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Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Począwszy od listopada 2018 roku, kadencja rad gmin oraz kadencja wójta/burmistrza/prezydenta, trwa
5 lat. Zważywszy na ścisłą współpracę organów gminy z organami wykonawczymi sołectw i osiedli, zasadnym
było ujednolicenie okresu kadencji wszystkich wyżej określonych podmiotów.
Radni Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim pochylając się nad zmianą Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki zaproponowali pięcioletnią kadencję sołtysów
i rad sołeckich oraz zarządów osiedli. Niemniej zgodnie z wymogami ustawowymi i tymże Statutem przede
wszystkim „Rada Miejska uchwala statuty jednostek pomocniczych, w tym dokonuje zmian w tych statutach,
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami”. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządził zatem - w terminie od 8 do 28 lutego 2019 roku - przeprowadzenie
konsultacji z mieszkańcami sołectw i osiedli w Gminie
Ożarów Mazowiecki na temat wprowadzenia w statutach tych jednostek pięcioletniego okresu kadencji sołtysa i rad sołeckich oraz zarządów osiedli (Zarządzenie
Nr B.0050.23.2019 z dnia 21.01.2019 r.)
Konsultacje przeprowadzono w formie badania opinii
mieszkańców stale zamieszkujących na terenie poszczególnych sołectw i osiedli w Gminie Ożarów Mazowiecki,
posiadających w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo
wyborcze. Respondenci wyrażali swoją opinię poprzez
zaznaczenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” na pytanie zawarte w odpowiedniej rubryce ankiety konsultacyjnej: „Czy

wyraża Pani/Pan zgodę na dokonanie zmiany w statucie
jednostki pomocniczej właściwej dla Pani/Pana miejsca
zamieszkania, poprzez wprowadzenie w tym statucie
pięcioletniego okresu kadencji sołtysa i rady sołeckiej/
zarządu osiedla?”
Swoją opinię wyraziło łącznie blisko 200 osób.
We wszystkich jednostkach pomocniczych (sołectwie/
osiedlu) pozytywnie zaopiniowano dokonania zmian
w statucie jednostki celem wprowadzenia pięcioletniej
kadencji sołtysa i rad sołeckich oraz zarządów osiedli.
Po spełnieniu wymogów formalnych i zgodnie z wolą
mieszkańców, Rada Miejska na sesji w dniu 21 marca
2019 roku podjęła Uchwały o kolejnych numerach od Nr
VII/76/19 do Nr VII/111/19 w sprawie zmian w statutach
poszczególnych sołectw i osiedli wydłużając kadencję
sołtysów, rad sołeckich oraz zarządów osiedli do 5 lat.
Wybory do zarządów osiedli oraz sołtysów i rad sołeckich zostaną przeprowadzone w kwietniu i maju, podobnie jak 4 lata temu.
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Pięcioletnie kadencje w osiedlach i sołectwach

Jolanta Niegrzybowska Sekretarz Gminy

Wybory sołtysów i przewodniczących
zarządów osiedli w Gminie Ożarów mazowiecki
Przedstawiamy harmonogram wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectw, w tym sołtysów
oraz organów samorządu mieszkańców osiedli.
Lp. Data

I termin godz. II termin godz. Nazwa osiedla

Miejsce

1

14-maj

18.00

18.15

Osiedle RSM Bloki

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie
Mazowieckim im. Janusza Kusocińskiego

2

15-maj

18.00

18.15

Osiedle Ołtarzew

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie
Mazowieckim im. Obrońców Warszawy

3

20-maj

18.30

18.45

Osiedle Wolica

Szkoła Podstawowa w Płochocinie
im. Szarych Szeregów

4

21-maj

18.00

18.15

Osiedle Franciszków

Strażnica w Ożarowie Mazowieckim

5

21-maj

18.30

18.45

Osiedle Płochocin Płd.

Szkoła Podstawowa w Płochocinie
im. Szarych Szeregów

6

22-maj

18.00

18.15

Osiedle Kabel

KS "Ożarowianka"

7

22-maj

19.00

19.15

Osiedle Szeligi

Dom bankietowy Avilla

8

23-maj

18.30

18.45

Osiedle Józefów

Szkoła Podstawowa w Płochocinie
im. Szarych Szeregów

9

24-maj

18.30

18.45

Osiedle Płochocin Płn.

Szkoła Podstawowa w Płochocinie
im. Szarych Szeregów

10

27-maj

18.00

18.15

Osiedle Mickiewicza

Przedszkole Publiczne Nr 1 (drugi
budynek ul. Mickiewicza)

11

28-maj

19.00

19.15

Osiedle Zientarówka

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie
Mazowieckim im. Janusza Kusocińskiego
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Lp. Data

I termin godz. II termin godz. Nazwa sołectwa

Miejsce

1

24-kwi

18.00

18.15

Płochocin Wieś

Straż Pożarna w Święcicach

2

24-kwi

18.00

18.15

Jawczyce

Filia DK Uśmiech w Broniszach

3

26-kwi

19.30

19.45

Orły

Dom Sołtysa

4

29-kwi

18.00

18.15

Pogroszew Kolonia

Szkoła Podstawowa w Umiastowie

5

29-kwi

18.00

18.15

Ołtarzew

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie
Mazowieckim im. Obrońców Warszawy

6

30-kwi

18.00

18.15

Pilaszków

Dom Sołtysa

7

06-maj

18.00

18.15

Domaniewek

Dom Sołtysa

8

06-maj

18.00

18.15

Piotrkówek Mały
i Strzykuły

Dom Sołtysa

9

07-maj

18.00

18.15

Umiastów

Szkoła Podstawowa w Umiastowie

10

07-maj

18.00

18.15

Wieruchów

Dom Sołtysa

11

08-maj

18.00

18.15

Święcice

Straż Pożarna w Święcicach

12

08-maj

19.30

19.45

Gołaszew

Dom Sołtysa

13

09-maj

18.00

18.15

Macierzysz

Dom Bankietowy Avilla ul. Szeligowska 5

14

09-maj

18.00

18.15

Bronisze

Filia DK Uśmiech w Broniszach

15

10-maj

18.00

18.15

Myszczyn

Dom Sołtysa

16

10-maj

19.00

19.15

Piotrkówek Duży

Dom Sołtysa

17

15-maj

18.00

18.15

Pogroszew

Dom Sołtysa

18

16-maj

17.30

17.45

Koprki

Dom Sołtysa

19

16-maj

18.00

18.15

Mory

Filia DK Uśmiech w Broniszach

20

16-maj

19.30

19.45

Konotopa

Dom Sołtysa

21

20-maj

19.00

19.15

Michałówek

Dom Sołtysa

22

21-maj

18.00

18.15

Kaputy- Kręczki

Szkoła Podstawowa w Umiastowie

23

23-maj

18.30

18.45

Duchnice

Szkoła Podstawowa w Duchnicach

24

24-maj

18.00

18.15

Ożarów Wieś

KS "Ożarowianka"

25

28-maj

17.30

17.45

Wolskie

Wolskie (świetlica)

Jolanta Niegrzybowska Sekretarz Gminy

Zgłoś kandydata do Nagrody Honorowej
- FELICJA 2019
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do 17 edycji Honorowej Nagrody - FELICJA. W ten sposób wyróżniamy osoby fizyczne,
instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, których osiągnięcia wnoszą
znaczący wkład w rozwój gminy Ożarów Mazowiecki.
Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych Rady Miejskiej oraz
grupie 50 mieszkańców.
Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandydatur
do Felicji 2019.
Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać
w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, Biuro Podawcze lub Sekretariat
Burmistrza – pok. 102 w terminie do 6 maja 2019 r.
Więcej informacji (wniosek oraz regulamin przyznawania nagrody) na stronie internetowej gminy - www.ozarow-mazowiecki.pl
					
Paweł Kanclerz
			
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Budowa szkoły coraz bliżej końca …
Zgodnie z założonym harmonogramem prac, postępują roboty przy budowie nowoczesnego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim. Codziennie na budowie pracuje
ok. 60 pracowników, którzy obecnie wykonują prace wykończeniowe wewnętrzne jak i zewnętrzne.
Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazowieckim realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj za sumę 21mln złotych dobiega końca. Już niedługo w murach tej nowoczesnej i bardzo funkcjonalnej
szkoły zabrzmi pierwszy dzwonek a korytarze i sale lekcyjne wypełnią się dziećmi. To jedna z największych w ostatnich latach inwestycji gminnych, która jest już gotowa w ok. 90 procentach. Realizowane są prace wykończeniowe
wewnętrzne jak i zewnętrzne. Układane są wykładziny, malowane pomieszczenia, wykonywana jest regulacja stolarki
drzwiowej i okiennej, prace w otoczeniu szkoły polegają na układaniu kostki betonowej, budowie nowego ogrodzenia oraz zagospodarowaniu terenów zielonych. W związku z reformą edukacji konieczna była budowa szkoły w iście
ekspresowym tempie jak również dostosowanie obiektu do nowej funkcji szkoły podstawowej w systemie klas 0-VIII.
Koncepcja budowy szkoły zakłada jej podział na kilka stref funkcjonalnych :
▶▶ wejścia głównego
▶▶ strefy sportowej (sala gimnastyczna duża, sala gimnastyczna mała, sala do ćwiczeń sensorycznych, sanitariaty,
przebieralnie, gabinet nauczycieli WF),
▶▶ strefy oddziałów zerówkowych (z oddzielnym wejściem),
▶▶ strefy dydaktycznej klas I-III na poziomie I piętra,
▶▶ strefy dydaktycznej klas IV-VIII na poziomie II piętra.
Budynek został zaprojektowany na przyjęcie około 650 uczniów.

