazji Wszystkich Świętych Samorząd Uczniowski 
wyszedł z inicjatywą wyjazdu na cmentarz wojenny żołnierzy Wojska 
Polskiego w Ołtarzewie. Do akcji dołączyło się Szkolne Koło Wolonta-
riatu, ogłaszając zbiórkę zniczy. Uczniowie z ogromnym zaangażowa-
niem wzięli udział  w tej akcji.
 Dzięki pomocy rodziców: p. Marty Kubizny-Lemieszkiewicz, 
p. Klaudii Cybury, p. Rafała Reksa i p. Michała Cieślika, przedstawiciele 
szkoły wspólnie z p. Dyrektor, Grażyną Pytkowską oraz Moniką Soko-
łowską,  pojechali na cmentarz w Ołtarzewie. Na początku wizyty, cała 
grupa skierowała swoje kroki na grób p. Ewy Morus, pierwszej dyrektor 
szkoły w Umiastowie. Uczniowie uczcili jej pamięć zapalając znicze. Pa-
mięć żołnierzy poległych na polu chwały we wrześniu 1939 roku uczcili 
minutą ciszy i zapaleniem zniczy. 

Małgorzata Zagajewska
Małgorzata Gutte-Jesionowska

SZKOŁA PAMIĘTA…
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 11 listopada obchody Święta Niepodległości w Gminie Ożarów Mazowiecki rozpoczęły się od uroczystej 
mszy w intencji ojczyzny. Wzięły w niej udział gminne poczty sztandarowe. Po mszy odbył się pokaz kawale-
ryjski zorganizowany przez  Jeździecki Klub Sportowy Umiastów z udziałem Szwadronu Honorowego 3 Pułku 
Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. J. Kozietulskiego. 
 Popołudniu miały miejsce również uroczystości w pobliskich Broniszach, które rozpoczęły się od odśpiewania 
hymnu przy mogile powstańczej, w parku. Następnie można było wysłuchać historii Bitwy pod Broniszami z 1831 r., 
którą przybliżył zebranym Sołtys Andrzej Sagan. 

Obchody 104. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości

przez Polskę
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Obchody 104. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości

przez Polskę

 Wszyscy zebrani oddali hołd poległym żołnie-
rzom składając kwiaty i zapalając znicze. Podniosłego 
charakteru wydarzeniu nadała oprawa uroczystości 
uświetniona przez udział  asysty pocztu sztandarowe-
go szwadronu 3 Pułku Szwoleżerów im. płk. Jana Ko-
zietulskiego.
 Następnie w Filii Domu Kultury „Uśmiech” odbył się 
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu solistów: 
Anny Grabowskiej-Nadwodnej i Krzysztofa Ciupińskie-
go-Świątek oraz Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”. Licz-
nie zebrani mieszkańcy mogli wysłuchać i wspólnie za-
śpiewać m.in. takie pieśni patriotyczne jak: „ Pierwsza 
Kadrowa”, „Ułani, Ułani „Szara piechota” czy „Póki Polska 
żyje w nas”. 
 Liczny udział w tym roku w organizowanych wyda-
rzeniach dzieci i młodzieży daje nadzieję na kultywo-
wanie pamięci i wartości patriotycznych wśród młode-
go pokolenia. 
 W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele 
samorządu Ożarowa Mazowieckiego, członkowie Wir-
tualnego Muzeum Ożarowa Mazowieckiego, harcerze 
oraz licznie przybyli mieszkańcy.
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Zespołu Ludowego Ożarowiacy
Jubileusz XX - lecia

 15 października 2022 to wyjątkowy dzień dla całej folkowej społeczności naszej gminy. W tym dniu nasz rodzimy 
zespół obchodził XX - lecie swojej działalności. Jubileuszowy koncert odbył się w Scenie Ołtarzew. Na uroczystość licz-
nie przybyły rodziny Ożarowiaków oraz zaproszeni goście. Przed publicznością zaprezentowały się wszystkie grupy 
taneczne zespołu, prezentując wspaniały kalejdoskop tańców i pieśni z różnych regionów Polski. Było to wspaniałe, 
barwne i radosne widowisko, podczas którego członkowie zespołu poprzez dziecięcą radość, młodzieńczy entuzjazm 
i wspaniałą dojrzałość, pokazali piękno polskiej kultury, jej różnorodność, te obrazy na długo pozostaną w pamięci.                                                                                                         

