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ROWERY WODNE
WRÓCĄ NA STAW
W OŁTARZEWIE

Od początku czerwca zapraszamy mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki do korzystania z rowerów wodnych udostępnionych na stawie w Parku Ołtarzewskim.
Oddajemy do Państwa dyspozycji cztery rowery wodne wraz
z kamizelkami ratunkowymi, z których korzystanie jest bezpłatne.
Udostępniane będą przez siedem dni w tygodniu. Chcemy, żeby
stały się one naszą letnią atrakcją. Szczegółowe zasady korzystania określa regulamin znajdujący się na miejscu.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Pierwsza połowa 2019 roku to realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych
w latach ubiegłych, jak również aplikowanie o nowe środki, w tym krajowe.
INFRASTRUKTURA
Trwają prace związane z budową parkingu ,,Parkuj
i Jedź” w Płochocinie w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gminach
Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Już w wakacje mieszkańcy będą mogli korzystać z 83 miejsc parkingowych
przeznaczonych dla samochodów osobowych, w tym
6 miejsc będzie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla rowerzystów udostępnione będą
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dwie zadaszone wiaty ze stojakami na rowery (łącznie
40 stanowisk). Wjazd na parking został zlokalizowany od
ul. Handlowej oraz od ul. Długiej. Parking będzie bezpłatny i monitorowany. Na budowę parkingu gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie ok. 750 tys. zł.
Rozpoczęła się realizacja zadania dot. budowy ścieżek
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in.
stojaki rowerowe) w ramach projektu partnerskiego
pn. ,,Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej
poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin
Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Dzięki
realizacji inwestycji powstanie ok. 6 km tras rowerowych
w zachodniej części gminy, które będą dofinansowane
w wysokości ok. 3,7 mln zł.
Kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Rozbudowa
systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie
Ożarów Mazowiecki – etap II”. Aktualnie roboty budowlane prowadzone są w Płochocinie (ul. Stołeczna), w Ołtarzewie (ul. Nizinna), w Gołaszewie (ul. Wspólna) i w Koprkach (ul. Jaśminowa). Zakończenie realizacji projektu
przewidziane jest do końca bieżącego roku. Łączne dofinansowanie to ponad 10 mln zł.
TERENY ZIELONE
W drugiej połowie roku planowane są prace modernizacyjne w Parku w Broniszach, na które pozyskano
dofinansowanie w kwocie 75 tys. zł. Wykonane zostaną
nowe alejki spacerowe, pielęgnacja drzewostanu, nowe
nasadzenia drzew, krzewów i bylin, zamontowane ławki,

kosze na śmieci, budki lęgowe dla ptaków i owadów. Modernizacja parku podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
Trwa przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu
pn. ,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem
zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II”. Pierwszy etap był realizowany w latach 2016-2017. Tym razem dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie ponad 5 mln zł. Celem projektu jest rozwój terenów zieleni
w Ożarowie Mazowieckim i jego obszarze funkcjonalnym,
ze szczególnym uwzględnieniem Parku Ołtarzewskiego.
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REALIZACJA GMINNYCH PROJEKTÓW
PRZY WSPARCIU FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

NOWE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Gmina ubiega się również o dofinansowanie pochodzące ze środków krajowych m.in. z Budżetu Samorządu
Województwa Mazowieckiego. W pierwszym półroczu
bieżącego roku zostały złożone wnioski o wsparcie finansowe:
- w wysokości 50 tys. zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw dla sześciu sołectw: Duchnice, Bronisze, Orły, Konotopa, Macierzysz i Wolskie.
Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in.
na doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnosportowych,
- w wysokości 200 tys. zł na dofinansowanie budowy
boiska przy nowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie
Mazowieckim w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej,
- w wysokości 100 tys. zł na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
OCHRONA ATMOSFERY
Gmina rozpoczęła realizację Gminnego Programu
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019, współfinansowaną wyłącznie ze środków
Budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki i polegającą na
wymianie starych, nieefektywnych i nieekologicznych
kotłów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach
domowych na nowoczesne, spełniające wymagania
w zakresie efektywności energetycznej. Gminny Program
cieszy się ogromnym zainteresowanym mieszkańców.
Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy, który
zapewni dostawę, montaż i pierwszy rozruch nowych
kotłów grzewczych. Wymiana źródeł ciepła planowana
jest w miesiącach lipiec-wrzesień przed nowym sezonem
grzewczym. Realizacja Gminnego Programu wymiany
kotłów grzewczych zaplanowana jest również w latach
2020-2023.
Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca burmistrza
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Elektronizacja zamówień publicznych w roku 2019
Na podstawie zapisów unijnej dyrektywy
2014/24/ UE od dnia 18 października 2018 roku wprowadzono w ustawie Prawo zamówień publicznych
(Pzp) zmiany w sposobie przeprowadzania postępowań przetargowych o wartości powyżej progów unijnych.
Dla jednostek samorządu terytorialnego czyli Zamawiających z sektora finansów publicznych (dotyczy to
również Gminy Ożarów Mazowiecki) kwoty te wynoszą:
»» 221 000 euro dla dostaw i usług,
oraz
»» 5 548 000 euro dla robót budowlanych.
Obecnie (2019 rok) przetargi te podlegają obowiązkowej elektronizacji, co oznacza, że zgodnie z art. 10a ust.
1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń,
w tym JEDZ (Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówieniowego), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Pod pojęciem środków komunikacji elektronicznej
należy rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia
programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
Przesyłanie odbywa się za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, do których należy:
»» EPUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
»» tradycyjna poczta elektroniczna
»» dedykowany system przeznaczony do komunikacji
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (np. bezpłatny
miniPortal wdrożony i udostępniony na chwilę obecną
przez Urząd Zamówień Publicznych)
Wybór środka komunikacji elektronicznej należy zawsze do Zamawiającego, który zobligowany jest poinformować o tym Wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu
lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Do istotnych czynności Zamawiającego zaliczyć można wskazanie wymagań technicznych i organizacyjnych
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu.
Nadal jednak przy przeprowadzaniu postępowań
przetargowych obowiązuje podstawowa zasada pisemności (o której mówi – art. 9 ust.1 ustawy Pzp).
Dodatkowo istotnym faktem jest to, że Wykonawcy
zobowiązani są do przedstawiania Zamawiającemu dokumentów w formie elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Przykładowo do tej pory w Gminie Ożarów Mazowiecki wszczęto dwa elektroniczne postępowania o wartości
powyżej progów unijnych w trybie przetargu nieograniczonego na:
»» Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki, oraz
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»» Dostawę wyposażenia do Szkoły Podstawowej
w Duchnicach oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.
Zarówno komunikacja z Wykonawcami przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, jak i otwarcie ofert
za pomocą specjalnie dedykowanego do tego celu systemu - miniPortal, przebiegało bardzo sprawnie.
Pomimo obaw z naszej strony, system działał bez zakłóceń, dzięki czemu możliwe było otwarcie ofert i przeprowadzenie całej procedury przetargowej.
Kolejnym krokiem do pełnej elektronizacji zamówień
publicznych będzie wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia wszystkich postępowań, również tych o wartości poniżej progów unijnych (czyli postępowań krajowych) w formie elektronicznej, co planowane jest na
początek 2020 roku. (według naszych informacji możliwe
jest jednak przesunięcie tego terminu, z powodu opóźnień w tworzeniu ogólnodostępnej platformy dla przeprowadzania procedury zamówień elektronicznych)
Czas i doświadczenia uzyskane przy kolejnych elektronicznych postępowaniach pozwolą dopiero w pełni
ocenić korzyści nowej formy przeprowadzania przetargów w naszej Gminie.
Z naszymi spostrzeżeniami i uwagami podzielimy się
z Państwem w przyszłym 2020 roku po wprowadzeniu
w pełni elektronicznego systemu udzielania zamówień
publicznych.
Piotr Manarczyk
Referat Zamówień Publicznych

Pomóżmy spełnić marzenia…

Podwórko talentów NIVEA

W ostatnich tygodniach Redakcja Informatora Ożarowskiego otrzymała osobliwy email od Dzieci i Kadry Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Ożarowie Mazowieckim z prośbą o jego publikację na łamach naszego miesięcznika. Jego treść poruszyła mnie, bo wiem jak ważne są dla dzieci marzenia
i odkrywanie swoich pasji w kreatywnej zabawie. Każdy z Państwa może pomóc poprzez głosowanie i pokazać najmłodszym mieszkańcom gminy, że warto marzyć…
Głosowanie jest bardzo proste i nic nie kosztuje!

