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Okładka: Zdjęcie wykonane w Bukieciarni 
Pani Joanny Kochańskiej przy ul. Obrońców 
Warszawy w Ożarowie Maz. Dziękujemy za pomoc 
w przygotowaniu okładki. 
Foto Paweł Krupa.

Mieszkańcom, Przyjaciołom i Sympatykom 
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 W kwietniu 2018 r. rozpoczną się prace związane 
z termomodernizacyjnym remontem pływalni Gmin-
nego Ośrodka sportu i rekreacji w Ożarowie mazo-
wieckim. Z tego powodu od 3 kwietnia do 30 września 
obiekt będzie całkowicie zamknięty dla użytkowni-
ków. 

 Pływalnia została oddana do użytku 16 lat temu i przez 
ten czas była poddawana tylko doraźnym, niezbędnym 
remontom. Dbając o wysoki standard  i bezpieczeń-
stwo użytkowania obiek-
tu przez mieszkańców 
postanowiliśmy obiekt 
poddać remontowi ter-
momodernizacyjnemu o 
szerokim zakresie. Obej-
mie on m.in.: docieplenie 
budynku wraz z wymianą 
stolarki, rozwiązania w 
zakresie odzysku ciepła 
z technologii basenowej 
oraz modernizację in-
stalacji c.o. i wentylacji 
mechanicznej, a także 
wymianę oświetlenia na 
energooszczędne, mon-
taż systemu fotowoltaicznego z panelami hybrydowymi, 
zastosowanie pompy ciepła typu woda-woda, jako syste-
mu odzysku ciepła ze ścieków.

 „Kilkanaście lat eksploatacji wiąże się z koniecznością 
„liftingu”, tego, tak lubianego i chętnie odwiedzanego 
przez mieszkańców obiektu, który na stałe wpisał się 
w krajobraz naszej gminy. To tutaj najmłodsi mieszkań-
cy gminy z ożarowskich szkół, uczą się pływać, a dorośli 
dbają o swoją kondycję i zdrowie.  Chcemy skorzystać 
z  rozwiązań technologicznych redukujących emisję za-
nieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz poprawiających 
efektywność energetyczną obiektu, na przykład z syste-

mu odzysku ciepła ze ścieków. Zdajemy sobie sprawę, 
że zamknięcie obiektu, to swego rodzaju niedogodność 
dla mieszkańców, ale nie ma innej możliwości przepro-
wadzenia prac. Mam nadzieję, że rekompensatą będzie 
zwiększenie komfortu korzystania z obiektu po zakoń-
czeniu prac. ” – tak rozpoczynający się niebawem remont 
komentuje Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazo-
wieckiego.

 Realizacja projektu wpłynie na obniżenie aktualnej 
ilości zużywanej energii 
cieplnej oraz na reduk-
cję emisji zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych do 
powietrza, a także po-
prawi estetykę przestrze-
ni publicznej i zwiększy 
komfort użytkowników. 
Rozpoczęcie prac, a tym 
samym całkowite za-
mknięcie obiektu pływal-
ni ze wszystkimi pomiesz-
czeniami pomocniczymi 
i  wynajmowanymi na 
pływalni, planowane  jest 
na 3  kwietnia 2018r., 

a  ponowne otwarcie obiektu po remoncie i  corocznej 
przerwie technologicznej  nie później niż  30 września 
2018r. 
 Zadanie inwestycyjne jest częścią projektu pn. „Kom-
pleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki”  współfinanso-
wanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.   
   

Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
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  Od 1 września 2018 roku szkoła podstawowa 
w umiastowie, działająca przy ul. umiastowskiej 74, 
będzie szkołą prowadzoną przez Gminę Ożarów ma-
zowiecki. 
 Do tej pory szkoła w Umiastowie prowadzona była 
przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji 
Dzieci Wiejskich w Umiastowie. Dynamiczny rozwój na-
szej gminy, na który wpływa szybko rosnąca liczba miesz-
kańców, w tym liczba dzieci w wieku szkolnym, przyczy-
nił się do podjęcia decyzji o założeniu nowej gminnej 
szkoły. Na sesji nadzwyczajnej w dniu 1 marca 2018 roku 
Rada Miejska na wniosek burmistrza Pawła Kanclerza 
podjęła uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawo-
wej w Umiastowie. Jednocześnie szkoła prowadzona do 
tej pory przez Stowarzyszenie ulegnie likwidacji z dniem 
31 sierpnia 2018 roku.
 W 2017 roku gmina Ożarów Mazowiecki sfinansowa-
ła znaczącą modernizację i rozbudowę budynku szkoły 
ze środków publicznych. Przebudowa swoim zakresem 
obejmowała, przede wszystkim, stworzenie nowych 
funkcjonalnych sali dydaktycznych, sali gimnastycznej 
wraz z niezbędnym zapleczem, powiększenie szatni dla 
dzieci, wykonanie nowych sanitariatów, stworzenie holu, 
pokoju dyrektora i pokoju nauczycielskiego oraz uspraw-
nienie komunikacji w budynku. Całość została przystoso-
wana dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja miała 
na celu zapewnienie godnych i nowoczesnych warun-
ków kształcenia w Szkole.
 Szkoła Podstawowa w Umiastowie prowadzona przez 
gminę Ożarów Mazowiecki będzie posiadała ten sam ob-
wód jak dotychczasowa szkoła prowadzona przez Stowa-
rzyszenie. Będzie on obejmował Pogroszew, Umiastów, 
Kręczki i Kaputy. Szkoła na razie będzie wciąż realizować 
wychowanie i kształcenie na poziomie klas „0” i I-III. Za-
planowana jest w przyszłości dalsza rozbudowa szkoły, 
która będzie miała na celu zapewnienie kształcenia w kla-
sach I-VIII, czyli w pełnej strukturze szkoły podstawowej. 
Do tego momentu jednak uczniowie, kończący naukę 
w klasie III, będą mogli kontynuować naukę od klasy IV 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy przy 
ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazowiecki.
 Rekrutacja do nowej gminnej Szkoły Podstawowej 
w Umiastowie, która zacznie działać od 1 września 2018 
roku, prowadzona jest od 1 marca 2018 roku elektro-
nicznie na stronie www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.
pl i jest obsługiwana przez Szkołę Podstawową nr 2 im. 
Obrońców Warszawy, przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Ma-
zowieckim.
 Składamy  podziękowanie dla Stowarzyszenia Wspie-
rania Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich przy Szkole 
Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umiastowie za wielo-
letnie zaangażowanie, dotychczasową współpracę oraz 
wkład pracy poświęcony wspieraniu rozwoju edukacji 
i wychowania dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiec-
ki. Państwa zaangażowanie przyczyniło się  znacząco do 
promowania wyrównywania szans edukacyjnych wśród 
uczniów.
    Katarzyna Wocheń 

Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki

sZkOła pOdstaWOWa W umiastOWie 
sZkOłĄ GminnĄ
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 Zakończyliśmy realizację projektu dotyczącego 
rozwoju i rewitalizacji terenów zieleni w Ożarowie 
mazowieckim. Wraz z początkiem wiosny wiele no-
wych ogólnodostępnych miejsc zazieleni się, a tym 
samym poprawi estetykę przestrzeni publicznej 
i wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne. 

 W ramach projektu  uporządkowano istniejący drze-
wostan oraz wykonano nowe nasadzenia m. in. na tere-
nach  placówek oświatowych, pływalni miejskiej i wzdłuż 
ciągów dróg gminnych. Na najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy w ogródkach przedszkolnych czekają stoliki 
z ławeczkami, kolorowe pufy, a także drewniane donice 
do nasadzenia pięknych kwiatów. 

 Wykorzystując potencjał i walory przyrodnicze zabyt-
kowego Parku Ołtarzewskiego zrealizowano pierwszy 
etap prac rewitalizacyjnych, w szczególności prac pielę-

gnacyjnych i wykonania części nowych nasadzeń drzew 
i krzewów. Uzupełniono infrastrukturę służącą rekreacji: 
pojawiły się nowe ławki parkowe i kosze na śmieci, a tak-
że miejsce do wspólnego grillowania  w plenerze.  Na naj-
większym stawie został zbudowany pomost rekreacyjny. 
W trosce o stałych mieszkańców parku na drzewach za-
montowano nowe budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy, 
wiewiórek oraz owadów m.in. trzmieli i os. 

 Efekty realizacji projektu widoczne będą za kilka, 
a  czasem kilkanaście lat, kiedy nowe drzewa i krzewy, 
w pełni ukształtowane, na stałe wkomponują się w kra-
jobraz naszego miasta i poprawią jego estetykę, a także 
zachęcą mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego 
czasu na łonie natury.
 Na rozwój terenów zielonych w ramach projektu pn. 
„Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem 
zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Ma-
zowiecki” Gmina Ożarów Mazowiecki uzyskała dofinan-
sowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020. 

 Wartość dotacji to ok. 1,7 mln zł, przy całkowitej 
wartości projektu ponad 2 mln zł.

 Rewitalizacja terenów zielonych w mieście jest dzia-
łaniem pozytywnie odbieranym i oczekiwanym przez 
mieszkańców, dlatego też w kolejnych latach planowana 
jest kontynuacja prac w tym zakresie. 

Agnieszka Jędrzejczak, Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak, 
Urząd Miejski

rOZWÓj terenÓW ZieLOnych W OżarOWie maZOWieckim 
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uchwały podjęte na L sesji rady miejskiej
w Ożarowie mazowieckim w dniu 22 lutego 2018 r.

1. uchwała nr L/522/18 o zmianie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki
2. uchwała nr L/523/18 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.  
3. uchwała nr L/524/18 w sprawie nadania nazwy dro-
dze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
4. uchwała nr L/525/18 w sprawie nadania nazwy dro-
dze płożonej w Duchnicach.

5. uchwała nr L/526/18 w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
6. uchwała nr L/527/18 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
7. uchwała nr L/528/18 w sprawie przyjęcia aktualiza-
cji programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Ożarów Mazowiecki do roku 2032.

uchwały podjęte na Li sesji rady miejskiej
w Ożarowie mazowieckim w dniu 1 marca 2018 r.

1. uchwała nr Li/529/18 w sprawie założenia Szkoły 
Podstawowej w Umiastowie.
2. uchwała nr Li/530/18 o zmianie uchwały w sprawie 
określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim ul. Li-
powa 11.
3. uchwała nr Li/531/18 w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
skargi na Uchwałę nr 157/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwa-
lenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej 
przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: instaL-nika sp. z o.o. sp. k. z siedzi-
bą w Warszawie na budowę dróg gminnych na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki dotyczącą:

 ▶ Cz. A – ulicy Architektów  za cenę ofertową brutto: 
798.270,00 zł

 ▶ Cz. B – ulicy Geodetów za cenę ofertową brutto: 
921.270,00 zł

 ▶ z wykonawcą: phu Gamma andrzej Zakrzewski 
z siedzibą w Warszawie na wycinkę, pielęgnację, konser-
wację i korektę drzew i krzewów oraz inne prace zwią-
zane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki za cenę ofertową brutto: 266.544,50 zł (do 
wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwo-
ty 330.000,00 zł)

 ▶ z wykonawcą: sport Grupa sp. z o.o. z siedzibą 
w Mińsku Mazowieckim na modernizację boiska i budo-
wę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Święcicach za 
cenę ofertową brutto: 484.800,00 zł

 ▶ z wykonawcą: amad sp. z o.o. z siedzibą w Łomian-
kach na dostawę materiałów eksploatacyjnych do ksero-
kopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskie-
go w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową brutto: 
414.712,46 zł 

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg 
gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

 ▶ remonty cząstkowe, utwardzenie nawierzchni dróg 
gminnych tłuczniem kamiennym

 ▶ budowę placu zabaw w Józefowie przy filii Domu Kul-
tury „Uśmiech”

 ▶ budowę drogi gminnej ulicy Żyznej
 ▶ przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Święcice wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach 
Projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona 
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. (postę-
powanie powtórzone)

 ▶ budowę sieci wodociągowej w miejscowości PGR 
Strzykuły ul. Głogowa, ul. Dereniowa

ZamÓWienia pubLicZne

dZieŃ OtWarty W urZędZie skarbOWym

 Rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny lub planujące złożyć wniosek o przyznanie Karty Du-
żej Rodziny  zachęcamy do zapoznania się ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r.
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/  

 7 kwietnia 2018 r. w godzinach 9.00 – 13.00 zorganizowany zostanie Dzień Otwarty dla podatników Urzędu 
Skarbowego Warszawa – Bielany w zakresie składania zeznań podatkowych za 2017 rok.
 Ponadto w dniach 26 – 27 kwietnia 2018 r. czas pracy urzędu zostanie wydłużony i będzie otwarty w godzi-
nach 8.00 – 18.00 w celu składania zeznań rocznych za pośrednictwem platformy e-Deklaracje, w dostępnym dla 
tego celu punkcie stacjonarnym.
        Urząd Skarbowy Warszawa Bielany
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 ▶ Dzieci z Przedszkola Publicznego w Józefowie wzięły 
udział w konkursie plastycznym pt. „Pani Zima”. Wyróż-
nienia otrzymali: Orina Vats, Mikołaj Pacholski, Grzegorz 
Majewski, Maja Gruszka. 