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Cichal, W-ce Sta-
rosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego  Pan Wojciech Białas oraz Gospodarz uroczystości Dyrektor Domu Kultury 
Uśmiech Pan Krzysztof Jabłoński wręczyli zespołowi pamiątkowe statuetki życząc dalszych sukcesów w promowaniu 
polskiej kultury w kraju i poza jego granicami. 
 Po koncercie członkowie zespołu świętowali  uczestnicząc  w biesiadzie ludowej, która odbyła się w sali OSP 
w Święcicach.
  Chcielibyśmy podziękować za wsparcie i pomoc przy organizacji jubileuszu:  Warszawskiemu Rolno-Spożywcze-
mu Rynkowi Hurtowemu SA Bronisze, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Duchnice, Delikatesom Bogusia - Państwo 
Bogumiła i Jacek Miziołek, Firmie Farmaceutycznej -TRAMCO Sp. z o.o., OSP w Święcicach, Kołu Gospodyń Wiejskich 
w Święcicach, Rodzicom Ożarowiaków.

KILKA SŁÓW O NASZYCH OŻAROWIAKACH
 Zespół Ludowy „Ożarowiacy” powstał w 2002 roku. Jest to niezwykły fenomen, ponieważ ziemia ożarowska nie po-
siada własnego rodzimego folkloru. Duża część społeczeństwa to ludność napływowa z różnych rejonów Polski. Gdy 
zespół powstawał liczył około 10 dzieci a obecnie jest największą reprezentacyjną  grupą folklorystyczną w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim. Zrzesza dzieci, młodzież i dorosłych. Obecnie zespół  pracuje w pięciu grupach wiekowych. 
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Zespołu Ludowego Ożarowiacy
Jubileusz XX - lecia

W roku 2019 udało się stworzyć grupę dorosłą , która już dziś z wielkim powodzeniem koncertuje prezentując wysoki 
poziom wokalny i taneczny. Zespół  działa w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. Celem działalności 
zespołu jest popularyzacja i kultywowanie polskiej kultury ludowej poprzez taniec, muzykę, obrzędy  i śpiew, ma na 
swoim koncie wiele koncertów w kraju i za granicą, zdobywa czołowe miejsca na przeglądach i festiwalach. Daje wiele 
koncertów okolicznościowych i charytatywnych.
 Organizowane są  spotkania z najmłodszymi naszej gminy /przedszkola, szkoły/, gdzie członkowie zespołu uka-
zują piękno polskiego folkloru i w ten sposób „zarażają” folklorem dzieci od najmłodszych lat, wynikiem tego z roku 
na rok powiększa nam się grono zespołu.
 Program artystyczny zespołu wypełniają  tańce i pieśni z regionu  łowickiego, krakowskiego,   śląskiego, spiskiego, 
lubelskiego, kaszubskiego, lachów sądeckich, a także  polskie tańce narodowe jak polonez, mazur,  krakowiak, oberek, 
kujawiak, jak również spektakle oparte o polskie zwyczaje i obrzędy ludowe, kolędy i pastorałki oraz pieśni patrio-
tyczne. Zespół ludowy „Ożarowiacy”- to dzieci, młodzież i rodzice, stanowią jedną wielką rodzinę, wspólnie pokonują 
problemy i trudności, razem cieszą się i radują. Wzajemnie się wspierają niosąc pomoc w nauce oraz w postrzeganiu  
humanizmu i empatii w obecnych czasach. Jest to niewątpliwie  grupa wspaniałych ludzi, ludzi otwartych na drugie-
go człowieka. Zauważalne jest wielkie zaangażowanie rodziców a nawet całych rodzin w życie zespołu. Zespół ludowy 
„Ożarowiacy” przyczynił się do integracji lokalnego społeczeństwa. 
 Poprzez pracę w zespole pragnę przekazać  młodym pokoleniom, że dziedzictwo kulturowe to wielki obszar , który 
należy odkrywać, badać, nauczać, ocalać od zapomnienia  i wielkim błędem jest odcinanie się od korzeni. Nie wolno 
wyśmiewać, nie wolno  wartościować, tylko akceptować, wykorzystywać i ocalać. Należy tworzyć wspólną płaszczy-
znę porozumienia pomiędzy tradycją i współczesnością.
 Kontynuowanie tradycji i przekazywanie następnym pokoleniom jest możliwe dzięki pełniejszemu poznaniu wła-
snej kultury i dziedzictwa narodowego, ale przede wszystkim poprzez uczestnictwo i organizowanie działań przyczy-
niających się do poznania, odtworzenia i przypomnienia tradycji.
 Wychowując nasze dzieci, musimy patrzeć w przyszłość, a tą przyszłością są nasze dzieci wychowane w polskiej 
kulturze. Mocno w to wierzę, że członkowie naszego Zespołu, idąc w dorosłe życie, z pełną świadomością będą kulty-
wować polską kulturę i przekazywać następnym pokoleniom.

