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Okładka: 
Laureaci konkursu „Okładka IO”- zdjęcie w Parku 
Ołtarzewskim. Foto: M.Turkas, P.Krupa

bOiskO W ŚWięcicach

 W kolejnym roku szkolnym 2018/2019 dzieci ze 
szkoły podstawowej w Święcicach będą mogły cieszyć 
się nowym wielofunkcyjnym boiskiem, które powsta-
nie w miejscu obecnego obiektu. prace rozpoczną się 
już wiosną…

 Do realizacji zostało zaplanowane nowoczesne boisko 
z nawierzchnią polipropylenową  o powierzchni  1 792 m2 
przeznaczone do piłki ręcznej, koszykówki, piłki nożnej 
oraz siatkówki. Po względem funkcjonalności, trwałości 
i  odporności na warunki atmosferyczne  zastosowana 
technologia przewyższa tradycyjne nawierzchnie synte-
tyczne. Boisko zostanie wyposażone w odwodnienie oraz 
piłkochwyty dla większego komfortu korzystania. Kolo-
rystycznie wkomponowane zostanie w otaczającą archi-
tekturę miejscowości. Wartość całej inwestycji to około 
500 tys. złotych.
 Planowana do zastosowania przy boisku technolo-
gia, ma taką zaletę, że chroni stawy zawodników przed 
kontuzjami, bo bardzo dobrze amortyzuje obciążenia 
przy skakaniu i bieganiu. W Polsce jest nowością,  dużą 
popularność zyskała ostatnimi laty w USA.  Rozwiązanie 
to sprawdziło się już na boisku przy ul. Floriana w Ożaro-
wie Mazowieckim, które oddane zostało do użytku latem 
2016 r. – tak opisuje wybraną technologię budowy boiska 
Dariusz Jasionek, pracownik Wydziału Inwestycji i Remon-
tów.
 Obecnie uczniowie korzystają z trawiastego boiska, 
które przeznaczone jest tylko do piłki nożnej. 
   

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Boisko przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim
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informujemy, iż za zgodą ministra cyfryzacji 
w urzędzie miejskim w Ożarowie mazowieckim zo-
stał uruchomiony punkt potwierdzania profilu Za-
ufanego. 

uruchomienie punktu potwierdzającego pozwa-
la na upowszechnienie profilu Zaufanego jako na-
rzędzia umożliwiającego dostęp do e-usług świad-
czonych przez Gminę Ożarów mazowiecki oraz inne 
podmioty publiczne.

Profil Zaufany jest bezpłatnym, mobilnym 
podpisem elektronicznym służącym do po-
twierdzania tożsamości podczas kontaktu 
z administracją i jest alternatywą dla płatnego 
podpisu elektronicznego z certyfikatem kwa-
lifikowanym. Podobnie jak podpis odręczny 
– identyfikuje osobę, która wykorzystuje ten 
profil.

Dzięki wykorzystaniu Profilu Zaufanego 
mieszkaniec może załatwić sprawy administra-
cyjne drogą elektroniczną bez konieczności 
osobistego udania się do Urzędu, 24 godziny 
na dobę i z dowolnego miejsca z dostępem 
do Internetu. Niebawem w Gminie Ożarów 
Mazowiecki zostaną uruchomione e-Usługi, 

do których za pomocą Profilu Zaufanego będą mogli 
uwierzytelnić się mieszkańcy i „bez wychodzenia z domu” 
dokonać m.in. opłat lokalnych, rejestracji dzieci do szkół 
i przedszkoli oraz załatwić większość spraw urzędowych. 
Ponadto za pomocą Profilu Zaufanego możemy uwierzy-
telnić się m.in. w portalach: Platformy Usług Elektronicz-
nych ZUS (PUE ZUS), Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (CEiDG), Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców (CEPiK), konsultacje.gov.pl, Emp@
tia.

W celu utworzenia Profilu Zaufanego należy:

1. Zarejestrować konto na stronie profilu zaufanego 
pod adresem PZ.GOV.PL lub na elektronicznej platformie 
usług administracji publicznej ePUAP.GOV.PL.   

2. W okresie do 14 dni od rejestracji konta, zgłosić się 
do Punktu Potwierdzającego( np. Biuro Podawcze Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim – w godzinach pra-
cy urzędu) w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego.

3. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby 
wnioskującej na podstawie dowodu osobistego, pasz-
portu lub prawa jazdy. Potwierdzenie tożsamości zajmuje 
zwykle nie więcej, niż kilka minut.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wnio-
sku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwier-
dzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePU-
AP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny.

Profil Zaufany potwierdza się na okres 3 lat i jego waż-
ność może być ponownie przedłużana na taki sam 
okres.

Szczegółowe informacje dotyczące platformy Pro-
filu Zaufanego oraz ePUAP można znaleźć na stronie: 
EPUAP.GOV.PL 

Serdecznie zapraszamy do zakładania i potwier-
dzania Profilu Zaufanego.

Maciej Poligaj
Referat Informatyki
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j uchwały podjęte  na XLiX sesji rady miejskiej 
w Ożarowie mazowieckim w dniu 25 stycznia 2018 r.

1. uchwała nr XLiX/507/18 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki
2. uchwała nr XLiX/508/18 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.  
3. uchwała nr XLiX/509/18 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
4. uchwała nr XLiX/510/18 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
5. uchwała nr XLiX/511/18 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
6. uchwała nr XLiX/512/18 w sprawie współdziałania 
Gminy Ożarów Mazowiecki z Gminą Brwinów przy wyko-
naniu na terenie gminy Ożarów Mazowiecki i gminy Brwi-
nów remontu mostu na rzece Utracie.
7. uchwała nr XLiX/513/18 w sprawie ustalenia prze-
biegu dróg publicznych kategorii gminnej na obszarze 
miasta Ożarów Mazowiecki.
8. uchwała nr XLiX/514/18 w sprawie ustalenia prze-
biegu dróg publicznych kategorii gminnej na obszarze 
gminy Ożarów Mazowiecki.
9. uchwała nr XLiX/515/18 w sprawie utworzenia 
spółki pod firmą Centrum Widowiskowo - Sportowe Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością z siedzibą w Kręczkach.
10. uchwała nr XLiX/516/18 w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepu-
blicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki przez inne niż Gmina Ożarów 
Mazowiecki osoby prawne i fizyczne, trybu i zakresu kon-
troli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ter-
minu i sposobu rozliczenia dotacji.
11. uchwała nr XLiX/517/18 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Budżetowej na 2018 rok.
12. uchwała nr XLiX/518/18 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Obywatelskiej na 2018 rok.
13. uchwała nr XLiX/519/18 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Gospodarczej na 2018 rok.
14. uchwała nr XLiX/520/18 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Społeczno - Technicznej na 2018 rok.
15. uchwała nr XLiX/521/18 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

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).

W zakresie zamówień publicznych
podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: Agencja Ochrony „JUWENTUS” z siedzi-
bą w Warszawie na świadczenie usług ochrony mienia 
i monitoringu budynków na terenie Gminy Ożarów Ma-
zowiecki w latach 2018/2019: 

A. za cenę jednostkową brutto za jedną godzinę 
agenta ochrony w budynku Gminy Ożarów Mazowiecki 
przy ul. konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim w wy-
sokości 20,85 zł brutto (wartość świadczonych usług nie 
może przekroczyć kwoty ofertowej brutto za realizację 
usług w okresie obowiązywania umowy tj. 14-u miesię-
cy w wysokości: 212.170,00 zł brutto)

B. za cenę jednostkową brutto za jedną godzinę 
agenta ochrony  w budynku Gminy Ożarów Mazowiecki 
przy ul.  poznańskiej 165 w Ożarowie Mazowieckim w 
wysokości 20,85 zł brutto (wartość świadczonych usług 
nie może przekroczyć kwoty ofertowej brutto za realiza-
cję usług w okresie obowiązywania umowy tj. 14-u mie-
sięcy w wysokości: 212.170,00 zł brutto) 

 ▶ miesięczny abonament za usługi  monitoringu:
C. budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej  2 

w Ożarowie Mazowieckim - w wysokości  61,50 zł brutto
D. budynek Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa przy 

ul. Mazowieckiej 12/13 w Ożarowie Mazowieckim - w wy-
sokości 61,50 zł brutto

E. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny „UZALEŻNIEŃ” 
przy ul. Poznańskiej 167A w Ożarowie Mazowieckim - 
w wysokości 340,30 zł brutto (wartość świadczonych 

usług nie może przekroczyć kwoty ofertowej brutto za 
realizację usług w okresie obowiązywania umowy tj. 12-u 
miesięcy w wysokości: 5.559,60 zł brutto)

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ modernizację boiska i budowę ogrodzenia przy Szko-
le Podstawowej w Święcicach

 ▶ termomodernizację pływalni miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim w ramach projektu „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów 
Mazowiecki”

 ▶ wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew 
i krzewów oraz inne prace związane z utrzymaniem ziele-
ni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

 ▶ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

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

ZamÓWienia pubLicZne
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 ▶ W dniach 09–11 stycznia dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie 
Mazowieckim uczestniczyły w warsztatach chemicznych 
pt: „Chemia jest ciekawa”. 

 ▶ 10 stycznia w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
odbyła się Gala Finałowa II edycji konkursu kolęd i pasto-
rałek im. Pawła Buczyńskiego. Honorowym gościem Gali 
była Pani Alicja Buczyńska - żona kompozytora. 

 ▶ W dniach 15-26 stycznia na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki prowadzona była akcja „Zima w mieście 
2018”, w której brały udział cztery szkoły podstawowe 
prowadzone przez Gminę Ożarów Mazowiecki tj.: 
•	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim;
•	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy 
w  Ożarowie Mazowieckim;
•	Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płocho-
cinie;
•	Szkoła Podstawowa w Duchnicach.

Celem głównym akcji „Zima w mieście 2018” było m.in.
•	Zapewnienie uczniom szkoły ciekawej i bezpiecznej 

formy spędzenia czasu wolnego od zajęć dydaktycz-
nych;
•	 Informowanie o zasadach bezpiecznego spędzania 
czasu na świeżym powietrzu;
•	Przybliżanie uczniom tajników sztuki teatralnej po-
przez wyjazdy do teatru;
•	Rozwijanie u uczniów zainteresowań wychowaniem 
fizycznym poprzez udział w licznych formach aktywno-
ści ruchowej;
•	Rozwijanie umiejętności tanecznych i plastycznych 
uczniów poprzez udział w warsztatach. 

 ▶ Od 1.02 do 9.02 w holu głównym Szkoły Podstawo-
wej w  Duchnicach można było zobaczyć wystawę prac 
plastycznych „Arcydzieła malarstwa – portret”. Na wysta-
wie zaprezentowano prace plastyczne uczniów szkoły 
wykonane podczas lekcji plastyki w klasach 5 i w klasie 6. 
Zaprezentowane prace to portrety wzorowane na arcy-
dziełach malarstwa. Wystawa cieszyła się dużym zainte-
resowaniem wśród uczniów, rodziców oraz gości odwie-
dzających szkołę.

