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Czym byłby świat bez kobiet –
matek, babć, żon, córek?
Każdy z nas wiele im zawdzięcza.
Dlatego 8 marca, w Dzień Kobiet,
warto pokazać,
że o nich pamiętamy…

Wszystkim Paniom
składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, pomyślności
i samych pięknych dni w życiu.
Życzymy, by uśmiech rozpromieniał
Wasze twarze
i byście zawsze czuły się doceniane.
Andrzej Cichal
Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Okładka: Babcia, mama, córka - portret
Foto: P. Krupa, M.Turkas.
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E-Rekrutacja
w Ożarowie Mazowieckim
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	Już po raz drugi rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych odbywać się będzie poprzez System Elektronicznej Rekrutacji.
Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami składa
się elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji
do placówek oświatowych Gminy Ożarów Mazowiecki
logując się na stronie

www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych na rok szkolny 2019/2020
Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę
kryteria ustawowe:
▶▶ wielodzietność rodziny;
▶▶ niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica;
▶▶ samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
▶▶ objęcie pieczą zastępczą.
Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami.

Cały proces rekrutacji został pomyślany tak, aby maksymalnie uprościć i przyśpieszyć złożenie przez Państwa
wniosku.
Rodzice posiadający profil zaufany zapiszą swoje
dziecko poprzez złożenie wniosku na platformie rekrutacyjnej. Jeżeli rodzice nie posiadają profilu zaufanego,
niezbędnego do podpisania elektronicznego wniosku
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
rekrutacyjnego, mogą wniosek wydrukować, podpisać
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przei zanieść do placówki oświatowej pierwszego wyboru.
Zachęcamy do założenia profilu zaufanego. Można to prowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod
zrobić bardzo prosto na stronie www.pz.gov.pl. Założo- uwagę brane są tzw. samorządowe kryteria rekrutacji.
ny profil potwierdzamy w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zaSzanowni Państwo,
Mazowieckim lub poprzez usługi bankowości elektro- kładce „Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.
W Gminie
Poszczególne etapy e-rekrutacji przedstawia również innicznej
w wieluOżarów
bankachMazowiecki
w Polsce.
rekrutacja do publicznych przedszkoli,
fografika na kolejnej stronie.
Elektroniczna rekrutacja jest częścią dużego projektu,
Elektroniczna
rekrutacjai klas
trwać
będzie: w publicznych
oddziałów
przedszkolnych
pierwszych
mającego na celu rozszerzenie zakresu e-usług świadczoszkołach podstawowych odbędzie się za pomocą Systemu
▶▶ od
1 marca do 29 marca
2019 r. do publicznych przed- nych dla mieszkańców. E-rekrutacja to ułatwienie i przyElektronicznych
Rekrutacji.
szkoli i oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek”,
śpieszenie składania wniosków do przedszkoli i szkół, jak
▶▶ od 1 marca do 8 marca 2019 r. składanie przez rodzi- również sprawniejszy proces rekrutacji. System automaElektronicznych Rekrutacji
dostępny będzie
od 1 marca
2019
r. na stronie
ców deklaracjiSystem
o kontynuowaniu
przez dziecko
wychotycznie
nalicza
punkty zgodnie z kryteriami ustawowywww.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl
wania przedszkolnego,
mi i samorządowymi. Przyjęcie lub nieprzyjęcie dziecka
Po
na stronę
prosimy
Państwa o zapoznanie
zamieszczoną
na niej Instrukcją
dla rodziców,
a następniepierwszego
postępowanie
▶▶ odzgodnie
1 wejściu
kwietnia
do
30 kwietnia
2019sięr. zdo
klasy pierwprzez
placówkę
lub kolejnego wyboru jest
ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwolą one Państwu na prawidłowe i sprawne wypełnienie wniosku rekrutacyjnego
od razu widoczne przez komisje w innych placówkach
szej szkoły podstawowej. dla dziecka i złożenie go do wybranej placówki oświatowej.
i zdecydowanie przyW procesie rekrutacji wybierz rekrutację podstawową
śpiesza ich pracę.
i złóż wniosek o przyjęcie dziecka:
I

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać
w przedszkolach, szkołach
podstawowych
oraz w Biurze Oświaty
Gminy Ożarów Mazowiecki.
(więcej informacji o profilu zaufanym na str. 23)

Do przedszkola:
(od 1 marca 2019 r.)

o kontynuację uczęszczania dziecka do przedszkola
lub
o przyjęcie dziecka do przedszkola

II

III

Do oddziału
przedszkolnego
tzw. „zerówka”

Do klasy pierwszej
szkoły podstawowej

(od 1 marca 2019 r.)

(od 1 kwietnia 2019 r.)

Michał Turkas

Ponadto, w Systemie Elektronicznych Rekrutacji znajdziecie Państwo najważniejsze informacje i aktualną ofertę edukacyjną
wszystkich publicznych placówek oświatowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
Szczegółowe informacje: Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 721 28 23

Informator Ożarowski 2/90 2019

3

4

Informator Ożarowski 2/90 2019

	Tor do trenowania m.in. kolarstwa górskiego powstanie w Kręczkach, obok Centrum Widowiskowo–
Sportowego. Obecnie został ogłoszony przetarg.
Na inwestycję czekają miłośnicy kolarstwa, jazdy
na rolkach, deskorolkach i hulajnogach.
Przedmiotem planowanej inwestycji jest rekreacyjny
obiekt małej architektury – tor rowerowy typu ‘pumptrack’
przeznaczony do jazdy na
rowerze, rolkach, deskorolce i hulajnodze i skierowany do wszystkich grup
wiekowych. Tor zbudowany
będzie z użyciem asfaltu
lub innej nawierzchni pozwalającej na długotrwałe
użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji.
Tor składał się będzie z profilowanych pasm jezdnych,
na których wystąpią garby
(muldy) oraz profilowanych
zakrętów (band) ułożonych
w sekwencje umożliwiające rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez
konieczności pedałowania.
Serie muld wraz z bandami

tworzyć będą zamkniętą pętlę (lub kilka pętli). Trening
na tak skonstruowanym obiekcie ma za zadanie wyrobić
u użytkowników refleks, zmysł równowagi oraz kondycję.

Informacje
dla mieszkańców

pumptrackowy tor rowerowy

					
Łukasz Czyż
Wydział Inwestycji i Remontów
(zdjęcia przykładowe)

Wieczory Żartu od marca w Ożarowie Mazowieckim
Od marca kalendarz kulturalny gminy Ożarów Mazowiecki wzbogaci się
o cykliczną imprezę – Wieczory Żartu. Będzie to projekt kulturalny pod patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, prezentujący wartościowe
zjawiska i osobowości z pogranicza kabaretu, standup’u, poezji śpiewanej
i piosenki. Scena otwarta będzie również dla twórców związanych z gminą
Ożarów Mazowiecki, w postaci udziału w koncertach, minirecitalach lub towarzyszącym wieczorom wystawach.
Gospodarzem i prowadzącym będzie Wiesław Tupaczewski z kabaretu OT.TO.
Dla mieszkańców przygotowane zostaną bezpłatne wejściówki.
W marcu wystąpi Artur Andrus oraz młodzież z Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim. Szczegóły wkrótce na plakatach i na stronie internetowej gminy.
Serdecznie zapraszamy twórców związanych z Gminą Ożarów Mazowiecki do przesyłania zgłoszeń dotyczących udziału w projekcie na email:
informator@ozarow-mazowiecki.pl
Patronat medialny: Informator Ożarowski
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z pracy
rady miejskiej

Uchwały podjęte na V sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 24 stycznia 2019 r.
1)	Uchwała Nr V/39/19 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019–2023.
2)	Uchwała Nr V/40/19 w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019–2023.
3)	Uchwała Nr V/41/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
4)	Uchwała Nr V/42/19 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania
lokalnej linii uzupełniającej – B.
5)	Uchwała Nr V/43/19 w sprawie współdziałania
z Gminami Łomianki, Izabelin, Stare Babice oraz Powiatem Warszawskim Zachodnim w zakresie organizacji

transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7.
6)	Uchwała Nr V/44/19 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Obywatelskiej na 2019 rok.
7)	Uchwała Nr V/45/19 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Społeczno - Technicznej na 2019 rok.
8)	Uchwała Nr V/46/19 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Budżetowej na 2019 rok.
9)	Uchwała Nr V/47/19 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Gospodarczej na 2019 rok.
10)	Uchwała Nr V/48/19 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
11)	Uchwała Nr V/49/19 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowie Mazowieckim.
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).

