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inWestycyjny sukces
OżarOWa maZOWieckieGO

 Gmina Ożarów mazowiecki zajęła 27 miejsce w naj-
nowszym rankingu dotyczącym wydatków na inwe-
stycje w latach 2014 – 2016, w kategorii gmina miej-
sko-wiejska. jest to awans, aż o 67 pozycji w stosunku 
do poprzedniej edycji zestawienia. jednocześnie zo-
staliśmy najwyżej sklasyfikowani wśród gmin powiatu 
warszawskiego zachodniego.
 
 Ranking został przygotowany przez prestiżowy Mie-
sięcznik Samorządowy „Wspólnota”. Jego autorem jest 
m.in. profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie 
polityki lokalnej i finansów samorządowych Paweł Swia-
niewicz.

 Awans Gminy Ożarów Mazowiecki w tym rankingu 
nie jest dziełem przypadku, wynika on między innymi 
z konsekwentnie  realizowanej strategii rozwoju gminy 
oraz znacznych środków przeznaczanych na inwestycje 
w corocznym budżecie gminy. W 2018 roku jest to kwota 
prawie 45 milionów złotych. Znaczny udział w osiągnięciu 
tak wysokiej pozycji, mają również pozyskane środki ze-
wnętrzne, przede wszystkim z funduszy unijnych. Gmina 
realizuje wiele projektów inwestycyjnych o dużej wartości: 
budowa kanalizacji sanitarnej w Święcicach, nowoczesnej 
szkoły podstawowej w Ołtarzewie czy hali widowiskowo 
- sportowej w Kręczkach-Kaputach. W 2018 roku nie zwal-
niamy tempa, wśród wyzwań są m.in. koncepcja budowy 
centrum kultury w Ożarowie Mazowieckim i kilka ambit-
nych projektów drogowych oraz społecznych jak zakoń-
czenie budowy nowego budynku gminnego ośrodka 
zdrowia, który jest prawie dwukrotnie większy od obecnie 
funkcjonującego. 

 „Jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że gmina Ożarów 
Mazowiecki nadal będzie się dynamicznie rozwijała. Budo-
wane obiekty są nowoczesne i funkcjonalne. Solidnie pra-
cujemy na pozytywny wizerunek gminy, która przyciąga 
nowych inwestorów i mieszkańców. Doceniło to już ponad 
2,5 tysiąca firm, od dużych, korporacyjnych po małe bizne-
sy rodzinne. Liczba mieszkańców wzrasta, a my staramy się 
nadążyć za ich potrzebami. Wyniki rankingu bardzo cieszą, 
ale jeszcze bardziej cieszą widoczne efekty projektów in-
westycyjnych, poprawiających jakość życia Mieszkańców 
Gminy.” – tak wyniki rankingu podsumowuje Paweł Kanc-
lerz – burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
       

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
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Gmina Ożarów mazowiecki planuje złożyć (po 
ogłoszeniu naboru) do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie wniosek o dofinansowanie w 2018 r. wymiany 
kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych 
mieszkańców 

Z uwagi na duże zainteresowanie Mieszkańców dofi-
nansowaniem wymiany starych i nieefektywnych źródeł 
ciepła z dniem 2 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy przyjmo-
wanie deklaracji uczestnictwa w programie na 2018 rok. 

Deklaracje uczestnictwa w programie (lista podsta-
wowa) przyjmowane będą w trybie ciągłym do dnia 
ogłoszenia przez WFOŚiGW w Warszawie informacji o ter-
minie zakończenia naboru w ramach przedmiotowego 
konkursu. Zachęcamy do śledzenia ak-
tualnych informacji o naborze na stronie 
internetowej gminy www.ozarow-ma-
zowiecki.pl

deklaracje uczestnictwa dostępne 
są do pobrania:

1. na stronie internetowej www.oza-
row-mazowiecki.pl oraz 

2. w Biurze Podawczym Urzędu 
Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 (parter) 
w Ożarowie Mazowieckim.

sposób składania deklaracji: 
3. w wersji papierowej - Biuro Podaw-

cze Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejo-
wej 2 w godzinach pracy tj. środy 10.00-
18.00, pozostałe dni tygodnia w godz. 
8.00-16.00

4. w wersji elektronicznej na adres 
e-mail: p.gajewska@ozarow-mazowiec-
ki.pl

Szczegółowe warunki uzyskania do-
tacji, w tym katalog kosztów kwalifiko-
wanych (objętych dotacją) i niekwalifiko-
wanych (nieobjętych dotacją, po stronie 
mieszkańca), jak również wysokość do-
tacji dla jednego gospodarstwa domo-
wego zostanie podana na stronie inter-
netowej www.ozarow-mazowiecki.pl po 
opublikowaniu przez WFOŚiGW w War-
szawie regulaminu konkursu na 2018 r. 
W przypadku braku Państwa akceptacji 
dla warunków udzielenia dotacji przez 
WFOŚiGW istnieje możliwość wycofania 

złożonej wcześniej deklaracji uczestnictwa w programie.
Zakup kotłów grzewczych realizowany będzie przez 

Gminę po wyborze najkorzystniejszej oferty, pod wa-
runkiem udzielenia dofinansowania przez Zarząd Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

W roku 2017 dotacja dla jednego gospodarstwa do-
mowego wynosiła do 75% kosztów kwalifikowanych, 
jednakże nie więcej niż 5.000 zł (brutto) z WFOŚiGW oraz 
dodatkowo 1.500 zł ze środków budżetu gminy. 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Referat Funduszy Zewnętrznych

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
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  Przebudowa swoim zakresem obejmowała m.in. przy-
stosowanie dotychczasowych  pomieszczeń do nowych 
potrzeb,  powiększenie szatni dla dzieci, wykonanie no-
wych sanitariatów, stworzenie holu, pokoju dyrektora 
i pokoju nauczycielskiego oraz usprawnienie komunika-
cji w budynku. 
 Głównym celem rozbudowy było stworzenie nowych, 
funkcjonalnych sal dydaktycznych, sali gimnastycznej 

wraz z niezbędnym zapleczem. Bardzo wyczekiwaną salę 
gimnastyczną, zaprojektowano jako wydzieloną część 
budynku, w której przewidziano: sale gimnastyczną, 
dwie szatnie, sanitariaty, pokój trenera. Całość jest przy-
stosowana dla osób niepełnosprawnych, przy wejściach 
głównych znajdują się pochylnie dla osób poruszających 
się na wózkach. Ponadto na działce wykonano nowe 
utwardzenie terenu z kostki betonowej oraz stworzono 
28 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób nie-
pełnosprawnych. Działka zyskała również nowe ogrodze-
nie.
 Dzięki inwestycji szkoła zyskała nowe oblicze. Łączny 
koszt remontu to 4 300 000,00 zł
 Pytając o efekty remontu uczniów, mogliśmy usłyszeć 

między innymi  że „ szkoła jest teraz nowoczesna, nie trze-
ba zapalać i gasić światła, bo samo się zapala; są kamery 
i „nic nie da się ukryć”; cieszymy się, że mamy ogromna 
hale sportową, jest więcej miejsca do biegania, klasy są 
większe; na w-f można grać w piłkę nożną; w szkole jest 
kolorowo; w szkole będzie pielęgniarka.”  Nie mniej po-
zytywnych opinii usłyszeliśmy od pani Grażyny Pytkow-
skiej - dyrektor szkoły i grona pedagogicznego.  W swoich 

wypowiedziach zwracali oni 
uwagę na wzrost komfortu pra-
cy dla nauczycieli oraz uczniów 
oraz nowoczesne wyposażenie 
placówki (tablice interaktyw-
ne).

Tak wygląda szkoła po remoncie...   
 

Piotr Kuśmierczyk
Wydział Inwestycji i Remontów

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

jak Zmieniła się

sZkOła W umiastOWie 
 Zakończyła się przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w umia-
stowie. W niczym nie przypomina ona już obiektu, który mogliśmy zo-
baczyć kilka miesięcy temu.  efekty wykonanych prac uczniowie przyjęli 
z okrzykami radości i entuzjazmem. Szkoła w trakcie remontu
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uchwały podjęte na XLVii sesji rady miejskiej
w Ożarowie mazowieckim w dniu 21 grudnia 2017 r.

1. uchwała nr XLVii/488/17 o zmianie uchwały w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oża-
rów Mazowiecki
2. uchwała nr XLVii/489/17 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.  
3. uchwała nr XLVii/490/17 o zmianie uchwały w spra-
wie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywa-
nia i wykupu.

4. uchwała nr XLVii/491/17 w sprawie wydatków, któ-
re nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
5. uchwała nr XLVii/492/17 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
6. uchwała nr XLVii/493/17 w sprawie uchwały bu-
dżetowej na rok 2018 Gminy Ożarów Mazowiecki.

uchwały podjęte na XLViii sesji rady miejskiej
w Ożarowie mazowieckim w dniu 28 grudnia 2017 r.

1. uchwała nr XLViii/494/17 o zmianie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oża-
rów Mazowiecki
2. uchwała nr XLViii/495/17 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.  
3. uchwała nr XLViii/496/17 w sprawie określenia 
stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakła-
du budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożaro-
wie Mazowieckim.
4. uchwała nr XLViii/497/17 w sprawie określenia 
stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakła-
du budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożaro-
wie Mazowieckim.
5. uchwała nr XLViii/498/17 w sprawie określenia 
stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakła-
du budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożaro-
wie Mazowieckim.
6. uchwała nr XLViii/499/17 w sprawie powołania 
Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowiec-
kim.
7. uchwała nr XLViii/500/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Ożarów Ma-
zowiecki urządzeń instalacji wodociągowych w ulicy No-
wowiejskiej we wsi Pogroszew Kolonia.
8. uchwała nr XLViii/501/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Ożarów Ma-
zowiecki urządzeń instalacji wodociągowych w ulicy Sto-
łecznej we wsi Płochocin.
9. uchwała nr XLViii/502/17 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na odpłatne nabycie przez Gminę Ożarów Mazowiecki 
urządzeń instalacji wodociągowych w ulicy Wygodnej we 
wsi Kaputy.

10. uchwała nr XLViii/503/17 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2018.
11. uchwała nr XLViii/504/17 o zmianie uchwały 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyzna-
wania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycz-
ne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich po-
bierania.
12. uchwała nr XLViii/505/17 o zmianie uchwały 
w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt 
gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie 
kosztów pogrzebu.
13. uchwała nr XLViii/506/17 w o zmianie uchwały 
w  sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsię-
biorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

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).

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ świadczenie usług ochrony mienia budynków należą-
cych do Gminy Ożarów Mazowiecki przy ul. Konotopskiej 
4, ul. Poznańskiej 165 oraz usługi monitorowania obiek-
tów:

•	budynek przy ul. Kolejowej 2 (Urząd Miejski w Ożaro-
wie Mazowieckim)

•	budynek przy ul. Mazowieckiej 12/13 w Ożarowie 
Mazowieckim (Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa)
•	budynek przy ul. Poznańskiej 167A (Punkt Konsulta-
cyjno-Informacyjny „Uzależnień”)

 ▶ budowa dróg gminnych ul. Architektów i ul. Geode-
tów.