Drodzy Czytelnicy,
Mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego
Nasza szkoła zakwalifikowała się do ogólnopolskiego
konkursu „Podwórko Talentów Nivea”, w którym nagrodą
jest budowa placu zabaw, gdzie uczniowie będą mogli
aktywnie spędzać czas, wzmacniać sprawność, wiedzę
i wyobraźnię.
Chcielibyśmy, aby „Podwórko Talentów” powstało
na starym korcie tenisowym. Składając wniosek, kierowałam się dobrem najmłodszych i chęcią spełnienia ich
marzeń o wyjątkowym miejscu do nauki i zabawy, które
zachęcałoby dzieci do ruchu na świeżym powietrzu.
W ramach akcji NIVEA buduje Podwórka Talentów
posiadające nowoczesny i różnorodny sprzęt pomagający odkryć dziecięce talenty, są tam m.in. niezwykłe
planetarium, naukowa piaskownica, ścianka wspinaczkowa, huśtawka bocianie gniazdo, trampolina, tablice
muzyczne oraz wiele innych urządzeń. Sportowa część
dba o kondycję i właściwy rozwój dziecka, naukowa - zaciekawi, rozwinie wyobraźnię oraz przyciągnie do świata ciekawostek, a artystyczna - wzmagaja kreatywność
i pomysłowość, bawi i uczy.
Takie miejsce jest nam potrzebne. Gmina się rozwija, przybywa uczniów, w tym roku szkolnym w naszej
placówce mamy 1265 uczniów, w tym 459 z klas 0 – III.

Dla nich wszystkich jeden plac zabaw, który mamy to za
mało...
Aby nasze marzenia się spełniły, potrzebna jest pomoc WSZYSTKICH PAŃSTWA. Musimy zebrać jak największą liczbę głosów, ponieważ w skali całego kraju
konkurencja jest bardzo duża. W związku z tym mamy
OGROMNĄ prośbę - prosimy o regularne oddawanie głosów na naszą lokalizację poprzez stronę www. podworko.
nivea.pl codziennie do 20 czerwca 2019 r.
Warunkiem wygranej jest zdobycie jak największej
ilości głosów i zajęcie miejsca w pierwszej piątce rankingu.
„Plac zabaw jest potrzebny, bo dzięki niemu można się
uczyć, bawić z dziećmi i rozwijać” - Franek, 7 lat
„Nowy plac zabaw byłby fajny, bo ten, który mamy, jest
bardzo stary” - Mateusz, 7 lat
„Jak przyjdą nowe dzieci do szkoły, to będą miały niespodziankę” - Laura, 7 lat
„Nowy plac zabaw jest potrzebny po to, aby wszystkie
dzieci się zmieściły” - Patrycja, 6 lat
Pomóżmy dzieciakom spełnić ich marzenia i głosujmy. Liczymy na naszą ożarowską siłę!

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Maz.

JAK GŁOSOWAĆ?
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Wejdź pod adres:
podworko.nivea.pl.
Załóż i potwierdź konto

zaloguj się klikając
przycisk
[LOGOWANIE/REJESTRACJA]

Kliknij przycisk
[GŁOSUJ]

Kliknij
[ZNAJDŹ LOKALIZACJĘ]
i wybierz Szkołę Podstawową NR 1 w Ożarowie
Mazowieckim

Kliknij
przycisk
[GŁOSUJ]
i Gotowe :)

Można też pobrać aplikację ze strony www. podworko.nivea.pl i głosować z aplikacji
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NOMINOWANI DO FELICJI 2019
Felicja to Honorowa Nagroda Miasta i Gminy przyznawana od 2003 roku. Prawo do zgłoszenia kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, Przewodniczącemu
Rady Miejskiej, grupie 5 radnych oraz grupie 50 mieszkańców. Nagrody przyznawane są w kategoriach oso-

ba i instytucja. W 2019 roku wpłynęło 8 wniosków
o przyznanie nagrody, po 4 w każdej z kategorii.
Nominowanymi w kategorii „osoba” są: Bogumiła Miziołek, Halina Władyka, Grażyna Lipska – Zaremba i Rafał
Zaremba, Paweł Ścichowski.
Nominowani w kategorii „instytucja” są: Zespół „Ożarowski Kumoszki”, Gimnazjum im.
Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim i Zgromadzenie Sióstr
Westiarek Jezusa w Duchnicach.
Laureatów poznamy podczas
uroczystej gali na która serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy.

Od 1 lipca 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, będzie realizowała firma MZO Sp.
z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Firma MZO Sp. z o.o.
zaproponowała najkorzystniejsze warunki wykonywania usługi, a umowę zawarto na okres pół roku,
tj. do 31 grudnia 2019 r.

U WAG

WA Ż

A

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2019 R.

NE

nie ulegają zmianie, wydłuża się
natomiast okres odbioru odpadów
ulegających biodegradacji. W ramach
nowej umowy mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych będą mogli oddać jeden worek z odpadami ulegającymi biodegradacji w miesiącu grudniu. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej będą gromadzić odpady
ulegające biodegradacji w pojemnikach, które zostaną
wstawione na tereny wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Zmianie również ulegną stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Stawka opłaty za realizowaną usługę wynosić bęUrzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
dzie:
ɈɈ 24 zł od każdej zamieszkującej osoby w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane
Stawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 1.07.2019 r.
będą w sposób selektywny,
ɈɈ 48 zł od każdej zamieszkującej osoby w przypadku, gdy odpady nie będą zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
Powyższe stawki wynikają bezpośrednio z kosztów, jakie zostały zaproponowanie gminie przez firmę MZO Sp.
z o.o.
Właściciele nieruchomości zostaną
poinformowani o wysokości opłaty oboOdpady segregowane
wiązującej od 1 lipca br., otrzymają rów24 zł/osoba
nież harmonogram odbioru odpadów
Odpady
obowiązujący w drugim półroczu. Zaniesegregowane 48 zł/osoba
sady segregacji odpadów komunalnych
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METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - żółte worki/pojemniki
Wrzucamy:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

butelki plastikowe,
nakrętki, zakrętki i kapsle,
plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe,
kartony po mleku, sokach,
puszki po żywności,
folię aluminiową,
opakowania po środkach czystości i kosmetykach

Nie wrzucamy:

▶▶ opakowań po substancjach niebezpiecznych,
▶▶ zużytych baterii,
▶▶ puszek po farbach,
▶▶ opakowań mocno zanieczyszczonych np. butelek
po oleju

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

PAPIER – niebieskie worki/pojemniki
Wrzucamy:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

opakowania z papieru i tektury,
gazety, czasopisma i ulotki,
zeszyty,
papier biurowy

Nie wrzucamy:

▶▶ odpadów higienicznych np. ręczników
papierowych i zużytych chusteczek,
▶▶ kartonów po mleku i napojach,
▶▶ papieru lakierowanego i powleczonego folią,
▶▶ zanieczyszczonego papieru,
▶▶ tapet, kalek technicznych

SZKŁO – zielone worki/pojemniki
Wrzucamy:

▶▶ puste opakowania szklane bezbarwne
i kolorowe (butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach), bez korków i zakrętek

Nie wrzucamy:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

ceramiki, doniczek, porcelany,
szkła żaroodpornego,
żarówek, reflektorów, świetlówek,
luster i szyb

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – brązowe worki/pojemniki
Wrzucamy:

▶▶ trawę, liście, kwiaty, trociny, korę drzew,
▶▶ odpadki warzywne i owocowe,
▶▶ resztki jedzenia pochodzenia roślinnego

Nie wrzucamy:

▶▶ gałęzi i konarów z zastrzeżeniem, że właściciele
nieruchomości jednorodzinnych mogą wystawić
pocięte gałęzie, związane i nie przekraczające
dł. 150 cm, o objętości porównywalnej do wielkości
worka na bioodpady, traktując każdą wiązkę gałęzi jak
oddany worek, z zachowaniem obowiązujących limitów
(do 6 worków lub wiązek w m-cach maj-wrzesień,
do 10 worków w m-cach kwiecień, październik, listopad
oddawanych przy każdym odbiorze wynikającym
z harmonogramu oraz 1 worek w m-cach grudzieńmarzec oddawany przy ostatnim odbiorze wynikającym
z harmonogramu),
▶▶ ziemi, kamieni, popiołu,
▶▶ odchodów zwierzęcych,
▶▶ odpadów typu kości, mięso

ODPADY ZMIESZANE – czarny pojemnik

Wrzucamy: pozostałe odpady, nieodbierane w sposób selektywny
Nie wrzucamy: odpadów poremontowych, gorącego popiołu, odpadów pochodzących z pielęgnacji ogrodów,
odpadów niebezpiecznych, leków, sprzętu AGD i RTV