Piotr Kuśmierczyk
Wydział Inwestycji i Remontów
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PRZEBUDOWA STACJI PKP OŻARÓW MAZOWIECKI 2019/2020
W numerze 4 (55) dwutygodnika „Mocne Strony”
z dn. 14 marca br. ukazał się artykuł odnośnie przebudowy stacji Ożarów Mazowiecki. Jako radny Powiatu
Warszawskiego Zachodniego chciałbym rozszerzyć
informacje zawarte w tym tekście.
Przebudowa stacji PKP Ożarów Mazowiecki była planowana od dawna. Na początku 2015 roku pisałem na
łamach Informatora Ożarowskiego nr 2(46) o kolei SKM,
która mogłaby jeździć do Warszawy. Jednakże do realizacji tego zadania potrzebne są oddzielne tory dla kolei
aglomeracyjnej; na linii Ursus Płn.-Gołąbki-Ożarów-Błonie, w przeciwieństwie do linii na Pruszków, takiej możliwości nie ma. Linia E-20 (tak brzmi jej oficjalna nazwa)
jest zatłoczona. Obecnie tą trasą – oprócz pociągów towarowych, pospiesznych, przewozów regionalnych, PKP
IC - jeżdżą również Koleje Mazowieckie. Jednakże liczba
połączeń tego ostatniego przewoźnika, zwłaszcza poza
godzinami szczytu, nie zachęca do regularnego korzystania. Myślę, że doświadczają tego niektórzy mieszkańcy
Ursusa, mieszkający w pobliżu przystanków Ursus Północny czy Warszawa Gołąbki. Dlatego też zaistniała realna potrzeba, aby również Gmina Ożarów Mazowiecki
wzbogaciła się o nowego przewoźnika – SKM.
Oprócz problemu przepustowości linii ważną kwestią
był też brak możliwości zawracania pociągów na stacji
Ożarów Mazowiecki. Już na początku kwietnia 2015 na
swojej stronie internetowej spółka PLK ogłosiła przetarg
na wykonanie dokumentacji przebudowy. Skontaktowałem się wówczas z rzecznikiem prasowym PLK p. Maciejem Dutkiewiczem i złożyłem w dn. 7.04.2015 pismo
skierowane do PLK Centrum Realizacji Inwestycji z postulatem uwzględnienia w projekcie dokumentacji przebudowy stacji dodatkowego peronu, który przyczyniłby się
do poprawy przepustowości szlaku kolejowego na trasie
Warszawa – Błonie. W odpowiedzi PLK z dn. 15.04.2015
uzyskałem informację, że mój wniosek na etapie wyboru wariantu realizowanej inwestycji będzie brany
pod uwagę. Warto też zaznaczyć, że właśnie z powodu
planowanej przebudowy stacji w Ożarowie odbyło się
w dn. 14.04.2015 spotkanie dyrekcji PLK z burmistrzem
miasta i radnymi. Natomiast w maju 2015 poznaliśmy
firmę, którą wykona dokumentację naszej stacji. Wykonawcą było konsorcjum firm IDOM Ingenieria y Consultoria-Lider oraz IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo
Sp. z o. o., które przygotowało w ciągu roku szczegółową
dokumentację potrzebną do realizacji tego zadania.
W czerwcu 2017 poznaliśmy wykonawcę modernizacji stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim (nie należy mylić
tej inwestycji z przebudową dworca PKP - tym zajmuje
się inna spółka). W dn. 21.08.2017 zwycięska Spółka ZUE
S.A. z Krakowa podpisała umowę z PLK S.A. na przebudowę stacji w Ożarowie Mazowieckim. Kosztorys wykonania
opiewa na 98,2 mln złotych i realizację inwestycji w terminie 33 miesięcy. Wykonawca zadeklarował chęć działania w formule ,,projektuj i buduj”. Polskie Linie Kolejowe
uznały ofertę krakowskiej firmy za najkorzystniejszą (stosowano w tym przypadku następujące parametry: 60%
– cena, 20% – termin realizacji oraz 20% – doświadczenie
kluczowego personelu). Po zakończeniu robót w lipcu
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2020 wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji. Warto
zaznaczyć że cała inwestycja jest w 85% finansowana ze
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wcześniej, w kwietniu 2017 w Domu Kultury Uśmiech
w Ożarowie Maz. odbyły się warsztaty kreatywne z udziałem lokalnej społeczności, radnych i burmistrza Pawła Kanclerza (pisały o tym „Mocne Strony”). Prowadziła
je spółka PKP Nieruchomości, zajmująca się wyłącznie
przebudową dworca PKP . Na spotkaniu była mowa
o pomysłach zaaranżowania pomieszczeń dworca PKP
po remoncie, a także o koordynacji w zakresie robót budowlanych ze spółką PKP PLK, gdyż obie inwestycje będą
przebiegać równolegle.
Reasumując, po zakończeniu przebudowy stacja
PKP Ożarów Mazowiecki będzie mieć dwa perony, z których mogą odjeżdżać jednocześnie 4 pociągi. Na peronach staną wiaty, ławki oraz dynamiczna informacja
pasażerska (wyświetlacze). Do peronów będzie można
dojść przejściem podziemnym, zaopatrzonym również
w wyświetlacze informujące o godzinie odjazdu pociągu
i ewentualnych opóźnieniach. Wyjścia na perony będą
posiadać również pochylnię i windę dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Projekt przewiduje także zainstalowanie poręczy oraz oznakowanie pionowe
i poziome (nawierzchni), w tym instalację oznaczeń dotykowych (wypukłych piktogramów, wypukłych znaków
alfabetu lub oznaczeń w alfabecie Braille’a.) W ramach
inwestycji przewidziano również miejsce na tory boczne
dla pociągów aglomeracyjnych. Zostaną zainstalowane
urządzenia ochrony akustycznej środowiska (ekrany),
minimalizujące ponadnormatywne oddziaływania akustyczne. Powstanie również nowy budynek nastawni. Zabudowane zostaną nowe urządzenia i wymieniona sieć
trakcyjna. Po zakończeniu przebudowy stacji PKP Ożarów Mazowiecki wzrośnie przepustowość linii kolejowej,
a dzięki torom bocznym dla kolei aglomeracyjnej będzie
możliwe uruchomienie w przyszłości SKM (Szybkiej Kolei
Miejskiej). Co najważniejsze, w trakcie inwestycji pociągi
będą kursowały, gdyż przy przebudowie stacji PKP Ożarów Mazowiecki nie jest planowane zamknięcie całego
szlaku, tak jak było to w przypadku linii kolejowej na Grodzisk Mazowiecki.
W dn. 22.08.2017 na spotkaniu z dziennikarzami wiceprezes PKP PLK Arnold Bresch powiedział: „na czas remontu pasażerowie nie odczują znaczących utrudnień.
Skonstruujemy rozkład jazdy, który będzie przywidywał
prace na jednym torze, a po drugim torze będziemy prowadzić pociągi”.
Pierwotnie przebudowa stacji PKP Ożarów Mazowiecki miała się rozpocząć na jesieni 2018. W wyniku pewnych komplikacji termin się opóźnił, ale jest nadzieja,
że po decyzjach lokalizacyjnych i pozwoleniu na budowę inwestycja ruszy najwcześniej w lipcu 2019. Kwestia
uruchomienia SKM może zostać podjęta dopiero po zakończeniu inwestycji. O tym, jaki będzie przebieg tej linii,
napiszę w następnym artykule.				
				
dr Mariusz Latek

Jednostka samorządu terytorialnego, szczególnie
gmina, jest najbardziej namacalną formą partycypacji mieszkańców, ich wpływu na proces kształtowania
warunków życia, również poprzez stanowienie prawa
na poziomie lokalnym. Zmiana ustawy o samorządzie
gminnym (dodanie art. 41 a) rozszerzyła katalog instrumentów demokracji bezpośredniej wprowadzając obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Przez
termin ten należy rozumieć możliwość opracowania
i złożenia przez grupę mieszkańców projektu uchwały w istotnych dla nich sprawach, który obligatoryjnie
staje się przedmiotem obrad rady gminy.
Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów
formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty
oraz zasady ich promocji zostały określone przez Radę
Miejską w Ożarowie Mazowieckim w Uchwale Nr VI/63/19
z 21 lutego 2019 roku. W Uchwale tej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje i instrukcje postępowania
w przypadku woli skorzystania z instrumentu jakim jest
możliwość opracowania obywatelskiego projektu aktu
normatywnego.
Obywatelski projekt uchwały dotyczy spraw pozostających w zakresie właściwości rady gminy (zadania
własne gminy i nie pozostające w wyłącznej kompetencji
burmistrza) i jest przygotowywany przez grupę co najmniej 5 mieszkańców – komitet tejże
inicjatywy. Projekt uchwały powinien spełniać
wymogi formalne przytoczone w ww. Uchwale
i mieć dołączone uzasadnienie. Zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, uzasadnienie
powinno zawierać wyjaśnienie celu i przewidywanych skutków podjęcia uchwały, aktualnego
stanu faktycznego i prawnego, różnicy między
stanem dotychczasowym a projektowanym czy
też skutków finansowych jej podjęcia. Wszystko to po to, aby osoby popierające inicjatywę
uchwałodawczą miały jak najszerszy obraz woli
wyrażanej przez autorów projektu uchwały. Projekt takiej uchwały wymaga bowiem poparcia
co najmniej 300 mieszkańców Gminy Ożarów
Mazowiecki posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej, wpisanych do stałego rejestru wyborców. Zwracam
Państwa uwagę na tę „sformalizowaną” przynależność do lokalnej wspólnoty. Bardzo często
osoby długo zamieszkałe zapominają, że faktycznie zameldowane są „gdzie indziej”, podatki
płacą „gdzieś”, głosują „tam” – czyli faktycznie nie
są uprawnionymi do głosowania mieszkańcami
Gminy Ożarów Mazowiecki. Ich głos poparcia na
listach nie będzie ważny.
Kolejnym etapem procesu wnoszenia inicjatywy obywatelskiej jest złożenie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem oraz listami
poparcia do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady może odrzucić wniosek komitetu inicjatywy uchwałodawczej o ile

sprawa rozstrzygana w projekcie uchwały nie pozostaje
w kompetencji Rady, projekt uchwały nie zawiera uzasadnienia czy też nie załączono wymaganej liczby podpisów osób popierających tenże projekt. W przypadku
gdy wniosek spełnia kryteria określone w Uchwale Nr
VI/63/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, Przewodniczący Rady wprowadza projekt uchwały inicjatywy
obywatelskiej pod obrady Rady na najbliższą sesję.
Należy pamiętać, że o ile obywatelska inicjatywa
uchwałodawcza jest formą demokracji bezpośredniej,
o tyle nie ma ona jednak charakteru rozstrzygającego.
Przedłożenie projektu uchwały radzie nie skutkuje obowiązkiem jej przyjęcia, lecz rozpoznania, jak każdej innej
inicjatywy. W tym sensie nie dochodzi też do pozbawienia czy też ograniczenia uprawnień samych radnych czy
rady, która w głosowaniu rozstrzyga w przedmiocie sprawy. Jeśli mówilibyśmy o ograniczeniach radnych czy rady
to wyłącznie w aspekcie zakazu wnoszenia do projektu
uchwały wprowadzanego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jakichkolwiek poprawek merytorycznych.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