OŚWiata

kuLtura
dOm kuLtury ,,uŚmiech” 

W OżarOWie maZOWieckim

 ▶ 14 stycznia zorganizowano 26 Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy

 ▶ 20 stycznia Koncert kolęd w wykonaniu Zespołu 
ENEJ

 ▶ 28 stycznia zorganizowano Wieczorek taneczny dla 
seniorów

 ▶ 4 lutego zorganizowano Wieczorek taneczny dla se-
niorów

 ▶ 11 lutego Teatr Rodziców z Domu Kultury „Uśmiech” 
zaprezentował spektakl pt.: „Kraina Czekolady”

centrum inicjatyW spOłecZnych 
„prZy parku”

 ▶ od 15 do 19 stycznia  odbyły się warsztaty kulinarne 
w ramach Ferii z „Uśmiechem”

 ▶ 23 stycznia - wykład pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy pod tytułem „Metody poszukiwania pracy 
- Jak odpowiednio przygotować się do powrotu na rynek 
pracy” w ramach projektu „Zwiększanie kompetencji na 
rynku pracy”

 ▶ 2 lutego został wyemitowany film pt. „Casablanca”  
w ramach projektu „Retro kino” 

 ▶ 9 lutego emisja filmu pt. „Porgy i Bess” w ramach 
projektu „Moja Muzyka” dla Ożarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

FiLia dOmu kuLtury „uŚmiech”
W jÓZeFOWie 

 ▶ 21 stycznia zaprezentowano przedstawienie dla 
dzieci pt. „Kosmiczne przygody” w wykonaniu Teatru Dur
-Moll

 ▶ 28 stycznia zorganizowano Disco bańkowe dla dzieci 

FiLia dOmu kuLtury „uŚmiech”
W brOnisZach

 ▶ od 22 do 26 stycznia warsztaty twórcze oraz teatral-
ne w ramach akcji „Ferie z Uśmiechem”

 ▶ 28 stycznia Wystąpił Teatr Improwizacji Afront ze 
spektaklem „Rewolucje rodzinne - czyli całe życie z wa-
riatami”

 ▶ 4 lutego Zorganizowano „Bal karnawałowy” dla dzieci 
 ▶ 11 lutego „Ostatki” taneczne dla seniorów
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Ostatniego dnia stycznia weszła w życie ustawa 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udzia-
łu obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych. 
ten akt o dość skomplikowanej nazwie wywoływał 
wiele emocji, bo też wprowadza bardzo dużo zmian 
w ustawach: o samorządzie  gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim ale także, jeśli nie przede wszystkim,  
w kodeksie wyborczym. W kolejnych numerach infor-
matora Ożarowskiego będą omawiane kolejne z nich. 

Zacznijmy zatem….

kadencyjność

 Począwszy od najbliższych wyborów kadencja zarów-
no rady miejskiej  jak i burmistrza trwać będzie 5 lat (do-
tychczas 4 lata).Taki sam okres kadencji wprowadzono do 
rady powiatu i sejmiku województwa.
  Istotną zmianą jest wprowadzenie zakazu kandydo-
wania na burmistrza osobie, która pełniła tę funkcję przez 
2. kadencje. Zaznaczam od razu, że ostatecznie uznano, iż 
jako pierwszą traktuje się kadencję 2018-2023. W prakty-
ce zatem burmistrz wybrany w najbliższych wyborach bę-
dzie mógł kandydować na kolejną kadencję (2023-2028), 
i po tym czasie, niezależnie od  jego fachowości, rzetelno-
ści, umiejętności i potencjalnego poparcia mieszkańców, 
nie będzie mógł już ubiegać się o stanowisko burmistrza.
Dodatkowo kandydatowi na burmistrza zakazano jed-
noczesnego kandydowania do rady powiatu czy sejmiku 
województwa. Może on natomiast kandydować do rady 
miejskiej, w której kandyduje na burmistrza.

Okręgi wielomandatowe

 Wyłącznie w małych gminach, do 20.000 mieszkań-
ców, pozostawiono jednomandatowe okręgi wyborcze. 
We wszystkich pozostałych gminach wprowadzono okrę-
gi wielomandatowe. Co to oznacza w praktyce….
 Nowy Kodeks Wyborczy określa, że w gminie liczącej 
powyżej 20.000 mieszkańców (czyli takiej jak Ożarów Ma-
zowiecki) tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera 
się od 5 do 8 radnych (art.418 §2). I tu należy połączyć 
matematykę z logistyką, bo: 

1. uwzględnia się normę przedstawicielstwa: dzieli 
się liczbę mieszkańców przez liczę radnych dla określenia 

„wagi” mandatu; w naszym przypadku na jednego rad-
nego przypada 1.098,48 mieszkańca niezależnie od płci 
i wieku; 

2. oddziela się miasto od wsi a następnie łączy ze 
sobą jednostki pomocnicze – odpowiednio osiedla i so-
łectwa -  aż do uzyskania odpowiedniej dla okręgu  liczby 
mandatów czyli liczby wybieranych radnych (od 5 do 8). 
 Rada Miejska zobowiązana jest do podjęcia uchwały 
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w termi-
nie do 1 kwietnia br. Taką czynność Rada podejmie po raz 
ostatni bowiem generalnie założono, że podziału gminy 
na okręgi dokonywać będą komisarze wyborczy. W tym 
roku, prawdopodobnie ze względu na napięty kalendarz 
przygotowań do wyborów, powoływania nowych komi-
sarzy etc, pozostawiono to tym, którzy swój teren, więzi 
społeczne, uwarunkowania, znają najlepiej. 
 Pamiętać należy, że niezależnie czy będziemy głoso-
wać w okręgu 5-o czy 8-o mandatowym, mamy JEDEN 
głos i możemy postawić tylko JEDEN znak X (co najmniej 
dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki).

Obwody głosowania

 Podobnie jak w przypadku okręgów wyborczych, po-
działu gminy na obwody głosowania i ustalanie siedzib 
obwodowych komisji wyborczych, nowelizacja Kodeksu 
wyborczego przypisuje komisarzowi wyborczemu. I ana-
logicznie, wyłącznie w tym roku, uprawnienie to przeka-
zano radzie miejskiej, która w terminie do końca kwietnia 
zobligowana jest do podjęcia uchwały w tej sprawie.
 W gminie Ożarów Mazowiecki dotychczas wyznaczo-
nych było 21 obwodów (21 komisji obwodowych) i jeden 
odrębny obwód w Domu Opiekuńczo Leczniczym w Pi-
laszkowie.  Zasady podziału gminy na stałe obwody gło-
sowania szczęśliwie nie zmieniły się w sposób znaczący. 
Poprzednio obwód obejmował od 500 do 3.000 miesz-
kańców. Obecnie – od 500 do 4.000 mieszkańców. Moż-
liwym jest zatem pozostawienie tych samych obwodów 
i tych samych siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
do których już wszyscy się przyzwyczailiśmy. 
 Nowością zaś będzie powołanie dwóch oddzielnych 
komisji do każdego z obwodów. Jedna komisja będzie 
odpowiedzialna za przeprowadzenie głosowania w lo-
kalu wyborczym, druga zaś za liczenie głosów. Ale o tym 
i pozostałych zmianach w Kodeksie wyborczym w kolej-
nym numerze Informatora Ożarowskiego.

Jolanta Niegrzybowska
Sekretarz Gminy

WybOry 
samOrZĄdOWe 
2018
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System Elektronicznych Rekrutacji dostępny będzie od 1 marca 2018 r. na stronie  

www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl
Po wejściu na stronę prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczoną na niej Instrukcją dla rodziców, a następnie postępowanie 
zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwolą one Państwu na prawidłowe i sprawne wypełnienie wniosku rekrutacyjnego  

dla dziecka i złożenie go do wybranej placówki oświatowej.

Pierwszym krokiem w elektronicznej rekrutacji jest założenie przez Państwa indywidualnego konta rodzica/opiekuna prawnego  
w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji od momentu złożenia 

wniosku aż do zakończenia procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej. Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji 
widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego 

wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail. 

W procesie rekrutacji ważny jest wybór właściwego typu rekrutacji:

Do przedszkola:
Wybierz rekrutację podstawową na rok szkolny 2018/2019 i złóż wniosek o przyjęcie dziecka:

o kontynuację uczęszczania dziecka do przedszkola 
lub 

o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wybierz rekrutację podstawową na rok szkolny 2018/2019 i złóż wniosek o przyjęcie dziecka:
 
 

Szanowni Państwo,

W Gminie Ożarów Mazowiecki po raz pierwszy 
rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych 
odbędzie się za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji. 

Ponadto, w Systemie Elektronicznych Rekrutacji znajdziecie Państwo najważniejsze informacje i aktualną ofertę edukacyjną  
wszystkich publicznych placówek oświatowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. 

 
Uwaga:

Po zakwalifikowaniu dziecka do placówki oświatowej rodzic/opiekun prawny powinien w Systemie Elektronicznych Rekrutacji  
potwierdzić przyjęcie dziecka do danej placówki. Brak takiego potwierdzenia oznacza rezygnację. 

 
Informujemy również o możliwości skorzystania z ogólnodostępnych stanowisk komputerowych znajdujących się w:

  Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach, ul. Przyparkowa 15, pn.-pt. 12.00-20.00
  Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie, ul. Fabryczna 15, pn.-pt. 12.00-20.00
  Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 292, pn.-pt. 12.00-20.00

Szczegółowe informacje: Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 721 28 23

Do oddziału  
przedszkolnego

Do klasy pierwszej  
szkoły podstawowej

II

I

III
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 Gmina Ożarów mazowiecki kontynuuje usuwanie 
odpadów zawierających azbest. Zadanie obejmuje 
demontaż, odbiór (wyrobów wcześniej zdeponowa-
nych), transport i utylizację. 
 Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawiera-
jących azbest refundowana jest w 100% osobom fizycz-
nym oraz jednostkom użyteczności publicznej, jedynym 
kosztem jakie ponoszą jest nowe pokrycie dachu. Osoby 
prawne powinny usuwać wyroby zawierające azbest na 
własny koszt. 
 W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców 
zainteresowanych usunięciem pokryć dachowych z eter-
nitu lub odbiorem już zdjętego, do składania 
wniosków w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 
Mazowieckim (osobiście, drogą pocztową lub 
elektroniczną – dla osób posiadających podpis 
elektroniczny). 
 Formularz wniosku można pobrać w  Wy-
dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Ko-
lejowa 2, pokój nr 112 lub ze strony www.oza-
row-mazowiecki.doc.pl, zakładka – azbest. 

 ▶ osoby planujące demontaż eternitu skła-
dają wniosek wypełniony wraz z informacją 
o wyrobach zawierających azbest oraz po-
twierdzeniem złożenia w Starostwie Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 
129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wniosku 
o zgłoszenie robót niewymagających pozwo-

lenia na budowę/rozbiórkę;
 ▶ osoby posiadające eternit do odbioru składają wypeł-

niony wniosek wraz z informacją o wyrobach zawierają-
cych azbest.
 Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich 
wpływu do wyczerpania środków na bieżący rok. 
 Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod 
nr tel. (22) 731 32 64, 731 32 63.

Robert Głazowski
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

aZbest – inFOrmacja dOtycZĄca WniOskÓW

 tym razem nie jest to wiadomość z komendy,  ani 
telewizji, że złapano na terenie gminy groźnych prze-
stępców. nie. to wiadomość z biblioteki publicznej. 