Wszystkie wymienione rodzaje odpadów (oprócz odpadów zmieszanych) oraz odpady problemowe np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki, opony, opakowania po olejach i chemikaliach, gruz budowlany, odpady
poremontowe itp. można oddawać w Gminnych Punktach Zbierania Odpadów Problemowych w Umiastowie przy
ul. Umiastowskiej 41E lub Wolicy przy ul. Leśnej 1, okazując poświadczenie wydane przez Urząd Miejski w Ożarowie
Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, potwierdzające złożenie przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (poświadczenie można uzyskać również drogą elektroniczną).
Urząd Miejski, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 731 32 63, 22 731 32 64
Informator Ożarowski 5/93 2019
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WYBORY SOŁTYSÓW NA PÓŁMETKU
W 24 z 36 sołectw i osiedli znamy już wyniki wyborów sołtysów/przewodniczących zarządów osiedli
i składów rad sołeckich/zarządów osiedli. Z wynikami
wyborów można zapoznać się na stronie http://bip.
ozarow-mazowiecki.pl/?c=84.
Każde zebranie sprawozdawczo-wyborcze posiada
podobny schemat. Wybierany jest przewodniczący zebrania, który następnie zgodnie z porządkiem obrad prowadzi spotkanie. Ważnym punktem jest sprawozdanie
z kończącej się właśnie kadencji, które przedstawia dotychczasowy sołtys/przewodniczący osiedla. W ramach
czynności wyborczych ustalana jest liczba osób biorących udział w zebraniu i uprawnionych do oddania głosu, powoływana jest komisja skrutacyjna, a następnie

przeprowadzane są wybory sołtysa/przewodniczącego
zarządu osiedla oraz rady soleckiej/zarządu osiedla. Frekwencja na zebraniach, które dotychczas się odbyły jest
wyższa niż podczas ostatnich wyborów, cztery lata temu.
Często wybierane są osoby, które dotychczas pełniły te
najważniejsze w jednostkach pomocniczych funkcje. Zaistniałe zmiany personalne najczęściej wynikają z rezygnacji osób dotychczas sprawujących te funkcje. Przed
nami druga część spotkań wyborczych, w czerwcu przedstawimy na łamach Informatora Ożarowskiego wszystkie
sylwetki sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
wybranych na kadencję 2019 – 2024.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

WYNIKI WYBORÓW W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH - KADENCJA 2019 - 2024
Lp.

OSIEDLE

NAZWISKO I IMIĘ

1

RSM Bloki

Dąbrowska Krystyna

2

Ołtarzew

SOŁECTWO

NAZWISKO I IMIĘ

11

Orły

Boratyn Jerzy

Agnieszka Wichert

12

Pilaszków

Gąsińska Małgorzata

SOŁECTWO

NAZWISKO I IMIĘ

13

Piotrkówek Duży

Leszczyńska Ewa

1

Bronisze

Sagan Andrzej

14

Dominiak Maria

2

Domaniewek

Falkiewicz Małgorzata

Piotrkówek Mały
i Strzykuły

3

Gołaszew

Radziejewska Marzena

15

Płochocin Wieś

Nałęcz Joanna

4

Jawczyce

Biernacki Janusz

16

Pogroszew

Włodarczyk Marek

5

Konotopa

Goch Zofia

17

Pogroszew Kolonia

Janusz Agnieszka

6

Koprki

Duralski Dariusz

18

Święcice

Szastak Małgorzata

7

Macierzysz

Zalewski Zdzisław

19

Umiastów

8

Mory

Pawłowski Ryszard

Chmielewska
Małgorzata

9

Myszczyn

Wdowiarek Włodzimierz

20

Wieruchów

Foremnik Edward

10

Ołtarzew

Lubański Tadeusz

Lp.

Lp.

KARTA DUŻEJ RODZINY
1 stycznia 2019 roku weszła w życie
istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.), zgodnie z którą o przyznanie Karty Dużej
Rodziny ubiegać się mogą nie tylko
członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje
dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców,
którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje
dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie KDR, wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej; we wszystkich załącznikach do wniosku dodano
objaśnienie, że wypełnienie danych wnioskodawcy nie
jest konieczne, jeśli załącznik jest składany równocześnie
z wnioskiem.
Wzór wniosku oraz załączniki dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie8
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-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu lub na stronie internetowej gminy
Ożarów Mazowiecki, a także do pobrania
w Urzędzie Miejskim: Wydział Spraw Społecznych, ul. Poznańska 165, III piętro, pok.
312. Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 2, parter.
Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej
Rodziny dostępny jest na stronie: https://
empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
Jednocześnie przypominamy wszystkim rodzinom,
które o Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej wnioskowały do 31 grudnia 2017 roku, że tylko do 31 grudnia
2019 roku mogą ubiegać się o bezpłatne wydanie Karty
Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Złożenie wniosku
w późniejszym terminie skutkować będzie koniecznością
ponoszenia opłaty za wydanie drugiej formy Karty.
Dodatkowych informacji udziela: Anna Fedoryk,
tel. 731 32 57, e-mail: a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl

Wydział Spraw Społecznych

W niedzielę, 5 maja br. na terenie parku przy Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie tradycyjnie
odbył się plenerowy piknik rodzinny, czyli XI już „Majówka Józefowska”.
Na początku wystąpił zespół „Wesołe Wdówki” prowadzony przez Joannę Michrowską-Kamińską przy akompaniamencie muzycznym Waldemara Dąbrowskiego.
Były też atrakcje dla dzieci i dorosłych, którzy z zaangażowaniem uczestniczyli w różnych grach i konkursach,
a najmłodsze dzieci z radością bawiły się w basenie z piłeczkami.
Dużą atrakcją było malowanie buziek, każdy mógł sobie zrobić też pamiątkowe, śmieszne zdjęcie w fotobudce

Na najbardziej wytrwałych uczestników zabaw czekały
słodkie nagrody, a na wszystkich gości „Majówki” - poczęstunek w postaci grillowanej kiełbaski, a na deser
lody, popcorn i wata cukrowa.
Majówkę zakończyła biesiada muzyczna. Wystąpił zespół „Duet z Uśmiechem” w składzie: Bogumiła Borkowska i Waldemar Dąbrowski.
Mimo, że pogoda nas nie rozpieszczała, chętnych
do uczestnictwa nie brakowało.
Dziękujemy Wszystkim za wspólną zabawę i zapraszamy
za rok.
Katarzyna Hawrus - Dom Kultury „Uśmiech”

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

MAJÓWKA JÓZEFOWSKA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego to osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (pisemne
oświadczenie osoby uprawnionej).
Pomoc prawna obejmuje:
▶▶ poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
▶▶ wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
jej problemu prawnego;
▶▶ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym
do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
▶▶ sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na
drogę sądową;

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie
przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu
22 733 72 83 w następujących dniach i godzinach:
poniedziałki
czwartki

w godz. 9.00 - 13.00
w godz. 13.30 - 15.30

Porady odbywają się co 40 minut
Ożarów Mazowiecki , Urząd Miejski
(budynek DK „Uśmiech”), III piętro pok. 307
przy ul. Poznańskiej 165,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Poniedziałek

od godz. 14 00 do 18 00

Wtorek

od godz. 12 00 do 16 00

Środa

od godz. 14 00 do 18 00

Czwartek

od godz. 09 00 do 13 00

Piątek

od godz. 09 00 do 13 00
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Rozmowa z Waldemarem Roszkiewiczem Kierownikiem Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego
Informator Ożarowski: Objął Pan stanowisko kilka
tygodni temu, od czego rozpoczął Pan swoją pracę?
Waldemar Roszkiewicz: Rzeczywiście, po konkursie, jaki
odbył się pod koniec marca, 15 kwietnia bieżącego roku
objąłem stanowisko kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim. Pracę rozpocząłem od poznawania
i uczenia się - dla mnie - nowej instytucji, poznania jej
potrzeb i możliwości.
IO: Przychodnia i jej praca wymagają zmian, niektóre można wprowadzić szybciej, na niektóre trzeba
poczekać… czego pacjenci mogą spodziewać się najszybciej?
WR: Oczekiwanie zmian w funkcjonowaniu Przychodni
zostało przedstawione przez Pana Pawła Kanclerza Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego oraz Radnych. Na co dzień
dostaję również sygnały od Mieszkańców Miasta i Gminy,
naszych Pacjentów. Główny problem można sprowadzić
do potrzeby ułatwienia dostępu do lekarzy pierwszego
kontaktu. Niestety tej kwestii nie uda się w sposób łatwy rozwiązać - brakuje lekarzy rodzinnych, internistów
10
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i pediatrów! Bardzo chętnie zatrudnimy lekarzy zarówno
tych, jak i innych specjalności. Za Państwa pośrednictwem proszę o przekazanie zaproszenia do współpracy
dla medyków zamieszkujących w naszej okolicy – bardzo
chętnie zatrudnimy lekarzy w Przychodni w Ożarowie
Mazowieckim jak i w Józefowie. Proszę również pamiętać, że obejmując nową funkcję nikt nie dostaje „zaczarowanego ołówka”, którym w prosty sposób rozwiązuje się
wszystkie problemy. W przypadku takiej instytucji jak ta,
trzeba poznać uwarunkowania jej funkcjonowanie: oczekiwania pacjentów, możliwości pracowników (często
z ich przyzwyczajeniami) oraz możliwość wykorzystania
dostępnych środków (obiekty, technologia).
Obecny stan zatrudnienia lekarzy jest prawie wystarczający na okresy, kiedy nie ma zwiększonych ilości zachorowań. I tutaj prośba do naszych Pacjentów: rejestrując się na wizytę lekarską, zechciejcie Państwo dać szansę
Paniom z Rejestracji, żeby zapisały Was czasem do innego
lekarza, niż byliście ostatnio. W związku z pewną „modą”
na lekarza X czy Y, oczekiwania, że zostaniecie Państwo
zarejestrowani do „modnego” lekarza, w sytuacji kiedy jeszcze kilkunastu innych pacjentów w danym dniu,