Zamówienia publiczne
Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
▶▶ wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew
i krzewów oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,
▶▶ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki,
▶▶ dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej przy
ul. Duchnickiej 25 w Duchnicach oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazowieckim,
▶▶ dostawa materiałów eksploatacyjnych do kseroko-

piarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego
w Ożarowie Mazowieckim ,
▶▶ budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury
– toru rowerowego typu „pumptrack” na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kaputach-Kręczkach Gmina Ożarów
Mazowiecki,
▶▶ przebudowa drogi (DK92) w zakresie wykonania zatok autobusowych w miejscowości Michałówek, Gmina
Ożarów Mazowiecki,
▶▶ projekt i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Oświata
▶▶ 11 stycznia Samorząd Szkolny ze Szkoły Podstawowej w Duchnicach zorganizował i przeprowadził akcję
czytelniczą dla dzieci z Przedszkola Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (filia przy ul. Mickiewicza).
▶▶ 11 stycznia Szkoła Podstawowa w Duchnicach zdobyła certyfikat Innowacyjnej Szkoły, za udział w innowacyjnym programie edukacyjnym „Pszczółka Pola odkrywa
sekrety ula”.
▶▶ 18 stycznia w Szkole Podstawowej w Duchnicach
przeprowadzono akcję „Kredki dla dzieci z Afryki”. Zebrane przybory szkolne zostały zawiezione przez wolontariuszy i przekazane dzieciom z sierocińca i z przedszkola
w Avandjelo w Togo w Afryce.
▶▶ 23 stycznia uczennice Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zajęły II miejsce w unihokeju w zawodach międzypowiatowych w kategorii
dziewcząt.
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▶▶ 24 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zajęli IV miejsce w unihokeju w zawodach międzypowiatowych w kategorii
chłopców.
▶▶ 25 stycznia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbyło się
Święto Szkoły.
▶▶ W czasie ferii prowadzona była akcja „Zima w mieście
2019”, w której brały udział wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Ożarów Mazowiecki. Celem
głównym akcji było:
• Zapewnienie uczniom ciekawej i bezpiecznej formy
spędzenia czasu wolnego;
• Przybliżanie uczniom tajników sztuki teatralnej poprzez wyjazdy do teatru;
• Rozwijanie zainteresowań wychowaniem fizycznym
poprzez udział w licznych formach aktywności ruchowej;

ły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim wzięło udział w czterech warsztatach
laboratoryjnych w ramach projektu unijnego „Chętni
na eksperymenty”. Tematy warsztatów to:
• Pachnące laboratorium,
• Most Leonarda,
• Samopompujący się balonik,
• Ruchome piaski.
▶▶ 7 lutego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie
Mazowieckim wystąpił Chór Kameralny Ab Imo Pectore
pod batutą Mariusza Latka. Chór wykonał pieśni patriotyczne wzbudzając wielki entuzjazm wśród przedszkolaków.

z pracy
burmistrza

• Rozwijanie umiejętności tanecznych i plastycznych
uczniów poprzez udział w warsztatach.
Dzieci brały udział w zajęciach sportowych, zajęciach
na basenie, grach, zabawach oraz zajęciach plastycznych
i komputerowych, które odbywały się na miejscu w szkołach. W ramach akcji odbyły się wyjazdy m.in. do kina,
do teatru, do Parku Rozrywki „Julinek”. Zorganizowano
również wycieczki m.in. do Muzeum Pałacu Króla Jana
III w Wilanowie oraz Muzeum Ziemi PAN. Zorganizowany był również wyjazd do Piekarni Grzybki w Warszawie
na warsztaty – Akademia piekarza oraz do Centrum Edukacji i Zabawy – Klockownia.
▶▶ W styczniu 149 uczniów z klas drugich i trzecich Szko-

Kultura
Dom Kultury ,,Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ 13 stycznia 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
▶▶ 13 stycznia udział Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”
w „Wieczorze Kolęd” w Kościele Królowej Apostołów w Ołtarzewie
▶▶ 20 stycznia pokazy taneczne z okazji Dnia Babci
i Dziadka w wykonaniu dzieci uczęszczających na zajęcia
do Happy Dance Studio w Domu Kultury „Uśmiech”
▶▶ w drugim tygodniu ferii zorganizowano Akcję „Ferie
z Uśmiechem”
Centrum Inicjatyw Społecznych
„Przy Parku”
▶▶ 12 stycznia pokaz polskiej gry bitewnej „Ogniem i mieczem”
▶▶ 19 stycznia miało miejsce spotkanie zamknięte dla rodziców dzieci z cukrzycą dotyczące nowych rozwiązań
w dziedzinie diabetologii
▶▶ 25 stycznia występ dzieci z grupy „Papużki” z Publicznego Przedszkola nr 2 w Ożarowie Mazowieckim „Magiczny Ogród” z okazji dnia Babci i Dziadka
▶▶ 25 stycznia członkowie zajęć „Rękodzieło dla seniorów” zorganizowali wystawę rękodzieła z dawnych lat. Wystawa potrwa do 15 lutego
▶▶ 25 stycznia emisja filmu „Pół żartem, pół serio” w ramach cyklu „Retro kino”, które jest częścią projektu „Kulturalne piątki”
▶▶ 28 - 31 stycznia odbyły się warsztaty charakteryzacji
dla młodzieży w ramach akcji „Ferie z Uśmiechem”

▶▶ 1 lutego ramach „Ferii z Uśmiechem” odbył się wielki finał warsztatów charakteryzatorskich dla młodzieży, na który zostały zaproszone rodziny i przyjaciele uczestników
▶▶ 5 lutego została zorganizowana Mini Zabawa Karnawałowa dla najmłodszych mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego
Filia Domu Kultury „Uśmiech”
w Broniszach
▶▶ 19 stycznia odbyło się wspólne kolędowanie
dla mieszkańców Bronisz
▶▶ 20 stycznia przy udziale Teatru „Złoty Dukat” obchodzono Dzień Babci i Dziadka
▶▶ 27 stycznia odbył się wieczorek taneczny dla seniorów
▶▶ w pierwszym tygodniu ferii zorganizowano Akcję
„Ferie z Uśmiechem”
Filia Domu Kultury „Uśmiech”
w józefowie
▶▶ 20 stycznia odbył się koncert z okazji Dnia Babci
i Dziadka w wykonaniu Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”
oraz dzieci uczęszczających na zajęcia wokalne i instrumentalne w filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie
▶▶ 27 stycznia zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci – „Karnawałowa szkoła tańca” prowadzony przez Grupę
Teatralną „Echo”
W dniach od 28 stycznia do 1 lutego odbyła się akcja „Ferie z Uśmiechem”: warsztaty teatralne – od pomysłu
do premiery, nauka gry na instrumentach, zajęcia w pracowni komputerowej.
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erie
zimowe
w gminie ożarów mazowiecki
FERIE Z KSIĄŻKĄ W FILII W ŚWIĘCICACH
I ZIMOWE SZLeŃSTWO W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ…

Ferie w Bibliotece? Jak się okazuje, to doskonały
pomysł na spędzenie wolnego czasu!
Tematem tegorocznych spotkań z cyklu „Ferie z książką” w Filii w Święcicach był tytuł książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich „Pod ziemią, pod wodą”. Na zajęciach

wyruszyli na poszukiwanie skarbu, który Yeti ukrył w Bibliotece. Dodatkowo udało się nam odkryć ślad wielkiej
stopy potwora, wokół którego dzieciaki mogły odrysować swoje, dużo mniejsze stópki. Drugi dzień ferii był poświęcony łamigłówkom i zagadkom. Nieprzypadkowo,
ponieważ tego dnia (tj. 29 stycznia) obchodziliśmy Dzień

rozmawialiśmy o wszystkim co znajduje się w podziemnym i podwodnym świecie. Od zwierząt, roślin, minerałów po ślady przeszłości, urządzenia do wydobywania
surowców, elementy infrastruktury miejskiej itp. W książkach wspólnie wyszukiwaliśmy ilustracje i informacje poszerzające naszą wiedzę na ten temat. Dzieci wykonywały
też prace plastyczne przedstawiając swoich ulubionych
mieszkańców „wnętrza ziemi”. Z tematem zajęć wiązały
się również hasła odgadywane podczas zabawy w kalambury oraz prezentowane krótkie filmy.
Jak zwykle nie zabrakło nam czasu na aktywność ruchową i gry planszowe, a na zakończenie zajęć mieliśmy
mały poczęstunek i chwilę wspólnej zabawy przy muzyce. Zimowe spotkania w Bibliotece upływały bardzo
szybko i wesoło.