ZamÓWienia pubLicZne
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Za  ▶ samorząd szkoły podstawowej w płochocinie we 
współpracy z Hufcem ZHP Błonie oraz Przedszkole Pu-
bliczne w Broniszach uczestniczyli w akcji charytatywnej 
„Szlachetna paczka”.

 ▶ W szkole podstawowej w płochocinie trwała akcja 
promocyjna projektu „Daj włos!”. Każdy, kto chce obciąć 
włosy, może to zrobić w dobrym celu – na peruki dla 
kobiet w trakcie chemioterapii. Do współpracy zaanga-
żowane są zakłady fryzjerskie, które ścinają włosy w od-
powiedni sposób, a następnie przekazują je do perukarni 
Rokoko.  Potem peruki otrzymują za darmo kobiety, które 
walczą z rakiem. 

 ▶ W grudniu w placówkach oświatowych odbyły się 
Jasełka oraz spotkania wigilijne.

 ▶ W grudniu uczniowie szkoły podstawowej w duch-
nicach wzięli udział w przygotowaniu skrzatów w związ-
ku z konkursem organizowanym przez Radę Rodziców. 

 ▶ W grudniu uczniowie szkolnego kółka dzienni-
karskiego Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Święcicach wydali pierwszy numer gazetki 
szkolnej pt. „Szkolniak”.

 ▶ 9 grudnia szkoła podstawowa nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim przygotowała 
pierwszy etap V edycji Gminnego Konkursu Przyrodniczo 
– Profilaktycznego. 

 ▶ 11 grudnia w przedszkolu publicznym w józefo-
wie obchodzony był „Dzień Ochrony Praw Dziecka” - dzie-
ci zapoznały się ze swoimi prawami. 

 ▶ 12 grudnia 2017 uczniowie szkoły podstawowej 
w duchnicach zorganizowali  „Mikołajkowe czytanie 
dzieciom”. Uczniowie klasy 6a odwiedzili swoich przed-
szkolnych kolegów w Przedszkolu na ul. Mickiewicza i w 
ramach prezentu mikołajkowego urządzili Wielkie Czyta-
nie.

 ▶ 12 grudnia w szkole podstawowej im. szarych sze-
regów w płochocinie odbyło się spotkanie informacyjno 

- profilaktyczne rodziców uczniów klas I z przedstawicie-
lami Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. 

 ▶ 14 grudnia dzieci z przedszkola publicznego w jó-
zefowie wzięły udział w „Balu z Panią Zimą”, który odbył 
się w Bibliotece Publicznej w Józefowie. Przedszkolaki 
ozdabiały opaski - śnieżynki klejem brokatem, a następ-
nie zostały zaproszone do wysłuchania baśni pt. „Królowa 
Śniegu”. Utwór czytały panie należące do Klubu Pasjo-
natów. W dalszej części spotkania Pani Zima (pani Alek-
sandra Tomasik z Domu Kultury w Pruszkowie) zaprosiła 
przedszkolaki do zimowej zabawy. Przy wesołej muzyce 
dzieci prezentowały swoje umiejętności taneczne. Na 
zakończenie spotkania dzieci i panie nauczycielki po-
dziękowały Pani Wandzie Orzechowskiej za wieloletnią 
współpracę, ciekawe i pouczające lekcje biblioteczne.

 ▶ 19 grudnia wolontariusze ze szkolnego klubu Wo-
lontariatu Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w 
Płochocinie udali się z wizytą do Domu Seniora w Płocho-
cinie. Wolontariusze obdarowali wszystkich własnoręcz-
nie wykonanymi kartkami świątecznymi oraz bożonaro-
dzeniowymi stroikami. 

 ▶ 3 styczna w szkole podstawowej w duchnicach 
wręczono uczniom nagrody w konkursie literackim, który 
był organizowany w ramach projektu „Zaczytana Szkoła”.

 ▶ 6 stycznia w Święto trzech króli wolontariusze ze 
Szkolnego Klubu Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie udali się na wspólne ko-
lędowanie do pensjonariuszy Domu Seniora  w Płocho-
cinie.  

 ▶ 6 stycznia w Święto trzech króli przedszkolaki z 
przedszkola publicznego w józefowie przedstawiały 
„Jasełka” w Parafii św. Wojciecha w Płochocinie. 

 ▶ 10 stycznia w szkole podstawowej w duchnicach 
odbyła się druga Gala Finałowa konkursu kolęd i pastora-
łek im. Pawła Buczyńskiego.

OŚWiata

kuLtura

dOm kuLtury ,,uŚmiech” 
W OżarOWie maZOWieckim

 ▶ 10 grudnia wernisaż pokonkursowy pt. „Mój Projekt 
Ożarowskiej Kartki Świątecznej” Boże Narodzenie 2017; 
udział Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” w „VI Rodzinnym 
Kiermaszu Świątecznym” 

 ▶ 13 grudnia spotkanie wigilijne dla zespołu „Ożarow-
skie Kumoszki”

 ▶ 14 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne dla Oża-
rowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; wystąpił ze-
spół „Ożarowskie Kumoszki” oraz spotkanie wigilijne dla 
Świetlicy Środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ 15 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne dla Komba-
tantów; wystąpił zespół „Kapela z Uśmiechem” oraz spo-
tkanie wigilijne Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”

 ▶ 16 grudnia zaprezentowano spektakl dziecięcej gru-
py teatralnej z Domu Kultury „Uśmiech” pt. „Jasełka. Daw-

no temu w Judei…” oraz odbył się dziecięcy, świąteczny 
pokaz baletowy

 ▶ 20 grudnia koncert Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” 
na Zamku Królewskim w Warszawie 

 ▶ 21 grudnia spotkanie wigilijne dla pracowników 
Domu Kultury „Uśmiech”

 ▶ 6 stycznia udział „Kapeli z Uśmiechem” oraz Zespołu 
Ludowego „Ożarowiacy” w Orszaku Trzech Króli

 ▶ 7 stycznia odbył się Koncert Noworoczny

centrum inicjatyW spOłecZnych 
„prZy parku”

 ▶ 8 grudnia Klub Filmowy Ożarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - emisja filmu „To właśnie miłość”

 ▶ 22 grudnia zorganizowano przedświąteczny wieczór 
dla dzieci - wykonanie świątecznych ozdób; gry planszowe 
oraz emisja filmu „Opowieść wigilijna” 

 ▶ 27 grudnia odbyło się spotkanie organizacyjne grupy 
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tanecznej Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 ▶ 29 grudnia Emisja bajki pt. „Renifer Niko ratuje brata”
 ▶ 5 stycznia Retro Kino: zaprezentowano film pt. „Rzym-

skie wakacje”
FiLia dOmu kuLtury „uŚmiech”

W jÓZeFOWie 

 ▶ 9 grudnia odbyło się spotkanie świąteczne Polskiego 
Związku Niewidomych – Okręg Mazowiecki – Koło War-
szawa Zachodnia

 ▶ 10 grudnia zaprezentowano przedstawienie dla dzie-
ci pt. „Magiczny Płatek Śniegu”  w wykonaniu Teatru Dur
-Moll

 ▶ 17 grudnia odbył się koncert świąteczny w wykona-
niu dzieci uczęszczających na zajęcia wokalne oraz in-
strumentalne u instruktorów Joanny Kozłowskiej, Anny 

Nguyen Viet, Waldemara Dąbrowskiego oraz Artura Ku-
rana, gr. Mazanki Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” oraz 
Świetlicy Środowiskowej z Filii Domu Kultury „Uśmiech” 
w Józefowie

FiLia dOmu kuLtury „uŚmiech”
W brOnisZach

 ▶ 10 grudnia zorganizowano  „Szopki bożonarodzenio-
we” – rodzinne warsztaty świąteczne

 ▶ 7 stycznia  Zorganizowano również „Bal przebierań-
ców” – zabawę taneczną dla seniorów

 W drugiej połowie stycznia wystartowały bezpłat-
ne wykłady, dzięki którym mieszkańcy Gminy Oża-
rów mazowiecki będą mogli szybciej znaleźć wyma-
rzoną pracę lub dowiedzieć się, jak  rozpocząć własną 
działalność gospodarczą.

 Wykłady będą prowadzone przez doradców zawo-
dowych z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. Spotkania odbędą się raz w 
miesiącu w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” 
(ul. Poznańska 292, Ożarów Mazowiecki). Pierwsze spo-
tkanie, które odbyło się  23. stycznia 2018r.  dotyczyło 
tematu „Metody poszukiwania pracy – Jak odpowiednio 
przygotować się do powrotu na rynek pracy”. Przedmio-
tem kolejnych wykładów będą techniki prowadzenia 
skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym sztuka mó-
wienia i prezentacji oraz podstawowe aspekty związane 
z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Zapisy i szczegółowe informacje są dostępne w siedzi-
bie CIS „Przy Parku”, za pośrednictwem numeru telefonu 
22  292 61 61 oraz adresu mailowego cisprzyparku@
gmail.com. 

Barbara Łuczak
Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” 

Dom Kultury „Uśmiech”
www.cisprzyparku.pl

ZWięksZ sWOje kOmpetencje na rynku pracy

 Od nowego roku zmieniły się zasady funkcjonowania kasy w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim. 
Dotychczas funkcjonująca kasa uległa zamknięciu, a w jej miejsce uruchomiona została Agencja Banku PKO BP 
S.A, w której można dokonywać wszelkich płatności na konto Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim bez 
dodatkowych opłat. Ponadto mieszkańcy mają możliwość dokonywania innych płatności np. za energię elek-
tryczną, telefon itd. (z prowizją). Osoby posiadające rachunki bankowe w PKO BP S.A, mogą poprzez agencję 
dokonywać operacji na swoich rachunkach.
       Małgorzata Piotrowska

Skarbnik Gminy

nOWe Zasady dZiałania kasy urZędu miejskieGO
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 akcja „dzieciaki do rakiet” realizowana przez 
bank bGż bnp paribas i polski Związek tenisowy ru-
szyła od grudnia w pięćdziesięciu szkołach w polsce, 
wyłonionych w drodze konkursowej. akcja ma celu 
rozbudzenie w dzieciach tenisowej pasji poprzez za-
bawę tą dyscypliną sportową na lekcjach WF.

 Szkoła Podstawowa w Duchnicach dzięki zaangażo-
waniu rodziców, którzy zaproponowali i zachęcili nauczy-
cieli do wzięcia udziału  w tej akcji i aktywnie włączyli 
się w przygotowanie konkursowego filmiku, znalazła się 
w  gronie laureatów .
 Aby zgłosić szkołę należało przygotować krótki filmik, 
pokazujący, jak dzieci bawią się poprzez sport.
 Filmik został nakręcony wspólnie przez rodziców i na-
uczycieli z udziałem dzieci na lekcji WF i po lekcjach na 
boisku szkoły. Forma nie była tak ważna, liczyła się spon-

taniczność i dobra zabawa. 
Szkoła w Duchnicach otrzymała sprzęt tenisowy, a na-
uczyciele zostali przeszkoleni w zakresie nauczania pod-
staw gry w tenisa.
 Od grudnia na lekcjach wychowania fizycznego 
wśród uczniów rozbudzana jest tenisowa pasja.
Wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń rozwojowych oraz 
elementów innych dyscyplin sportowych sprawia, że tre-
ningi tenisa są dla dzieci sportową zabawą.
 Więcej o samej akcji można dowiedzieć się ze strony 
www.dzieciakidorakiet.pl

Emilia Bielecka - Wochna
Szkoła Podstawowa w Duchnicach

dZieciaki dO rakiet! 
tenis na lekcjach WF w szkole 

podstawowej w duchnicach

O
ŚW
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 my nie do końca chcieliśmy napisać tylko ksią-
żeczkę dla dzieci… Zależało nam na tym, aby „wejść” 
w ożarowską społeczność.