IO: Czy możemy liczyć na zmianę systemu rejestracji
pacjentów i systemu kontaktu pacjentów z Przychodnią?
WR: W Przychodni, pod koniec ubiegłego roku, został
uruchomiony nowy system informatyczny obejmujący m.in. rejestrację, dokumentację medyczną oraz wewnętrzną centralę telefoniczną. Niestety czasem zdarza się, że coś w naszej centrali telefonicznej nie działa.
W tym tygodniu mamy kolejne spotkanie z dostawcą
centrali i oprogramowania do wsparcia pracy rejestracji… Po ostatniej awarii, gdy nie można było dodzwonić
się do Przychodni, zostało to „prawie” naprawione, teraz
nie funkcjonuje część telefonów wewnętrznych, w tym
kierownika. Przetarg na informatyzację Przychodni, jaki
odbył się w drugiej połowie ubiegłego roku i którego
wdrożenie zakończyło się pod koniec 2018 roku sprawił,
że w sensie ścisłym system rejestracji nie zmieni się. Mam
nadzieję, że po okresie „chorób wieku dziecięcego” tego
systemu (zostaną poprawione ewentualne błędy w oprogramowaniu) oraz uzyskaniu większej biegłości przez
użytkowników, będzie łatwiej o rejestrację. Niestety problem nie jest na poziomie informatyki, bo z tym niedługo się uporamy. Żeby usprawnić pracę Rejestracji trzeba
mieć do kogo rejestrować - przepraszam, że powtarzam
ale potrzebujemy lekarzy!

IO: Jakich zmian mogą oczekiwać pacjenci w dłuższej
perspektywie czasu?
WR: Po budowie nowego budynku przychodni powstały dobre warunki do udzielania świadczeń zdrowotnych,
dlatego jest szansa na zwiększanie oferty dla naszych Pacjentów, oczywiście chodzi o ofertę świadczeń finansowanych z budżetu państwa, w postaci kontraktu z NFZ.
Prawdopodobnie jesienią ma być ogłoszony konkurs na
świadczenia specjalistyczne. Chcemy przygotować się do
złożenia oferty na zwiększenie badań specjalistycznych
w ramach NFZ, gdyż dostępność do odpłatnych świadczeń specjalistycznych jest na naszym terenie wystarczająca. Mamy nadzieję na kontrakt na rehabilitację, niestety
przed ostatnim jesiennym konkursem, nowy budynek
przychodni, z nowymi pomieszczeniami, nie był jeszcze
gotowy i nie można było zgłosić do kontraktowania tych
świadczeń. Zostały stworzone bardzo dobre warunki do
rehabilitacji, niestety na razie tylko odpłatne…

WYWIAD Z...

postanowiło skorzystać z wizyty u tego samego lekarza
sprawia, że powstają uwagi do pracy Rejestracji. Często
jest tak, że Panie z Rejestracji proponują wizytę u innego
lekarza, do którego mają wolne „numerki”, Pacjenci usiłują uzyskać wizytę u „modnego” lekarza za pośrednictwem
kierownika przychodni - wówczas schodzę z Pacjentem
do Rejestracji, gdzie Rejestratorki proponują wolne miejsce w grafiku na wizytę u innego lekarza.
Przyznaję, że z lekkim niepokojem patrzę na kalendarz i zbliżający się okres zwiększonej ilości zachorowań
w okresie jesienno-zimowym, może do tego czasu uda
się pozyskać co najmniej kilku specjalistów medycyny rodzinnej, internistów i pediatrów.

IO: Czy ma Pan jakieś pomysły na wykorzystanie starego budynku przychodni?
WR: Na budynek „starej” przychodni jak i na nowy budynek proszę spojrzeć z trochę innej perspektywy: Ożarów
Mazowiecki, pod względem populacyjnym, jest jednym
z najszybciej rozwijających się ośrodków na Mazowszu.
W ciągu kilku lat może okazać się, że te dwa obiektu staną
się znowu zbyt małe i będzie konieczność budowy kolejnego budynku filialnego w nowej lokalizacji. Ale na razie
mamy budynek pachnący nowością i obiekt „starej” przychodni. W dotychczasowym budynku pozostała „specjalistyka” i pracownia diagnostyki obrazowej (RTG, USG),
a w nowym przyjmują pediatrzy z punktem szczepień,
lekarze pierwszego kontaktu oraz jest punkt pobierania
krwi do badań laboratoryjnych.
Jest kilka koncepcji i pomysłów na wykorzystanie tymczasowo niewykorzystywanych gabinetów, będzie mogło się to zmienić po rozszerzeniu kontraktu z NFZ.
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WYWIAD Z...

IO: Czy możemy spodziewać się więcej programów
i akcji profilaktycznych?
WR: Będziemy uczestniczyć we wszystkich programach
czy akcjach profilaktycznych dostępnych na naszym terenie. Już dzisiaj zapraszamy na szczepienia przeciw grypie
jakie warto rozpocząć już pod koniec wakacji.
IO: Ostatnio dużo słyszymy o powrocie odry, wystąpiły też przypadki w naszej gminie, czy przychodnia
jest przygotowana na takie „sytuacje kryzysowe”?
WR: Każda przychodnia jest gotowa na kontakty z pacjentami, problem pojawia się wtedy, gdy jednego typu
zachorowań np. na odrę jest więcej niż zwykle. Tu wchodzimy w obszar zarządzania kryzysowego dla miasta
i gminy oraz działań Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Personel medyczny w przychodni jest przygotowany nie
tylko do stwierdzania zachorowań i adekwatnego leczenia, ale również do raportowania o ilościach i potencjalnych zagrożeniach. Na szczęście, w naszych warunkach,
większość mieszkańców miała szczepienia profilaktyczne i dlatego nie chorujmy lub przechodzimy bardzo łagodnie infekcje, które dla osób nieszczepionych mogą
być groźne.
IO: Czy czuje się Pan bardziej lekarzem czy menedżerem?
WR: Z pierwotnego wykształcenia jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej
w Łodzi. Później zrobiłem specjalizacje z chirurgii stomatologicznej a następnie pracując w szpitalu przy ul. Szaserów, z chirurgii szczękowej. Jestem również absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA dla
kadry medycznej w Akademii Koźmińskiego. Działania
menadżerskie potrafię pogodzić ze znajomością i poszanowaniem pracy zespołów medycznych. Moim zadaniem
jest stworzenie warunków do tego żeby pozyskać kontrakt na kolejne, nowe i zwiększone świadczenia finansowane z budżetu państwa dla tak prężnie rozwijających się
miejscowości. W naszych przychodniach nie prowadzimy
gabinetów stomatologicznych i dlatego nie mam pokusy
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przyjmowania pacjentów (śmiech…) i muszę koncentrować się na działaniach organizacyjnych i planistycznych.
IO: Jak planuje Pan zmienić wizerunek przychodni
wśród pacjentów?
WR: Wizerunek takiej instytucji uwarunkowany jest bardzo wieloma czynnikami, a w naszym przypadku, głównym czynnikiem jest dostępność do lekarza, u którego chcemy się leczyć oraz możliwościami skorzystania
z wizyt u innych specjalistów. Na „modę” na wybranego lekarza, kierownik przychodni ma niewielki wpływ.
Dla zapewnienia możliwości wygodnego dla Pacjentów
leczenia jest znalezienie kolejnych lekarzy do pracy na
„pierwszej linii frontu” zachorowań. Jeśli uda nam się pozyskać do pracy kolejnych lekarzy, możliwe będzie zwiększenie zatrudnienia rejestratorek, co ułatwi rejestrację np.
telefoniczną a także możliwość wprowadzenia rejestracji
internetowej. Nie bez znaczenia będzie zatrudnienie nowych pielęgniarek. Chcemy rozwijać naszą przychodnię,
zwiększać dostępność i łatwość korzystania z naszych
usług, ale do tego niezbędni są pracownicy medyczni,
których za Państwa pośrednictwem zapraszam do współpracy.
IO: Czego można Panu życzyć?
WR: Rozwoju Przychodni, a do tego potrzeba pracowników medycznych (lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów,
techników radiologii, rejestratorek i sekretarek medycznych) oraz zwiększonych kontraktów z NFZ na specjalistykę. Rozszerzenie oferty specjalistycznej może być
czynnikiem zachęcającym Mieszkańców do zapisywaniu
się do Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ – lekarzy rodzinnych) a do tego trzeba lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w POZ – i wróciliśmy do punktu wyjścia. Proszę
więc życzyć kolejnych lekarzy i pielęgniarek chętnych do
pracy w naszych przychodniach. A wszystkich chętnych
zapraszamy!
IO: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Od 1 maja, możemy się cieszyć fontanną, która została uruchomiona ponownie na sezon letni. Jak w poprzednim roku cieszy się ona dużą popularnością wśród mieszkańców, szczególnie najmłodszych.
Prosimy, aby zapoznali się Państwo z regulaminem użytkowania tego miejsca, który umieszczony jest na tabliczce nieopodal fontanny. Naruszenia regulaminu prosimy
zgłaszać do Straży Miejskiej (tel. 986 lub 227 212 651).
Obszar fontanny, Skweru im. kard. Wyszyńskiego i przyległe tereny zielone, dla Państwa bezpieczeństwa objęte
są gminnym monitoringiem wizyjnym, będącym pod całodobowym nadzorem ożarowskiego Komisariatu Policji
i Straży Miejskiej.
Dla tych którzy chcieliby skorzystać z internetu informujemy, że na terenie skweru działają hot-spoty z otwartym
i darmowym WIFI.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