Składanek i Łamigłówek. Taki wspólny trening umysłu był
doskonałą okazją do integracji. Były rebusy, kalambury,
a nawet twister. Następny dzień upłynął nam pod hasłem
„ulepimy dziś bałwana”. Mimo braku śniegu powstało kilkanaście uroczych bałwanów ze skarpet i ryżu…
W czwartek nasza Biblioteka zamieniła się w prawdziwe
laboratorium naukowe, były eksperymenty, doświadczenia, a przede wszystkim mnóstwo zabawy. Kto by pomyślał, jakie cuda można zrobić z octu, wody i barwnika…
Na koniec zorganizowaliśmy małą „corridę”. A, że główny bohater dnia okazał się byczkiem o gołębim sercu,
to skończyło się na ponownym poszukiwaniu skarbów.
Było wesoło, głośno – całkiem nie jak w bibliotekach.
A dla nas najlepszą nagrodą były pytania dzieci, czy za rok
też zorganizujemy podobne zajęcia…

Biblioteka główna również przygotowała
specjalne zajęcia dla dzieci.
Cały pierwszy tydzień ferii upłynął pod znakiem różnorodnych zajęć dla maluchów. Zaczęło się od poszukiwania Wielkiej Stopy. Po projekcji filmu, młodzi odkrywcy
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Teresa Sakowska,
Filia nr 2 w Święcicach
Martyna Zawada,
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

„Ferie z Uśmiechem”
W drugim tygodniu ferii program był realizowany
w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim.
Tutaj z kolei chętni mogli sprawdzić się na warsztatach
graficznych, gdzie poznali ciekawą technikę tzw. magicznej grafiki i wykonali techniką collage kalendarz na rok
2019. Na warsztatach dekoratora wnętrz malowali kafle
ceramiczne, wykonali ozdobne donice - wazony z odlewów gipsowych, abażury z tkanin lub sznurków i ozdobne magnesy na lodówkę.
Najmłodsi wzięli również udział w balach karnawałowych w naszych filiach. W Józefowie i Broniszach można
było spotkać piękne księżniczki, wróżki i inne bajkowe

również podjąć próbę nauki gry na instrumentach: pianino, keyboard, gitara, akordeon. Dużą popularnością
cieszyły się zajęcia z charakteryzacji. Poprzez różne formy
i techniki dzieci zgłębiały tajniki profesjonalnego makijażu artystycznego. Wcielały się w postacie fantastyczne,
przeszły przyspieszony kurs charakteryzacji teatralnej i kinowej. Hitem z pewnością było postarzanie twarzy oraz
tworzenie realistycznych ran przy użyciu zarówno ogólnie dostępnych produktów, jak i profesjonalnych środków.

postacie. Wielką atrakcją były konkursy, bańki mydlane
oraz pokaz mody „z pierwszych stron gazet”. Imprezy
spotkały się z wielkim zainteresowaniem a dzieci tanecznie, wesoło i kolorowo zakończyły ferie na Mazowszu.

kultura

W czasie tegorocznych ferii Dom Kultury „Uśmiech”
przygotował wszechstronną ofertę dla dzieci i młodzieży. W pierwszym tygodniu zajęcia odbywały się w Filii
Józefów i Bronisze oraz w Centrum Inicjatyw Społecznych Przy Parku. Można było wziąć udział w warsztatach
teatralnych „Od pomysłu do premiery”, gdzie uczestnicy
sami przygotowali scenografię i stroje a zwieńczeniem
ich poczynań był spektakl teatralny. Warsztaty twórcze to
z kolei wyzwanie dla osób lubiących wszelkiego rodzaju
prace manualne. Z kolorowych elementów filcu, materiału, wstążek i papierów powstały niezwykle efektowne
ramki, podstawki, obrazki, kwiatowe kolaże. Można było

Tekst: Renata Kwiatkowska
– Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
Foto: Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

Informator Ożarowski 2/90 2019

9

kultura

Ferie w Umiastowie

10

W pierwszym tygodniu ferii Szkoła Podstawowa
w Umiastowie tętniła życiem, odbywała się tu akcja „Zima
w mieście 2019”. Z oferty skorzystało 25 dzieci, czyli prawie połowa uczniów naszej szkoły. Tematem przewodnim
akcji były: „Kontynenty”. Podczas wspólnych zabaw dzieci
mogły się przenieść do Afryki, Ameryki Południowej, Europy i Azji, Ameryki Północnej oraz Australii. Zajęcia budziły zainteresowanie i uśmiechy na twarzach dzieci. Były
to zarówno zajęcia plastyczne, tańce z różnych kontynentów, zajęcia ruchowe, zabawy i konkursy oraz spotkania
z zaproszonymi gośćmi. Dzieci robiły m.in. pióropusze

ski Zachodni oraz SOSW w Lesznie. Dzieci miały możliwość przejażdżki bryczką, jazdy na kucykach, rozmowy
z policjantem i wejścia do środka radiowozu, a w budynku wejścia na ściankę wspinaczkową, malowania naczyń
z gipsu, wykonania naczynia z gliny, jak również zagrania
w gry stolikowe i komputerowe. Zawitaliśmy także do
„Papugarni”, aby spędzić czas z tymi ciekawymi zwierzętami, które zamieszkują Australię, ale również Amerykę
Południową i Afrykę. Dzieci mogły obserwować papugi
z bliska, zobaczyć ich zachowania oraz nakarmić je i nawet dotknąć. Uśmiechy dzieci mówiły wszystko – kolejna

indiańskie, szyły torby podróżnika, brały udział w pokazie
karate. Codziennie odbywały się wycieczki, do kina 3D
na film „Dzika Afryka” , do sali zabaw Eldorado, „Manufaktury czekolady”, stadniny koni w Umiastowie. Pojechaliśmy też do Julinka, gdzie czekało na nas mnóstwo atrakcji
przygotowanych przez organizatorów – Powiat Warszaw-

wycieczka również się udała. Ten tydzień minął bardzo
szybko i w piątek po południu nadszedł czas pożegnania.
Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz prezenty
związane tematycznie z kontynentami i słodycze.		
		
		
Iwona Żochowska

Informator Ożarowski 2/90 2019

	Punktem głównym programu wieczoru była znakomita komedia „Porodówka” w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego, a dodatkowym pretekstem do
wspólnego świętowania – jubileuszowa 10. edycja
naszego cyklu „Sympozjon w Mazurkasie”. Spotkanie, w którym wzięło udział blisko 500 osób ze świata biznesu, kultury i sztuki odbyło się 10 lutego br.
w sali Zeus.

W pierwszej części spotkania zgromadzona publiczność miała okazję posłuchać ciekawej rozmowy o historii teatru, aktorach i roli reżysera w życiu społecznym.
Rozmowę z reżyserem Grzegorzem Mrówczyńskim, jak
i cały wieczór prowadził Andrzej Bartkowski – Prezes Grupy Mazurkas.
W drugiej części aktorzy młodego pokolenia
brawurowo odegrali „Porodówkę”. Sztuka rosyjskiego autora, Aleksieja
Słapowskiego, wykorzystuje potencjał tkwiący
w miejscu, jakim jest
porodówka do ukazania
przekroju
rosyjskiego
społeczeństwa razem ze
wszystkimi jego wadami

i słabościami. Oddział, na którym przychodzą na świat
nowe istnienia jest miejscem silnego kontrastu pomiędzy nieświadomym niczego, nienarodzonym dzieckiem
a światem dorosłych, pełnym problemów, intryg, korupcji, głupoty, gdzie jedynym remedium na gorycz życia
może okazać się prawdziwa miłość. Komedia rozgrywająca się na oddziale położniczym wydaje się idealna
na spojrzenie na te sprawy z dystansem.
Spotkanie
teatralne zakończyła rozmowa
z aktorami o przygotowaniach do spektaklu i ciekawostkach zza kulis.
Teatr XL kolejny raz
podjął ważki społecznie temat i to w satyrycznej, bezkompromisowej
formie.
Ponadczasowa
tematyka,
młodzi, kreatywni artyści,
wartkość akcji, świetnie dobrana muzyka w postaci rosyjskiego disco, partie śpiewane, które przeplatały się
z partiami dialogowymi – wszystko to sprawiło, że widzowie spragnieni rozrywki i humoru spędzili w Mazurkasie
bardzo udany wieczór.

kultura

Teatr XL gościem 10. jubileuszowego
Sympozjonu w Mazurkasie

Magdalena Toboła
MCC Mazurkas & Mazurkas Catering

ogłoszenie
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim
uprzejmie zaprasza codziennie w godz. 8.00- 18.00 na zabiegi z zakresu fizykoterapii
w nowym budynku w Przychodni przy ul. Konopnickiej 9 na II piętrze.
Zakres fizykoterapii obejmuje:
»» elektrolecznictwo /np. jonoforeza, prądy TENS,
prądy diadynamiczne/
»» laseroterapia,
»» krioterapia,
»» światłolecznictwo/ światło podczerwone/,

»»
»»
»»
»»
»»

pneumatyczny masaż limfatyczny/BOA/
terapia ultradźdwiękowa,
inezyterapia - terapia indywidualna,
terapia manualna,
masaże.

