
Skatepark w kręczkach gotowy
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Okładka: Skatepark w Kręczkach. 
Foto: P. Krupa
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Szanowni Rodzice,

 Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom w zakresie 
połączenia opieki nad dzieckiem z obowiązkami zawo-
dowymi podczas wakacji, organizujemy dyżur wakacyj-
ny dla dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. Dyżury odbędą się w miesiącach lipiec 
i sierpień 2023 r., zgodnie z harmonogramem dyżurów 
dostępnym na stronie  www.ozarow-mazowiecki.pl

 Aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny, rodzice skła-
dają wniosek:

 ▶ do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do któ-
rego dziecko uczęszcza – dotyczy opieki w czasie, kiedy 
macierzysta placówka pełni wakacyjny dyżur;

 ▶ do Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki - dotyczy 
opieki w czasie, kiedy macierzysta placówka nie pracuje.  
 Składając dwa wnioski, można zapewnić dziecku 
opiekę w czasie całych wakacji.
 termin składania wniosków: 3 - 28 kwietnia 2023 r.
Szczegółowe zasady zapisów na dyżur wakacyjny oraz 
formularze wniosków dostępne są na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, w Biu-
rze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki oraz w każdej 
placówce oświatowej. 
 Proszę o przemyślane zgłaszanie dziecka na dyżur, co 
umożliwi nam właściwą organizację pracy poszczegól-
nych placówek.

Michał Turkas
Dyrektor Biura Oświaty

Gminy Ożarów Mazowiecki

dyżur Wakacyjny
W prZedSZkOLacH

i SZkOłacH pOdStaWOWycH
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 Od kilku lat na terenie przy Hali widowiskowo-spor-
towej w Kręczkach trwają intensywne działania polega-
jące na zagospodarowaniu pustej dotychczas przestrzeni 
w sposób, który będzie służył mieszkańcom do spędza-
nia aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 
I tak w drugiej połowie ubiegłego roku można było za-
obserwować obok toru rowerowego ,,pumptrack”, pręż-
nie postępujące prace budowlane. Od lipca wykonano 

nawierzchnię betonową o powierzchni ponad 950 m2, 
do której zamontowano 10 zespolonych urządzeń m.in. 
Jumpbox, Pipe + Mini Quarter, Bank Ramp, Street Plat-
form. Warto dodać, że w ramach inwestycji wykonano 
oświetlenie skateparku, dlatego można z niego korzystać 
również po zmroku. 
 Wykonany obiekt jest przeznaczony do jazdy na rol-
kach, deskorolce i hulajnodze i mogą z niego korzystać 

osoby ze wszystkich grup wiekowych. Skatepark został 
połączony z wybudowanym w 2020 r. i rozbudowanym 
w 2021 r. torem rowerowym typu ,,pumptrack”. 
 Całkowity koszt realizacji wyniósł ponad 1,5 mln zł. Na 
budowę obiektu pozyskano wsparcie finansowe w wyso-
kości 300 tys. zł ze środków budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

 Zachęcamy do korzystania z nowego obiektu i przy-
pominamy o zastosowaniu środków bezpieczeństwa 
w postaci kasku i ochraniaczy. Mamy nadzieję, że skate-
park zapewni Państwu moc pozytywnych wrażeń i przy-
czyni się do rozwijania sportowego ducha dzieci i mło-
dzieży.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

Skatepark
w kręczkach gotowy

 950 m2 powierzchni, 10 zestawów zespolonych urządzeń, strefa odpoczynku, oświetlenie i od-
wodnienie - to elementy, które wchodzą w skład nowego obiektu rekreacyjnego oddanego do użyt-
kowania dla mieszkańców.
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ROZPOCZĘTA
 ponad 10 mln złotych – to wartość umowy podpi-
sanej 24 stycznia br. pomiędzy Gminą a Wykonawcą 
prac termomodernizacyjnych budynku Szkoły pod-
stawowej im. Szarych Szeregów w płochocinie.  
 Inwestycja swoim zakresem obejmie m.in. ocieple-
nie ścian zewnętrznych, gruntowny remont dachu bu-

dynku szkoły i sali gimnastycznej, modernizację insta-
lacji wewnętrznych wraz z montażem nowego źródła 
ciepła, wymianę orynnowania, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, montaż energooszczędnego oświetlenia, 
modernizację technologii kuchni oraz montaż Odnawial-
nych Źródeł Energii. 

 Termomodernizacja placówki w Płochocinie jest reali-
zowana w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomo-
dernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Ożarów Mazowiecki - etap II” z dofinansowaniem w kwo-
cie blisko 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Otrzymane dofinansowanie jest efektem decyzji Zarządu 
Województwa Mazowieckiego oraz reakcji Unii Euro-
pejskiej, która od lat wspiera inwestycje mające na celu 
przejście na gospodarkę niskoemisyjną i efektywne wy-
korzystanie zasobów naturalnych. Fundusze pochodzą 
z tzw. inicjatywy REACT-EU będącej odpowiedzią Europy 

na skutki pandemii COVID-19.
 Z racji trwającego roku szkolnego i odbywających 
się w budynku zajęć dydaktycznych, prace termomo-
dernizacyjne są ogromnym wyzwaniem logistycz-
nym i organizacyjnym dla Inwestora. Jednak tego 
rodzaju inwestycja ostatecznie poprawi komfort 
korzystania z obiektu dla uczniów i pracowników 
oraz znacząco wpłynie na zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku i zmniejszenie emisji szko-
dliwych gazów i pyłów do atmosfery. Planowany 
termin zakończenia prac to druga połowa bieżącego 
roku.
 Bardzo dziękuję kadrze pedagogicznej, dyrekcji 
oraz rodzicom za zrozumienie przejściowych trudno-
ści w funkcjonowaniu placówki.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych
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REKRuTACJA DO PublICZNYCH SZKóŁ I PRZEDSZKOlI
W  GMINIE OżARóW MAZOWIECKI

 rekrutacja do publicznych przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych 
i klas pierwszych szkół podstawo-
wych odbywać się będzie poprzez 
System elektronicznej rekrutacji. 
Wniosek rekrutacyjny wraz z załącz-
nikami składa się elektronicznie za 
pośrednictwem systemu rekrutacji 
do placówek oświatowych Gminy 
Ożarów mazowiecki, logując się na 
stronie http://rekrutacja.ozarow-ma-
zowiecki.pl. cały proces rekrutacji 
został pomyślany tak, aby maksymal-
nie uprościć i przyspieszyć złożenie 
przez państwa wniosku. 
 Rodzice posiadający profil zaufany 
zapiszą swoje dziecko poprzez złożenie 
wniosku na platformie rekrutacyjnej. 
Jeżeli rodzice nie posiadają profilu za-
ufanego, niezbędnego do podpisania 
elektronicznego wniosku rekrutacyjne-
go, mogą wniosek wydrukować, podpi-
sać odręcznie i dostarczyć do placówki 
oświatowej pierwszego wyboru.
 Zachęcamy do założenia profilu za-
ufanego na stronie www.pz.gov.pl. Za-
łożony profil potwierdzamy w Urzędzie 
Miejskim w Ożarowie Mazowieckim lub 
poprzez usługi bankowości elektronicz-
nej w wielu bankach w Polsce.

Terminy elektronicznej
rekrutacji: 

•	 22	 luty	-	28	 luty	2023	r.	–	składanie	
przez rodziców deklaracji o kontynu-
owaniu przez dziecko wychowania 
przedszkolnego,
•	 1	marca	-	31	marca	2023	r.	–	składanie	przez	rodziców	
wniosków do publicznych przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych tzw. „zerówek” oraz do klas pierwszych szkoły 
podstawowej.

Zasady rekrutacji do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych 

na rok szkolny 2023/2024:

1. W pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę 
kryteria ustawowe:
•	 wielodzietność	rodziny,
•	 niepełnosprawność	dziecka,	rodzeństwa	lub	rodzica,
•	 samotne	wychowywanie	dziecka	w	rodzinie,
•	 objęcie	pieczą	zastępczą.

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwier-
dzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami.
2. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyj-
nego pozostaną wolne miejsca, w przedszkolu przepro-
wadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę 
brane są tzw. samorządowe kryteria rekrutacji. Kryte-
ria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce 
„Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.
 Poszczególne etapy e-rekrutacji przedstawia również 
załączona infografika. Szczegółowe informacje w spra-
wie rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej  
http://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl/, w przed-
szkolach, szkołach podstawowych oraz w Biurze Oświaty 
Gminy Ożarów Mazowiecki, tel. 22 721-28-23. 

Dyrektor Biura Oświaty
Gminy Ożarów Mazowiecki

      Michał Turkas
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WYMIANA KOTŁóW GRZEWCZYCH Z DOPŁATĄ Z buDżETu GMINY W 2023 R.

 Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogo-
wą od 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego 
obowiązuje zakaz używania tzw. ,,kopciuchów”, dlatego 
również w tym roku zachęcamy do skorzystania z gmin-
nej dotacji. Gminny Program jest działaniem wieloletnim, 
które cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony miesz-
kańców, zatem do 28 kwietnia 2023 r. do godz. 16:00 trwa 
kolejny nabór wniosków do realizacji w 2023 r.

Główne założenia programu:

 ▶ Program dotyczy wymiany dotychczas użytkowane-
go starego źródła ciepła, które w wyniku realizacji pro-
gramu zostanie trwale zlikwidowane (instalacja pierw-
szego źródła ciepła np. w nowo wybudowanym obiekcie 
nie jest objęta wsparciem w ramach programu),

 ▶ Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia 
rzeczowego, nie pieniężnej refundacji poniesionych 
przez mieszkańca kosztów samodzielnej wymiany kotła 
grzewczego,

 ▶ Zakup i montaż źródeł ciepła będzie realizowany 
przez gminę, za pośrednictwem wyłonionego zgodnie 
z ustawą prawo zamówień publicznych Wykonawcy, po 
wniesieniu przez Mieszkańca wkładu własnego oraz do-
stosowaniu wewnętrznej instalacji do podłączenia no-
wego źródła ciepła,

 ▶ Program obejmuje wymianę źródeł ciepła na kon-
densacyjne kotły gazowe (jedno lub dwu-funkcyjne), 
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możli-
wość instalacji kotłów na biomasę,

 ▶ Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła 
w budynkach wykorzystywanych sezonowo oraz takich, 
w których na potrzeby prowadzenia działalności gospo-
darczej wykorzystywane jest więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej,

 ▶ Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie 
kompletnej, poprawnie wypełnionej deklaracji oraz za-
kwalifikowanie wniosku na listę podstawową naboru na 
2023 rok. O wpisaniu na listę podstawową decyduje ko-
lejność wpływu Deklaracji do Urzędu Miejskiego w Oża-
rowie Mazowieckim (za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej bądź w formie papierowej).
 Dokumentacja dotycząca naboru (regulamin wraz 
z drukiem deklaracji uczestnictwa) dostępne są na stro-
nie internetowej ozarow-mazowiecki.pl w zakładce STRE-
FA MIESZKAŃCA/WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH. 
Wersja papierowa dostępna jest także w Urzędzie Miej-
skim w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2.
 deklaracje będą przyjmowane do dnia 28 kwiet-
nia 2023 r. do godz. 16:00:

 ▶ w wersji elektronicznej (skan) przesłane na wskazany 
w deklaracji adres e-mail: rfz@ozarow-mazowiecki.pl.