 31 stycznia 2018 mieliśmy okazję gościć u siebie 
pierwszego autora kryminałów w naszej gminie.  Dr hab. 
Grzegorz Gołębiowski, jest przyjacielem biblioteki, bywa 
na naszych spotkaniach, opracowuje na Wikipedii biogra-
my naszych gości. Tym milej było nam go widzieć w roli 
debiutanta z kryminałem „Cień przeszłości”. 
 Rozmawialiśmy o… właściwie wszystkim. Jak to jest 
pisać prozę, kiedy dotąd pisało się teksty naukowe, jak 
uprawdopodobnić historię kryminalną i połączyć ją 
z wątkiem miłosnym, sporą dawką historii i wiedzy gene-
alogicznej. 
 Rozmawialiśmy o historii i genealogii, ponieważ bo-
haterem książki jest  młody genealog Adam Floriański. 
Pewnego dnia, w Archiwum Głównym Akt Dawnych, 
spotyka przypadkiem staruszka przeglądającego ma-
teriały z parafii, której księgi właśnie on studiuje. Nagle 
nieznajomy mężczyzna opuszcza archiwum i zostawia 
tam walizkę. Adam postanawia się nią zaopiekować do 
czasu odszukania jej właściciela. W walizce znajduje stare, 
wojenne dokumenty i tajemniczy, zaszyfrowany pendri-
ve. Zaintrygowany, odnawia znajomość  z Anną, dawną 
koleżanką zajmująca się informatyką, która łamie hasło 
i nieświadomie znajduje się w wirze bardzo dziwnych 

wydarzeń. Okazuje się bowiem, że zawartość torby jest 
cenniejsza, niż oboje przypuszczali i staje się obiektem 
pożądania niebezpiecznych, bezwzględnych ludzi...
 W spotkaniu wzięło udział ponad trzydzieścioro gości, 
którzy kupili książki i ustawili się w kolejce po autografy. 
Bohater spotkania otrzymał od nas pamiątkowy prezent 
– pióro… Zapraszamy na kolejne „Książki z autografem”!

Wojciech Albiński
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

pierWsZy kryminał Z OżarOWa maZOWieckieGO
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 plac zabaw dla dzieci i strefa street workout to 
atrakcje jakie samorząd gminy Ożarów mazowiecki 
zapewni mieszkańcom józefowa, płochocina i okolic 
na najbliższy sezon wakacyjny. inwestycja zrealizo-
wana zostanie w józefowie, przy ul. Fabrycznej 15.  
pracownicy Wydziału inwestycji i remontów przepro-
wadzają obecnie procedurę uzyskania wymaganych 
prawem pozwoleń oraz  przygotowują przetarg na 
wyłonienie wykonawcy inwestycji. 

 Nowy plac zabaw, zgodnie z wytycznymi przygoto-
wanymi przez projektantów, będzie po-
dzielony na strefy funkcjonalne dla dzie-
ci najmłodszych, średnich i  większych. 
Wśród atrakcji znajdą się m.in. huśtawki, 
karuzele, piramida linowa, służąca do 
różnych form wspinaczki, zjazd linowy 
tzw. tyrolka oraz zestawy wielofunkcyjne 
z wieżami i zjeżdżalniami i piaskownica.
 Na placu pozostanie wydzielona stre-
fa do spotkań, pikników oraz animacji.  
W miejscach, gdzie zainstalowane będą 
urządzenia zabawowe zostanie ułożona 
nawierzchnia bezpieczna. 
 Street workout to dyscyplina będąca 
uliczną odmianą kalisteniki, czyli trenin-

gu siłowego. Dzięki takiemu treningowi kształtujemy 
mięśnie, poprawiamy równowagę i zwinność, a także ko-
ordynację ruchową. Ta forma aktywności,  polega na wy-
konywaniu różnego rodzaju ćwiczeń na drążkach. W par-
ku  miejskim w Ożarowie Mazowieckim znajduje się już 
od 2016 roku zestaw do street workoutu i cieszy się dużą 
popularnością, szczególnie latem.
 Otrzymywaliśmy sygnały, że brakuje takiego miejsca 
właśnie w Józefowie i okolicach dlatego wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Jest to sport dla 
każdego, trening można wykonać nawet podczas space-

ru z psem. Aktywność ta nie wymaga spe-
cjalnego przygotowania, sama w sobie 
może być przygotowaniem do uprawiania 
innych dyscyplin sportowych – tak o in-
westycji mówi, Paweł Kanclerz, burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego.

 Całość inwestycji to koszt ponad 500 
tys. złotych, a realizacja rozłożona jest na 
dwa etapy. 

Na podstawie materiałów z Wydziału 
Inwestycji i Remontów

  Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik

pLac ZabaW i street WOrkOut  W jÓZeFOWie

 przedszkole „szczęśliwa Gwiazdeczka” po raz ko-
lejny wzięło udział w projekcie „international kinder-
garten”.  
 W okresie od 04.12.2017 r. do 12.01.2018 r. (przez 6 
tygodni) placówka gościła dwie wolontariuszki z Chin.  
Celem projektu było wykreowanie u najmłodszych dzieci 
podstaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur po-
przez umożliwienie im interakcji z reprezentantami róż-

nych państw. 
 R e a l i z a c j a 
projektu odbywała 
się poprzez orga-
nizację codziennej 
formy warsztato-
wej pracy wolon-
tariuszy z dziećmi 
w poszczególnych 
grupach przy wyko-
rzystaniu wewnętrz-
nych programów 
p r z e d s z k o l n y c h 
napisanych przez 

dyrektor ds. dydaktycznych – p. Krystynę Antczak-Jączyk 
oraz prezentacji multimedialnych przygotowanych przez 
gości tłumaczonych z języka angielskiego przez pracow-
ników placówki.
 W ramach tych zajęć dzieci poznawały tamtejsze 
zwyczaje noworoczne, tradycyjne stroje, bajki, zabawy 

ruchowe, tańce, sztu-
ki walki, bogatą sym-
bolikę znaków i kolorów oraz chińskie pismo. Atrakcją 
programu było „oryginalne chińskie gotowanie”  w wyko-
naniu gości, podczas którego dzieci miały możliwość za-
obserwować, jak powstaje chińska zupa oraz skosztować 
przygotowanej potrawy. 
 Goście z Chin natomiast, w tym szczególnym okre-
sie, zasmakowali w naszej rodzimej świątecznej atmos-
ferze podczas przedszkolnych występów jasełkowych 
zakończonych warsztatami plastycznymi, które zostały 
uświetnione wykonaniem kolędy „Cicha noc” w języku 
angielskim oraz chińskim przy akompaniamencie jednej 
z wolontariuszek.
Projekt umożliwił dzieciom ukształtowanie postawy 
otwartości i ciekawości w poznawaniu świata poprzez 
codzienne obcowanie z inną kulturą. 
 Zainteresowani pracą z projektem „International Kin-
dergarten” mogli na bieżąco śledzić fotorelację na stronie 
przedszkola www.gwiazdeczka.com.pl oraz na facebo-
ok’u przedszkolnym.
 Dziękujemy Panu Burmistrzowi Pawłowi Kanclerzowi 
za upominki z logo Ożarowa Mazowieckiego dla gości 
z Chin biorących udział w projekcie.
                               

 Katarzyna Łazarewicz – organ prowadzący przedszkole
    Krystyna Antczak-Jączyk  - dyrektor d/s dydaktycznych
     oraz cały Personel przedszkola        

prOjekt „internatiOnaL kinderGarten”
W prZedsZkOLu „sZcZęŚLiWa GWiaZdecZka“



informator Ożarowski: Jak zaczęła się Państwa znajo-
mość?
krystyna dąbrowska: Poznaliśmy się w  czerwcu 1974 
roku, na boisku Klubu Sportowego „Ożarowianka”. Mój 
tato był wówczas prezesem klubu, ponieważ nie miał 
syna, na mecze zabierał mnie. Mąż grał w drużynie senio-
rów. Pewnej niedzieli  podczas ważnego meczu z drużyną 
niemiecką, zobaczyłam Stasia po raz pierwszy. Po meczu 
była zabawa w klubie w Broniszach dla członków Klubu, 
osób towarzyszących i gości z Niemiec, i tak się poznali-
śmy. Mąż mnie wypatrzył, poprosił  do tańca, potem ko-
lejny raz i tak to się zaczęło…

iO: Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia?
stanisław dąbrowski: Chyba tak, skoro do tej pory je-
steśmy razem.

iO: Jak się Państwo umawiali na randki? Nie było przecież 
telefonów komórkowych, ani Facebooka.
kd:  Kiedy się poznaliśmy, miałam ponad 17 lat.  Stasio 
pracował w Fabryce Kabli. Ja chodziłam jeszcze do szko-
ły. Podczas spotkania umawialiśmy się na kolejne, np. za 
dwa dni o określonej  godzinie. Mieliśmy tak zwane „dni 
randkowe” – wtorek, czwartek, sobota i niedziela. W so-
botę lub niedzielę były zazwyczaj wyjazdy na mecze, na 
które ja razem z nim jeździłam.
sd: Wówczas KS Ożarowianka grała w lidze okręgowej, co 

wiązało się z wyjazdami np. do Płocka, Sierpca, Żabieńca 
czy Przasnysza. Po powrocie z meczu, jechałem pocią-
giem do Błonia, a potem do Leszna, gdzie mieszkałem. 
Czasem nawet zdarzało mi się z Błonia iść pieszo do Lesz-
na, kiedy ostatni pociąg uciekł. Takie to były czasy

iO: Panie Stanisławie, co Pana urzekło w Pani Krystynie?
sd: Zakochałem się po prostu.

iO: 14 sierpnia 1976 r.  wzięliście Państwo ślub, co z tego 
dnia zapamiętaliście?
kd:  To były czasy, kiedy brało się oddzielnie ślub cywilny 
i kościelny.  Ślub cywilny był rano w Urzędzie Gminy w 
Ożarowie Mazowieckim, byliśmy my i świadkowie. Ślub 
kościelny był tego samego dnia po południu w Lesznie.  
Po ślubie cywilnym pojechaliśmy do Leszna,  przebra-
łam się i poszłam pomagać  w kuchni w przygotowaniu 
przyjęcia weselnego.  Moja ciocia była wówczas szefową 
kuchni w Restauracji Turystyczna w Ożarowie, ona dowo-
dziła przygotowaniami, a  ja, mama i przyszła teściowa 
pomagałyśmy jej. Wtedy wszystko organizowało się ina-
czej, dużo własnymi siłami z pomocą rodziny i bliskich. 
Sama też przygotowywałam się do ślubu, nie byłam u fry-
zjera,  zakręciłam loki, ubrałam sukienkę i byłam gotowa.
sd: Na ślub przyjechali też zawodnicy z Ożarowianki, 
którzy wracali właśnie z obozu sportowego z okolic Li-
dzbarka Warmińskiego.  W kościele byli również straża-

44 lata razem…

opowiedzieli nam państwo krystyna i stanisław dąbrowscy 
– mieszkańcy Ożarowa mazowieckiego.

jak to zrobić? 
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cy z lesznowskiej OSP, do której  należałem. Zrobili nam 
szpaler z toporkami w górze.  Krysia zobaczyła to dopiero 
na zdjęciu, z uroczystości „z przejęcia” nie pamiętała tego 
zupełnie. 
Na weselu grał zespół Mazowsze, z Karolina. Byli to zawo-
dowi muzycy. Na przyjęciu było około stu osób, wszystko 
odbywało się w remizie strażackiej. Pamiętam jeszcze, 
jak po kościele jechaliśmy na zdjęcia i popsuł nam się sa-
mochód, wszyscy czekali, a nas nie było…  pomogli nam 
wtedy strażacy.

iO: Minęło od tamtego czasu 42 lata, to dużo czy mało?
kd: Obiektywnie patrząc to dużo, ale wszystkie lata prze-
leciały  nam w mgnieniu oka. 
sd: Po ślubie przeprowadzi-
łem się do Ożarowa, miesz-
kaliśmy w bloku, przy ul. Po-
niatowskiego. Mieliśmy dwa 
pokoje. W 1978 roku urodzi-
ła się nasza córka Iwonka, 
potem w 1981 roku  -  syn 
Michał.  Pamiętam, że w li-
stopadzie 1981 r. dostaliśmy 
mieszkanie, w   którym obec-
nie mieszkamy. W grudniu 
tego samego roku nastał stan 
wojenny i przyjechali po mnie 
żołnierze, miałem stawić się 
do Legionowa. Byłem w woj-
sku cztery miesiące, a Krysia 
została sama z dwójką małych 
dzieci.
kd: Wprowadziliśmy się w  li-
stopadzie, a w grudniu ja z po-
wrotem wróciłam  z dziećmi 
do rodziców, bo Stasio był 
w  wojsku.  Wiedziałam, że 
mogę liczyć na pomoc  rodzi-
ców i siostry. 