OŻAROWSKA FONTANNA

NIE JESTEŚMY ZWYKŁĄ BIBLIOTEKĄ.
JESTEŚMY BIBLIOTEKĄ W OŻAROWIE.
Co miesiąc dostajemy maila od redakcji „Informatora” dotyczącego materiałów do kolejnego numeru.
I co miesiąc zastanawiamy się, o czym napisać, bo
dużo się dzieje…
Dzięki inspiracji Kazimierza Stachurskiego zaczęliśmy z ożarowskimi fotografami projekt: „My, ożarowianie”. Najpierw chcemy stworzyć wystawę, potem księgę
portretów ożarowian. Zdjęcia będzie wykonywać Edyta
Chrząszcz, Kazimierz Stachurski, Paweł Krupa i zapraszamy kolejnych fotografów. Państwa namawiamy do portretów u wyżej wymienionych. W Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek wspólnie z pasjonatami lokalnej historii:
Marcinem Sodułem, Grażyną Lipską-Zarembą, środowiskiem józefowskim i innymi nie wymienionymi (a ważnymi osobami) zastanawialiśmy się nad tym, jak zbierać
i kolekcjonować „ożarowskie pamiątki”. Braliśmy udział
w wykładzie, przygotowanym przez Elżbietę Paderewską
„Nie daj się wpuścić w maliny, czyli jak nakryć fake newsa

na gorącym uczynku”. 14 maja odbyło się pierwsze spotkanie „Klubiku wikipedystów”, który – trzymamy kciuki
– zajmie się obecnością naszego miasta w największej
encyklopedii świata.
Co w najbliższym miesiącu? Będziemy obecni podczas
Dnia Dziecka z warsztatami ze scrapbookingu prowadzonymi przez Annę Huetter. 2 czerwca jedziemy jako „Odjazdowy Bibliotekarz” towarzyszyć Rajdowi im. Janusza
Kusocińskiego. Tydzień później jesteśmy na Dniach Ożarowa z pewną mapą, która zawiśnie ostatecznie nad ladą
biblioteczną, i podpowie skąd pochodzimy… Rozdamy
też nagrody: loty samolotem (dzięki wsparciu Radnego
Powiatu Michała Gajewskiego), balonem (akademiabalonowa.pl) i we flyspot.pl.

Wojciech Albiński
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
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TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
Wydawać by się mogło, że godzina 8 rano w majowy weekend to idealna pora, aby wypoczywać w łóżku po
całym tygodniu pracy lub szkolnych obowiązków. Na szczęście innego zdania okazali się być uczestnicy I Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego przy Honorowym Patronacie Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, którzy w sobotę 11 maja 2019 roku przybyli na Halę Widowiskowo-Sportową w Kręczkach-Kaputach przy ul. Sochaczewskiej 218, by wziąć udział w sportowej rywalizacji. Pierwsze
drużyny pojawiły się już około godziny 8, a po dokonaniu niezbędnych formalności w biurze zawodów udały
się na boisko, aby zapoznać się z halą. Ostatecznie w Turnieju wzięło udział 7 drużyn: UKS Melo Błonie, West
Side Warsaw, No Name, MCC Mazurkas, Jump Squad, PUREteam oraz Funny Team. Tuż po godzinie 9 uroczystego otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz, życząc przy tym udanej
zabawy i niezapomnianych wrażeń sportowych.
Rywalizacja toczyła się w grupach A i B, a ekipy grały w spotkaniu pomiędzy Jump Squad, a PUREteam. Gdy
pomiędzy sobą na dwóch rozstawionych boiskach. Nad wydawało się już, że Jump Squad wyjdzie na prowaprawidłowością zagrań czuwali sędziowie z Mazowiec- dzenie w meczu, a ich przeciwnicy przegrają w końcu
kiego Związku Piłki Siatkowej, dlatego pomimo amator- pierwszego seta w tym turnieju, wtedy do głosu doszli
skiego charakteru imprezy wszystko odbywało się w du- zawodnicy PUREteam. Najpierw wyrównali stan rywalizachu profesjonalnego, sportowego współzawodnictwa. cji, a następnie zdobyli 2 kolejne punkty i wygrali seta wyOstatecznie, po zaciętym boju wyłoniono półfinalistów nikiem 25:23. Drugi set, choć również wyrównany, także
Turnieju – były to drużyny UKS Melo Błonie, No Name, padł łupem PUREteam, którzy zwyciężyli 25:21 i wygrali
Jump Squad oraz PUREteam. Ekipy West Side Warsaw, cały turniej z imponującym bilansem kompletu 4 zwyMCC Mazurkas i Funny Team stoczyły natomiast między cięstw, nie tracąc przy tym ani jednego seta.
sobą pasjonujące pojedynki o miejsca 5-7 – wszystko to
Gdy trud sportowych zmagań dobiegł końca, przyprzy entuzjastycznie reagującej widowni, która zebrała szedł czas na dekorację zwycięzców przez Burmistrza
się tego dnia na hali, by dopingować swoich faworytów. oraz przedstawiciela Starostwa. Pierwszym trzem drużyJednym z ciekawszych pojedynków było spotkanie po- nom wręczone zostały puchary, a dodatkowo przyznano
między West Side Warsaw, a MCC Mazurkas, w którym nagrodę rzeczową dla najlepszego zawodnika turnieju,
spotkały się dwie drużyny licznie reprezentowane przez którym został Mariusz Cendrowski z ekipy PUREteam. Napłeć piękną – turniej był bowiem rozgrywany w kategorii stępnie wszystkie ekipy zrobiły sobie wspólne pamiątkoopen. Mecz zakończył się zwycięstwem MCC Mazurkas we zdjęcie.
wynikiem 2:1.
Końcowa klasyfikacja zawodów przedstawiała
Warto wspomnieć, że kibice również mieli swój mo- się następująco:
ment podczas tego wydarzenia, gdyż w przerwie pomię- 1. PUREteam
dzy rozgrywkami grupowymi, a półfinałami rozlosowano 2. Jump Squad
kilka nagród wśród publiczności. Ostatecznie 5 szczęśliw- 3. No Name
ców mogło się ucieszyć z wygrania karnetu na basen lub 4. UKS Melo Błonie
piłki do siatkówki.
5. Funny Team
Półfinały zakończyły się pewnymi zwycięstwami 6. MCC Mazurkas
drużyn Jump Squad i PUREteam, które raz jeszcze mia- 7. West Side Warsaw
ły spotkać się między sobą w wielkim finale imprezy –
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
rywalizowały bowiem między sobą w grupie, a wtedy że organizacja tego turnieju była możliwa: w szczególlepsza okazała się być ekipa PUREteam. Zespołom No ności dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i RekreName i UKS Melo Błonie pozostała rywalizacja o najniż- acji Panu Jackowi Andrzejczakowi oraz dyrektorowi Hali
szy stopień podium. W tym spotkaniu byliśmy świadkami Widowiskowo-Sportowej Panu Dariuszowi Galantowi.
heroicznej walki drużyny z Błonia o pozostanie w meczu Podziękowania dla sędziów z Mazowieckiego Związku
i możliwość przedłużenia swoich szans na zajęcie 3 loka- Piłki Siatkowej za profesjonalne sędziowanie zawodów
ty, jednak po obronieniu kilku piłek meczowych z rzędu oraz Pana Waldemara Kobusa, Stansatu i Telewizji Ożaskapitulowali w decydującym momencie, a całe spo- rów Mazowiecki za przeprowadzenie relacji multimetkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla No Name (25:19 dialnej z imprezy i obsługę techniczną turnieju. Nagroda
i 25:23 w setach), którzy tym samym uplasowali się na dla najlepszego zawodnika turnieju została ufundowana
3 miejscu.
przez firmę Pure Development, za co również serdecznie
Finał turnieju, jak na decydujący mecz imprezy, obfi- dziękujemy. Na końcu podziękowania dla wolontariuszy
tował w spektakularne wymiany, a kibice mogli obejrzeć oraz personelu hali, którzy także pracowali podczas tego
kawałek naprawdę dobrej siatkówki. Asy serwisowe, po- wydarzenia. Do zobaczenia podczas kolejnej edycji!
tężne ataki, znakomite obrony, bloki, „kiwki” rozgrywaMichał Kanclerz
jących – cały ten repertuar zagrań mogliśmy zobaczyć
14
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Intymne życie grubasa – to tytuł programu jaki podczas drugiego spotkania z cyklu Wieczorów Żartu zaprezentował znany polski aktor kabaretowy i parodysta Grzegorz Halama. W jego programie nie zabrakło wnikliwych
obserwacji życia codziennego, przedstawionych w szczerym i pełnym humoru zestawie monologów. Grzegorz Halama mając wypracowany przez lata własny styl, z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru poruszał kwestie,
które dotyczyć mogą każdego z nas. Jego występ to zbiór osobistych przeżyć związanych z próbami zrzucenia wagi,
również o tym jak żyje się „grubaskowi”, wizycie w fitness klubie, przyczynach tycia i wyżeraniu urodzinowych słodyczy jak również paleniu papierosów.
		