Lub
 ▶ w wersji papierowej – w Urzędzie Miejskim przy 

ul. Kolejowej 2 w godzinach pracy tj. środy 10:00-18:00, 
pozostałe dni tygodnia w godz. 8:00-16:00
 Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy 
mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy przy 
rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali 
w zeznaniu podatkowym Gminę Ożarów Mazowiecki jako 
miejsce zamieszkania. Rolnikom niepracującym i niepro-
wadzącym działalności gospodarczej przysługuje prawo 
do uzyskania wsparcia pod warunkiem, że są zameldo-
wani na stałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
 Wszelkich informacji na temat Programu udzielają 
pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych:

 ▶ kontakt telefoniczny: 22 731 32 28 (w środy 10:00-
18:00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8:00-16:00),

 ▶ kontakt e-mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl 

Referat Funduszy Zewnętrznych

 realizacja kolejnej edycji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów mazowiecki została za-
kończona. W 2022 r. nowe zestawy grzewcze zostały zamontowane w 46 gospodarstwach domowych. Od mo-
mentu powstania idei gminnego wsparcia działań mających realny wpływ na polepszenie stanu jakości powie-
trza (edycja 2017 r., edycja 2019 r., edycja 2020 r., edycja 2021 r., edycja 2022 r.) udało się wymienić 476 starych 
źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne zestawy grzewcze.
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 rozpoczęto prace związane z rozbudową skrzy-
żowania dróg gminnych ulic Strażackiej i Floriana 
z drogą krajową nr 92 ul. poznańską. 
 Pierwszy etap stanowi wycinka i przesadzenia drzew 
kolidujących z rozbudową, prac związanych z budową 

kanału technologicznego oraz budową kanalizacji desz-
czowej na ulicy Floriana. W kolejnych etapach rozpocz-
niemy roboty brukarskie po zachodniej stronie ulicy 
Floriana - nowy układ chodników oraz przygotowanie 
pod poszerzenie nawierzchni jezdni. Po zakończeniu 

przebudowy, skrzyżowanie zyska nowy 
układ drogowy z wydzielonymi pasami 
do lewoskrętów z dróg gminnych, które 
zwiększą przepustowość układu drogo-
wego. 
 W związku z prowadzonymi pracami 
następować będą utrudnienia w ruchu, za 
które serdecznie przepraszamy oraz pro-
simy o wyrozumiałość. Prosimy również 
o śledzenie komunikatów związanych 
z prowadzoną przebudową, dotyczących 
zmian w organizacji ruchu oraz okreso-
wych zamknięś części lub całości ulic.
 W sprawie szczegółów proszę o kon-
takt z Wydziałem Inwestycji i Remontów 
Urzędu Miejskiego.

Łukasz Czyż
Naczelnik Wydziału

 Inwestycji i Remontów
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WAżNA INWESTYCJA DROGOWA

KANAŁ OżAROWSKI W TYM ROKu NADAl W uTRZYMANIu 
PRZEZ NASZĄ GMINĘ

 pełnimy obowiązki państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody polskie w zakresie koszenia brzegów, 
usuwania krzewów porastających dno i brzegi, usuwa-
nia przeszkód naturalnych, usuwania zatorów w kory-
cie cieku poruszając się w pasach eksploatacyjnych. 
 Na całej długości cieku, jak w roku ubiegłym, przepro-
wadzimy prace utrzymaniowe, w pierwszej kolejności 
udrażnianie koryta rzeki Kanał Ożarowski, konserwacja wraz 
ze skarpami,  koszenie, oczyszczanie i porządkowanie oraz 
usuwanie odpadów. Całe zadanie służy poprawie drożności  
cieku, w trosce o uprawy rolne, tereny zamieszkałe i infra-
strukturę, szczególnie w okresie wegetacyjnym i intensyw-
nego zarastania oraz w okresie nawalnych opadów. 
 Informujemy, że rolnicy, którzy sami wolą wykonać pra-
ce konserwacyjno - utrzymaniowe mogą to zrobić przed 
wejściem w teren firmy wybranej w gminnym przetargu. 
W miejscach, gdzie nie zachowano pasów technolo-
gicznych (eksploatacyjnych) lub ograniczono dostęp 
do cieku, lub właściciel terenu ma potrzeby indywidualne, 
możemy pominąć wyłącznie te odcinki, które wcześniej 
zostaną wykoszone samodzielnie. Prace chcemy prze-
prowadzić dwukrotnie w okresie intensywnej wegetacji 
i w okresie jesiennym, w sposób sprawny i zorganizowa-
ny. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów 
i zapewnienie dostępu do wód na potrzeby wykonywania 
robót związanych z utrzymaniem wód tj. pasów o szero-

kości ok. 3 m od korony koryta cieku. Zgodnie z ustawą 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 
2625), Właściciel nieruchomości przyległej do publicznych 
śródlądowych wód powierzchniowych jest obowiązany 
umożliwić dostęp do wód na potrzeby wykonywania ro-
bót związanych z utrzymywaniem wód. 
 Telefon kontaktowy do Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim  
661-661-680, 22 731 32 61.

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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 dobrze rozumiemy sens działania organizacji po-
zarządowych i to właśnie dla nich co roku organizo-
wane są otwarte konkursy ofert, w ramach których 
stowarzyszenia i fundacje mogą pozyskać środki fi-
nansowe na realizację swoich projektów.
 Projekty opisane w ofertach są różne, czasem reali-
zowane systematycznie przez większą część roku jak 
treningi sportowe, a czasem to wydarzenia jednego 
dnia czy weekendu. Wszystkie są jednakowo ważne, bo 
za nimi stoją ludzie, którzy często poświęcają swój wolny 
czas dla realizacji wspólnych celów.
 Działanie w organizacji pozarządowej pozwala na re-
alizację swoich pasji, marzeń i zrobienie czegoś dobrego 
dla mieszkańców.
 Program współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z or-
ganizacjami pozarządowymi  na 2023 rok jest odpowie-
dzią na głos przedstawicieli trzeciego sektora w naszej 
gminie.
 Konkurs ogłaszany jest corocznie w grudniu, na zadania 
realizowane w kolejnym roku. Wnioski składane są przez 
specjalny generator, który posiada szereg funkcji mających 
na celu wspomaganie  przygotowania oferty i redukcję ry-
zyka popełnienia błędu, na przykład rachunkowego.
 Organizacje pozarządowe działają w wielu obszarach 
naszego życia, m. in. w sporcie, kulturze, turystyce, zdro-
wiu, środowisku senioralnym i osób z niepełnosprawno-
ściami. W wielu przypadkach poszerzają i uzupełniają 
obowiązki naszego państwa. Dzięki swoim działaniom 
wychowują dzieci i młodzież, rozwijają ich pasje w róż-
nych obszarach, aktywizują seniorów i pomagają osobom 
z niepełnosprawnościami. Jestem dumny z tego, że nasz 
samorząd wspiera NGOsy w tak dużej kwocie, w porów-
naniu z gminami sąsiednimi. Zależy nam na tym, aby za-
chęcić nasze ożarowskie organizacje do udziału w otwar-
tym konkursie ofert i zdobywania cennych doświadczeń 
związanych z realizacją i rozliczaniem projektów. To 
otwiera możliwości aplikowania do konkursów o więk-
szym zasięgu np. w powiecie, urzędzie marszałkowskim 
czy ministerstwach. Konkursy to również spotkania, szko-
lenia i dialog  lokalnych aktywistów społecznych, wymia-
na umiejętności, czasem wspólne budowanie działań 
i wzajemne poznanie się. Co według mnie jest ogromną 
wartością dodaną tego konkursu, poza dotacjami oczy-
wiście - komentuje Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego.

Sport

 Sekcje piłki nożnej, karate, tenisa ziemnego, pływania, 
koszykówki, kolarstwo, kickboxing i inne to zadania pu-
bliczne, których realizacja została dofinansowana środka-
mi gminnymi w 2023 roku.
 W ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultu-
ry fizycznej i sportu przeznaczamy kwotę prawie 1,2 mln 
złotych. To znaczna kwota, która przekłada się na konkret-
ne działania, jak chociażby organizację różnego rodzaju 

sekcji, zawodów i wydarzeń sportowych.  W odpowiedzi 
na konkurs wpłynęło 20 ofert, 4 z nich zostało odrzuco-
ne na etapie oceny formalnej i merytorycznej. Zawarto  
15 umów dotyczących wsparcia realizacji zaproponowa-
nych zadań.

Projekty społeczne

 Turystyka rowerowa, warsztaty artystyczne, działa-
nia wspomagające osoby niepełnosprawne, profilaktyka 
zdrowotna, działania wspierające kobiety to zakres pro-
jektów, które otrzymały wsparcie z budżetu gminy. 
 W konkursie dotyczącym tego rodzaju projektów 
wpłynęło 16 ofert, z których dofinansowanie, po ocenie 
formalnej i merytorycznej otrzymało 9 pomysłów.
Współpraca gminy Ożarów Mazowiecki z organizacja-
mi pozarządowymi ma charakter nie tylko finansowy, 
ale i pozafinansowy.
 Współpraca pozafinansowa ma formę m.in. wzajem-
nego informowania się o planowanych kierunkach dzia-
łalności, konsultowania z organizacjami pozarządowymi, 
odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalno-
ści statutowej, czy też wspierania organizacji pozarządo-
wych, starających się o środki z innych źródeł niż budżet 
gminy, pomoc i doradztwo merytoryczne w zakresie pro-
mocji i komunikacji realizowanych działań.
 Jednym z celów podejmowania współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi na różnych polach jest zwięk-
szenie zaangażowania obywateli i organizacji poza-
rządowych w działalność społeczną oraz wzrost ilości 
oddolnych inicjatyw lokalnych. Doświadczenia z po-
przednich lat pokazują, że pomysły i jakość realizowa-
nych zadań są coraz lepsze.  
 Gratulujemy i kibicujemy wszystkim inicjatywom.
        
 Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Główny specjalista ds. społecznych

1,4 MlN ZŁOTYCH
DlA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2023 ROKu
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Wnioski o 500+ teraz również
w aplikacji mZuS

 W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy 
można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mo-
bilnej mZUS. Z aplikacji mZUS można korzystać na urzą-
dzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android 
i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play 
oraz App Store.
 Wnioski można składać również za pośrednictwem 
narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:
- Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
- portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, 
jeśli mają nr PESEL
- bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – 
opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

Kiedy wypłata świadczenia
 
 Termin wypłaty świadczenia jest 
uzależniony od daty złożenia prawi-
dłowo wypełnionego wniosku. Oso-
bie, która złoży go:
 » do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypła-

ci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
 » w maju 2023 r. - ZUS wypłaci 

świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz 
z wyrównaniem kwoty świadczenia od 
czerwca,
 » w czerwcu 2023 r. - ZUS wypła-

ci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. 
wraz z wyrównaniem kwoty świadcze-
nia od czerwca,
 » w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świad-

czenie do 30 września 2023 r. wraz 
z wyrównaniem kwoty świadczenia od 
lipca,
 » w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci 

świadczenie do 31 października 2023 r. 
wraz z wyrównaniem kwoty świadcze-
nia od sierpnia.