iO: Jakie były najpiękniejsze chwile z tych ponad 40 lat 
razem?
kd i sd: Narodziny naszych dzieci. Dzieci są najważniej-
sze i ich zdrowie.

iO:  A najtrudniejsze momenty?
kd: Choroba męża i operacją kręgosłupa.  Potem długa 
rehabilitacja, ale daliśmy razem radę ze wszystkim. 
sd: Kiedy leżałem w szpitalu, na sali pooperacyjnej, Kry-
sia do mnie oczywiście przychodziła. Obok leżała młoda 
kobieta, od której  usłyszałem „Ale wy się Państwo musi-
cie kochać, bo tak jesteście jedno za drugim. Teraz rzadko 
się to spotyka.” Chyba coś w tym jest…
kd: Ja nie zamieniłabym mojego męża na nikogo innego 
na pewno!  Jak w każdym związku, zdarzały się też cza-
sem  „ciche dni”, o których może nie pamiętamy już dzisiaj. 
Mamy różne charaktery, Stasiu jest spokojny, zodiakalny 
skorpion, pamiętliwy, ale przechodzi nad wieloma spra-
wami do porządku dziennego. Ja jestem cholerykiem, 
muszę wyrzucić wszystko z siebie. Potem czasem żałuję, 
ale jak trzeba potrafię przeprosić, kiedy ochłonę. Czasem 

zdarza się, że mamy różne zdania i każdy stoi przy swoim, 
ale po głębszym przemyśleniu, potrafimy znaleźć wspól-
ne rozwiązanie.

iO: Macie Państwo czterech wnuków, spełniacie się jako 
dziadkowie?
kd: Wnuki kocha się inaczej niż własne dzieci, mamy dla 
nich więcej czasu i cierpliwości. 
sd: Opiekowałem się dwoma najstarszymi  wnukami. Fili-
pem od ósmego miesiąca życia do pójścia do przedszkola.  
Potem zostałem z 7-miesięcznym Piotrusiem. Kształtuje 
to niesamowitą więź, którą z wszystkimi wnukami mam 
do dzisiaj.  Teraz zaprowadzam, odbieram z przedszkola, 

ze szkoły i w pięciu chodzimy na 
plac zabaw, gramy w różne gry. 
Nie jestem zwolennikiem table-
tów i telewizora, więc organizuję 
wnukom czas po szkole inaczej, 
czytam im książki, rozwiązujemy 
zagadki, rysujemy itd.

iO: Jaka jest recepta na udany 
związek?
kd: Trzeba być dla siebie wyro-
zumiałym. Trzeba dużo rozma-
wiać. Przemilczenia prowadzą 
donikąd.  Spędzamy ze sobą 
dużo czasu, siedzimy pijąc kawę, 
herbatę i rozmawiamy o tym, co 
się zdarzyło, co planujemy. Te 
chwile są najważniejsze w naszej 
codzienności i  są czymś najcen-
niejszym, co możemy dać sobie 
nawzajem. Ważne, żeby się wza-
jemnie w życiu wspierać.  
sd: Zgadzam się z żoną, kiedy 
Krysia wraca z pracy, pytam jak 
minął dzień,  rozmawiamy, sta-
ram się rozładowywać  ewentu-
alne napięcia.  

iO: Co byście Państwo poradzili młodym małżeństwom 
z krótkim stażem?
kd: Trzeba rozmawiać i wybaczać sobie. Czasem nie da 
się zapomnieć, ale trzeba wybaczyć i żyć dalej. Kiedyś 
było inaczej, wychowani byliśmy w innych wartościach.  
Nawet jak się pokłóciliśmy czasem, to nigdy nie myśle-
liśmy o tym, żeby się rozstać.  Nie ma recepty, żeby od 
razu było wszystko dobrze, ludzie muszą się poznać i „do-
trzeć”.  Przyrzekamy na ślubie „na dobre i na złe”  i warto 
o tym pamiętać.  Trzeba próbować z trudności wychodzić 
razem.
sd: Problemy zawsze są i będą, ale łatwiej się rozwiązuje 
je we dwoje.  Trzeba chcieć być razem.

iO: Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę Państwu  wie-
lu lat razem,  w zdrowiu i szczęściu.

Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
Foto: archiwum rodzinne p. Dąbrowskich
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 W szkole podstawowej nr 1 im. janusza kusociń-
skiego prowadzimy zbiórkę starych, nieużywanych 
telefonów komórkowych; przekazujemy je do Funda-
cji Świętego mikołaja. 
 Stamtąd trafiają do firmy recyklingowej, która w za-
mian przekazuje pieniądze na działalność Fundacji i pro-
gram STYPENDIA ŚW. MIKOŁAJA. Program wspiera edu-
kacje najzdolniejszych dzieci z niezamożnych rodzin w 
całej Polsce.
 FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA (www.mikolaj.org.
pl) działa od 1998 roku. Głównym nurtem działań Fun-
dacji jest działalność edukacyjna i stypendialna. Przez 16 
lat Fundacja wspierała m. in. najzdolniejsze dzieci z nieza-
możnych rodzin, rodzinne domy dziecka, rodziny zastęp-
cze, chorych w hospicjum, samotne matki, żołnierzy ran-
nych na misjach. Wydaje książki, organizuje spotkania. Co 
roku uczestniczy w organizacji kampanii Dnia Papieskie-
go.
 Oddając zużyty telefon jednocześnie chronimy śro-
dowisko: zapobiegamy uwalnianiu się szkodliwych sub-
stancji do wody, gleby, powietrza i wypełniamy zapisy 
prawa o unieszkodliwianiu takiego sprzętu. Tym samym 
zwiększamy naszą odpowiedzialność za losy i zdrowie 
przyszłych pokoleń, ograniczamy szkodliwy wpływ na 
naturalne środowisko, zmniejszamy liczbę i masę odpa-
dów. 
 szczegóły zbiórki:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego (duża 
szkoła); recepcja przy wejściu do szkoły. 
Z aparatu należy wyjąć SIM, może też nie mieć baterii. 
Aktualna zbiórka zakończy się 30 marca 2018r.

Więcej informacji o samej akcji można przeczytać na stro-
nach: www.zbiorkatelefonow.pl, www.mikolaj.org.pl

Zapraszamy!

cZy stary, nieużyWany teLeFOn kOmÓrkOWy 
jest ci dO cZeGOŚ pOtrZebny? 

nie WiesZ cO Z nim ZrObić?
Oddaj GO Fundacji i pOmÓż dZieciOm!

 „Wolontariat w przepisach i praktyce” oraz „nie-
zależność ekonomiczna twojej organizacji” to tema-
ty szkoleń, w których bezpłatnie mogli uczestniczyć  
w  styczniu i lutym, członkowie organizacji pozarzą-
dowych z terenu gminy Ożarów mazowiecki.
 Szkolenia miały na celu zwiększenie wiedzy przed-
stawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na te-
mat wolontariatu. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest 
wolontariat, czym różni się od zatrudnienia, jak powinno 
wyglądać porozumienie o wolontariacie i kiedy wolonta-
riusza należy ubezpieczyć, oraz jak dokumentować jego 
pracę w organizacji. Szkolenie prowadziła pani Marta 
Walkowska-Lipko, która jest m.in. od 2015 roku Kierow-
nikiem Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania War-
szawskiego i zarządza pracą około 200 wolontariuszy. 
Posiada wiedzę i doświadczenie, jest autorką artykułów 
i komentarzy eksperckich z zakresu wolontariatu,  sama 
również jest wolontariuszką.
 Ciekawe było również szkolenie dotyczące ekonomi-

zacji organizacji pozarządowych, które pozwoliło człon-
kom organizacji spojrzeć inaczej na codzienne funkcjo-
nowanie stowarzyszeń i fundacji.  Zdobyli oni wiedzę jak 
dokonać analizy potencjału i zasobów organizacji oraz 
jakie są formy ekonomizacji. Szkolenie prowadziła Kata-
rzyna Bryczkowska – doradczyni kluczowa OWES.
 Szkolenia zostały zorganizowane przez Wydział Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego we współpracy z Ośrod-
kiem Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzysze-
niu BORIS (Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych). 
Szkolenia zrealizowane zostały w ramach projektu „Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie war-
szawsko-zachodnim”  współfinansowanego ze środków 
unijnych. Wzięło w nich udział ponad 30 osób.
        

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

sZkOLenia dLa OrGaniZacji pOZarZĄdOWych 
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 W niedzielę, 4 lutego 2018 na scenie Ołtarzew gościliśmy zespół wokalny notabene, który zaprezentował 
piosenki dla dzieci ze swoich płyt. 
 NotaBene to 14-osobowa grupa wokalna, śpiewająca a capella. Utworzony przez grono muzykujących przyjaciół 
zespół od 2008 roku działa regularnie pod kierownictwem artystycznym znakomitego chórmistrza, aranżera i kom-
pozytora Andrzeja Borzyma. Grupę tworzą młodzi, twórczy ludzie, których połączyła radość wspólnego śpiewania. 
Swoimi występami udowadniają, że głos ludzki to najwspanialszy instrument, z którego można wydobyć zaskakująco 
szeroką paletę barw. 
 W swoim repertuarze grupa wokalna NotaBene sięga po polskie piosenki XX stulecia, które zyskują nowe oblicze 
dzięki mistrzowskim aranżacjom Andrzeja Borzyma, a które można usłyszeć na płycie „Czarno na białym” ze specjal-
nym udziałem Pawła Wawrzeckiego. Znalazły się tam niezapomniane przeboje Marii Koterbskiej, Hanki Ordonówny, 
Skaldów, Alibabek, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej czy Kabaretu Starszych Panów. Artyści wykonują tak-
że utwory zagraniczne – znane standardy jazzowe, filmowe i musicalowe. Ważną częścią repertuaru grupy są piosenki 
dla dzieci, utrwalone na znakomicie przyjętym krążku „Gdyby tygrysy jadły irysy”. 
W projekcie tym gościnnie wystąpił Wojciech Malajkat. To właśnie piosenki dla najmłodszych melomanów mogliśmy 
usłyszeć podczas koncertu w Scenie Ołtarzew. 
 Do Ołtarzewa na koncert NotaBene przybyło tak dużo dzieci wraz z opiekunami, że 300-osobowa sala okazała się 
za mała. Na szczęście część małych słuchaczy usiadła na podłodze tuż przed sceną. Grupa NotaBene swój koncert 
rozpoczęła tytułowym utworem z płyty „Gdyby tygrysy jadły irysy”. Zespół zaprezentował różnorodne piosenki do 
słów Wandy Chotomskiej, Danuty Wawiłow, Joanny Kulmowej czy Ewy Szelburg-Zarembiny oraz z muzyką Jerzego 
Wasowskiego, Adama Markiewicza czy Andrzeja Borzyma, takie jak m.in.: Szła myszka po wodę, Wełniany baranek, 
Najeżony mały jeż, Raz chomik marchewkę wcinał, Tam-tam, Idzie Niebo ciemną nocą. Licznie zgromadzeni słuchacze 
usłyszeli również kompozycje z nowej płyty grupy NotaBene dla dzieci, zatytułowanej „Pióra czy kolce?”, która obecnie 
jest w trakcie realizacji. Na pożegnanie zespół wokalny NotaBene zaśpiewał znaną kołysankę Henryka Warsa do słów 
Ludwika Starskiego pt. Ach śpij kochanie. Po zakończeniu występu na dzieci czekała niespodzinka – cukierki irysy 
wraz z dostępnym dla wszystkich chętnych plakatem koncertu. 
 Mamy nadzieję, że grupa wokalna NotaBene zagości ponownie w Ożarowie Mazowieckim z nowymi propozycja-
mi zarówno płytowymi, jak i repertuarowymi. Koncerty takie jak ten najlepiej pokazują, jak wielkie jest zapotrzebowa-
nie na dobrą i wartościową muzykę dla dzieci.