 ▶ 13 lutego w ramach projektu „Mali Misjonarze” 
w  Szkole Podstawowej w Duchnicach zakończyła się 
zbiórka telefonów komórkowych oraz znaczków poczto-
wych. Szkoła nawiązała współpracę z Pallotyńską Funda-
cję Misyjną Salvatti. Zebrane telefony oraz znaczki zosta-
ną przekazane Fundacji

 ▶ 13 lutego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy 
Ożarowskiej odbyły się warsztaty fizyczne prowadzone 
przez  Pawła Perkowskiego – profesora z Wojskowej Aka-
demii Technicznej, dzieci uzyskały odpowiedzi na pytania 
dotyczące  właściwości wody, powietrza  światła, ciepła 
oraz wiele, wiele innych. 

 ▶ 16 lutego w ramach programu Akademia Bezpiecz-
nego Puchatka klasy pierwsze Szkoły Podstawowej 
w Duchnicach wzięły udział w teście bezpieczeństwa. Pa-
tronat nad akcją sprawuje Biuro Prewencji i Biuro Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej Policji.

 ▶ 22 lutego gośćmi w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
z  Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim 
byli żołnierze z 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obro-
ny Powietrznej.

 ▶ 1 marca w Szkole Podstawowej w Duchnicach odbył 
się konkurs EKO-PLANETA. 

 ▶ 3 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie zajęli I miejsce w zawodach 
gminnych w unihokeja w kategorii chłopców. 

 ▶ 5 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie zajęli II miejsce w zawodach po-

wiatowych w unihokeja w kategorii chłopców.
 ▶ 10 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sza-

rych Szeregów w Płochocinie zajęli I miejsce w zawodach 
gminnych w mini piłkę ręczną w kategorii chłopców. 

 ▶ 13 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie zajęli I miejsce w zawodach po-
wiatowych w mini piłkę ręczną w kategorii chłopców. Za-
wody sportowe odbyły się w Borzęcinie Dużym. 

 ▶ 14 lutego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szere-
gów w Płochocinie uczniowie klasy drugiej zorganizowali 
kiermasz zabawek pod hasłem „Podaruj serce na Walen-
tynki”. Środki pieniężne zebrane podczas kiermaszu zo-
stały przekazane na konto Unicef na pomoc dzieciom 
w Syrii.

 ▶ 14 lutego uczennice Szkoły Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie zajęły III miejsce w zawodach 
powiatowych w unihokeja w kategorii dziewcząt. 

 ▶ 21 lutego Szkolny Klub Wolontariatu Szkoły Podsta-
wowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zorganizował 
kiermasz ciast i słodkości. Pieniądze zebrane podczas 
kiermaszu zostały przekazane na konto Unicef na pomoc 
dzieciom w Syrii

 ▶ 23 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie zajęli III miejsce w zawodach 
międzypowiatowych w unihokeja w kategorii chłopców. 
Zawody sportowe odbyły się w Józefinie. 

 ▶ Od marca w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej 
w Duchnicach realizowany jest autorski program „Wspól-
nie czas spędzamy - razem czytamy”. Odbiorcami progra-
mu są dzieci oddziałów przedszkolnych oraz ich rodzice, 
opiekunowie, dziadkowie. Celem programu jest zachęce-
nie rodziców do spędzania czasu z dziećmi na wspólnym 
czytaniu książek.

OśWiata

kuLtura
dOm kuLtury ,,uśmiech” 

W OżarOWie maZOWieckim
 ▶ 17 lutego zaprezentowano Recital Katarzyny Żak 

„Piosenki z dobrym tekstem”
 ▶ 4 marca odbył się wernisaż wystawy malarstwa prof. 

Khaleda Basmadji
 ▶ 8 marca zorganizowano Eliminacje Gminne 41. Kon-

kursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
 ▶ 11 marca wystąpił Kabaret WEŹRZESZ - koncert 

z okazji Dnia Kobiet

centrum inicjatyW spOłecZnych 
„prZy parku”

 ▶ 20 lutego został przeprowadzony wykład przez pra-
cowników Powiatowego Urzędu Pracy pod tytułem ”Roz-
mowa kwalifikacyjna – Jak uniknąć błędów i nawiązać 
rozmowę z pracodawcą” w ramach projektu „Zwiększanie 
kompetencji na rynku pracy”

 ▶ 28 lutego odbyło się spotkanie pt. „Historia mówiona: 
Dawna Poznańska opowiada Halina Dziewulska”, podczas 
którego można było usłyszeć, jak niegdyś wyglądał Oża-
rów

 ▶ 2 marca został wyemitowany film pt. „Przeminęło 

z wiatrem” w ramach projektu „Retro kino”

FiLia dOmu kuLtury „uśmiech”
W jÓZeFOWie 

 ▶ 25 lutego odbyło się przedstawienie teatralne dla 
dzieci pt. „Zielona karuzela” w wykonaniu Teatru Paran-
dyk

 ▶ 4 marca zorganizowano koncert dla Pań z okazji Dnia 
Kobiet. Wystąpiły dzieci uczęszczające na zajęcia wokal-
ne oraz instrumentalne, gr. Mazanki Zespołu Ludowego 
„Ożarowiacy”, „Wesołe Wdówki”. 

 ▶ 11 marca odbyło się przedstawienie teatralne dla 
dzieci pt. „Profesor Pacyna i jego rodzina”  w wykonaniu 
Teatru Pacuś

FiLia dOmu kuLtury „uśmiech”
W brOnisZach

 ▶ 18 lutego Teatr Parandyk wystąpił ze spektaklem dla 
dzieci pt. „Czarodziejski koncert życzeń”.

 ▶ 25 lutego Zorganizowano wernisaż prac oraz roz-
strzygnięto konkurs plastyczny „Pani Zima”.

 ▶ 4 marca odbyły się warsztaty z wyrobu biżuterii z filcu 
i koralików
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 Zgodnie z treścią ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w proce-
sie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania nie-
których organów publicznych (art. 12), rada miejska 
w Ożarowie mazowieckim podjęła uchwałę w sprawie 
podziału gminy na stałe okręgi wyborcze. ustaliła 
ich granice i liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu. dowolność działania rady w tym zakresie 
jest mocno ograniczona, bowiem musiała zostać do-
stosowana do wymogów znowelizowanego kodeksu 
wyborczego.

 Ustawodawca wskazuje na trzy reguły, które muszą 
być bezwzględnie zastosowane przy podziale gminy na 
stałe okręgi wyborcze: 
1)  utrzymanie normy przedstawicielstwa;
2) odrębnego tworzenia okręgów wyborczych na tere-
nach wiejskich i  miejskich przy jednoczesnym zakazie 
dzielenia jednostek pomocniczych (sołectwo, osiedle);
3) określenia granic okręgów, w którym wybiera się od 
5 do 8 radnych (dot. Gmin powyżej 20.000 mieszkańców).
 norma przedstawicielstwa to liczba mieszkańców 
przypadająca na jeden mandat. Norma ta wyliczana jest 
na podstawie danych na koniec kwartału poprzedzające-
go kwartał, w którym podejmowana jest uchwała. Na 31 
grudnia 2017 roku w stałym rejestrze wyborców w naszej 
gminie zaewidencjonowanych było 23.068 osób. Wybie-
ranych jest 21 radnych. Norma przedstawicielstwa wyno-
si więc  1.098,5.
 Przy tworzeniu okręgów wyborczych należy dodatko-
wo kierować się zasadą odrębnego tworzenia okręgów 
wyborczych na terenach wiejskich i  miejskich przy jed-
noczesnym zakazie dzielenia jednostek pomocniczych.  

Innymi słowy koniecznym jest oddzielenie obszaru mia-
sta i obszaru wsi. Na tym etapie łączymy logistykę z ma-
tematyką. Musimy liczyć mieszkańców osiedli w mieście, 
a następnie łączyć osiedla tak, aby liczebnie doprowadzić 
do zbliżonej, jednolitej normy przedstawicielstwa, aż do 
uzyskania wymaganej przez ustawodawcę liczy manda-
tów. Kierując się przykładem: z normy przedstawicielstwa 
wynika, że w mieście Ożarów Mazowiecki wybieranych 
będzie 10 radnych; okręgi wyborcze mogą mieć od 5 
do  8 mandatów; zatem jedynym możliwym podziałem 
w mieście jest podział na 2 okręgi wyborcze – każdy po 
5 mandatów; biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców po-
szczególnych osiedli ale również naturalne więzi społecz-
ne ukształtowane wieloletnimi związkami kulturowymi 
i czynnikami gospodarczymi, połączono Osiedle Bloki 
i Osiedle Zientarówka w jeden okręg wyborczy. Pozostałe 
osiedla połączono w drugi, miejski okręg wyborczy. Ana-
logiczną metodę zastosowano na terenach wiejskich. 
 W ten sposób podzielono gminę Ożarów Mazowiecki 
na cztery stałe okręgi wyborcze.
 Nowe okręgi wyborcze, wymuszone nowelizacją Ko-
deksu wyborczego zrewolucjonizowały dotychczasowy 
system wyborów do rad gmin podobnych do Ożarowa 
Mazowieckiego. Byliśmy przez lata przyzwyczajeni do 
okręgów jednomandatowych, w których wybierany rad-
ny był naszym sąsiadem. Wybieraliśmy konkretną osobę 
z konkretnego terenu – osiedla, sołectwa. Teraz znaj-
dziemy na liście minimum 5 kandydatów (list może być 
przecież kilka) ale nadal mamy tylko jeden głos. I nadal, 
niezależnie czy będziemy głosować w okręgu 5-cio czy 
6-cio mandatowym możemy postawić dwie przecinające 
się linie przy jednym, wybranym przez nas kandydacie na 
radnego.

Jolanta Niegrzybowska
Sekretarz Gminy

WybOry 
samOrZĄdOWe 
2018

Nr 
okręgu

Granica okręgu Liczba 
mieszkańców

Norma przed-
stawicielstwa

Liczba 
mandatów

1 Osiedla: Bloki, Zientarówka. 5.527 5,03 5

2 Osiedla: Franciszków, Kabel, Mickiewicza, Ołtarzew; Sołectwo Ożarów Wieś 5.291 4,82 5

3

Sołectwa: Bronisze, Domaniewek, Duchnice, Jawczyce, Kaputy – Kręczki, 
Konotopa,  Koprki, Macierzysz, Mory, Ołtarzew, Piotrkówek Duży, 
Piotrkówek Mały i Strzykuły, Pogroszew, Pogroszew Kolonia, Szeligi, 
Umiastów, Wieruchów.

6.323 5,76 6

4

Sołectwa: Gołaszew, Michałówek, Myszczyn, Orły, Pilaszków, Płochocin 
Wieś,  Święcice,  Wolskie; 
Osiedla: Józefów, Płochocin Płd.,  Płochocin Płn., Wolica 5.927 5,39 5
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 Wielkanoc wiąże się z wieloma tradycjami, sięgają-
cymi nawet XiV wieku. jest nie tylko ważna ze wzglę-
du na swój duchowy wymiar, ale jest to też czas, kiedy 
przyroda na nowo budzi się do życia. W polsce panuje 
wiele zwyczajów i tradycji wielkanocnych, często róż-
nych w poszczególnych regionach kraju.  chciałabym 
dzisiaj, z okazji świątecznego wydania informatora 
Ożarowskiego napisać o koszyczku wielkanocnym. 
co włożyć do środka, a czego nie wkładać? i jaka jest 
jego symbolika.