Zabiegi wykonywane są przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.
Szczegółowy cennik zabiegów na stronie www.gspzlo-ozarow.pl
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„Żeby było wielu zadowolonych
ludzi, którzy przychodzą do Centrum
i dobrze się tu czują”
- wywiad z Dariuszem Galantem –
Prezesem Centrum WidowiskowoSportowego Gminy Ożarów Mazowiecki
Informator Ożarowski: Centrum Widowiskowo-Sportowe zostało otwarte trzy miesiące temu, co się wydarzyło w tym czasie?
Dariusz Galant: To co się działo i dzieje w Centrum można podzielić na kilka obszarów. Wypracowaliśmy już bardzo dobry schemat współpracy z Klubem Sportowym
Ożarowianka, który najczęściej korzysta z naszej hali.
W klubie funkcjonuje dużo grup młodzieżowych, które
tutaj mają doskonałe warunki do treningów, w komfortowych warunkach. Boisko halowe, które posiadamy odznacza się wysokim standardem i ma pozytywne opinie
u korzystających. W Centrum działa również od początku
stycznia sala fitness, która ma bogatą, różnorodną ofertę.
Począwszy od zajęć dla dzieci, przyszłych mam, całych rodzin, seniorów przez modną obecnie zumbę, aż po naukę
tańca w parach. Funkcjonuje to bardzo dobrze, przyciągając wielu sympatyków różnych form aktywności fizycznej, którzy mogą realizować ją w przyjaznej atmosferze.
Rozwijamy też obszar udostępniania komercyjnego, czyli
wynajmu, oferujemy możliwość korzystania z przestrzeni
do gier zespołowych, takich jak piłka nożna, koszykówka
czy siatkówka. Posiadamy wysokiej klasy, certyfikowany

sprzęt do gry w koszykówkę, który jest bardzo dobrze
oceniany przez specjalistów w tej dyscyplinie. W godzinach porannych trenują u nas uczniowie ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim w ramach
lekcji wychowania fizycznego. Młodzież i nauczyciele
mają szansę na rozwój swoich pasji sportowych w nowoczesnym i funkcjonalnym obiekcie. Najbliższe plany to
pierwsze turnieje halowej piłki nożnej dla rocznika 2009
i następnie dla rocznika 2010.
IO: A imprezy pozasportowe?
DG: Z powodzeniem zorganizowaliśmy koncert z okazji
otwarcia centrum w listopadzie, na którym było na który
przybyło bardzo dużo osób. Na scenie zagościła Orkiestra
Polskiej Opery Królewskiej pod batutą Macieja Niesiołowskiego z solistami, którzy wykonali popularne arie operowe i operetkowe oraz koncert noworoczny „Viva Wiedeń
– Viva musical”, na którym gościliśmy jeszcze więcej, bo
około 900 widzów. Gwiazdami wieczoru byli m.in. Bogusław Morka i Agata Sava. Obiekt sprawdził się wówczas
pod względem akustyki. Wydarzeniem, które zapełniło
widownię była również Wielka Gala Fly School & Gimna-

piego, który zaśpiewałby jeden ze swoich największych
przebojów „Sereno e”. Dla młodszego pokolenia… może
festiwal kabaretów. Takie dwie propozycje na gorąco…

IO: Z tego co Pan mówi zainteresowanie wzrasta, IO: Co w funkcjonowaniu obiektu jest dla Pana waża dzięki jakości obiektu tworzy się też marka….
niejsze: działalność komercyjna czy misja społeczna?
DG: Tak, mamy obok hali również boisko ze sztuczną na- DG: Tak naprawdę staram się „pogodzić trochę ogień
wierzchnią, które jest bardzo pozytywnie oceniane przez z wodą”, czyli z jednej strony, dbać o to, aby mieszkańużytkowników. Aby utrzymać komcy jak najwięcej korzystali z obiektu,
fort korzystania z niego wymaga to
z drugiej żeby centrum funkcjonoTak naprawdę staram się awało
szeregu systematycznych zabiegów
na zdrowych zasadach finan„pogodzić trochę ogień
konserwacyjnych, ale jesteśmy przysowych. Próbuję dostosować zakres
z wodą”
gotowani. Brakuje może jeszcze wydziałalności i ofertę obiektu do poposażenia typu boxy dla zawodników,
trzeb lokalnych.
ale to jest w naszych planach na przyszłość. Zapewniamy
oczywiście możliwość korzystania z szatni i zaplecza sa- IO: Żeby zdecydować się na objęcie takiego stanowinitarnego.
ska trzeba być odważnym?
DG: Chyba tak, (śmiech) nie obyło się bez wątpliwości,
IO: Jak duża grupa osób pomaga Panu w administro- jest to duże wyzwanie i stres. Jest to praca, która pochławaniu i utrzymaniu tego obiektu?
nia zarówno mój czas jak i umysł, ale też jest to zupełnie
DG: Jest to na razie mała grupa, w zasadzie oprócz mnie coś innego, niż robiłem do tej pory. Są elementy wspólne,
są to cztery osoby, które pracują „na obiekcie”. Każdy z nas ale jednak specyfika jest inna, niż w mojej poprzedniej
ma świadomość, że jesteśmy na początku drogi, staramy pracy jako nauczyciela czy radnego. Jest to inny rodzaj
się, żeby wszystko działało jak najlepiej.
patrzenia na finanse, inne zadania i wymagania stawia
przede mną obecne stanowisko. Kiedyś Burmistrz powieIO: Jaką ma Pan wizję docelową tego miejsca?
dział, że to jest moje nowe dziecko i coś w tym jest… BuDG: Na razie mam plan wykorzystania jego obecnego dzę się i myślę, co trzeba zrobić, planuję…
potencjału. Po tym etapie, dokonam analizy i powstanie
realna wizja rozwoju, podparta szerokim rozeznaniem IO: Czy lubi Pan sport?
uwarunkowań w jakich Centrum funkcjonuje. Będę miał DG: Tak, lubię sport. Ostatnio jestem bardziej kibicem, ale
również już jakieś doświadczenia z pierwszych miesięcy, przez ponad 20 lat grałem w siatkówkę i w piłkę nożną.
które przyczynią się do tego, aby wizja była przemyślana Mogę się pochwalić, jeśli chodzi o piłkę nożną, kilka lat
i ograniczała ryzyko niepowodzenia.
temu razem z Burmistrzem byliśmy Mistrzami Polski Samorządowców. Kosztowało to wiele wysiłku i mnóstwo
IO: Załóżmy, że wygrywa Pan 5 mln na inwestycje zdrowia, ale satysfakcja pozostała do dzisiaj…Wracając
w Centrum, co by Pan zrobił?
do siatkówki to grałem jako rozgrywający, w drużynie
DG: Pewnie zrobiłbym dwie rzeczy: zadaszenie nad bo- trenowałem m.in.razem z gwiazdą, jaka ostatnio wyiskiem, co jeszcze podniosłoby komfort korzystania ze stąpiła podczas naszego koncertu noworocznego czyli
sztucznej murawy i bardziej uniezależniło od kaprysów Bogusławem Morką – znanym tenorem. Bardzo miło
pogodowych, drugą rzeczą byłby kompleks z otwartymi wspominam to spotkanie po latach… Niestety kariera
basenami w sąsiedztwie Centrum, do korzystania w sezo- sportowa najlepszego tenora wśród siatkarzy i siatkarza
nie letnim. Myślę, że to by się sprawwśród tenorów skończyła się w modziło i jeszcze bardziej wypromowało
mencie odniesienia kontuzji w trakcie
kilka lat temu razem
naszą Gminę…
treningu. Minęło wiele lat, ale sentyz Burmistrzem byliśmy
ment do sportu pozostał w nas obu
Mistrzami Polski
IO: Czy planuje Pan uruchomienie
do dzisiaj.
Samorządowców
strony internetowej Centrum?
DG: Na razie funkcjonuje strona
IO: Czego można Panu życzyć?
na serwerze gminy cws.ozarow-mazowiecki.pl, gdzie DG: Żeby było wielu zadowolonych ludzi, którzy przymożna znaleźć najważniejsze informacje dotyczą- chodzą do Centrum i dobrze tu się czują. Jest to trudne,
ce udostępniania naszego obiektu oraz aktualności wiem o tym, ale taki postawiłem sobie cel. Chciałbym
o wydarzeniach. W trakcie realizacji jest nasza nowa również, aby możliwości, które są w Centrum rozwijały
strona, która w pełni przedstawi obiekty i ich moż- się i wszystko sprawnie działało.
liwości dla potencjalnych użytkowników. Prosimy
o chwilę cierpliwości, niebawem zostanie uruchomiona… IO: Jaki prywatnie jest Dariusz Galant?
DG: Hmm… spokojny, rozważny i uporządkowany
IO: Jakie imprezy chciałby Pan tutaj jako Prezes Cen- (śmiech).
trum zorganizować?
DG: Dla starszego pokolenia zaprosiłbym na przykład IO: Dziękuję za rozmowę.
włoskiego piosenkarza, cieszącego się pod koniec lat
Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
70-tych bardzo dużą popularnością w Polsce, czyli DruInformator Ożarowski 2/90 2019

wywiad z...