dr Mariusz Latek
Foto: Paweł Krupa

czyli grupa wokalna NotaBene dzieciom



 Sobotni wieczór, 3 lutego w Scenie Ołtarzew należał do Hiszpanii. 
Licznie przybyli goście byli widzami i słuchaczami niecodziennego 
koncertu. Zamiast kolejnych wystąpień artystów, na scenie została 
opowiedziana muzyką, śpiewem i tańcem historia miłości torreadora 
do ujrzanej na corridzie dziewczyny. Tancerz z czerwoną muletą po-
rzuca ją na scenie, rezygnuje z toczenia walki z bykiem i rusza w po-
goń za ujrzaną w przelocie piękną dziewczyną. Zachwyt i miłość od 
pierwszego wejrzenia powodują, że  w marzeniach wyobraża sobie 
jak z nią tańczy. Ona z kolei, też zauroczona przystojnym torreadorem 
śpiewa tęsknie, szuka go w różnych miejscach, wypatruje wśród spo-
tykanych osób. Śpiewem oddaje zainteresowanie, zwątpienie, na-
dzieję na ponowne spotkanie. Cudowne dźwięki adagio z „Concier-
to de Aranjuez” J. Rodrigo czy „Wspomnienia z Alhambry” F. Tarregi 
rozbudzają we wszystkich obecnych pełne liryzmu i miłości emocje. 
Wreszcie tancerz zostawia ślady swojej bytności i układa na scenie 
krąg pąsowych róż. Dziewczyna je znajduje, odgaduje, że to znaki od 
ukochanego i wreszcie odnajdują się oboje wykonując taniec z wa-
chlarzami.  Szczęśliwe spotkanie próbuje zakłócić „ta trzecia”. Miłość 
jednak zwycięża. Historia ta została opowiedziana zmysłowym tań-
cem Sławomira Gresia, pełnym radości życia sopranem Anny Parysz 
do wtóru harfy, którą władała Agnieszka Bemowska i skrzypiec w rę-
kach Joanny Nogal. Usłyszeliśmy utwory głównie klasyków muzyki 
hiszpańskiej z jej złotego okresu przełomu XIX i XX wieku. 
 Wydarzenie odbyło się pod patronatem Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego Pawła Kanclerza. Wieczór został zorganizowany we 
współpracy z Biurem Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Pol-
sce, które udostępniło wystawę zdjęć piętnastu miast Hiszpanii wpi-
sanych na listę UNESCO, mini etiudy filmowe, zdjęcia oraz ulotki. 
 Goście wieczoru z zainteresowaniem oglądali przed i po kon-
cercie zdjęcia imponujących zabytków Hiszpanii. Filmy pokazujące 
piękno hiszpańskich krajobrazów, bogactwo zabytków, tętniące ży-
ciem miasta prezentowane były przez kwadrans przed koncertem. 
 Gościnnie wystąpił Łukasz Brzezina, który otwierał „Hiszpański 
Wieczór” i wirtuozowską grą na akordeonie ożywił ciemność i ciszę jaka zapadła na widowni i scenie, wprowadzając 
słuchaczy w klimat koncertu. Bezpośrednio po spektaklu goście dzielili się wrażeniami, częstowali słonecznymi poma-
rańczami i robili zdjęcia z artystami w kawiarence znajdującej się przy scenie.
 Organizatorzy mają nadzieję, że Hiszpania będzie się kojarzyła gościom z tym właśnie koncertem w Scenie Ołta-
rzew, a nie tylko z Don Kichotem z La Manchy, Picassem, Salvatore Dalim, Julio czy Enrique Iglesiasem, klubem Real 
Madryt czy FC Barcelona.

Grażyna Lipska-Zaremba

Wieczór Hiszpański. Opowieść o miłości i nienawiści
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 Serdecznie dziękuję za udział w ogłoszonym przez nas konkursie na  „bohaterów”  okładki lutowego wydania mie-
sięcznika Informator Ożarowski. Wpłynęło ponad 10 zgłoszeń od osób chętnych na przygodę z aparatem i Ożarowem 
Mazowieckim. Zwycięzcami konkursu zostali pani Anna Gawart i pan Konrad Ancyparowicz. 
 „Ożarów Mazowiecki kojarzy mi się z dzieciństwem, tutaj stawiałam pierwsze kroki, uczyłam się jeździć  na ro-
werze, kupiłam pierwszą skakankę w kiosku na osiedlu Obrońców Warszawy…  Mając około 7 lat wraz z rodzicami 
i siostrą wyprowadziliśmy się z Ożarowa, natomiast sentyment pozostał i wkraczając w dorosłe życie wróciłam tutaj. 
W międzyczasie poznałam Konrada i podjęliśmy decyzję o wspólnym zamieszkaniu w Ożarowie Mazowieckim. 
 Cenię to miasto szczególnie za wyjątkowych mieszkańców, którzy oprócz swojej otwartości na innych, także służą 
pomocą. Jeżdżąc codziennie do pracy autobusem 713 mam przyjemność poznawać wiele intersujących osób,  np.  
Panią, mającą prawie dorosłego syna, której jako osoba zajmująca się zawodowo rekrutacją pracowników,  mogłam 
doradzić, w jakim kierunku zawodowym syn powinien iść czy  Mężczyznę, który opowiedział mi o swojej ukochanej 
żonie i o tym, jakim to cudowny momentem w jego życiu była obecność przy narodzinach córki.
Ożarów Mazowiecki jest miejscem, gdzie można zaspokoić większość swoich potrzeb, pod względem zakupów 
i usług. Lubię nasze osiedlowe sklepiki, gdzie Panie ekspedientki zawsze witają szczerym uśmiechem. Cieszę się, że 
mam możliwość być częścią Ożarowa i widzę, jak na przestrzeni lat to miasto się rozwija.” - Anna Gawart

 Na wszystkich, którzy przesłali swoje zgłoszenia czekają upominki – niespodzianki. Proszę o kontakt: 
informator@ozarow-mazowiecki.pl lub 22 731 32 57.
 Serdecznie dziękujemy osobom, które pomogły nam w przygotowaniu mini-sesji: Jacek Andrzejczak - dyrektor 
GOSIR, Jarosław Rasiński i Strażacy z OSP w Ożarowie Mazowieckim oraz pani Anna Szczepanik - Anna Decor.

Zespół redakcyjny

K o n k u r s
„Okładka
Informatora 
Ożarowskiego”

Foto: Michał Turkas, Paweł Krupa



Informator Ożarowski 2/78 2018

Misteria od ponad pół wieku…
  Historia teatru Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie liczy 60 lat. Pierwsze przedstawienie 
alumni wystawili 6  stycznia 1957 r. Jajkowce, Wadowice i Ołtarzew – w tych 
miejscach kształtował się duch teatralnego przekazu pallotynów. Wraz z datą 13 
stycznia 1957 r. Ołtarzewski kronikarz zanotował następujące słowa: O 18.00 odbyło się przedstawienie jasełkowe 
za zaproszeniem dla szerszej publiczności. Przygotowano 600 miejsc dla starszych i 200 miejsc w ławkach dla dzieci. 
W innym miejscu czytamy: Ze wszystkich stron są telefony o bilety na Mysterium „Męki Pańskiej”. Po południu znowu 
zajeżdżały samochody na Mysterium. To właśnie Misteria Męki Pańskiej są największymi przedsięwzięciami alumnów 
zaangażowanych aktorsko. Dla przykładu, w styczniu 2006 roku, było zarezerwowanych 6590 biletów, a misterium 

obejrzało ponad 10 tys. widzów.
 Tegoroczne Misterium Męki Pańskiej zostało zatytułowane 
„Odnaleziony Chleb”. Opowiada o Jezusie, który jest w  stanie nasycić 
ludzi fizycznie jak i duchowo. Ten Jezus pozostał z nami w sakramencie 
Eucharystii i jest odpowiedzią na nasze tęsknoty, braki, rodzące się pytania 
o sens życia. Reżyserem i scenarzystą jest al.  Dominik Gaładyk SAC, 
student V roku w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Nad całością przedsięwzięcia 
czuwa ks. Przemysław Podlejski SAC, wicerektor pallotyńskiego 
seminarium. 
 Co zobaczymy na deskach „Sceny Ołtarzew”? Aktorów, rekwizyty, 
różne stroje… Ale to co przeżyjemy w głębi swojego serca - to pozostanie 
z nami na zawsze. Bo  wiara rodzi się ze słuchania, a Bóg ma nam do 
powiedzenia MIŁOŚĆ. 

al. Dominik Gaładyk SAC 
– pallotyn, alumn V roku Wyższego Seminarium Duchownego 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie

Cześć!

 Trwa właśnie okres rozliczania PIT-ów za 
2017 rok. Pewnie jeszcze nie wiecie, ale macie 
niepowtarzalną szansę wesprzeć mnie i dołożyć 
swoją cegiełkę do sukcesu. Chodzi oczywiście 
o  przekazanie jednego procenta podatku na 
Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, 
którego jestem członkiem. Pomoże to m.in. 
w zakupie biletów czy innych niezbędnych 
do wyjazdów rzeczy i wspomoże powyższą 
organizację.

 Jeżeli ktoś jest zdecydowany oddać ten 1% 
to może to zrobić wpisując poniższy numer KRS 
z dopiskiem „Rehabilitacja Aleks Walczak”.
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 Wyjątkowy koncert, prezentujący kolędy i pastorałki w wyjątkowych aranżacjach zespołu Enej miał miejsce 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. 
Koncert stanowił spektakularne wydarzenie muzyczne w naszej gminie, mogliśmy usłyszeć bliskie sercom kolędy 
i pastorałki w autorskich, oryginalnych aranżacjach, choć nie zabrakło też wykonań standardowych i refleksyj-
nych. Dla słuchaczy, wypełniających kościół po brzegi, była to okazja do pośpiewania razem z artystami i powro-
tu jeszcze na chwilę do minionych świat. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo na każdy kolejny utwór, co 
tworzyło niezwykłą atmosferę tego wydarzenia. Świetny kontakt z publicznością nawiązał lider zespołu, Piotr 
Sołoducha.
 Ten niezwykły projekt muzyczny, odwołujący się do tradycji kolędowania, miał w sobie niesamowitą energię, 
młodość i radość, właściwą dla koncertów grupy Enej. Wspaniałe dźwięki wyczarowane przez zespół na długo 
pozostały w sercach słuchaczy. Jeśli kiedyś ukaże się płyta z kolędami w wykonaniu tych świetnych muzyków to 
gorąco polecam, a jeszcze bardziej posłuchanie ich na żywo, w tym repertuarze.
 Wspominając ten świetny koncert, zapraszam Państwa do obejrzenia fotoreportażu. 
 