 Jak podsumować zeszłoroczne pisanie książki dla 
gminnych pierwszoklasistów w Bibliotece Publicznej? 
To długi i różnorodny projekt realizowany w ramach pro-
gramu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Partnerstwo dla książki”. 
 A zaczęliśmy od zwrócenia się do wszystkich gmin-
nych gimnazjów – tam szukaliśmy autorów. I tak, razem 
z Filipem Ambroziakiem, Nawojką Ciborską, Aleksandrą 
Hamny, Zuzanną Koms, Jakubem Krasińskim i Oliwią Wy-
socką, przy wsparciu Barbary Łuczak z Centrum Inicjatyw 
Społecznych „Przy Parku” wymyśliliśmy bohatera. Powstał 
„Bąbel”. Zależało nam, aby jego przygody były zrozumiałe 
dla dzieci i działy się …Gminie. To dlatego nasz bohater 
urodził się w Józefowie, a rozpłynął w Macierzyszu. Na-
stępnie szukaliśmy ilustratora. Gdy znaleźliśmy kilku, zro-
biliśmy sondę wśród ożarowian, w której ponad trzysta 
głosów padło na Emilię Zielińską, która bajkę zilustrowa-
ła. Warsztaty pisarskie z gimnazjalistami zakończyliśmy 
wizytą w drukarni. 
 Wydrukowaną książkę uroczyście rozdaliśmy wszyst-

kim gminnym pierwszoklasistom podczas ślubowań 
z uwagą, że należy ją czytać z rodzicami i dziadkami. To 
już zrobiło efekt. Ale w planie mieliśmy jeszcze dziecięce 
warsztaty ilustracji i to z trzystu prac powstałych na tych 
zajęciach stworzyliśmy wystawę, która uświetniła spotka-
nie mieszkańców Gminy z autorami książeczki. Całą pracę 
zakończyła grudniowa aukcja oryginałów ilustracji, na 
której zebraliśmy 722,00 zł. Pieniądze zostaną w naszej 
gminie - przekazaliśmy je bowiem lokalnej Fundacji Chcę 
Mieć Przyszłość. O książce mówiono w Radio Dla Ciebie, 
udzielaliśmy wywiadów, pisano recenzje. To buduje i stąd 
tytuł tego tekstu – chcemy robić więcej takich projektów 
w Bibliotece. Wierzymy że są Gminie potrzebne, a teraz 
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli. 
To wspólne dzieło! Ach, przyszłym pierwszoklasistom też 
rozdamy tę książkę, pozostałych zapraszamy do wypoży-
czania „Nie pękaj! Bajki o Bąblu z Ożarowa Mazowieckie-
go”. 

Wojciech Albiński, koordynator projektu, Biblioteka 
Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 

jak pOWstaWała OpOWieŚć O bĄbLu

MAGA Z YNIER,  KIEROWC A K AT.  C   umowa o pracę 
 w 

TR ANSGOURME T  POLSK A  SP.  z  o.o.  MAGA Z YN  TR ANSGOURME T
ul.  R adziwił łów 5b,  05-850 Ożarów M azowieck i

tel .  (022)  318 98 30 lub 692 130 578

dam pracę
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informator Ożarowski: czy sport był zawsze w twoim 
życiu?
aleks Walczak: Tak, od najmłodszych lat. Nauczyłem się 
pływać, kiedy miałem trzy lata.  Poszedłem z tatą na pły-
walnię Delfin, przy ul. Kasprzaka, gdzie zapisał mnie na 
naukę pływania. Tata zawsze  interesował się sportem,  w 
młodości amatorsko próbował wielu dyscyplin - gry w te-
nisa ziemnego, wioślarstwa, potem chodził na siłownię i  
tak „zaraził” mnie tym sportem. Ja też próbowałem tenisa, 
grałam w liceum w siatkówkę i cały czas pływanie oczywi-
ście. Zawsze jak sięgam pamięcią, byłem aktywny, dopó-
ki nie pojawiły się problemy zdrowotne, wtedy musiałem 
zrobić przerwę… Moja pierwsza w życiu praca, też była 
związana ze sportem, byłem ratownikiem wodnym nad 
morzem i na pływalni. 

iO: skąd pomysł podjęcia pracy jako ratownik wodny?
aW:  Byłem członkiem  Klubu Sportowego ,,Jedynka” 
w  Ożarowie Mazowieckim, który swego czasu organi-
zował szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego, tak 
ukończyłem pierwsze kursy, potem kontynuowałem sam 
dalsze szkolenia i zdobyłem wszystkie uprawnienia. I tak 
jakoś wyszło… zawsze chciałem pracować jako ratownik, 
pomagać ludziom, ratować życie. Imponowała mi taka 
praca. 

iO: co myślisz, kiedy przypominasz sobie dzień, 
w którym dowiedziałeś się o przeszczepie?
aW:  Kiedy wykryto u mnie tę chorobę czyli PSC, od po-

czątku wiedziałem, że nie ma na to leku i można tylko 
spowolnić jej przebieg a przeszczep jest nieunikniony. 
Wiedziałem, że to mnie kiedyś czeka, byłem na to spo-
kojnie przygotowywany. Mój stan zdrowia znacznie się 
pogorszył w czerwcu 2016 roku i wówczas przeszedłem 
kwalifikację do przeszczepu, spędziłem miesiąc w szpita-
lu… i zostałem wpisany na listę oczekujących. Od lipca już 
praktycznie nie wychodziłem z domu, byłem bardzo sła-
by. Pierwszy telefon otrzymałem w listopadzie 2016 roku. 
Wygląda to tak, że jedzie kilka osób zakwalifikowanych 
i  nie wiadomo, która z nich otrzyma organ. Kiedy przy-
jechałem do szpitala, poinformowano mnie, że jestem 
„rezerwowym”, czekałem osiem godzin, po czym wróci-
łem do domu, bo ktoś inny był bardziej potrzebujący lub 
bardziej do niego pasowała ta wątroba. Drugi raz też do-
stałem telefon, znów byłem „rezerwowy” i kolejny raz, po 
oczekiwaniu w szpitalu, wróciłem do domu. Psychicznie 
zniosłem to dużo gorzej, niż za pierwszym razem. Kolejny 
telefon, trzeci otrzymałem ostatniego dnia lutego.  Pierw-
sze słowa, które powiedziałem do ordynatora, dotyczyły 
tego, że jeśli kolejny raz mam być „rezerwowym”, to żeby 
się od razu rozłączył i nic nie mówił. Usłyszałem wówczas, 
że wątroba jest dla mnie i … rozpłakałem się ze szczę-
ścia, cieszyłem się razem z moją mamą i siostrą,  zacząłem 
dzwonić do przyjaciół. Byłem już wcześniej spakowany 
i pojechaliśmy... ta sama procedura - oczekiwanie, bada-
nie… potem operacja, była godzina 10.00. Będąc już na 
sali operacyjnej myślałem albo się uda, albo się nie uda… 
Było to 1 marca 2017 roku.

wywiad z aleksem Walczakiem, 
który chce wystartować 

w mistrzostwach europy Osób po transplantacji
i dializowanych we włoskim cagliari w 2018 r.

Forza Walczak
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iO: po przeszczepie myślałeś „narodziłem się na 
nowo”?
aW: Na pewno w jakiś sposób tak. Chcę wykorzystać tę 
szansę jaka została mi dana, że mogę znowu wrócić do 
prawie normalnego życia. Przez dziesięć miesięcy, które 
minęły od przeszczepu, widzę ile się zmieniło, jak wracam 
do aktywności. Były spore komplikacje, ale mimo wszyst-
ko, myślę że tak, narodziłem się na nowo i doceniam te-
raz najmniejsze rzeczy, na pewno inaczej spoglądam na 
życie.

iO: jak wyglądał czas bezpośrednio po przeszczepie?
aW: Pierwsze miesiące były trudne, bo co tydzień mu-
siałem jeździć na badania. Przeszczep nie przyjął się, 
po dwóch tygodniach, kiedy wyszedłem ze szpitala, na 
pierwszej kontroli okazało się, że wyniki badań były gor-
sze, niż przed przeszczepem. 
Zwiększono mi dawki leków 
immunosupresyjnych, zaleco-
no częstsze wizyty kontrolne. 
Moje życie z tamtego czasu, a 
teraz,  to dwie zupełnie inne 
historie. Obiecywano mi, że 
po przeszczepie będzie bez 
problemów, a było cztery mie-
siące mocnej walki. Okazało 
się, że jest odrzut, przeszcze-
piony organ nie chciał współ-
pracować. Zwiększone dawki 
leków immunosupresyjnych 
nic nie zmieniły, wskaźniki 
nadal były  złe. Ja czułem się 
coraz gorzej…tydzień spę-
dzałem w szpitalu, tydzień 
w domu… Źle to zniosłem, 
bo chciałem wrócić do nor-
malnego życia, a pojawiło się 
widmo, że może się nie udać. 
Kolejne podejmowane przez 
lekarzy próby nie przynosi-
ły oczekiwanych efektów. Wcześniej, podczas choroby, 
lekarz mówił, że jestem nietypowym przypadkiem, po 
przeszczepie okazało się, że reakcje mojego organizmu 
też nie są standardowe. Nie reagowałem na leki, na które 
dobrze reagowała większość pacjentów. Podjęliśmy de-
cyzję, że zaczekamy i zobaczymy i udało się. Po  4 mie-
siącach od transplantacji zaczęło się poprawiać, a wizyty 
w szpitalu  stały się coraz rzadsze. Dostałem więcej wy-
czekiwanej wolności.

iO: czy uprawianie sportu po przeszczepie nie jest ry-
zykowne? dlaczego się na to zdecydowałeś?
aW: Mam 21 lat, jestem dosyć młody, jak na osobę po 
transplantacji, zazwyczaj są to ludzie znacznie star-
si. Podczas rehabilitacji po przeszczepie mówiono mi, 
żeby spokojnie wszystko zaczynać, powoli. Aktywność 
fizyczna jest wskazana, rekreacyjna 30 minut, 2 – 3 razy 
w tygodniu. Jestem młody i nie chce żyć w ten sposób, 
spokojnie i z ograniczeniami. Widząc jak rówieśnicy ak-
tywnie spędzają czas, trenują, pomyślałem, że spróbuję 

i zaryzykuję. Wszystko odbywa się za zgodą lekarzy i pod 
ich okiem, muszę mieć pozwolenie lekarza na starty w 
zawodach, przechodzę badania itd. Moje treningi są in-
dywidualnie dostosowane, trenuję z moim przyjacielem 
Michałem. Nie podejmuję zbędnego ryzyka, jeśli coś się 
dzieje, pojawia się ból, to daje spokój, konsultuję z leka-
rzem i … czekam.