 „Święconka” tak potocznie określamy odbywające się 
w Wielką Sobotę święcenie pokarmów, które później spo-
żywamy na świąteczne śniadanie. Ta pogańska tradycja 
została uświęcona przez Kościół. Zawartość koszyczków 
różni się w zależności od regionu,  ale należy pamiętać, 
że nic w nich nie jest, a przynajmniej nie powinno być 
przypadkowe. Każdy produkt i każda potrawa ma swoją 
symbolikę.  Zgodnie z tradycją święconka powinna zo-
stać przygotowana już w Wielki Piątek.
Do koszyczka wkładamy:
•	 baranka	–	symbol	zmartwychwstałego	Chrystusa,
•	 jajka	–	symbol	rodzącego	się	życia,
•	 chrzan	–	symbol	siły,
•	 wędlina	–	symbol	płodności	i	dostatku,
•	 ser	–	symbol	zdrowia	dla	zwierząt	hodowlanych,
•	 sól	 –	 symbol	oczyszczenia	domostwa	od	 złego	oraz	
istota prawdy,
•	 ciasto	(babka)	–	symbol	wszechstronnych	umiejętno-

ści.
 W koszyczku wielkanocnym powinien znaleźć się tak-
że bukszpan. Choć jest tylko ozdobą, nawet on ma swoją 
symbolikę - oznacza radość i nadzieję na zmartwych-
wstanie. 
 Koszyk powinien być ozdobiony wyłącznie wstążką, 
bukszpanem lub serwetką. 
 Staropolska tradycja głosi również, że wszelkie prace 
domowe, takie jak sprzątanie czy gotowanie potraw wiel-
kanocnych, powinny zostać zakończone przed poświęce-
niem koszyczka.
 Ciekawostka: Podobno według śląskiej tradycji do-
mownicy po powrocie ze święcenia połykają po jednej 
kuleczce bazi, żeby ochronić się przed chorobami. 

informacje wyszukała dla Państwa
    Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik

śWiĄtecZne tradycje - kOsZycZek WieLkanOcny

 Wraz z początkiem 2018 roku oprócz tradycyjnej 
formy karty dużej rodziny, wprowadzona została 
karta elektroniczna. aby móc zalogować się do apli-
kacji mkdr i wyświetlić swoją kartę na urządzeniu 
mobilnym, konieczne jest złożenie wniosku o przy-
znanie elektronicznej formy karty wraz z załączni-
kiem Zkdr-04 (dla każdego członka rodziny, któremu 
ma zostać przyznana karta elektroniczna).
 Z wypełnionym kompletem dokumentów mieszkań-
cy gminy Ożarów Mazowiecki powinni udać się do Biura 
Podawczego Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2, ce-
lem złożenia wniosku. 
 Można również złożyć wniosek za pośrednictwem 
Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia: https://
empatia.mpips.gov.pl/ - od 26 lutego br. udostępniono 
uproszczony kreator wniosku przeznaczony dla osób, 
które posiadają już tradycyjną (plastikową) Kartę Dużej 
Rodziny, a chcieliby korzystać także z mobilnej Karty. 
Nowe rozwiązanie umożliwia złożenie takiego wniosku 
w kilku prostych krokach.
 Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że 
jest się już posiadaczem jednej formy Karty, o którą wnio-
skowano po 1 stycznia 2018 r. Wówczas przy składaniu 
wniosku o dodatkową formę, należy ponieść opłatę 9,21 zł.
 Rodziny, które wystąpiły z wnioskiem o przyznanie 
tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do 31 grudnia 2017 r., 

są zwolnione z tej 
opłaty, jeśli złożą 
wniosek o kartę 
elektroniczną do 31 
grudnia 2019 r.
Wniosek wraz z za-
łącznikami można 
pobrać z następują-
cych stron:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/kar-
ta-duzej-rodziny?dzial=pliki 
https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/
wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie
-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ 
http://www.ozarow-mazowiecki.pl/wnioski-do-pobra-
nia/article/4237 
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, tel. 22 731 32 57, 
e-mail: a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl 

na podst. materiałów MRPiPS
Anna Fedoryk

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

eLektrOnicZna karta dużej rOdZiny
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informator Ożarowski: jak to się stało, że została pani 
położną?
renata makowska: Położną zostałam, można powie-
dzieć „przez przypadek”. To dosyć zabawna historia, zda-
wałam na architekturę lecz nie udało mi się. Zdałam z ry-
sunku i matematyki, natomiast „oblałam” język rosyjski. 
Kiedy poznałam wyniki egzaminów, było mi smutno i po-
stanowiłam się przejść  ul. Koszykową, w kierunku Placu 
Trzech Krzyży. Przy Wilczej 9 zauważyłam na budynku 
tabliczkę z napisem: „Medyczne Studium Zawodowe dla 
Położnych”. Pomyślałam, że wstąpię i spytam czy mogę 
skorzystać z toalety.  Potem zapytałam czy są wolne miej-
sca,  w odpowiedzi usłyszałam, że tak oraz pytanie, czy 
wiem kto to jest położna. Oczywiście nie wiedziałam, 
ale powiedziałam, że wiem (śmiech). I tak się wszystko 
zaczęło … Widocznie nie miałam zostać architektem, 
a położną.  Przedmioty zawodowe bardzo mi się spodo-
bały, potem były praktyki na Karowej, a kiedy zobaczyłam 
pierwszy poród, bardzo się wzruszyłam… Jedna z pracu-
jących tam położnych powiedziała mi wtedy tak: „Z ciebie 
będzie świetna położna.” 

iO:  czy dla pani to zawód czy powołanie?
rm: Zdecydowanie powołanie. To jest moja pasja, lubię 
pomagać ludziom i wkładam w to całe swoje serce. Jest 
to praca stresująca, ale przynosi mnóstwo satysfakcji, 
zwłaszcza wtedy, gdy pacjentki odzywają się do mnie po 
jakimś czasie z podziękowaniami i przysyłają zdjęcia ma-
luchów. To bardzo miłe.

iO: ile lat jest pani położną?
rm: 19 lat z przerwą. Kiedyś pracowałam w sali porodo-
wej. To ciężka i wymagająca szczególnej uwagi praca, 
dlatego po pewnym czasie zdecydowałam się na prze-
rwę. Byłam zmęczona dyżurami, zwłaszcza nocnymi. 
Urodziłam syna i potem już nie wróciłam do zawodu, ale 
w sercu zawsze byłam położną. Ponieważ jestem także 
farmaceutą, więc pracowałam w aptece, do której przy-
szła kiedyś młoda kobieta i poprosiła o poradę laktacyj-
ną. Powiedziałam jej co ma robić, a wtedy usłyszałam, że 
powinnam zostać położną. Były jeszcze kolejne, podobne 
sytuacje, w których też udało mi się pomóc.  Później były 
podziękowania, a mnie zrobiło się bardzo miło. I to był 
bodziec, żeby coś zrobić w kierunku powrotu…

iO: na czym polega praca certyfikowanego doradcy 
Laktacyjnego?
rm:  Przede wszystkim, żeby zostać doradcą, trzeba być 
lekarzem, położną, pielęgniarką. Ten certyfikat otrzymu-
ją tylko ,,medycy”. Ponadto  należy odbyć bardzo długie 
szkolenie. Wymagane jest ponad 500 godzin pracy, pole-
gającej na uczeniu mam, jak technicznie dobrze karmić 
oraz stymulować proces laktacji, następnie około 30 go-
dzin pracy z lekarzem, zajmującym się laktacją. Na koniec 
następuje bardzo trudny egzamin. Zdany egzamin teore-
tyczny oraz wypracowane godziny dają  drogę do egza-
minu praktycznego.
Egzamin ten jest najczęściej przeprowadzany w gabi-
necie, z pacjentką i jej dzieckiem albo na oddziale przez 

…lubię pomagać ludziom 
i wkładam w to całe swoje serce 
wywiad z renatą makowską, położną, prowadzącą ożarowską szkołę rodzenia

magister pedagogiki 
resocjalizacyjnej 
oraz położnictwa, 
od 6 lat pracownik szpitala 
św. Zofii przy ulicy żelaznej 
w Warszawie - Oddział 
neonatologii. 
jest m.in. certyfikowanym 
doradcą Laktacyjnym.
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dwóch doradców,  zwykle położną i  lekarza. Dopiero 
zdany egzamin teoretyczny oraz praktyczny daje Certyfi-
kat Doradcy Laktacyjnego.
Oprócz pracy na oddziale, gdzie uczymy matki prawidło-
wo technicznie dostawiać noworodki do piersi, spraw-
dzamy także przyrosty wagowe. Radzimy jak karmić tylko 
pokarmem matki.  Wspieramy  psychicznie i dodajemy 
wiary, że się uda. Stymulujemy laktację u kobiet adop-
tujących dzieci - to jest mega wyzwanie. ,,Przestawiamy’’ 
karmienie z butelki, tylko na pierś.
Diagnozujemy różne stany patologiczne, stanowiące 
przeszkodę w karmieniu, 
a   następnie odsyłamy pa-
cjentki do odpowiednich 
lekarzy. Czasem występują 
sytuacje wymagające pora-
dy psychoterapeuty, a nawet 
psychiatry. Ja nigdy nie ba-
gatelizuję takich przypad-
ków, mówiąc, że kiepski na-
strój minie...

iO: Z tego co pani mówi to 
nie jest łatwa praca…
rm: Tak, to niełatwa praca, 
wyczerpująca psychicznie 
i fizycznie. Jednak dzięki 
temu mam świadomość,  że 
jest ona potrzebna i ważna, 
potem mamy piszą do mnie, 
dziękują za sukcesy laktacyj-
ne, zapraszają do siebie, są 
ze mną w stałym  kontakcie. 
W pracy doradcy każdy pa-
cjent jest inny i tu trzeba do-
stosować się do matki, a tak-
że do możliwości  noworodka czy niemowlaka.  W Polsce 
Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych jest obecnie 
tylko 480.
 Pracuję także jako położna środowiskowo-rodzinna 
- na terenie, który obsługuję, każda z moich mam-pod-
opiecznych  karmi tylko piersią, a  dzieci zawsze otrzymu-
ją od matek zdrowie i miłość.

iO: jaki moment w swojej pracy zawodowej zapamię-
ta pani na zawsze?
rm: Pracując w sali porodowej, spotkałam rodzącą sie-
demnastoletnią dziewczynę. Ja też byłam młoda, miałam 
23 lata. Pacjentka do porodu przyszła z kartką, że dziecko 
będzie oddane do adopcji. Widziałam jednak, że ona bar-
dzo interesuje się tym porodem i tym, że słyszy bicie ser-
ca swojego dziecka. Zapytałam, kto nie zgadza się, żeby 
dziecko zostało w rodzinie. Powiedziała, że jej ojciec, czyli 
dziadek dziecka. Urodziła bardzo szybko. W chwili kiedy 
słuchała tętna, a zazwyczaj osoby oddające dzieci do ad-
opcji nie chcą słuchać bicia ich serca, zauważyłam, że coś 
jest nie tak i że może mogę jej  pomóc. Wpadłam na ge-
nialny pomysł...
 Z koleżankami położnymi i pielęgniarkami z Instytu-
tu Matki i Dziecka, zorganizowałam akcję przekonania 
dziadka, żeby nie oddawali dziecka. Kiedy chłopiec się 

urodził, położyłam go na brzuchu, matki, ona przytuliła 
maluszka, po czym spojrzała mi w oczy i zapytała mnie 
czy musi go oddać. Powiedziałam, że to zależy tylko od 
niej, ale jeśli zostawi dziecko, będzie za nim tęskniła przez 
całe  życie... 
 To była godzina 5 rano, zadzwoniłyśmy z sali porodo-
wej do „nowo upieczonego”, opornego dziadka, (20 lat 
temu to nie było standardowe zachowanie) i poinformo-
wałyśmy, że urodził się 4 kilogramowy, piękny, zdrowy 
chłopczyk. Pan oszalał ze szczęścia i spytał czy może przy-
jechać. Zadzwoniłyśmy wówczas do portiera, że to waż-

na sprawa i  prosimy, żeby wpuścił 
dziadka i babcię, bo to jest sprawa 
życia i śmierci. Udało  nam się ...
Kiedy przyszli na oddział poka-
zaliśmy im chłopca. Kiedy matka 
chłopca, zobaczyła całą sytuację, to 
łzy same jej płynęły z oczu. Dziad-
kowie zmienili zdanie i zabrali 
dziecko do domu. Po dwóch tygo-
dniach wrócili do mnie z wielkim 
bukietem róż, mówiąc, że uratowa-
łam ich rodzinę. 