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Foto: Michał Turkas

Spotkanie z zespołem Enej 
w OZarowie

.
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kaLendarium dOmu kuLtury „uŚmiech” 
marZec

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

 ▶ 4 marca – niedziela – godz. 17.00 Wystawa malar-
stwa prof. Khaleda Basmadji

 ▶ 8 marca – czwartek – godz. 10.00 Eliminacje Gmin-
ne 41 Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka

 ▶ 11 marca – niedziela – godz. 17.00 Występ Kabaretu 
WEŹRZESZ z okazji Dnia Kobiet. Wstęp wolny!

 ▶ 18 marca – niedziela – godz. 16.00 Koncert Laure-
atów Eliminacji Gminnych 41. Konkursu Recytatorskiego 
Warszawska Syrenka

 ▶ 25 marca – niedziela – godz. 10.00-14.00 Ożarow-
skie Warsztaty Wielkanocne

FiLia W jÓZeFOWie, uL. FabrycZna 15

 ▶  4 marca - niedziela - godz. 16.00   Koncert dla Pań z 
okazji Dnia Kobiet.  Wstęp wolny! Wystąpią dzieci uczęsz-
czające na zajęcia wokalne oraz instrumentalne, z grupy 
Mazanki Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”, ze Świetlicy 
Środowiskowej w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefo-
wie oraz Zespół Seniorów „Wesołe Wdówki”.

 ▶ 11 marca - niedziela - godz. 15.00 Spektakl dla dzie-
ci pt.: „Profesor Pacyna i jego rodzina” w wykonaniu Te-
atru Pacuś z Łodzi. Wstęp wolny!

 ▶ 18 marca - niedziela - godz. 15.00 Warsztaty wielka-
nocne. Wstęp wolny!

 ▶
FiLia W brOnisZach, uL. prZyparkOWa 15    

 ▶ 4 marca - niedziela - godz.17.00 - 19.00 Warsztaty 
z okazji Dnia Kobiet - wyrób biżuterii z koralików i filcu. Wstęp 
wolny!

 ▶ 11 marca - niedziela - godz. 16.00 Spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet - Związek Rencistów i Emerytów, Koło nr 8. Im-
preza zamknięta.

 ▶ 18 marca - niedziela - godz.16.00 „Każdy może zostać 
Einsteinem - pokaz doświadczeń chemicznych dla dzieci”. 
Wstęp wolny!

centrum inicjatyW spOłecZnych
uL. pOZnaŃska 292

 ▶ 2 marca - piątek - godz. 19.15 Emisja filmu pt. „Prze-
minęło z wiatrem” w ramach projektu „Retro kino”. Wstęp 
wolny!

 ▶ 20 marca - wtorek - godz. 12.00 zostanie przeprowa-
dzony wykład przez pracowników Powiatowego Urzędu 
Pracy pt. „Działalność gospodarcza - podstawowe aspek-
ty związane z jej założeniem i prowadzeniem” w ramach 
projektu „Zwiększanie kompetencji na rynku pracy”.

kaLendarium bibLiOteki pubLicZnej - marZec

bibLiOteka pubLicZna 
W OżarOWie maZOWieckim, 

uL. sZkOLna 2

 ▶ Wystawa „stać nas na to” - płot przy ulicy Szkolnej 
– Marzec - Wystawa w ramach „70-lecia Biblioteki” – prze-
gląd nowoczesnych wnętrz bibliotecznych. 

 ▶ Warsztaty Wielkanocne – 14.03, g. 12.00-14.00 
i 16.00-18.00  Pisanki, kurczaczki i inne drobiazgi. Prowa-
dzi Hanna Wojaczek. 

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

16.00 w Oddziale dla Dzieci - Prowadzi wolontariusz Er-
nest Dziuba. 

 ▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych - Każda pierw-
sza środa miesiąca, obecnie 07.03, godz. 17.00 – 20.00

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

FiLia W jÓZeFOWie, uL. FabrycZna 15

stały program:                                                                                                                                              
 ▶ Brydż - Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00

 ▶ Kurs komputerowy dla seniorów - każdy czwartek, 
godz. 9.00-10.00  

 ▶ Klub Pasjonaci - każdy czwartek, godz. 10.30-12.00  
 ▶ Nauka gry w szachy dla dzieci - każdy piątek, godz. 

17.30-18.30  (oprócz 30 marca – Wielki Piątek)

FiLia W ŚWięcicach, uL. WarsZaWska 53

 ▶ Wieczór w Bibliotece „Być kobietą...” - 8 marca 2018 
godz. 18.30. Kobieta w poezji, utworach satyrycznych, 
tekstach piosenek i życiu codziennym... Spotkanie przy-
gotowane przez KGW i Filię Biblioteki.

 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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Ferie Z uŚmiechem

 podczas Ferii z „uśmiechem” zaprosiliśmy naj-
młodszych mieszkańców na szereg ciekawych zajęć, 
które odbywały się w Ożarowie mazowieckim oraz 
w naszych filiach w józefowie i broniszach. młodzież 
z Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” spędziła drugi ty-
dzień ferii na warsztatach tanecznych w Zawoi. 

 W Domu Kultury „Uśmiech” w ofercie znalazły się za-
jęcia z zakresu krawiectwa obejmujące zabawę z tkaniną 
oraz naukę szycia. Warsztaty poprowadziła pani Joanna 
Balicka.
 Ferie przy sztalugach skupiły miłośników malarstwa. 
W programie zajęć znalazły się m. in. takie zagadnienia, 
jak: malowanie farbami olejnymi na desce, malowanie 
akrylami oraz lawowanie tuszem na papierze, rysunek 
ołówkiem oraz węglem. Zajęcia poprowadziła instruktor 
Katarzyna Cyniak-Górnecka.

 

W Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” odbyły 
się warsztaty kulinarne dla dzieci. Warsztaty poprowa-
dziła pani Paulina z Mobilnego Centrum Kultury. Zajęcia 
okazały się bardzo ciekawym wyzwaniem. Uczestnicy 
pracowali z ogromnym zaangażowaniem i  pokazali, jak 
wiele nauczyli się w tak krótkim czasie oraz jak bogatym 
zmysłem kulinarnym dysponują, tworząc niebanalne, 
wymyślone i wykonane przez siebie dania: faszerowane 
papryki, sałatkę „Płonące ognisko” i słodki mus jogurtowy 

na bazie ananasa. Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom 
odkryją w sobie pasję do gotowania.
 Filia w Józefowie zaprosiła dzieci na warsztaty twór-
cze, rzeźbiarskie, z fotografii i animacji poklatkowej oraz 
warsztaty teatralne pt. „Lalka i ja”. Podczas warsztatów 
twórczych uczestnicy przygotowali m.in. prezent dla 
Babci i Dziadka - kalendarz na 2018 rok ze zdjęciem, de-
koracje karnawałowe, malowano również masą plastycz-
ną. Podczas warsztatów rzeźbiarskich wykonano rzeźbę 
z gliny, odlew gipsowy „Zimowy pejzaż”, rzeźbę z masy 
solnej. Na warsztatach z fotografii i animacji poklatkowej 
przygotowano wycinankowy film animacyjny.  Warsztaty 
twórcze, rzeźbiarskie, z fotografii i animacji poklatkowej 
poprowadziła instruktor Katarzyna Cyniak-Górnecka.
 Warsztaty teatralne, podczas których uczestnicy za-
poznali się m.in. z budową i animacją lalek, wyrażaniem 
emocji za pomocą lalek, tworzeniem spektaklu lalkowe-

go, poprowadziła instruktor Joanna Michrowska-Kamiń-
ska. 
 Zaprezentowano również przedstawienie dla dzieci 
pt. „Kosmiczne przygody” oraz zorganizowano Disco bań-
kowy bal karnawałowy dla dzieci. 

Tekst: Viola Wściseł, 
Zdjęcia: Katarzyna Cyniak-Górnecka i Barbara Łuczak, 
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,,Zima  w mieście  2018”  atrakcyjną ofertę dla dzieci. 
Zadbaliśmy zarówno o sferę duchową jak i rozrywkę. 
na każdy dzień zaplanowaliśmy wycieczki, a po po-
wrocie do szkoły, na uczestników akcji, czekały jesz-
cze inne atrakcje.
 Skorzystaliśmy z oferty  Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Lesznie w Gościńcu. Odwiedziliśmy Salę Zabaw 
Kolorado, kino, Centrum Nauki Kopernik, muzea: Sportu, 
Sztuki Nowoczesnej, Drukarstwa, Pragi, Stację Muzeum 
oraz Międzynarodową Wystawę Klocków Lego. Byliśmy 
również w Rezydencji Zalewskich na warsztatach cyrko-
wych.
 W trosce  o bezpieczeństwo, wszystkie dzieci spotka-
ły się z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Po południu 
dzieci uczestniczyły  w warsztatach  

plastycznych oraz naukowych, korzystały z zajęć na ba-
senie oraz pracowni komputerowej oraz brały udział  
w spektaklach przygotowanych przez teatr ,,Katarynka”
 W ramach podsumowania naszej akcji, postanowi-
liśmy zamieścić tylko niektóre opinie naszych uczniów, 
które będą najlepszą recenzją akcji ,,Zima w mieście” w SP 
nr 1.
 „Zima  w mieście” była bardzo 
udana. Były tam też osoby z innych 
klas. Zajęcia plastyczne na zimie w 
mieście były fajne. Robiliśmy obra-
zy z maku i kaszy oraz ozdoby dla 
dziewcząt. Jeździliśmy na fajne wy-
cieczki. Dla mnie najfajniejsze wy-
cieczki to Julinek i kino. Wycieczki 
były ciekawe. Trochę nauczyłam się 
w Muzeum Sportu. Bardzo podo-
bała mi się zima w mieście chociaż 
byłam tylko w pierwszym tygodniu”. 
- Magda kl. 3e 

 Najbardziej podobała mi się wy-
cieczka do cyrku. Wszystko było faj-
ne!  - Julia kl. 1e 

 Najbardziej podobało mi się 

w Kolorado. Była tam super szybka zjeżdżalnia, nadmu-
chany zamek, ściana wspinaczkowa, armata na piłki i UFO 
z piłkami. Bardzo chcę uczestniczyć w akcji ,,Lato w mie-
ście”. - Adam kl. 1e

 Było fajnie ale..... za krótko bo byłem tylko tydzień. 
Najfajniej wspominam basen i Julinek. - Mateusz 2a

 Wszystko było super i klocki Lego,  basen i Muzeum 
Kolejnictwa.  - Alan 2a 

 Trzeci rok  z rzędu uczestniczyłam w akcji ,,Zima  
w  mieście”. Sama wyraziłam chęć udziału, ponieważ 
w ubiegłych latach bardzo mi się podobała. W tym roku 
codziennie były wycieczki do rożnych ciekawych miejsc. 
Byliśmy  w Julinku, w Kolorado, Muzeum Bajek, Baśni 

i  Opowieści, Muzeum Sportu oraz w kinie. Mi 
najbardziej podobała się wycieczka do Muzeum 
Bajek i Baśni. Oglądaliśmy tam instrumenty po-
chodzące z różnych zakątków świata i mieliśmy 
okazję zrobić własną zabawkę. Oprócz wycieczek 
były zorganizowane zajęcia w  szkole. Braliśmy 
udział w warsztatach plastycznych oraz poszliśmy 
na basen. Warto było uczestniczyć w akcji ,,Zima 
w mieście”, żeby poznać nowe miejsca i dowie-
dzieć się czegoś nowego. Na pewno poproszę ro-
dziców, żeby zapisali mnie na ,,Lato  w mieście”.  
- Martyna kl. 3d

 ,,Fajnie spędziłem czas. Podobało mi się w miej-
scach, w których byliśmy”. - Rafał kl. 3e 

 To tylko część opinii,  jakie otrzymaliśmy od dzieci. 
Mamy nadzieję, że te, które zaprezentowaliśmy, pokażą, 
że w szkole można ciekawie spędzić nawet ferie.
        