500+ dla obcokrajowców

 Świadczenie wychowawcze przy-
sługuje zamieszkałym w Polsce:
 » obywatelom UE/EFTA,
 » pozostałym cudzoziemcom, o ile 

mają legalny pobytu w Polsce wraz 

z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku osoby 
te powinny  dołączyć dokument potwierdzający legal-
ność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, 
np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Składanie wniosków o świadczenie 500+ 
na nowy okres świadczeniowy

przez obywateli ukrainy

 Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, 
którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. 
w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny po-
byt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa.
 Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie 
na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języ-
ku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE 
ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

500+ na nOWy
OkreS śWiadcZeniOWy

 Od 1 lutego 2023 r. ZuS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres 
świadczeniowy.
 świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąga-
nych dochodów. żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 
2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektro-
niczną. Od 1 lutego ZuS zaczął przyjmowanie wniosków.

Witam. mój syn Radosław od urodzenia mieszka w Ożarowie Mazowieckim jest osobą 
niepełnosprawną, zbieramy środki z 1,5% na turnus rehabilitacyjny.
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 Wprowadzenie świadczenia jest odpowiedzią na po-
trzeby rodziców dzieci w wieku do lat 3, którzy ze wzglę-
du na wykonywanie pracy zawodowej lub inne okolicz-
ności uniemożliwiające sprawowanie osobistej opieki 
nad dzieckiem, korzystają z usług niepublicznych żłob-
ków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów funk-
cjonujących na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. 
 Świadczenie w wysokości 500 zł jest formą wsparcia 
finansowego rodziców z tytułu ponoszonych kosztów 
za pobyt dziecka w placówce.
 Ożarowski bon żłobkowy przysługuje na dziecko od 
dnia objęcia go opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub 
u dziennego opiekuna do końca roku szkolnego, w któ-
rym dziecko ukończy 3 lata.
 O przyznanie bonu ubiegać się mogą rodzice, 
opiekunowie faktyczni dziecka, opiekunowie prawni 
dziecka oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastęp-
czej dziecka, którzy łącznie spełniają następujące wa-
runki (dotyczące obojga rodziców, opiekunów faktycz-

nych, prawnych oraz osób pełniących funkcję rodziny 
zastępczej dziecka): 

 ▶ mieszkają wraz z dzieckiem na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki,

 ▶ rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbo-
wym Warszawa-Bielany, ul. Skalbmierska 5 jako miesz-
kańcy Gminy Ożarów Mazowiecki;

 ▶ są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową; 
prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne, uczą się/
studiują w systemie dziennym lub odbywają staż,

 ▶ nie przebywają na urlopie wychowawczym, 
 ▶ posiadają umowę z niepubliczną placówką opieki 

nad dziećmi w wieku do 3 lat (z wyłączeniem karnetów 
godzinowych).
 Świadczenie wypłacane będzie w okresach miesięcz-
nych, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za któ-
ry zostało przyznane, przy czym świadczenie należne 
za miesiące styczeń i luty 2023 r. wypłacone zostanie 
nie później niż do końca marca 2023 r.

 Wniosek można pobrać na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim lub 
w wersji papierowej w siedzibie Biura Oświaty. 
Wniosek należy złożyć w siedzibie Biura Oświa-
ty Gminy Ożarów Mazowiecki przy ul. Kono-
topskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim (p. 303, 
II piętro) lub za pośrednictwem Elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePU-
AP) na adres: BO_OzarowMazowiecki. 

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię umowy z niepubliczną placówką opie-
ki nad dziećmi w wieku do 3 lat;
2) dokumenty poświadczające zatrudnienie, 
naukę, odbywanie stażu;
3) kopię pierwszej strony zeznania podatkowe-
go za rok 2021.

 Osoby samotnie wychowujące dziecko 
powinny złożyć dodatkowo:
1) odpis prawomocnego orzeczenia sądu 
o rozwodzie lub separacji,
2)  odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu mał-
żonka lub rodzica dziecka albo odpis zupełny 
aktu urodzenia dziecka.

 informacji w sprawie bonu udziela 
biuro Oświaty Gminy Ożarów mazowiecki,  
tel. 22 721 28 23.

Michał Turkas
Dyrektor Biura Oświaty

Gminy Ożarów Mazowiecki

OżAROWSKI bON żŁObKOWY
 W styczniu 2023 r. na terenie Gminy Ożarów mazowiecki został wprowadzony nowy program na rzecz 
rodzin z dziećmi  w wieku do lat 3 - świadczenie „Ożarowski bon żłobkowy”. 
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 14 stycznia 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim po dwóch 
latach przerwy odbył się Finał V Konkursu Kolęd i Pastorałek 
im. Pawła Buczyńskiego. Jak zauważyła dyrektor tego wy-
darzenia, Magdalena Migda-Radziejewska, w tym roku za-
sieg konkursu zwiększył się i objął nie tylko Gminę Ożarów 
Mazowiecki, ale cały Powiat Warszawski Zachodni. Zgodnie 
z regulaminem, konkurs jest przeznaczony dla uczniów 
szkół podstawowych  mieszczących się na terenie Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Na finał tego wydarzenia, 
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie, przybyli uczestnicy z Ożarowa Mazowieckiego, 
Ołtarzewa, Płochocina, Święcic, 
Koczarg, Kampinosu i Dziekano-
wa Leśnego.
 Jury w składzie: przewodni-
czący Mariusz Latek (artysta Fil-
harmonii Narodowej, dyrygent 
Chóru Ab Imo Pectore), Robert 
Walkowski (reżyser, aktor i woka-
lista) oraz Marek Chempiński (Dj, 
dziennikarz radiowy) przysłuchi-
wało się uczestnikom w czterech 
kategoriach: Solista 4-6 klasa, 
Solista 7-8 klasa, Zespół 4-6 klasa i Zespół 7-8 klasa szkoły 
podstawowej.
 Warto zauważyć, że z roku na rok poziom konkursu wzra-
sta. Młodzi artyści nie tylko śpiewają, ale także sami grają, 
śpiewają też w językach obcych. Bezkonkurencyjnym zwy-
cięzcą okazała się Helena Krzywosz ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim (kategoria 4-6  klasa), której talent 
zasługuje na uznanie. W kategorii 7-8 klasa wygrała prezentu-
jąca piosenkarski styl Natalia Przybysz z Płochocina. W rywali-
zacji zespołowej trzeba wyróżnić w kategorii 4-6 klasa zespół 
ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie. Ta duża, dziesięciooso-
bowa grupa, śpiewająca i grająca na różnych instrumentach, 
sugestywnie dzieliła się swym entuzjazmem ze słuchaczami 

i zadziwiała ciekawymi interpretacjami 
oraz dobrą synchronizacją. W kategorii 
zespołów 7-8 klasa wygrała muzyczna 
grupa z Dziekanowa Leśnego. 
 Serdeczne podziękowania na-
leżą się Pani Dyrektor Konkursu - Mag-
dalenie Migdzie-Radziejewskiej. Wiele 
wysiłku w organizację konkursu włożyli 
także nauczyciele z samorządu szkol-
nego; Nina Gruber i Agata Kukuła z SP 
nr 1 w Ożarowie. Dzięki Powiatowi War-
szawskiemu Zachodniemu konkurs zy-
skał dofinansowanie.
 Słowa uwagi należą się patrono-
wi konkursu - nieżyjącemu już wybitne-
mu kompozytorowi, Pawłowi Buczyń-
skiemu.
 Paweł Buczyński, urodzony 
7 kwietnia 1953 roku w Laskach, w la-

tach 1968–1974 uczęszczał do PSM II stopnia im. J. Elsnera 
w Warszawie, gdzie w czerwcu 1974 roku otrzymał dyplom 
z wyróżnieniem w klasie fortepianu. 
 Od 1979 roku pracował na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina, gdzie był m.in. prodziekanem Wydziału 
Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (1993–1996). Był 
także wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 
w Warszawie (1990–1994). W latach 80. i 90. pełnił różne 
funkcje w Zarządzie Głównym i Zarządzie Oddziału War-
szawskiego Związku Kompozytorów Polskich, zasiadał tak-
że w jury Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Bairda 
(1995 i 1997). 

 Wśród licznych zdobytych przez artystę wyróżnień na-
leży wymienić: I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie 
Kompozytorskim „Forum Młodych” w Krakowie za I Kwartet 
smyczkowy (1977), I nagrodę za Tricorne na 2 flety, wio-
lonczelę i klawesyn (1978) w konkursie kompozytorskim 
organizowanym z okazji Festiwalu „Młodzi Muzycy Młode-
mu Miastu” w Stalowej Woli (1979), I nagrodę w Konkursie 
Młodych Związku Kompozytorów Polskich za Muzykę opa-
dających liści na orkiestrę smyczkową (1980; ten sam utwór 
w 1985 roku zdobył wyróżnienie na Międzynarodowej 
Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu). W 1981 roku 
otrzymał wyróżnienie za utwór Grej muzyczko na chór mie-
szany a cappella (1981) na Konkursie Kompozytorskim im. 
Jana Sztwiertni w Cieszynie.
 Poszukując natchnienia do swych nowych kompozycji, 
pod koniec lat 90. wyprowadził  się z Warszawy i zamiesz-
kał przy ulicy Kopernika w Ożarowie Mazowieckim. Miesz-
kańcy Ożarowa z pewnością zapamiętają jego kompozycję 
na cześć świętego Jana Pawła II, wielokrotnie rozbrzmiewa-
jącą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 
 Paweł Buczyński zmarł 5 stycznia 2015 roku w wieku 
61 lat w szpitalu w Warszawie. Msza pogrzebowa tego wy-
bitnego twórcy odbyła się w wypełnionym po brzegi Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego. W ceremonii pogrzebowej, 
oprócz mieszkańców Ożarowa, wzięli udział także: ówcze-
sny rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie śp. prof. Ryszard Zimak, uznany kompozytor 
i prezes Związku Kompozytorów Polskich - prof. dr hab. 
Edward Sielicki, dziekani i profesorowie poszczególnych wy-
działów tej uczelni, a także dyrygenci i przyjaciele Zmarłego 
z całej Polski.

