


Zgłoś kandydata 
do Nagrody Honorowej 

- FELICJA 2017 -
 Nieprzerwanie od 2003 r. Gmina Ożarów Mazowiecki 
przyznaje Honorowe Nagrody - FELICJE. W ten sposób wyróżnia 
osoby fizyczne, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, 
których osiągnięcia wnoszą znaczący wkład w rozwój gminy. 
 Wyróżnienia te stanowią prestiżową formę uznania za 
szczególne zasługi na rzecz wszechstronnego rozwoju gminy. 
 Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, Prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych Rady Miejskiej 
oraz grupie 50 mieszkańców. Zachęcam Państwa do zgłaszania 
swoich kandydatur do Felicji 2017. 
 Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać  
w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, Biuro Podawcze lub Sekreta-
riat Burmistrza – pok. 102 w terminie do 9 maja 2017 r.
 Więcej informacji (wniosek oraz regulamin przyznawania 
nagrody) na stronie internetowej Gminy 
– www.ozarow-mazowiecki.pl     

Paweł Kanclerz 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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 Gmina Ożarów Mazowiecki to zwycięzca tego-
rocznej edycji obydwu Rankingów Samorządowych – 
„Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jed-
nostek samorządu terytorialnego” w kategorii gmina 
miejsko – wiejska oraz „Dynamika wzrostu liczby osób 
pracujących na 1000 mieszkańców w okresie 2003 – 
2015”.

Od ośmiu lat Gmina Ożarów Mazowiecki znajduje się 
w pierwszej dziesiątce rankingu dotyczącego zrówno-
ważonego rozwoju. Przez ostatnie dwa lata byliśmy na 
piątym miejscu. W tym roku, jesteśmy zwycięzcami obu 
rankingów. 

rANKINGI 

Od wielu lat, na pytanie, jak dynamicznie rozwija-
ją się polskie miasta i gminy odpowiadają naukowcy  
z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politech-
niki Warszawskiej, którzy są autorami słynnego już Ran-
kingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorzą-
du Terytorialnego. Pomysłodawcą rankingu jest prof. dr 
hab. inż. Eugeniusz Sobczak. Ranking powstaje co roku 
w oparciu o analizę wskaźników, które obejmują trzy 
obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony 
środowiska. Są to między innymi wydatki inwestycyjne, 
odsetek mieszkańców z dostępem do kanalizacji ścieków 
komunalnych, odsetek dochodów własnych w budżecie. 
Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie nieza-
leżnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

Kolejnym rankingiem, w którym gmina Ożarów Ma-
zowiecki zajęła pierwsze miejsce to badanie dynamiki 
wzrostu liczby osób pracujących na 
1000 mieszkańców w okresie 2003 
– 2015. W gminie rozwija się bu-
downictwo mieszkaniowe i wzrasta 
liczba mieszkańców, głównie są to 
młodzi, aktywni zawodowo miesz-
kańcy z dziećmi.

KONFErENCJA
 

Między innymi z inicjatywy 
prof. Eugeniusza Sobczaka, 15 
marca br. w Mateczniku w Otrębu-
sach odbyła się konferencja pn. 
„Zrównoważony rozwój społecz-
no-gospodarczy jednostek samo-
rządu terytorialnego”, podczas 
której dokonano prezentacji wyni-
ków rankingów. Pierwsze miejsce  
w rankingu „rozwój zrównoważo-

ny” w swoich kategoriach zajęli: gminy wiejskie - Lesz-
nowola, gminy miejsko – wiejskie Ożarów Mazowiecki  
i gminy miejskie - Warszawa; pierwsze miejsce w rankin-
gu „dynamika pracujących”: gminy wiejskie- Belsk Duży, 
gminy miejsko – wiejskie Ożarów Mazowiecki, gminy 
miejskie - Nowy Dwór Mazowiecki.  

Wydarzenie organizowane było przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego. W konferencji 
uczestniczyli przedstawiciele prawie wszystkich gmin  
i powiatów z Mazowsza.

Zwycięstwo w rankingach Gminy Ożarów Mazowiecki 
świadczy o tym, że przyjęta przez samorząd polityka roz-
woju jest optymalna i gwarantuje poprawę życia miesz-
kańców w obszarze społecznym, gospodarczym i środo-
wiskowym. 

Urząd Miejski
w Ożarowie Mazowieckim

Ranking samorządów: zrównoważony rozwój 
i dynamika wzrostu pracujących 
- Ożarów Mazowiecki najlepszy



4 Informator Ożarowski 3/68 2017

Z 
pr

A
Cy

 
Bu

rM
Is

tr
ZA

Największe inwestycje 
w 2017 roku

Okres wiosenno - letni to intensywny czas inwe-
stycyjny. Na terenie gminy trwają roboty projektowe 
i budowlane w wielu projektach. Większość prac idzie 
zgodnie z harmonogramem. Mamy nadzieję, że już 
niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego 
ośrodka zdrowia, hali sportowej oraz dróg i ulic gmin-
nych.

INFrAstruKturA spOłECZNA

 Nowy Gminny Samodzielny Publiczny Zakład 
Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Konopnickiej będzie to trzykondygnacyjny budynek 
z poddaszem użytkowym i z 15 miejscami postojowymi 
oraz 4 dla osób niepełnosprawnych.
Jest to inwestycja o wartości ponad 3,5 mln zł. 
Na parterze zaplanowano m.in. oddział dzieci zdrowych i 
oddział dzieci chorych z osobnymi wejściami z zewnątrz 
oraz rejestrację. Na pierwszym piętrze będzie część ad-
ministracyjna oraz program podstawowej opieki zdro-

wotnej (6 gabinetów 
ogólnych konsulta-
cyjno – diagnostycz-
nych, 1 gabinet za-
biegowy). Na drugim 
piętrze z kolei prze-
widziano rehabilitację wraz z fizykoterapią (2 sale zajęć 
ruchowych, 4 gabinety fizykoterapii). 
   Trwa również budowa hali sportowej w Kręczkach Ka-
putach wraz z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią (stan-
dardy FIFA **) z widownią na pół tysiąca osób. Jest to 
inwestycja o wartości prawie 11 mln zł. Zaprojektowano 
tam również centrum rekreacji fitness, siłownię oraz tor 
łuczniczy. Na zewnętrz powstanie parking i zatoka dla 
autobusów. Dla rowerzystów przygotowany zostanie od-
dzielny parking, połączony z wybudowaną w ubiegłych 
latach ścieżką rowerową.

Architektura obiektu to skośna, dynamiczna bryła, 
która odzwierciedla jego funkcję. Hala sportowa będzie 
wyposażona w pełnowymiarowe pole gry do piłki ręcz-

Wizualizacje hali sportowej w Kręczkach – Kaputach

Przebudowa ul. Baczyńskiego w Duchnicach
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nej, koszykówki, siatkówki. Takie rozwiązanie umożliwi 
jednoczesne prowadzenie zajęć dla trzech niezależnych 
grup. Budynek będzie w pełni dostosowany dla osób nie-
pełnosprawnych. 

Dobiega końca rozbudowa szkoły publicznej w Umia-
stowie, która przyczyni się do poprawy warunków jej 
funkcjonowania poprzez dobu-
dowę sali gimnastycznej.

INFrAstruKturA drOGOWA

 W trakcie opracowywa-
nia dokumentacji projektowej 
oraz jej uzgadniania jest wiele 
inwestycji drogowych m.in. prze-
budowa ul. Kamińskiego, Brzo-
zowej i Hallera. Rozpoczęto już 
prace na ulicach Baczyńskiego  
i Pallotyńskiej.
Ulica Ba-
c z y ń s k i e g o 
na osiedlu 
Duchnice po 
p r z e b u d o -
wie będzie 
posiadała na-
wierzchnię z 
kostki beto-
nowej bru-
kowej wraz z 

chodnikami oraz oświetleniem 
ulicznym. Wartość robót to pra-
wie 700 tys. zł. 

Rozbudowa ulicy Pallotyń-
skiej wiąże się z modyfikacją 
istniejącego rowu melioracyjne-
go, wybudowana zostanie na-
wierzchnia z kostki betonowej 
brukowej wraz z chodnikiem 
oraz odwodnieniem nowopow-
stałej drogi. Koszt inwestycji wy-
ceniono na prawie 500 tys. zł.

Niedługo rozpoczną się 
również prace na ul. Wolności, 

Asnyka, Broniewskiego, Kochanowskiego, Ogrodowej  
i Żyznej.  
       

Wydział Inwestycji i Remontów
    Urzędu Miejskiego
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 Wnioski na kolejny okres zasiłkowy dotyczący 
świadczenia wychowawczego „ 500+” będą przyjmo-
wane od 1 sierpnia 2017 r.

 Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowaw-
cze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami 
do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysłu-
gująca za październik danego roku następuje do dnia  
31 października tego roku.

 Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowaw-
cze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami 

w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 
danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za 
miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego 
roku.

 
        Bożena Wronikowska 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

500 pLus - WAżNE tErMINy

Rozbudowa szkoły podstawowej w Umiastowie

Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Konopnickiej w Ożarowie Mazowieckim
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 Drugi etap przedsięwzięcia mającego na celu 
rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i poprawy 
dostępności oraz jakości wody na terenie gminy będzie 
realizowany przy współudziale Unii Europejskiej. 

 28 marca 2017 roku Burmistrz Ożarowa Mazo-
wieckiego pan paweł Kanclerz oraz skarbnik Gmi-
ny pani Małgorzata piotrowska podpisali z preze-
sem Narodowego Funduszu Ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o do-
finansowanie projektu pn. „rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Ożarów Mazowiecki – etap II”. szacowana wartość 
projektu to ok. 20 milionów złotych, z czego po-
nad połowę stanowi dofinansowanie z programu 
Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-
2020.