Patronat nad wieczorem objął Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, a role gospodarza pełnił
jak zwykle Wiesław Tupaczewski.
		
Przed Grzegorzem Halamą wystąpiły młode wokalistki: Natalia Dragan, Oliwia Pieńkos, Weronika Raczyńska,
Karolina Świderska, Marcelina Więsek, Agnieszka Kasperek, Natalia Kasperek, Klara Dobrzyńska, Karolina Puchalska,
Natalia Drapała, Ola Fidrych, Kinga Borowicz, Kinga Kaczanowska, Paulina Włodarczyk wraz ze swoją instruktorką Kariną Kowalczyk z Pracowni Wokalnej Stowarzyszenia Strasna Zaba w Płochocinie. Zaprezentowały one znane utwory
polskie i zagraniczne, m.in. Zbigniewa Wodeckiego czy Adele. Pracownia Wokalna działa od września 2017 roku. Poczatkujący artyści uczą się tam prawidłowej emisji głosu, interpretacji utworów, pracy z mikrofonem czy prezentacji
scenicznej. Z powodzeniem uczestniczą też w konkursach wokalnych i przeglądach piosenki.
		
Kolejny Wieczór Żartu za nami, na kolejny zapraszamy jesienią.
									
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
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Dzień Strażaka i koncert z okazji rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 3 maja 2019 r.
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KULTURA

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
- CZERWIEC
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292

▶▶ 1 czerwca – sobota – w godz. 15:00-19:00 festyn
z okazji Dnia Dziecka na terenie boiska sportowego UKS
Ołtarzew.
▶▶ 7 czerwca – piątek – rozpoczęcie o godz. 19:00
uroczysta Gala wręczenia Honorowej Nagrody Gminy
Ożarów Mazowiecki – Felicje 2019 oraz Koncert 12 TENORÓW & DIVA SYMFONICZNIE; Hala widowiskowo –
sportowa przy ul. Sochaczewskiej 218, Kręczki-Kaputy.
Wejściówki będą dostępne w sekretariacie Domu Kultury
„Uśmiech”, ul. Poznańska 165, od 27 maja br.
▶▶ 8 czerwca – sobota – Dni Ożarowa Mazowieckiego; na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Sochaczewskiej 218, Kręczki-Kaputy. Gwiazdą wieczoru będzie
Feel.
▶▶ 15 czerwca – sobota – godz. 16:00 - pokaz teatralny
Teatru po Schodkach. Wstęp wolny!

▶▶ 4 czerwca - wtorek - godz. 12:00 odbędą się „Wierszowanki” w ramach V Ożarowskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom. Bileciki do odbioru w biurze CIS „Przy Parku”!
▶▶ 14 czerwca - piątek - godz. 15:30 spotkanie dotyczące projektu „My, Ożarowianie” tworzonego przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ 14 czerwca - piątek - godz. 18:00 ożarowska fotografka Edyta Chrząszcz zaprasza na opowieść fotograficzną o Bahamach i Karaibach. Wstęp wolny!
▶▶ 15 czerwca - piątek - godz. 09:00 spotkanie Klubu
gier bitewnych - pokaz gry „Ogniem i Mieczem”. Wstęp
wolny!
▶▶ 28 czerwca - piątek - godz. 18:00 Prosta droga do
zdrowia - projekt Stowarzyszenia Grupa Wilki. Wstęp wolny!

SENIORZY TO LUDZIE MŁODZI DUCHEM
Pasja i talent, energia, radość życia i ogromny entuzjazm – to wszystko można było zobaczyć 12 maja 2019 r.
na deskach sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury. W tym dniu odbył się XIV Festiwal Zespołów
Kabaretowych Seniorów eSKa. W prezentacjach uczestniczyło 21 zespołów z różnych ośrodków. Ożarowskie
Kumoszki zaprezentowały program pod tytułem: „Senior cyrkowy” z odważnym kankanem wieńczącym występ. Wesołe Wdówki zaś widowisko słowno- muzyczne z synchronicznym tańcem pt. „Cyganka powróży”.
Popisy sceniczne oceniała komisja konkursowa w składzie: Marzena Kipiel-Sztuka (aktorka dramatyczna), Agnieszka Buśk (trenerka dramy), Aneta Mroczek (dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim) oraz Anna
Marciniak (nauczycielka). Jakkolwiek oba zespoły
dały z siebie maksimum możliwości, to publiczność
urzekł kankan w wykonaniu Ożarowskich Kumoszek.
Świadczyły o tym gromkie owacje.
Jury nie pozostało bierne wobec świetnego programu i brawurowego wykonania. Doceniło wielogodzinne przygotowania do występu i przyznało
wyróżnienie oraz nagrodę w kwocie 400 zł zespołowi Ożarowskie Kumoszki z naszego Domu Kultury
„Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. Gratulujemy!

Joanna Michrowska-Kamińska
instruktor teatralny Domu Kultury „Uśmiech”

POLECAM KSIĄŻKĘ „JAK MAMA ZOSTAŁA INDIANKĄ”
Miłość to przede wszystkim czas, który poświęcamy bliskim. To przecież czas tworzy relacje. A sama miłość to czyny, działania dla i z bliskimi, a nie puste słowa, czy kolejny prezent kupiony w pośpiechu. O tym jest między innymi książka Ulfa Starka „Jak mama została
Indianką”. Dla dzieci, ale z cudownym przesłaniem dla dorosłych. Wszystko dzięki ciepłej,
zabawnej i sentymentalnej historii, która może spotkać każdą mamę i każde dziecko. Dzięki
niej mali czytelnicy mogą spojrzeć inaczej na swoje zapracowane mamy. Mamy też mogą
zatrzymać się w tym szalonym pędzie i zastanowić się, co jest ważne w ich życiu.
Książka zachwyca zarówno warstwą literacką, jak i wizualną. Przepiękne ilustracje autorstwa Mati Lepp’a dodają jej czaru, uroku i ciepła. Polecam. Do wypożyczenia w Oddziale
dla Dzieci przy ul. Szkolnej 2.
Małgorzata Śmiechowicz
mama dwójki dzieci i autorka bloga MatczyneFanaberie.pl.
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KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
- CZERWIEC

▶▶ Miasteczko Uśmiechu - gminna impreza plenerowa
z okazji Dnia Dziecka - 1 czerwca 2019, Boisko UKS Ołtarzew, ul. Mazowiecka 12/13. Zapraszamy do naszego
stoiska pełnego atrakcji, a na godz. 16.05 wszystkich dorosłych do wspólnego odczytania na scenie „Lokomotywy” Juliana Tuwima w ramach obchodów V Ożarowskiego Tygodnia Czytania Dzieciom – Kampania Cała Polska
czyta dzieciom.
▶▶ Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy - 2 czerwca 2019, g. 9.00, Boisko UKS Ołtarzew, ul. Mazowiecka 12/13. Coroczny przejazd rowerowy na trasie Ożarów
Mazowiecki – Palmiry – Ożarów Mazowiecki. Jedziemy
jako rajd towarzyszący Rajdowi im. Janusza Kusocińskiego. Bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek jako znak
rozpoznawczy zakładają element ubioru w kolorze pomarańczowym. Opłata w wysokości 10 zł do wniesienia
na miejscu startu lub w Biurze OUTW ul. Konotopska 4.
▶▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych - „Opowieść podręcznej” Margaret Atwood - 5 czerwca 2019,
g.17.00, Wypożyczalnia dla Dorosłych. Wstęp wolny.
▶▶ Czytanie na dywanie - spacer z przyrodnikiem –
6 czerwca 2019, g. 17.00, Oddział dla Dzieci. Prof. Małgorzata Sułkowska zabierze dzieci na wspaniałą wycieczkę przyrodniczą, wzbogaconą głośnym czytaniem.
Wstęp wolny.