DROGA FOLKOWA RODZINO OŻAROWIAKÓW 
 Niech ten wspaniały jubileusz będzie motywacją do dalszego działania w promowaniu polskiej kultury ludowej 
i wzorem do naśladowania dla innych.                         

  Małgorzata Wojciechowska
                                                                   Kierownik Zespołu Ludowego Ożarowiacy

Dom Kultury Uśmiech
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 20 października 2022 r., w Filii nr 2 w Święcicach mieliśmy przyjemność gościć Panią Anetę Krasińską - pi-
sarkę, polonistkę, logopedę, autorkę kilkunastu książek obyczajowych, pisanych, jak sama mówi, „o kobie-
tach i dla kobiet”. Spotkanie poprowadził Pan Robert Leończyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święcicach, a prywatnie kolega Pani Anety ze studiów.
 Podczas swobodnej, czasem żartobliwej, rozmowy autorka opowiedziała o tym, jak powstała jej pierwsza książka 
i jak prawdziwe historie, postacie i miejsca stały się inspiracją dla jej twórczości. Zdradziła w jaki sposób godzi pisanie 
z życiem rodzinnym, pracą w szkole i innymi swoimi pasjami, jakimi są np. podróże i ogrodnictwo. Mówiła o bo-
haterkach swoich powieści, uwikłanych w trudne relacje rodzinne, zawodowe i społeczne. Więcej czasu poświęciła 

dwóm ostatnim książkom - „Nauczycielka 
z getta” i „Wciąż pod wiatr”, których akcja 
toczy się w okrutnych realiach łódzkiego 
getta. Uczestnicy spotkania pytali pisarkę 
o kwestie związane z dokumentacją powie-
ści historycznych, a przede wszystkim inte-
resowali się jej najbliższymi zamierzeniami 
literackimi.
 Spotkanie autorskie z Panią Anetą Kra-
sińską uświetniło obchody 60-lecia Biblio-
teki w Święcicach.

Teresa Sakowska
Biblioteka Publiczna 

w Ożarowie Mazowieckim
Filia nr 2 w Święcicach

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANETĄ KRASIŃSKĄ

 9 listopada 2022 roku gościem Biblioteki była Magdalena Grzebałkowska, wielokrotnie nagradzana repor-
terka, autorka bestsellerowych książek: „Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego”, „Beksińscy. Portret 
podwójny”, „1945. Wojna i pokój”, „Komeda. Osobiste życie jazzu” oraz „Wojenka. O dzieciach, które dorosły 
bez ostrzeżenia”.
 Spotkanie autorskie w ciekawy sposób poprowadził dr Paweł Jaskulski, Kierownik Działu WSB - Oddziału Doboru 
i Selekcji Księgozbioru Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej woj. Mazowieckiego. Rozmowa po-

czątkowo potoczyła się wokół ostatnich publikacji 
pani Magdaleny, czyli trwającej pracy nad biogra-
fią Marii Konopnickiej oraz dwóch książek nomi-
nowanych do najbardziej prestiżowej polskiej na-
grody literackiej - Nike. Autorka opowiadała o tym, 
jak dużo czasu potrzebuje na zgłębienie tematu, 
w jaki sposób zbiera materiały i jakie napotyka 
przy tym trudności. Ożywioną dyskusję z publicz-
nością wywołała biografia Jana Twardowskiego, 
w której ksiądz pokazany został w odbrązowiony 
sposób, jako osoba pełna paradoksów, zadziwiają-
ca i niejednoznaczna w ocenie. 
 W dyskusji pojawiło się, oprócz poważnych 
i trudnych historyczno-wojennych tematów re-
portaży, także kilka humorystycznych akcentów 
związanych z publikacją Magdaleny Grzebałkow-

skiej i Ewy Winnickiej „Jak się starzeć bez godności”. W książce tej autorki mierzą się z numerem PESEL, opowiadając 
o starzeniu się bez owijania w bawełnę, z ogromnym dystansem do siebie i swojego wieku. Jest to książka nietypowa 
w twórczości obu pań, ale jak widać obie świetnie się odnalazły także w tej konwencji.
 Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, już podczas tradycyjnego wpisywania autografów do książek i robienia 
pamiątkowych zdjęć, licznie przybyli do Biblioteki czytelnicy mieli okazję do osobistych rozmów z autorką. 