iO: jak wygląda twoje sportowe życie, treningi?
aW: Trenuję trzy razy w tygodniu, zacząłem niedawno 
również trening na siłowni. Trening siłowy jest na razie 
bardzo spokojny, raz w tygodniu, chcę zobaczyć jak zare-
aguje mój organizm.  Raz trenuję w Ożarowie Mazowiec-
kim i dwa razy w Akademickim  Związku Sportowym Uni-
wersytetu Warszawskiego, który również reprezentuję w 
„normalnych” zawodach. Pływają tam naprawdę świetni 
zawodnicy, którzy z powodzeniem startują na Akademic-

kich Mistrzostwach Polski czy na 
innych dużych imprezach spor-
towych.  

iO: co robisz poza sportem? 
jak wygląda twoje życie?
aW: Normalnie, nic nadzwy-
czajnego. Studiuję na pierw-
szym roku Polityki Społecznej 
na Uniwersytecie Warszawskim. 
Mam swoje zainteresowania, 
namiętnie oglądam filmy czy 
z powodzeniem kolekcjonuję 
klocki Lego, zawsze chciałem 
mieć masę zestawów jak byłem 
dzieciakiem, teraz w miarę moż-
liwości sprawiam sobie przy-
jemności kolejnymi pudłami. 
Oczywiście spotykam się też ze 
znajomymi, myślę że nie odbie-
gam tutaj niczym od swoich ró-
wieśników. 

iO: i dotarliśmy do twojego 
startu w mistrzostwach europy Osób po transplanta-
cji i dializowanych w czerwcu 2018 roku we Włoszech. 
skąd pomysł startu?
aW: Czytałem wcześniej o Polskim Stowarzyszeniu 
Sportu po Transplantacji i o podobnym stowarzyszeniu 
międzynarodowym, które zrzesza ponad 40 krajów i ta-
kie mistrzostwa organizuje. To było w sierpniu, byłem w 
Dziwnówku, udało mi się na 3 tygodnie wrócić do pracy 
ratownika. Podczas jednej z rozmów mama powiedziała, 
że sprawdzała wyniki z ostatnich mistrzostw w Maladze. 
Wtedy ja również sprawdziłem osiągnięte tam rezultaty 
i okazało się, że moja życiówka była lepsza od kilku wy-
ników w czołówce. Pomyślałem, że po przeszczepie i tak 
jestem silniejszy, od czasów kiedy byłem w gimnazjum 
i postanowiłem, że spróbuję. Do zawodów zostało sto-
sunkowo mało czasu, więc zdecydowałem się na starty 
na krótkich dystansach i myślę, że mogę poprawić swoje 
wyniki.
 Najbardziej liczę na 50 i 100 metrów grzbietem i 50 
metrów kraulem. Pozycje medalowe są w moim zasięgu. 
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Można wystartować maksymalnie w 8 konkurencjach, 
postaram się to zrobić.

iO: jak wygląda procedura kwalifikacji do tych zawo-
dów?
aW: Kiedy zapisałem się do Polskiego Stowarzyszenia 
Sportu po Przeszczepie i Dializowaniu, okazało się, że ter-
miny startów kwalifikacyjnych kolidują z terminami zgło-
szenia się na ME. Wystartowałem więc w zawodach Aka-
demickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w pływaniu 
z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego, aby potwierdzić 
dobre wyniki. Z racji tego, że od niedawna jestem człon-
kiem stowarzyszenia to nie przysługuje mi dofinansowa-
nie do wyjazdu do Włoch.  Mistrzostwa Europy odbędą 
się między 17, a 24 czerwca, a koszt  całego przedsięwzię-
cia to około 5 tysięcy złotych. 

iO: jaki masz pomysł na zebranie tych środków?
aW: Jeszcze nie wiem do końca, część chciałbym sfinan-
sować sam, przy pomocy rodziny i przyjaciół, będę szukał 
sponsorów… kogoś, kto we mnie uwierzy i pomoże zre-
alizować ten cel.

iO: Opowiedz o twoim profilu na Fb - Forza Walczak? 
skąd wzięła się ta nazwa?
aW: Forza z włoskiego to ,,siła” i ,,moc”. Wiem, że kibi-
ce włoskich drużyn używają tego jako jednego z haseł 
podczas dopingowania, a że zawody odbywają się wła-
śnie w tym kraju to wyklarował się taki pomysł, do tego 
mam dosyć chwytliwe nazwisko. Wiadomo, że fanpage 
to zabawa, ale jeśli udałoby się go rozwinąć to chciałbym 
spróbować zmienić świadomość społeczną o osobach 
po przeszczepach, których jest w Polsce około 15 tysię-
cy. Mają swoje problemy, jak wszyscy, ostatnio znacznie 
wzrosły ceny leków, które musimy brać do końca życia, 
dla niektórych to bardzo duży wydatek. Chcę zwrócić 
uwagę na brak równego traktowania osób niepełno-
sprawnych, nie potrzebujemy specjalnej pomocy, tylko 
właśnie równego traktowania. Chciałbym pokazać, jak 
uprawiam sport i jak żyję. 

iO: twoje plany sportowe?
aW: Wyjazd na mistrzostwa do Cagliari we Włoszech 
jest najbliższym i do tego się przygotowuję.  
W 2019 roku w New Castle odbędą mistrzo-
stwa świata, chciałbym się dobrze przygo-
tować do tej imprezy i tam wystartować… 
Naszej kategorii – osób po przeszczepach 
- nie ma na paraolimpiadzie, dlatego są 
oddzielne mistrzostwa. Chciałbym przez 
swoją postawę i starty promować wyso-
ki poziom medycyny transplantacyjnej w 
Polsce i Polskę na świecie. Chciałbym też 
promować aktywny styl życia i pozytywną 
postawę.

iO: czy dużo osób ci kibicuje?
aW: Najbardziej wspierają mnie mama i 
siostra, ale też przyjaciele. Jeśli gdzieś po-
kazuję lub mówię co robię, to spotykam się 
z pozytywnym odbiorem. 

iO: jak wyglądałoby twoje życie gdyby nie choroba?
aW: Nie zastanawiałem się nad moim życiem bez cho-
roby. O tym, że jestem chory dowiedziałem się, kiedy 
miałem 15 lat,  byłem w gimnazjum. Przez te wszystkie 
lata dorastałem razem z nią i na pewno w jakiś sposób 
mnie ukształtowała, dlatego staram się nie rozmyślać nad 
ewentualnymi wersjami zdrowego siebie. 

iO: Od kiedy mieszkasz w Ożarowie mazowieckim?
aW: 20 lat, lubię Ożarów Mazowiecki, nie dzieje się może 
tutaj nic nadzwyczajnego, ale to tutaj mam przyjaciół, 
znajomych, to jest najważniejsze.

iO: dziękuję za rozmowę i mocno trzymam kciuki.

Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
Foto: Paweł Krupa
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Jeśli ktoś z Państwa zechciałby w jakikolwiek 
sposób pomóc Aleksowi zrealizować jego plan 

sportowy prosimy o bezpośredni kontakt: 
Forzawalczak@gmail.com

dam pracę
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Koncert

  Zaproszenia na koncert organizowany pod patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego - 
Pawła Kanclerza, Przewodniczącego Rady Miejskiej - Andrzeja Cichala oraz Starosty Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego - Jana Żychlińskiego,  zostały wyprzedane w ciągu jednego dnia. Koncert Noworoczny stał się 
już styczniową tradycją w naszej gminie m.in. ze względu na wysoki poziom artystyczny, jaki prezentuje. Przez 
siedemnaście lat jego gwiazdami byli m.in.  Bogusław Morka, Jacek Wójcicki i Grażyna Brodzińska, Ivo Orłowski, 
Krzysztof Krawczyk, Alicja Węgorzewska, Waldemar Malicki czy Maestro Krzesimir Dębski.
  Witając przybyłych Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Paweł Kanclerz oraz Andrzej Cichal - 
Przewodniczący Rady Miejskiej podsumowali ubiegły rok i zaprosili zebranych do obejrzenia prezentacji, 
przypominającej najważniejsze wydarzenia  z 2017 roku.  Był on dla gminy Ożarów Mazowiecki rokiem jubileuszu 
50-lecia otrzymania praw miejskich oraz czasem wydarzeń, które zapiszą się na pewno w jej historii. Głos zabrał 
również Pan Andrzej Bartkowski – Prezes Grupy Mazurkas, który przedstawił zarys wydarzeń kulturalnych 
planowanych do realizacji w ramach cyklu Forum Humanum. 
  Pierwszą część koncertu rozpoczął  kompozytor, pianista, aranżer i dyrygent w jednym, czyli Adam 
Sztaba, znany ze swojego niestandardowego podejścia do muzyki. Zaprezentował on tym razem, nie aranża-
cje znanych widowni przebojów, ale własne kompozycje pochodzące z pierwszego polskiego show muzycznego 
„Opentaniec”. Było to połączenie słowiańskiego folkloru z nowoczesnością, tempa i żywiołowości ze spokojnym 
i  romantycznym brzmieniem skrzypiec z orkiestry symfonicznej oraz rozbudowanej sekcji perkusyjnej.  Każdy 
utwór był odkryciem, choć dla niektórych słuchaczy mógł wydawać się odważnym. Na mnie duże wrażenie zrobi-
ła wariacja na temat mazurka F. Chopina.
  Druga część koncertu to zestaw różnych utworów muzycznych od standardów popowych przez operet-
kę do arii operowych. Ich wykonawcami byli m.in. amerykańska gitarzystka -  Jennifer Batten, która wydała trzy 
albumy solowe  i występowała z takimi gwiazdami jak Michael Jacksonem czy Natalie Cole. Mogliśmy posłuchać 
również ciepłego głosu, do złudzenia przypominającego głos Louisa Armstronga - Troya Andersona, który zaśpie-
wał „What a wonderful world” . 
  Świetnie prezentowała się również Leo Band Orchestra, pod batutą M. Oracza. Wraz z orkiestrą wystąpili 
soliści m.in. Pawlo Ilnytskij i Oksana Karaim. 
Artystom wykonującym znane utwory operetkowe i operowe towarzyszyła Orkiestra Kameralna Filharmonii 
Chmielnickiej, kierowana przez Aleksandra Dragana, złożona z 21 młodych, znakomitych instrumentalistów.
  Po zakończeniu koncertu  słuchacze zostali zaproszeni na wspaniały tort oraz symboliczny toast z okazji 
Nowego Roku.    
     Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
Foto: Michał Turkas

  mieszkańcy Gminy Ożarów mazowiecki po raz siedemnasty powitali nowy rok koncertem 
zorganizowanym 7 stycznia, w największej z sal  hotelu mazurkas.  Wydarzenie było okazją do pod-
sumowania 2017 roku oraz niezapomnianych przeżyć artystycznych, które zapewnił maestro adam 
sztaba – gwiazda wieczoru.

Noworoczny
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Foto: Paweł Krupa
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 tytuł „stolica kultury mazowsza 2018” i 100 ty-
sięcy złotych na organizację wydarzeń kulturalnych 
otrzymał powiat Warszawski Zachodni w XVii edycji 
konkursu, organizowanego przez samorząd Woje-
wództwa mazowieckiego.  