MIESZKANIEC AUTOREM PROJEKTU UCHWAŁY

Jolanta Niegrzybowska
Sekretarz Gminy
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NAJWAŻNIEJSZE JEST ZGRANIE
I KOLEŻEŃSTWO ZESPOŁU
Wywiad z Jarkiem Rasińskim
– naczelnikiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim
Informator Ożarowski: Od kiedy jest Pan członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej?
Jarosław Rasiński: Od 1980 roku. Zaczynałem w młodzieżowej drużynie pożarniczej, gdzie poprzez zabawę
uczyliśmy się wraz z kolegami np. rozwijać węże, łączyć je
z prądownicami i rozdzielaczami.
IO: Kiedyś w dzieciństwie marzył Pan, żeby zostać
strażakiem? Jak zaczęła się ta przygoda?
JR: Jak marzyłem tak i zrobiłem wstępując do MDP, zachęcam do tego i teraz. Nasza drużyna młodzieżowa
czeka na adeptów. Mnie do straży przyprowadzał tata,
który również był i jest strażakiem, a potem jak już byłem w drużynie młodzieżowej bawiliśmy się i ćwiczyliśmy
wraz z kolegami, których znaczna część pozostała w straży do dziś.
IO: Jakie cechy charakteru powinien mieć strażak-ochotnik?
JR: Przede wszystkim musi mieć chęć bezinteresownie
pomagać innym o każdej porze dnia i nocy, zimą, latem, w deszcz, śnieżycę, święta i inne dni. Nie możemy
8
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zwracać uwagi na zmęczenie, senność czy też migrenę.
Kolejny etap to szkolenia i ćwiczenia. Musimy umieć obsługiwać drabiny, piły spalinowe do drewna i stali, kamery termowizyjne, czujniki wielogazowe, łomy i młoty, wyważarkę do drzwi i inne dziwne sprzęty. Podstawa przy
pożarach to oczywiście węże i prądownice do lania wodą,
którą zazwyczaj gasimy. Posiadamy również wysokociśnieniowe urządzenie (300 bar) które potrafi przebić się
przez ścianę a następnie mgłą wodną, nie wchodząc do
pomieszczenia, gasi pożar powstałą parą. Wypadki to już
zupełnie inna historia. Tam musimy mierzyć się z poszkodowanymi, udzielać im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Musimy wiedzieć jak bezpiecznie używać narzędzi
hydraulicznych, gdzie w samochodzie jest akumulator
czy też butla z gazem, określić stopień zagrożenia a następnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba wezwać inne służby.
Zdarza się dosyć często, że dla bezpieczeństwa własnego,
poszkodowanych czy też świadków zdarzenia musimy
zamknąć jakąś część drogi. Niejednokrotnie wyznaczamy
i przygotowujemy lądowisko dla śmigłowców LPR z którymi mamy łączność radiową. Podstawowa cecha to chęć
działania i niesienia pomocy.

IO: Jak OSP Ożarów Mazowiecki trafiło to programu „OSP. Na ratunek”?
JR: Telewizja Fokus tv zgłosiła się do Zarządu Głównego ZOSP który to wskazał
naszą jednostkę jako jedną z najbardziej dyspozycyjnych w kraju. Kiedy
ekipa telewizyjna przyjechała do nas
pierwszy raz, obejrzeli całą strażnicę,
a następnie zaczęli szykować kamery, oklejać samochody mikrofonami
i szykować kamery przenośne… Jak już
wszystko naszykowali wszedł pierwszy
alarm i mało brakowało a nie załapaliby
się na wyjazd, bo nie wiedzieli, że tak
szybko przebiega.

WYWIAD Z...

ci „manualnej”. Ale najważniejsze jest
zgranie i koleżeństwo zespołu. Bez tego
żadna akcja się nie uda…

IO: Dlaczego zdecydowaliście się
na udział w programie?
JR: To fajna sprawa i ciekawe doświadczenie. Oni uczyli
się naszego fachu a my patrzyliśmy, jak oni pracują. Dzięki takim programom osoby nie związane ze strażą widzą
jak ciężka to praca, ile rzeczy może się wydarzyć, na jakie trudności musimy być przygotowani a jednocześnie
poprzez rozpowszechnianie informacji na FB poznaliśmy
dużo ciekawych osób, które odwiedzają nas w jednostce.

IO: Jaka była najtrudniejsza akcja, w której brał
Pan udział?
JR: Tu należałoby określić kryteria co to jest „najtrudniejsza akcja”. Jeżeli chodzi o stopień zmęczenia to z pewnością największy w historii naszego kraju pożar lasu
w okolicach Kuźni Raciborskiej niedaleko Opola. Była to
kilkudniowa akcja, gdzie przez cały dzień walczyliśmy
z ogniem a nocowaliśmy raz w samochodzie, raz na trawniku przy kwiaciarni, a raz w namiocie rozstawionym
IO: Jaki jest odbiór społeczny? Jena boisku piłkarskim. Bardzo trudne
steście
wśród bohaterów drugiego
są też wszelkiego rodzaju wypadki, Trzeba zachować zimną krew
sezonu
programu…
gdzie są ciężko ranni, a najgorsze są
i działać prawie
JR:
Dostajemy
dużo ciepłych słów i kozdarzenia z dziećmi. Trzeba zachować
jak
maszyna
...
mentarzy,
miło
to słyszeć. Jesteśmy
zimną krew i działać prawie jak maszywśród
ekip,
które
występują w drugim
na tak, aby wszystkie czynności ratunsezonie
programu,
czy
wśród
bohaterów?
Raczej wśród
kowe wykonywać właściwie i zgodnie z procedurami.
kolegów strażaków, których też miło oglądać.
IO: Czy te emocje z akcji wracają?
JR: Czasami wracają, ale staramy się nie wspominać tych
najtragiczniejszych. Oczywiście rozmawiamy na temat
przebiegu akcji, aby sprawdzić i omówić, czy wszystko
zrobiliśmy tak, jak potrzeba i czy można było coś poprawić na przyszłość. Nie korzystaliśmy nigdy z pomocy psychologa, sami staramy się rozwiązywać takie ewentualne problemy.

IO: Jakie emocje towarzyszą, gdy widzi Pan siebie
i kolegów w działaniu na ekranie telewizora?
JR: Fajnie jest obejrzeć co się działo przy akcji, oczami
operatora kamery lub z drona. Nie raz widać co robią
koledzy, kiedy my zajmujemy się zupełnie innymi rzeczami przy akcji. Ciekawym doświadczeniem było nagranie
pożaru kurnika w Wolskich, gdzie mogliśmy zobaczyć
jaki rozległy był pożar nagrywany z góry. Widać i słychać
było także strzelający eternit i jak daNajważniejsze jest zgranie leko jego kawałki lecą. Na szczęście
działamy w mundurach bojowych
i koleżeństwo zespołu.
i hełmach przez co jesteśmy chronieni
Bez tego żadna akcja się
przed skutkami takich akcji.

IO: Co jest najważniejsze w działaniu zespołu podczas akcji?
JR: Profesjonalizm, szybkość, właściwość działania i podejmowania decyzji. Akcja zaczyna się z chwilą odenie uda.
brania zgłoszenia. Wtedy to osoba,
która podniosła telefon musi zdecydować, ile samocho- IO: Zbliża się 4 maja – świętego Floriana, patrona stradów i jakie powinny wyjechać do akcji, następnie przy- żaków… jak OSP Ożarów Mazowiecki obchodzić bębyły na alarm dowódca weryfikuje podjęte już działania dzie to święto?
na podstawie informacji od osoby, która odebrała tele- JR: Jak co roku obchodzimy swoje święto dzień wczefon, dyspozytora z powiatowego stanowiska kierowania, śniej, jest to połączenie gminnych dni strażaka ze święa także doświadczeń własnych. Bardzo ważne jest także tem uchwalenia konstytucji. Rozpoczynamy o godzinie
wyszkolenie i wyrobienie w naszych działaniach pamię- 9.00 uroczystą zbiórką przed naszą strażnicą. Uczestniczą
w niej jednostki OSP ze Święcic i Ożarowa Maz. Władze
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WYWIAD Z...

gminne i kombatanci. Podczas zbiórki składane są kwiaty pod krzyżem upamiętniającym poległych strażaków
a następnie jest przemarsz do kościoła wraz ze sztandarami. W międzyczasie pozostała część strażaków szykuje
pokazy, gry i zabawy na rozpoczynający się około godziny
11.00 dzień otwarty naszej jednostki. Prezentujemy tam
cały sprzęt i wyposażenie, są przejażdżki wozem strażackim, pokazy ratownictwa i gaszenia. Chętni mogą założyć
aparat ochrony dróg oddechowych i wejść do zadymionego namiotu. Do godziny 15.00 czas jest
wypełniony i nikt z pewnością
nie będzie się nudził. Serdecznie
wszystkich zapraszam. A 4 maja
zazwyczaj jedziemy jako goście
na ogólnopolski dzień strażaka
do Warszawy.

wszystkimi siłami i możliwościami doprowadzić do realizacji zadania. Na szczęście nasze władze patrzą na nas
przychylnym okiem.
Tego w imieniu redakcji i czytelników życzę i dziękuję
za rozmowę.
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

IO: Czego z tej okazji mogę
życzyć wszystkim strażakom
w gminie?
JR: Zazwyczaj życzą nam „ile wyjazdów tyle powrotów”. Z pewnością mniej akcji, bo każda z nich to
krzywda ludzka. Życzyłbym również sobie i wszystkim naszym
strażakom nowej remizy, bo w tej
już się nie mieścimy a akcji niestety jest coraz więcej. Wstępne
plany już mamy, teraz musimy

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Strażakom
z Gminy Ożarów Mazowiecki, składam serdeczne życzenia
i podziękowania za działalność ratowniczą, bezinteresowną
służbę drugiemu człowiekowi.
Dziękuję za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu
swoich obowiązków, za wykazywanie pełnej gotowości
i zdecydowanej postawy w trudnych zadaniach chroniąc
życie, zdrowie i mienie ludzkie.
Życzę Wam, aby ta zaszczytna, ale czasem
trudna służba była zawsze źródłem osobistej satysfakcji
i społecznego uznania.
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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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PRZETARG NA ODBIÓR
I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH

NE

		
2 kwietnia 2019 r. w siedzibie gminy Ożarów Mazowiecki zostały otwarte elektronicznie złożone oferty firm, złożone w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki. W ramach postepowania planowane jest zawarcie umowy na okres 6 miesięcy.
Jest to okres dosyć krótki, jednak z uwagi na niestabilność rynku odpadów w zakresie kosztów ich
zagospodarowania, aktualnie firmy świadczące przedmiotową usługę preferują krótkie okresy kontraktów.
Do przetargu przystąpiły dwie firmy, które zaproponowały następujące kwoty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy tj.:
a) Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków za całość
przedmiotu zamówienia w okresie od 01.07.2019 r. do
31.12.2019 rzaoferował kwotę brutto: 3.720.186,00 zł, co
przekłada się na miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie
w kwocie 620.031,00 zł .
Ceny ryczałtowe brutto za dodatkowe pojemniki (według
każdego rodzaju ) tj.:
– pojemnik o pojemności 120 l: 159,90 zł
– pojemnik o pojemności 240 l: 226,00 zł
– pojemnik o pojemności 360 l: 430,50 zł
b) Konsorcjum firm:
1. Byś Wojciech Byśkiniewicz z siedzibą ul. Arkuszowa 43,

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW
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01-934 Warszawa
2. Eko-Byś Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wólczyńska 249, 01-919
Warszawa za całość przedmiotu zamówienia w okresie
od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. zaoferowało kwotę brutto: 4.656.918,42 zł, co przekłada się na miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 776.153,07 zł.
Ceny ryczałtowe brutto za dodatkowe pojemniki (według
każdego rodzaju ) tj.:
– pojemnik o pojemności 120 l: 141,45 zł
– pojemnik o pojemności 240 l: 175,89 zł
– pojemnik o pojemności 360 l: 388,80 zł
Aktualnie trwa procedura mająca na celu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w przedmiotowej kwestii.
Robert Głazowski
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
i Wiesław Tupaczewski zapraszają na

II wieczór żartu
wystapią

Grzegorz Halama
Długo i szczęśliwie
czyli intymne życie grubasa

oraz dzieci i młodzież
ze Stowarzyszenia Strasna Zaba w Płochocinie

10 maja 2019 r. godz. 19.00
Hotel Mazurkas

Wstęp bezpłatny, wejściówki do odbioru
w Urzędzie Miejskim od 29 kwietnia 2019 r.
Informator Ożarowski 4/92 2019
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY „ŚWIĘCICE”
,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Święcicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – to zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu
pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”
współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
Jest to kolejna inwestycja, która pozytywnie wpłynie
na jakość wody dostarczanej do mieszkańców, jej realizacja zmierza ku zakończeniu i odebraniu do użytkowania
przez uprawnione podmioty.
Głównym celem modernizacji stacji była poprawa
funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę oraz
zwiększenie wydajności jej produkcji z 60 m3/h, do 100
m3/h. Uzdatniona woda będzie magazynowana w no-

wym dwukomorowym, żelbetowym zbiorniku retencyjnym o pojemności całkowitej 520 m3, skąd pobierana
będzie do istniejącej sieci wodociągowej przez automatyczny zestaw pompowy. Obiekt SUW został również wyposażony w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy
160 kVA z rozruchem samoczynnym, który zapewni
ciągłość dostaw wody w przypadku awarii sieci energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego
i wysokiej jakości układu technologicznego wraz z rurociągami ze stali „szlachetnej” oraz wymianie filtrów wraz
ze złożami filtracyjnymi, polepszeniu ulegną parametry
wody uzdatnionej, m. in. w zakresie: zapachu, mętności,
zawartości manganu, jonu amonowego i żelaza.

Łukasz Czyż
Jednostka Realizująca Projekt

MIESZKAŃCU, SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI USUNIĘCIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Gmina Ożarów Mazowiecki przypomina o możliwości
udziału w programie usuwania wyrobów zawierających
azbest. Zadanie obejmuje demontaż, odbiór (wyrobów wcześniej zdeponowanych), transport i utylizację
eternitu. Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest refundowana jest w 100% osobom
fizycznym 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 eternitu 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 Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, ul. Kolejowa 2, pokój nr 112 lub
ze strony ozarow-mazowiecki.esog.pl, zakładka – azbest.
• osoby planujące demontaż eternitu składają wniosek
wypełniony wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest oraz potwierdzeniem złożenia w Starostwie
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska
129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wniosku o zgłosze12
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nie robót niewymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę;
• osoby posiadające eternit do odbioru składają wypełniony wniosek wraz
z informacją o wyrobach zawierających 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 63.
Robert Głazowski
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Gmina Ożarów Mazowiecki jest partnerem międzynarodowego projektu pn. „Future of Europe
– Reload”, który otrzymał dofinansowanie Komisji
Europejskiej. Partnerami projektu są miasta: Aksakovo (Bułgaria), Setubal (Portugalia), Nughedu Santa Vittoria (Włochy), Shtip (Macedonia), Victoria (Rumunia) i Montserrat (Hiszpania). W ramach Projektu
zaplanowano cykl konferencji w każdym z miast
partnerskich. W dniach od 3 do 5 kwietnia br. Gmina
Ożarów Mazowiecki była organizatorem i gospodarzem IV międzynarodowej konferencji w ramach Projektu. Gościliśmy delegacje z wszystkich miast partnerskich.

Projekt koncentruje się na ukazaniu roli władz lokalnych dla przyszłości Unii Europejskiej. Kolejne cele to
wymiana doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk
w samorządach, rozwój współpracy pomiędzy europejskimi miastami, wzmacnianie uczestnictwa obywateli
w procesie kształtowania polityki na szczeblu lokalnym
i unijnym. Pokazanie kultury i tradycji lokalnej krajów
partnerskich czyni współpracę silniejszą i bardziej zrównoważoną.
EUROPA NALEŻY DO MŁODYCH – to motyw przewodni IV międzynarodowego spotkania, którego gospodarzem była nasza gmina. Mieliśmy ogromną przyjemność
wysłuchania seminarium Pana Profesora Grzegorza
Kołodki pt. ,,Dokąd zmierza świat? Dokąd zmierza Europa?”, który przedstawił nadzieje i zagrożenia dotyczące
przyszłości społeczeństwa. Kolejny zaproszony gość
Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Pan Jacek Królikowski był moderatorem debaty
na temat wpływu młodzieży na proces tworzenia polityki na szczeblu lokalnym i unijnym (,,How to reload Europe?”). W debacie aktywny udział wzięli młodzi ludzie

reprezentujący
różne
poglądy
i posiadający
odmienne
doświadczenia zarówno
z naszej gminy, jak również miast partnerskich.
Uczestnikami konferencji byli także uczniowie z gminnych placówek oświatowych, którzy m. in. podczas zorganizowanych wyborów do Młodzieżowego Parlamentu
Europejskiego („Youth Parliament Elections 2019”) tylko
utwierdzili międzynarodowych gości o słuszności motywu przewodniego spotkania, że to od nich zależy przyszłość Europy. Idee i misje stworzonych przez nich partii,
które kandydowały w wyborach (m.in. dbałość o środowisko, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, otwartość
na inne narodowości, demokraci, konserwatyści i in.)
stanowiły podstawę do konkluzji spotkania, że to właśnie Ci młodzi i inteligentni ludzie mogą zmieniać świat
na lepsze.
Międzynarodowy charakter konferencji to również
obowiązujący jako główny język angielski. Jesteśmy pełni uznania dla uczniów naszych szkół za profesjonalne
przygotowanie i nadzwyczaj swobodny sposób komunikacji i wyrażania swoich poglądów w jęz. angielskim.
Mamy nadzieję, że dla młodych ludzi udział w tym wydarzeniu był ciekawym i niezapomnianym doświadczeniem.
Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych
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Poniedziałek wielkanocny na Mazowszu
Wielkanoc to najpiękniejsze chrześcijańskie święto, bogate w tradycje i zwyczaje.
7 kwietnia br. Zespół Ludowy „Ożarowiacy” zaprezentował wspaniały program, podczas którego mogliśmy przenieść się na polską wieś i zobaczyć jak dzieci i młodzież bawiły się w Wielkanocny Poniedziałek wiele lat temu. Dziewczęta obchodziły wieś z gaikiem ozdobionym kolorowymi wstążeczkami. Przed domem śpiewały piosenki o wiośnie, plonach i nadchodzącym lecie. Chłopcy natomiast przygotowywali wózek dyngusowy z kogucikiem i ruszali
na obchód wsi, składali gospodarzom świąteczne życzenia i śpiewali pieśni. Było dużo śmiechu i radości, gdy oblewali dziewczęta wodą, wypowiadając zabawne rymowanki, które kierowali do wybranych dziewcząt. „Niech się leje
na Ewkę woda, by nie znikła jej uroda.”„Niech i Kasia mokra będzie, to urośnie nam czym prędzej.”
Na zakończenie podziwialiśmy kunszt taneczny naszych Ożarowiaków, którzy zatańczyli polki i oberki łowickie,
do tańca przygrywała kapela ludowa Zespołu Ludowego Ożarowiacy. Tak jak tradycja nakazuje, gospodarze w podziękowaniu za tańce i pieśni obdarowywali dzieci pisankami, ciastem i słodyczami.
Niech ten czas świąteczny spełni marzenia i życzenia. Niech nie zabraknie nam wzajemnej życzliwości, radości,
abyśmy z ufnością patrzyli w przyszłość. Niech zmartwychwstały Chrystus zsyła na nas łaski i wnosi szczęście do naszego rodzinnego życia.
WESOŁYCH ŚWIĄT! ŻYCZY ZESPÓŁ LUDOWY OŻAROWIACY
							
Małgorzata Wojciechowska
							
Kierownik Zespołu
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KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
– MAJ