Małgorzata Polańska

,,Zima  W mieŚcie 2018”
W sZkOLe pOdstaWOWej nr 1 W OżarOWie maZOWieckim
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Ferie Ze strasnĄ ZabĄ

 W pierwszym tygodniu ferii zimowych Stowarzy-
szenie Strasna Zaba przygotowało ofertę dla młodych 
mieszkańców Płochocina i okolic,  pod hasłem „Ferie ze 
Strasną Zabą”. Dzieci i młodzież uczestniczyli w zajęciach 
plastycznych, tanecznych, robotyce oraz otrzymali moż-
liwość pokazania swoich umiejętności i sprytu w grach 
planszowych i przygodowych. Codziennie spotykaliśmy 
się w grupach tematycznych. Plastycy rysowali martwą 
naturę, malowali na szkle i przygotowali witraże. Grupa 
taneczna uczyła się choreografii w różnych stylach oraz 
ćwiczyła elementy akrobatyki. Na zajęciach z robotyki 
młodzi technicy budowali roboty, helikoptery i inne ma-
szyny, które potem wprawiali w ruch. Ulubione zajęcia 
wszystkich, to gry przygodowe w młodszej grupie i fa-
bularne dla starszych uczestników. Wszyscy świetnie się 
bawili i miło spędzali czas. Podczas przerw między zaję-
ciami najpopularniejszą zabawą dzieci i młodzieży było 
układanie różnych wzorów  z koralików. Na zakończenie 
zimowych warsztatów Stowarzyszenie przygotowało grę 
– „Strasna  Zaba ratuje Harry’ego Pottera”.
 Młodzi i kreatywni instruktorzy pracujący podczas 
warsztatów zimowych, wspaniała atmosfera i różno-
rodność zajęć zachęciły wszystkich do zgłaszania się na 
warsztaty Artystyczne Lato 3. Już nie mogą doczekać się 
kolejnych niesamowitych wrażeń i wspomnień.

Emilia Badziak-Sudoł 
Małgorzata Kowalczyk

dZieŃ babci i dZiadka
 Uroczystość odbyła się w sali bankietowej OSP 
w Święcicach. Licznie przybyli goście obejrzeli „Jasełka” 
w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej w Święci-
cach!
 Po występach i życzeniach dla kochanych babć 
i  dziadków, nastąpiła prawdziwa uczta. Pięknie ude-
korowane stoły zachęcały do jedzenia. Koło gospodyń 
przygotowało gorący obiad, przekąski, ciasta i owoce. 
Była muzyka, tańce i śpiewy. Na tę okoliczność powstał 
również wiersz.

Babcia i dziadek

Gdy na ten świat przychodzimy, to jeszcze nie wiemy
Co nas tutaj czeka, z dziadkami naszymi !

Babci rola taka, żeby przytuliła
Obiadek zrobiła, dobrze nakarmiła !       

Dziadka rola taka, żeby wnuki chwalił
Rower zreperował, troszkę się pobawił !

Na wycieczkę wnuki biorą, Ci nasi Dzidkowie
Chronią, strzegą i czuwają i dbają o zdrowie !

Babcia ugotuje, dziadek przypilnuje
A jak wnuk dorośnie, to im podziękuje!

I gdy wnuki już dorosną, dziadki  wytłumaczą
Że Bóg, honor i ojczyzna - bardzo dużo znaczą !  

I tak się to dzieje, na tym  Bożym  świecie
Że jedno po drugim, szczęśliwie się plecie !

Każdy był już wnukiem, potem ojcem, matką
A na koniec dziadkiem, albo fajną babką !!!

                        
Lidia Balcerzak

P O N I E D Z I A Ł E K
18.00-20.00 - Dyżury członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Ożarów Mazowiecki               
ul. Poznańska 167A
tel. 22 722-20-09

W T O R E K  
16.00-20.00 - Konsultacje indywidualne 
z terapeutą dla osób z problemem 
uzależnień i ich rodzin

Ożarów Mazowiecki               
ul. Poznańska 167A

Ś R O D A    
17.00-18.00 - Konsultacje indywidualne 
z terapeutą dla rodzin osób z problemem 
alkoholowym                       
18.00 - 20.00 - Grupa wsparcia 

Ożarów Mazowiecki               
ul. Poznańska 167A

C Z W A R T E K

18.00-19.00 - Spotkania indywidualne 
z terapeutą (uzależnienie od alkoholu, 
narkotyków, hazardu i inne)

Sala przy kościele             
p.w. Św. Wojciecha BM 
w Płochocinie ul. Łąkowa 7

OFERTA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH 
I GRUP WSPARCIA

S O B O T A
14.30-16.30 - Spotkania grupowe 
z terapeutą dla osób z problemem 
uzależnień

Ożarów Mazowiecki               
ul. Poznańska 167A

19.00-21.00 - Grupa wsparcia

18.00-19.00 - Spotkania indywidualne 
z terapeutą (uzależnienie od alkoholu, 
narkotyków, hazardu i inne)

Sala przy kościele             
p.w. Św. Wojciecha BM 
w Płochocinie ul. Łąkowa 7

19.00-21.00 - Grupa wsparcia

CZY TY LUB KTOŚ Z TWOJEGO OTOCZENIA

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 165, tel. 22 731-32-23 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny UZALEŻNIEŃ
oraz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 167A

05-850 Ożarów Mazowiecki

ma problem
Z UZALEŻNIENIEM?

POZWÓL SOBIE POMÓC !
Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie...
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 takim hasłem kieruje się młodzież i nauczyciele 
Zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 im. tony ha-
Lika, biorąc udział w akcjach charytatywnych. chce-
my być użyteczni na rzecz ludzi będących w potrze-
bie, na rzecz osób, którym trzeba ratować życie lub 
zdrowie.
 Co roku Sztab 4808 uczestniczy w akcjach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod kierownictwem pani 
pedagog Wioletty Krauze - Badur, grupa wolontariu-
szy organizuje akcję i przeprowadza zbiórkę pieniędzy 
na sprzęt, który ratuje noworodki i wspiera zdrowie se-
niorów. W roku 2017 wolontariusze zebrali 19.222,21 zł. 
a w 2018  - 15.112,52 zł. Naj-
więcej zebrała Kasia Kwiat-
kowska z koleżanką - po-
nad 3300 złotych. W każdej 
zbiórce wspierają nas nasi 
absolwenci z lat ubiegłych.
 Kilka razy w roku uczest-
niczymy w działalności 
Szkolnego Koła CARITAS 
pod kierownictwem biblio-
tekarza p. Edwarda Brasz-
kiewicza. Pod naszą szkolną 
opieką jest świetlica socjo-
terapeutyczna przy oża-
rowskiej parafii Miłosierdzia Bożego, to dla nich zbieramy 
zeszyty i inne materiały piśmienne we wrześniu, a przed 
świętami odzież i żywność. Dzieciom ofiarujemy słodycze 
i zabawki, a zwłaszcza maskotki przytulanki.
 Dla młodzieży udział w tych akcjach społecznych to 
było jakby za mało. Potrzebowali wyjść bardziej na ze-
wnątrz i podzielić się cząstką siebie, aby uratować komuś 
życie i zdrowie.
 Jesienią 2015 roku dwóch uczniów (Mateusz Jaworski 
i Kamil Jasiński) zaproponowało mi, aby w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych zorganizować Klub Honorowych 
Dawców Krwi. I ruszyło. Pani Dyrektor J. Rybak wydała de-
cyzję zezwalającą na działanie, a my rozpoczęliśmy prace 
organizacyjne.
 26 lutego 2016 roku ukonstytuował się Szkolny Klub 
Honorowych Dawców Krwi - „KROPLA Życia”. Do klubu 
przystąpiło 2 nauczycieli i 29 uczniów, w tym dwóch ak-
tywnych krwiodawców.
Udział w kolejnych akcjach krwiodawczych sprawiał, że 

byliśmy coraz bardziej znani w gminie i powiecie. W roku 
2016 oddano honorowo 3600 ml krwi,  w 2017 -  5850 ml 
krwi. Najbardziej aktywnymi krwiodawcami byli: Mate-
usz Jaworski - oddał w ciągu nauki 4500 ml krwi, Kamil 
Jasiński - 1350 ml krwi i absolwentka Patrycja Germel - 
1350 ml krwi.

Dobry przykład absolwentów spowodował, że nowi 
członkowie, w akcji Klubu PCK-HDK „DOMINUM VITE” - 
oddali 3600 ml krwi. W tym Sandra Deptuła oddała krew 
dla dziecka w szpitalu do operacji. Kolejni uczniowie od-
dali krew w Błoniu na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (14.01.) - troje uczniów i w Płochocinie (21.01.) na 
rzecz Klubu PCK-HDK „DOMINUM VITE” - dwoje uczniów.
Ale młodzież postanowiła zrobić więcej. I znowu dwie 
uczennice (Patrycja Dyjewska i Sandra Deptuła) zapropo-
nowały przeprowadzenie, na terenie szkoły, akcji Funda-
cji DKMS „KOMÓRKOMANIA”. 13 grudnia 2017 roku prze-

prowadziliśmy rejestrację potencjalnych dawców szpiku.
Mamy 16 potencjalnych dawców, w tym 1 nauczycielkę. 
Piękną akcję informacyjną prowadziła nasza pani od bio-
logii Ewa Bogusz.
Motywem przewodnim tej akcji było hasło: I Ty możesz 
uratować komuś życie. Zostań dawcą szpiku. To takie pro-
ste!
Szkoła, aktywni nauczyciele i uczniowie wyróżnieni zo-
stali przez PCK medalami organizacyjnymi, dyplomami 
i medalami okolicznościowymi.
 Ten artykuł  jest moim osobistym podziękowaniem 
dla grupy osób, którzy organizują te akcje i oddają część 
siebie dla ratowania innych. Serdecznie dziękuję Wam za 
to drodzy przyjaciele.