Mariusz Latek

V KONKuRS KOlĘD I PASTORAŁEK IM. PAWŁA buCZYńSKIEGO
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czający do świetlicy szkolnej 
Szkoły podstawowej im. Wan-
dy rutkiewicz w duchnicach 
w ramach programu Laboratoria 
przyszłości wzięli udział w warsz-
tatach tworzenia papieru czerpa-
nego.
 Szkoła Podstawowa w Duch-
nicach bierze udział w rządowym 
programie MEN Laboratoria Przy-
szłości. Jest to połączenie nauki 
i zabawy, dzięki którym uczniowie 
mogą odkrywać swoje talenty 
i pasje, rozwijać kompetencje, do-
skonalić umiejętności, oraz uczyć 
się nowych rzeczy.  Tym razem 
świetlica szkolna włączyła się w ten 
program poprzez realizację warsz-
tatów - „Sami robimy papier czerpany”.
 Papier czerpany to rodzaj papieru wytwarzanego 
w procesie czerpania, na który składa się etap wyodręb-
nienia pojedynczych włókien z surowców roślinnych oraz 
etap formowania papieru z wodnej zawiesiny włókien, 
odwadnianej na sicie. Przyjmuje się, że papier w takiej 
formie wynaleziono w Chinach w 105 r. W XI w. zaczęto 
produkcję papieru czerpanego w Europie. Metoda, jaką 

obecnie się go robi, oprócz czerpania, 
niewiele ma wspólnego z dawnym pro-
cesem. Dziś papier czerpany robi się za-
zwyczaj w ramach recyklingu z zużytego 
papieru.
   Na świetlicowych warsztatach uży-
to papier zniszczony w niszczarce, 
a do przygotowania masy papierowej 
wykorzystano blendery ręczne, zaku-
pione w ramach programu Laborato-
ria Przyszłości. Po krótkiej lekcji historii 
dzieci krok po kroku prześledziły eta-
py powstawania papieru czerpanego, 
a potem przystąpiły same do działania. 
Wszyscy pracowali z dużym zaangażo-
waniem i zainteresowaniem.
  Szczególnie ciekawym elementem 
tworzenia była także możliwość samo-
dzielnego barwienia papieru turecką 

techniką Ebru, co dało barwne i bardzo efektowne wzory.
 Uczniowie pełni radości i pozytywnej energii, odbie-
rając już wyschnięte prace, zapowiedzieli udział w ko-
lejnych zajęciach papierniczych organizowanych przez 
świetlicę szkolną.

Alina Brogowska
Szkoła Podstawowa im. W. Rutkiewicz w Duchnicach

uCZNIOWIE  ZE SZKOŁY W DuCHNICACH SAMI RObIĄ PAPIER CZERPANY
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 W 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu 
powstania Styczniowego. W całym kraju zaplanowa-
no uroczystości poświęcone uczczeniu najdłuższego 
zrywu niepodległościowego w epoce porozbiorowej, 
w który zaangażowali się przedstawiciele wszystkich 
warstw społeczeństwa polskiego. powstanie to odci-
snęło się mocno na ówczesnych stosunkach międzyna-
rodowych, wreszcie spowodowało ogromny przełom 
społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co z kolei 
wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego 
społeczeństwa polskiego.
 Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim tak-
że przygotowała ciekawy program, obejmujący lokalne 
aspekty Powstania Styczniowego, w tym m.in. spotkania 
regionalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwszym 
z nich było spotkanie „1863 - wspólnota ziemi, doświad-
czeń i wartości”, którego bohaterem był Jarosław Wło-
darczyk, autor książki „Szkice z Powstania Styczniowego 
w Puszczy Kampinoskiej” (wyd. 2014), znajdującej się 
w zbiorach Biblioteki głównej.
 Podczas rozmowy, prowadzonej przez Dyrektor Ani-
tę Nowińską, poznaliśmy kilka faktów z lokalnej historii, 
przede wszystkim jednak dowiedzieliśmy się jakie trudno-
ści napotkał autor przy zbieraniu materiałów do publikacji. 
Działania powstańcze objęte były tajemnicą, przekazy do-
tyczące bitew, liczebności, uzbrojenia i lokalizacji oddzia-
łów, spisano z perspektywy czasu, długo po zakończeniu 
powstania. Badaczowi ciężko więc w wielu przypadkach 
uznać je było za wiarygodne. Niektóre informacje zawarte 
w książce zostały zweryfikowane i uzupełnione już po jej 
wydaniu, autor rozważa więc rozszerzone wznowienie. 

 Podsumowaniem spotkania był wspólny wniosek, 
iż wszystkie wydarzenia mają swoje korzenie w przeszło-
ści, aby zrozumieć i zaakceptować współczesność należy 
dobrze poznać historię, nie tylko tę wielką, narodową, 
ale też lokalną, bliższą sercu. Warto też do nauczania histo-
rii dzieci i młodzieży wprowadzić nowe elementy, uatrak-
cyjnić i unowocześnić formy przekazu, stale też podkreślać 
wartość rozmów z przedstawicielami starszych pokoleń.
 Już dziś 
zaprasza-
my do Bi-
blioteki na 
kolejne wy-
d a r z e n i e 
z cyklu 
„160. Rocz-
nica Po-
w s t a n i a 
Styczniowe-
go”. 8 mar-
ca o godz. 
18.00 od-
wiedzi nas 
Agnieszka 
Cubała, au-
torka 11 książek historycznych, dwukrotna laureatka na-
grody Klio. Data spotkania jest znacząca - w Dniu Kobiet 
porozmawiamy o tym, że „Kobiety są prawdziwą duszą po-
wstania”. Serdecznie zapraszamy! 

Ewa Pawlak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

SPOTKANIE AuTORSKIE Z JAROSŁAWEM WŁODARCZYKIEM

„Książka i Róża”
Happening uliczny 

21
KWIETNIA

„Książka i Róża”
Happening uliczny 

21
KWIETNIA

Ogólnopolski
Tydzień Bibliotek 

„Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!” 

8-15
MAJA

9. Ożarowski 
22. Ogólnopolski Tydzień

Czytania Dzieciom
26-4
MAJA-CZERWCA

Podsumowanie akcji
„Mała Książka

– Wielki Człowiek” 
4

CZERWCA

Narodowe Czytanie
„Nad Niemnem” 9

WRZEŚNIA

9. Ogólnopolska
Noc Bibliotek 7

PAŹDZIERNIKA

Wybrane wydarzenia organizowane
przez Bibliotekę Publiczną

w Ożarowie Mazowieckim w 2023 roku

Więcej informacji na plakatach oraz na biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
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WIElKIE SERCE OżAROWA MAZOWIECKIEGO
 deklarowana wartość 31. Finału WOśp wynosi 154 606 764 
pLn. to kwota o której mówi cała polska a świat przeciera oczy ze 
zdumienia. na tak imponującą sumę pracowało w tym roku 1 653 
sztabów, 120 tysięcy wolontariuszy trzymających w ręku  225 ty-
sięcy puszek oraz prawie 37 milionów serduszek (w tym ponad 
1,5 miliona w wersji angielskiej). do tego 14 720 puszek stacjonar-
nych oraz  24 162 eSkarbonek. każdy Finał WOśp to ogrom staty-
styk zebranych w Sztabach na całym świecie, także tego w Ożaro-
wie mazowieckim.

 29 stycznia 2023 r. w całej polsce za-
grała Wielka Orkiestra świątecznej po-
mocy, a wraz z nią pracownicy biblioteki 
publicznej w Ożarowie mazowieckim. 
tradycyjnie dołączyliśmy do Sztabu nr 
5601 w domu kultury „uśmiech”, gdzie 
podczas 31. Finału pn. „chcemy wygrać 
z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych 
i dużych!” graliśmy, by wyposażyć szpi-
tale w urządzenia pozwalające na przy-
spieszenie diagnostyki zakażeń i szybsze 
wdrażanie skutecznego leczenia anty-
biotykami. 
 Od połowy grudnia w ożarowskiej Bi-
bliotece głównej i Filiach w Józefowie 
i Święcicach stały puszki, które zasilali nasi 
Czytelnicy. Kwesta zakończyła się dużym 
sukcesem – zebraliśmy razem 884,41 zł. 
 A w dniu 31. Finału pomagaliśmy w Szta-
bie w liczeniu pieniędzy z puszek wolonta-
riuszy i stacjonarnych z naszej gminy, przez cały dzień 
prowadziliśmy licytację, przygotowaliśmy też wyjątkowe 
wydarzenie dla dzieci i rodziców - „Wielkie Granie Przez 
Czytanie”. Zgodnie z tematem przewodnim Finału królo-
wały u nas wirusy, mikroby, bakterie i mikroorganizmy. 
Zarażaliśmy śmiechem, miłością do książek, trochę także 
wiedzą o tym, co można zrobić aby uchronić się przed 
sepsą i innymi groźnymi chorobami. Dzieci poznały hi-
storię wirusów, ich metody podróżowania, a my spraw-
dziliśmy wiedzę uczestników podczas zadania „prawda 
czy fałsz?”. Każde dziecko mogło przejść przez bajecznie 
kolorowy tunel, w którym na chwilę mogło zamienić się 
w bakterię z zewnątrz atakowaną przez antybiotyki, czyli 
naszych czujnych i dbających o zdrowie maluchów ro-
dziców. Nie zabrakło oczywiście naszej ulubionej chusty 

KLANZY, która była najpierw balonikiem WOŚP, zwiększa-
jącym się wraz z każda wpłatą, a po chwili zamieniła się 
w bibliotekę, w której dzieci mogą znaleźć mnóstwo inte-
resujących książek. Na zakończenie każde z dzieci wyko-
nało własnoręcznie spersonalizowanego wirusa, którego 
mogło zabrać do domu. Uczestnicy otrzymali także na-
grody książkowe i słodycze. 
 Przez czytanie książek i zabawy z dziećmi po raz ko-
lejny pokazaliśmy, że Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy to wyjątkowy dzień, podczas którego otwierają 
się serca i że w tym dniu każdy może robić to, co lubi, aby 
pomóc innym. Serdecznie dziękujemy za udział w wyda-
rzeniu i za wszystkie wpłaty. Do zobaczenia za rok! 

Ewa Pawlak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

WIElKIE GRANIE PRZEZ CZYTANIE

 Serce sztabu numer 5601 biło w Domu Kultury 
Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim, którego szefem był 
Dyrektor Domu Kultury Uśmiech Pan Krzysztof Jabłoński. 
Dzień rozpoczął się od odprawy 25 wolontariuszy, którzy 
zgłosili się do zbiórki na ulicach Ożarowa. O ich podnie-
bienie i syty brzuch zadbał Hotel Lamberton serwując 
przepyszną zupę gulaszową, Bar Tomas z Płochocina 
zaserwował wyśmienity, rozgrzewający żurek z maślaka-

mi, a Ożarowska 
Cukiernia często-
wała przekąskami 
na zimno podając 
wyjątkowy smal-
czyk. Słodkości za-
pewniła Cukiernia 
Jancewicz. Naj-
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większą  uwagę przyciągało jednak  stoisko z ciastkami 
przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Galima-
tias z Piotrkówka Małego. 
 O dobry nastrój i ciekawą dawkę wiedzy dla najmłod-
szych zadbał zespół ożarowskiej Biblioteki Publicznej, 
który przygotował program animacji pt. Wielkie granie 
przez czytanie, zaś o duchowe doznania zatroszczyła się 
grupa teatralna Macie Szelki Ewy, prezentując spektakl 
jasełkowy pt. „Siódme Niebo”. Niezwykle ciekawą atrakcją 
okazał się występ cheerleaderek, zaś o mocne brzmienie 
zadbał zespół ALBOCO i grupa HEXA.
 Równocześnie z wydarzeniami sztabowymi odbywały 
się imprezy towarzyszące, w tym spacer z grupą nordic 
walking WILKI. Przemarsz rozpoczął się przy fontannie 
w Ożarowie Mazowieckim, trasa wynosiła 5 km, a na 
mecie w Ołtarzewskim Parku na maszerujących czekało 
ognisko i gorąca herbata. Sportowych emocji nie zabra-
kło także w Centrum Widowiskowo-Sportowym w Kręcz-
kach, gdzie od rana odbywały się mecze, pokazy i spor-
towe konkursy. Tutaj też padł rekord sztabowej puszki 

Stacjonarnej czyli 6 445,81 złotych 0,50 koron norwe-
skich  oraz 16,51 EUR0, zebranych dzięki Akademii Klu-
bu Sportowego Ożarowianka, prowadzonej przez Pana 
Roberta Kukułowicza, największą sumę to tj. 2921,75 zło-
tych, 11 centów amerykańskich, zebrała Wolontariuszka 
Karina. Podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Ożarowie Mazowieckim, zebrano, w puszkach: 
53 166,51 zł, poprzez e-Skarbonkę: 8124,00 zł, poprzez al-
legro: 10 058,47 zł.
 Warto również wspomnieć, że po raz pierwszy Orkie-
stra zagrała dla wszystkich – małych i dużych pacjentów, 
a zebrane w tym roku środki zostaną przekazane na za-
kup urządzeń diagnozujących zakażenia sepsy, co umoż-
liwi lepszą terapię tej choroby poprzez szybsze wdroże-
nie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. 
Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej. 