 Projekt obejmuje swoim zasięgiem zachodnią 
część gminy. W kanalizację wyposażeni zostaną 
mieszkańcy Święcic, Michałówka, Koprek, Płochocina 

Wsi, Gołaszewa, Domaniewka  
i Ołtarzewa wsi - łącznie 
zaplanowano budowę ponad 
20 kilometrów sieci. Dodatkowo 
projekt przewiduje modernizację 
Stacji Uzdatniania Wody  
w Święcicach, która przyczyni się  
do poprawy parametrów jakości 
wody w jej strefie zasilania. 
Zakończenie realizacji projektu 
planowane jest na koniec 
2018 roku. Wtedy też, wszyscy 
mieszkańcy, których posesje znajdą 
się w zasięgu sieci kanalizacyjnej, 
zobowiązani będą do podłączenia 
się do zbiorczego systemu odbioru 
ścieków. 

 W kolejnych latach planowane są inwestycje z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej w takich miejscowościach 
jak Orły, Wolskie czy Konotopa, a ich realizację z całą 
pewnością może przyspieszyć pozyskanie kolejnego 
wsparcia unijnego.

Budowa kanalizacji w Gminie Ożarów Mazowiecki 
ponownie z dotacją unijną
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 Wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego dla Gminy Ożarów Mazowiecki  
na utworzenie nowych lokali socjalnych. 

 Gmina Ożarów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie na remont dwóch budynków 
mieszkalnych, w wyniku którego w 2017 roku powstanie 21 nowych lokali  
z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Dotacja w kwocie ponad 660 tysięcy złotych 
przyznana została na podstawie umowy z 23 lutego 2017 roku. 

Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak, Paulina Gajewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
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podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o. 
z siedzibą w Brzeziu na „Zwiększenie różnorodności 
biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju 
obszaru miasta Ożarów Mazowiecki w ramach POIiŚ 
2014-2020 ” dotyczące:
 » Cz. A - Dostawy i wykonania nasadzeń roślinnych 

(traw, bylin, drzew, krzewów) i ich pielęgnacji oraz 
dostawy i montażu elementów małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci, stoliki, grill, altana, donice, 
karmniki dla ptaków i budki lęgowe dla zwierząt) 
oraz usunięcia wyznaczonych drzew i krzewów.
 » Cz. B – Wykonania pomostu na stawie w Parku 

Ołtarzewskim w Ożarowie Mazowieckim za cenę 
ofertową brutto na część A: 1.577.416,97 zł 
(Cz. B. – unieważniono).

 ▶ z wykonawcą: PLONIX s.c. Wojciech Tokarski, Paweł 
Koniec z siedziba w Płońsku na budowę dróg gmin-
nych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki na część 
A dotyczącą ul. Pallotyńskiej za cenę ofertową brutto 
na część A: 457.985,58 zł.

 ▶ z wykonawcą: INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą 

w Warszawie na budowę dróg gminnych na terenie 
gminy Ożarów Mazowiecki na część B dotyczącą 
ul. Baczyńskiego za cenę ofertową brutto na część  
B: 675.270,00 zł.

 ▶ z wykonawcą: AMAD Sp. z o.o. z siedzibą w Łomian-
kach na dostawę materiałów eksploatacyjnych do 
kserokopiarek i drukarek komputerowych dla po-
trzeb Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim 
za cenę ofertową brutto: 453.532,00 zł.

 ▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą  
w Domaniewku na remont dróg gminnych –  
naprawy cząstkowe utwardzenie nawierzchni dróg 
gminnych tłuczniem kamiennym – 4500 ton za cenę 
ofertową brutto: 274.500 zł (do wysokości środków 
zabezpieczonych w budżecie na przedmiotowe za-
danie tj. kwoty 450.000,00 zł.

 ▶ z wykonawcą: PHU „GAMMA” z siedzibą w Warszawie 
na wycinkę, pielęgnację i korektę drzew i krzewów 
oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową 
brutto: 188.531,00 zł (do wysokości środków zabez-
pieczonych w budżecie na przedmiotowe zadanie  
tj. kwoty 300.000,00 zł.

ZAMóWIENIA puBLICZNE

 ▶ 2 marca uczniowie klas II-III SP im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Święcicach brali udział w wycieczce do 
siedziby Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie, podczas któ-
rej dzieci zwiedzały studio telewizyjne, pomieszczenia 
reżyserskie, magazyny rekwizytów i kostiumów, a także 
muzeum telewizji.

 ▶ 9 marca dzieci z Przedszkola Publicznego w Józefowie 
odwiedzili strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Święcicach. Najważniejszym punktem spotkania 
było przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem 
dzieci.

 ▶ 13 i 20 marca dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim spotkały się z Panią Magdale-
ną Feliksbrot –Bratosiewicz z Kliniki Hematologii w War-
szawie. Na podstawie przeczytanej bajki ”Wesoła histo-
ria smutnego dinozaura” gość przybliżył dzieciom akcje 
„Komórkomania” zapoznając z tematem dawstwa szpiku 
i rozbudziła u dzieci wrażliwość i dojrzałość emocjonalną 
na chorobę drugiego człowieka.

 ▶ 14 marca dzieci z Przedszkola Publicznego w Józe-
fowie brały udział w wycieczce do Komisariatu Policji  
w Starych Babicach. Wycieczka przedszkolaków miała 
charakter edukacyjny, policjanci przeprowadzili z dzieć-
mi pogadankę na temat m.in. właściwego i bezpiecznego 
poruszania się po ulicy oraz przypomnieli numery alar-
mowe. 

 ▶ 20 marca uczniów klas 0-III SP im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Święcicach odwiedził funkcjonariusz Ko-
mendy Powiatowej Policji w Starych Babicach. W czasie 
trwania spotkania omawiane były zasady bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym.

 ▶ 22 marca dzieci z Przedszkola Publicznego w Józefo-
wie brały udział w wycieczce do Muzeum Etnograficzne-
go w Warszawie. Tematem lekcji muzealnej były „Tradycje 
Wielkanocne”. 

 ▶ 22 marca uczniowie klas IV –VI SP w Święcicach 
wspólnie z uczniami SP w Płochocinie brali udział w spo-
tkaniu, które poświęcone było tematyce bezpieczeństwa. 
Spotkanie zorganizował Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego pod patronatem Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.

 ▶ 23 marca dzieci z najstarszych grup z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckiego brały udział  
w warsztatach pt: „Skąd się bierze woda w kranie”. 

 ▶ Dla uczniów klas I-V SP w Duchnicach odbyły się 
warsztaty „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole”, 
przygotowane przez psychologa i pedagoga szkolnego. 

 ▶ W marcu Biblioteka szkolna w Duchnicach przystą-
piła do ogólnopolskiego konkursu dla szkół pn. „Zaczy-
tana Szkoła”, którego celem jest rozwijanie czytelnictwa  
u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

 ▶ Uczniowie klas I –III SP im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Święcicach wzięli udział w konkursie plastycznym  
z okazji Światowego Dnia Wody. Organizatorem konkur-
su była Energetyka Ożarów Mazowiecki. Nagrodę otrzy-
mało dwóch uczniów szkoły. 

 ▶ Świetlica szkolna SP w Duchnicach realizuje projekt 
RECAL- „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”. 
Podstawą realizacji projektu jest edukacja recyklingowa. 
Kolejny projekt REBA- II Edycja Konkursu Edukujemy- Po-
magamy, obejmujący zbiórkę baterii ma na celu pomoc 
osobom niepełnosprawnym. 

OśWIAtA



8 Informator Ożarowski 3/68 2017

Z 
pr

A
C

y
B

u
rM

Is
tr

ZA

KuLturA

dOM KuLtury ,,uśMIECH” 
W OżArOWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 5 marca zorganizowano wernisaż prac pana Marcele-
go Szczepka

 ▶ 7 marca występ zespołu seniorów „Ożarowskie 
Kumoszki” z okazji Dnia Kobiet w Domu Kultury w Prusz-
kowie

 ▶ 12 marca koncert z okazji Dnia Kobiet - Recital Rober-
ta Moskwy

 ▶ 16 marca odbyły się eliminacje gminne 40. Konkursu 
Recytatorskiego Warszawska Syrenka

 ▶ 19 marca zaprezentowano Spektakl kabaretowy dla 
dzieci pt. „Bajki rozmaite” w wykonaniu artystów z Agen-
cji Artystycznej GALANA

CENtruM INICJAtyW spOłECZNyCH 
„prZy pArKu”

 ▶ 3 marca odbył się wykład w ramach spotkań Ożarow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „300 km kaja-
kiem samotnie po Bajkale”, które poprowadził dr Robert 
Zubkowicz

 ▶ 10 marca wykład w ramach Ożarowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku ppłk. rez. inż. Macieja Ostrowskiego 
pt. „Meteorologia dla seniora” 

 ▶ 17 marca odbył się wykład w ramach Ożarowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Rozwój osobisty  

w każdym wieku”, który poprowadził Jacek Łapiński
 ▶ 21 marca odbyło się pierwsze, organizacyjne spotka-

nie odnośnie nauki gry w szachy dla dzieci
 ▶ 24 marca wykład w ramach Ożarowskiego Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku pt. „Turcja tradycje i obyczaje”

FILIA dOMu KuLtury „uśMIECH”
W JóZEFOWIE 

 ▶ 5 marca odbył się koncert pn. „Kobietą być” w wyko-
naniu uczniów uczęszczających na zajęcia wokalne i in-
strumentalne w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 
oraz przedstawienie pn. „Babski wieczór” w wykonaniu 
„Wesołych Wdówek”

 ▶ 12 marca zaprezentowano przedstawienie dla dzieci 
pt. „Tajemniczy ogród” w wykonaniu Teatru GONG

FILIA dOMu KuLtury „uśMIECH”
W BrONIsZACH

 ▶ 12 marca zorganizowano „Spotkanie z modą i dobrym 
stylem”. Warsztaty poprowadziła pani Agnieszka Jelon-
kiewicz.