iO: skąd pomysł na szkołę rodze-
nia w Ożarowie?
rm:  Zawsze lubiłam dużo mówić 
(śmiech), poszłam na Akademię 
Medyczną, żeby dobrze się przy-
gotować teoretycznie, chciałam 
też zostać wykładowcą.  Kiedyś ko-
leżanka, która pracowała w szkole 
rodzenia, złamała nogę i zapytano 
mnie czy mogłabym ją zastąpić. 
Zgodziłam się i poprowadziłam 
wykłady - tak zaczęła się moja przy-

goda ze szkołą rodzenia. To było 5 lat temu. 
 Pomyślałam sobie, że skoro mieszkam w okolicy, to 
może spróbuję tutaj zorganizować takie zajęcia. Trafiłam 
do Centrum Inicjatyw Społecznych i tak się zaczęło. Po 
jakimś czasie gmina ogłosiła konkurs, w którym wystar-
towałam. Obecnie trwa drugi rok Szkoły Rodzenia w Oża-
rowie Mazowieckim. Przeszkoliłam ponad 60 osób. Pro-
jekt jest współfinansowany ze środków budżetu gminy. 
Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych. 

iO: co uczestnictwo w takich zajęciach daje przyszłym 
rodzicom?
rm: Wiedzę praktyczną oraz teoretyczną, formuła zajęć 
jest otwarta, w każdej chwili można zadać pytanie. Od-
biór zajęć jest bardzo pozytywny, a sposób przekazu 
dostosowany do grupy. Kiedy słyszę od uczestników po-
chlebne opinie, jest mi bardzo miło. 

iO: co pani sądzi o porodach rodzinnych?
rm: Pracowałam w sali porodów rodzinnych, to świet-
ne rozwiązanie. Dwie osoby, które się kochają, - przyszli 
rodzice - dają sobie wsparcie, pomagają wzajemnie, co 
przyspiesza często poród. Mimo tego, że poród jest bole-
sny, to dzięki udziałowi kochającego, wspierającego męż-
czyzny, czas porodu skraca się do minimum. Wsparcie 
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psychiczne, zaangażowanie, duża ilość wydzielającej się 
oksytocyny bardzo pomaga, nie ma konieczności stoso-
wania farmakoterapii. Bardzo lubię takie porody rodzin-
ne. Jeśli chodzi jednak o porody w domu rodzinnym, to 
jestem na „nie”, uważam, że to jest niepotrzebne ryzyko.  
Jeśli ktoś decyduje się na taki poród, to polecam skorzy-
stać z tzw. Domów Narodzin, które znajdują się przy szpi-
talach. Wówczas jeśli coś się dzieje, to pacjentka może 
zawsze szybko trafić na szpitalną salę porodową, można 
wykonać cesarskie cięcie i udzielić niezbędnej pomocy. 
Osobiście nie odważyłabym się przyjąć porodu w domu, 
aczkolwiek dla wielu moich koleżanek nie stanowi to pro-
blemu.

iO: co zmieniło się najbardziej w pracy położnej na 
przestrzeni lat?
rm: Zmieniło się wszystko. Kiedy wróciłam do pracy po 
przerwie, byłam zaskoczona. Musiałam odnowić pra-
wo wykonywania zawodu, odbyć trzy miesiące praktyk 
w  szpitalu. Przede wszystkim nowa technologia, nowo-
czesna aparatura medyczna. Zmianie uległa również 
świadomość społeczna i podejście. Kiedyś pokazywało 
się dziecko przez szybę, nie było możliwości dokumento-
wania życia od pierwszych chwil. Teraz są telefony komór-
kowe i pacjentki mogą rozmawiać z mężami tuż po cięciu 
cesarskim. Porody rodzinne, odwiedziny są na porządku 
dziennym. Kiedyś do porodów rodzinnych były tylko 
dwie sale w całej Warszawie, a kobiety rodziły na jednej 
sali, obok siebie, przedzielone parawanem, było zupełnie 

inaczej. Obecnie każda sala porodowa jest bardzo intym-
na, rodzinna. Komfort znacznie wzrósł. Nastąpiła zmiana 
w naszych kompetencjach, obecnie położne mogą pro-
wadzić ciąże, wykonywać USG ciężarnym, ordynować leki 
i wypisywać recepty.
 W szpitalu, w którym pracuję, położne prowadzą od-
dział położniczy, oczywiście przy wsparciu lekarza. Po-
łożne zajmują się fizjologią, zaś lekarz patologią. Położna 
i  lekarz to partnerzy w pracy. Jest to według mnie naj-
większa zmiana.

iO:  jakie ma pani pasje pozazawodowe?
rm:  Wycieczki rowerowe, piesze  do Kampinosu, żeglar-
stwo, muzyka klasyczna - głównie barok. Lubię czytać 
biografie, rysować, haftować. Jest tego sporo (śmiech) 
– lubię rozmawiać z ludźmi na różne tematy, odwiedzać 
ciekawe miejsca, głównie te, które poznam z biografii cie-
kawych ludzi. Np. po przeczytaniu biografii Simony Kos-
sak, wybrałam się do Białowieży. 
Czasem również robię na drutach - jadąc do pracy tram-
wajem, wydziergałam  pokrowiec na wagę noworodko-
wą, której stale używam w mojej pracy :-).

Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
Foto: Michał Turkas oraz archiwum własne

 Startowało 150 zawodników z 40 klubów PZK 
spośród 350 zrzeszonych...                     
WKF JEST TRUDNY! 
 Agata Boguska mieszkanka Ożarowa  Mazowiec-
kiego zdobyła ZŁOTY medal i tytuł Mistrzyni Polski 
Seniorów w kumite drużynowym oraz BRĄZ w dru-
żynie kata z drużyną Harasuto Łódź.
  

Mirosław Boguski

XXXViii mistrZOstWa 
pOLski seniOrÓW karate 
WkF - karate OLimpijskie
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 kolejna, XXXii już edycja Forum humanum mazur-
kas przeszła do historii. W ostatnią niedzielę lutego 
inicjatorzy projektu i mecenasi sztuki – andrzej bart-
kowski i andrzej hulewicz zorganizowali spektaku-
larne wydarzenie na najwyższym poziomie artystycz-
nym – najbardziej znaną i najczęściej wystawianą 
operę „traviata” Giuseppe Verdiego, opartej na treści 
„damy kameliowej” aleksandra dumasa. W wyjąt-
kowym wieczorze udział wzięło blisko 1000 osób ze 
świata biznesu, polityki, kultury i sztuki. tradycyjnie 
realizując misję popularyzacji kultury w regionie, or-
ganizatorzy umożliwili bezpłatny udział w wydarze-
niu mieszkańcom powiatu Warszawskiego Zachod-
niego.
 W roli prowadzących wystąpili Andrzej Bartkowski, 
Prezes Grupy Mazurkas i Sławomir Pietras, wybitny znaw-
ca opery i baletu.
 Opera „Traviata” miała prapremierę w Wenecji w 1853 
roku. Ta opowiedziana dźwiękami historia miłości nie-
możliwej Violetty i Alfreda, ze wspaniałymi partiami 
wokalnymi, niezapomnianymi muzycznymi dialogami 
bohaterów i dramatyczną akcją, od ponad 150 lat urzeka 
i wzrusza kolejne pokolenia na całym świecie. Wersja kon-
certowa opery zaprezentowana w ramach XXXII Forum 
Humanum Mazurkas, wprawdzie bez scenicznych ko-
stiumów i elementów scenografii, w autentyczny sposób 
przeniosła widzów w ponadczasową podróż i spotkanie 
z bohaterami „Damy kameliowej” Aleksandra Dumasa. 
Światowej sławy sopranistka Joanna Woś jako Violetta 
stworzyła zapadającą w pamięć kreację, zachwycającą 
nie tylko nieskazitelnie czystym intonacyjnie głosem, ale 
też grą aktorską. Partnerujący jej Sylwester Kostecki w roli 
Alfreda, pozostawał w cieniu, celowo w zamyśle reżysera- 
aby uwypuklić tytułową bohaterkę. Dopełnieniem wspa-
niałego śpiewu był Zespół Solistów Chóru Teatru Wiel-
kiego w Poznaniu „Opera Art” oraz Poznańska Orkiestra 
Festiwalowa pod dyrekcją Agnieszki Nagórki. Znakomita 
gra muzyków podkreślała złożone odczucia bohaterów – 
radość, smutek, czy śmierć. Libretto opery wraz z barwny-
mi opowieściami przybliżał publiczności wybitny znawca 
opery i baletu – Sławomir Pietras. Historia wielkiej mi-
łości, pełnej zwrotów, wzlotów  i załamań, od początku 
zdeterminowana tragicznym finałem porwała serca zgro-
madzonej licznie publiczności. Jak najbardziej zasłużone 
oklaski rozbrzmiewały na sali długo po ostatnich taktach 
muzyki 3 aktu. W towarzyszącej XXXII FHM „Scenie Talen-
tów”, którego inicjatorką jest Irena Bartkowska, wystąpił 

niezwykle utalentowany harfista Marek Kupiec – uczeń 
Państwowej Szkoły Muzycznej II st. Im. Karola Szymanow-
skiego w Warszawie. Pomimo swojego młodego wieku 
jest już laureatem wielu konkursów w kraju i na świecie. 
Natomiast w ramach wystawy malarskiej „Ekspresjonizm 
nerwowy by Kristof Ludwin” goście wieczoru mogli bliżej 
poznać prace malarskie Krzysztofa Ludwina. Pochodzący 
z Krakowa artysta specjalizuje się w technice akwarelo-
wej. Jego obrazy są bajecznie kolorowe i pełne słońca. 
Artysta wypracował swój niepowtarzalny styl malowania, 
który sam nazwał nerwowym ekspresjonizmem. Kurato-
rem wystawy była Janina Tuora, która również – wspólnie 
z Janem Sumikowskim – odpowiadała za realizację im-
presji filmowej o twórczości artysty malarza. Partnerami 
tej edycji FHM byli Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa 

Mazowieckiego oraz Jan Żychliński – Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Patronami medialnymi: 
TVP 3 Warszawa, Społecznościowy Portal Kulturalny Kul-
turawPolsce.pl, magazyn Presto, Ruch Muzyczny oraz 
portal kulturadostepna.pl. 
 Forum Humanum Mazurkas jest inicjatywą obywatel-
ską w dziedzinie kultury, której inauguracja miała miejsce 
w 2012 roku. Od tego czasu w centrum konferencyjnym 
hotelu MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel kilka 
razy w roku odbywają się spotkania prezentujące mu-
zycznych wirtuozów, orkiestry symfoniczne, małe zespo-
ły oraz uznanych malarzy i rzeźbiarzy. Projekt realizowany 
jest w całości „pro publico bono”.

Marzena Kuropieska

„traViata”- jednO Z najWięksZych dZieł Giuseppe VerdieGO 
pOdcZas XXXii FOrum humanum maZurkas

Biuro OUT W zostało pr zeniesione na ul .  Konotopsk ą 4,  I I  piętro,  pok .  301. 
G odziny ur zędowania:  9 .00 –  14.00 od poniedziałku do piątku. 

Numer telefonu:  22 515 74 40
        Graż yna Sz ymank iewicz 
         Prezes  Stowar z yszenia

Zmiana siedziby 
Ożarowskiego uniwersytetu trzeciego Wieku
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 17 lutego w sali kominkowej domu kultury 
„uśmiech” wystąpiła z recitalem katarzyna żak, po-
pularna aktorka teatralna, telewizyjna i kabaretowa. 
tym razem artystka dała się poznać jako ekspresyjna 
wokalistka. katarzyna żak zaprezentowała ożarow-
skiej publiczności utwory ze swojej ostatniej pły-
ty oraz piosenki do słów Wojciecha młynarskiego, 
agnieszki Osieckiej, jana jakuba należytego i jana 
Wołka. Z humorem i anegdotą wprowadzała licznie 
zgromadzonych słuchaczy w klimat każdej piosenki. 
kto nie był, niech żałuje!