Marta Kobierecka                                                                                                           
Dom Kultury Uśmiech
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FERIE Z uŚMIECHEM
 Zajęcia artystyczne, teatralne, taneczne, robo-
tyka, wyjazd na warsztaty Zespołu Ludowego Oża-
rowiacy.  podczas tegorocznych Ferii Zimowych 
dzieciaki mogły wybierać do woli z różnych form 
aktywności dostępnych w domu kultury uśmiech 
w Ożarowie mazowieckim oraz Filiach w józefowie 
i broniszach.
 W pierwszym tygodniu ferii, pełen autokar ruszył na 
warsztaty Zespołu Ludowego Ożarowiacy, do Węgier-
skiej Górki. W tym samym czasie w Filiach w Józefowie 
i Broniszach odbywały się kreatywne warsztaty, podczas 
których dzieci uczyły się podstaw szycia na maszynie, 
malarstwa oraz poznawały tajniki ekoplastyki. 
 Drugi tydzień ferii rozpoczął się intensywnie zaję-
ciami tanecznymi street dance;  warszaty odbywały się 

z podziałem na dwie grupy wiekowe - dla dzieci w wieku 
7-10 lat oraz dla młodzieży w wieku od 11 do 14 lat. A to 
dopiero początek atrakcji przygotowanych przez Dom 
Kultury Uśmiech, w drugim tygodniu ferii odbyły się 
także warsztaty artystyczne, teatralno-plastyczne oraz 
warsztaty młodych konstruktorów, podczas których 
młodzi odkrywcy uczyli się programowania zbudowa-
nych przez siebie robotów oraz podstaw architektury. 
 Wszystkim uczestnikom  serdecznie dziękujemy i za-
praszamy ponownie już za rok!

Marta Kobierecka
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
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a  W dzisiejszym spotkaniu z naszą lokalną histo-
rią prawdziwa gratka, przedstawiam państwu nigdy 
dotąd niepublikowane zdjęcia z albumu rodzinnego 
pana kazimierza kamińskiego, oraz kilka szczegółów 
z jego życia.  Starzy mieszkańcy Ożarowa doskona-
le wiedzą kim był i co nasze miasto mu zawdzięcza, 
ale że nasza mała ojczyzna ciągle się rozrasta i nowi 
mieszkańcy nie znają jeszcze jego przeszłości. 
 Historii życia Kamińskiego nie sposób opowiedzieć 
w jednym artykule, ale co trzeba zaznaczyć, to że dzięki 
jego życiowej zaradności i smykałce do interesów jeszcze 
przed ukończeniem 30 roku życia zgromadził ze swoją 
żoną Pauliną odpowiedni kapitał, który pozwolił zakupić 
im w roku 1905 ponad 20 hektarów ziemi w Ożarowie. 
Dla  Kamińskiego to początek jego ponad czterdzie-
stoletniego związku z ziemią ożarowską. W 1907 roku 
uruchamia produkcję pierwszych szklanych opakowań 
aptecznych, daje pracę pierwszym robotnikom i tym 
sposobem zapoczątkuje historię ponad dziewięciu de-
kad historii Ożarowskiej Huty Szklanej. Był pierwszym 
polskim przedsiębiorcą, któremu Ożarów zawdzięcza 
swój późniejszy rozwój. Huta oficjalnie zakończyła swą 
działalność w 2001 roku. Jej twórca zmarł w roku 1967, 
niestety nie mógł pozostać przy zakładzie do końca swo-
ich dni. Po zakończeniu II wojny światowej, Huta Szklana 

Ożarów podzieliła los innych zakładów przemysłowych 
w całym kraju i dekretem Bieruta dotychczasowy wła-
ściciel musiał pożegnać się ze swoją własnością. Kamiń-
ski został wypędzony ze swojego domu na terenie huty, 

po czym zamieszkał czasowo u swoich synów. Rok po 
zakończeniu wojny zmarła jego pierwsza żona Paulina, 
z którą miał trójkę dzieci. Dwóch synów: Bogdana i Jana 
oraz córkę Zofię. Finalnie przeniósł się do Poznania, gdzie 
zamieszkał ze swoją drugą żoną. Tam spędził jesień swo-
jego życia i tam również zmarł. Być może ktoś z miesz-
kańców Ożarowa ma jakieś informacje, zdjęcia z czasów, 
kiedy Kamiński zamieszkał w Poznaniu, proszę o kontakt. 
Ale jak to czasami bywa na szlaku odkryć historycznych 
można się mile zaskoczyć. I tak na jesieni ubiegłego roku 

kaZimierZ kamiŃSki jakieGO nie Znamy

 Zdjęcie ze ślubu Państwa Kamińskich. Stoją od lewej, syn Bog-
dan, Jadwiga, Kazimierz oraz syn Jan.

 Willa na Sołaczu, Poznań 1964 rok. Od prawej Kazimierz i Jadwi-
ga Kamińscy oraz siostra Jadwigi Irena Rządek z córką

 Wizyta wszystkich dzieci z okazji przylotu Zosi Herse z Ameryki, 
od lewej; Jadwiga z mężem Kazimierzem, Zofia Herse z Kamińskich, 
syn Jan z żoną Lucyną oraz Hanna Kamińska. 
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napisał do mnie Pan Piotr Zywert 
i zaproponował pomoc w identyfi-
kacji zdjęć rodziny Kamińskich, które 
zamieściłem na stronie Ożarowskie-
go Portalu Historycznego. Ucieszy-
łem się ogromnie na tą propozycję 
i tak nawiązaliśmy międzynarodowy 
kontakt, bo okazało się że Pan Piotr 
nie mieszka obecnie w kraju. W toku 
naszej dyskusji Pan Piotr powiedział, 
że posiada w swoich rodzinnych zbio-
rach całkiem pokaźną część zdjęć, 
dokumentów i pamiątek związanych 
z rodziną Kamińskich. Jest również 
jednym ze spadkobierców praw do-
tyczących spółki komandytowej K.A. 
Kamiński, która to została powołana 
do życia w roku 1937. Spółka ta jak 
przedstawił Pan Piotr, została wpisa-
na do rejestru handlowego w dniu 
31 grudnia 1937 roku i nigdy nie zo-
stała rozwiązana. Komplementariu-
szami spółki byli Kazimierz Kamiński 
oraz Bogdan Kamiński, a komandy-
tariuszami zostali Paulina Kamińska, 
Zofia Herse, Jan Kamiński oraz Wi-
told Kamiński. Jedenaście lat później decyzją Wojewódz-
kiej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw 
w Pruszkowie, spółka przechodzi na własność Państwa. 
Postanowienie to miało sygnaturę 25.XI.48 II.B.150/48 
i rozpoczęło nową historię huty pod zarządem władz 
PRL.  Jeszcze przed wydaniem krzywdzącego orzecze-
nia o przepadku mienia, Kamiński w 1947 roku wyjeżdża 
do Poznania i żeni się z Jadwigą Sawicką. Zamieszkali ra-
zem w pięknej willowej dzielnicy Sołacz przy ulicy Mazo-
wieckiej. Pod koniec życia Kazimierza, wobec trudności 

z jej utrzymaniem, dom został 
sprzedany a małżonkowie ku-
pili mieszkanie w okolicach 
Areny Poznańskiej. (willa na 
Mazowieckiej stoi do dzisiaj) 
Druga żona Jadwiga zmar-
ła w roku 1992 i spoczęła na 
cmentarzu w Gnieźnie. Mimo 
że dzisiaj huta to już tylko miłe 
wspomnienia, to warto przy-
pominać jej historię, bo dzięki 
takim ludziom jak Kazimierz 
Kamiński wiele miast i mia-
steczek w Polsce zawdzięcza 
im dalszy rozwój. Pan Piotr 
Zywert kiedy odnalazł stronę 
Ożarowskiego Portalu Histo-
rycznego był pod dużym wra-
żeniem pamiątek jakie udało 
mi się zebrać po dawnym za-
kładzie. Pomógł mi w rozpo-
znaniu osób na zdjęciach, któ-
re posiadam oraz udostępnił 
fotografie ze swoich zbiorów 
rodzinnych, które mogą Pań-
stwo dzisiaj zobaczyć.  Wyraził 

również nadzieję że kiedyś Ożarów zadba o swoją histo-
rię i stworzy odpowiednie miejsce, w którym będą mogły 
zostać zaprezentowane pamiątki po dawnych mieszkań-
cach naszej ziemi. Zadeklarował wstępnie chęć poda-
rowania części pamiątek ze swoich zbiorów na poczet 
regionalnej izby historycznej i trzyma kciuki aby takie 
miejsce kiedyś w Ożarowie powstało.  

Marcin Soduł
 Stowarzyszenie Ożarowski Portal Historyczny

 Ostatnie wspólne zdjęcie małżonków zrobione przez 
syna Bogdana w roku 1967.

Więcej informacji na plakatach
oraz na www.dkusmiech.eu

CZERWIEC

17
SOBOTA

Dni Ożarowa
Mazowieckiego

MAJ

26-28
PT.-NIEDZ.

Dzień Dziecka 
Zlot Foodtrucków

CZERWIEC

24
SOBOTA

Wianki 
Ołtarzewskie

 55

SIERPIEŃ

1-6
WT.-NIEDZ.

Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru

 55

WRZESIEŃ

2
SOBOTA

Dożynki 
Gminne

 55

GRUDZIEŃ

3
NIEDZIELA

Miasteczko 
Świętego Mikołaja

Wybrane wydarzenia organizowane
przez Dom Kultury Uśmiech w 2023 roku
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SOCCA
WARSAW CUP 2023

W KRęCzKAChSp
O

rt

 W styczniu odbył się siódmy SOcca WarSaW cup 2023. 
areną zmagań drużyn z całej polski był nowoczesny obiekt 
centrum Widowiskowo-Sportowego Gminy Ożarów ma-
zowiecki. Znajdujący się w kręczkach kompleks przyciąga 
nie tylko imponującymi rozmiarami, ale także świetnym 
zapleczem, i infrastrukturą. Obiekt pozwala na rozgrywa-
nie aż 4 spotkań jednocześnie. Oprócz świetnie przygoto-
wanej, sztucznej murawy, pod „balonem” ożarowskiego 
obiektu można było zobaczyć nowoczesne piłkochwyty, 
stanowiska organizacyjne w kilku miejscach, gdzie można 
było zaczerpnąć potrzebnych informacji, a także otrzymać, 
w razie potrzeby, pomoc medyczną. 
 Rozgrywki toczyły się w formacie 5+1, a mecze pierwszego 
etapu trwały po 12 minut każdy, co przy 6-zespołowych gru-
pach oznaczało 3 godziny emocji. 
 Na etapie spotkań grupowych nie brakowało niespodzia-
nek, do których trzeba zaliczyć odpadnięcie kilku pretenden-
tów do walki o medale. Nie brakowało zaciętych pojedynków 
o miejsca premiowane wyjściem z grupy, do samego końca 
losy ważyły się między trzema, a nawet czterema zespołami, 
zatem na nudę nie można było narzekać. Nudzić nie mógł się 
także selekcjoner Reprezentacji Polski Piłki Nożnej Sześcio-
osobowej, Klaudiusz Hirsch, który podczas dwudniowych po-
jedynków piłkarskich cały czas przyglądał się postawie kilku 
bardzo ciekawie zapowiadających się zawodników. 
 SOCCA Warsaw CUP zakończył się  uroczyście w późnych 
godzinach wieczornych.  96 zespołów, ponad 1000 graczy 
z 40 miast. Goście z Czech, Indii, Algierii, Azerbejdżanu, Turcji, 
Ukrainy, Czeczenii, Francji, to chyba najlepsza wizytówka tego, 
czym był ten turniej. Liga Fanów, SOCCA.pl, a także Gmina Oża-
rów Mazowiecki serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom 
za stawienie się na tej wspaniałej imprezie. 

Do zobaczenia za rok!
Liga Fanów

(organizator imprezy)
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     pod koniec stycznia na hali sportowej przy Szkole podstawo-
wej nr 1 im. bohaterów powstania Warszawskiego w Ożarowie 
mazowieckim odbył się  halowy turniej piłki nożnej dla dzieci 
z rocznika 2015 i 2016, który swoim patronatem objął bur-
mistrz Ożarowa mazowieckiego paweł kanclerz. 
   W rozgrywkach uczestniczyła ponad setka młodych piłkarzy, na 
starcie zameldowało się 10 drużyn, które na podstawie losowania 
zostało podzielonych na dwie grupy po 5 zespołów. W grupie „A” 
zagrali reprezentanci UKS Ołtarzew I, KS Ożarowianka II, KS Błonian-
ka Błonie, LKS Ryś Laski, AKS FC Płochocin. W grupie „B” znalazły się: 
UKS Ołtarzew II, KS Ożarowianka I, Akademia Młodego Sportowca, 
GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki oraz KS Partyzant Leszno.
    W zmaganiach  grupowych rozegranych było 20 meczy, każdy po 
10 minut. Pomimo tego, że podczas turnieju priorytetem miała być 
integracja sportowców oraz przede wszystkim dobra zabawa, dało 
się zauważyć, że nikt nie zamierza odpuszczać, a każda z drużyn 
walczy o najlepszy wynik. Po kilku godzinach zmagań poznaliśmy 
półfinalistów turnieju. 
     W pierwszym meczu półfinałowym na przeciwko siebie stanęli 
zawodnicy LKS Ryś Laski oraz drużyna KS Ożarowianka. Po zaciętej 
rywalizacji na placu gry to miejscowy klub zapewnił sobie awans 
do finału. W drugim półfinale zagrały drużyny UKS Ołtarzew I i Aka-
demia Młodego Sportowca. Mecz również stał na wysokim pozio-
mie i okazał się zwycięski  dla młodych piłkarzy z Akademii.
     Zwycięzcami turnieju została niepokonana drużyna Akademii 
Młodego Sportowca, która zdecydowanie zasłużyła na końcowy 
sukces – wygrała wszystkie swoje bez stracenia bramki.
    Ceremonia zakończenia odbyła się w obecności Dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który wspólnie z przedstawicie-
lem UKS Ołtarzew wręczał puchary i medale najlepszym drużynom. 
Organizatorzy przyznali też szereg nagród indywidualnych. Pamiąt-
kowe statuetki trafiły do: najlepszej bramkarki oraz najlepszego za-
wodnika i najlepszego strzelca rozgrywek.
     Serdeczne podziękowania kierujemy dla wszystkich zaangażo-
wanych w przygotowanie i przeprowadzenie turnieju w szczegól-
ności Kadry UKS Ołtarzew, Pracowników GOSiR oraz firm Figle Migle 
Candy Bar i Pizzerii Jerry,  a przede wszystkim dla samych uczestni-
ków, których poza wysokim poziomem sportowym cechowała po-
stawa fair-play w każdym rozegranym meczu.
    Turniej wywołał pozytywne emocje, co pozwoli w niedalekiej 
przyszłości powtórzyć rywalizację w podobnej formule.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ożarowie Mazowieckim 

SpO
rt

Halowy Turniej Piłki nożnej
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POWRóĆMY JAK ZA DAWNYCH lAT
    a gdyby tak na jedno popołudnie zapomnieć 
o wszystkim co tu i teraz i wrócić do czasów, gdzie 
nikt nie słyszał o niebieskim świetle bijącym z ekra-
nów, gdy triumfy święciły gazety, świat zachwycał 
się magią kina  i historiami z radiowych odbiorników. 
do lat, w których wytworni panowie aby poznać  szy-
kowne panie, wychodzili z domów do kawiarni, nikt 
nie pomyślał, żeby rande vous ograniczyć do prze-
rzucania fotografii  na ekranie raz w lewą, raz w pra-
wą stronę. do świata zadymionych kawiarni, pełnych 
dźwięków muzyki na żywo, salw śmiechów, rozmów 
do rana, zaprosiła grupa artystów ze Stowarzyszenia 
- projekty edukacyjno – kulturalne „pek” z katowic. 

 W niedzielne popołudnie sala widowiskowa w Domu 
Kultury Uśmiech, zamieniła się w klimatyczną  kawiarnię 
z unoszącym się w powietrzu  zapachem kawy, świeżych 
ciastek i rozświetlającym przestrzeń blaskiem świec oraz 
dźwiękiem pianina w tle. Spektakl opowiadał historię 
miłosną pewnego kawalera, zakochanego w literaturze, 
który poszukiwał miłości i choć robił to w sposób dość 
nieudolny, to bardzo zabawny. Co ciekawe teksty udrę-
czonego poety zaczerpnięte były z jednego z najsław-
niejszych kabaretów tamtych czasów „Kabaret Qui Pro 
Quo”. Zmagania młodego absztyfikanta (w tej roli prze-
zabawny Bartłomieja Hauke) przeplatały się z utworami 
największych artystów przełomu lat 20 i 30 minionego 
stulecia: Eugeniusza Bodo, Toli Mankiewiczównej, Zuli 
Pogorzelskiej, Hanki Ordonówny, Miry Zimińskiej, Adol-
fa Dymszy czy Mieczysława Fogga. 
 W repertuarze koncertu znalazły się tak znakomite 
piosenki jak: „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Umówiłem 
się z Nią na 9”, „Już nie zapomnisz mnie”, „Zimny drań”.  
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wokale arty-
stów działających w Stowarzyszeniu, szczególnie Ga-
brieli Fuchs, Krzysztofa Dereszyńskiego oraz wyjątko-
wej Natalii Bezegłów, które poderwały do góry chyba 

każdą obecną na sali „nóżkę”. Artyści  odziani w stylizo-
wane na modę lat 20 stroje, idealnie prezentowali się 
na tle skrupulatnie przygotowanej scenografii. Całość 
wypełniło stonowane, klimatyczne oświetlenie w kolo-
rze sepii, co w całości znakomicie przywoływało klimat 
tamtych lat. 

  Marta Kobierecka,
   Dom Kultury Uśmiech
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ZESPóŁ luDOWY OżAROWIACY W bESKIDZIE żYWIECKIM 
 W tym roku dom kultury uśmiech zorgani-
zował, zimowe warsztaty taneczne dla  Zespołu 
Ludowego “Ożarowiacy”  w beskidzie żywiec-
kim w miejscowości Węgierska Górka.
 Czas ten wykorzystaliśmy bardzo efektywnie, 
wróciliśmy z pięknym dorobkiem w postaci tań-
ców kaszubskich, krakowskich i łowickich. Próby 
odbywały się każdego dnia, pot lał się strumie-
niem, ale to wszystko zaowocowało podwyższe-
niem poziomu tańca, nowymi układami tanecz-
nymi i lepszą kondycją. Spędzaliśmy razem czas, 
który poświęcaliśmy  na wzajemne poznanie się, 
budowanie pozytywnych relacji oraz radosny wy-
poczynek. Każdy dzień obfitował w wiele atrakcji. 
Dzięki wspaniałemu folkloryście Panu Jacentemu 
Ignatowiczowi mogliśmy poszerzyć wiedzę na te-
mat folkloru Beskidu Żywieckiego, jego program 

obfitował w góralskie gawędy, śpiew oraz muzykowanie na unikatowych instrumentach 
ludowych. Po raz pierwszy zetknęliśmy się z Godami Żywieckimi, było kolorowo, głośno 
i radośnie. Dla nas była to wspaniała lekcja beskidzkiego, żywieckiego folkloru. Nieco-
dzienne, dziwaczne wręcz stroje, pełne ekspresji maski, a także psoty dziadów. Dla miesz-
kańców Żywiecczyzny są symbolem ich tożsamości, sygnalizują początek nowego roku. 
To żywa forma folkloru, o czym świadczy wpis tych zwyczajów na „Krajową listę niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego”. Odwiedziliśmy także Odlewnię Kultury gdzie wysłu-
chaliśmy wykładu dotyczącego przeszłości Węgierskiej Górki, historii, zwyczajów, strojów 
i muzyki regionu Żywieckiego.
 Nie zabrakło także wspólnych zabaw integracyjnych, na których wszyscy się świetnie 
bawili.
 Cały Zespół Ludowy Ożarowiacy dziękuje Panu Burmistrzowi Pawłowi Kanclerzowi 
za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogła pojechać na warsztaty większa grupa Oża-
rowiaków.
 Już nie możemy się doczekać następnych wyjazdów, ponieważ czas spędzony razem 
to czas spędzony wspólnie z ludźmi, których łączy wspólna pasja oraz przyjaźń.

Małgorzata Wojciechowska 
Kierownik Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”

Dom Kultury „Uśmiech”
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kuLtura
dOm kuLtury ,,uśmiecH”

W OżarOWie maZOWieckim
 ▶ 15 stycznia - koncert kolęd w wykonaniu Zespołu 

Ludowego „Ożarowiacy” z udziałem „Ożarowskiej Kapeli 
z Uśmiechu” w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

 ▶ 22 stycznia - z okazji Dnia Babci i Dziadka - pokaz ta-
neczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Happy Dance 
Studio.