 Konkurs „Stolica Kultury Mazowsza” nie tylko promuje 
zwycięski powiat, ale przede wszystkim prezentuje jego 
kulturowe bogactwo. Poprzez koncerty, przeglądy, wy-
stawy, konkursy, wieczory poetyckie, festyny rodzinne 
oraz rekonstrukcje bitew, mieszkańcy i goście, odwie-

dzający Powiat Warszawski Zachodni, będą mogli poznać 
specyfikę regionu, historię, dorobek artystyczny lokal-
nych twórców. 
 Warunkiem udziału w konkursie było przedłożenie 
propozycji rocznego kalendarium imprez, organizowa-
nych na terenie powiatu. W przygotowanie ciekawej pro-
pozycji kalendarium włączyły się gminy: Błonie, Izabelin, 
Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Leszno i Kampinos 
oraz organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Ko-
misja konkursowa doceniła jej bogactwo i różnorodność 
oraz fakt, że planowane imprezy wychodzą naprzeciw 
potrzebom mieszkańców, a ich organizacja uwzględnia 
uwarunkowania historyczne, geograficzne oraz lokalne 
tradycje.
 Rok 2018, pod egidą Stolicy Kultury Mazowsza 2018, 
będzie obfitował w wydarzenia kulturalne,  organizowa-

ne we wszystkich gminach powiatu. 
Oferta kulturalna zachwyca bogac-
twem i zróżnicowaniem. Zawiera  
wydarzenia cykliczne, które zdążyły 
już zyskać popularność. Niektóre z 
nich na stałe wpisały się w kalendarz 
imprez, np.: letni festiwal „W krainie 
Chopina”, festiwal Natura-Kultura-
Media im. Ryszarda Kapuścińskiego, Izabelińskie Spotka-
nia z Książką, Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Oża-
rowie Mazowieckim czy letnie festyny i pikniki.
 Uroczysta inauguracja projektu miała miejsce 7 stycz-
nia 2018 r., podczas koncertu noworocznego w Ożaro-
wie Mazowieckim, którego głównym organizatorem był 
samorząd Gminy Ożarów Mazowiecki, przy udziale po-
wiatu warszawskiego zachodniego. W przekazaniu sym-
bolicznego klucza do stolicy wzięli udział przedstawiciele 
Samorządu Województwa Mazowieckiego, na czele z Pa-
nem Adamem Struzikiem – Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego. Obecna była także Pani Bożena Żela-
zowska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
oraz Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki 
– Pan Paweł Cukrowski wraz ze swoją zastępczynią – Pa-
nią Agnieszką Kuźmińską. Powiat Warszawski Zachodni 
reprezentował Starosta – Pan Jan Żychliński, Wicestaro-
sta – Pan Paweł Białecki wraz z pozostałymi członkami 
zarządu, a także radni powiatu, na czele z Panem Jerzym 
Wójcikiem – Przewodniczącym Rady Powiatu. Symbolicz-
ny klucz do „stolicy”, na ręce Starosty Pana Jana Żychliń-
skiego przekazał poprzedni laureat konkursu czyli Powiat 
Legionowski reprezentowany przez  Wicestarostę – Pana 
Jerzego Zaborowskiego. 
 Będzie to rok obfitujący w liczne wydarzenia kultural-
ne, organizowane we wszystkich gminach powiatu.
 Ten zaszczytny tytuł jest niewątpliwie ogromnym 
sukcesem nie tylko powiatu, ale także wszystkich tych, 
którzy się do niego przyczynili, a są nimi włodarze gmin: 
Błonie, Izabelin, Leszno, Kampinos, Ożarów Mazowiecki 
i Stare Babice, jak również dyrektorzy instytucji kultury, 
stowarzyszenia, firmy i lokalni artyści. Wszystkim składa-
my serdeczne podziękowania. 
 Zapraszamy do aktywnego włączenia się w życie kul-
turalne gmin i Powiatu Warszawskiego Zachodniego!

Starostwo PWZ

pOWiat WarsZaWski ZachOdni 
stOLicĄ kuLtury 
maZOWsZa 2018 

k
u

Ltu
r

a

rekrutacja dO prZedsZkOLi i sZkÓł

Szanowni Rodzice,
 W związku z realizowanym projektem „Rozwój in-
nowacyjnych E-usług w Gminie Ożarów Mazowiecki” 
rekrutacja na rok szkolny 2018/19 do przedszkoli i szkół 
podstawowych odbywać się będzie wyłącznie w spo-
sób elektroniczny. W związku z tym składane w czasie 
rekrutacji wnioski muszą być podpisane  elektronicznie 
przez obojga rodziców. Można tego dokonać poprzez 
profil zaufany. Szczegółowe informacje, jak założyć taki 
profil dostępne są na stronie pz.gov.pl. Swoją tożsamość 
można również potwierdzić korzystając z bankowości 

elektronicznej. Lista banków udostępniających tą usługę 
znajduje się na wyżej podanej stronie. Urząd Miejski wy-
stąpił z wnioskiem do MSWiA o utworzenie punktu po-
twierdzenia tożsamości w siedzibie urzędu.  
 Szczegółowe informacje dotyczące elektronicznej 
rekrutacji zamieszczone będą w kolejnym numerze  In-
formatora Ożarowskiego oraz na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego, szkół i przedszkoli.
        

             Tomasz Tymoftyjewicz
Zastępca Burmistrza ds. społecznych
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GOspOdarka Odpadami kOmunaLnymi  – nieZbędnik miesZkaŃca

Gminne punkty Zbierania Odpadów problemowych 
(GpZOp)

umiastów, ul. umiastowska 41e
czynny od wtorku do soboty
w okresie marzec-październik:
wtorek – piątek 11.00 – 19.00
sobota 8.00 – 16.00
w okresie listopad – luty:
wtorek – piątek 9.00 – 17.00
sobota 8.00 – 16.00

Wolica, ul. Leśna 1
czynny w drugi piątek i sobotę miesiąca
piątek 9.00 – 19.00
sobota 9.00 – 15.00
terminy 2018: styczeń 12,13; luty: 9,10; marzec: 9,10; 
kwiecień: 13,14; maj: 11,12; czerwiec: 8,9; lipiec: 13,14; 
sierpień: 10,11; wrzesień: 14,15; październik: 12,13; listo-
pad: 9, 10; grudzień: 14,15.

Zbiórka odpadów zielonych bezpośrednio sprzed 
posesji w zabudowie jednorodzinnej z uwzględnie-
niem limitów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

kwiecień – przy każdym odbiorze wynikającym z har-
monogramu odbioru odpadów komunalnych można 
wystawić do 10 worków o pojemności 120l

maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień - do 6 worków 
przy każdym odbiorze

październik, listopad - do 10 worków przy każdym od-
biorze

Odpady zielone przyjmowane w GpZOp roczny limit 500 kg z jednej nieruchomości/lokalu miesz-
kalnego

Odpady poremontowe przyjmowane 
w GpZOp

roczny limit 800 kg z jednej nieruchomości/lokalu miesz-
kalnego

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośred-
nio sprzed posesji w zabudowie jednorodzinnej

 ▶ 18 kwietnia (środa);
 ▶ Zgłoszenia odbioru do 13 kwietnia (piątek):

- e-mail: odpady@ozarow-mazowiecki.pl;
- tel.: 22 731 32 63, 731 32 64;
- osobiście w siedzibie urzędu (pok. 112)

Zakład WOdOciĄGÓW i kanaLiZacji 
W OżarOWie maZOWieckim

 Od stycznia 2018 roku „energetyka Ożarów ma-
zowiecki” zmieniła swoją nazwę na „Zakład Wodocią-
gów i kanalizacji w Ożarowie mazowieckim”. Forma 
prawna jednostki budżetowej oraz pozostałe dane, w 
tym numer rachunku bankowego, numery telefonów 
i adres do korespondencji pozostają bez zmian.
 Od 1 stycznia 2018 r.  obowiązuje  Uchwała nr  
XLVI/472/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jed-
nostki budżetowej „Energetyka Ożarów Mazowiecki”. Na-
zwa jednostki uległa zmianie z „Energetyki Ożarów Mazo-
wiecki” na „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie 
Mazowieckim”.
 Zadaniem jednostki jest nadal zarządzanie gospo-
darką wodno – ściekową na terenie gminy.  Dokonano 
zmiany nazwy, ponieważ obecna kojarzyła się często 
mieszkańcom z zaopatrzeniem w energię elektryczną, co 

szczególnie było uciążliwe podczas awarii prądu w gmi-
nie. Właśnie wtedy do   Energetyki Ożarów Mazowiecki 
dzwonili mieszkańcy z pytaniami dot. awarii.  Obecna na-
zwa czyli „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie 
Mazowieckim” jest zgodny z profilem i rodzajem działal-
ności, bardziej czytelna i oczywista jest również dla od-
biorców naszych usług, szczególnie nowych, oraz kontra-
hentów.
 Nowa nazwa pociąga za sobą szereg zmian biurokra-
tycznych i proceduralnych, ale uważamy, że dokonana 
zmiana jest korzystna dla mieszkańców gminy.
       

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
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 czas świąteczny szybko minął. Zawsze żal tych 
pięknych, magicznych chwil i przyjaznej atmosfery. 
dlatego koncerty noworoczne cieszą się dużym zain-
teresowaniem. na moment można znów przenieść się 
do rodzinnych domów, kolacji przy wigilijnym stole, 
rozmów, do zapachu i smaku piernika. 

 6 stycznia spotkaliśmy się  na Koncercie Noworocz-
nym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Strasna 
Zaba w gościnnych progach Willa Wiosenna w Święci-
cach, gdzie serdecznie przyjęła nas Pani Kierownik Beata 
Wiśniewska wraz ze swoimi współpracownikami. 
Dzieci i młodzież przygotowywały się do występów przez 
trzy miesiące, na cotygodniowych zajęciach prowadzo-
nych przez Panią Karinę Kowalczyk-wolontariuszkę pra-
cującą w Stowarzyszeniu Strasna Zaba.

 Koncert rozpoczęliśmy utworem „Pierwsza Gwiazda” 
w wykonaniu Magdaleny Przybyszewskiej, Kariny Kowal-
czyk i Jędrzeja Czerwonogrodzkiego- obecnych i byłych 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im.F. 
Chopina w Warszawie, których zaprosiliśmy na nasz kon-
cert.
 W tym dniu jednak najważniejsi byli podopieczni Sto-
warzyszenia. Widzowie wysłuchali kilkunastu utworów 
w wykonaniu dzieci i młodzieży uczęszczających na cy-
kliczne zajęcia zorganizowane przez Stowarzyszenie przy 
Gimnazjum w Płochocinie. W programie były kolędy, pa-
storałki i piosenki świąteczno- noworoczne. Wszyscy wy-
konawcy zaprezentowali się wyjątkowo.  Na scenie swoje 
talenty prezentowali: Kinga Borowicz, Klara Dobrzyńska, 
Kinga Kaczanowska, Agnieszka Kasperek, Natalia Kaspe-
rek, Ola Koms, Klaudia Kucio, Kuba Ptasiński, Karolina 
Puchalska, Weronika Raczyńska, Weronika Wolska- Rze-
wuska oraz Oliwia Wrzosik. Oprócz utworów wokalnych, 
wysłuchaliśmy instrumentalistów. Swoje umiejętności 
zaprezentował Szymon Fedoryk, grający na akordeonie 
kolędy: Cicha noc i Lulajże Jezuniu. Na zakończenie wszy-
scy wspólnie zaśpiewali kolędę, „Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki”.