 Pani Katarzyna Żak jest nie tylko wszechstronną ak-
torką, lecz także ambasadorką akcji czytelniczych „Cała 
Polska czyta dzieciom” i „Czytam sobie”. Szeroka publicz-
ność zna ją przede wszystkim z cieszącego się popular-
nością serialu „Ranczo”, gdzie wcieliła się w rolę Kazimie-
ry Solejukowej. Artystka ma na swoim koncie kilka płyt, 
między innymi „Młynarski-Jazz” (1994) – standardy jazzo-
we z polskimi tekstami Wojciecha Młynarskiego, „Kolędy 
na cały rok” (1995) z tekstami Bogdana Loebla i muzyką 
Włodzimierza Nahornego oraz „Bardzo przyjemnie jest 
żyć” (2016), do której teksty napisali Magda Czapińska, 
Artur Andrus, Wojciech Młynarski, Andrzej Poniedzielski 
i Michał Zabłocki, a muzycznie dopełnia całość Hadrian 
Filip Tabęcki. Po koncercie można było zakupić płyty, uzy-
skać autograf i porozmawiać z artystką. Wśród osób ocze-
kujących na autografy pani Katarzyna rozpoznała matkę 

dawno niewidzianej koleżanki z klasy, z którą serdecznie 
się przywitała. Wydarzenie zrealizowane w ramach pro-

gramu Stolica Kultury Mazowsza 2018 przez Bibliotekę 
Publiczną w Ożarowie Mazowieckim oraz Dom Kultury 
„Uśmiech”.

Tekst: Anna Marsula
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Zdjęcia: Marzena Kałużna
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 

piOsenki Z dObrym tekstem

 Liczne mieszkanki wsi, a wśród nich członkinie 
koła Gospodyń i wierne czytelniczki przybyły na spo-
tkanie  „być kobietą...” zorganizowane 8 marca w Fi-
lii biblioteki publicznej w święcicach. przy herbacie 
i wspólnie przygotowanym poczęstunku oraz brzmią-
cych w tle piosenkach „z kobietą w tekście” była oka-
zja do miłej rozmowy, wspomnień i żartów.
 W wesoły nastrój wprowadziła wszystkich niezastą-
piona pani Lidia Balcerzak. Czytane 
przez nią i dowcipnie interpreto-
wane wiersze, również jej własne-
go autorstwa, oraz teksty satyrycz-
ne i skecze o kobietach i nie tylko 
wywołały szczery śmiech i oklaski 
słuchaczek. Wielką niespodzian-
kę wszystkim obecnym  sprawiła 
pani Blanka Jabłońska dając po-
pis śpiewu i gry na gitarze. Panie z 
uśmiechem, a czasem ze wzrusze-
niem słuchały wykonanych przez 
nią utworów, wspólnie śpiewając 
fragmenty bardziej popularnych 
piosenek.
 Wszystkie uczestniczki spotka-
nia zostały obdarowane pięknymi 
kwiatami ufundowanymi przez 

firmę AKANA oraz słodyczami zakupionymi przez firmę 
OMNIGENA. Sponsorom serdecznie dziękujemy za hojne 
wsparcie wydarzenia, które upłynęło pod znakiem do-
brego humoru i świetnej zabawy.

Teresa Sakowska
Kierownik Filii nr 2 Biblioteki Publicznej

w Ożarowie Mazowieckim

dZieŃ kObiet W bibLiOtece W śWięcicach
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kOnkurs pLastycZny  „pani Zima” rOZstrZyGnięty

 25 lutego w Filii domu kultury „uśmiech” w broni-
szach miał miejsce wernisaż prac oraz rozstrzygnięcie 
konkursu „pani Zima”. kolejna już edycja  ponownie 
spotkała się z dużym zainteresowaniem dzieci  i mło-
dzieży. Wpłynęły 164 prace w dwóch kategoriach wie-
kowych: 4 – 7 lat (88 prac) oraz 8 – 13 lat (76 prac). 
na konkurs odpowiedziały szkoły, przedszkola a tak-
że uczestnicy zajęć plastycznych z domu kultury 
„uśmiech”. część prac wykonana była w domu. kryte-
ria oceny: artystyczna – oryginalność i dobór środków 
artystycznych, merytoryczna – zgodność z tematem 
oraz samodzielność.                                                                                                                                    
 Jury przyznało nagrody następującym osobom:                                                                                              
nagrodę Grand prix
Joanna Krupa 6 lat – Przedszkole Publiczne nr 2 w Ożaro-
wie Maz.  „Magiczny Ogród”                                                                                                                                            
nagrody – kategoria wiekowa 4 – 7 lat                                                                                                                  
i miejsce ex aequo 
Julek Ciborowski 5 lat – Przedszkole Publiczne w Broni-
szach
Zosia Witkowska 5 lat – Filia Domu Kultury „Uśmiech” 
w Józefowie
ii miejsce ex aequo 
Gabrysia Jonczyk 5 lat – Przedszkole Publiczne nr 1 
w Ożarowie Maz.
Filip Sekita 4 lata – praca wykonana w domu
iii miejsce ex aequo 
Natalia Patyra 7 lat – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie 
Maz.
Jola Zielińska 6 lat – Przedszkole Publiczne w Broniszach
nagrody – kategoria wiekowa 8- 13 lat
i miejsce ex aequo 
Mikołaj Michalczyk 8 lat – Szkoła Podstawowa nr 1 w Oża-
rowie Maz.
Alicja Dymkowska 12 lat – Szkoła Podstawowa w Płocho-
cinie

ii miejsce ex aequo 
Hanna Tabaczyńska 11 lat – Dom Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Maz.
Barbara de Flassilier 8 lat – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Ożarowie Maz.
iii miejsce ex aequo 
Natalia Młodzikowska 8 lat – Szkoła Podstawowa nr 1 
w Ożarowie Maz.
Jessika Dziubak 10 lat – Filia Domu Kultury „Uśmiech” 
w Józefowie

 Ponadto przyznano 55 wyróżnień.  Poziom prac oce-
niamy jako wysoki. Młodzi artyści ciągle nas zaskakują 
niebanalnymi pomysłami, kreatywnością. Laureatom 
gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do udziału w kolej-
nych konkursach, bo sztuka uwrażliwia na piękno świata.

Tekst, foto: Renata Kwiatkowska 
Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach

W Ożarowie Mazowieckim od zawsze, nie czekaj dołącz do nas
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 27 lutego odbyło się w CIS „Przy Parku” spotkanie 
z  panią Haliną Dziewulską, mieszkanką Ożarowa Mazo-
wieckiego, urodzoną w 1930 roku. Spotkanie zorgani-
zowała Biblioteka Publiczna w Ożarowie jako część pro-
jektu „Historia Mówiona”, w którym brała udział również 
pani Halina. Przybyłych na spotkanie seniorka zabrała na 
spacer dawną ulicą Poznańską. Pani Halina Dziewulska 
mieszkała z rodzicami w miejscu, gdzie obecnie znajduje 
się Przedszkole Publiczne Nr 2 „Magiczny ogród”.  Wspól-
nie z nią wędrowaliśmy od boiska Ożarowianki począw-
szy, do  ulicy Floriana 
3, gdzie od 1952 roku 
mieszka, prawą stroną 
Poznańskiej w kierunku 
miasta. Następnie pod 
sanktuarium, przenie-
śliśmy się na przeciwną 
stronę ulicy Poznańskiej 
i powędrowaliśmy w kie-
runku Fabryki Kabli (rok 
założenia 1929). Dzięki 
zdjęciom kolejnych po-
sesji była to podróż wir-
tualna podróż w czasie. 
Ulica Poznańska nie mia-
ła chodników ani trawników. Po obu stronach drogi były 
rowy, a za nimi wąskie ścieżki. Szczególnie w okolicach  
byłej Huty Szkła (rok założenia 1901) rowy były okupo-
wane przez mężczyzn, czekających na jakąś pracę, nawet 
dorywczą w hucie. Zabudowania były w większości drew-
niane, niewielkie, mimo, iż często mieszkały w nich rodzi-
ny z liczną gromadą dzieci. Murowane budynki nie były 
otynkowane. Obecne domy są murowane, otynkowane 

i powiększone lub wybudowano już nowe w miejscu sta-
rych zabudowań. Wzdłuż Poznańskiej mieszkali stosun-
kowo zamożni rolnicy – gospodarze. Każde domostwo 
było ogrodzone.  Wielu gospodarzy wybudowało domy 
na wynajem lub wynajmowało w obrębie zamieszkałych 
przez siebie domostw. Dwa duże, już nieistniejące, zakła-
dy przemysłowe: Huta Szkła i Fabryka Kabli przyciągały 
wiele osób poszukujących pracy i lepszych warunków do 
życia. Z tego powodu przybyli rodzice pani Haliny z Sa-
downego do Ożarowa.

 W Ożarowie mieszka-
ło wielu Niemców, którzy 
w większości byli wymie-
szani z ludnością polską. 
Pani Halina Dziewulska 
opowiadała wiele szcze-
gółów związanych z po-
szczególnymi posesjami 
i  ludźmi je zamieszkują-
cymi. Dzięki tej opowieści 
wiemy gdzie przy Poznań-
skiej była kuźnia polska 
i niemiecka, sklep mięsny, 
spożywczy, fryzjer, krzyż, 
planowana montownia 

Chevroleta, siedziba gestapo. 
 Wspaniała pamięć seniorki malowała żywy obraz 
głównej ulicy naszego miasta sprzed prawie 80 lat. Dzięki 
tej opowieści mogliśmy zobaczyć i ocenić ogrom zmian 
jakie mają miejsce w Ożarowie Mazowieckim.

Grażyna Lipska-Zaremba

daWna pOZnaŃska

     Kto z nas nie lubi słodyczy? Cukierki, czekoladki, cia-
steczka są takie pyszne i wiadomo, że od czasu do czasu 
miło jest pozwolić sobie na słodką chwilę przyjemności.
     A co, jeśli rozsądne ilości to za mało i słodkości miałyby 
zastąpić codziennie posiłki? Na taki pomysł wpadła pew-
na, kapryśna królewna – bohaterka kolejnego spektaklu 
pt.: „Kraina Czekolady”. Za nic mając głos rozsądku, posta-
nowiła odszukać wymarzoną Krainę Czekolady. Tylko czy 
taka kraina istnieje? Oczywiście, że tak! Dzięki sprytne-

mu planowi zatroskanych poddanych i księcia, marzenia 
królewny spełniły się i zamieszkała wśród upragnionych 
słodkości. 
     Jak każda opowieść Teatru Rodziców działającego 
w  Domu Kultury „Uśmiech” i ta również kończy się mo-
rałem. Królewna, mimo początkowego entuzjazmu, prze-
konała się na własnej skórze, że same słodycze to jednak 
kiepski wybór. Zmieniła więc swoje nawyki żywieniowe 
ku zadowoleniu poddanych i księcia, który został zapro-
szony na pyszny, zdrowy obiad… ale to już całkiem inna 
historia.

pragniemy gorąco podziękować:
Aktorom, biorącym udział w spektaklu,
Panu Zbyszkowi Piotrowskiemu,
Ks. Zbyszkowi Kołodziejowi,
Ks. Rektorowi Mirosławowi Mejznerowi,
Pani Dyrektor, Alinie Holk,
oraz wspaniałej Publiczności.

instruktorzy:
Iwona Mańkowska

             Katarzyna Milewska

teatr rOdZicÓW na słOdkO
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kaLendarium dOmu kuLtury „uśmiech” 
- kWiecieŃ

dOm kuLtury ,,uśmiech”
W OżarOWie maZOWieckim, uL. pOZnaŃska 165

 ▶ 8 kwietnia - niedziela - godz. 17.00 „Zatrzymać 
czas” - wystawa poplenerowa malarstwa, rzeźby i foto-
grafii inspirowanej koleją ze Stacji Muzeum i Muzeum Ko-
lei Wąskotorowej w Sochaczewie. Wstęp wolny!

 ▶ 15 kwietnia - niedziela - godz. 12.00 Spektakl te-
atralny dla dzieci pt.: ”Z wizytą w Smerfowym Lesie” w 
wykonaniu aktorów z Agencji EDU-ARTIS. Wstęp wolny!

 ▶ 22 kwietnia - niedziela - godz. 16.00-20.00 Wieczo-
rek taneczny dla seniorów. Wstęp 15 zł/os.

FiLia W jÓZeFOWie, uL. FabrycZna 15

 ▶  8 kwietnia - niedziela - godz. 16.00  Przedstawie-
nie dla dzieci pt. „Guliwer”. Wystąpi Teatr Wariacja. Wstęp 
wolny!