 ▶ 22 stycznia - koncert kolęd w wykonaniu Zespołu 
Ludowego „Ożarowiacy” z udziałem „Ożarowskiej Kapeli 
z Uśmiechu” w Kościele Św. Wojciecha BM w Płochocinie.

 ▶ 22 stycznia - III Rodzinny Przegląd Kolęd i Pastorałek 
„Hej kolęda, kolęda…”

 ▶ 22 stycznia - Koncert „Polskie Kolędy” w wykonaniu 
Chóru Kameralnego Ab Imo Pectore w kościele p.w. NMP 
Królowej Apostołów w Ołtarzewie.

 ▶ 29 stycznia - XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

 ▶ Od 11 do 18 lutego - warsztaty taneczne Zespołu Lu-
dowego „Ożarowiacy” w Węgierskiej Górce koło Żywca.

 ▶ 12 lutego - spektakl literacko - muzyczny „Powróćmy 
jak za dawnych lat” w wykonaniu Stowarzyszenia PEK. Po-
częstunek dla gości.

centrum inicjatyW SpOłecZnycH 
„prZy parku” 

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

 ▶ 14 stycznia - Klub Gier Bitewnych.
 ▶ 14 stycznia - Green Spot. Wymiana roślin doniczkowych.
 ▶ 19 stycznia - prezentacja z okazji 160 rocznicy Powsta-

nia Styczniowego - Stowarzyszenie Historyczne Wirtual-
ne Muzeum Ożarów Mazowiecki.

 ▶ 20 stycznia - wykład OUTW o Ameryce Południowej 
prowadzony przez Zofię Korzeniowską.

 ▶ 23 stycznia - wykład Edyty Chrząszcz pt. „Grenlandia - 
lodowa kraina porośnięta rumiankiem”.

 ▶ 10 lutego - wykład OUTW „Nepal – u stóp Himalajów” 
prowadzony przez Michała Szulima.

 FiLia dOmu kuLtury uśmiecH 
W jÓZeFOWie

 ▶ 15 stycznia - zajęcia ,,Zdrowy kręgosłup” dla dzieci 
w wieku przedszkolnym. 

 ▶ 22 stycznia - Dzień Babci i Dziadka. Dzieci wraz ze swo-

kaLendarium dOmu kuLtury „uśmiecH”
- marZec 2023

dOm kuLtury ,,uśmiecH”
W OżarOWie maZOWieckim

 ▶ 5 marca (niedziela), godz. 17.00 - z okazji Dnia Ko-
biet i Mężczyzn zapraszamy na spektakl komediowy pt. 
„Biuro (nie)matrymonialne” 

 ▶ 14 marca (wtorek), godz. 10.00 - Gminne Eliminacje 
do 46 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

 ▶ 19 marca (niedziela), godz. 16.00 - koncert „Być 
Kobietą” - autorskie aranżacje wokalne i instrumentalne 
w wykonaniu Sławomira Malinowskiego.

 ▶ 26 marca (niedziela), godz. 16.00 - Koncert Finało-
wy 46 Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka”.

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 wy-
rabiamy spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską 
(Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów 
Mazowiecki. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu 
Miejskiego Ożarowa Mazowieckiego.

 ▶ 4 marca (sobota), godz. 9.00 - warsztaty dla kobiet 
„Mapa Marzeń. Zacznij spełniać swoje marzenia” prowa-
dzone przez Gabrielę Dmowską. Zajęcia płatne. Zapisy 
przez strefę zajęć.

 ▶ 7 marca (wtorek), godz. 17.30 - warsztaty dla kobiet 
„Mapa Marzeń. Zacznij spełniać swoje marzenia” prowa-
dzone przez Gabrielę Dmowską. Zajęcia płatne. Zapisy 
przez strefę zajęć.

 ▶ 11 marca (sobota), w godz. 9.00-13.00 - spotkanie 
Klubu Gier Bitewnych.

 ▶ 11 marca (sobota), w godz. 13.00-15.00 - Green 
Spot. Wymiana roślin doniczkowych.

FiLia dOmu kuLtury „uśmiecH” 
W jÓZeFOWie

 ▶ 5 marca (niedziela), godz. 12.00 - odbędą się zajęcia 
,,Zdrowy kręgosłup” dla dzieci w wieku przedszkolnym.  

 ▶ 7 marca (wtorek), godz. 17.30 - spotkanie z foto-
grafką Edytą Chrząszcz. Wykład pt. ,,Grenlandia-lodowa 
kraina porośnięta rumiankiem”.

 ▶ 12 marca (niedziela), godz. 12.00 - warsztaty ,,Pach-
nący Dzień Kobiet”. Zrób dla siebie pachnące mydełko, 
kulę bądź sól do kąpieli. Udział bezpłatny. Obowiązują 
zapisy - tel. (22) 722-50-08, ilość miejsc ograniczona.

 ▶ 26 marca (niedziela), godz. 11.00 - Wielkanocne 
warsztaty świąteczne dla dzieci.  Udział bezpłatny. Obo-
wiązują zapisy - tel. (22) 722-50-08, ilość miejsc ograni-
czona.

 ▶ 26 marca (niedziela), godz. 12.30 - zajęcia ,,Zdrowy 
kręgosłup” dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

FiLia dOmu kuLtury „uśmiecH”
W brOniSZacH

 ▶ 12 marca (niedziela), godz. 16.00 - z okazji Dnia 
Kobiet zapraszamy na „Warsztaty z makramy”. Udział bez-
płatny. Obowiązują zapisy - tel. 510 284 791, ilość miejsc 
ograniczona.
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 ▶ 14 stycznia - uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sza-

rych Szeregów w Płochocinie wzięli udział w V Powia-
towym Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbył się 
w SP nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim. Uczniowie zajęli 1. miejsce w kategorii klas IV
-VI; 1.  miejsce w kategorii „Występ solowy klasy VII-VIII” 
oraz 3. miejsce w kategorii „Występ solowy”.

 ▶ 19 stycznia – w Szkole Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbyła się niezwykła 
uroczystość - Wieczornica bożonarodzeniowa - wieczor-
ne spotkanie przy blasku świec. W cudnym klimacie 
bożonarodzeniowym, pod magicznym urokiem świąt, 
uczniowie, pod opieką pani Aleksandry Okoniewskiej 
oraz pani Marzeny Czajkowskiej, wystawili niesamowite 
przedstawienie, będące wspaniałą okazja do przeżywa-
nia tego, co w tradycji świąt Bożego Narodzenia ważne 
i wyjątkowe.

 ▶ 28 stycznia – w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim odbyła się XX edycja Gminnego Konkursu 
Ortograficznego „O pióro Burmistrza Ożarowa Mazowiec-
kiego”. 

 ▶ 30 stycznia – w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie ruszyły prace związane z termomo-
dernizacją budynku.

 ▶ W przedszkolach odbyły się  spotkania z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Dzieci prezentowały wspaniałe programy 
artystyczne, budząc wzruszenie i podziw widzów. 
Szanowni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek 

oraz wręczenie upominków przygotowanych przez 
wnuczęta

 ▶ W styczniu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Ku-
socińskiego w Ożarowie Mazowieckim zakupiła, dzięki 
wsparciu w wysokości 15 tys. zł od Fundacji Agencji Roz-
woju Przemysłu, dwie tablice multimedialne wraz z krót-
koogniskowymi projektorami. Uczniowie klas I-II, dzięki 
wsparciu w wysokości 22 330 zł od Fundacji Orlen, poje-
chali do teatru, natomiast dzięki darowiźnie w wysokości 
31009,72 zł przekazanej w ramach Programu My Digital 
Life finansowanego ze środków Microsoft Corp, ucznio-
wie otrzymali sprzęt i pomoce dydaktyczne, m.in. roboty 
i gry do nauki programowania.

 ▶ W Przedszkolu Publicznym w Józefowie przez cały sty-
czeń dzieci wraz z rodzicami mogły wziąć udział w kon-
kursie plastyczno-technicznym pt. „Regionalne stroje 
różnych kultur”, realizowanym w ramach projektu eduka-
cyjnego „Przedszkole otwarte na wielokulturowość”. Ce-
lem konkursu było poznanie różnych kultur świata oraz 
wskazanie jak ważna jest otwartość na wielokulturowość. 
W konkursie wzięło udział 32 dzieci. 1 lutego nastąpiło 
wręczenie nagród i podziękowań wszystkim dzieciom 
biorącym udział, zorganizowano również wystawę prac 
konkursowych. 

 ▶ 13 lutego – rozpoczęły się ferie zimowe -  dla wszyst-
kich chętnych uczniów klas I-VIII szkół podstawowych 
przygotowano ciekawe programy w ramach akcji „Zima 
w mieście”.

ZamÓWienia pubLicZne
pOdpiSanO umOWy:

 ▶ z wykonawcą:  Rokom Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-
wie na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 
92 z drogami gminnymi ul. Floriana i ul. Strażacką 
wraz z przebudową i budową infrastruktury technicz-
nej w m. Ożarów mazowiecki za cenę ofertową brutto: 
5.899.000,00 zł

 ▶ z wykonawcą: FHU COMTER Paweł Trojanowski z sie-
dzibą w Warszawie na powtórzenie podobnych robót 
budowlanych  do umowy nr rZp.272.32.33.2021 
z dnia 27 sierpnia 2021 r., polegających na wykona-
niu projektu i budowie zewnętrznego szybu dźwigu 
osobowego wraz z infrastrukturą do obsługi budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. umia-

stowskiej 68 w umiastowie. za cenę ofertową brutto: 
939.670,86 zł

 ▶ z wykonawcą: AREMBUD Arkadiusz Jedlak z siedzibą 
w Warszawie na termomodernizację Szkoły podstawo-
wej w płochocinie w ramach projektu: „kompleksowa 
termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej w Gminie Ożarów mazowiecki - etap ii”, współfi-
nansowanego z europejskiego Funduszu rozwoju 
regionalnego w ramach osi priorytetowej Xii „react 
– eu dla mazowsza” działania 12.1 „react-eu dla ter-
momodernizacji budynków użyteczności publicznej 
na mazowszu” regionalnego programu Operacyjne-
go Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 
oraz termomodernizacja i instalowanie  instalacji ga-
zowej dla budynku Szkoły podstawowej im. Szarych 

imi babciami i dziadkami ozdabiały ciasteczka, które póź-
niej degustowane były przy kawie i herbacie. 

 ▶ 4 lutego - warsztaty kreatywno-ruchowe dla dzieci 
w wieku 5-11 lat o tematyce kosmicznej.

 ▶ 12 lutego - zajęcia ,,Zdrowy kręgosłup” dla dzieci 
w wieku przedszkolnym.

 ▶ 12 lutego - bal karnawałowy wraz z animacjami 
dla dzieci.

 ▶ Od 13 lutego  Ferie zimowe: 
 • Kreatywne szycie, czyli nauka szycia na maszynie,
 • Warsztaty plastyczne ,,Zabawy z malarstwem”,
 • Ekoplastyka.

FiLia dOmu kuLtury uśmiecH 
W brOniSZacH

 ▶ 21 stycznia - Dzień Babci i Dziadka. Program artystycz-
ny zaprezentowały dzieci z Przedszkola w Broniszach. Ko-
lejnym punktem programu było wspólne kolędowanie 
mieszkańców Bronisz i Jawczyc.