 Korzystając z okazji spotkania w tak licznym gronie, 
wręczyliśmy nagrody dzieciom biorącym udział w co-
tygodniowych zajęciach plastycznych, prowadzonych 
przez Panią Kasię Tenderendę w ramach wolontariatu.
Salę zapełnili mieszkańcy naszej gminy, którzy przybyli 
na to wydarzenie całymi rodzinami. Wśród gości znaleźli 
się też Radni z naszego terenu: Pani Krystyna Tenderenda, 
Pan Dariusz Galant i Przewodniczący Rady Miejskiej Pan 
Andrzej Cichal. Niezwykle miłe słowa wypowiedzialne 
przez Radnych o Stowarzyszeniu, podopiecznych i or-
ganizatorach były wielkim dowodem uznania i zachętą 
do dalszej intensywnej pracy oraz odkrywaniu talentów 
wśród naszych dzieci. 
 Całość koncertu uświetnili nasi specjalni goście, rów-
nież instrumentaliści, pedagodzy ze Szkoły Muzycznej w 
Sochaczewie i Gimnazjum im. W. Pallottiego- Państwo 

Malwina i Adam Misiak. Ich doskonałe wykonania kolęd 
na wiolonczelę i akordeon zaciekawiły słuchaczy. Dzieci 
uczące się gry na instrumencie z podziwem patrzyły na 
kunszt muzyczny gości. 
 Miłym akcentem koncertu był słodki poczęstunek: 
domowe wypieki i pyszny piernik podarowany przez Pra-
cownię Cukierniczą Państwa Jancewicz z Płochocina.
Wszystkim darczyńcom, uczestnikom, wolontariuszom 
serdecznie dziękujemy. Życzymy, by ten rok obfitował w 
piękne, artystyczne wydarzenia z udziałem podopiecz-
nych Stowarzyszenia Strasna Zaba, na które już dziś Pań-
stwa serdecznie zapraszamy. Śledźcie nasz profil na Fa-
cebooku.

Emilia Badziak- Sudoł
Małgorzata Kowalczyk

kOncert nOWOrOcZny strasnej Zaby
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kaLendarium dOmu kuLtury „uŚmiech” 
Luty

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

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

 ▶ 11 lutego - niedziela godz. 16.00 Teatr Rodziców 
z Domu Kultury „Uśmiech” zaprasza na spektakl pt.: „Kra-
ina Czekolady”. Przedstawienie zostanie zaprezentowane 
na Scenie Ołtarzew, przy ul. Kilińskiego 20

 ▶ 17 lutego - sobota - godz. 16.00 Zapraszamy na re-
cital Katarzyny Żak „Piosenki z dobrym tekstem” współ-
organizowany z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazo-
wieckim

FiLia W jÓZeFOWie, uL. FabrycZna 15

 ▶  4 lutego 2018 - niedziela - godz. 9.00-14.00 Walne 
Zgromadzenie Członów Koła PZW nr 75 

 ▶ 11 lutego 2018 - niedziela - od godz. 17.00 „Za-
pusty” –  ostatkowy wieczorek taneczny dla dorosłych. 
Wstęp wolny! W programie: wieczorny korowód, zabawy 
i zwyczaje zapustowe, wieczorek taneczny z wodzirejem i 
„Kapelą z Uśmiechem”

 ▶ 25 lutego 2018 - niedziela - godz. 15.00 Przedsta-
wienie teatralne dla dzieci pt. „Zielona karuzela” - Teatr 
Parandyk. Wstęp wolny!

FiLia W brOnisZach, uL. prZyparkOWa 15    

 ▶ W niedzielę  4, 11, 18, 25 lutego - godz. 12.30 Msza św.

 ▶ 4 lutego - niedziela godz. 15.00 - 17.00 Bal karna-
wałowy dla dzieci „Misiowi Przyjaciele”. Wstęp wolny!

 ▶ 11 lutego - niedziela godz. 16.00 - 20.00  „Taneczny 
wieczorek ostatkowy” dla seniorów. Wstęp wolny!

 ▶ 18 lutego - niedziela godz. 15.00 Spektakl teatralny 
dla dzieci. Teatr PARANDYK  zaprezentuje w formie kaba-
retu  „Czarodziejski koncert życzeń”. Wstęp wolny!

 ▶ 25 lutego niedziela godz. 16.00 Wernisaż - pokon-
kursowa wystawa prac „Pani Zima”. Rozstrzygnięcie kon-
kursu i wręczenie nagród laureatom.

centrum inicjatyW spOłecZnych
uL. pOZnaŃska 292

 ▶ piątki godz. 15.45 Powtarzanki dla Trzeciaków. Za-
praszamy uczniów klas trzecich na bezpłatne zajęcia, któ-
re udowodnią, że nauka nie musi być trudna! Cały projekt 
przeprowadzają wolontariuszki z 7 klasy.

 ▶ piątki godz. 17.00 i 18.00 Konwersacje Engspiracje - 
po angielsku. Poznaj innych mieszkańców i porozmawiaj 
z nimi ... po angielsku, w miłej atmosferze. 

 ▶ 20 lutego godz. 18.00 Projekt „Zwiększanie kom-
petencji na rynku pracy” realizowany przy współpracy z 
Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego

 ▶ 28 lutego godz. 18.00 „Historia mówiona: Dawna 
Poznańska opowiada Halina Dziewulska”. Pani Halina za-
bierze nas w podróż po dawnym Ożarowie Mazowieckim.

kaLendarium bibLiOteki pubLicZnej - Luty

bibLiOteka pubLicZna 
W OżarOWie maZOWieckim, 

uL. sZkOLna 2

 ▶ Spotkanie autorskie z cyklu „Książka z Autografem”. 
Gość: Grzegorz Gołębiowski – 31.01, godz. 18.00–20.00                                                    
Autor powieści  „Cień przeszłości”.                                                                             

 ▶ Wykład on-line: Mikrobiotyczne zatrucia pokarmowe 
– 21.02, godz.17.15-19.00 - Wykład Wszechnicy Żywie-
niowej w SGGW, poprowadzi go dr Małgorzata Jałosiń-
ska. Wydarzenie współorganizowane jest z Ożarowskim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 

 ▶ Historia mówiona – gość: Halina Dziewulska: 28.02, 
godz. 18.00, Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Par-
ku”, ul. Poznańska 292. Spotkanie będące wsparciem prac 
nad Historią Mówioną Ożarowa Mazowieckiego. Pani 
Halina opowie nam o dawnej Poznańskiej… od Kabla do 
Ołtarzewa. 

stały prOGram
 ▶ Każda pierwsza środa miesiąca, obecnie 7.02, godz. 

17.00 – Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych
 ▶ Każdy poniedziałek (od 5.02), godz. 14.00-16.00 – 

PLANSZOMANIA
 ▶ Każdy wtorek i czwartek, godz. 17.00-18.00 - Czyta-

nie na Dywanie  

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

i wszystkich zapraszamy! 

 ▶ Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00 – Brydż
 ▶ Każdy czwartek, godz. 10.30-12.00 - Klub Pasjonaci
 ▶ Każdy piątek , godz. 17.30-18.30 - Nauka gry w szachy 

dla dzieci

 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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sZkOła rOdZenia W OżarOWie maZOWieckim

 W 2018 roku w Ożarowie mazowieckim plano-
wane są zajęcia szkoły rodzenia w ramach realizacji 
„programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów ma-
zowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na 
przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia”. 

 Program obejmował będzie 
zajęcia edukacyjne: teorię i prak-
tykę. Jeden cykl to 5 grupowych 
spotkań, każde trwające ok. 
3 godz. - 1 raz w tygodniu. 
Do udziału w programie zakwalifi-
kowane zostaną kobiety – miesz-
kanki Gminy Ożarów Mazowiecki 
- w ciąży fizjologicznej po 25 tygo-
dniu, posiadające zaświadczenie 
lekarskie na temat braku przeciw-
wskazań do udziału w zajęciach 
(teoretycznych i praktycznych) 
szkoły rodzenia oraz ojcowie dzie-
ci - mieszkańcy Gminy Ożarów 
Mazowiecki, deklarujący podjęcie 
cyklu edukacyjno-praktycznego 
przygotowującego do prawidło-
wego przebiegu ciąży, aktywnego 
porodu i połogu ich partnerek oraz właściwej i sprawnej 
opieki nad nowonarodzonym dzieckiem.
 Pierwszeństwo będą miały osoby spodziewające się 
pierwszego dziecka.
 Uczestnictwo w programie będzie dofinansowane 

przez Gminę Ożarów Mazowiecki w wysokości 85% kosz-
tów uczestnictwa w zajęciach.
 Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie na tere-
nie Gminy Ożarów Mazowiecki (w przypadku osób nie-
zameldowanych - zaświadczenie o rozliczaniu podatku 
w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Ożarów 

Mazowiecki) oraz zaświadczenie 
od lekarza o braku przeciwwska-
zań do udziału w zajęciach szkoły 
rodzenia i ćwiczeniach w  ramach 
zajęć.
 Osoby zainteresowane zapra-
szamy do śledzenia strony interne-
towej www.ozarow-mazowiecki.
pl; szczegóły wkrótce, po rozstrzy-
gnięciu konkursu ofert na realiza-
tora programu.
 Dodatkowych informacji 
udziela: Anna Fedoryk, Wydział 
Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego w Ożarowie Mazowieckim, 
tel. 22 731 32 57, a.fedoryk@ozaro-
w-mazowiecki.pl  

Urząd Miejski
Wydział Spraw Społecznych

karta dużej rOdZiny
– Zmiany Od 1 stycZnia 2018 r.

 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/  

 Gmina Ożarów mazowiecki zajęła i miejsce w internetowym 
głosowaniu na najlepszy projekt w plebiscycie „Lider Zmian, samo-
rząd 2017” organizowanym przez mazowiecką jednostkę Wdraża-
nia programów unijnych w Warszawie. 

 20 grudnia 2017 r. na uroczystej gali Burmistrz Ożarowa Mazowiec-
kiego Paweł Kanclerz odebrał wyróżnienie dla Gminy.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom 
Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy zagłosowali na nasz projekt. 

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

OżarÓW maZOWiecki
Liderem Zmian
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 9 grudnia uroczyście obchodziliśmy Ożarowski 
dzień Wolontariusza, nawiązujący do ogólnoświa-
towego dnia wolontariatu. Obchody przygotowały 
Fundacja „chcę mieć przyszłość i biblioteka publiczna 
w Ożarowie mazowieckim, pamiątkowe kubeczki dla 
wolontariuszy ufundowane zostały zaś przez burmi-
strza pawła kanclerza.