 ▶ 14 kwietnia - sobota - godz. 18.00 Koncert Janka 
Traczyka 

 ▶ 22 kwietnia – niedziela, godz. 16.00 „Filcowy Gali-

matias” to warsztaty, podczas których samodzielnie wy-
konamy etui na telefon, tablet, okulary słoneczne, mini 
portfel lub torebeczkę z filcu, guzików i różnobarwnych 
nici oraz dodatków. Wstęp wolny!

FiLia W brOnisZach, uL. prZyparkOWa 15    

 ▶ 8 kwietnia - niedziela - godz. 15.00 Spotkanie z Orkie-
strą Dętą pod dyrekcją kapelmistrza Ryszarda Klechy. Wstęp 
wolny!

 ▶ 29 kwietnia - niedziela - godz. 17.00 Spektakl teatral-
ny dla dzieci.  Przedstawienie pt. „O Romusiu, o Emilce i zielo-
nej koniczynce” w wykonaniu Teatru Pacuś. Wstęp wolny!

centrum inicjatyW spOłecZnych
uL. pOZnaŃska 292

 ▶ 11 kwietnia - środa - godz. 11.30 zostanie wyemito-
wany film pt. „Doktor Żywago” w ramach projektu „Retro 
kino”.

kaLendarium bibLiOteki pubLicZnej 
- kWiecieŃ

bibLiOteka pubLicZna 
W OżarOWie maZOWieckim, 

uL. sZkOLna 2

 ▶ Wystawa uliczna „stać nas na to!” - marzec/kwiecień
 ▶ „Żywność i żywienie a zdrowie”. Wykład on-line 

– 18.04, g. 17.15-18.45 Wykład Wszechnicy żywie-
niowej sGGW, współorganizowany z Ożarowskim Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku. Prowadzenie: prof. dr hab. 
Wojciech Roszkowski (Katedra Żywienia Człowieka, 
SGGW). Wstęp wolny.

 ▶ happening „książka i róża” -23.04, g. 11.00-14.00 
To wydarzenie nie tylko w Bibliotece. Róże z okazji Świa-
towego Dnia Książki i Praw Autorskich będzie można do-
stać także w mieście. Prosimy się rozglądać.

stały prOGram
 ▶ Planszomania - każdy poniedziałek, godz. 14.00-

16.00 w Oddziale dla Dzieci. Prowadzi wolontariusz  
Ernest Dziuba, wstęp wolny.

 ▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych - każda pierw-
sza środa miesiąca, obecnie 04.04, godz. 17.00. Tym 

razem rozmawiać będziemy o książce Mariusza Szczygła 
„Gottland”.  Wstęp wolny.

 ▶ czytanie na dywanie  - każdy wtorek i czwartek, 
godz. 17.00-18.00 Zajęcia odpowiednio dla grup dzieci 
w wieku 6+ oraz 4-6 lat. Na zapisy.

FiLia W jÓZeFOWie, uL. FabrycZna 15
Ważne: od 20.Xi jesteśmy już po remoncie  

i wszystkich zapraszamy! 

 ▶ czytanie na trawie – rodzinne spotkania z książką 
– 14.04 i 28.04, g. 10.00-12.00 W programie czytanie, 
gry i zabawy na świeżym powietrzu. Dofinansowano ze 
środków Fundacji BGK, program „Na dobry początek!”. 
Wstęp wolny.

 Informacje o wydarzeniach bieżących znajdują się 
w  kalendarium na stronie Biblioteki, gdzie można rów-
nież zapisać się na biblioteczny newsletter.
 Kontakt: Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim:   
22 722 12 65, Filia w Józefowie: 22 292 60 22, 
Filia w Święcicach:  22 721 02 60.
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miniOne kOLOry syrii

 4 marca w domu kultury „uśmiech” w Ożarowie 
mazowieckim odbyło się otwarcie wystawy malar-
stwa profesora khaleda basmadji,  obywatela polski, 
syryjskiego pochodzenia.

 Prof. Khaled Basmadji maluje i tworzy od dziecka. 
Urodził się w 1944 roku w Aleppo, Studiował w Polsce 
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, do Syrii 
wrócił z poznaną na uczelni żoną Polką - Danutą. W Alep-
po wykładał na Uniwersytecie Medycznym, kierował In-
stytutem Mikrobiologii. 
 W trakcie wernisażu profesor Khaled Basmadji opo-
wiedział o życiu w Aleppo przed wojną. 
 „...Moi rodacy, tak zawsze myślałem, to uczynni, spo-
kojni, mili ludzie. Syria jest kolebką światowej kultury, 
tradycji, tak chrześcijańskiej, jak i muzułmańskiej. Ży-
łem, w kolorowym świecie mojej wyobraźni 
i nauki, którą kocham, otoczony przyjaciółmi 
niczego nie przeczuwając. Choć już kilka lat 
temu moja żona Danuta sygnalizowała, że w 
kraju dzieje się coś złego.
 Mój dom w Aleppo był domem otwartym, 
z polską duszą. Za sprawą mojej żony stał się 
ośrodkiem polskiej kultury, polskiego języka, 
muzyki Chopina...”
 W 2012 roku profesor przyjechał na waka-
cje do dzieci mieszkających w Polsce. Córka 
jest doktorem Budowy Maszyn i Lotnictwa 
Politechniki Rzeszowskiej, syn w 2010 roku 
reprezentował Polskę na XVI Międzynarodo-
wym Konkursie Pianistyczym im. Fryderyka 
Chopina.
Do Aleppo już nie wrócił – wybuchła wojna, 
zamknięto lotniska. W wyniku wojny utracił 
życiowy dorobek.
 „...Moje obrazy są nasycone kolorem do 

niemożliwości! Barwy pustynne, beduińskie, gorące to 
kolory kultury Syrii. Bije z nich kolor narodowego tempe-
ramentu, ale i rozpaczy, tragedii, żałoby, niewoli, przera-
żenia, bo świat nie jest taki, jak Pan Bóg chce, tylko taki, 
jak człowiek go sobie układa. 
 Teraz czuję, że przede mną zadanie, by organizować 
pomoc memu narodowi tutaj, w Polsce. Będę zatem ma-
lował. Dla rozdartej, nieszczęśliwej Syrii ...” 
 Artysta przeznaczył swoje dzieła na sprzedaż, dla 
chętnych chcących nieść pomoc Syryjczykom. 
Wystawę można zwiedzać do 30 marca br. 

Marzena Kałużna Dom Kultury „Uśmiech”
Foto: Katarzyna Cyniak- Górnecka 

Dom Kultury „Uśmiech”

jubiLeusZ 50-Lecia pOżycia małżeŃskieGO
    prezydent rzeczypospolitej polskiej odznaczył 
medalem za długoletnie pożycie małżeńskie  2 pary, 
państwa: elżbietę i stanisława Witan oraz bogumiłę 
i jana bieńkowskich.
            

 W imieniu Prezydenta Medale wręczał Burmistrz Pa-
weł Kanclerz. Uroczystości Złotych Godów Małżeńskich 
zaszczycił swoją obecnością ksiądz Marek Tomulczuk 
SAC, wikariusz z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Oża-
rowie Mazowieckim oraz  Andrzej Cichal Przewodniczący 
Rady Miejskiej. 
 Uroczystość Złotych Godów Małżeńskich odbyła się 
1 marca. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Domu Kultu-
ry „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim.  
 Osoby, które mają w rodzinie, wśród swoich znajo-
mych pary obchodzące 50 rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego prosimy o zgłaszanie Jubilatów do Urzędu 
Stanu Cywilnego. Zgłoszenie powinno zawierać imiona 
i nazwiska Jubilatów oraz datę i miejsce zawarcia związku 
małżeńskiego. 
      

Jolanta Dragan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
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 rozpoczęła się rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 888  (święcice – myszczyn – Zaborów).W związku 
z tym została wprowadzona  czasowa zmiana trasy 
kursowania linii 743. pasażerowie i kierowcy musza 
liczyć się z utrudnieniami.
 13 marca wprowadzona została czasowa zmiana orga-
nizacji ruchu  dotycząca zamknięcia drogi wojewódzkiej 
nr 888 w relacji Święcice – Myszczyn – Zaborów odcinek 
od km 0+320 (Święcice) do km 5+821 (ul. Południowa Za-
borów). 
 Gmina zorganizowała komunikację zastępczą „Z-743” 
na odcinku od Pilaszkowa w kierunku ronda w Pogrosze-
wie. Szczegóły takie jak trasa i rozkład jazdy dostępne są 
na stronie gminy Ożarów Mazowiecki. Linia 743 została 
skierowana na trasę objazdową w obydwu kierunkach:  
WOLICA K. PŁOCHOCINA – (…) – Święcice: Warszawska –
poznańska – michałówek: poznańska - koprki : macie-
ja rataja – pogroszew: - nowowiejska – Nowowiejska: 

(…) – CM. WOLSKI

Zawieszono funkcjonowanie  następujących przystan-
ków:
ZABOROWSKA 01 i 02
ŁAŹNIEWSKA 01 i 02
PILASZKÓW 01 i 02
MYSZCZYN 01
POGROSZEW KOLONIA 01 i 02
RATAJA 02
Uruchomiono przystanki:
RATAJA 01, RATAJA 04  zlokalizowane w Pogorszewie  
w okolicach ronda ul. Macieja Rataja i Nowowiejskiej
GÓRNA 01 i 02, JAŚMINOWA 01 i 02 wzdłuż ulicy Macieja 
Rataja. 
KOPRKI 02, WOLSKA 01 i 02 wzdłuż ulicy Poznańskiej

Linia 743 kursuje na podstawie specjalnego rozkładu 
jazdy.
        

Łukasz Czyż 
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

uWaGa! 
Zmiana trasy Linii 743

 Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki a Kancelarią Radców Prawnych 
Kalinowski Wojciński Korzybski Sp.j. zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych udzielanych 
w ramach programu Prawnik Pierwszego Kontaktu. 
 
porady udzielane są:

 ▶ w każdy piątek w godzinach 11:00 – 13:00, w Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165, pokój 311 (III p.)
 ▶ we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw karnych i o wykroczenia

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt tel.: 22 652 31 15

www.radcowie-prawni.waw.pl                                     serdecznie zapraszamy!
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 ,,sportowy Ożarów”, ,,W Ożarowie mazowieckim 
każdy pływać może”, ,,dzień dziecka z wędką”, ,,czy-
tanie na trawie”, ,,cudowna podróż”, ,,pomagamy bra-
ciom mniejszym” to tylko niektóre z zadań publicz-
nych, które uzyskały granty finansowe na realizację w 
2018 roku. 
 
 Ostatni kwartał każdego roku to dla organizacji po-
zarządowych czas planowania działań na kolejny rok. Na 
podstawie uchwalonego w listopadzie 2017 roku ,,Pro-
gramu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organi-
zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 
2018 roku” został ogłoszo-
ny otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań w 2018 
r. Ze środków publicznych 
przeznaczono na ten cel 
kwotę 1 350 000 zł. Nasza 
gmina rokrocznie wspie-
ra działalność organizacji 
pozarządowych, dlatego 
przedstawiciele trzeciego 
sektora chętnie składają 
oferty na zadania publicz-
ne, z których mogą korzy-
stać mieszkańcy. W tym 
roku wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie działalności 
organizacji.
 Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rekre-
acji wpłynęło 16 ofert, z czego dofinansowanie otrzyma-
ło 14 zadań. Mieszkańcy, zarówno najmłodsi jak i dorośli, 
mogą korzystać z szerokiego wyboru wśród dyscyplin 
sportowych, które oferują organizacje: piłka nożna, pił-

ka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy i ziemny, sztuki 
walki, pływanie, kolarstwo, bieganie, szkółka wędkarska, 
fitness, joga oraz nordic walking. 
 Poza sportem gmina wspiera zadania z zakresu kul-
tury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki 
i krajoznawstwa oraz zdrowia. Z tej tematyki z 15 ofert, 
które wpłynęły, zdecydowano przyznać dofinansowanie 
dla 11 inicjatyw. W tym roku dofinansowanie obejmie 
m.in. zadania takie jak ,,Czytanie na trawie” realizowane 
przez Fundację ,,Nasz Macierzysz”, projekt ,,Aktywni oża-
rowscy seniorzy” realizowany przez Uniwersytet Trzecie-
go Wieku. Ciekawe oferty na wakacje dla dzieci i młodzie-

ży przygotowała Fundacja 
,,otoKultura.org” – młodzież 
pozna tajniki tworzenia 
krótkich reportaży filmo-
wych, a Parafia pw. Miło-
sierdzia Bożego zorganizuje 
akcję ,,Lato w mieście”.
 Przyznając granty nie 
zapominamy o czworonoż-
nych mieszkańcach gminy. 
I w tym przypadku wpar-
cie finansowe otrzymały 
2 oferty z zakresu ekologii 
i  ochrony zwierząt. Przed-
stawiciele Fundacji ,,AR-KA-
DO” zadbają o bezdomne 

psy i koty, a członkowie i wolontariusze Fundacji ,,Chce 
mieć przyszłość” będą edukować mieszkańców podczas 
wykładów ornitologa i razem z całymi rodzinami budo-
wać domki dla ptaków.