 ▶ 19 marca zaprezentowano wystawę prac dzieci - 
uczestników „Ferii z Uśmiechem”

 ▶ 19 marca odbyły się rodzinne warsztaty z wyrobu  
biżuterii

 Kończysz gimnazjum? Czujesz się zagubiony  
w świecie szkół ponadgimnazjalnych? Nie wiesz, którą 
wybrać? To proste, wybierz Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim. 

Tylko u nas ro-
dzinna atmosfera, 
wysoki poziom 
kształcenia i moż-
liwość świetlanej 
przyszłości. Nasi 
uczniowie od-
bywają praktyki  
w najlepszych ho-
telach w Polsce  
i za granicą. W 
tym roku czekają 
na nich Włochy  
i Hiszpania. Po za 
tym w szkole or-
ganizowane są 
spotkania z ludźmi 
z branży, w której 
po ukończeniu na-
uki będziemy mo-

gli rozwijać swoje pasje, zdobywać wykształcenie i wy-
sokie stanowiska. Nasza szkoła posiada również własny 
bar „Belferek”, gdzie uczniowie z kierunku gastronomicz-
nego, w nowoczesnej kuchni, gotują dla odwiedzających 
go gości. Wraz z uczniami kierunku hotelarskiego uczą się 
także obsługi klienta. Nie można również zapomnieć o 
salach lekcyjnych, wyposażonych w nowoczesne sprzęty 
oraz pomoce naukowe. Jednak nie spoczywamy na lau-
rach. Na rok szkolny 2017/18 rozpoczniemy nabór do klas 
I i otworzymy nowe ciekawe kierunki:

Publiczne Technikum , trwające 4 lata:
-technik hotelarstwa,
-technik żywienia i usług gastronomicznych,
-technik handlowiec,
- technik obsługi turystycznej.

Szkoła Branżowa I stopnia, trwająca 3 lata:
-cukiernik,
-kucharz,
-pracownik pomocniczy obsługi hotelarskiej.

Chcesz się przekonać? przyjdź do nas 22 kwietnia 
2017r. (sobota) o godz.10:00 na dzień otwarty.  
Obiecujemy niezapomniane wrażenia.

 do zobaczenia!

Sylwia Adolf

ByłEM tu! 
dNI OtWArtE
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rozlicz się dla Ożarowa Mazowieckiego. 
płać podatki tu gdzie mieszkasz

Chcesz, żeby gmina Ożarów Mazowiecki,  
w której mieszkasz, miała więcej pieniędzy na budo-
wę szkół, obiektów sportowych czy lokalnych dróg? 

Płać podatki w miejscu zamieszkania. Każdy z 
nas może zdecydować, gdzie trafią jego podatki. Pła-
cony przez Mieszkańców podatek dochodowy jest 
zwracany gminie aż w 37,79%. W 2016 roku była to 
kwota 28.220.474 zł, za co można wybudować ponad 
100 km dróg. Wiem, że wpływy te mogą być o wiele 
większe, jeśli wszyscy o to zadbamy i wskażemy przy 
rozliczeniu faktyczne miejsce zamieszkania. To nic nas 
nie kosztuje, a środki, które trafiają do budżetu przy-
czynią się do jej rozwoju. Będziemy mogli te pieniądze 
zainwestować w lokalna infrastrukturę – drogi, chod-
niki, place zabaw, obiekty sportowe czy oświetlenie.

Co należy zrobić jeżeli adres Twojego zameldowania 
jest inny niż zamieszkania, a chciałbyś, aby część Twoje-
go podatku dochodowego wróciła do gminy, w której 
mieszkasz. Nic trudnego! 

Informację tę możesz przekazać w rocznym rozlicze-
niu podatkowym PIT, lub na formularzu ZAP-3. Cała czyn-
ność jest niezwykle prosta i bezpłatna. Wystarczy tylko 
jedna kartka A4 i 3 proste kroki.
 
1. Należy wydrukować formularz ZAP-3, 
2. Zaktualizować swoje dane wypełniając formularz 

ZAP-3. 
3. Wysłać wypełniony formularz na adres: Urząd 

Skarbowy Warszawa Bielany, ul. Skalbmierska 5, 
01-844 Warszawa

lub 

złóż zeznanie podatkowe nie później niż w terminie 
do 30 kwietnia 2017r. Jeżeli rozliczasz się z podatku 
dochodowego na formularzu PIT-37:
1. W części A zeznania wskaż Urząd Skarbowy Warszawa 

Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa
2. W części B zeznania wskaż adres zamieszkania na te-
renie gminy Ożarów Mazowiecki (wg stanu na dzień  
31 grudnia 2016 roku)

W przypadku, gdy z podatku dochodowego rozlicza 
Ciebie Twój płatnik (np. pracodawca), poinformuj go,  

że Twoim miejscem zamieszkania na dzień 31 grud-
nia minionego roku podatkowego była gmina Ożarów  
Mazowiecki. 

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego usta-
lana jest na podstawie miejsca Twojego zamieszkania  
w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane 
jest zeznanie podatkowe. Nie masz obowiązku zawiada-
miać o zmianach naczelnika urzędu skarbowego, w któ-
rym rozliczałeś podatek w ubiegłym roku. Urzędy skar-
bowe wymienią między sobą informacje i samodzielnie 
zaktualizują Twoje dane.

Zadbajmy wspólnie o rozwój Naszej gminy.
       
    Paweł Kanclerz
  Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

12 marca - światowy dzień Matematyki
Jak się okazuje, świetnie można się bawić również 

przy matematyce. W Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie obchodziliśmy Dzień Matema-
tyki. Uczniowie uczestniczyli w rywalizacji, która polegała 
na przystąpieniu do poszczególnych konkurencji: rymo-
wanki, skojarzenia, jeden z siedmiu, kręgle matematycz-
ne, zakupy, rozpoznawanie figur, sześcian, jaka to cyfra? 
Uczniowie bawili się matematyką wykorzystując już zdo-
bytą wiedzę i nabywali nowe umiejętności. Zadania gru-
powe wymagały solidnej współpracy i zaangażowania 
wszystkich jej członków. Uroczyste wręczenie nagród na-
stąpiło podczas apelu w dniu 21 marca. Już przygotowu-
jemy zadania do obchodów kolejnego Dnia Matematyki.

Anna Skarżyńska, Patrycja Pysz
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Wywiad z Moniką Kirejczyk – Miss Mazowsza 2016, 
mieszkanką Ożarowa Mazowieckiego

Monika Kirejczyk – 22 lata, Miss Mazowsza 2016, jed-
na z dziesięciu najpiękniejszych finalistek konkursu 
Miss polski 2016, mieszkanka Ożarowa Mazowieckie-
go, studentka III roku finansów i rachunkowości na 
uniwersytecie Warszawskim, pa-
sjonatka jazdy konnej.

Informator Ożarowski: Jak zmie-
niło się twoje życie po zdobyciu 
korony Miss Mazowsza 2016 i 
udziale w konkursie Miss polski ? 
Monika Kirejczyk: Skłamałabym 
mówiąc, że zmieniło się bardzo 
dużo. Największą zmianę odczu-
wam w swojej osobowości. Zawsze 
byłam skromną i wręcz nieśmiałą 
dziewczyną „z sąsiedztwa”. Konkurs 
Miss Polski sprawił, że stałam się 
bardziej pewna siebie i zdetermino-
wana. Ożarów zaskoczył mnie bar-
dzo pozytywnie. Często zdarza mi 
się, że mieszkańcy naszego miasta 
podchodzą do mnie i chwalą mój 
występ. To dla mnie istotne. Ożarów 
jest miastem, z którego pochodzę, 
w którym mam rodzinę i wielu znajomych. Bycie tak po-
zytywnie postrzeganym sprawia mi ogromną radość. Po 
wyborach trochę obawiałam się reakcji innych, ze wzglę-
du na stereotypy związane z konkursami piękności. Jed-
nak muszę zaznaczyć, że ANI razu nie spotkałam się z ne-
gatywnym odbiorem. To tylko utwierdza mnie w fakcie, 
że to był dobry wybór. 

IO: Jak to się stało, że zgłosiłaś się do konkursu? 
MK: To był kompletny przypadek. Zwróciłam uwagę 
na wydarzenie na jednym z portali społecznościowych  
i na samym początku zupełnie nie przywiązywałam do 
niego wagi. Castingów do etapów regionalnych w woj. 
mazowieckim było, bodajże trzy. Pamiętam, że miałam 
przerwę między zajęciami na uczelni i stwierdziłam, że 
skoro i tak mam czekać i się nudzić, to może warto by-
łoby spróbować. Casting odbył się w Level27 w centrum,  
a jego prowadzącą była Ewa Mielnicka- Miss Polski 2014. 
To z nią pracowałam przez cały czas wyborów, zarówno 
na etapie regionalnym jak i ogólno-
polskim. Było mnóstwo pięknych, wy-
sokich dziewczyn i nie robiłam sobie 
zbyt wielkiej nadziei. Moi rodzice o 
niczym nie wiedzieli (hmmm w sumie 
to zupełnie nikt o tym nie wiedział). 
Na odpowiedź czekałam tak długo, że zdążyłam już  
o wszystkim zapomnieć (śmiech). Gdy już ją dostałam, 
to wszystko potoczyło się bardzo szybko. Informację  
o tym, że zostałam zakwalifikowana do konkursu dosta-
łam w połowie maja, a na początku czerwca, dokładnie 

3.06 odbył się finał. Moja mama o wszystkim dowiedziała 
się w pierwszym dniu zgrupowania, a tata w dniu finału.  
Do dzisiaj wypominają mi to, że tak długo to ukrywałam. 