 ▶ 5 lutego - Bal Karnawałowy dla dzieci. 
 ▶ Od 13 lutego  Ferie zimowe: 

 • Kreatywne szycie, czyli nauka szycia na maszynie,
 • Warsztaty plastyczne ,,Zabawy z malarstwem”,
 • Ekoplastyka.
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 ▶ uchwała nr LXiii/576/23 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ uchwała nr LXiii/577/23 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

 ▶ uchwała nr LXiii/578/23 w sprawie nieodpłatnego 
nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazo-
wieckim.

 ▶ uchwała nr LXiii/579/23 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż nieruchomości gminnej.

 ▶ uchwała nr LXiii/580/23 w sprawie przekazania 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warsza-
wie skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie na 
Uchwałę Nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim  z dnia 29 sierpnia 2019 r..

 ▶ uchwała nr LXiii/581/23 w sprawie przyjęcia „Gmin-
nego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ożarów 
Mazowiecki na lata 2023-2025”.

 ▶ uchwała nr LXiii/582/23 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Gospodarczej na 2023 rok.

 ▶ uchwała nr LXiii/583/23 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Obywatelskiej na 2023 rok.

 ▶ uchwała nr LXiii/584/23 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Budżetowej na 2023 rok.

 ▶ uchwała nr LXiii/585/23 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Społeczno - Technicznej na 2023 rok.

 ▶ uchwała nr LXiii/586/23 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

 ▶ uchwała nr LXiii/587/23 w sprawie ustalenia stawki 
za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustale-
nia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 
do placówek oświatowych.

 ▶ uchwała nr LXiii/588/23 zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków ponie-
sionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie 
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym pro-
gramem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

 ▶ uchwała nr LXiii/589/23 zmieniająca uchwałę 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu 
udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 ▶ uchwała nr LXiii/590/23 zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

 ▶ uchwała nr LXiii/591/23 w sprawie rozpatrzenia pe-
tycji dotyczącej ukończenia utwardzenia ulicy Źródlanej 
w Święcicach.

uchwały podjęte na LXiii sesji rady miejskiej
w Ożarowie mazowieckim w dniu 19 stycznia 2023 r.

 ▶ uchwała nr LXiV/592/23 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ uchwała nr LXiV/593/23 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

 ▶ uchwała nr LXiV/594/23 w sprawie przejęcia od 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadania w zakresie 
zarządzania drogami dojazdowymi (ul. Rajdowa i ul. Piw-
na) położonymi w m. Konotopa i Jawczyce.

 ▶ uchwała nr LXiV/595/23 zmieniająca uchwałę 
w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administra-
cyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie  Mazowieckim 
i utworzenia Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.

 ▶ uchwała nr LXiV/596/23 w sprawie przystąpienia 
Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji Programu „Kor-
pus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

 ▶ uchwała nr LXiV/597/23 w sprawie przyjęcia Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oża-
rów Mazowiecki w 2023 roku.

 ▶ uchwała nr LXiV/598/23 w sprawie przekazania 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę 
Nr LXI/562/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 8 grudnia 2022 r.

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 LXiV sesji rady miejskiej 
w Ożarowie mazowieckim w dniu 9 lutego 2023 r.

Szeregów przy ul. Lipowej 3, dz. nr ew. 23/1, obręb 
0035 SHr Wolica, jedn. ew. 143206_5 Ożarów mazo-
wiecki. za cenę ofertową brutto:  10.470.000,00 zł

OGłOSZOnO-WSZcZętO pOStępOWania
O udZieLenie ZamÓWienia pubLicZneGO na:

 ▶ powtórzenie podobnych robót budowlanych  
do umowy Nr RZP.272.22.C.20.2019 z dnia 27 czerwca 
2019 r., polegających na wykonaniu projektu i budowie 
ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 tj. ul. Warszawskiej, 
ul. Lipowej i ul. Rokickiej oraz drogi krajowej nr 92 ul. Po-

znańskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. M. Rataja 
w Ożarowie Mazowieckim                                                                            

 ▶ utrzymanie, konserwacja i oznakowanie dróg gmin-
nych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki                                                                            

 ▶ pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego oraz 
weryfikacja i ocena dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas re-
alizacji zadań inwestycyjnych i remontowych dla Gminy 
Ożarów Mazowiecki       

 ▶ wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew 
i krzewów oraz  inne  prace  związane z utrzymaniem zie-
leni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
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Shakshuka - danie proste i szybkie 
w przygotowaniu, poleca się na śniadanie

Z przepiśnika pana domu

Składniki: 
boczek (opcjonalnie), passata pomidorowa, 
ciecierzyca, cebula, cukinia, pak choi /szpinak,
czosnek, sól/pieprz/kolendra, chilli, jogurt grecki, jajka

przygotowanie:
Boczek podsmażamy na patelni, odlewamy wytopiony 
tłuszcz, boczek odkładamy do miski.
Na tej samej patelni podsmażamy cebulę, dodajemy cuki-
nię, doprawiamy przyprawami, po zrumienieniu warzyw 

dodajemy 
p a s s a t ę 
pomidoro-
wą, chwi-
lę dusimy, łączymy z wcześniej podsmażonym boczkiem. Po ok. 
minucie dodajemy ciecierzycę oraz szpinak lub pak choi i całość 
mieszamy.
Następnie w powstałym sosie robimy 4 zagłębienia, w które wbija-
my jajka, solimy je i całość przykrywamy pokrywką.
Na wolnym ogniu, w zależności od preferencji całość dusimy od 
4 do 10 minut. My wolimy jajka płynne, natomiast nasze dzieci 
wolą bardziej ścięte.
Powstały sos powinien być lekko gęsty, a jajko jeszcze lejące się. Ca-
łość wyjmujemy na talerz, posypujemy świeżą kolendrą lub szczy-
piorem, a jako uwieńczenie całego dania, na wierzch kładziemy 
łyżkę jogurtu greckiego.
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Tortilla ze schabowym, warzywami i sosem tzatziki 
Składniki: 
Sos: 250 ml jogurtu bałkańskiego, 300 g jogurtu greckiego, 200 g 
ogórków świeżych, 1-2 ząbki czosnku, 1 łyżka oliwy z oliwek extra 
vergine, 1/4 szklanki świeżej mięty, pęczek koperku, sól, biały pieprz,

tortilla: 2 kotlety schabowe, 1 pomidor, 1/2 świeżego ogórka,
1 szklanka posiekanej kapusty pekińskiej, 4 łyżki prażonej cebulki, 
2 placki tortilla

przygotowanie:
Sos: Ogórki umyj, obierz i wykrój gniazda nasienne. Zetrzyj do miski 
na tarce o dużych oczkach. Posól i odstaw na ok. 5 minut. Następnie 
bardzo dokładnie odciśnij je z soku.
Do miski ze startym ogórkiem dodaj jogurt grecki, przeciśnięty przez 
praskę czosnek, oliwę z oliwek, posiekane zioła - miętę i koperek. 
Wszystko dokładnie wymieszaj. Dopraw do smaku solą i pieprzem. 
Gotowy sos odstaw do lodówki na co najmniej godzinę, aby smaki 
się przegryzły.
przygotowanie tortilli: Warzywa pokroić w plasterki. Placki tortilli 

podsmażyć na suchej patelni z obu stron. Na każdym placku rozsmarować sos. Następnie ułożyć na plackach warzy-
wa, kotlety, polać dodatkowo sosem i posypać prażoną cebulką. 
Tortille zwinąć w rożki i zabezpieczyć folią aluminiową.
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 koty uwielbiają wygrzewać się na balkonach i parape-
tach, obserwować z nich otoczenie oraz wędrować po barier-
kach. nawet kot, który nie korzysta zazwyczaj z balkonu, wy-
daje się nim niezainteresowany lub przestraszony, któregoś 
dnia może na niego wejść, a zaskoczony lub zaciekawiony np. 
przelatującą muchą czy ptakiem, może z niego spaść. konse-
kwencją upadku mogą być ciężkie złamania i towarzyszące 
im powikłania, kalectwo lub nawet śmierć. 
 Jeśli kot przeżyje upadek, ucieka zdezorientowany przed sie-
bie i gubi się lub chowa 
przerażony. 
 Zwracajcie także uwagę, aby okna nie były uchylone od góry. 
Kot, wiedziony ciekawością, może próbować przecisnąć się przez 
wąską przestrzeń w uchylonym oknie, jednak nie będzie w stanie 
z niej wyjść i utknie. Próbując się wydostać, będzie się szamotał, 
co sprawi, że zaklinuje się w zwężającej się szczelinie. 
 Czytając takie negatywne informacje, nasuwa się pytanie: czy 
mając koty nie możemy nigdy uchylać okien czy korzystać z bal-
konu? 
 Oczywiście, że nie! Wszystkim tym potencjalnym tragediom 
można zapobiec. 
 Przede wszystkim, pod żadnym pozorem nie można zosta-

wiać kotów 
bez nadzoru 
na balkonach 
i przy uchylonych oknach. Balkony zabezpiecza się siatką, która 
ma za zadanie zabezpieczyć kota przed upadkiem. Wtedy futrzak 
może korzystać 
z balkonu, a Ty wraz z nim, bez obaw, że zażywanie świeżego po-
wietrza skończy się dla niego tragicznie.. 
Istnieją także specjalne zabezpieczenia na uchylne okna, które 
uniemożliwiają kotom przechodzenie przez szczeliny. Warto po-
szukać ich w sklepach zoologicznych – nie są to drogie rozwiązania. 
  Na zdjęciu kot który wyszedł na spacer i prawdopodobnie potrą-
cony przez samochód, doznał skomplikowanego złamania. Jeżeli 
chciałbyś pomóc nam w naszej działalności na rzecz zwierząt, pro-
simy o wpłaty nawet drobnej kwoty na

konto Fundacji chcę mieć przyszłość,

nr 06 1140 1010 0000 5458 9000 1005, 
lub przekazanie 1,5% podatku 

nr  krS 0000464142
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CIESZ SIĘ WIOSNĄ WRAZ ZE SWOIM KOTEM 





3 marca 2023 r.
godz. 9.50

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
Filia nr 2 w Święcicach

ul. Warszawska 53, 05-860  Święcice
tel. 22 721 02 60

swiecice@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Historia
science fiction

Chcesz wiedzieć 
więcej 
o science fiction?
Chcesz poznać 
jej historię, największe
dzieła i ich twórców? 

To widzimy się 
w Bibliotece 
w Święcicach 
na wykładzie Witolda
Kekusza, który 
jest fanem wszelkiej
science fiction.

WSTĘP WOLNY!

szafing dziecięcy

przynieś i wymień
ubrania, zabawki
i akcesoria dziecięce

4 marca 2023 r.
w godz. 11.00–13.00
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

ul. Szkolna 2

160. ROCZNICA
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2

8 marca 2023 r.
godzina 18.00

Agnieszka
Cubała
autorka 11 książek historycznych 
(m.in. Kobiety’44, Miłość’44, 
Artyści’44 ), dwukrotna laureatka 
prestiżowej nagrody Klio

SPOTKANIE
AUTORSKIE

Kobiety są prawdziwą 
duszą powstania

WSTĘP WOLNY