Agnieszka Jędrzejczak
Wydział Spraw Społecznych

kOnkurs dLa nGO rOZstrZyGnięty

 Zapraszamy członków organizacji pozarządowych 
na  szkolenie, które odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. 
(środa), w godz. 16.00 – 20.00 w centrum inicjatyw 
społecznych, ul. poznańska 292 w Ożarowie mazo-
wieckim.
 Temat szkolenia: 

rOdO - zmiany w ochronie danych 
osobowych w organizacjach pozarządowych

Prowadzący: Andrzej Rybus – Tołłoczko

program szkolenia:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych - rozporządze-
nie RODO.
2. Definicja danych osobowych i zbioru danych osobo-
wych.

3. Administrator danych osobowych i jego zadania.
4. Dokumentacja wewnętrzna dotycząca ochrony da-
nych osobowych.
5.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor 
ochrony danych osobowych.
6.  Zasady przechowywania danych osobowych.
7.  Zasady przetwarzania danych osobowych.
8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu na e-mail:
 j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl  

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

sZkOLenie - rOdO - Zmiany W OchrOnie danych OsObOWych 
W OrGaniZacjach pOZarZĄdOWych
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 Od 1 stycznia 2018 roku na terenie powiatu 
Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów 
pomocy prawnej, w których będzie udzielana nieod-
płatnie pomoc dla osób uprawnionych. 

katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna 
pomoc prawna

 ▶ młodzież do 26. roku życia
 ▶ osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedza-

jącego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecz-
nej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

 ▶ osoby, które ukończyły 65. lat, 
 ▶ osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
 ▶ kombatanci, 
 ▶ weterani, 
 ▶ zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, 

klęską żywiołową lub awarią techniczną, 
 ▶ kobiety w ciąży.

pomoc prawna będzie polegała na:
 ▶ poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązu-

jącym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnie-
niach lub spoczywających na niej obowiązkach; 

 ▶ wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiąza-
nia dotyczącego jej problemu prawnego; 

 ▶ pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy 
prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych 
w  postępowaniach przygotowawczym lub sądowym 
i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; 

 ▶ sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu. 

uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w 
zakresie:

 ▶ prawa pracy, 

 ▶ przygotowania do rozpoczęcia działalności gospo-
darczej, 

 ▶ prawa cywilnego, 
 ▶ spraw karnych, 
 ▶ spraw administracyjnych, 
 ▶ ubezpieczenia społecznego, 
 ▶ spraw rodzinnych, 
 ▶ prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podat-

kowych związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej. 

pomoc nie będzie natomiast obejmowała 
spraw z zakresu:

 ▶ prawa celnego, 
 ▶ dewizowego, 
 ▶ handlowego i działalności gospodarczej, z wyjąt-

kiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. 

 Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłat-
nej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedli-
wości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.
 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ożaro-
wie Mazowieckim obsługiwany jest przez organizację 
pozarządową- Fundację Honeste Vivere z siedzibą w War-
szawie przy ul. Amałowicza- Tatara 7, 04-474 Warszawa.
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Nieodpłatna pomoc prawna

Ożarów Mazowiecki w Domu Kultury „Uśmiech”, 
III piętro pok. 307 

przy ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki,tel. 22 731 32 66

poniedziałek od godz.  14 00 do  18 00

wtorek od godz.  12 00 do  16 00

środa od godz.  14 00 do  18 00

czwartek od godz.  09 00 do  13 00

piątek od godz.  09 00 do  13 00

Drodzy Czytelnicy i Sympatycy, 

Życzymy Wam pogodnych i radosnych Świat Wielkanocnych, 
ciepłej, rodzinnej atmosfery  przy świątecznym stole,

oraz miłych chwil  w gronie bliskich i przyjaciół. 
Niech budząca się wiosna nastroi Was optymistycznie do życia,

a lektura świątecznego wydania  Informatora Ożarowskiego 
zaciekawi i pozwoli się zrelaksować.

Zespół redakcyjny
Informatora Ożarowskiego
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składniki na kruchy spód:
•	 350	g	mąki	pszennej,
•	 100	g	cukru	pudru	lub	cukru	drobnego,
•	 szczypta	soli,
•	 200	g	masła,	zimnego	minimum	82%	
•	 1	łyżka	gęstej	kwaśnej,	zimnej	śmietany	18%
•	 2	żółtka

 Mąkę przesiać, dodać masło, posiekać szybko nożem 
do momentu, kiedy ciasto będzie przypominać kruszon-
kę. Dodać żółtka, cukier, sól, kwaśną śmietanę i szybko 
zagnieść. Z ciasta uformować kulę, owinąć ją folią spo-
żywczą, schłodzić w lodówce przez 30 - 60 minut.
 Blachę o wymiarach 35 x 25 cm wysmarować ma-
słem lub wyłożyć papierem do pieczenia. ¾ ciasta roz-
wałkować, przenieść na blachę, dokładnie wylepić spód 
i wyrównać, z pozostałej części ciasta wykonać ozdobny 
brzeg. Piec w temperaturze 200ºC przez około 20 minut, 
na jasnozłoty kolor. Ciasto jest płaskie 
i cienkie ale właśnie takie ma być!

dodatkowo:
•	 1	 puszka	 mleka	 skondensowanego	 słodzonego	 lub	
gotowej masy kajmakowej z puszki
•	 1	 słoik	dżemu,	najlepiej	 kwaskowatego	 (np.	malino-
wy, z owoców leśnych lub z czarnej porzeczki)
•	 ulubione	bakalie:	rodzynki,	płatki	migdałów,	orzechy,	
suszone figi, suszone śliwki, suszona żurawina, itp.
•	 kandyzowana	skórka	pomarańczy	lub	cytryny,
uWaGa: Proponuję masę najlepiej przygotować dzień 
wcześniej, by zdążyła dobrze przestygnąć.

Mleko w puszce (zamknięte) umieścić w wysokim garn-
ku i zalać wodą do przykrycia puszki, i gotować 3 godzi-
ny (puszkę o pojemności 500 g) lub 2,5 godziny (puszkę 
o pojemności 400 g). Po zagotowaniu wody, gotować na 
wolnym ogniu. Od czasu do czasu sprawdzamy poziom 
wody w garnku, pamiętając by puszka była cały czas 
zanurzona w wodzie (w razie konieczności  uzupełnić). 
puszkę wyjąć z wody, całkowicie wystudzić i otworzyć 
(nie WOLnO OtWieraĆ pusZki aZ dO całkOWite-
GO WystudZenia). 
 Dżem równomiernie rozsmarować na cieście, a na-
stępnie rozsmarować masę krówkową (kajmakową) 
i udekorować mazurka według uznania bakaliami, ozdob-
nymi czekoladowymi figurkami, małymi czekoladowymi 
jajeczkami lub kandyzowaną skórka pomarańczy.

MT
Źródło: na podstawie najsłodszego bloga w sieci, 
www.mojewypieki.com

Najszybszy tradycyjny mazurek 
kajmakowy z bakaliami

Z przepiśnika pana domu

 mazurek jest tradycyjnym ciastem na Wielkanoc, które raz w roku, z tej 
właśnie okazji, pojawia się na stołach. tym razem proponuję absolutny kla-
syk. słodycz kajmaku i lekko kwaskowa konfitura, w połączeniu z kruchym 
ciastem. aby domownicy i goście byli zadowoleni, powinno się w nim zna-
leźć dużo bakalii i czekoladowych dekoracji wielkanocnych. nie przygoto-
wywaliście nigdy mazurka? Wypróbujcie poniższy przepis, jest łatwy do wykonania, a spód do ciasta można 
przygotować dzień wcześniej. tradycyjnie za przesłane zdjęcia Waszych mazurków kajmakowych na e-mail 
j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl czekają niespodzianki…
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 Serdecznie dziękujemy Maksowi i Karolince za 
przysłanie zdjęcia z zimową herbatką wg przepisu 
opublikowanego w poprzednim numerze Informa-
tora Ożarowskiego. Obiecane kubeczki już do nich 
powędrowały.

Redakcja Informatora Ożarowskiego
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 Obecnie coraz częściej mamy do czynienia z przy-
padkami kradzieży tożsamości. każdy z nas może 
stać się potencjalna ofiarą,  na co dzień nie zdajemy 
sobie sprawy, jak bardzo swoim nieodpowiedzialnym 
zachowaniem ułatwiamy nieuczciwym osobom, prze-
jęcie naszych danych osobowych. 

 Niefrasobliwość w wirtualnym świecie, używanie 
stron, które nie są szyfrowane, szczególnie niebezpiecz-
ne w przypadku korzystania z bankowości elektronicz-
nej, wysyłanie skanów dokumentów czy zdjęć, na któ-
rych widnieją nasze dane osobowe, to pierwszy krok, by 
w przyszłości mieć z tego powodu duże problemy.
 Co w przypadku fizycznych nośników naszych da-
nych, np. dowodu osobistego? Przede wszystkim nie po-
winniśmy podchodzić lekkomyślnie do tego dokumentu, 
jak do kawałka plastiku i kilku naszych danych. Dla prze-
stępcy to skarbnica wiedzy, które może wykorzystać do 
różnych celów, a nikt z nas, nie chciałby spłacać kredytu, 
zaciągniętego na nasze dane przez osoby postronne.

 Jak zachować się w przypadku kradzieży czy utraty 
takiego dokumentu?
 Najważniejszy jest tutaj czas. W przypadku kradzieży, 
należy zgłosić ten fakt na najbliższym posterunku policji. 
Ważne jest również, aby w przypadku kradzieży czy utra-
ty udać się do banku, tak aby dowód został zastrzeżony 
w systemie Dokumentów Zastrzeżonych. Możemy to zro-
bić w swoim macierzystym banku, bądź w jednym z kil-
kunastu innych, który świadczy taką usługę dla klientów 
innych banków, bądź osób, które nie posiadają rachunku 
bankowego. 
 Dowód osobisty powinien być również zablokowany 
w Rejestrze Dowodów Osobistych. Można tego dokonać 
osobiście, w każdym urzędzie gminy w Polsce.
 Więcej informacji dotyczących kradzieży tożsamo-
ści, zastrzegania dokumentów i problemów związanych 
z utratą danych osobowych można uzyskać na stronie 
www.dokumentyzastrzezone.pl   
   Daniel Grabowski

Referat Spraw Obywatelskich

jak ustrZec się prZed kradZieżĄ tOżsamOści? 

 biblioteka publiczna w Ożarowie mazowieckim 
rozpoczęła działalność w 1948 roku. W ciągu siedem-
dziesięciu lat swojej historii  przechodziła różne kole-
je losu. dzisiaj, jako samodzielna instytucja kultury, 
realizuje cele statutowe poprzez trzy placówki – w sie-
dzibie głównej w Ożarowie mazowieckim, gdzie pro-
wadzimy wypożyczalnię dla dorosłych i wyspecjalizo-
wany oddział dla dzieci, Filię nr 1 w józefowie i Filię 
nr 2 w święcicach. pełnimy również funkcję powiato-
wej biblioteki publicznej dla powiatu warszawskiego 
zachodniego, otaczając pomocą i opieką merytorycz-
ną biblioteki z terenu. Z roku na rok systematycznie 
rośnie liczba użytkowników, rosną i zmieniają się tak-
że ich oczekiwania. coraz bogatsza oferta wydarzeń 
kulturalnych i literackich, zajęć dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych oraz rozrastający się księgozbiór spra-
wiają, iż myślimy o nowej przestrzeni i usługach dla 
mieszkańców.