IO: Marzyłaś o udziale w konkursach 
piękności jako mała dziewczynka? 
MK: Mówiąc szczerze to nie. Co praw-
da, oglądałam wybory ze swoją mamą  
i nawet parę razy żartowałam, że kiedyś 
ona zobaczy mnie na tej scenie i co? 
WYWOŁAŁAM WILKA Z LASU ! 

IO: Jakie emocje towarzyszyły Ci 
podczas gali finałowej Miss polski? 
MK: Gala Finału Miss Polski to niezwy-
kłe wydarzenie, które zostanie w moim 
sercu do końca życia. Emocje były tak 
niesamowite, że z przyjemnością chcia-
łabym je przeżyć jeszcze raz. Oczywi-
ście stres był nieodzownym elementem 
tego wieczoru, jednak sama świado-
mość, że biorę udział w tak medialnym 
i prestiżowym wydarzeniu sprawiła, że 
został on zastąpiony ogromną rado-
ścią. Wychodząc na scenę wiedziałam, 

że „po drugiej stronie szklanego ekranu” wspiera mnie 
rodzina, przyjaciele… cały Ożarów mnie wspierał, moi 
współpracownicy. To, jaki ogrom pozytywnej energii 
dostałam od wszystkich wzrusza mnie do dziś. Zarówno 
przed Galą, jak i po, dostałam mnóstwo niezwykle miłych 
wiadomości. Odpowiadałam na nie ponad tydzień ! 

IO: Jak zareagowali na twój sukces najbliżsi, znajomi? 
MK: Moja rodzina jest ze mnie dumna. Wydaje mi się, 
że oni zebrali nawet więcej pochwał niż ja … (śmiech). 
Znajomi z uczelni oczywiście też gratulowali mi i pytali 
o szczegóły konkursu. Dostawałam w międzyczasie mnó-
stwo zdjęć jak mnie oglądali w telewizji. W pracy, wiele 
osób również mnie wspierało, ale profesjonalizm panują-
cy w mojej firmie sprawił, że ta sfera została potraktowa-
na jako moja prywatna, z czego bardzo się cieszę.

IO: taki konkurs to dla Ciebie, jako uczestniczki, sama 
przyjemność czy szereg wyrzeczeń?

MK: Konkurs wymaga od uczestni-
czek odpowiedniego wyglądu, syl-
wetki, więc wyrzeczenia rzeczywiście 
były. Mowa jest tu jednak o zdro-
wym wyglądzie. Żadna dziewczyna 
nie popadła w skrajności. Wydaje mi 

się jednak, że jest dużo więcej przyjemności płynących  
z takiego konkursu. Przede wszystkim możliwość podró-
żowania, dzięki konkursom międzynarodowym, czy też 
późniejsza możliwość pracy w mediach.

Zawsze byłam skromną
i wręcz 

nieśmiałą dziewczyną

W
y

W
IA

d
 Z

 ..
.



11Informator Ożarowski 3/68 2017

IO: Jaka atmosfera towarzyszyła przygotowaniom do 
finału, czuło się konkurencję na sesjach i próbach?
MK: Do pewnego momentu nie czułam dużej konku-
rencji wśród dziewczyn, ale sytuacja zmieniała się wraz 
z nadejściem finału. Wcale mnie to nie dziwi, każda z nas, 
ciężko pracowała nad sobą przez pół roku trwania etapu 
ogólnopolskiego i każda chciała zostać 
doceniona. Powiedziałabym jednak, że 
atmosfera sprzyjała też zawiązywaniu 
się przyjaźni. Mam dobry kontakt z wie-
loma uczestniczkami i mam nadzieję, 
że to się nie zmieni.

IO: dużo osiągnęłaś jak na swoje 22 
lata, a mimo to jesteś miłą i skromną 
dziewczyną, jak udało Ci się nie za-
chłysnąć?
MK: Dziękuję bardzo za tak miłe słowa! 
Zawdzięczam to moim rodzicom. To oni 
nauczyli mnie ciężkiej pracy nad sobą  
i szacunku do innych.

IO: studia (III rok i pisanie pracy) pra-
ca zawodowa, konkursy piękności, 
zgrupowania itd., jak to wszystko potrafisz pogodzić? 
Czy masz jeszcze czas na pasje i przyjaciół? 
MK: Było ciężko to wszystko pogodzić, szczególnie na 
początku. Gdy startował konkurs byłam na drugim roku 
studiów, który był zdecydowanie najcięższy. Muszę jed-
nak zaznaczyć, że jestem szczęściarą, bo zarówno uczel-
nia - UW, jak i firma, w której pracuję wspierały mój udział  
w konkursie i rzeczywiście mogłam sobie pozwolić na 
nieco więcej nieobecności niż zwykle. Przyjaciele są dla 
mnie bardzo ważni. Z natury jestem 
osobą, która uwielbia spędzać czas 
z innymi i nie wyobrażam sobie re-
zygnacji z tego. Moje pasje są stricte 
związane ze sportem. Jestem zwolen-
niczką zasady „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, więc sta-
ram się zawsze znaleźć czas na moje największe hobby, 
czyli jazdę konną i siłownię.

IO: twoje plany na przyszłość - kontynuacja studiów, 
a może show biznes?
MK: Chyba nie mam stuprocentowo sprecyzowanych 
planów. Chciałabym robić coś związanego z moim kie-

runkiem studiów i jak najbardziej rozwinąć się w tej dzie-
dzinie. Studia z pewnością chcę kontynuować, ale jestem 
też otwarta na nowe doświadczenia. Zobaczymy, co przy-
niesie los…. Show biznes jest dla mnie synonimem karie-
ry „na krótką metę”, chyba wolę zająć się czymś bardziej 
konkretnym. Nie mówię oczywiście „nie”, ale z pewnością 

nie jest to mój pomysł na sukces. Jeśli cho-
dzi o propozycje po konkursie, to owszem, 
należę do agencji modelek i od czasu do 
czasu dostaję propozycje współpracy. Sta-
ram się jednak skupić na tym, co jest dla 
mnie najważniejsze, czyli na studiach. 

IO: rozmawiamy przed świętami wiel-
kanocnymi, przywiązujesz wagę do 
świąt i rodzinnych uroczystości?
MK: Uwielbiam Święta Wielkanocne! Je-
stem bardzo rodzinną osobą i czas spę-
dzony w gronie najbliższych jest dla mnie 
niezwykle istotny. Mam dużą rodzinę  
i wszyscy bardzo się wspieramy. Jest to 
czas, na który rzeczywiście wyczekuję. 
Oprócz przyjemności spotkania się z rodzi-
ną, jest też wiele obowiązków, w których 

pomagam mamie- razem gotujemy i pieczemy.

IO: ulubiona potrawa albo tradycja świąteczna?
MK: Z racji tego, że jestem łakomczuchem, to nie mogła-
bym nie wspomnieć o mazurku, którego uwielbiam i nie 
mogę się już doczekać ! Moją ulubioną tradycją związa-
ną z tymi Świętami (od zawsze !) są palemki. Jak byłam 
młodsza, to robiłyśmy z mamą własne. Teraz już tego nie 
robimy, aczkolwiek zauważyłam, że w Ożarowie dalej 

kontynuowana jest ta tradycja. 

IO: dziękuję za miłą rozmowę, ży-
czę jak najszybciej dyplomu ukoń-
czenia studiów, spełnienia planów  

i marzeń. trzymamy kciuki.

To oni nauczyli mnie
ciężkiej pracy nad sobą 

i szacunku do innych

pOdZIęKOWANIA
„Każdy gest, nawet najdrobniejszy…

zmienia świat… czyjś świat…”

Składamy serdeczne podziękowania za ufundowanie 
tablicy interaktywnej radzie sołeckiej wsi Wolskie, 

radnemu panu Rajmundowi Oskierko, 
oraz samorządowi gminnemu. 

Państwa ofiarność przyczynia się do realizacji celów  
i zamierzeń szkoły. Wyrażamy głębokie przekonanie, 

że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom 
w ich dalszym rozwoju. 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, 
Uczniowie i Rodzice 
Szkoły Podstawowej 

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Święcicach
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Pani
Lidii Balcerzak

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci 

matki

składają
Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Miejskiego

w Ożarowie Mazowieckim
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dyskusja o samorządzie lokalnym
ponad 200 wójtów, burmistrzów, starostów oraz prezydentów miast z całego Mazowsza, posłowie i eks-

perci wspólnie z marszałkiem Adamem struzikiem dyskutowali o idei i rozwoju polskiej samorządności.  
W konferencji uczestniczył również paweł Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Rozmawiano o znaczeniu lokalnej aktywności i zrównoważonym rozwoju regionalnym. Poruszono też najbardziej 
gorące tematy ostatnich miesięcy – propozycję ograniczenia możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta do dwóch czteroletnich kadencji, ograniczanie kompetencji samorządów lokalnych czy poselski 
projekt ustawy metropolitarnej.
Owocem tej dyskusji jest podjęte stanowisko dot. kwestii dwukadencyjności.
Treść stanowiska:

Otrębusy, 15 marca 2017 r.

stanowisko samorządowców biorących udział 
w konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy 

jednostek samorządu terytorialnego”
      

 Proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość wprowadzenie dwukadencyjności w samorządach jest sprzecz-
ne z Konstytucją RP i ogranicza podstawowe, chronione przez Konstytucję, prawa obywatelskie – prawo wyborcze 
bierne i czynne. Jest również zaprzeczeniem konstytucyjnej, obowiązującej w polskim prawie zasady niedziałania 
prawa wstecz. Proponowana zmiana uderza przede wszystkim w polską samorządność, która od lat stawiana jest 
przez ekspertów za wzór.