Jak większość bibliotek publicznych organizujemy w maju Tydzień Bibliotek, który w tym roku upływa
pod hasłem „#biblioteka”
▶▶ Wykład dyrektor Biblioteki Elżbiety Paderewskiej
„Nie dać się wpuścić w maliny czyli, jak nakryć „fake newsa” na gorącym uczynku” – 8 maja 2019, godz. 18.00.
Wykład otwarty.
▶▶ Imieniny Biblioteki: naszym gościem będzie Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki Leszek Stachlewski – 10 maja 2019, godz. 10.45. Wstęp wolny.
▶▶ Burza mózgów: „Jak zbierać (i pokazywać) ożarowskie pamiątki”: 13 maja 2019, godz.17.00. Wstęp wolny.
▶▶ Klubik Wikipedystów. 14 maja 2019. godz. 17.00.
Twojego ulubionego hip-hopowca nie ma w Wikipedii?
Zostań twórcą encyklopedii. Na spotkaniu dowiesz się,
jak zacząć i pisać hasła. Wstęp na zapisy: biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl lub telefonicznie.
▶▶ Koncert zespołu Plateau – 15 maja, godz. 12.30.
Poezja śpiewana. Grechuta. Cohen. Jackowski. Wszyscy
w nowych aranżacjach. Koncert przy okazji Powiatowego
Dnia Bibliotekarza. Wstęp wolny.
FILIA BIBLIOTEKI W ŚWIĘCICACH
▶▶ Wykład dyrektor Biblioteki Elżbiety Paderewskiej
„Nie dać się wpuścić w maliny czyli, jak nakryć „fake new-

sa” na gorącym uczynku”
▶▶ 9 maja, godz. 10.00. Klub Pasjonatów zaprasza.
Wstęp wolny.
▶▶ Imieniny Biblioteki: przyjdźcie napisać nam życzenia – 6-10 maja. Z tej okazji 10 maja (od 9.00 do 19.00)
przygotowaliśmy nawet poczęstunek.
▶▶ Turniej Szachowy – 11 maja, godz. 10.00-15.00.
Dla zwycięzcy nagroda. Wstęp na zapisy.
▶▶ Spacer przyrodniczy – 16 maja, godz. 10.00-12.00.
Poprowadzi profesor Małgorzata Sułkowska, związana
z Instytutem Badawczym Leśnictwa
▶▶ Wernisaż wystawy „Józefów. Takie były początki…” – 19 maja, godz. 17.00. Wystawa historycznych
fotografii i pamiątek z okolicy.
▶▶ Spotkanie autorskie z Anną Onichimowską
– 20 maja, godz.10.00-11.00

KULTURA

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
▶▶ Imieniny Biblioteki – 8 maja, godz. 10.00-11.30.
Spotkanie z uczniami SP w Święcicach.
▶▶ Spotkanie autorskie z Anną Onichimowską
– 20 maja, godz.12.00-13.00. Zapraszamy dzieci (rodziców też).
Kontakt: Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim:
(22) 722 12 65, Filia w Józefowie: (22) 292 60 22, Filia
w Święcicach: (22) 721 02 60.

IV TURNIEJ TENISOWY
O PUCHAR BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
Stowarzyszenie Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy MEDIA z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim serdecznie
zaprasza miłośników tenisa na organizowany po raz czwarty, tradycyjnie w maju, piknik tenisowy. Gry toczyć
się będą w grze podwójnej mężczyzn oraz grze mieszanej (pary losowane). Na zwycięzców czekają puchary
i nagrody rzeczowe, dla wszystkich Organizatorzy przygotowali ciepły poczęstunek i napoje. Dla uczestników
Turnieju zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - wstęp wolny.

Korty Tenes, Jawczyce 18.05.2019 (sobota), pocz. godz. 12.00
Więcej informacji: www.mediatenis.pl
Wydarzenie odbędzie się przy wsparciu Gminy Ożarów Mazowiecki
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• Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów
z mocy prawa.
• Przekształcenie następuje z mocy prawa, a więc nie
jest konieczne składanie wniosku o wydanie zaświadczenia. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela
w terminie 30 dni (w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności
prawnej) lub 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.
• Zaświadczenie stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz
w ewidencji gruntów i budynków, a także wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości
w odniesieniu do każdoczesnego właściciela. W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu,
wpis własności i roszczenia dokonany zostanie w księdze
wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.
• W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie zawarta będzie informacja o obowiązku wnoszenia
opłaty przekształceniowej na rzecz dotychczasowego
właściciela gruntu. Opłata w wysokości opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu
przekształcenia, wnoszona będzie przez okres 20 lat od
daty przekształcenia z możliwością jednorazowej spłaty w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia
na pisemny wniosek właściciela. W przypadku wniesienia
opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Ożarów Mazowiecki, Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
• Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Waloryzacji dokonuje
się z urzędu, albo na wniosek właściciela nieruchomości,
nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej
waloryzacji. O wysokości zwaloryzowanej opłaty właściwy organ zawiadamia właściciela nieruchomości. Zwaloryzowana opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.
• Ustawodawca nie rozwiązał problemu związanego
z koniecznością uiszczenia opłaty rocznej przez osoby,
które do 31 marca nie otrzymają dokumentu potwierdzającego przekształcenie. Urząd Miejski opracował jednak
procedurę, która pozwoli mieszkańcom na jej zapłatę
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PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU

U WAG

NE

i zaliczenie na poczet opłaty jednorazowej.
Mieszkańcy, którzy nie otrzymają zaświadczenia przed
końcem marca mogą wnieść opłatę za rok 2019. Po wydaniu dokumentu wpłata zostanie przeksięgowana na poczet tzw. opłaty przekształceniowej.
Warunkiem jej przeksięgowania i zaliczenia będzie
złożenie dyspozycji przeksięgowania zapłaconej opłaty. Nadpłaty powstałe po przeksięgowaniu opłaty będą
zwracane, na wniosek mieszkańców.
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na gruncie podlegającym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wiązać
się będzie z udzieleniem pomocy publicznej (pomocy
de minimis).
2. Przedsiębiorca może w terminie 3 miesięcy od dnia
przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres:
a) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka
procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wyniesie 1%,
b) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka
procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%,
c) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka
procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%.
3. Może zdarzyć się sytuacja, w której udzielenie pomocy de minimis jest niemożliwe z powodu przekroczenia
jej limitu. tzn. beneficjent wykorzystał już cały dostępny
limit pomocy de minimis albo beneficjent wykorzystał
ten limit częściowo lub posiada cały dostępny limit, ale
wartość korzyści, wynikającej z ustalenia wysokości opłat
przekształceniowych, przewyższa wartość możliwej do
udzielenia pomocy de minimis. W takich przypadkach
ustawa przewiduje zastosowanie dopłaty do wysokości
wartości rynkowej gruntu podlegającego przekształceniu. Dopłata ta będzie odpowiadała różnicy pomiędzy
wartością rynkową gruntu, a sumą wnoszonych opłat
oraz dopuszczalnego limitu pomocy de minimis.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 212 i 213 tel. 22 731 32 08 lub
22 731 32 09.
Jakub Ciećwierz

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
i wysokości stawek procentowych
Na podstawie art. 9 ust. 4, 4a i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 i 2540 oraz
z 2019 r. poz. 270) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
994 1000, 1349, 1432 i 2500) uchwala się, co następuje:
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UCHWAŁA NR VII/64/19
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 21 MARCA 2019 R.

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Ożarów Mazowiecki w prawo
własności tych gruntów:
1) osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych,
2) spółdzielniom mieszkaniowym,
§ 2. Warunkiem udzielania bonifikat, o których mowa w § 1, jest brak zaległości finansowych wobec Gminy Ożarów
Mazowiecki z tytułu podatku od nieruchomości, opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub opłat rocznych za przekształcenie.
§ 3. 1. Stawki procentowe bonifikat, o których mowa w § 1, ustala się w wysokości:
1) 80% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 70% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, bonifikaty obejmują również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
§ 4. Traci moc uchwała nr LXIV/650/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wniesienia opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Cichal

UZASADNIENIE
W dniu 20 lipca 2018 r. uchwalona została ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018, poz. 1716).
W dniu 13.02.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2019 r. poz. 270), w której uregulowano kwestię bonifikaty za nieruchomości gruntowe, na których usytuowane są garaże lub stanowiska postojowe.
Zgodnie z art. 9 ust. 4, 4a i 5 powyższej ustawy w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie
gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom
mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały, gdzie określa się w szczególności warunki udzielania
bonifikat i wysokość stawki procentowej.
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KULTURA

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
– MAJ
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165
▶▶ 3 maja – godz. 12.00 Koncert z okazji rocznicy
ustanowienia Konstytucji 3 maja (w „Dolnym” Kościele)
po Mszy Św. w intencji mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki
▶▶ 12 maja – niedziela – godz. 16.00 koncert uczniów
ze szkoły ASMRiJ im. K. Komedy w Warszawie
▶▶ 19 maja – niedziela – Wieczorek taneczny dla Seniorów
FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
▶▶ 5 maja – niedziela godz. 15.00 – 19.30 Majówka

Józefowska na placu przy Filii Domu Kultury „Uśmiech”
w Józefowie. W razie niepogody impreza w budynku Filii
▶▶ 12 maja – niedziela – godz. 15.00 Przedstawienie
teatralne dla dzieci pt. „Zagubieni przyjaciele” w wykonaniu Teatru Dobrego Serca. Wstęp wolny!
▶▶ 31 maja – piątek – godz. 16.00 – 19.00 Dzień Dziecka
w Józefowie na placu przy Filii Domu Kultury „Uśmiech”
w Józefowie. W razie niepogody impreza w budynku Filii
FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15
▶▶ 12 maja – niedziela – godz. 17.00 Przesłuchania
do konkursu wokalnego „Piosenki o Mamie”
▶▶ 19 maja – niedziela – 15.00 – 19.30 Impreza plenerowa „Majówka dla małych i dużych” na terenie

WARSZAWSKA SYRENKA
W marcu w Domu Kultury „Uśmiech” odbyły się eliminacje gminne 42. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Wzięło w nich udział 55 uczniów
z gminnych szkół. Do stołecznego finału zakwalifikowali się zdobywcy pierwszych nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych.
W niedzielę, 17 marca gościliśmy laureatów, zdobywców nagród oraz wyróżnień. Ponownie mieliśmy okazję
podziwiać olbrzymi talent nagrodzonych recytatorów, docenić oryginalność doboru repertuaru, jak również
wartość artystyczną zaprezentowanych utworów.
W finale 42. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka który
odbył się w Mazowieckim Instytucie
Kultury Gminę Ożarów Mazowiecki
zaprezentowały: Oliwia Wudarczyk ze
Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, Weronika Kaczorowska, uczennica Szkoły Podstawowej
w Duchnicach i Wiktoria Szwarc ze
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach.
Konkurs, z blisko czterdziesto-
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letnią tradycją, adresowany jest do dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ideą projektu jest odkrywanie młodych talentów recytatorskich
i pobudzenie aktywności artystycznej, popularyzacja
literatury i kształtowanie nawyku czytania, ożywienie
kontaktu z poezją polską i zagraniczną.