▶▶ Jak nie czytam, jak czytam! – ogólnopolski happening czytelniczy, współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Duchnicach – 7 czerwca 2019, g. 10.00, Boisko
SP w Duchnicach, ul. Duchnicka 25. Bijemy ogólnopolski rekord we wspólnym czytaniu na głos przyniesionych przez siebie książek. Młodzież pokazuje dorosłym,
że czyta i to lubi. Chętnych zapraszamy do wcześniejszego przybycia w celu pobrania numerów rejestrujących
ilość uczestników.
▶▶ Dni Ożarowa - 8 czerwca 2019. Zapraszamy do naszego stoiska! A o godz. 17.20 wchodzimy na scenę, aby:
wspólnie zamknąć i podsumować V Ożarowski Tydzień
Czytania Dzieciom i odczytać wiersz „Nudzi mi się!”
A. Frączek oraz wręczyć nagrody w powiatowym konkursie „Czytanie to latanie”.
▶▶ „O karmieniu synaps, czyli nie dać się zwariować
we współczesnym świecie” - 12 czerwca 2019, g.18.00,
Wypożyczalnia dla Dorosłych. Wstęp wolny. Prowadząca Paulina Polek - współautorka książki „Nakarm swoje
synapsy! Zadania poprawiające sprawność umysłową”.
Pani Paulina jest członkinią grupy SOVOM, która tworzy
i wydaje książki, prowadzi warsztaty psychologiczne,
indywidualne zajęcia rozwojowe i organizuje inspirujące wydarzenia.
Kontakt:
Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim: (22) 722 12 65,
Filia w Józefowie: (22) 292 60 22,
Filia w Święcicach: (22) 721 02 60.

KULTURA

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

DAM PRACĘ
Dom Opiekuńczo-Leczniczy w Pilaszkowie
zatrudni OPIEKUN/KA
Opis stanowiska:
zapewnianie wsparcia osobom starszym w codziennych czynnościach, sprzątanie pokojów pensjonariuszy
i dbanie o porządek, zgłaszanie urazów do pielęgniarki
Wymagania:
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie kierunkowe (mile widziane), odpowiedzialne podejście do wypełniania powierzonych obowiązków, pogodne usposobienie, empatia, zaangażowanie,
cierpliwość, rzetelność, samodzielność i dobra organizacja pracy, brak nałogów
Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę – od 2500,00 zł brutto/miesiąc (po
3 miesiącach podwyżka). Umowa zlecenie - 16 zł/h
brutto
PIELĘGNIARKA
Opis stanowiska:
zapewnienie pensjonariuszom kompleksowej opieki
pielęgnacyjnej, współpraca z lekarzem oraz przychod-

nią w zakresie realizacji zaleceń lekarskich, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych, udzielanie
pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, pełnienie dyżurów dziennych
i samodzielnych dyżurów nocnych, prowadzenie dokumentacji medycznej – pielęgniarskiej, nadzór nad gospodarką lekami
Wymagania:
wykształcenie pielęgniarskie, aktualne prawo wykonywania zawodu, doświadczenie zawodowe, odpowiedzialność i samodzielność
Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę - 3500,00 zł brutto/miesiąc.
Umowa zlecenie - 25 zł/h brutto
Lokalizacja: ul. Nowowiejska 137, Pilaszków (5 km
od Błonia), 05-860 Płochocin
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
(CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: pilaszkow@domyopieki.pl
Dodatkowe informacje pod numerem tel: 790 530 684,
(22) 733-80-02
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ŚWIĘTO CZEKOLADY W HALIKU
11 kwietnia to dzień kiedy uwielbiana przez każdego czekolada: mleczna, gorzka, biała czy smakowa,
ma tego dnia swoje święto. W tym roku i my postanowiliśmy go.
Już od rana na uczniów szkoły im. T. Halika w Ożarowie
Mazowieckim czekały quizy, krzyżówki oraz kolorowanki
związane z tą słodyczą, a za trafne odpowiedzi i dobrze
wykonane zadania-niespodzianki. Były także degustacje
czekoladowych pyszności.
Dzięki prezentacjom multimedialnym przygotowanym przez uczniów, można było również dowiedzieć się
co nieco o historii czekolady, z czego jest zrobiona i jak
jest wytwarzana. Chętni wzięli udział w konkursie na wypiek najlepszego ciasta czekoladowego. Na stoły trafiły
więc torty, murzynki, muffiny, brownie, babeczki i blokioczywiście wszystkie czekoladowe! Jury oceniało pomy-

słowość wykonania, walory kulinarne i estetyczne. Wszyscy kucharze otrzymali nagrody za słodkie wypieki, które
później degustowali uczniowie szkoły oraz nauczyciele.
Ten dzień nie zapisałby się wielkimi literami na kartach
historii naszej szkoły, gdyby nie wspaniałomyślność,
wielka życzliwość i serce naszych sponsorów. Pragniemy
serdecznie podziękować: Delikatesom Centrum, Cukierni Ożarowskiej, Delikatesom u Bogusi oraz firmie WARS
i SKM, a także Hotelowi Mazurkas. Dzięki ich hojności mogliśmy ten dzień spędzić wyjątkowo…słodko, a uczniowie otrzymali wspaniałe prezenty i mieli możliwość degustacji słodkości.

Anna Topolska,
Przewodnicząca Samorządu Szkoły

NAJMŁODSI RECYTUJĄ…
Popularyzacja i pogłębianie znajomości dziecięcej poezji oraz rozwijanie zdolności recytatorskich
najmłodszych uczniów naszej szkoły to jeden z celów konkursu recytatorskiego dla dzieci z oddziałów
zerówkowych. Tegoroczne zmagania poświęcone
były twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

tację utworu; ogólny wyraz artystyczny (element ruchu,
strój).
Wszyscy uczestnicy wspaniale deklamowali swoje
wiersze, dla niektórych był to pewnie pierwszy taki występ w życiu.
Po krótkiej naradzie jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce - Joanna Krupa
II miejsce - Wojciech Skrzypczak
III miejsce - Zuzanna Paprocka
Wyróżnienia przyznano dla: Emilii Rzeźnik, Oskara
Doloty oraz Poli Wygowskiej.
Uczestnicy konkursu wypadli wspaniale, dlatego
jury postanowiło przyznać nagrody wszystkim występującym. Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody książkowe natomiast za pierwsze, drugie i trzecie miejsce
przyznano nagrody dodatkowe wyróżniające w postaci
gier, maskotek oraz zestawów rozwijających twórczość
plastyczną.
Organizatorem konkursu była: Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.

mgr Justyna Kawecka-Pruszyńska
mgr Paulina Kubiak
Udział w konkursie zgłosiło
27 uczniów, którzy wystąpili przed
jury oraz organizatorkami konkursu.
Recytację dzieci oceniało jury,
w skład którego wchodzili: Wicedyrektor Biblioteki Publicznej Gminy
Ożarów Mazowiecki - Ewa Pawlak,
Justyna Kawecka Pruszyńska- logopeda, nauczyciel oraz Aleksandra Gomulińska - nauczyciel.
Jury w swojej ocenie uwzględniało: dobór tekstu i jego pamięciowe
opanowanie, kulturę słowa (poprawne i płynne deklamowanie); interpre-
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KONKURSY NA DYREKTORÓW ROZSTRZYGNIĘTE
Dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr 2 „Magiczny
Ogród” w Ożarowie Mazowieckim została Pani Jolanta
Sarzała, dyrektor przedszkola od 1994 roku. Pani Jolanta
Sarzała podejmuje działania, dzięki którym przedszkole
postrzegane jest, jako miejsce przyjazne dzieciom, umożliwjające im wszechstronny rozwój oraz bezpieczeństwo.
Współpracuje z pozostałymi placówkami oświatowymi,
instytucjami, organizacjami w celu wymiany doświadczeń na rzecz promowania przedszkola. Stosuje urozmaicone formy współpracy z rodzicami oraz integruje środowisko rodzinne.
Pani Halina Władyka oraz Pani Jolanta Sarzała zostały
powołane przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego na
stanowisko dyrektora placówki z dniem 17 kwietnia 2019
roku.
Michał Turkas

OŚWIATA

15 kwietnia został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora
• Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy
w Ożarowie Mazowieckim,
• Przedszkola Publicznego Nr 2 „Magiczny Ogród”
w Ożarowie Mazowieckim.
Kandydaci na dyrektora złożyli oferty spełniające wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu o konkursie. W toku
postępowania przedstawili koncepcję funkcjonowania
placówki oraz odpowiadali na pytania członków komisji.
W wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie
Mazowieckim akceptację Komisji Konkursowej uzyskała
Pani Halina Władyka, doświadczony pedagog, od 15 lat
dyrektor, wygaszanego obecnie z powodu reformy Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „PANI WIOSNA”
Pod koniec kwietnia w Filii Bronisze miało miejsce
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Pani Wiosna”. Na
konkurs wpłynęło 99 prac w dwóch kategoriach wiekowych. Jury konkursowe przyznało nagrody za pierwsze
trzy miejsca oraz wyróżnienia. Wszystkie prace były piękne i ciekawe.
Doceniamy Wasze starania i zachęcamy do rozwijania swoich umiejętności i pasji. Wystawę można oglądać
do końca czerwca.
Renata Kwiatkowska, Dom Kultury „Uśmiech”

OFERTA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH,
GRUP WSPARCIA, MITYNG ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
PONIEDZIAŁEK
18.00-20.00 - Dyżury członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
18.00-19.00 - Spotkania indywidualne
z terapeutą (uzależnienie od alkoholu,
narkotyków, hazardu i inne)
19.00-21.00 - Grupa wsparcia

Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 167A
tel. 22 722-20-09
Sala przy kościele
p.w. Św. Wojciecha BM
w Płochocinie ul. Łąkowa 7

WTOREK
16.00-20.00 - Konsultacje indywidualne
z terapeutą dla osób z problemem
uzależnień i ich rodzin

Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 167A

ŚRODA

CZY TY LUB KTOŚ Z TWOJEGO OTOCZENIA

ma problem
Z UZALEŻNIENIEM?