 Wprowadzenie dwukadencyjności w praktyce oznacza, że ponad 62 proc. gospodarzy polskich miast i gmin, 
którzy przez lata cieszyli się zaufaniem i szacunkiem swoich wyborców, i ciężko pracowali na rzecz rozwoju swoich 
miejscowości, nie będzie mogło startować w najbliższych wyborach samorządowych. Mieszkańcy tych miejscowości 
zostaną pozbawieni możliwości wyboru i głosowania na tych kandydatów, których uważają za najbardziej odpowied-
nich do sprawowania funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta ich „Małych Ojczyzn”. 
W demokratycznym państwie prawa Obywatele, którym dane jest wolne prawo wyboru, potrafią z niego skutecznie 
korzystać. Patrząc na wyniki kilku ostatnich wyborów samorządowych widać, że Obywatele nie potrzebują odgórnie 
ustanowionego prawa do zmiany na stanowisku wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Jeśli dotychczasowy go-
spodarz nie sprawdził się lub nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, nie może liczyć na kolejną kadencję. Pozwól-
my więc wyborcom na samodzielne podejmowanie decyzji. 

Na podstawie informacji: 
http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,5770,dyskusja-o-zrownowazonym-rozwoju-mazowsza.html

 Informujemy, że w 2017 roku kontynuujemy usu-
wanie odpadów azbestowych z terenu Gminy, zgod-
nie z obowiązującym „programem usuwania wyro-
bów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki na lata 2009 – 2032”. 
 Mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć da-
chowych z eternitu lub odbiorem eternitu już zdjętego 
mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 
Mazowieckim (osobiście, drogą pocztową lub elektro-
niczną – dla osób posiadających podpis elektroniczny) 
Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zło-
żenia do wyczerpania środków na bieżący rok. Wnioski 
można pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa, ul. Kolejowa 2, pokój nr 112 lub ze strony www.
ozarow-mazowiecki.doc.pl, zakładka – azbest. Informacje 
można uzyskać pod nr tel. (22) 731 32 64, 731 32 63.

 prace obejmujące demontaż, transport i utylizację 
wyrobów zawierających azbest są bezpłatne. Właści-
ciel obiektu ponosi koszty nowego pokrycia dachu. 

 ▶ osoby planujące demontaż eternitu składają wypeł-
niony wniosek wraz z informacją o wyrobach zawierają-
cych azbest oraz potwierdzeniem złożenia w Starostwie 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 
129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wniosku o zgło-
szenie robót niewymagających pozwolenia na budowę/
rozbiórkę,

 ▶ osoby posiadające eternit do odbioru składają wy-
pełniony wniosek wraz z informacją o wyrobach zawie-
rających azbest.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

usuWANIE EtErNItu
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stanowisko samorządowców  -  wycofanie z  sejmu projektu 
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 Przedstawiamy stanowisko samorządowców metropolii warszawskiej dotyczące wycofania spod obrad Sej-
mu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zostało ono podpisane przez Pawła Kanclerza – burmi-
strza Ożarowa Mazowieckiego 9 marca 2017 r.
Treść stanowiska:

Warszawa, dnia 9 marca 2017 r.

 My, niżej podpisani sygnatariusze poniższej deklaracji, w nawiązaniu do apelu samorządowców metropolii 
warszawskiej z dnia 4 lutego 2017 r. oraz krytycznych stanowisk wyrażonych przez rady gmin i powiatów metropolii 
warszawskiej, podtrzymujemy kategoryczne żądanie wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy (druk sejmowy nr 1259).
 Nowy projekt ustawy powinien być przygotowany przez Radę Ministrów, w ścisłej współpracy z samorzą-
dami, które na co dzień są najbliżej mieszkańców i ich codziennych spraw. Prace nad nowym projektem muszą się 
toczyć w oparciu o szerokie i uczciwe konsultacje, a nie narzucone odgórnie rozwiązania. W proces dialogu należy 
włączyć środowiska lokalne oraz ekspertów. Warunkiem koniecznym jest rzetelna i kompleksowa analiza konsekwen-
cji planowanych rozwiązań: prawnych, finansowych, organizacyjno-zarządczych i innych, które będą miały wpływ  
na codzienne życie mieszkańców.
 Nowy projekt powinien także uwzględniać dotychczasowy dorobek współpracy w ramach metropolii war-
szawskiej. Pragniemy podkreślić, że od 10 lat funkcjonuje metropolitalny system transportowy oparty o jednolity 
system taryfowy, którego podstawą funkcjonowania są porozumienia pomiędzy m.st. Warszawą i zainteresowanymi 
samorządami. Ponadto w 2014 roku władze 40 gmin metropolii warszawskiej zawarły porozumienie o współpracy 
metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospo-
darczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do formy współpracy szanując 
swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny 
plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji.
 Oczekujemy respektowania zasad ustrojowych kształtujących podstawy samorządności, ale przede wszyst-
kim poszanowania prawa mieszkańców naszych miast i gmin do współdecydowania o ich przyszłości, zgodnie z zasa-
dą Nic o nas bez nas.
 Do czasu wypracowania nowej propozycji rozwiązań prawnych dla metropolii warszawskiej pragniemy 
zacieśniać i rozwijać współpracę kontynuując i intensyfikując dotychczasowe działania przy użyciu dostępnych 
instrumentów prawnych i organizacyjnych, z poszanowaniem samodzielności, równości i wzajemnej niezależności 
poszczególnych samorządów.

Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Pan Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu RP

Pan Jacek Sasin 
Poseł na Sejm RP

 

 1 września 2017 roku wejdzie w życie przygotowana 
przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską refor-
ma oświaty. Zmienia ona zasadniczo strukturę szkolnic-
twa. Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 16 grud-
nia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) i Ustawą – Przepisy 
wprowadzające ustawę prawo oświatowe z dnia 16 grud-
nia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
 Obecnie 6-cio letnie szkoły podstawowe staną się 
8-mio letnimi szkołami podstawowymi. Obwody tych 
szkół pozostaną nie zmienione (Zarządzenie Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego Nr B.0050.42.2017 z dnia 13 
lutego 2017r.). Reforma likwiduje natomiast gimnazja. 
Te prowadzone przez gminę (w Ożarowie Mazowieckim 
i Płochocinie) będą stopniowo wygaszane. Koniec roku 

szkolnego 2018/2019 będzie końcem ich funkcjonowa-
nia. Gimnazja w tym roku nie prowadzą już naboru do 
klas pierwszych. 
 Uczniowie szóstej klasy szkoły podstawowej z dniem 
pierwszym września rozpoczynają naukę w klasie siód-
mej. Uczniowie gimnazjum, którzy nie otrzymają promo-
cji do klasy drugiej również rozpoczną naukę w siódmej 
klasie szkoły podstawowej.
 Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół 
podstawowych i gimnazjów.

Tomasz Tymoftyjewicz
Zastępca Burmistrza do spraw społecznych

rEFOrMA OśWIAty
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KALENdArIuM dOMu KuLtury „uśMIECH” - MAJ

dOM KuLtury ,,uśMIECH”
W OżArOWIE MAZOWIECKIM, 

uL. pOZNAńsKA 165

 ▶ 3 maja - niedziela - godz. 10.30 Uroczysta Msza 
Święta i koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej Moderato 
z Warki pod dyrygenturą Artura Gębskiego w intencji Oj-
czyzny, Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Gminnych Jed-
nostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim.

 ▶ 7 maja - niedziela - godz. 17.00 - Wernisaż prac An-
drzeja Muszyńskiego.

 ▶ 13 maja - sobota - Warsztaty Międzykulturowe: 
KENIA. Wstęp wolny!

•	 15.00-16.30 spotkanie dla dorosłych 
•	 16.45-18.15 spotkanie dla dzieci

Warsztaty poprowadzi psycholog międzykulturowy, po-
dróżnik i lektor języków obcych - Ewa Klah. 

 ▶ 21 maja - niedziela - godz. 16.00 - Wieczorek tanecz-
ny dla seniorów przy muzyce na żywo. Wstęp 15 zł/os.

 ▶ 28 maja - niedziela - godz. 14.00-20.00 - Dzień 
Dziecka - impreza plenerowa dla najmłodszych (boisko 
UKS Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18). W programie m.in. wy-
stępy dzieci uczęszczających na zajęcia w Domu Kultury 
„Uśmiech”, miasteczko rowerowe, wioska indiańska, na-
mioty tematyczne i wiele innych atrakcji.

CENtruM INICJAtyW spOłECZNyCH, 
uL. pOZNAńsKA 292

 ▶ 6 maja – sobota – godz. 11.00 - V Marsz Nordic Wal-
king Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 ▶ 9, 16 i 23 maja – wtorek – godz. 18.00 - Warsztaty 
stylu dla kobiet „Nowa Ja” - II edycja.