Ewa Pawlak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAGDALENĄ GRZEBAŁKOWSKĄ
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ZA NAMI JUŻ 49. FORUM HUMANUM MAZURKAS! 
 Na scenie Hotelu Mazurkas ponownie gościliśmy Royal Lviv Ballet, blisko 40 artystów, którzy zabrali nas w podróż 
do krainy i epoki Dzwonnika z Notre Dame. Balet „Notre Dame de Paris – Esmeralda” łączy w sobie muzykę dwóch 
kompozytorów oraz nowatorską choreografię. Powstał na motywach powieści Wiktora Hugo znany w Polsce rów-
nież pod tytułem Dzwonnik z Notre Dame, osadzony w czasach późnego średniowiecza. Według słów samego au-
tora, jest to „obraz piętnastowiecznego Paryża i całego piętnastego wieku przez pryzmat tego miasta”. Osią powie-
ści jest wątek miłosny archidiakona Klaudiusza Frollo do pięknej Cyganki Esmeraldy. Powieść wydana w 1831 roku 
porusza nietypowe jak na tamte czasy problemy zgubnego pożądania i tolerancji. W powieści nie ma nic białego ani 
czarnego, są tylko odcienie szarości. Nie ma też tu jednoznacznie złej postaci, a nawet okrutne czyny Frolla można 

zrozumieć i budzi on 
współczucie, a nawet 
sympatię czytelnika. 
Autorem choreografii 
jest solista i choreo-
graf Narodowego Ba-
letu Kijowskiego Vic-
tor Szczerbakov, a na 
scenie oglądaliśmy so-
listów Kijowskiego Te-
atru Narodowego, Na-
rodowej Opery Ukrainy 
i Royal Winnipeg Ballet 
oraz pierwszych tan-
cerzy, solistów, kory-
feje i zespół baletowy 
Royal Lviv Ballet. 
 49 Forum Huma-
num Mazurkas otwo-
rzyliśmy Sceną mło-
dych talentów Ireny 
Bartkowskiej, którą wy-
pełnili w całości piękni 

i zdolni uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. R. 
Turczynowicza w Warszawie. Na scenie zaprezentowali nam: 
Adagio z baletu „Paquita”, muz.L.Minkus na podst. chor. M. 
Petipa, Wariacja z baletu „Arlekinada” muz. R. Drigo, chor. M. 
Petipa, Wariacja z baletu „Wieszczka Lalek” muz. J. Bayer, chor. 
N.S. Legat. Oj zobaczymy ich jeszcze na deskach światowej 
sławy baletów!
 O ich występie oraz planach na artystyczną przyszłość na 
Proscenium rozmawiał Prezes Andrzej Bartkowski z Domini-
ką Krysztoforską - pierwszą solistką baletu Teatru Wielkiego 
Opery Narodowej w latach 2009-2018, a od 2018 do 2021 
pierwszą solistką Polskiego Baletu Narodowego w Warszawie, 
odznaczoną srebrnym Gloria Artis. Od 2021 roku Pani Domi-
nika zajmuje się działalnością pedagogiczną, pełniąc funkcję 
vice – Dyrektor Kształcenia Artystycznego Ogólnokształcącej 
Szkoły Baletowej w Warszawie. Przerwę w przedstawieniu 
umiliła naszym Gościom świetna wystawa malarstwa arty-
stów: Michał Suffczyński i Grzegorz Wróbel „Akwarela w mi-
strzowskim duecie”. Kuratorka wystawy niezmiennie była Pani 
Janina Tuora. 
 Do zobaczenia na 50 jubileuszowym Forum Humanum 
Mazurkas!

  Monika Zarębska
Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu 

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel****
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
GRUDZIEŃ 2022

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 4 grudnia (niedziela), godz. 15.00-18.00 - Miastecz-
ko Świętego Mikołaja zaprasza. W programie: spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, kolędowanie z Zespołem Ludowym 
„Ożarowiacy”, spektakl pt. „Bałwanek w opałach” oraz świą-
teczne zabawy i artystyczne warsztaty dla dzieci.

 ▶ 11 grudnia (niedziela), godz. 16.00 - odbędzie się 
wernisaż  - „Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej”.

 ▶ 17 grudnia (sobota) - zapraszamy na świąteczny 
pokaz baletowy. Wystąpią dzieci z grup baletowych 
Domu Kultury „Uśmiech” prowadzonych przez Akade-
mię Ruchu Ecarte.

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 Miejską 
(Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów 
Mazowiecki. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu 
Miejskiego Ożarowa Mazowieckiego.

 ▶ 2 grudnia (piątek), godz. 11.00 - „Autostopem po Gru-
zji” - spotkanie podróżnicze poprowadzi Michał Szulim.

 ▶ 10 grudnia (sobota), godz. 9.00-13.00 - Klub Gier 
Bitewnych zaprasza.

FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH 
W JÓZEFOWIE

 ▶ 18 grudnia (niedziela), godz. 11.00 - Rodzinne 
Warsztaty Świąteczne w Filii Domu Kultury „Uśmiech” 
w Józefowie, ul. Fabryczna 15. Opiekunowie wraz z dziećmi 
będą wykonywać ozdoby świąteczne. Zapraszamy do za-
pisów pod nr tel.: 22 722 50 08. Ilość miejsc ograniczona.

 ▶ 18 grudnia (niedziela), godz. 12.30 - spektakl świą-
teczny dla dzieci z elementami muzycznymi w wykonaniu 
aktorów z Teatru Misiowi Przyjaciele pt. „W Krainie Dziadka 
do Orzechów”. Wstęp wolny

FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH
W BRONISZACH

 ▶ 18 grudnia (niedziela), godz. 14.30 - Najmniejsza 
Opera Świata, Teatr w Kufrze zapraszają na świąteczny mu-
zyczny spektakl marionetkowy dla dzieci. Przedstawienie 
oparte na motywach baletu Piotra Czajkowskiego. Wstęp 
wolny.
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 ▶ 29 września - w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Oża-

rowie Mazowieckim obchodzono Dzień Głośnego Czy-
tania z udziałem pracowników Biblioteki Miejskiej, za-
chęcając dzieci do słuchania dziecięcej literatury.

 ▶ 4 października - uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Duchnicach wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 
#Sprzątamy dla Polski.

 ▶ 12 października - dzieci z Przedszkola Publicznego 
nr 2 obchodziły Dzień Drzewa. Podczas zajęć przedszko-
laki poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla środo-
wiska. Dzieci zasadziły również drzewko i krzewy zaku-
pione przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. 

 ▶ 13 października - w Szkole Podstawowej w Duch-
nicach odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia dzieci 
z klas pierwszych. Pierwszoklasiści otrzymali z tej okazji 
broszurę „Powitanie ucznia”, przygotowaną specjalnie 
na tę okazję przez Stowarzyszenie Wirtualne Muzeum 
Ożarowa Mazowieckiego.

 ▶ 17 października - dzieci z  klas I-III  Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim wzięły  udział 
w koncercie  „Cygańska karawana” , który odbył się w ra-
mach „Spotkań z muzyką” prowadzonych przez Filhar-
monię Narodową.

 ▶ 27 października - Przedszkole Publiczne w Józefo-
wie Pani Małgorzata z Biblioteki Pedagogicznej filia Bło-
nie z teatrzykiem Kamishibai. 

 Kamishibai to teatrzyk obrazkowy ukryty w “drew-
nianej skrzynce”, służący do prezentowania widzom 
ilustracji, które tworzą fabułę, a ich prezentowaniu to-
warzyszy wyjątkowy nastrój. Czterolatki miały okazję 
obejrzeć bajki „Dwa ptaszki” oraz „Jak żyje Ziemia”.

 ▶ 24-28 października - dzieci z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie realizowały projekt pt. ”W teatrze”, 
rozwijając wiedzę na temat sztuki teatralnej, wrażliwość 
na piękno słowa mówionego oraz gry aktorskiej.  Przed-
szkolaki podczas pokazu multimedialnego poznały ro-
dzaje teatrów, nazwy rekwizytów wykorzystywanych 
w teatrach lalkowych. Oglądały spektakl pt. „Śpiąca 
Królewna”. Zwieńczeniem projektu było przedstawienie 
teatralne w wykonaniu zawodowych aktorów z Teatru 
“Koliber” pt. “Jesienny jeżyk”. 

 ▶ 27-28 października - dzieci z Przedszkola Publicz-
nego nr 1 spotkały się z autorką książek dla dzieci, Panią 
Barbarą Szelągowską oraz z ilustratorką książek, Panią 
Moniką Jędrychowską.
- dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazo-
wieckim  zostały „Pasowane na Zerówkowicza”.  Z okazji 
ślubowania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
ołówki.

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 2 października - wieczorek taneczny dla Seniorów. 
 ▶ 2 października - koncert chóru AB Imo Pectore 

z okazji 78 rocznicy zakończenia działań wojennych 
Powstania Warszawskiego. Scena Ołtarzew, ul. Kiliń-
skiego 20.

 ▶ 9 października - wystawa malarstwa artystów ze 
Związku Artystów Plastyków ZAP Warszawa pt. „Czło-
wiek w malarstwie współczesnym”.

 ▶ 15 października - XX-lecie Zespołu Ludowego 
„Ożarowiacy”. Scena Ołtarzew, ul. Kilińskiego 20.

 ▶ 23 października - koncert Piosenki Francuskiej 
w wykonaniu Kasi Sokołowskiej z Zespołem.

 ▶ 6 listopada - Ożarowski Portal Historyczny - wysta-
wa pamiątek z Gminy Ożarów Mazowiecki.

FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH W BRONISZACH

 ▶ 8 października - warsztaty lalkarskie (budowa lalki 
teatralnej) dla dzieci. Pod kierunkiem doświadczonego 
aktora z Teatru Igraszka, zainteresowani, używając wy-
obraźni, własnoręcznie wykonali lalki teatralne.

 ▶ 23 października - w ramach warsztatów jesien-
nych, przeprowadzone zostały zajęcia dla rodzin, pod-
czas których uczestnicy wykonali ozdobne kompozycje 
kwiatowe w dyniowych wazonach.

 FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH W JÓZEFOWIE

 ▶ 8 października - spektakl dla dzieci pt. „Magiczny Miód” 
w wykonaniu aktorów z Teatru Igraszka. 

 ▶ 16 października - „Jesienne lampiony” - czyli plastycz-
ne warsztaty rodzinne, których motywem przewodnim była 
kolba kukurydzy. Uczestnicy korzystali również z darów je-
sieni takich jak: jarzębina, liście, kasztany itp.

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



24 Informator Ożarowski 9/131 2022

 ▶ Uchwała Nr LIX/535/22 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr LIX/536/22 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

 ▶ Uchwała Nr LIX/537/22 w sprawie nieodpłatnego na-
bycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.

 ▶ Uchwała Nr LIX/538/22 w sprawie odpłatnego na-
bycia nieruchomości położonej w Duchnicach.

 ▶ Uchwała Nr LIX/539/22 w sprawie wyrażenia zgody 
na  odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony służeb-
ności przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej 
w obrębie ewidencyjnym Ołtarzew w gminie Ożarów Ma-
zowiecki.

 ▶ Uchwała Nr LIX/540/22 w sprawie likwidacji  samo-
rządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład 
Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim w celu 
przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Zakład 
Usług Komunalnych  w Ożarowie Mazowieckim i nadania 
nowej jednostce Statutu.

 ▶ Uchwała Nr LIX/541/22 w sprawie uchylenia uchwa-

ły Nr LVIII/530/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 22 września 2022 r w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów 
Mazowiecki dla obszaru Duchnice - Ołtarzew - część II.

 ▶ Uchwała Nr LIX/542/22 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów 
Mazowiecki dla obszaru Duchnice - Ołtarzew - część II.

 ▶ Uchwała Nr LIX/543/22 w sprawie przekazania 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę 
Nr XLIX/464/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 17 lutego 2022 r.

 ▶ Uchwała Nr LIX/544/22 w sprawie rozpatrzenia po-
nownej skargi na 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 LIX sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 20 października 2022 r.
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PODPISANO UMOWY:

 ▶ z wykonawcą:  NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach na zakup wraz z dostawą sprzętu 
komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmi-
na” za cenę ofertową brutto: 142.789,47 zł

 ▶ z wykonawcą: Matcom Marcin Sebastian Ziółek z sie-
dzibą w Szczytnie na dostawę laptopów z oprogramo-
waniem dla Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach 
projektu „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym  - Granty PPGR” - za cenę ofertową 
brutto: 76.603,17 zł

 ▶ z wykonawcą: F.H.U. COMTER Paweł Trojanowski z sie-
dzibą w Głusk/Leoncin na wykonanie projektu i budowa 
Przedszkola 12-to oddziałowego dla 300 dzieci przy ul. 
Tęczowej/1-go Maja  w Ożarowie Mazowieckim - za cenę 
ofertową brutto: 21.599.249,00 zł

 ▶ z wykonawcą: TRAFICO Marta Oksięciuk-Błońska z sie-
dzibą w Warszawie na powtórzenie podobnych robót 
budowlanych do umowy Nr RZP.272.4.5.AB.2022 z dnia 
15 marca 2022 r., polegających na utrzymaniu, kon-
serwacji i oznakowaniu dróg gminnych (oznakowanie 
pionowe i poziome, konserwacja i utrzymanie sygna-
lizacji świetlnej) - za cenę ofertową brutto: 92.070,42 zł

 ▶ z wykonawcą: P.H.U. GAMMA Andrzej Zakrzewski z sie-
dzibą w Warszawie na powtórzenie podobnych usług  
do umowy Nr RZP.272.3.3.2022 z dnia 08 marca 2022 
r., polegających na wycince, pielęgnacji, konserwacji 
i korekcie drzew i krzewów oraz innych pracach zwią-
zanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Oża-
rów Mazowiecki (do wysokości środków zabezpieczo-
nych w budżecie tj. kwoty 230.084,70 zł)

 ▶ z wykonawcą: BRUMEX Piotr Kowalczyk z siedzi-
bą w Wolskie na powtórzenie podobnych robót bu-

dowlanych  do umowy Nr RZP.272.13.10.2022 z dnia 
11  kwietnia 2022 r., polegających na remoncie cząst-
kowym dróg i chodników o nawierzchni z kostki i płyt 
betonowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 
(do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie 
tj. kwoty 200.000,00 zł).