Viola Wściseł, Dom Kultury „Uśmiech”

Laureaci 42. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka

– ROZMOWA Z JANINĄ CZABAŃSKĄ (101 LAT),
MIESZKANKĄ OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
Urodzona 22 stycznia 1918 roku. Od 1960 roku mieszka w Ożarowie Mazowieckim. Wiele lat pracowała w jednym z gospodarstw rolnych w okolicy.
Wywiad z panią Janiną Czabańską jest spisaną i zredagowaną formą jednego z nagrań prowadzonych ze
świadkami historii lokalnej. Nagrania dostępne jako „Historia Mówiona” na stronie internetowej biblioteki w zakładce „Regionalia”.
Wojciech Albiński: Od kiedy mieszka Pani w Ożarowie?
Janina Czabańska: Od 1960, ale wcześniej mieszkałam
w pięciu innych miejscach.
WA: Gdzie się Pani urodziła?
JC: Zacznę od tego, gdzie urodzili się moi rodzice, bo dzięki nim mamy dom w Ożarowie. Zacznę dużo wcześniej…
moi rodzice wyjechali z zaboru rosyjskiego do Ameryki
jako młodzi ludzie. Wtedy można było wyjechać bez
paszportu, ale kosztowało to aż sześćset rubli. Ojciec
wykupił shipcartę i wsiadł na statek w wieku osiemnastu
lat, mama w wieku siedemnastu. W Ameryce wzięli ślub
i urodziło im się pierwsze dziecko, moja siostra. Potem
wrócili, za namową ojca taty który nakłaniał ich, żeby kupili majątek pod Sokółką. Pisał tak „jeżeli masz tyle, a tyle
pieniędzy, to kup, będziesz sam sobie gospodarzem”.
I tak rodzice przyjechali do Rosji w lipcu, gdy zaczynała
się I wojna światowa. Pieniądze ojciec złożył w banku
w Białymstoku i kiedy pojechał je zabrać, to bank był już
zamknięty i pieniądze przepadły – 10 tysięcy dolarów.
WA: To dużo.
JC: I znowu trzeba było wyjeżdżać do Ameryki, ale w czasie wojny było to niemożliwe. Potem urodziłam się ja,
a potem brat. Ojciec wyjechał ponownie do Ameryki
dopiero w 1922 roku, my natomiast musieliśmy zostać
w Polsce. Mama jeździła w tej sprawie do Warszawy, żebyśmy mogli dołączyć do ojca, ale w czasach „żelaznej
kurtyny” było to niemożliwe…
WA: Widziała Pani tatę później?
JC: Nie… Jeszcze babcia wówczas wyrzuciła nas z domu.
Powiedziała do mamy: „ty nie masz nic. To jest wszystko
moje. Twoje na ogonie diabeł poniósł.” Musieliśmy się wyprowadzić, pomógł nam wtedy brat ojca, do czasu, aż ojciec przysłał pieniądze na kupno gospodarstwa koło Poznania.
WA: Dlaczego poznańskie?
JC: To też historia… Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, car wziął wszystkich do wojska. Mój stryjek i ojciec
dostali się do niewoli, z której później uciekli przez Alpy,
do Francji, gdzie dołączyli do Armii Hallera. Później brali
udział w Plebiscycie na Śląsku – czy Śląsk ma być częścią
Polski czy Niemiec. Stryjkowi spodobało się na zachodzie
Polski i sam osiedlił się w Poznaniu, znał pięć języków. To
on nas namówił, żebyśmy się tam przeprowadzili. To był
inny świat… Był siewnik, kopaczka do ziemniaków, pługi,

WYWIAD Z...

DŁUGA DROGA DO DOMU

mleczarnia, gorzelnia,
tylko
elektryczności
nie było…
WA: A co ojciec robił
w Ameryce? I jak Pani
pomógł w tej przeprowadzce do Ożarowa?
JC: Ojciec pracował
w General Electric
Company.
Znalazł
w Ameryce „przyjaciółkę”, ale nie miał z mamą
rozwodu... Gdy Nixon
Janina Czubańska w roku 1966
przyjechał pierwszy raz
do Warszawy, no i jakoś z tym PRL się pogodzili, mama
dostała informację z ambasady, że należy jej się renta
po ojcu. Wszystko w papierach się zgadzało i zaraz potem mama dostała czeki.
WA: Na start w Ożarowie?
JC: No tak, ale wcześniej jeszcze była II wojna światowa i wówczas przez pięć lat mieszkaliśmy w lubelskim,
w Zwierzyńcu nad Wieprzem. To była posiadłość hrabiego Zamoyskiego i on się nami opiekował.
WA: To co z gospodarstwem w poznańskim?
JC: Niemcy nas wysiedlili. Wywozili stamtąd wszystkich
Polaków, ponieważ miała być to prowincja Rzeszy – Posen. Najpierw wywieziono 5 rodzin, nam kazali w 15 minut opuścić gospodarstwo. Stłoczyli wszystkich w sali
szkolnej, gdzie czekaliśmy dwa tygodnie, aż uzbiera się
duży pociąg ludzi i pierwszego grudnia 1939 roku pojechaliśmy na wschód. W Zamościu kazali wysiąść urzędnikom, starostwu, kupcom, a nas powieźli dalej. W kwaterze w Zwierzyńcu, pamiętam, że było ciepło i nic poza
dwoma snopkami słomy, ale można było się położyć i wyciągnąć…
WA: Jak było w Zwierzyńcu?
JC: Było nas mało… szwagra Niemcy rozstrzelali 8 grudnia, była siostra z dwójką dzieci, i był jeszcze mój brat.
Po wojnie do poznańskiego wróciliśmy tylko na chwilę,
Niemcy wtedy już uciekli przed Rosjanami, a na miejscu
zostawili tylko bydło. Nie mogli go zabrać, a tak... wzięli wszystko.
WA: I co wówczas zrobiliście?
JC: Przenieśliśmy się na ziemie zachodnie, pod Żagań.
Stało tam dużo pustych domów „po Niemcach” i przyjeżdżali ludzie, ze Lwowa, a nawet z komuniści z Francji. Dopiero stamtąd trafiliśmy do Ożarowa…
WA: Za czeki po ojcu?
JC: Tak. Do Żagania przyjechał mój kolega, który pobudoInformator Ożarowski 4/92 2019
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WYWIAD Z...

wał dom we Włochach i zachęcał
nas, żebyśmy przyjechali do Warszawy. To on pomógł nam sprzedać te czeki, kurs oficjalny był
inny, „nieoficjalny” inny – wyższy.
Kupiliśmy dom i tak się znalazłam
się w Ożarowie. Kiedy przyjechaliśmy, to „Kabel” potrzebował akurat ludzi do pracy, ludzi dowozili
nawet z Mińska, powstała słynna
francuska hala, mąż pracował
w narzędziowni jako spawacz.
WA: A Pani?
JC: Też musiałam iść do pracy.
Męża wynagrodzenie wystarczało nam wtedy tylko na opał,
musiałam więc dorabiać. Byłam
wychowana w gospodarstwie
rolnym i tak chciałam pracować,
więc szukałam pracy w polu…
Zajęcie szybko znalazłam i przepracowałam w ten sposób czterdzieści trzy lata i złego słowa nigdy od tych ludzi nie usłyszałam.
WA: I co Pani tam robiła?
Ojciec Janiny Czabańskiej, USA
JC: Pieliłam warzywa: marchew,
selery i pory. Później syn gospodarza zbudował namioty, potem szklarnie za Ożarowem
i wziął się za kwiaty, przy których potem pracowałam.
Były kobiety, które zrywały kwiaty do koszy, ja je równa-

WIELKANOCNE WYCINANKI
Drogie Dzieci,
W wydaniu świątecznym nie mogło zabraknąć czegoś dla Was.
Przygotowaliśmy kreatywną zabawę, która pozwoli poczuć atmosferę
świąt. Przed Wami wycinanie, klejenie i ozdabianie. O pomoc w wycinaniu poproście rodziców lub starsze rodzeństwo. Zapraszam do przesyłania zdjęć ze swoimi pracami. Najciekawsze nagrodzimy jak zwykle
niespodziankami. Autorką pomysłu na prace plastyczne jest Katarzyna
Cyniak-Górnecka.

Miłej zabawy,
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łam i pakowałam – róże, mieczyki.
Ciężka praca, ale lubiłam ją. Byłam nauczona solidnej pracy, tak
jak dla siebie w poznańskim…
WA: Jak wyglądał Ożarów kiedy przyjechaliście?
JC: Na ulicy Konopnickiej był tylko jeden dom. Kolejki w sklepach
były niezmierzone. O szóstej godzinie po mleko z własnymi butelkami stałam, żeby dzieciom
zostawić na śniadanie. Dookoła
się dużo budowało, bloki dla „Kabla”, domy. Tu byliśmy u siebie,
większość stanowili przyjezdni,
ale wszyscy czuli się „u siebie”…
Córka we Włochach zdała maturę, później dostała się na uniwersytet na matematykę, wnuczka
jest profesorem na Uniwersytecie
Sztuk Pięknych.
WA: To gdzie pani było najlepiej?
JC: W Ożarowie. Przede wszystkim elektryczność, gaz, to były
luksusy. Reszta? Dodatki.

Dziękuję za rozmowę.
Wojciech Albiński

POCZUJ SIĘ BEZPIECZNIEJ
KULTURA

W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
Ożarów Mazowiecki funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy w plenerze oraz samoobrony dla kobiet.
Wiosenna aura sprzyja rekreacji na świeżym powietrzu. Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek mogliśmy się dowiedzieć podczas warsztatów z pierwszej pomocy w plenerze. Panie Karolina Żukowska oraz
Monika Zaremba chętnie podzieliły się swoją cenną wiedzą w tym zakresie z uczestnikami warsztatów, którzy mogli przećwiczyć udzielanie
pierwszej pomocy na fantomach.
Na zaproszenie Komendanta Straży Miejskiej Stanisława Rdesta,
Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach Marcin Węgiełek przeprowadził szkolenie z samoobrony dla kobiet. Uczestniczki poznały podstawowe zasady postępowania w przypadku zagrożenia ze strony napastnika oraz nauczyły się kilku technik samoobrony. Warsztaty zostały
bardzo dobrze przyjęte przez panie biorące udział w szkoleniu, które
doceniły profesjonalne podejście prowadzącego.
Cieszymy się, że Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
stało się częścią tak ważnego dla mieszkańców projektu. Wierzymy,
że dzięki temu mieszkańcy gminy będą mogli poczuć się bezpieczniej.