styka Powietrzna School, podczas której prezentowało
się ponad 100 artystów przedstawiając niezwykłą adaptację Alicji w Krainie Czarów oraz historię ewolucji.
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Kalendarium DOMU kultury „Uśmiech”
- marzec
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165
▶▶ 7 marca - czwartek - godz. 10:00 Eliminacje Gminne
42. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
▶▶ 10 marca – niedziela – godz. 16:00 Recital Roberta
Kudelskiego z okazji Dnia Kobiet. Wstęp wolny!
▶▶ 17 marca – niedziela – godz. 16:00 Koncert Laureatów Eliminacji Gminnych 42. Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”
▶▶ 31 marca – niedziela – godz. 12:00 spektakl teatralny dla dzieci pt. „Spotkać Teatr” w wykonaniu aktorów
z Teatru Jumaja. Wstęp wolny!
Centrum Inicjatyw Społecznych
ul. Poznańska 292
Zapraszamy wszystkich do Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” (ul. Poznańska 292) na zajęcia
cykliczne o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym
i profilaktycznym. Można między innymi: nauczyć się gry
w brydża, szachy lub GO; spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi na wieczorze gier planszowych; poćwiczyć pamięć z seniorami w ramach Fitnessu Mózgu. Jeżeli masz
swoje pomysły i inicjatywy, skontaktuj się z nami: cisprzyparku@gmail.com lub (22) 292 61 61.
Ponadto codziennie w godz. 14.00 - 17.00 wyrabiamy
spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki.

▶▶ 5 marca Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim zaprasza na bezpłatne warsztaty z samoobrony dla kobiet.
Obowiązują zapisy: cisprzyparku@gmail.com
▶▶ 15 marca Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim zaprasza na bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy w plenerze. Zapisy: cisprzyparku@gmail.com
▶▶ 16 marca spotkanie Klubu gier bitewnych. Więcej informacji: go@maciejrozalski.eu
Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15
▶▶ 9 marca - sobota - godz. 18:00 przedstawienie teatralne pt. „Damska Torebka” Aniceta Ochnicka.
Wstęp wolny!
▶▶ 10 marca - niedziela - godz. 16:00 Warsztaty edukacyjne z robotyki. Wstęp wolny!
▶▶ 24 marca - niedziela - godz. 15:00 przedstawienie
teatralne dla dzieci pt. „Baju, baj czyli odwiedziny Jana
Brzechwy” w wykonaniu teatru Jumaja. Wstęp wolny!
Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15
▶▶ 3 marca – niedziela - godz. 16:00 „Ostatki” – taneczny wieczorek karnawałowy dla seniorów oraz obchody
Dnia Kobiet. Wstęp wolny!
▶▶ 24 marca – niedziela – godz. 16:00 warsztaty z wypieku chleba poprowadzi Akademia Ciastka. Ilość miejsc
ograniczona. Obowiązują zapisy!

Kalendarium Biblioteki Publicznej
- marzec
Kalendarium Biblioteki Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ Spotkanie: „Protokół dyplomatyczny (każdemu się
przyda)”. 13.03.2019 r., godz.18.00, Wypożyczalnia
dla Dorosłych i Młodzieży, ul. Szkolna 2. Wstęp wolny.
Gość Biblioteki: Joanna Dzieniszewska, konferansjerka
najważniejszych polskich uroczystości państwowych.
▶▶ Spotkanie: „Jak osiągnąć cele w życiu?” 20.03.2019 r.,
godz. 18.00, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży,
ul. Szkolna 2. Wstęp wolny. Gość Biblioteki: psycholog
Aneta Rostkowska Gerlach, współautorka książki „Cel.
Odkryj, określ, osiągnij”.
▶▶ III Ogólnopolskie czytanie „Jeżycjady” Małgorzaty
Musierowicz – Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży.
20.03.2019 r., godz. 13.00-14.00, Oddział dla Dzieci
i Młodzieży, ul. Szkolna 2. Wstęp wolny.
▶▶ Noc Sów 2019: Spotkanie z ornitologiem i poszukiwanie sów w parku miejskim. 23.03.2019 r., godz.
19.00-23.00, Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Zapisy
22 722 12 65. Arcyciekawe spotkanie dla wszystkich od
siedmiu lat w górę. W Ożarowie są sowy, a my wiemy jak
i gdzie ich posłuchać. Wydarzenie współorganizowane
z Fundacją „Chcę Mieć Przyszłość”.
▶▶ Spotkanie (literacko-muzyczne) wokół książki „Idol”,
14
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28.03.2019 r., godz. 18.00, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży, ul. Szkolna 2. Wstęp wolny. Autorka
młodzieżowych bestsellerów Marta Fox i bohater jej
powieści Artur Gotz opowiedzą o książce (dojrzewanie
w dobie kultu ciała) i uzupełnią spotkanie muzyką.
FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
▶▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży – 22.03.2019,
godz. 16.30-18.00. Wstęp wolny.
▶▶ Noc w Bibliotece. 29.03/30.03.2019 r., godz. 19.0024.00. Zapisy 22 292 60 22. Impreza dla dzieci. Przychodzą goście, jest tajemniczo, wszyscy czytają bajki. Zabawa murowana.
Program stały:
BIBLIOTEKA GŁÓWNA, UL. SZKOLNA 2
▶▶ Planszomania - Każdy poniedziałek, godz.
14.00- 16.00, Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzi
wolontariusz Ernest Dziuba. Wstęp wolny.
▶▶ Czytanie na Dywanie - Każdy czwartek, godz. 17.0018.00, Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Zajęcia dla grupy
dzieci w wieku 4+. Na zapisy.

▶▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych, pierwsza środa miesiąca, 06.03.2019 r., godz. 17.00-18.00. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży.

▶▶ Brydż - wtorki, godz. 17.00-20.00. Wstęp wolny.
▶▶ Nauka gry w szachy dla dzieci – Każdy piątek, godz.
18.00-19.00. Na zapisy.

Kontakt:
Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim: 22 722 12 65,
Filia w Józefowie: 22 292 60 22,
Filia w Święcicach: 22 721 02 60.

kultura

FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

▶▶ Klub Pasjonaci - Każdy czwartek, godz. 10.00-12.00.
Wstęp wolny.
▶▶ Kurs komputerowy – Każdy poniedziałek,
godz. 10.30. Wstęp wolny.

I nagroda dla zespołu seniorów Wesołe Wdówki
26 stycznia w Ośrodku Kultury w Lesznie odbył
się coroczny Powiatowy Festiwal Chórów Złotego
Wieku. Tegorocznymi organizatorami festiwalu byli:
Wójt Gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz i Ośrodek Kultury w Lesznie. Patronat honorowy nad tym
wydarzeniem, od pierwszej edycji, obejmuje Starosta
Warszawski Zachodni Jan Żychliński.
Podczas festiwalu chóry zaprezentowały przygotowane przez siebie kolędy i utwory dowolne. Merytorycznej
oceny występów dokonało jury składająca się z osób zawodowo związanych z muzyką, w tym roku byli to: Ewelina Siedlecka-Kosińska - solistka Chóru Filharmonii Narodowej, Marcin Lewicki - wieloletni artysta Filharmonii

Narodowej i Michał Straszewski - muzyk, śpiewak, multiinstrumentalista, kierownik chórów „Modo Maiorum”
i „Patrium Carmen”.
Zgodnie z regulaminem komisja przyznała nagrodę
główną dla naszego zespołu Wesołe Wdówki z Filii Domu
Kultury „Uśmiech” w Józefowie (zespół prowadzą Joanna Michrowska-Kamińska i Waldemar Dąbrowski). Jury
oceniało walory wokalne, kulturę śpiewu, interpretację
utworów, kompozycję, aranżację oraz ogólne wrażenia
artystyczne, ciekawy dobór repertuaru, jednolite brzmienie zespołu i interesującą choreografię.

Joanna Michrowska-Kamińska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UPRAWIANIA SPORTU
ORAZ WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI
WYDARZEŃ SPORTOWYCH I KULTURALNYCH, TARGÓW I EVENTÓW
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI W KRĘCZKACH
cws.ozarow-mazowiecki.pl
Kontakt: e-mail: d.galant@cws.ozarow-mazowiecki.pl Tel. 662 541 003
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Portret y

nasza marcowa okładka

	Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nadesłali swoje zgłoszenia w odpowiedzi na propozycję „I Ty możesz
być na okładce Informatora Ożarowskiego”. Do sesji z okazji Dnia Kobiet zaprosiliśmy trzy mieszkanki Ożarowa Mazowieckiego – Panią Wandę, wraz z córką Dorotą i wnuczką Karoliną.
bez prób, występów i wyjazdów
z zespołem”.
Panie zgodnie zapewniają,
o tym, że zawsze mogą na siebie liczyć. Kłótni między nimi nie
ma, zdarzają się nieporozumienia
i różnice zdań, ale zawsze mają do
siebie wzajemny szacunek. Mają
swoje wspólne radości i smutki,
lubią razem spędzać czas i cieszą
ich te chwile.
Choć dzielą je różnice pokoleniowe, córki, mamy i babcie łączą wartości nie do przecenienia:
więzy krwi i kobieca solidarność.
To w dzisiejszych czasach bardzo
ważne.