 W roku 70-lecia naszej Biblioteki, oprócz uczczenia jej 
historii, chcemy zająć się przyszłością naszej instytucji. 
Marzymy o nowoczesnej, otwartej dla wszystkich pla-
cówce i namawiamy Państwa do tego, abyście  marzyli  
razem z nami i wymyślili sobie wspaniałą bibliotekę! Co 
najmniej na kolejne 70-lat! Zapraszamy do obchodów ju-
bileuszu Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim 
pod hasłem wizja na nowe lata. Zapraszamy do snucia 
marzeń.
 Jak to zrobić? Po pierwsze,  prosimy wiosną wypa-
trywać w mieście wystawy ulicznej pod nazwa „Stać nas 
na to” z wnętrzami bibliotek z podobnych do Ożarowa 
miejscowości. Biblioteki te, naszym zdaniem, są wzorem 
pod względem rozwiązań architektonicznych, aranżacji 
przestrzeni i usług. Liczymy, że wystawa obudzi Państwa 

wyobraźnię i zaprowadzi do naszej strony www.wizja-
nanowelata.pl – gdzie można będzie zamieszczać opisy 
swoich wymarzonych wnętrz. W bibliotekach są kawiar-
nie, miejsca do cichej pracy, sale multimedialne i regio-
nalne, a nawet fontanny i hamaki. Gdy opiszą Państwo 
takie marzenie na stronie, rysownik stworzy na jego pod-
stawie szkic architektoniczny, który wejdzie do naszego 
zbioru życzeń. Całość programu zakończy wystawa szki-
ców i debata, podczas której przemyślimy zgromadzone 
pomysły. Po takiej sesji, będziemy znać Państwa oczeki-
wanie i na ich podstawie stworzymy  wizję nowoczesnej 
biblioteki.
 Zapraszamy! Do zobaczenia na www.wizjananowela-
ta.pl, przy wystawie „Stać nas na to!”  i oczywiście w bi-
bliotece. Aby podsycić Państwu apetyt na marzenia,  pre-
zentujemy  szkic  autorstwa Zofii Jemioło i tegoroczne 
logo naszej biblioteki, za które dziękujemy panu Marce-
lemu Szczepkowi.

Elżbieta Paderewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej 

70 Lat bibLiOteki pubLicZnej W OżarOWie maZOWieckim
 -  WiZja na nOWe Lata

in
FO

rm
a

c
je

d
La

 m
ie

sZ
k

a
Ń

cÓ
W



25Informator Ożarowski 3/79 2018
Wesołych

Świąt

spO
rt

 sport jest dla nas pasją, daje siłę, wiarę i wytrwa-
łość. jest ważny w naszym życiu i w naszej szkole. każ-
dy pojedynczy sukces kształtuje charakter, nadaje 
sens pracy na treningach, gry fair – play.
 Kolejny raz sportowcy ze Szkoły Podstawowej w Świę-
cicach potwierdzili wyższość nad innymi drużynami, wy-
grywając międzypowiatowy finał w unihokeju dziewcząt 
i chłopców. Tym samym awansowali do Finału Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Drużynę dziewcząt re-
prezentowały: Sobczak Angelika, Lasota Natalia, Trzpioła 

Natalia, Rogala Agata, Dąbkowska Melania, Tyczewska 
Oliwia, Szastak Julia, Szwarc Julia.
Drużynę chłopców reprezentowali: Cerek Maciej, Zielkie 
Michał, Dominikowski Hubert, Gąsiński Michał, Różycki 
Stanisław, Dmoch Adrian, Lubański Jan, Gos Krzysztof, 
Karolak Cezary, Garason Jerzy.
 Na szczególną uwagę zasługuje drużyna dziewcząt 
z  klasy siódmej, które grały w kategorii młodzieży z za-
wodniczkami gimnazjum, starszymi o dwa lata i fizycznie 
silniejszymi. Szóstka dziewcząt, która reprezentowała na-
szą szkołę, wygrała eliminacje gminne, by awansować 
do finału powiatowego. W finale tym zajęły pierwsze 
miejsce, a w finale międzypowiatowym drugie.
Zaangażowanie dziewcząt i systematyczność na trenin-
gach doprowadziła do sukcesu. Drużynę reprezentowa-
ły:  Kowalczyk Kinga, Mirowska Natalia, Łaszcz Paulina, 
Szwarc Wiktoria, Martyna Kwiatkowska, Susek Barbara.
 Życzę sukcesów młodym sportowcom w realizacji 
marzeń.

Nauczyciel wychowania fizycznego
Lucyna Bielecka

aWans dO Finału maZOWieckich iGrZysk 
młOdZieży sZkOLnej W unihOkeju

Koncert z okazji jubileuszu
100-lecia 
                odzyskania przez Polskę
Niepodległości
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej

Scena Ołtarzew
15 kwietnia (niedziela) 
g.19.30

Jan Lewtak- kierownik artystyczny
Mariusz Latek - dyrygent
Maria Machowska - skrzypce

Gmina
Ożarów Mazowiecki

Paweł Kanclerz
Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego

zaprasza na

Repertuar:
Jan Sebastian Bach - Preludium c - moll, 
- III Koncert brandenburski G-dur BWV 1048,
- Koncert podwójny d-moll BWV 1043,
Wojciech Kilar - muzyka z filmów:
Pan Tadeusz, Pianista, Cwał, Rodzina Połanieckich, 
Ziemia obiecana, Dziewiąte wrota i in. 
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kĄcik adOpcyjny
prowadzony przez Fundację ar-ka-dO
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podaruj psu, który tyle w życiu wycierpiał to, co najcenniejsze 
- własny dom i miłość!

benek to dorosły ok. 10-11letni psiak. Umaszczeniem przypomina nieco 
bernardyna ale wzrostem i wagą odbiega zdecydowanie od tej rasy. Nasz be-
nek to taki mini mini mini bernardyn i temu podobieństwu zawdzięcza swoje 
imię.

Początkowo jego spacery wyglądały następująco – benek stawał na tylnych 
łapkach, przednimi opierał się o opiekuna, przytulał się mocno i tak mógł iść 
i iść na dwóch łapkach byle tylko przytulony i blisko człowieka.

Obecnie benek ładnie chodzi na smyczy, ale podczas spaceru trzeba po-
święcić mu trochę czasu na głaskanie i przytulanie. Ten typ tak ma.

benek jest bardzo czystym psem także warunki domowe są dla niego jak 
najbardziej odpowiednie. benek nie przepada za towarzystwem innych sam-
ców ale z sukami dogaduje się bez problemu.

benek powala wręcz swoim spojrzeniem. Ma piękną puszystą sierść i nie-
samowicie się cieszy na widok człowieka. Przykleja się jak rzep, a odkleić się 
nie łatwo, bo kto chciałby odkleić się od takiego wspaniałego i mądrego psa. 
Spacery z benkiem to prawdziwa przyjemność - dla niego nie jest istotna dłu-
gość spaceru czy okoliczności przyrody, najważniejszy jest człowiek i spędzanie 
z nim czasu.

Lolek trafił pod nasza opie-
kę w połowie lutego. To bardzo 
młody bo zaledwie ok roczny, 
średniej wielkości psiak, sięgają-
cy przed kolano. Jest bardzo ła-
godny i pozytywny. W stosunku 
do człowieka przyjazny choć na 
początku troszkę nieśmiały. Lolek 
lubi pieszczoty i zabawy. Poma-
łu uczy się chodzić na smyczy. 
Obecnie mieszka w domu tym-
czasowym z innymi psami oraz 
kotami.

jeśli zechciałby ktoś z państwa nas wspomóc będziemy wdzięczni za 
karmę, koce i wpłaty na rzecz potrzebujących zwierząt.

Fundacja ar-ka-dO
bank bGż bnp paribas s.a.  61 1600 1417 1845 4944 9000 0001

Kontakt: Dorota 507-415-468 po godz. 16.00, Kasia: 602-655-645 po godz. 17.00

co? Gdzie? kiedy?
Co dzieje się w gminie? Na co warto się wybrać? Jacy artyści zagrają na Dniach Ożarowa? 

Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w Kalendarzu imprez na 2018 rok,  zamieszczo-
nym na stronie gminy www.ozarow-mazowiecki.pl

Wesołych
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 1 marca 2018 roku weszła w życie ustawa o ogra-
niczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre 
inne dni. Zgodnie z ustawą w niedziele i święta w pla-
cówkach handlowych zakazane jest powierzanie pra-
cownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy 
w handlu oraz wykonywania czynności związanych 
z handlem. dozwolony jest w tym czasie handel pro-
wadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fi-
zyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na 
własny rachunek.

 Handel w niedziele jest dozwolony wyłącznie 
w  pierwsza i ostatnią niedzielę miesiąca. Zakaz handlu 
nie obowiązuje w kolejne dwie niedziele poprzedzające 
pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośred-
nio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, ostatnią 
niedzielę przypadająca w styczniu, kwietniu, czerwcu 
i sierpniu. Ustawa ograniczyła godziny pracy w dniu 24 
grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzająca pierw-
szy dzień Wielkiej Nocy.  W te dni handel dozwolony jest 
do godziny 14.

 Zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje 
między innymi :
1. na stacjach paliw płynnych;
2. w kwiaciarniach;
3. w aptekach i punktach aptecznych;
4. w zakładach leczniczych dla zwierząt;
5. w sklepach z  pamiątkami lub dewocjonaliami;
6. w punktach sprzedaży z  prasą, biletami komunikacji 
miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier loso-
wych i zakładów wzajemnych;
7. w placówkach pocztowych;
8. w hotelach;
9. w placówkach handlowych w zakładach prowadzą-
cych działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, tury-
styki i wypoczynku;

10. w placówkach handlowych w zakładach leczniczych 
podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdro-
wia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wy-
maga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdro-
wotnych;
11. w placówkach handlowych na dworcach - w zakresie 
związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
12. w placówkach handlowych w portach lotniczych;
13. w strefach wolnocłowych;
14. w sklepach internetowych i na platformach interneto-
wych;
15. w przypadku handlu towarami z automatów;
16. w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńca-
mi i zniczami przy cmentarzach;
17. w zakładach pogrzebowych;
18. w piekarniach, cukierniach i lodziarniach;
19. w placówkach handlowych, w których przeważającą 
działalnością jest działalność gastronomiczna.

 Za złamanie zakazu handlu oraz wykonywania czyn-
ności związanych z handlem w niedziele lub święta, po-
wierzenia wykonywania pracy w handlu lub wykonywa-
nia czynności związanych z handlem pracownikowi lub 
zatrudnionemu, grozi kara grzywny w wysokości od 1000 
do 100 000 zł.
   Paulina Kucharska

Referat Działalności Gospodarczej

ZakaZ handLu W niedZieLe i śWięta



 

Startujemy 16 
kwietnia. 

Kończymy we 
wrześniu. Daty 
do umówienia. 

To 5 edycja 
projektu  

skierowanego do 
osób powyżej 50. 

roku życia, 
mieszkających 

na terenach 
wiejskich i w 
miastach do 

100k. E-learing i 
spotkania 

edukacyjne.

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl 

tel.: /22/ 722 12 65 

Organizator 

O FINANSACH 
W BIBLIOTECE 
KURS DLA 
SENIORÓW 

Zgłoś się. 
Masz 50+? 

5 spotkań - o tym, jak korzystać 
z bankowości elektronicznej, 
racjonalnie planować wydatki oraz 
inwestować pieniądze.

Przyjmujemy zgłoszenia imienne 
do 10.04. Mailem lub telefonicznie 



Drodzy Najmłodsi Czytelnicy Informatora,
 
 W wydaniu świątecznym nie mogło zabraknąć czegoś dla Was. Przygotowaliśmy kreatywną 
zabawę, która pozwoli poczuć atmosferę świąt. Przed Wami wycinanie, klejenie i ozdabianie.  
Wytnij, pomaluj i sklej królika wg wzoru. Szukaj królika - ściągawki wewnątrz numeru. 
O pomoc w wycinaniu poproście rodziców lub starsze rodzeństwo.  
Dorysuj brakujące wzory na pisance i pokoloruj ją.
Zapraszam do przesyłania zdjęć ze swoimi pracami. 
Najciekawsze nagrodzimy niespodziankami 

Miłej zabawy
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