OGŁOSZONO-WSZCZĘTO POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

 ▶ odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych Gminy 
Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2022/2023                                                                            

 ▶ przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z dro-
gami gminnymi ul. Floriana i ul. Strażacką wraz z przebu-
dową i budową infrastruktury technicznej w m. Ożarów 
Maz.owiecki

 ▶ budowa budynku Świetlicy, dz. nr ew. 121/1 Gmina 
Ożarów Mazowiecki (postępowanie powtórzone)

 ▶ termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Płochoci-
nie w ramach projektu: „Kompleksowa termomoderniza-
cja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów 
Mazowiecki - etap II”, współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priory-
tetowej XII „REACT –EU dla Mazowsza” Działania 12.1 „RE-
ACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej na Mazowszu” Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
oraz termomodernizacja i instalowanie  instalacji gazowej 
dla budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów 
przy ul. Lipowej 3, dz. nr ew. 23/1, obręb 0035 SHR Wolica, 
jedn. ew. 143206_5 Ożarów Mazowiecki”.
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Bryzol wołowy w sosie z suszonych podgrzybków 
z ziemniakami z wody i jajkiem w koszulce

Z przepiśnika pana domu

Składniki:
 ▶ 40 g suszonych podgrzybków,
 ▶ 1 cebula,
 ▶ 2 łyżki masła,
 ▶ 150 ml śmietany kremówki (30%),
 ▶ 500 g mięsa wołowego (np. antrykotu),
 ▶ 2 jajka,
 ▶ pęczek natki,
 ▶ mąka (do obtoczenia mięsa),
 ▶ olej rzepakowy (do smażenia),
 ▶ sól, świeżo zmielony pieprz (do smaku).

Sposób wykonania: 
 Masło rozpuszczamy na patelni i podsma-
żamy na nim cebulę pokrojoną w kostkę. Gdy 
się zeszkli, dodajemy wcześniej namoczone 
i  pokrojone podgrzybki. Smażymy przez okło 
5 minut (aż grzyby zmiękną), po czym wlewamy na patelnię śmietankę. Redukujemy na wolnym ogniu. Doprawiamy 
do smaku solą, pieprzem i siekaną natką.
 Wołowinę mielimy w maszynce z użyciem sitka o grubych oczkach. Łączymy mięso z rozkłóconym jajkiem, dopra-
wiamy solą i pieprzem, mieszamy tak, by składniki połączyły się w jednolitą masę. Formujemy z niej 4 kule i spłasz-
czamy je na dość cienkie kotlety. Każdy obtaczamy w mące. Smażymy  na rozgrzanym oleju (po 1,5-2 minuty z każdej 
strony).
 Bryzol podajemy polany sosem grzybowym z porcją gotowanych ziemniaków i jajkiem w koszulce na wierzchu.

                                                                    Smacznego    
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Szanowni Państwo!
 Do Policji cały czas zgłaszają się osoby, które zostały oszukane metodą na tzw. „wnuczka” lub „policjanta”. 
Ofiarami tych przestępstw są najczęściej  osoby starsze, często samotne i zbyt ufne.
 Oszuści dzwonią na stacjonarny numer telefonu. Często podają się za policjanta. Informują, że wnuczek albo 
inny członek rodziny miał wypadek i aby uniknąć więzienia, musicie przekazać pieniądze, aby go wykupić.
 Historie przekazywane przez oszustów są różne. Informuję, że jest policjantem i właśnie trwa policyjna akcja, 
w której należy pomóc. Mówi, że właśnie staliście się ofiarą wyłudzenia, ale na szczęście Policja obserwuje oszusta 
i może zatrzymać go na gorącym uczynku. Fałszywy funkcjonariusz przekonuje, że potrzebna będzie wzajemna 
współpraca. Chodzi o przekazanie pieniędzy, które zostaną wykorzystane do przygotowania fikcyjnej prowokacji. 
Fałszywy funkcjonariusz mówi, jak macie dalej postępować i prosi o wypłatę oszczędności z banku lub zabra-
nie ich z domu, a później przekazanie ich nieznanej wam osobie lub pozostawienie we wskazanym miejscu, np. 
w koszu na śmieci.  Dodatkowo zapewnia, że po całej akcji pieniądze zostaną zwrócone. Niestety część seniorów 
będąc przekonana, że pomaga Policji, przekazuje pieniądze oszustom. 