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik

Babcia Wanda, Córka Dorota i Wnuczka Karolina

Nasze bohaterki razem mieszkają, są bardzo ze sobą
związane. Reprezentują trzy pokolenia kobiet w swojej
rodzinie. Są to kobiety aktywne, lubiące działać społecznie, posiadające pasje, kochające Ożarów Mazowiecki i ludzi.
Pani Wanda – „Od 26 lat należę do zespołu „Ożarowskie Kumoszki”, jest to mój sposób na miłe spędzanie
czasu i realizację swoich pasji. Występy dają mi dużo
satysfakcji, a nagrody zdobywane z zespołem dopingują do dalszego działania. Współorganizuję wyjazdy
dla seniorów oraz wieczorki taneczne. Uczestniczyłam
w zakładaniu Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, obecnie chodzę na zajęcia tam organizowane.
Pani Dorota – „Wszystkie trzy jesteśmy bardzo energiczne, poniekąd szalone, to nas łączy, mamy podobne charaktery i temperamenty. Trzy aktywne kobiety,
babcia śpiewa w „Ożarowskich Kumoszkach”, ja pomagam, jako rodzic, w sprawach organizacyjnych zespołu
ludowego „Ożarowiacy”, w którym tańczy moja córka,
Karolina. Od kilku lat jestem współorganizatorem Andrzejkowego Balu Ożarowiaków. Uwielbiam też kwiaty,
co przeniosłam na moje zainteresowania florystyką.”
Karolina – „zobaczyłam kiedyś występ „Ożarowiaków” i pomyślałam, że chciałabym tak tańczyć i mieć
takie stroje i poprosiłam babcię, żeby mnie zaprowadziła do Domu Kultury „Uśmiech” i tak się zaczęło…
miałam wtedy 9 lat. Teraz nie wyobrażam sobie życia
16
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historia pewnej kobiety...

	Przeglądając przesłane zgłoszenia, moją uwagę zwrócił email pani
Maryny, która napisała o historii swojej 96-letniej dzisiaj babci, Wandy
Kondej. Jest w nim mowa o życiowych doświadczeniach, pracy, pasji
i rodzinie, zresztą przeczytajcie Państwo sami…

Siła kobiet – historia mojej Babci
Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, chciałabym
podzielić się z czytelnikami Informatora Ożarowskiego
historią mojej Babci, Wandy Kondej. Dlaczego teraz taka
opowieść, a nie na przypadający w styczniu Dzień Babci?
Otóż celem, jaki mi przyświeca, jest ukazanie siły kobiet
oraz afirmacja kobiecych relacji, również tych międzypokoleniowych.
Wanda Kondej urodziła się w 1922 r. w majątku Niespodzianka pod Baranowiczami, na ziemi nowogródzkiej,
obecnie należącej do Białorusi. Dość spokojną młodość
Wandy, skupionej
na nauce i obowiązkach domowych (była ukochaną jedynaczką),
przerwała brutalnie wojna i zbliżający się marsz
Armii Czerwonej.
Cała rodzina zapakowała swój podręczny dobytek na
dwa wozy i rozpoczęła ucieczkę,
a najcenniejsze dobra zakopała w ziemi, w nadziei na
Wanda Kondej, 1952 r.
powrót do domu
w przyszłości. Tak się jednak nigdy nie stało, a wyczerpująca podróż znalazła swój kres w lipcu 1944 r., w znanym
nam wszystkim parku w Ołtarzewie. Babcia powiedziała
wtedy: „Tatusiu, proszę, nie jedźmy już dalej”. I tak została
na ożarowskiej ziemi, aż po dziś dzień.
Oczywiście na potrzeby tego artykułu muszę dokonywać skrótów w życiorysie mojej Bohaterki i skupiać się na
najważniejszych faktach. A fakty są takie, że Babcia Wanda zawsze odznaczała się nadzwyczajnym hartem ducha.
Jak wtedy, gdy poszła na studia farmaceutyczne, choć
wiązało się to z dużymi wyrzeczeniami, np. pokonywaniem pieszo 5 km z Koprek, gdzie początkowo mieszkała,
na stację kolejową w Ożarowie. Albo zeznając z koleżankami w sądzie w obronie działaczy antykomunistycznego podziemia, co skończyło się wyrzuceniem studentek z akademika, lub w sytuacji, gdy okrutny los zabrał
przedwcześnie z Jej życia ukochanych mężczyzn: tatę
oraz męża, który zginął tragicznie. Mimo wszystko, Babcia
nigdy się nie poddawała i szła dalej naprzód, znajdując

oparcie w wierze w Boga oraz w dobro otrzymywane
od ludzi i im oddawane.
Taka postawa
rzeczywiście proWnuczka Maryna
centowała: Wanda
Kondej przez kilka dekad pracowała w aptekach w Ożarowie na rogu ulic Poznańskiej i Mickiewicza oraz na
Osiedlu Kabel, do których klienci uwielbiali przychodzić.
Nie tylko po zakup leków, ale też po poradę życiową od
„pani magister” i ciepłe słowo. Dla mnie jako małej dziewczynki, apteka to był zawsze fascynujący świat, a poza
tym czułam się też dumna z tego, że moja Babcia jest rozpoznawana w naszym mieście i że pomaga tylu ludziom.
Bez przesady można powiedzieć, że praca była dla Niej
powołaniem: nigdy nie poszła na zwolnienie i wytrwała
na posterunku aż do swoich 80. (!) urodzin.
A jaka jest moja Babcia prywatnie? Serdeczna i wciąż
ciekawa ludzi i świata. Cieszy się stosunkowo dobrym
zdrowiem i bardzo chłonnym umysłem. Dość powiedzieć, że np. wie, czym jest Facebook, z moim Mężem rozmawia o dronach, a ze swoimi (nielicznymi już niestety)
rówieśnikami o historii i polityce. Te dwie ostatnie pasje
podziela zresztą z moją Mamą, a z moim Tatą lubi dyskutować nie tylko na tematy polityczne, ale i sportowe. Przy
tym Babcia ma silny charakter i potrafi forsować swoje
zdanie, więc nasze rodzinne posiedzenia przy stole nie
zawsze są czystą sielanką…
Podobno wiele cech dziedziczy się co drugie pokolenie. Co zatem ja przejęłam w genach po Wandzie?
Na pewno tę samą otwartość na człowieka i na świat.
Poza tym wrażliwość, skłonność do wzruszeń, być może
lekką naiwność (zestaw cech „kresowych”, jak mawia
moja Bohaterka). Poczucie humoru i upodobanie do pieczenia ciast. Mam nadzieję, że również wewnętrzną siłę
oraz długowieczność… Mimo dzielącej nas różnicy wieku, mogę porozmawiać z Babcią o wszystkim i nie jest to
bynajmniej truizm. Chciałabym życzyć każdemu (w tym
sobie samej) takiej młodzieńczej ciekawości i tak nowoczesnych poglądów w zaawansowanym wieku.
Babciu, dziękuję Ci, że jesteś. Składam Tobie, mojej
Mamie oraz wszystkim Czytelniczkom serdeczne życzenia z okazji naszego marcowego święta. Drogie Panie, pamiętajcie proszę, że to w nas właśnie drzemie ogromna
siła, która popycha świat do przodu!

Maryna Matarewicz-Wiak
Informator Ożarowski 2/90 2019
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Niezwykłe spotkanie
Jacek Kurowski – prezenter, dziennikarz sportowy odwiedził Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim. Jak na dziennikarza
przystało, okazał się być bardzo komunikatywną osobą.
Bez problemu nawiązał kontakt z dziećmi oraz kadrą.