Prezes Młodzieżowego Klubu PCK-HDK „KROPLA ŻYCIA” 
- nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa 

- Stanisław Cywiński

pOdZieL się cZĄstkĄ siebie 
- raZem mOżemy Więcej

 Zarząd Osiedla Józefów, na posiedzeniu w dniu 
18.01.2018 roku podjął Uchwałę dotyczącą nagrody, 
która będzie przyznawana mieszkańcom Józefowa, pn.  
„ZA SPOŁECZNĄ DZIAŁALNOŚĆ DLA JÓZEFOWA’’.
 W tym celu, Zarząd  Osiedla Józefów powołał komisję, 
której zadaniem będzie wyłonienie kandydata do tejże 
nagrody.

skład komisji:
1. Zieliński Marcin           - Przewodniczący komisji
2. Sułecka Anna              - Członek komisji
3. Tederska Małgorzata  - Członek komisji
4. Lipiński Kamil             - Członek komisji
5. Jędrzejczak Nina        - Członek komisji    
        
  Anna Sułecka

inFOrmacja dLa miesZkaŃcÓW jÓZeFOWa
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potrzebujemy (na 1.5 litrowy dzbanek lub 5 kubków 
herbaty)
•	 1,2	litra	wody,
•	 3	 torebki	 czarnej	herbaty	 (najlepiej	 Earl	Grey)	 –	 jeśli	
lubicie mocniejszą herbatę zaparzcie 4 torebki,
•	 dwa	5	cm	kawałki	kory	cynamonu,
•	 ok.	 10	 ziaren	goździka	 (Pamiętaj,	wyjątkowo	aroma-
tyczna przyprawa, więc z ilością nie przesadzaj),
•	 ok.	5-6	cm	kawałka	obranego	i	pokrojonego	w	cienkie	
plastry korzenia imbiru,
•	 1	mała	 cytryna	 sparzona	 i	 pokrojona	w	 cienkie	 pla-
sterki,
•	 1	duża	pomarańcza	sparzona	i	pokrojona	w	ćwiartki,
•	 1	duże	jabłko	sparzone	i	pokrojone	w	ćwiartki	(gniaz-
da nasienne usunąć),
•	 garść	suszonej	żurawiny	(opcjonalnie),
•	 do	 posłodzenia	 cukier	 trzcinowy	 lub	 łagodny	 miód	
(pamiętaj, miodu nie dodajemy do wrzątku!)
 W garnku zagotuj wodę. Do wrzątku włóż torebki 

herbaty oraz przyprawy (cynamon, goździk, imbir) Pozo-
staw na kilka minut, aby napar nabrał mocy i aromatu. 
Możesz również chwile pogotować. Wyjmij zaparzone 
torebki herbaty. Do dzbanka wrzuć suszoną żurawinę. 
Pokrój w plastry cytrynę, jabłko oraz pomarańcze pokrój 
w ćwiartki. Pokrojone owoce wrzuć do dzbanka. Gorącą 
herbatę przelej przez sito do dzbanka, w ten sposób, aby 
przyprawy pozostały na sicie. Korę cynamonu pozostaw 
do dekoracji, możesz wrzucić małe kawałki do każdego 
kubka. Na koniec dodaj do smaku miód lub cukier trzci-
nowy. Pamiętaj, że owoce oraz suszona żurawina oddały 
swój słodko-kwaśny smak, więc ze „słodyczą” uważaj. Her-
batę przelej do przeźroczystych kubków i podawaj gorą-
cą. Proste ... ? 
 Prześlij nam zdjęcie swojej propozycji podania her-
baty zimowej. Najcieplejsze zdjęcia nagrodzimy kubkami  
z  napisem Ożarów Mazowiecki. Zdjęcia proszę przysyłać 
na adres: informator@ozarow-mazowiecki.pl 

MT

Moja ulubiona zimowa herbata
Z przepiśnika pana domu

 popularna przyprawa, jaką jest imbir, jest znana na całym świecie, nie tyl-
ko ze względu na smak, ale także dobroczynny wpływ dla funkcjonowania na-
szego organizmu. herbata z imbirem doskonale rozgrzewa zimą, natomiast 
latem świetnie gasi pragnienie i dodatkowo pobudza. imbir to także dosko-
nały sposób na odchudzanie. herbata imbirowa była zalecana w starożytnych 
indiach i chinach, w średniowieczu imbir był uważany za jeden z najbardziej 
popularnych smaków. masz ochotę na herbatę z imbirem? bardzo łatwo ją 
przyrządzić. Oto sprawdzony przepis. przygotuj imbir, pomarańczę, cytrynę, jabłko i żurawinę. taka mieszan-
ka rozgrzeje i poprawi nastrój, nawet ten najgorszy. 
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sZkOła Z kLasĄ!

 marzysz o kameralnej szkole, w której panuje at-
mosfera życzliwości? pragniesz zdobyć wykształce-
nie? chciałbyś podróżować nie tylko palcem po ma-
pie? Widzisz swoją przyszłość w ciekawym zawodzie? 
to nie fantazje, ale rzeczywistość, jaką oferujemy już 
dziś!
 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T. Halika w 
Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej 129/131 
to miejsce, do którego zapraszamy absolwentów gim-
nazjów, pragnących zdobyć wykształcenie, otwartość na 
świat i przedsiębiorczość.
 Wysoka jakość kształcenia, multimedialne sale, no-
woczesna pracownia gastronomiczna, ciekawe kursy 
i praktyki zawodowe to tylko kilka z możliwości, jakie 
oferuje młodzieży nasza szkoła. W tej małej społeczności 
(niewiele ponad setka uczniów) zapewniamy miłą atmos-
ferę, bezpieczeństwo, efekty kształcenia na europejskim 
poziomie oraz  przygotowanie do wejścia w dorosłość. 
Oferujemy wiele szkoleń dla uczniów w ramach progra-
mu Energia kompetencji-program wsparcia umiejętno-
ści i  kompetencji zawodowych uczniów realizowanego 
przez Powiat Warszawski zachodni na lata 2017-2020, 
współfinansowanego przez Unię Europejską, wśród któ-
rych każdy znajdzie coś dla siebie. Są to m. in. : prawo jaz-
dy kat. B, kurs komputerowy-planowanie żywienia, kom-
puter i internet w zawodach technicznych, język angielski 
dla organizatorów ruchu turystycznego, wykonywanie 
usług kelnerskich, barman, florysta, pracownik usług ko-

smetycznych, wizażysta w hotelu, kurs pieczenia ciast, 
obsługa kas fiskalnych, kompetencje społeczne, carving 
i dekoracja ciast, usługi cateringowe, barista czy kurs do-
radcy dietetycznego. Ponadto uczniowie mają możliwość 
uczestnictwa w kursach przygotowujących do zawodo-
wych egzaminów kwalifikacyjnych. 
 Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 
2018/2019 w czteroletnim technikum to:
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik hotelarstwa
- technik handlowiec
oraz w trzyletniej Szkole Branżowej I stopnia w zawodach:
- kucharz
- cukiernik
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 Szkoła realizuje również projekty unijne połączo-
ne z zagranicznymi praktykami we Włoszech i Hiszpanii 
w ramach programu Erasmus +. 
 Nie trać więc czasu i dołącz do naszego zespołu! Skła-
danie wniosków do szkoły przyjmujemy od 10.05.2018 
od godziny 10 w sekretariacie szkoły. 
 Zapraszamy także na dzień otwarty szkoły 21.04.2018 
o godzinie 10. 
 Nasze dane: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. T. Halika, ul. Poznańska 129/131, zsp1ozarow.edupa-
ge.org, tel. 22  722 41 93, szkolaozarow@poczta.onet.pl
        

Serdecznie zapraszamy

„aktyWiZacja OsÓb młOdych pOZOstajĄcych beZ pracy 
W pOWiecie WarsZaWskim ZachOdnim (iii)”

 Powiatowy  Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego informuje, że w roku 2018 realizuje projekt 
pozakonkursowy o nazwie: „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie warszawskim za-
chodnim (III)”, który współfinansowany jest przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Eduka-
cja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pra-
cy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

 Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrud-
nienia osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukoń-
czeniem 30 roku życia), pozostających bez pracy, w tym 
w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu 
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Grupę docelową projek-
tu stanowi 77 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do 
I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 
z późn. zm.).

 Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są 
osoby: niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, z wy-
kształceniem maksymalnie średnim.

Projekt  przewiduje:     
•	 Szkolenia	dla	20	osób,							
•	 Staże		dla		35	osób,
•	 Jednorazowe	środki	na	podjęcie	działalności	gospo-
darczej dla 22 osób.

 Wartość realizacji projektu w 2018 r. wynosi: 1 106 
646,52 zł, w tym dofinansowanie z ue: 932 681,69 zł.
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podaruj psu, który tyle w życiu wycierpiał to, co najcenniejsze - własny dom i miłość!

brutus to średniej wielkości, dostojny psiak mieszaniec teriera, może 
mieć ok 3-4 lat. Brutus uwielbia kontakt z człowiekiem, potrafi chodzić na 
smyczy, nie wszczyna awantur, toleruje psy i sunie. Brutus sięga do kola-
na, jest łagodny towarzyski, zabiega o kontakt z człowiekiem. Psiak został 
uratowany przed wywózką do schroniska o złej renomie, teraz pilnie szuka 
domu. Będzie idealnym przyjacielem rodziny. Brutus z tęsknotą wyczeku-
je na swojego człowieka, wierzy że szczęście jest już blisko. Nie zawiedź 
Brutusa! 

rex to psiak w wieku ok  6 lat o średniej budowie. Jest  bardzo wesołym, towarzy-
skim i łagodnym psiakiem. Lubi zabawy i głaskanie. Ma bardzo dużo energii i chęci 
do życia. Ciężko przejść obok niego obojętnie jak cieszy się do człowieka całym sobą 
i prosi o chwilę zainteresowania. Jest spokojnym, niezwykle łagodnym psiakiem, co 
chwila obdarzającym swojego opiekuna uśmiechami. Rex został bezdomny po śmierci 
swojego opiekuna obecnie przebywa w domu tymczasowym gdzie uczy się chodzić 
na smyczy i czeka z utęsknieniem na nowego opiekuna. Kontakt w sprawie adopcji 
507-415-468, 602-655-645.

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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Kultura

Biuro Podawcze 22 731 32 00
fax. 22 722 18 87

Sekretariat Burmistrza 22 731 32 01

Biuro Rady Miejskiej 22 731 32 16

Referat Spraw Obywatelskich  
i Urząd Stanu Cywilnego

22 731 32 17

Dowody osobiste 22 731 32 50

Karty rodziny 3+ 22 731 32 57

Podatki  lokalne 22 731 32 36

Opłaty za śmieci 22 731 32 63, 64

Działalność gospodarcza 22 731 32 10

Zimowe utrzymanie dróg 22 731 32 35

Nieodpłatna pomoc prawna 22 731 32 66

Oświetlenie ulic, placów i dróg 512 461 665

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

22 722 20 09

Wydział Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 

22 731 32 30, 31

Straż Miejska 22 721 26 51 lub 986

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 22 722 41 70
22 434 36 60

Biuro Oświaty 22 721 28 23

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 22 721 03 29

Ośrodek Pomocy Społecznej 22 722 26 73
22 722 00 23

Program rodzina 500+    22 111 34 89

Zakład Usług Komunalnych 22 722 14 44

Centrum Inicjatyw Społecznych  
„Przy parku”

22 292 61 61

Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim
Filia w Józefowie
Filia w Święcicach

22 722 12 65
22 292 60 22
22 721 02 60

Dom Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim
Filia w Józefowie 
Filia  w Broniszach             

22 722 14 45
22 722 50 08
510 284 791

Telefoniczny Niezbędnik Mieszkańca

Urząd Miejski

Jednostki organizacyjne

Każdy z nas czasem szuka numeru telefonu i akurat nie może go znaleźć, zebraliśmy dla Państwa najważniejsze 
numery w jednym miejscu. Zachęcamy do wycięcia strony i umieszczenia w widocznym miejscu.



28 Informator Ożarowski 8/73 2017

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład 
Lecznictwa Otwartego w Ożarowie 
Mazowieckim  

22 722 10 38

Filia GSPZLO w Józefowie  22 722 52 00

Nocna pomoc lekarska 22 731 90 77

Służba zdrowia

Telefony alarmowe
Policja 997

22 721 20 32
22 604 38 20

Straż Pożarna 998
22 722 1 998

Pogotowie Gazowe           992
22 667 30 73 do 76

Pogotowie Energetyczne 991

Telefoniczny Niezbędnik Mieszkańca
Starostwo powiatu 
warszawskiego zachodniego
Centrala 
Fax 

22 733 72 00
22 733 72 01

Biuro Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów  

22 733 72 82

Powiatowy Inspektorat Nadzoru  
Budowlanego

22 733 72 60

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 22 733 72 51

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 22 733 72 90

Paszporty 22 733 72 16

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 

22 733 73 33

Wydział Komunikacji i Transportu 22 733 73 01, 04
22 733 73 09

Zarząd Dróg Powiatowych 22 722 13 80
22 721 17 21
22 722 11 81

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 22 733 72 90

Powiatowy Urząd Pracy 22 725 42 91
22 731 90 04
22 733 73 99