 ▶ 12 i 26 maja – piątek – godz. 18.00 - Cykl między-
pokoleniowych warsztatów edukacyjno-artystycznych 
pt. „Artystyczne spotkania z fotografią” skierowane do 
seniorów i ich wnucząt.

FILIA W JóZEFOWIE, uL. FABryCZNA 15

 ▶ 3 maja 2017 - środa - godz. 15.00-19.00 - Majówka 
Józefowska. Wstęp wolny! 

 ▶ 14 maja 2017 - niedziela - godz. 15.00 - Przedsta-
wienie dla dzieci pt. „Szachrajskie przygody” w wykona-
niu Teatrzyku Parandyk. Wstęp wolny!

FILIA W BrONIsZACH, uL. prZypArKOWA 15 

 ▶ 27 maja - niedziela - godz. 15.00 - Eliminacje i prze-
słuchania do konkursu wokalnego „Piosenki o Mamie”.

 ▶ 14 maja - niedziela - godz. 15.00-19.00 - Impreza 
plenerowa „Majówka dla małych i dużych”. 

 ▶ 28 maja - niedziela - godz. 16.00-20.00 - Wieczorek 
taneczny dla seniorów.

KALENdArIuM BIBLIOtEKI puBLICZNEJ - MAJ

BIBLIOtEKA puBLICZNA 
W OżArOWIE MAZOWIECKIM, 

uL. sZKOLNA 2

 ▶ 19 kwietnia, godz.17.15-17.45 Wykład On-line  
„Żywienie a odporność organizmu”, Drugie ze spotkań 
współorganizowanych z Uniwersytetem Trzeciego Wie-
ku poświęcone żywieniu. Wykład prof. dr hab. Krystyny 
Skwarło z Wydziału Biologii UW.

 ▶ Każdy poniedziałek, godz. 16.00-18.00 – Planszo-
mania. Kilkanaście gier planszowych dla osób w każdym 
wieku. Rożne poziomy trudności, wspólna zabawa.

 ▶ Każda pierwsza środa miesiąca, godz. 17.00-18.00 – 
Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych

 ▶ Każdy czwartek, godz. 17.00-18.00 - Czytanie na Dy-
wanie. Pierwszy kontakt z książką może być fascynujący. 
To sprawdzone. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat. 

FILIA W JóZEFOWIE, uL. FABryCZNA 15

 ▶ Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00 – Brydż Trzeba 
umieć grać lub chcieć się nauczyć. Grupa dorosła i bardzo 
chętna do współpracy.

 ▶ Każdy czwartek (oprócz Wielkiego Czwartku), 
godz. 10.00-12.00 - Klub Pasjonaci. Mamy tu taki 

Klub, gdzie można porozmawiać o teatrze telewizji, fil-
mach, przynieść ciasto. Zapraszamy do wyjścia z domu  
i przyjścia do Biblioteki. 

 ▶ Każdy piątek (oprócz Wielkiego piątku), godz. 
17.00-18.00 - Szachy dla dzieci. Pierwsze ruchy w kró-
lewskiej grze. Czeka instruktor i miła atmosfera.

 ▶ 22 kwietnia - sobota, godz. 10.00-11.30 – „Bawi-
my się z ... Basią”. Zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci  
w wieku 4 - 10 lat.

 ▶ Czwartek, 13, 27.IV, godz. 12.30-13.30 – Kurs kom-
puterowy 50+ dla początkujących. Bezpłatne zajęcia na-
uki obsługi komputera dla osób 50+, obowiązują zapisy.

 ▶ Czwartek, 20.IV, godz. 9.00-10.00 – Kurs kompute-
rowy 50+ dla zaawansowanych. Bezpłatne zajęcia nauki 
obsługi komputera dla osób 50+, obowiązują zapisy.

Informacje o wydarzeniach bieżących znajdują się  
w kalendarium na stronie Biblioteki, gdzie można 
również zapisać się na biblioteczny newsletter.

Zapraszamy grupy na lekcje biblioteczne, warsztaty  
tematyczne i umówione razem pokazy filmowe. 
Kontakt: Biblioteka Publiczna 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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 Projekt międzyszkolny „Mali misjonarze” ma na 
celu uwrażliwienie dzieci na trudną sytuację ich ró-
wieśników z odległych krajów i kontynentów. W ra-
mach projektu wszyscy chętni uczniowie ze szkół 
podstawowych naszej gminy mają okazję pomóc 
swym potrzebującym rówieśnikom. 

 W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu „Mali 
misjonarze” nie tylko pomagamy dzieciom z Afryki, ale 
również poprzez projekt realizujemy założenia eduka-
cji międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wiedzy o kulturze Afryki.
 Na początku marca kultura afrykańska na jeden dzień 
zawitała do Szkoły Podstawowej  w Duchnicach. Ucznio-
wie klas III uczestniczyli w warsztatach pt.: „Wyprawa do 
Afryki”, na których poznali Afrykę, o której Ryszard Ka-
puściński w jednej ze swoich książek napisał: „To istny 
ocean, osobna planeta, różnorodny przebogaty kosmos. 
Tylko w wielkim uproszczeniu, dla wygody, mówimy – 
Afryka”.
 Zajęcia te były doskonałą okazją, by poznać wiele 
faktów dotyczących życia mieszkańców Czarnego Lądu. 
Uczniowie mogli skonfrontować własne wyobrażenia na 
temat afrykańskich domów i przekonać się, jak tradycja 
oraz warunki geograficzne wpływają na formy budow-

nictwa. Dzięki rekwizytom, takim jak hebanowe figurki 
i rzeźby zwierząt dzieci poznawały zwierzęta żyjące na 
terenach Afryki. Uczniowie mogli również poczuć kli-
mat afrykański poprzez instrumenty muzyczne oraz 
wielobarwne stroje przywiezione z Afryki. Wypożyczo-
no je nam z fundacji działającej na rzecz misji w Afry-
ce. Ogromną radość sprawiło wszystkim przymierzanie 
strojów afrykańskich.

 Były to wspaniałe warsztaty, które dostarczyły nie 
tylko wiedzy, ale dały też możliwość kształtowania cech, 
które ułatwiają porozumienie na płaszczyźnie kultur – 
otwartość na drugiego człowieka i tolerancję.
 Projekt zaplanowany został na lata 2016 – 2020. 
Jego autorką jest Beata Paplińska (Szkoła Podstawowa 
w Duchnicach), a koordynatorami: Danuta Fyda- Zięba 
(Szkoła Podstawowa w Duchnicach) i Halina Łażewska 
(Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochoci-
nie). Adresatami projektu są uczniowie ze szkół podsta-
wowych w gminie Ożarów Mazowiecki.

Beata Paplińska
Szkoła Podstawowa w Duchnicach

spOtKANIE Z AFryKą W sZKOLE pOdstAWOWEJ W duCHNICACH
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Warsztaty budowy domków lęgowych dla sikorek
dzieci pod okiem ornitologa i wolontariuszek 

fundacji  Chcę Mieć przyszłość zbudowały 20 dom-
ków. Część domków od razu została zawieszona na 
drzewach wokół szkoły, kilka w parku koło fontanny  
a resztę dzieci zabrały do domów, aby powiesić  
w swoich ogrodach.

4  marca Fundacja Chcę Mieć Przyszłość wraz ze 
Szkołą Podstawową w Ołtarzewie zorganizowała warsz-
taty budowy domków lęgowych dla sikorek. Jak zwykle 
najpierw była prelekcja edukacyjna. Dowiedzieliśmy się  
m. innymi jak wiele jest gatunków sikorek i jak bardzo są 
wojownicze. Mało kto wiedział, że taka maleńka sikorka  
w  jednym lęgu wychowuje nawet 12-15 piskląt.

Warsztaty odbyły się w ramach zadania publicznego„ 
Adoptuj/Uratuj”   współfinansowanego ze środków Gmi-
ny  Ożarów Mazowiecki, a ciężkie elementy drewniane 
zakupione w firmie Ussuri, dostarczyli pracownicy Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Ożarów”. 

O kolejnych wydarzeniach organizowanych przez 
Fundację Chcę Mieć Przyszłość można dowiedzieć się na 
fanpage fundacji na facebooku.  

Fundacja Chcę Mieć Przyszłość
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 realizując projekty społeczne na rzecz innych, 
przy pomocy odpowiedzialnego pracodawcy, moż-
na w prosty sposób pomóc wielu ludziom i organi-
zacjom. Idea wolontariatu pracowniczego do polski 
przyszła jakieś 10 lat temu. przykłady takich dzia-
łań mamy również w naszej gminie.