I duzi i mali z zainteresowaniem słuchali jego relacji z podróży i spotkań ze sławnymi ludźmi, takimi jak np. Robert
Lewandowski czy Jerzy Dudek. Pan Jacek odsłonił nam
także kulisy pracy prezentera - teraz już wiemy czy prezenterzy telewizyjni muszą uczyć się na pamięć swoich
tekstów, czy może wystarczy im umiejętność szybkiego
i poprawnego czytania. Wiele emocji, zwłaszcza u chłop-

ców, pragnących zostać sportowcami, wzbudziło pudełko pamiątek. Dzieci mogły obejrzeć prawdziwe koszulki
piłkarzy z ich autografami, szaliki kibiców z różnych stron
świata, bilety na mecze, mikrofon z logo TVP oraz wiele innych przedmiotów, związanych z pracą w telewizji.
Ale to jeszcze nie
wszystko. Pan Jacek
udowodnił,
że potrafi świetnie
czytać i operować
głosem nie tylko
przed kamerą. I tak,
dzieci ze starszych
grup wysłuchały
przepięknie przeczytanej legendy
pt.: „Wars i Sawa”.
Trzylatki z kolei wybrały wesołą książkę o Śwince Peppie,
która czytana z tak
doskonałą modulacją głosem, okazała
się jeszcze weselsza. Ta wyjątkowa
wizyta
zapewne
na długo pozostanie w naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Kurowskiemu
za wspólnie spędzony czas, zapoznanie dzieci z zawodem
dziennikarza sportowego, czytanie książek oraz za moc
wrażeń i radości, jaką mogą się dzielić tylko osoby, które
z prawdziwą pasją i oddaniem wykonują swój zawód.

nauczycielka Agnieszka Potrzebowska

Ogólnopolski konkurs „Głośna Woda”
Pierwsze miejsce w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Głośna Woda” na najciekawszą akcję edukacji ekolo-

gicznej w kategorii do 30 tys. mieszkańców zdobył Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim.
Gminne Wodociągi od 2017 roku przeprowadziły w szkołach podstawowych
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
warsztaty edukacyjne dla najmłodszych
mieszkańców gminy. W 2017 roku zorganizowane zostały w szkołach przez pracowników ZWiK warsztaty promujące
Światowy Dzień Wody, natomiast w 2018
roku odbyły się zajęcia edukacyjne pod
hasłem „Nie dla śmieci w naszej sieci”,
które zakończyły się konkursem plastycznym dla uczniów klas I-III. Warsztaty
miały pokazać dzieciom jak ważna jest
woda w życiu człowieka oraz jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej
od najmłodszych lat.

ZWiK w Ożarowie Mazowieckim.
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„MĄDRZY CYFROWI” W OŻAROWSKIEJ BIBLIOTECE
licencjach i poszanowaniu cudzej własności. Tworzyliśmy
wspaniałe kolaże, plakaty, interaktywne prezentacje, które zostaną wykorzystane w dalszej pracy. Koniec warsztatów to nie koniec Mądrych Cyfrowych. Teraz młodzież,
ale już w mniejszych zespołach, ma 6 tygodni na stworzenie swoich kampanii społecznych. Kampanii dużych
i małych, takich skierowanych do lokalnej społeczności,
ale też poruszających problemy wszystkich Polaków.
Efekty prac poznamy już 13 kwietnia podczas spotkania z wyjątkowym gościem, od wielu lat zaangażowanym
w kreatywne działania z młodzieżą. Możemy już jednak
uchylić nieco rąbka tajemnicy i powiedzieć, że ożarowskie młodzieżowe kampanie społeczne dotyczyć będą
zwierząt i ekologii. Szczegóły wkrótce!
Tymczasem dziękujemy naszej wyjątkowej grupie
Mądrych Cyfrowych, uczniom szkół z Ożarowa, Płochocina i Warszawy. Ferie spędzone z Wami były dla nas cennym doświadczeniem, a Wasze opinie, oceny, poglądy
na długo pozostaną w naszej pamięci.

kultura

	Pod nazwą tą kryje się pierwszy w Polsce projekt
cyfrowej edukacji młodzieży, realizowany przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” wspólnie
z Google.org (charytatywnym oddziałem Google’a).
Działania projektowe, skierowane zostały do nastolatków i objęły cały kraj, miały na celu rozwijanie umiejętności cyfrowych przy jednoczesnym kształtowaniu odpowiedzialnych postaw społecznych. Biblioteka Publiczna
zgłosiła się do programu i tym samym w drugim tygodniu
ferii młodzież objęła we władanie bibliotekę główną.
Było mądrze, bo rozmawialiśmy o wartościach, takich
jak: szacunek, odwaga, uczciwość, odpowiedzialność,
wolność. Czytaliśmy opowiadania z tomu „Gorzka czekolada” oraz „Bajki filozoficzne” M. Piquemala. Zagorzałe
dyskusje nieraz wykraczały poza przewidziane ramy czasowe. Tworzyliśmy drzewka decyzyjne, mapy mentalne,
sądziliśmy bohaterów, śmiało wczuwając się w ich role.
Było też bardzo cyfrowo - poznaliśmy programy: Canva,
Padlet, Pixlr, ThingLink, szlifowaliśmy także znajomość
pakietu programów Google’a. W programach i aplikacjach uczyliśmy się (i młodzież, i prowadzący) nowych
metod pracy w chmurze, organizacji czasu, narzędzi
do pracy zespołowej, a także bezpiecznej komunikacji
w Internecie. Mówiliśmy o prawach autorskich, wolnych

Ewa Sobieraj, Ewa Krupa
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Informujemy, że archiwalne numery
Miesięcznika Miasta i Gminy INFORMATOR OŻAROWSKI
mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy:

www.ozarow-mazowiecki.pl/media-lokalne/
informator-ozarowski-120
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JÓZEFÓW ZBIERA PAMIĄTKI
	Mateusz Miziołek, wolontariusz józefowskiej Filii
Biblioteki, napisał jak ważne jest dbanie o przeszłość,
ponieważ placówka ta zaczęła zbierać józefowskie
pamiątki. Jakkolwiek romantycznie i malowniczo
nie brzmi jego prośba (to głos nastolatka), jest dla
nas ważna:
„W celu zatrzymania napływu depresyjnych emocji
i zainicjowaniu wylewu nostalgii okalającej zabieganą, ludzką głowę, chciejmy przywrócić wspomnienia
i odrodzić spojrzenia sprzed lat. Niebawem w bibliotece
w Józefowie (filia nr 1) kompletowany będzie dział historii regionalnej. Prezentowane będą wszelkie pamiątki piśmiennicze tworzące intrygującą historię: listy, pamiętniki, notatki, zeszyty itp.
Bardzo zależy nam na zdjęciach i wszelkich materiałach wizualnych obrazujących życie ludzi dawnych terenów Józefowa i okolicznych miejscowości. Zwracamy się
zatem z niebotyczną prośbą do wszystkich mieszkańców
nadutrackich osad. Prosimy o przynoszenie do biblioteki
w Józefowie różnych zasobów wymienionych powyżej,
w celu odtworzenia historii rodzinnych i publicznych zdarzeń minionych lat. Owe materialne odciski wspomnień,
zostaną użyte w celu stworzenia wystawy w filii w Józefowie.
Zachęcamy do kontaktu również okolicznych gawędziarzy. Osoby takie będą nagrywane, a następnie ich
zeznania z historii będą publikowane w Internecie jako
historia mówiona. Przyziemne sytuacje, codzienność
i zwykłe czynności interesują nas najbardziej. Chcieliby-

dam pracę
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
ZATRUDNI

Na zgłoszenia
czekamy do
31.03.2019.
Piszcie na
biblioteka
@ozarowmazowiecki.pl

BIBLIOTEKARZA
LUB BIBLIOTEKARKĘ
DO ODDZIAŁU
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

Lubisz pracować z dziećmi
i młodzieżą, jesteś zorganizowana(y),
znasz literaturę i zasady tworzenia
opisu bibliograficznego? Zapraszamy!

Ożarów Cię potrzebuje!
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
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śmy pokazać ludzi w najprostszych pozach, akcjach, zadaniach; ukazać realizm i naturalizm historii sprzed lat.
Szczerze zachęcamy do współpracy i przyczyniania się
do rozbudowy i intensyfikacji myśli o minionych dniach.
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Śpieszmy się zbierać wspomnienia, bo zaraz nikt nie będzie
mógł ich zebrać.”
Cóż dodać do tekstu Mateusza? Namawiamy do kontaktu: jozefow@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl.
Józefów – Filia nr 1 Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Na zdjęciu budynek Domu Kultury i Biblioteki (dawniej
szkoły). Fot. ze zbiorów B. Mierzwy.