POLICJANCI NIGDY NIE DZWONIĄ Z ŻĄDANIAMI PRZEKAZANIA PIENIĘDZY. NIGDY TEŻ NIE PROSZĄ 
O UDZIAŁ W „TAJNYCH” OPERACJACH POLICJI.

 Jeżeli podejrzewasz, że ktoś próbuje Cię oszukać upewnij się, że zakończyłeś rozmowę telefoniczną z oszu-
stem (w słuchawce telefonu usłyszysz sygnał ciągły), a następnie natychmiast dzwoń pod numer 112 lub zgłoś się 
do najbliższej jednostki Policji.

                                                            Komendant Powiatowy Policji
                                                               dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

A P E L
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 
Z SIEDZIBĄ W STARYCH BABICACH
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 Od początku zimy, szczególnie zaś w okresie 
przedświątecznym, większość z nas szykuje się na 
chwile bliskości i ciepła, często spędzane z najbliższy-
mi.
 W tym czasie, warto podarować prezent tym, którzy 
bez nas mogą do wiosny nie przetrwać. 
Oto co możesz zrobić, aby pomóc:
- zostaw otwarte okienko do piwnicy, pamiętając, że 
uchylone okno może grozić zaklinowaniem i śmiercią 

zwierzaka,
- zrób małe wejście 
do budynku gospodar-
czego,
- postaw na ogród-
ku nieduże pudełko 
ocieplone styropia-
nem - możesz je kupić 
lub zrobić np. wspólnie 
z dziećmi,
- jeśli trzymasz psa na 
ogródku albo widujesz 
gdzieś psa, który miesz-
ka na dworze - upewnij 

się, że ma on nie przeciekającą, odizolowaną od ziemi, 
ocieploną budę.
  W przestrzeni, do której umożliwiliśmy zwierzętom 
dostęp warto umieścić polarowy kocyk lub np. starą po-
larową bluzę (nie bez powodu wspominam o polarze - 
jest to materiał, który nie chłonie wilgoci), zaś psią budę 
ze względu na większy gabaryt najkorzystniej wyłożyć 

słomą. Jest to tani, 
ekologiczny ocie-
placz, który za kilka 
- kilkanaście zło-
tych możesz nabyć 
od rolnika, koniarza 
czy hodowcy zwie-
rząt hodowlanych, 
przy których utrzy-
maniu jest często 
stosowana. Jeśli 
masz kłopot z po-
zyskaniem słomy, 
zadzwoń pod nr te-
lefonu 604 666 643.
 Zachowaj czujność i bądź uważny, a tegoroczna zima 
naszym zwierzętom będzie niestraszna. Jeśli natomiast 
spotkasz zwierzę przemarznięte, przemoczone, chore 
i głodne, które nie poradzi sobie na wolności - koniecznie 
zgłoś je naszemu Wydziałowi Ochrony Środowiska pod 
numerem kontaktowym 22 731 32 61. 
 Zwierzęta chore i bezdomne potrzebują naszej po-
mocy przez cały rok. Pod opieką Fundacji Chcę Mieć Przy-
szłość, w domach Wolontariuszy znajdują się zwierzęta, 
wymagające leczenia oraz karmy. Jeśli chcesz dołożyć 
cegiełkę do naszej działalności, zachęcamy do wpłaty 
nawet drobnej kwoty na konto 06 1140 1010 0000 5458 
9000 1005. Dzięki Waszemu wsparciu możemy dalej po-
magać.

Ewa i Samanta

POMÓŻ NASZYM CZWORONOGOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
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Dokarmiaj ptaki
mądrze

Pieczywo i inne ludzkie pokarmy
z solą lub przyprawami bardzo szkodzą! 
Mniejsze ptaki dokarmiaj ziarnem 
– najlepiej słonecznikiem. 
Łabędzie i kaczki jedzą 
ziarna zbóż, płatki, kasze. 

Dokarmiaj dopiero gry przyjdą mrozy. 
Wcześniej - zachęcasz ptaki do pozostania na zimę
a nasze mrozy są dla nich niebezpieczne.

Dokarmiaj w czystym 
i bezpiecznym miejscu
żeby ptaki nie zarażały się chorobami 
i żeby nie zjadł ich kot.

Dokarmiaj regularnie.
Nie pozwól, żeby ptaki zamarzły czekając na jedzenie!



PORANKI
FILMOWE

dla dzieci

Zapraszamy w soboty:
05.11, 19.11, 26.11, 10.12, 17.12

godzina 10.00
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Maz., ul. Szkolna 2 

Biężący repertuar jest dostępny na naszym profilu      Facebook

wstęp wolny