Barbara Łuczak

LITERACKO-MUZYCZNE SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI… „IDOL”
Biblioteka Ożarowska zaprosiła nas na wieczór
nie tylko literacki, ale także muzyczny. To wyjątkowe
wydarzenie odbyło się 28 marca. Zaproszeni goście –
pisarka Marta Fox wraz z Arturem Gotzem, aktorem
i piosenkarzem, promowali razem książkę autorstwa
pani Marty ,,Idol’’ . To właśnie Artur był główną inspiracją tej książki (zachęcamy młodzież do przeczytania tej lektury).
Początki ich znajomości były bardzo ciekawe: poznali
się, kiedy Artur jako nastolatek podczas spotkania autorskiego pani Marty z młodzieżą szkolną czytał fragmenty jej książki. Zaczęli
potem spotykać się i rozmawiać ze sobą przy okazji innych wydarzeń kulturalnych, i tym sposobem
przyjaźnią się i współpracują od lat. Kiedy Marta
Fox wpadła na pomysł
napisania książki na kanwie życia Artura, zgodził
się wystąpić na kartach
książki pod swoim nazwiskiem.
Podczas spotkania pani Marta opowiedziała nam
o początkach swojej twórczości. Przeczytała wybrane
fragmenty swoich książek, przedstawiła swoją poezję
z nutką erotyzmu. Uważam, że jej twórczość jest inspiracją dla wielu kobiet i udowadnia , że warto spełniać
marzenia, bo można zacząć pisać jako kobieta świadoma
życia i swoich wobec niego oczekiwań.
W części muzycznej Artur zabrał nas w świat muzyki…
Czuliśmy niedosyt i chcieliśmy jeszcze więcej takich

wspaniałych melodii. Połączenie twórczości tych wspaniałych gości zaowocowało klimatem, który na długo zapisze się w naszej pamięci. Chciałabym wszystkich zachęcić do uczestnictwa w takich ciekawych wydarzeniach
kulturalnych, dlatego postanowiłam przytoczyć kilka
komentarzy osób które były na tym spotkaniu. Najbardziej ujęły mnie słowa Ani Kieliszek, która stara się zawsze
uczestniczyć w spotkaniach z pisarzami:
„Kolejny cudowny wieczór, spędzony w wyjątkowym
towarzystwie Pani Marty Fox, autorki wielu książek, jak
również Pana Artura
Gotza, utalentowanego aktora i piosenkarza. Uważam,
że warto brać udział
w takich spotkaniach. Ja po każdym
jestem
bogatsza
o wiedzę i doznania,
którymi dzielą się
z nami wyjątkowi ludzie. Właśnie to miało miejsce dzisiejszego wieczoru.”
„Po tym wieczorze muszę bardziej zaprzyjaźnić się
z książkami Pani Marty Fox.”
Takie spotkania łączą ludzi, pokolenia, kształtują
umysł i nabieramy jeszcze większej chęci do działania.
Książki – to nasza przyszłość, to nasza kultura i moc.

Eliza Janczak,
czytelniczka Biblioteki Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim
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OŚWIATA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

„DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI”
Celem programu „Dwujęzyczne
przedszkolaki”, który realizujemy od
września z naszymi grupami 3 – latków, jest codzienne osłuchiwanie
dzieci z językiem angielskim. Dziecko
w sposób naturalny nabywa drugi język. Głównymi bohaterami programu
są cztery żuczki w postaci maskotek:
Zoom, Ring Ring, SplishSplash i TickTock.
Nauczyciele w grupach realizujący innowację pedagogiczną pracują
według ustalonego programu. Każdy
tydzień podzielony jest na pięć części:
film, piosenka, zadanie, zabawa, a dzień
piąty poświęcony jest na powtórzenie.
Każdy z rodziców w ramach współpracy otrzymał zestaw domowy ucznia z płytami i pomocami, aby utrwalać materiał w domu. Dzięki temu mózg dzieci otrzymuje
zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, który w sposób szybki i efektywny są utrwalane.
Dzieci przeszły 2 fazy kursu. Poznały 66 nowych słów,
19 nowych zwrotów, co w sumie razem daje 85 nowych
elementów. Z żuczkiem Zoom, słownictwo oparte było
na kilku prostych rzeczownikach i czasownikach opisujących zabawki i czynności. Z żuczkiem Ring Ring poznaliśmy piosenki, które w większości opisywały uczucia, rodzinę i przyjaciół.

Widząc efekty pracy z naszymi przedszkolakami od
nowego roku szkolnego rozpoczynamy kolejny etap nauki i zabawy z żuczkami.
Nauczyciele realizujący program: Katarzyna Drabik,
Agnieszka Chmielewska, Sylwia Gajewska, Karolina Szewczyk, Alicja Kucharska, Marta Czyż, Barbara Burzyńska,
Agnieszka Potrzebowska, Monika Rzeczycka, Anna Pilaszek

AWANS UNIHOKEISTÓW ZE ŚWIĘCIC DO FINAŁU MAZOWIECKICH
IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Niedawno w hali sportowej w Kręczkach odbyły
się finały zawodów międzypowiatowych dziewcząt
i chłopców w unihokeju w kategorii dzieci.
Po wcześniejszych eliminacjach gminnych i powiatowych sportowcy Szkoły Święcice zarówno dziewczęta jak
i chłopcy uplasowali się na pierwszy miejscu.
W turnieju wystąpiły drużyny reprezentujące powiaty
z rejonu Sochaczewa. Sportowcy reprezentowali bardzo
wysoki poziom. Mimo to nasi uczniowie kolejny raz nie
zawiedli, zajęli pierwsze miejsce, potwierdzając tym wyższość nad rywalami i awansując do finału Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Na uznanie zasługują dziewczęta w kategorii młodzież, które we wspaniałym stylu wygrały finały : gminny
i powiatowy i w finale międzypowiatowym zajęły II miejsce za dziewczętami z Gimnazjum w Józefinie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszych sukcesów. Cieszymy się, że po raz pierwszy zawody międzypowiatowe mogły odbyć się na terenie gminy
Ożarów Mazowiecki. W końcu graliśmy u siebie…
Drużynę dziewcząt reprezentowały: Borawska Patrycja,
Dąbkowska Melania, Tyczewska Oliwia, Dmoch Kinga,
Szastak Julia, Rogala Natalia, Podstawka Gabriela, Ordakowska Katarzyna, Szwarc Julia, Kanabus Julia.
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Drużynę chłopców reprezentowali: Napiórkowski Jakub,
Różycki Stanisław, Gąsiński Stanisław, Gos Krzysztof, Garason Jerzy, Karolak Cezary, Dmoch Adrian, Lubański Jan,
Misiak Mikołaj, Trembiński Michał
Drużynę dziewcząt w kategorii młodzież reprezentowały: Kowalczyk Kinga, Szwarc Wiktoria, Łaszcz Paulina,
Mirowska Natalia, Susek Barbara, Rogala Agata, Sobczak
Angelika, Lasota Natalia
Nauczyciel wychowania fizycznego
Lucyna Bielecka

DAM PRACĘ

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY
zatrudni osoby
do obsługi automatu lakieru UV.,
foliowania oraz sztancowania.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
glass.dobrzeniecki@gmail.com lub tel. 510 287 223

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
▶▶ przebudowa drogi (DK92) w zakresie wykonania zatok autobusowych w miejscowości Michałówek, Gmina
Ożarów Mazowiecki,(postępowanie powtórzone)
▶▶ zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozruchem kotłów grzewczych z podziałem na kotły gazowe
i na biomasę, przeznaczonych dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji
dla Gminy Ożarów Mazowiecki (postępowanie powtórzone)
▶▶ świadczenie usług ochrony mienia i monitoringu budynków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w latach
2019/2020 (postępowanie powtórzone)

Z PRACY
BURMISTRZA

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
▶▶ budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury
– toru rowerowego typu „pumptrack” na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kaputach-Kręczkach Gmina Ożarów
Mazowiecki, (postępowanie powtórzone)
▶▶ remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg
gminnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
▶▶ projekt i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 tj. ul. Warszawskiej, ul. Lipowej
i ul. Rokickiej oraz drogi krajowej nr 92 ul. Poznańskiej
na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. M. Rataja w Ożarowie Mazowieckim współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

OŚWIATA
▶▶ 12 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie
Mazowieckim odbył się Ogólnopolski Konkurs Nauk
Przyrodniczych Świetlik. Wzięło w nim udział 99 uczniów
z klas I-III.
▶▶ 21 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie
Mazowieckim odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny 2019”. Wzięło w nim
udział 70 uczniów z klas II-III.
▶▶ 30 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odbyły się XIV Mistrzostwa Szkoły w Tabliczce
Mnożenia. W konkursie uczestniczyło 24 uczniów z klas
III. Zawodnicy startowali indywidualnie w konkurencjach
opartych na kartach Grabowskiego „Tabliczka mnożenia”:
„Krzyżak”, „Olimpijczycy”, „Sokole Oko”. Czteroosobowe
drużyny klasowe startowały w konkurencji „Ekspres”
▶▶ 26 marca – dzieci z Przedszkola Publicznego w Józe-

fowie brały udział w zajęciach bibliotecznych – obejrzały
„Teatrzyk Japoński” pt. „Kamishibai” oraz słuchały opowiadania o „Groszku” i „Kotce Milusi” .
▶▶ 29 marca – w Przedszkolu Publicznym w Józefowie
odbył się konkurs recytatorski pt. „Kto Ty jesteś, Polak
Mały”. Dzieci zaśpiewały „Hymn Polski”. Mogliśmy wysłuchać m.in. wiersza pt. „Co to jest Polska” Cz. Janczarskiego, „ Katechizm Polskiego Dziecka” W. Bełzy..
▶▶ 4 kwietnia – Przedszkole w Józefowie gościło dzieci
z grupy IX Przedszkola Publicznego Nr 1 z Ożarowa Mazowieckiego. Tego dnia na dzieci czekało wiele atrakcji.
Wspólnie świętowaliśmy „Dzień Tęczy”, bawiąc się jej
barwami. Przedszkolaki wzięły udział w wielu zadaniach
i konkursach, które otrzymały w liście od Pani Tęczy.
Po skończonej zabawie każde dziecko otrzymało odznakę tęczy.