 Po powitaniu zaproszonych gości przez Dyrektor Bi-
blioteki Elżbietę Paderewską nastąpiła prezentacja grup 
i osób zajmujących się działalnością pomocową na tere-
nie naszej gminy. 
 Ewa Komor-Mazur opowiedziała o wolontariacie 
Fundacji „Chcę Mieć Przyszłość”, o akcjach adopcyjnych 
oraz o bardzo ważnym poszukiwaniu odpowiedzialnych 
domów tymczasowych dla psów i kotów. Uczestnicy 
spotkania obejrzeli film informujący o działaniach zre-
alizowanych w ramach projektu „Te co skaczą i fruwają” 
finansowanego z funduszy FIO, na którym widać także 
warsztaty przeprowadzone w Bibliotece. Dorota Sitnik 
oraz Katarzyna Jasińska z Fundacji „Ar-Ka-Do”, prowa-
dzącej Kącik Adopcyjny w Informatorze Ożarowskim, 
opowiedziały o swoich 14-letnich działaniach na rzecz 
psów i kotów w gminie. Barbara Łuczak z Centrum Ini-
cjatyw Społecznych „Przy Parku” ciekawie mówiła o wo-
lontariuszkach, które same opracowały program pomo-

cy „Powtarzanki dla trzeciaków”, mający na celu pomoc 
uczniom kończącym etap nauczania początkowego 
w  zkołach podstawowych przy bezproblemowym przej-
ściu do klas wyższych. Na zajęcia warto zwrócić uwagę 
- siódmoklasistki mają bowiem wspaniały plan na to, aby 
nauka okazała się łatwa. Anna Jaroń, znana już z dzia-
łalności Fundacji „Misericordia” mówiła natomiast o naj-
młodszym swoim projekcie, czyli o Fundacji „Sanna”, któ-
ra z założenia pomagać będzie potrzebującym dzieciom 
z terenu naszej gminy. 
 Na zakończenie i Biblioteka mogła pochwalić się swo-
imi wolontariuszami oraz pracownikami, którzy z  nimi 
działają. W roku szkolnym 2017/18 zarejestrowanych 
mamy bowiem aż 35 wolontariuszy - uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów i liceów. Wolontariuszy spotkać 
można w Bibliotece Głównej oraz w Filii nr 1 w Józefowie, 

gdzie pracują od poniedziałku do soboty, po 1 godzinie 
tygodniowo. Blogują, wyszukują zabawy i   zagadki dla 
dzieci – zdarza się też, że sami je piszą, grają w szachy 
i planszówki, piszą książki – właściwie chyba łatwiej po-
wiedzieć, czym się nie zajmują. Najmłodszy Ernest - ma 10 
lat i wkrótce samodzielnie prowadzić będzie Planszoma-
nię, najstarsi dawno osiągnęli pełnoletność. Wśród doro-
słych wspomagających pracę Biblioteki znaleźli się w tym 
roku: Lidia Balcerzak i Marzena Kałużna - autorki koloro-
wanki „Ożarów Mazowiecki 2017”, Przemysław Borowicz 
prowadzący regularnie od wielu lat naukę gry w szachy 
dla dzieci w Filii nr 1 w Józefowie, a także Marcin Kasiński 
uczący młodzież kodowania na warsztatach w bibliotece 
głównej. Pan Marcin podczas krótkiej prezentacji poka-
zał nam wszystkim, że bycie wolontariuszem jest proste 
i bardzo satysfakcjonujące - wystarczy mieć wiedzę i chęć 
dzielenia się nią.
 W imieniu władz samorządowych Ożarowa Mazo-
wieckiego głos zabrał radny Tadeusz Szmigiel, który 
podziękował wolontariuszom za całoroczną pracę, pod-
kreślił jak ważna jest bezinteresowność i chęć niesienia 
pomocy innym, a także z przyjemnością zauważył, że wo-
lontariat to nie tylko domena ludzi młodych.
 Dla wolontariuszy zagrał zespół Wieczorki Jazzowe, 
prezentując utwory dla wszystkich pokoleń, a po kon-
cercie zaprosiliśmy gości na poczęstunek, który przygo-

towały wspólnie wolontariuszki Biblioteki Publicznej oraz 
Fundacji „Chcę Mieć Przyszłość”. Dziękujemy za wspaniały 
Ożarowski Dzień Wolontariusza 2017, który na długo po-
zwoli nam zapamiętać, że cytując Bruno Ferrero „dobro 
się mnoży, kiedy się je dzieli”.

Zdjęcia Victoria Tucholka (również wolontariuszka)
Tekst: Ewa Sobieraj, 

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

dObrO się mnOży, kiedy się je dZieLi 
- OżarOWski dZieŃ WOLOntariusZa 2017
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 banki, operatorzy komórkowi, towarzystwa ubez-
pieczeń, i inne duże podmioty codziennie zawierają 
setki umów, z których wynika dla obywatela obowią-
zek zapłaty - kredytu, abonamentu lub jakichkolwiek 
innych świadczeń. ilość zawieranych, a w konsekwen-
cji obsługiwanych umów powoduje, że podmioty te 
często zapominają o upływie terminu przedawnienia 
niespłaconych świadczeń.

 Termin przedawnienia uregulowany jest w art.117 i n. 
kodeksu cywilnego. Art. 118 kodeksu cywilnego stano-
wi, iż termin przedawnienia wynosi 10 lat, a jeśli chodzi 
o świadczenia okresowe lub związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 3 lata. Co istotne termin ten 
należy liczyć począwszy od dnia wymagalności świad-
czenia. Powyższe można zobrazować za pomocą nastę-
pujących przykładów:

1. Pan X zawiera z Panem Y umowę sprzedaży samocho-
du w dniu 1 stycznia 2007 roku. Pan Y zobowiązuje się 
zapłacić cenę za samochód do dnia 1 lutego 2007 roku. 
Mimo, że umowa została zawarta w dniu 1 stycznia 2007 
roku, to termin przedawnienia rozpoczyna biec w dniu 1 
lutego 2007 roku, bowiem był to ostatni dzień w jakim 
Pan Y musiał zapłacić cenę. Termin przedawnienia wynosi 
10 lat i upłynie w dniu 1 lutego 2017 roku.

2. Bank zawiera z Panem Y umowę kredytową w dniu 1 
lutego 2007 roku. Pan Y nie spłaca rat kredytu, wobec 
czego Bank wypowiada umowę w dniu 1 sierpnia 2007 
roku. Od tej chwili Pan Y ma obowiązek spłacić całość 
kredytu. Termin przedawnienia upłynie w dniu 1 sierpnia 
2010 roku, bowiem Bank prowadzi działalność gospo-
darczą i termin przedawnienia wynosi tylko 3 lata. Jeśli 
więc w okresie pomiędzy 1 sierpnia 2007 roku a 1 sierp-
nia 2010 roku Bank nie wytoczy powództwa przed sądem 
o to roszczenie, będzie ono przedawnione.

 Przedawnienie roszczenia nie powoduje, że nie moż-
na dochodzić go od dłużnika, a w szczególności występo-
wać o jego zasądzenie do sądu powszechnego. Jednakże 
w takim wypadku, jeśli przed sądem dłużnik wskaże, że 
wnosi o oddalenie powództwa z uwagi na przedawnienie 
- sąd powództwo oddali. Istotne, że jeśli dłużnik nie zro-
bi nic w postępowaniu sądowym, sąd zasądzi od niego 
roszczenie. Najważniejsze w tym wypadku jest aby pod-
jąć obronę przed sądem.

 Duże firmy, wiedząc o przedawnieniu roszczeń sprze-
dają je firmą windykacyjnym lub tzw. funduszom sekury-
tyzacyjnym, odzyskując w ten sposób część wierzytelno-
ści. Następnie przedmiotowe firmy i fundusze wzywają 
dłużników do zapłaty roszczeń, często po kilkunastu la-
tach, a następnie – licząc na bierność dłużnika – wystę-
pują o ich zasądzenie do sądu. Jak wskazano wyżej, je-
śli dłużnik nie zajmie przed sądem żadnego stanowiska 
z powołaniem się na przedawnienie, sąd wyda wyrok za-
sądzający, co niestety często zdarza się w praktyce.
 Ostatnio można jednak zaobserwować niepokojącą 
praktykę, polegającą na tym, że firmy windykacyjne na-
chalnie dzwonią do dłużników, nagabują ich, grożą im 
postępowaniem sądowym oraz wpisem do KRD. Rozmo-
wy telefoniczne często przypominają uliczne zaczepki. 
Z relacji klientów naszej Kancelarii, wynika że przez tele-
fon słyszą m.in. „Gdzie Pan/Pani ma honor?” lub „Czy nie 
wstyd Panu/Pani przed rodziną i dziećmi za swoją nie-
odpowiedzialność?” Nadto w razie podniesienia zarzutu 
przedawnienia przed sądem firmy cofają powództwo lub 
nawet pomimo oddalenia powództwa (zarzut przedaw-
nienia jest zarzutem formalnym i sąd nie bada sprawy 
merytorycznie) sprzedają dług dalej i kolejna firma po-
nownie dochodzi długu, stosując podobną praktykę.
 Tego rodzaju działania są niedopuszczalne, prócz na-
ruszenia prawa karnego, mogą stanowić naruszenie dóbr 
osobistych. W szczególności prawo do dobrego imienia, 
czy prawa do miru domowego i spokoju psychicznego. 
W takich wypadkach, po uprzednim pisemnym wezwa-
niu firmy do zaprzestania tego rodzaju działań, zasadnym 
zdaje się wytoczenie powództwa do sądu cywilnego 
obejmującego żądanie zobowiązania firmy do zaniecha-
nia naruszeń dóbr osobistych, zobowiązania do przepro-
szenia, a nadto z żądaniem zapłaty zadośćuczynienia. 
Zasądzane dotychczas kwoty zadośćuczynienia są sto-
sunkowo wysokie, bowiem przeciętnie jest to od 7.000 zł 
do nawet 15.000 zł. Ważniejszym jednak jest odzyskanie 
spokoju psychicznego. Nadto być może masowe kiero-
wanie pozwów, zniechęci firmy do stosowania tego ro-
dzaju praktyk, z uwagi na ewentualną odpowiedzialność 
cywilną, w tym finansową.  

  Maciej Dujka
Kancelaria Radców Prawnych 

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j.
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budOWa  kanaLiZacji sanitarnej W brOnisZach
 Gmina Ożarów Mazowiecki zakończyła zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Kwiatowej w miejscowości Bronisze. Celem przebudowy była poprawa funkcjonowania systemu odprowadza-
nia ścieków na w/w obszarze. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 460,0m. Stare 
rury kamionkowe o średnicy Ø250mm zostały zastąpione rurami PVC o średnicach od Ø160mm do Ø250mm.