Pani i

kącik kulinarny

Z przepiśnika pana domu

Karnawałowe słodkości
– czas na faworki

Nie wszyscy w tłusty czwartek zajadają się pączkami. Dla tych, którzy wolą
chrupiące faworki zwane też chrustem, mamy przepis z lokalnej Pracowni Cukierniczej Państwa Jancewiczów. Przepis na faworki nie jest skomplikowany, zawiera
tylko naturalne składniki, a chrusty wychodzą lekkie, kruche i delikatne…
Pracownia cukiernicza to lokalna firma rodzinna, założona w 1979 roku przez
Pana Włodzimierza Jancewicza, a obecnie prowadzona przez syna Pawła z żoną
Moniką. Przekazana receptura wykorzystywana jest niezawodnie od wielu lat.
Składniki:
»» 4 żółtka średnich jajek
»» 2 łyżki cukru
»» 1,5 szklanki mąki pszennej tortowej
»» trochę mniej niż pół szklanki jasnego piwa
»» Dodatkowo do faworków: 3 łyżki mąki
na stolnicę, smalec do smażenia faworków,
cukier puder do oprószenia faworków
»» Przydatne przy robieniu faworków: mikser,
wąska i wysoka miska/kubek, średnia miska
i łyżka, drewniana stolnica, wałek i nożyk,
średni garnek do smażenia faworków, cedzak
do łowienia słodkości, ręcznik papierowy
Wykonanie:
Oddziel żółtka od białek. Białka odłóż np. do
wykonania bezy, zaś żółtka umieść z dwiema
łyżkami cukru w wąskim, wysokim naczyniu.
Ucieraj kilka minut przy użyciu miksera na gładki, jasny i gęsty krem. Ucieraj tak długo, aż cały cukier się rozpuści.
Masę żółtkową przełóż do większej i szerszej miski. Dodaj mąkę oraz piwo i wymieszaj buzujące od piwa ciasto.
Stolnicę oprósz mąką. Wyłóż lepkie ciasto. Ciasto oprósz mąką również od góry. Dłońmi uklep kulę z ciasta. Ugnieć
i rozwałkuj.
Ciasto powinno być gładkie i elastyczne. Po rozwałkowaniu ma się kurczyć. Na tym etapie należy wtłoczyć do
ciasta jak najwięcej powietrza. Wałkuj je i ponownie składaj. Możesz ciasto tłuc wałkiem i rwać na kawałki. Im dłużej
je napowietrzasz, tym lepiej. Urosną i będą puchate.
Ostatecznie rozwałkuj ciasto na cienki placek – nie grubszy niż 1,5 mm. (Pamiętaj, by lekko podsypywać stolnicę
mąką). Nożem wykrój kwadrat a następnie tnij prostokąty o wymiarach 3x10 cm lub większe. Pośrodku każdego prostokąta wykonaj nacięcie. Złap za jedną stronę i wywiń przez środek. W ten sposób przygotuj pierwszą turę faworków.
Do średniego garnka włóż smalec do smażenia faworków i ustaw palnik na średnią moc. Gdy smalec będzie już
wystarczająco gorący kładź faworki po kilka na raz. Nie powinny się stykać. Faworki mają wypłynąć na powierzchnię.
Gdy już zarumienią się z jednej strony lekko przewróć je na drugą. Wyjmij cedzakiem na rozłożony ręcznik papierowy.
Smaż faworki porcjami, aż do zużycia
całego ciasta.
Przełóż na miseczkę i oprósz cukrem
pudrem. Faworki są gotowe.

Przepis na faworki
z Pracowni Cukierniczej Państwa
Pawła i Moniki Jancewiczów

Rok zał. 1979
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Kącik Adopcyjny

Kącik adopcyjny

Prowadzony przez Fundację AR-KA-DO
Kontakt: Dorota 507-415-468, Kasia 665-158-238 po godz. 16.00,
Kasia 602-655-645, po godz. 17.00

Podaruj im to, co najcenniejsze – własny dom i miłość!

Psiaki polecające się do adopcji!
Romeo to nasz schroniskowy staruszek, ma ponad 10 lat. Potrafi chodzić na smyczy, choć nie przepada za tym. Puszczony luzem pilnuje się
wręcz wzorowo. Toleruje suczki i większość samców. Romeo nie lubi kiedy
ktoś „majstruje” przy jego obroży, nie lubi czesania i wszelkich zabiegów
pielęgnacyjnych – wówczas daje wyraz swojej niechęci poprzez powarkiwanie. Mimo tego to cudowny psiak, uwielbia spać na fotelu. Romeo będzie idealnym psem domowym, ale potrzebuje odpowiedzialnych ludzi,
którzy podejmą się pracy z psem. Nie polecamy Romea do domu z dziećmi. Nie pozwólmy mu spędzić reszty jego życia za schroniskowymi kratami
w zimnym boksie. Kontakt 507 415 468, 602 655 645
Amorek to ok 7-8 letni psiak, od 5 lat jego domem jest schronisko (potrzebna kastracje
i sterylizacje). W schronisku Amorek dał się poznać jako mikropsiak z charakterem. Jest zazdrośnikiem. Kiedy coś mu się nie podoba potrafi zaatakować dużo większego od siebie psa.
W małym ciele duży zuch – to właśnie nasz Amorek. W stosunku do ludzi wspaniały! Domaga się głaskania, przytulania, liże po twarzy, to typowy kanapowiec, który potrzebuje oczywiście solidnej dawki ruchu. Nie polecamy Amorka do domu z małymi dziećmi, ponieważ
Amorek nie przepada za maluchami.
Potrafi niekiedy zawarczeć na dziecko,
kiedy nie odpowiada mu moment ani
sposób głaskania dziecka. Amorek będzie idealnym psem dla ludzi dorosłych,
którzy oddadzą mu serce a on na pewno odda takim osobom całego siebie :)
W schronisku Amorek ma swoją ukochaną wolontariuszkę Panią
Wiesławę. Kroczy za nią krok w krok, kiedy Wiesi nie ma w pobliżu
Amorek szuka jej, a kiedy znajdzie, radości nie ma końca.Kontakt:
507 415 468, 602 655 645
Psy znalezione!
Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,
trafiają do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Milanówku. Kontakt do schroniska 509 441 902
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

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: PDF STUDIO Paweł Krupa, ul. Dmowskiego 70B/43, 05-850 Ożarów Mazowiecki
DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, ul. Wspólna 12B, 05-850 Gołaszew
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”
tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl,
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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szkół i przedszkoli oraz załatwić większość spraw urzędowych. Ponadto za pomocą Profilu Zaufanego możemy uwierzytelnić się m.in. w portalach: Platformy Usług
Elektronicznych 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:

Od lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim funkcjonuje Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego.

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 pracy urzędu) w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego.
3. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego,
paszportu lub prawa jazdy. Potwierdzenie tożsamości
zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka minut.
Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia
wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego
ePUAP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny.
Profil Zaufany potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponownie przedłużana na taki sam okres.
Szczegółowe informacje dotyczące platformy Profilu Zaufanego oraz ePUAP można znaleźć na stronie:
EPUAP.GOV.PL
Serdecznie zapraszam do zakładania i potwierdzania
Profilu Zaufanego.

Maciej Poligaj
Referat Informatyki
Profil Zaufany jest to narzędzie umożliwiające dostęp do e-usług świadczonych przez
Gminę Ożarów Mazowiecki oraz inne podmioty publiczne. Jest to bezpłatny, mobilny
podpis elektroniczny służący do potwierdzania tożsamości podczas kontaktu z administracją i jest alternatywą dla płatnego podpisu
elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym. Podobnie jak podpis odręczny – identyfikuje osobę, która wykorzystuje ten profil.
Dzięki wykorzystaniu Profilu Zaufanego mieszkaniec może załatwić sprawy administracyjne
drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do Urzędu, 24 godziny
na dobę i z dowolnego miejsca z dostępem
do Internetu. W Gminie Ożarów Mazowiecki
funkcjonują e-Usługi, do których za pomocą
Profilu Zaufanego mogą uwierzytelniać się
mieszkańcy i „bez wychodzenia z domu” dokonać m.in. opłat lokalnych, rejestracji dzieci do

23.03.2019
(sobota),
godz. 19.0023.00

28.03.2019.
godz.18.00
„Idol” Marty Fox
to młodzieżowy
bestseller. Opowiada
o dojrzewaniu w dobie
kultu ciała i o tym, jak
trudno szukać miejsca
w życiu, gdzie każdy
chciałby odnieść
sukces. A kto jest
bohaterem książki? –
Artur Gotz.

Spotkanie
(literackomuzyczne)
wokół książki

„Idol”

Goście: Marta Fox, Artur Gotz

Zapraszamy
dzieci i młodzież
7+ z opiekunami.
W programie
m.in.:
spotkanie
z ornitologiem,
prezentacja
multimedialna,
poszukiwanie
sów w parku
miejskim.
Zapisy
/22/ 722 12 65
lub bezpośrednio
w Oddziale
dla Dzieci,
ul. Szkolna 2

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

20.03.2019.
godz.18.00

13.03.2019.
godz.18.00
Ożarowski Klub Ludzi
Ciekawych
Wszystkiego zaprasza
na rozmowę o dobrych
manierach, czy
w czymś się przydają,
gdzie są bardzo
potrzebne i dlaczego
nam też.
I uwaga. Rozmawiamy
z konferansjerką
najważniejszych
polskich uroczystości
państwowych.

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Spotkanie
w Bibliotece
Protokół dyplomatyczny
(każdemu się przyda)
Gość: Joanna Dzieniszewska

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

A Ty? Jaki masz
w życiu cel?
By osiągnąć
zamierzony cel,
trzeba najpierw...
określić, jaki to cel.
Innymi słowy, musisz
siebie poznać
i dowiedzieć się,
co jest dla Ciebie
ważne. Zapraszamy
do rozmowy
ze współautorką
książki „Cel. Odkryj,
określ, osiągnij!”

Jak osiągać cele w życiu?
Psychologia w Bibliotece
Gość:
Aneta Rostkowska Gerlach
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