KULTURA
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH
▶▶ 10 marca odbył się recital Roberta Kudelskiego z okazji Dnia Kobiet
▶▶ 17 marca odbył się koncert laureatów Eliminacji Gminnych Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka
▶▶ 31 marca zaprezentowano spektakl dla dzieci
pt. „Spotkać Teatr” w wykonaniu Teatru Jumaja
CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH „PRZY PARKU”
▶▶ 12 marca Odbyły się warsztaty pielęgnacyjne. Tematem głównym warsztatów były maseczki.
▶▶ 15 marca Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim
przeprowadziła warsztaty z „Pierwszej pomocy w plenerze”.
▶▶ 16 marca Odbył się pokaz gry bitewnej „Saga. Era
Wikingów”. Pokaz poprowadził Maciej Różalski, który
w każdą środę prowadzi klub gier bitewnych i naukę gry
w „GO”.
▶▶ 19 marca Na zaproszenie Komendanta Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Stanisława Rdesta, Ko-

mendant Straży Miejskiej w Łomiankach Marcin Węgiełek
przeprowadził szkolenie z samoobrony dla kobiet.
▶▶ 22 marca W ramach Ożarowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku odbył się wykład podróżniczy na temat Tajlandii.
▶▶ 2 kwietnia Odbyło się spotkanie rodziców z dziećmi
zorganizowane wspólnie z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim pt.” Wierszowanki z jajkiem i zającem”.
▶▶ 2 kwietnia Rozpoczął się cykl warsztatów dla kobiet
„Świadoma Ja” prowadzonych przez Gabrielę Dmowską.
▶▶
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE
▶▶ 24 marca odbyły się „Warsztaty z pieczenia chleba”
prowadzone przez Akademię Ciastka
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
▶▶ 10 marca – odbyły się zajęcia pokazowe z robotyki
▶▶ 24 marca – odbył się teatrzyk dla dzieci pt.: „Baju, baj
czyli odwiedziny Jana Brzechwy” w wykonaniu teatru Jumaja
Informator Ożarowski 4/92 2019
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Z PRACY
RADY MIEJSKIEJ

21. Uchwała Nr VII/84/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Macierzysz.
22. Uchwała Nr VII/85/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Michałówek.
23. Uchwała Nr VII/86/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Mory.
24. Uchwała Nr VII/87/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Myszczyn.
25. Uchwała Nr VII/88/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Ołtarzew.
26. Uchwała Nr VII/89/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Orły.
27. Uchwała Nr VII/90/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Ożarów Wieś.
28. Uchwała Nr VII/91/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Pilaszków.
29. Uchwała Nr VII/92/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Duży.
30. Uchwała Nr VII/93/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Mały i Strzykuły.
31. Uchwała Nr VII/94/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Płochocin Wieś.
32. Uchwała Nr VII/95/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Pogroszew.
33. Uchwała Nr VII/96/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Pogroszew Kolonia.
34. Uchwała Nr VII/97/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Święcice.
35. Uchwała Nr VII/98/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Umiastów.
36. Uchwała Nr VII/99/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Wieruchów.
37. Uchwała Nr VII/100/19 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wolskie.
38. Uchwała Nr VII/101/19 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Bloki.
39. Uchwała Nr VII/102/19 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Franciszków.
40. Uchwała Nr VII/103/19 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Józefów.
41. Uchwała Nr VII/104/19 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Kabel.
42. Uchwała Nr VII/105/19 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Mickiewicza.
43. Uchwała Nr VII/106/19 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Ołtarzew.
44. Uchwała Nr VII/107/19 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Południe.
45. Uchwała Nr VII/108/19 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Północ.
46. Uchwała Nr VII/109/19 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Szeligi.
47. Uchwała Nr VII/110/19 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Wolica.
48. Uchwała Nr VII/111/19 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Zientarówka.

http://prawomiejscowe.pl/institution/18274

1. Uchwała Nr VII/64/19 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych.
2. Uchwała Nr VII/65/19 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy.
3. Uchwała Nr VII/66/19 w sprawie przyjęcia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Ożarów Mazowiecki na rok 2019.
4. Uchwała Nr VII/67/19 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
5. Uchwała Nr VII/68/19 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla
działek ewidencyjnych nr 147/1, 147/2, 147/3 i 21/10, obręb ewidencyjny 0003.
6. Uchwała Nr VII/69/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 2017-2019”.
7. Uchwała Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim za 2018 rok.
8. Uchwała Nr VII/71/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2018 rok z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 2017-2020.
9. Uchwała Nr VII/72/19 w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2019 roku.
10. Uchwała Nr VII/73/19 w sprawie przyjęcia raportu
z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do roku 2032”
za rok 2017-2018.
11. Uchwała Nr VII/74/19 w sprawie rozpatrzenia skargi
na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
12. Uchwała Nr VII/75/19 w sprawie wyborów do organów samorządowych w jednostkach pomocniczych Gminy.
13. Uchwała Nr VII/76/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Bronisze.
14. Uchwała Nr VII/77/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Domaniewek.
15. Uchwała Nr VII/78/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Duchnice.
16. Uchwała Nr VII/79/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Gołaszew.
17. Uchwała Nr VII/80/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Jawczyce.
18. Uchwała Nr VII/81/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Kaputy – Kręczki.
19. Uchwała Nr VII/82/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Konotopa.
20. Uchwała Nr VII/83/19 o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Sołectwu Koprki.

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98
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Uchwały podjęte na VII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 21 marca 2019 r.

Pani

Wielkanocny żurek
bezglutenowy

Gdy dowiedziałam się, że muszę rozpocząć dietę bezglutenową
powstało proste pytanie: co teraz mogę jeść? Na szczęście szybko zdołałam zaakceptować ten fakt i przestawić organizm na nową, rewolucyjną dietę, ponieważ oprócz glutenu musiałam także wyeliminować
mleko krowie i jajka. Wszystko początkowo opierało się na metodzie
prób i błędów. Tu nie wyszło, tam przepis nie pasował, aż w końcu znalazłam metodę. Wszystkie
przepisy zmieniam według własnych pomysłów, a na rynku znalazłam kilka naprawdę wartościowych książek. Dziś moja dieta nie stanowi dla mnie żadnego problemu i w ogóle nie myślę już
o tym co jem, tylko po prostu jem to, na co mam ochotę. Da się i nie jest to takie trudne. Chcieć
to móc!

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Składniki na zakwas:
▶▶ 300 ml ciepłej wody,
▶▶ 100 g mąki ryżowej,
▶▶ 3 liście laurowe,
▶▶ 6 ziaren ziela angielskiego,
▶▶ 4 ząbki czosnku,
▶▶ 1 łyżeczka majeranku
Wszystkie składniki włożyć do dużego słoika, zalać
ciepłą wodą i przykryć, odstawić na 3-4 dni.
Składniki na wywar:
▶▶ 2 cebule, marchew, pietruszka, seler,
▶▶ 3 ząbki czosnku,
▶▶ 3 liście laurowe,
▶▶ 3 ziarna ziela angielskiego,
▶▶ sól i pieprz,
▶▶ 1 łyżka majeranku,
▶▶ szklanka soku z kiszonych ogórków.
▶▶ Poza tym: biała kiełbasa, cienka kiełbasa wędzona
Wykonanie:
Z podanych składników ugotować wywar wlewając na początku około 3 litry wody, gotować przez około 40 minut na wolnym ogniu (cebulę do wywaru należy pokroić w kostkę). Następnie wywar przecedzić, dodać wcześniej
przygotowany zakwas oraz białą kiełbasę i podsmażoną cienką, wędzoną.
Joanna Piotrowska

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim Czytelnikom i Czytelniczkom
„Informatora Ożarowskiego” składamy najserdeczniejsze
życzenia wielu serdecznych spotkań w gronie najbliższych,
Niech ten czas będzie chwilą refleksji i zatrzymania
w codziennych obowiązkach oraz okazją do nabrania sił
i energii do działania na wiosnę.
Mam nadzieję, że znajdą Państwo również chwilę
na przeczytanie świątecznego wydania
„Informatora Ożarowskiego”,
Redakcja
Informator Ożarowski 4/92 2019
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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!
Bukiecik, Bułeczka i Bursztynek to 4 miesięczne rodzeństwo,
które trafiło do schroniska razem ze
swoją mamą. Psiaki są bardzo wesołe i ciekawe otaczającego ich świata.
Pieski zapowiadają się na średniaczki. Przepadają za towarzystwem
człowieka. Mogą zamieszkać z innymi psami. Pilnie oczekują na nowe domy w schroniskowym boksie. Szukamy dla
nich kochających domów, które poświęcą maluchom czas… Kontakt Dane kontaktowe do opiekunów: 795 845 242,
507 415 468
Cytrynka i Puchatek to 3 - miesięczne psiaczki. W pierwszej
chwili są troszkę onieśmielone, ale już po kilku minutach są wesolutkimi i rozbrykanymi maluchami. Przytulają się do człowieka
i radośnie merdają ogonkami. Zapowiadają się na średnie/duże
pieski. Ich mama to sunia w typie boksera. Pilnie oczekują na
nowe domy w schroniskowym boksie. Kontakt Dane kontaktowe
do opiekunów: 795 845 242, 507-415-468
Wróbelek to malutki bo zaledwie 4,5 kg
psiak, obecnie ma ok 6 miesięcy i wie już co
to bezdomność, jest przesympatycznym szczeniakiem. Lubi być przytulany, choć jest nieśmiały. Wróbelek jest spokojny i pogodny. Będzie prawdopodobnie małym psiakiem. Szukamy dla
niego kochającego człowieka i bezpiecznego, domu na całe życie. Trzeba nauczyć go czystości,
zostawania samemu w domu jak i chodzenia na smyczy. Obecnie na nowy dom czeka w schroniskowym boksie. Kontakt w sprawie adopcji: 795 845 242, 507-415-468
Meganka to ok. czteromiesięczna suczka. Jest kochana i wesoła, interesują się wszystkim wokół, śmiało podchodzi do nowości. Uwielbia zabawy. Potrzebuje właściciela, który ją pokocha i poświęci czas na jej wychowanie.
Sunia zapowiadają się na średniej wielkości psa. Szukamy dla niej kochającego
domu, które poświęci jej czas i pokażę świat. Adopcja szczeniaka wiąże się z akceptacją jego szczenięcych wybryków, psiaki trzeba nauczyć czystości, zostawania samemu w domu jak i chodzenia na smyczy. Maluchy przebywają obecnie w schronisku. Kontakt do opiekunów: 795 845 242
Psy znalezione!
Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, trafiają do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierzątw 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.
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Urodziny Biblioteki
w Józefowie

19.05.2019 (Niedziela)
o godz. 17:00
w Filii nr 1 w Józefowie
ul. Fabryczna 15

Józefów.

Takie były początki.
Barbara Mierzwa
Ewa Hrynczyszyn
Tadeusz Żurawski

Zdjęcia: z archiwów
prywatnych i zbiorów
regionalnych Biblioteki
Publicznej w Ożarowie
Mazowieckim

Wystawa starej fotografii
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
Filia nr 1 w Józefowie
ul. Fabryczna 15, 05-860 Józefów
tel. 22 292 60 22
jozefow@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