 Wpisując się w coraz popularniejszą ideę społecznej 
odpowiedzialności biznesu i społecznego zaangażowa-
nia firm coraz częstszą formą działalności wolontariackiej 
staje się tzw. wolontariat pracowniczy, który polega na 
angażowaniu się pracowników w działalność wolontary-
styczną na rzecz organizacji i społeczności lokalnych.  
 Wykonują oni różnego typu prace: począwszy od re-
montów pomieszczeń organizacji pozarządowych, pla-
cówek oświatowych i świetlic środowiskowych, kończąc 

na pomocy w odrabianiu lekcji, nauce języka obcego czy 
organizacji wydarzenia kulturalnego lub sportowego dla 
lokalnej społeczności.
 Firma wspiera pracowników w tych działaniach, tj. de-

leguje pracowników do pracy jako wolontariuszy w cza-
sie godzin pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie 
logistyczne i finansowe. W ten sposób firmy mają moż-
liwość pokazać, że odpowiedzialność społeczna jest dla 
nich ważna. 
 Główne zaangażowanie ze strony firmy polega na 
stworzeniu atmosfery i dogodnych warunków oraz 
wsparcia dla pracowników, którzy chcą zaangażować się 

w działania wolontarystyczne. Firmy tworzą programy,  
w ramach których to pracownicy zgłaszają (przygotowu-
ją i planują) projekty społeczne, które po otrzymaniu ak-
ceptacji pracodawcy, zespołowo realizują. 
 Doświadczenie to wzbogaciło nas nie tylko jako ze-
spół, ale także każdego z nas indywidualnie. Cieszę się, że 
mogliśmy swoją pracą pomóc. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku zrealizujemy kolejne projekty wolontariackie. 
Taki projekt daje nie tylko satysfakcję i poczucie dobrze 
spędzonego czasu, jest też świetnym sposobem na  
integrację zespołu. Wszyscy z dumą nosiliśmy koszulki za-
brudzone farbą – tak Jerzy – Kierownik Działu Wykończe-
niowego firmy Bricoman ocenił realizację projektu przez 
pracowników na terenie naszej gminy. W ramach wolon-
tariatu pracowniczego pomalowali oni pomieszczenia 
kuchenno-magazynowe w publicznym przedszkolu. 
 To nie jedyna inicjatywa tego typu w naszym środo-
wisku, tak została wyremontowana świetlica jednego ze 
stowarzyszeń, odbył się festyn dla mieszkańców, a w ra-
mach kolejnego, planowanego projektu powstanie nie-
długo podjazd dla niepełnosprawnych przy przedszkolu 
prowadzonym przez stowarzyszenie.
 Najczęściej projekty te są inicjatywą pracowników – 
mieszkańców gminy, którzy chcą zrobić coś wartościowe-
go dla innych, dla środowiska lokalnego, a pracodawcy  
i współpracownicy im w tym pomagają. 

Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego

w Ożarowie Mazowieckim

WOlOnTariaT pracOWnicZy, cO TO TakieGO?

 Z wielką radością informujemy, że ożarowski Chór Kameralny Ab Imo Pectore w związku z ostat-
nimi sukcesami na międzynarodowych konkursach chóralnych został zaproszony przez Kierow-
nika Katedry Dyrygentury Chóralnej, prof. dr hab. Bogdana Golę, do udziału w koncercie na Uni-
wersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest to szczególne wyróżnienie, gdyż  
w obecnym roku Wydział Dyrygentury Chóralnej UMFC świętuje 90. rocznicę swojego istnienia. Koncert od-
będzie się 7 maja 2017 (niedziela) o godz. 17.00. Wszystkich mieszkańców Ożarowa serdecznie zapraszamy  
do odwiedzenia w tym dniu najstarszej uczelni muzycznej w Polsce. Wstęp jest wolny. 

Mariusz Latek – dyrygent chóru

chór ab imo pectore zaśpiewa w Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka chopina
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Sk³adniki:
1/2 szkl. cukru                        
1 szkl. m¹ki krupczatki                       
1/2 kostki mas³a                                
1 ¿ó³tko                                            
1 ³y¿ka gêstej œmietany     

                                                     
Sk³adniki na masê pomarañczow¹;
6 du¿ych pomarañczy
1 cytryna
1/2  szkl. cukru
parê kropli esencji pomarañczowej
2 ³y¿eczki ¿elatyny
P³atki migda³owe do dekoracji

   Wykonanie:
1.Makê przesiaæ, mas³o posiekaæ z m¹k¹, dodaæ ¿ó³tko, cukier, 
   na koñcu dodaæ œmietanê. Dok³adnie po³¹czyæ wszystkie sk³adniki, 
   nastêpnie uformujemy kulê z ciasta, zawin¹æ w foliê, w³o¿yæ do  lodówki na 30 min.
2. Sch³odzone ciasto rozwa³kowaæ na gruboœæ 0,5 cm. i prze³o¿yæ do wczeœniej  
   przygotowanej foremki œredniej wielkoœci. Uformowaæ brzeg ciasta na oko³o 1 cm.
   Piec w nagrzanym do 200 st. piekarniku oko³o 30 min
3.Sparzone pomarañcze i cytrynê,  obraæ i rozdrobniæ mi¹¿sz blenderem.   
   Tak przygotowan¹ masê, prze³o¿yæ do rondelka, dodaæ cukier (jeœli pomarañcze 
   s¹ kwaœne mo¿na dodaæ wiêcej cukru ni¿ w przepisie) i sma¿yæ na wolnym ogniu 
   oko³o 30 min. na koñcu dodaæ ¿elatynê
4. Ciep³¹ masê wy³o¿yæ na ciasto, nastêpnie udekorowaæ kr¹¿kami pomarañczy 
    oraz p³atkami migda³ów.  Smacznego, ten przepis polecam szczególnie 
    dla wszystkich uczulonych na czekoladê.

Z p�epiśnika 

ożarowskiej 

pani domu M	urek pomarań�owy 

 „Biblioteka przyjazna Zwierzętom” to honorowy ty-
tuł, który zobowiązuje nas do dbania o kudłate i łacia-
te, pręgowane i skrzydlate. Na co dzień wygląda to tak, 
że bibliotekarze prowadzą zajęcia z edukacji humani-
tarnej dla najmłodszych oraz dokarmiają bezdomnia-
ki, zdarzają się też spotkania, podczas których robimy 
coś wyjątkowego.
 Tak właśnie było 23 marca, kiedy wspólnie przygoto-
waliśmy hotele dla owadów i specjalne domki dla trzmieli. 
Dzięki współpracy z Fundacją „Chcę Mieć Przyszłość” po 
raz kolejny gościliśmy przyrodnika z Towarzystwa Przy-
rodniczego Bocian pana Marka Kowalskiego, który opo-
wiedział dzieciom o trzmielach, pszczołach, biedronkach 
i pająkach, najmłodsi dowiedzieli się też, po co w ogóle 
potrzebne są nam owady i czy naprawdę trzeba bać się 
pszczoły, trzmiela czy bąka. A ponieważ spotkaliśmy się w 
czasie na „Czytanie na Dywanie” to uczestnicy mogli po-
słuchać też wierszy Agnieszki Frączek z tomów „Zbaranieć 
można” oraz „Żółw Wiercipięta i inne zwierzęta”.
 Serdecznie dziękujemy młodym przyrodnikom tak 
licznie przybyłym na spotkanie i pracownikom Spółdziel-

ni Mieszkaniowej „Ożarów” za dostarczenie materiałów na 
warsztaty. Spotkanie odbyło się w ramach zadania publicz-
nego „Adoptuj/Uratuj”, które jest współfinansowane z bu-
dżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.

Ewa Sobieraj
Kierownik Działu Gromadzenia i Udostępniania
Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

OWAdy W BIBLIOtECE
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 Gmina Ożarów Mazowiecki bierze udział w pilo-
tażowym projekcie Urzędu Marszałkowskiego pn. 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnych polityk kultury 
w województwie mazowieckim” realizowanym we 
współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury oraz 
Fundacją Obserwatorium. W ramach projektu otrzy-
maliśmy wsparcie eksperckie w zakresie tworzenia 
lokalnej polityki kulturalnej, w tym przygotowywania 
dokumentu o charakterze strategicznym, który stanie 
się podstawą tworzenia polityki kulturalnej dla gminy 
Ożarów Mazowiecki. 

     W czwartek, 2 marca w Centrum Inicjatyw Społecznych 
„Przy Parku” odbyło się spotkanie podsumowujące cykl 
konsultacji dotyczących stworzenia strategii rozwoju kul-
tury w gminie Ożarów Mazowiecki.  
 Jesienią i zimą ubiegłego roku na terenie gminy odby-
ło się kilka spotkań z mieszkańcami, w ramach prac nad 
strategią rozwoju kultury. Powoli zbliżamy się do końca 
szeregu konsultacji, które miały na celu zgromadzenie 
dobrych praktyk, inicjatyw społecznych oraz zdiagno-
zowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców. Zebrane 
podczas jesienno-zimowych konsultacji materiały stały 
się podstawą do wypracowania obszarów strategicznych 
oraz celów operacyjnych przyszłej strategii rozwoju kul-
tury w gminie Ożarów Mazowiecki. 
 Celem ostatniego spotkania była analiza dotychczas 
zebranych materiałów dotyczących stanu i potrzeb oża-
rowskiej kultury oraz możliwości jej rozwoju. Podobnie 
jak poprzednie, marcowe spotkanie również poprowa-
dził Karol Wittels z Fundacji Obserwatorium, socjolog, 
politolog, badacz sektora kultury. W wydarzeniu udział 
wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Domu Kultury 
„Uśmiech”, Biblioteki Publicznej, mediów oraz mieszkań-
cy, którym bliskie są potrzeby kultury. Spotkanie składało 
się z dwóch części. Pierwsza była przypomnieniem i pod-

sumowaniem zebranych dotychczas materiałów i wiedzy 
dotyczącej kultury w naszej gminie. Zaprezentowane zo-
stały ogólne wyniki diagnozy kultury w Ożarowie Mazo-
wieckim. Omówione zostały m.in. szanse i zagrożenia dla 
kultury oraz kierunki działań na przyszłość. Druga część 
spotkania odbyła się w formie warsztatów, które miały 
za zadanie wypracowanie przez uczestników celów stra-
tegicznych oraz operacyjnych, a które staną się częścią 
przyszłej strategii.
 Kolejnym etapem prac jest przygotowanie dokumen-
tu o charakterze strategicznym, który stanie się podstawą 
tworzenia polityki kulturalnej dla gminy Ożarów Mazo-
wiecki, a zarazem wzorem dla innych gmin z wojewódz-
twa mazowieckiego. Mamy nadzieję, że uzyskane do tej 
pory informacje pozwolą na zbudowanie oferty kultural-
nej dopasowanej do potrzeb dynamicznie rozwijającej 
się gminy jaką jest Ożarów Mazowiecki.  
                                                                                                        

Krzysztof Jabłoński
Kierownik Filii Domu Kultury „Uśmiech”

dIAGNOZA pOtrZEB KuLturALNyCH W GMINIE OżAróW MAZOWIECKI

 W związku z tworzeniem w Ożarowie Mazowiec-
kim strategii rozwoju kultury, za pośrednictwem 
platformy „W dialogu” i podczas spotkania bezpo-
średniego odbędą się konsultacje z mieszkańcami. 