Łukasz Czyż
Wydział Inwestycji i Remontów
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składniki na około 40 sztuk:
•	 1	kg	mąki	pszennej
•	 3	saszetki	po	7	gram	(21	g)	drożdży	suchych	-	użyłem	
Dr. Oetkera
•	 około	130	g	cukru	drobnoziarnistego		
•	 500	ml	letniego	mleka
•	 6	żółtek	(klasy	L)
•	 1	całe	jajko	(klasy	L)
•	 100	g	masła	82%	
•	 laska	wanilii	(lub	małe	opakowanie	cukru	wanilinowe-
go)
•	 50	ml	spirytusu	
•	 sok	i	skórka	otarta	z	1	średniej	cytryny
•	 pół	łyżeczki	soli

ponadto:
•	 tłuszcz	do	smażenia	-	olej	rzepakowy	
•	 konfitura	różana	lub	marmolada	wieloowocowa
•	 cukier	puder	do	posypania	lub	lukier	(1	szklankę	cu-
kru pudru rozprowadzić z 2 - 3 łyżkami gorącej wody. 
Cukier puder utrzeć z wodą do gładkości. Gęstość lukru 
regulować przez dodatek wody lub cukru)

robimy paczki :
 Mąkę przesiać, wymieszać z suchymi drożdżami oraz 
z solą. Dodać pozostałe składniki (oprócz alkoholu oraz 
masła) dokładnie wyrobić, pod koniec wyrabiania należy 
stopniowo dodawać, rozpuszczone letnie masło. Ciasto 
wyrabiamy do czasu, gdy będzie łatwo odchodziło od rąk 
i miski. Następnie dodajemy spirytus. Zagniatamy  ciasto 
do całkowitego połączenia się składników. Wyrobienie 
ciasta jest najważniejszą z czynności przy przygotowy-
waniu pączków. Musi być ono gładkie i elastyczne.   

 Następnie ciasto uformować w kulę, włożyć do opró-
szonej mąką miski, przykryć i odstawić w ciepłe miejsce 
do podwojenia objętości (około 1,5 godziny). Po tym 
czasie wyrośnięte ciasto wyjąć na oprószony mąką blat 
lub stolnicę, krótko wyrobić. Formować ręcznie na kształt 
kulek tj. odrywać kawałki ciasta wielkości większej man-
darynki (ok. 50 g). Tak uformowane kawałki ciasta lekko 
spłaszczyć - wtedy będą miały ładny kształt przy smaże-
niu.  W sam środek ciasta nałożyć 1 pełną łyżeczkę konfi-
tury i dokładnie skleić.  
 Tak przygotowane pączki,  odłożyć na ręczniczek lub 
stolnicę oprószoną mąką pszenną, przykryć ściereczką 
i pozostawić w cieple do podwojenia objętości (około 30 
minut). 
 Smażyć w głębokim tłuszczu, w  temperaturze około 
175 C, z obu stron, na złoty kolor. Kiedy wiemy, że tłuszcz 
osiągnął odpowiednią temperaturę do smażenia? Nic 
prostszego, robimy szybki test. Odrywamy kawałek cia-
sta i wrzucamy do smażenia. Jeśli ciasto zacznie od razu 
skiwerczeć, a po 1 minucie ma lekko brązowy kolor, tem-
peratura tłuszczu jest idealna! 
 Pączki po usmażeniu wyjąć, osączyć na papierowym 
ręczniku, posypać cukrem pudrem lub udekorować lu-
krem oraz skórką pomarańczy. 

MT
źródło: na podstawie przepisu z bloga mojewypieki.pl

Tłusty czwartek a domowy pączek

Z przepiśnika pana domu

 uważacie, że usmażenie dobrego pączka to trudne zadanie?  W stycz-
niowym numerze informatora Ożarowskiego podpowiadamy,  jak zrobić 
dobre, lekko cytrynowe, puszyste pączki. potrzebują one ręcznie wyrobio-
nego ciasta oraz konfitury różanej lub marmolady wieloowocowej. poniżej 
prosty przepis, wypróbowany przeze mnie wielokrotnie. tłusty czwartek, w 
tym roku przypada na 8 lutego, zachęcamy do skorzystanie z przepisu i przysłania zdjęcia ze swoimi pączkami 
na e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl. na autorów najciekawszych zdjęć czekają zestawy z artykułami 
promocyjnymi gminy Ożarów mazowiecki.
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 starosta powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej (dz. u. z 2017 r. poz. 2030 t.j.) powiat War-
szawski Zachodni realizuje od  2016 r. zadanie zle-
cone z zakresu administracji rządowej polegające na 
udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 W 2018 roku na terenie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego działa pięć punktów pomocy prawnej, w 
których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób 
uprawnionych, określonych w/w ustawą, w tym punkt w 
Ożarowie Mazowieckim, tak jak dotychczas.

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

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

 Przypominamy posiadaczom Ożarowskiej Karty Rodziny 3+ o gromadzeniu paragonów (z numerem karty miej-
skiej/legitymacji) za zakup biletów imiennych, długookresowych – miesięcznych lub kwartalnych, zakupionych na 
dojazd dziecka do szkoły średniej lub wyższej. 
Od 1 do 10 czerwca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków o dopłatę do biletu w ramach „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”. 
 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi warunków uzyskania dopłaty: 
www.ozarow-mazowiecki.pl zakładka: Karta Rodziny 3+.

Urząd Miejski Wydział Spraw Społecznych

dOpłata dO biLetu W ramach „OżarOWskiej karty rOdZiny 3+”
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WsZyscy OdbierajĄ  dypLOmy. 
mamy i my!

 Fundacja Chcę Mieć Przyszłość - dzięki wsparciu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - realizowała w 2017 
roku projekt „Te co skaczą i fruwają”. W ramach projektu 
powstał film, który został uhonorowany główną nagrodą 
w konkursie „Opowiedz o Swoim Projekcie” organizowa-
nym przez Mazowsze Lokalne. Realizatorzy przedsięwzię-
cia dziękują paniom Elżbiecie Paderewskiej i Ewie Sobie-
raj, które zgodziły się, aby część warsztatów odbywała się 
w Bibliotece Publicznej, nie zważając na niedogodności 
związane m.in. z dużym hałasem. Największe podzięko-
wania kierujemy do Victorii Tucholki - za przepiękne foto-
grafie - i do Sławka Jankowskiego - za zebranie wszystkie-
go w spójną, filmową całość.
 Bohaterami filmu, którym także chcemy serdecznie 
podziękować, są przede wszystkim uczestnicy warszta-
tów. Nasze słowa uznania - zwłaszcza dla tych - najmłod-
szych, 4-6 letnich dzieci, które pod czujnym okiem mam, 
tatusiów i dziadków, niestrudzenie budowały karmniki 
i domki lęgowe dla ptaków, nietoperzy i owadów.
http://mazowszelokalnie.pl/konkurs-opowiedz-o-swoim
-projekcie-4/
 

Ewa Komor - Mazur
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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, 05-850 Gołaszew, ul. Wspólna 12b
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

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!

Wszechobecna, straszna ciemność, ból nie do zniesienia, samotność, 
strach i tęsknota. Tymi kilkoma słowami można opisać historię życia reja... 
Kiedyś miał swojego człowieka, był mu wierny, kochał go i służył mu ze 
wszystkich sił. rej zachorował, miał jaskrę, 
stracił wzrok i wtedy ten jego człowiek od-
płacił mu za tą całą miłość i poświęcenie. 
Wywiózł swojego przyjaciela i  zostawił 
w  lesie. Co musiał wtedy czuć rej? Za-
mknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jeste-
ście w  obcym miejscu, nic nie widzicie, nie 

wiecie co się stało i co z wami będzie... Przerażająca ciemność i paniczny strach. Ból, 
rej miał bardzo powiększone gałki oczne, z których ciekła krew. I żal i tęsknota za czło-
wiekiem, którego rej tak kochał, a który potraktował go jak śmiecia, tylko dlatego, że 
przestał widzieć... Stał nieruchomo przerażony i bezbronny i czekał już chyba tylko na 
śmierć.  

rej trafił najpierw do schroniska, potem 
do hoteliku i wreszcie do domu tymczaso-
wego w którym niestety mieszka w kojcu… 
Jednak rej potrzebuje innych warunków 
i  swojego człowieka takiego prawdziwego, 
kochającego bo takiego bez serca już kiedyś 
miał . Psiak kocha ludzi, uwielbia być w centrum uwagi, uwielbia głaskanie 
i pieszczoty. Pomimo tego co przeszedł ma w sobie ogromną radość życia 
i ufność człowiekowi.  Do miłości wzrok jest niepotrzebny, potrzebne jest 
wielkie psie serce. rej ma ok. 7 lat, jest średnim psem. Obecnie rej ma 
gałki oczne w szczątkowej postaci-nie cierpi, nie potrzebuje żadnej specja-
listycznej opieki i żadnego leczenia. Potrafi chodzić na smyczy. W nowym 
domu rej musi być jedynakiem, nie akceptuje innych psów. Może za to 
zamieszkać w domu, w którym są koty. Jest zaszczepiony, zaczipowany 
i  wykastrowany. Szukamy dla reja odpowiedzialnego domu, najlepiej  
z ogrodem, domu na resztę życia, który pokocha reja całym sercem - tak 
jak on na to zasługuje. Nowy właściciel musi wykazać się zrozumieniem 
i cierpliwością, ponieważ rej jako pies niewidomy - musi się nauczyć ume-
blowania mieszkania, nowych dźwięków i zapachów. A za to zyska naj-
wierniejszego przyjaciela, który odda mu całe swoje psie serce... 

Kontakt w sprawie adopcji: 507-415-468, 665-158-238.

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
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w ożarowie
Mazowieckim

 W niedzielę, 14 stycznia uczestniczyliśmy w 26 Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W naszym Domu 
Kultury już tradycyjnie mieścił się Sztab. W tym roku wraz 
z wolontariuszami wspieraliśmy zbiórkę środków dla wy-
równania szans w leczeniu noworodków. Najmłodszym  
wolontariuszem był Artur Grenda, który wraz z rodzeń-
stwem wytrwale kwestował dla najmłodszych potrzebu-
jących. Licytację wsparli również mieszkańcy Ożarowa 
i pobliskich miejscowości, za co raz jeszcze z serca dzię-
kujemy. Wspólnymi siłami zebraliśmy 20 732, 71 zł !!!
 Serdeczne podziękowania kierujemy również dla 
Pizzerii Jerry, Cukierni Ożarowskiej, MCC Mazurkas Con-
ference Centre & Hotel , jak również Zakładu Usług Ko-
munalnych za okazaną pomoc i wsparcie.

Viola Wściseł
Dom Kultury „Uśmiech”

Foto: Dom Kultury „Uśmiech”

 Po raz drugi ożarowscy strażacy ochotnicy uczestni-
czyli w biegu zorganizowanym w dniu finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Policz się z cu-
krzycą”.
 Silna grupa pięciu strażaków ratowników przebiegła 
5 kilometrowy bieg a pozostali druhowie wraz z druży-
ną młodzieżową dopingowali wszystkich na trasie biegu. 
Nie obyło się bez zdarzenia losowego. Około 100 metrów 
przed metą, w tunelu, jeden z biegaczy przewrócił się na 
nierównej kostce brukowej, uderzając rękoma i głową 
o nawierzchnię.
 Nasi biegacze przerwali bieg i do czasu przyjazdu ka-
retki udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej.
 Samochód IVECO, którym pojechaliśmy pięknie pre-
zentował się na ul. Marszałkowskiej a nowy proporzec, 
zrobiony specjalnie na tę okazję, powiewał na wietrze 
podczas biegu.
 Więcej informacji na strażackim FB „straż pożarna OSP 
Ożarów Mazowiecki”. Zapraszamy do odwiedzenia nasze-
go fanpaga.

Tekst i foto: Jarek Rasiński 



Zimowy spacer
po Ożarowie...

Foto: Michał Turkas, Paweł Krupa