 Na platformie internetowej „W Dialogu”, mieszkańcy 
będą mogli zarejestrować się na konsultacje, a także za-
poznać z przygotowanymi materiałami informacyjnymi. 
Zarejestrowani użytkownicy będą mogli wziąć udział w 
ankiecie – dostępnej na platformie, a także uczestniczyć 
w spotkaniu bezpośrednim, które odbędzie się w drugiej 
połowie maja br. Wyniki konsultacji zostaną udostępnio-
ne w postaci raportu i wykorzystane w dalszych pracach 
nad przedmiotową strategią.

 Mieszkańców zainteresowanych udziałem w konsul-
tacjach zapraszamy do śledzenia strony www.ozarow
-mazowiecki.pl gdzie dostępne będą wszystkie szcze-
góły dotyczące projektu.

Informacje znajdą Państwo również pod adresem 
www.wdialogu.uw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Anna Fedoryk
Wydział Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

OżAróW MAZOWIECKI OprACOWuJE 
strAtEGIę rOZWOJu KuLtury.  
KONsuLtACJE Z MIEsZKAńCAMI 

prZy WspółprACy Z prOJEKtEM „W dIALOGu”
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Pożegnanie
25 marca 2017 roku, w wieku 87 lat zmarł

Ś.P. Tadeusz Maria de Flassilier
 Urodził się w 1929 roku, od dzieciństwa mieszkał w Ołtarzewie i Ożarowie. W czasie II wojny 
światowej uczestniczył w tajnych kompletach organizowanych przez Siostry Urszulanki oraz 
zaangażował się w działalność harcerską i konspiracyjną w szeregach Narodowej Organizacji 
Wojskowej, a potem Armii Krajowej.
 Po wojnie kontynuował naukę w Liceum im. Wojciecha Górskiego w Warszawie, a następnie  
w Szkole Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, a następnie na Politechnice Warszawskiej, 
na kierunku elektronicznym.
 Po studiach pracował w Polskim Radiu, a potem, aż do emerytury w Instytucie Technicznym 
Wojsk Lotniczych.
 W latach siedemdziesiątych działał w Społecznym Komitecie Gazyfikacji Ożarowa. 
 Po przemianach ustrojowych zaangażował się w działalność samorządową: 
- w latach 1990-1998 był radnym Gminy Ożarów Mazowiecki,
- w latach 1998-2002 radnym Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 Działał w Związku Komunalnym Gmin i Warszawskim Sejmiku Samorządowym zajmując się ochroną środowiska  
i zagospodarowaniem przestrzennym.

Wyrazy najszczerszego współczucia

Rodzinie i Bliskim
Zmarłego

Ś.P. Tadeusza Marii de Flassilier
składają

Paweł Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Radni Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

 Na pewno rozgościła się na dobre w szkole pod-
stawowej im. szarych szeregów w płochocinie.

  W dniu 21 marca obchodziliśmy pierwszy dzień 
wiosny. Celem wielu zabaw i kolorowych przebrań było 
odstraszenie zimy i powitanie wiosny. Uczniowie prze-
bierali się w stroje, które przedstawiały ich ulubione 
postacie bajkowe lub ulubionych bohaterów książko-
wych, malowali plakaty związane z wiosną, przyrządzali 
wiosenne sałatki oraz wykonywali marzannę. Wszystkie 
zadania były przeplatane zabawą przy muzyce i zum-
bą. Najbardziej pomysłowo przebrani uczniowie wzięli 
udział w wyborze miss i mistera dnia wiosny. Młodsze 
klasy oceniały klasy starsze, co było dodatkową motywa-
cją podczas wykonywania poszczególnych zadań. Cała 
uroczystość przebiegała w pięknej scenerii, gdyż wszyst-
kie klasy zostały wiosennie udekorowane przy dużym 
zaangażowaniu rodziców. Był to dzień wesołej zabawy, 

ale głównie nauki poprzez zabawę, integracji klasowej 
oraz wielu radosnych chwil tak potrzebnych w szkolnej 
rzeczywistości.

Magdalena Szkup

WIOsNA, WIOsNA, WIOsNA JEst tuż, tuż…

 Jeśli czujesz w sobie żyłkę dziennikarską i masz ciekawe pomysły na artykuły dotyczące lokalnych 
wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz inicjatyw społecznych w naszej gminie, uwielbiasz pisać, 

oraz chcesz się sprawdzić, to jest propozycja dla Ciebie! 

 Szukamy młodych wolontariuszy pełnych pasji i zaangażowania. Chcemy, aby Informator Ożarowski  
był blisko swoich Czytelników – mieszkańców naszej gminy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją: informator@ozarow-mazowiecki.pl

Informator Ożarowski zaprasza do współpracy studentów dziennikarstwa
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 W trakcie kampanii społecznej „Jesteś widoczny, 
jesteś bezpieczny” młodzież oprócz otrzymywania 
elementów odblaskowych dla siebie i najbliższej 
rodziny, zdobywa nową wiedzę na różne tematy.  
W warsztatach wzięło udział 181 uczniów, którzy 
uczestniczyli w trzech panelach. 

 W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów  
w Płochocinie miały miejsce warsztaty pod hasłem „Jesteś 
widoczny, jesteś bezpieczny”. Cała akcja została zorgani-
zowana przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w War-
szawie. Szkołą zaproszoną do 
akcji była również Szkoła Pod-
stawowa im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Święcicach. 
 Pierwszym panelem było 
miasteczko ruchu drogowego 
przygotowane przez egzamina-
torów z Wojewódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego w War-
szawie. Każde dziecko mogło 
sprawdzić swoje umiejętności 
jazdy na rowerze z zachowa-
niem przepisów drogowych 
oraz dowiedzieć się od specjalistów, jak  przygotować 

swój rower, 
aby jazda na 
nim była  bez-
pieczna. Naj-
więcej emocji 
budził symu-
lator jazdy na 
jednośladzie 
jakim był 
motor. Dru-
gi panel to 

w a r s z t a t y  
z przedsta-
wicielem po-
licji.  Podczas 
s p o t k a n i a  
z młodzieżą 
f u n k c j o n a -
riusze policji 
z Komendy 
Powiatowej 
w Starych 
B a b i c a c h 

omawiali zagrożenia na jakie 
są narażone w codziennym 
życiu i jak się przed nimi chro-
nić. Podczas trzeciego panelu 
dzieci poznały zasady udzie-
lania pierwszej pomocy pod 
bacznym okiem ratowników 
medycznych ze Szkoły Ratow-
nictwa Pogotowia Ratunkowe-
go „Meditrans” – Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go i Transportu Sanitarnego. 

Wszyscy uczniowie otrzymali zestawy BRD. 
 Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, poruszający się 
po zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudowanym, 
musi mieć element odblaskowy. Zasada jest prosta: im 
jesteśmy bardziej widoczni, tym lepiej. W związku z tym 
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego jak i Mazowiec-
ka Rada Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu  
z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego prowa-
dzą kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bez-
pieczny”.

Magdalena Szkup

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”
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KąCIK AdOpCyJNy
 prowadzony przez Grupę przyjaciół Zwierząt 
Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znalezienia psa

1. Zawiadomić Wydział Ochrony środowiska i rolnictwa urzędu Miejskiego, podając dokładne dane dotyczące 
zaginięcia, (datę, opis psa) oraz swoje dane. (22) 731-32-37
2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony środowiska czy zostało odłowione takie zwierzę jeśli nie, to zgłosić  
zaginięcie pod numer telefonu, który jest podany w kąciku adopcyjnym Informatora oraz Straży Miejskiej 22-721-26-50 

psy znajdujące się na zdjęciach czekają na właścicieli lub nowe domy. 
Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy.

507-415-468, 602-655-645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka 
a chcesz pomóc finansowo?

Będziemy wdzięczni za każda złotówkę

Fundacja Międzynarodowy ruch  na rzecz Zwierząt – Viva
z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”

95203000451110000002611090

INFOrMuJEMy O BEZpłAtNyM CHIpOWANIu psóW NA tErENIE GIMINy OżAróW MAZOWIECKI
Chip to małe urządzenie elektroniczne wielkości ziarnka ryżu, umieszczane pod skórą zwierzęcia na grzbiecie bądź 
karku poprzez zastrzyk. Za pomocą czytnika jaki posiadają m.in. lekarze weterynarii i straże miejskie, można odczytać 
informacje o właścicielu zwierzęcia i zawiadomić go o znalezieniu psa.

Informujemy, że chipowanie przysługuje wyłącznie mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
tel. 22 731-32-35, 22 731-32-37

Gabinety weterynaryjne, w których można chipować psy w ramach akcji:
ul. Strażacka 1B, tel. 22 353-69-99 
ul. Kierbedzia 1, tel. 22 722-12-48
ul. Ożarowska 27 lok 2, tel. 660-198-483

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE  PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH. 
Niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy.

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Redaktor Naczelna,  
KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

SKŁAD TEKSTU I DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 251
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”

tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl, 
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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