POZWÓL SOBIE POMÓC !
Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie...
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny UZALEŻNIEŃ
oraz
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 167A, 05-850 Ożarów Mazowiecki

17.00-18.00 - Konsultacje indywidualne
z terapeutą dla rodzin osób z problemem
alkoholowym
18.00 - 20.00 - Grupa wsparcia

Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 167A

C Z WA R T E K
18.00-19.00 - Spotkania indywidualne
z terapeutą (uzależnienie od alkoholu,
narkotyków, hazardu i inne)
19.00-21.00 - Grupa wsparcia

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

S O B O TA
14.30-16.30 - Spotkania grupowe
Ożarów Mazowiecki
z terapeutą dla osób z problemem
ul. Poznańska 167A
uzależnień
17.00-19.00 Mityng AA Grupa ,,Trzeźwość”
W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 165, tel. 22 731-32-23
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313
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100 LAT GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
W tym roku obchodzimy jubileusz 100-lecia Głównego Urzędu Miar, sprawującego nadzór nad jednolitością miar i wymaganą dokładnością pomiarów
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Jubileusz ten stanowi jednocześnie okazję do poinformowania Czytelników o strukturze i dokonaniach jednostek administracji miar, które rzetelnie i bez rozgłosu
wykonują swoje odpowiedzialne zadania na rzecz gospodarki, społeczeństwa i lokalnych społeczności.
Głównemu Urzędowi Miar podlega 10 okręgowych
urzędów miar, wśród których centralne miejsce zajmuje
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie. W jego skład wchodzi m.in. 6 wydziałów zamiejscowych mających swoje
siedziby w Broniszach k./Ożarowa Maz., Lublinie, Zamościu, Radomiu, Siedlcach i Płocku. Wydział Zamiejscowy
w Broniszach, będący kontynuatorem działalności dawnego Obwodowego Urzędu Miar w Warszawie i w związku z tym nadal nazywany urzędem miar, jest największym
wydziałem zamiejscowym w Polsce. Jego obszar działania obejmuje Warszawę i 9 okolicznych powiatów, w tym
powiat warszawski zachodni, zajmujących powierzchnię
5.470 km2, zamieszkiwanych przez ok. 3 mln mieszkańców i skupiających wiele zakładów produkcyjnych, placówek handlowych i innych użytkowników przyrządów
pomiarowych. W roku 2018 inspektorzy urzędu zalegalizowali 142.757 szt. przyrządów pomiarowych, w tym:
ok. 32,5 tys. wodomierzy, 12,4 tys. wag, 7,6 tys. taksometrów, prawie 5 tys. odmierzaczy paliw ciekłych i ponad
600 odmierzaczy autogazu. Wśród zalegalizowanych
przyrządów pomiarowych były również różne rodzaje gazomierzy, ciepłomierze, manometry do opon, analizatory
gazów samochodowych i in. przyrządy pomiarowe.
Niezależnie od tego inspektorzy Wydziału wykonali
ponad tysiąc ekspertyz i wzorcowań przyrządów pomiarowych oraz przeprowadzili kilkaset różnego rodzaju kontroli, ujawniając szereg nieprawidłowości polegających
na użytkowaniu niezalegalizowanych bądź błędnie i z reguły na niekorzyść klientów
mierzących przyrządów pomiarowych. Prowadzone na
przestrzeni lat systematycznie kontrole użytkowników
przyrządów
pomiarowych
przyniosły istotną poprawę
sytuacji; na bazarach i targowiskach spotyka się obecnie
znacznie mniej nielegalizowanych wag, a w przypadku
dystrybutorów na stacjach
paliw użytkowanie nieprawidłowo wskazującego odmierzacza paliw zdarza się
zupełnie wyjątkowo. Duży
udział w tym sukcesie mają
klienci, którzy informując
urząd o swoich wątpliwościach co do rzetelności
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wskazań przyrządów
pomiarowych umożliwiają nam efektywne
działanie w tych
obszarach, w których istnieje duże
prawdopodobieństwo występowania zagrożeń. To m.in. dzięki szerokiemu wsparciu
klientów definitywnie wyeliminowano powtarzające się
nieprawidłowości na niektórych stacjach paliw.
Wydział Zamiejscowy w Broniszach jest urzędem
przyjaznym dla klientów i interesantów; posiada duży
parking z wieloma miejscami postojowymi dla samochodów, a także windę i toalety dla osób niepełnosprawnych. Urzędnicy obsługujący i działający na rzecz Punkt
Obsługi Klienta dokładają wszelkich starań, aby wszyscy
klienci zgłaszający się z wagami, taksometrami i innymi przyrządami legalizowanymi w siedzibie urzędu byli
szybko i kompetentnie obsłużeni, a klienci nie mający do
tej pory do czynienia z urzędowymi formularzami zawsze
mogą liczyć na fachową pomoc w ich wypełnieniu.
W roku 1926, a więc już po siedmiu latach funkcjonowania administracji miar ówczesny poseł na Sejm Andrzej Wierzbicki powiedział, że urząd miar stwarza wokół
obrotu gospodarczego „czyste powietrze”, którego nie
czujemy, bo nim ciągle oddychamy, ale gdybyśmy je stracili, odczulibyśmy, jakim jest błogosławieństwem. I dodał: Nie zastanawiamy się nad działalnością urzędu miar,
bośmy się do niej przyzwyczaili. Praktyka wskazuje, że
te słowa są cały czas aktualne.

Mieczysław Ołtarzewski
Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Broniszach
Bronisze, ul. Kwiatowa 11

OŚWIATA
▶▶ 9 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim
obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Baśnie Polskie”
w wykonaniu wrocławskiego Teatru IN-ART. Spektakl odbył się w Scenie Ołtarzew.
▶▶ 11 kwietnia gośćmi Przedszkola Publicznego w Józefowie był Zespół Ludowy „Ożarowiacy”. Artyści w wieku
przedszkolnym i szkolnym wystąpili pod kierunkiem Pani
Małgorzaty Wojciechowskiej. Zespół wspomagała Pani
Marta Jaśkaczek a akompaniament przygotował Pan Waldemar Dąbrowski. Zaprezentowali przyśpiewki i tańce ludowe, przypominając tym samym staropolskie zwyczaje
m.in. „Kogucika” i „Gaik”.
▶▶ 13 kwietnia Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK oraz z Urzędem Miejskim
w Ożarowie Mazowieckim była organizatorem XXXIV Rajdu Szlakiem Naszej Historii” im. por. hm. Jana Cierlińskiego. Tegoroczny Rajd odbywał się pod hasłem Powstanie
Warszawskie. W rajdzie wzięło udział 509 uczestników.
▶▶ 25 kwietnia w Szkole Podstawowe nr 2 w Ożarowie
Mazowieckim, odbyły się obchody rocznicy powstania
w getcie warszawskim. Wolontariusze z klasy 7a i uczniowie z 6a przygotowali plakat oraz różne zdjęcia przybliżające historię tego wydarzenia. Uczennice z klasy 5b rozdawały wycięte żonkile do przyklejenia na koszulkę.
▶▶ 25 kwietnia uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim wzięli udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej
„Segreguje My” organizowanej przez Centrum Rozwoju
Lokalnego. Przedsięwzięcie miało na celu popularyzację
poprawnego segregowania odpadów i promowanie postaw proekologicznych.

Z PRACY
BURMISTRZA

▶▶ 4 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim brali
udział w Uroczystych Obchodach Roku Gustawa Herlinga
Grudzińskiego i Stanisława Moniuszki, wydarzeniu o charakterze kulturalno-oświatowym w Domu Kultury Arsus
w Warszawie.
▶▶ 4 kwietnia gośćmi Przedszkola Publicznego Józefowie były dzieci z grupy IX Przedszkola Publicznego Nr 1
z Ożarowa Mazowieckiego. Wspólnie świętowaliśmy
„Dzień Tęczy”, bawiąc się jej barwami.
▶▶ 5 kwietnia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Magiczny
Ogród” odbyło się spotkanie z pasjonatami średniowiecznego rycerstwa polskiego. Dzieci poznały obyczaje rycerskie, zapoznały się ze strojami króla, dwórek oraz zbroją
rycerską. Przedszkolaki zobaczyły widowiskowy pokaz
walki rycerskiej, a także uczestniczyły w pokazie „Pasowania na rycerza”.
▶▶ 6 kwietnia wolontariusze Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim
wspomagali fundację „Galopujące Serca”, działającą przy
Ranczo Oregon w Kampinosie. Wolontariusze prowadzili
zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci z fundacji „Zdążyć
z Pomocą”.
▶▶ 6 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się drugi
etap VI gminnego konkursu przyrodniczo-profilaktycznego pn. „Świat szczęśliwych ludzi w świecie pięknej przyrody”. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz. Ze względu na treści przyrodnicze, ekologiczne oraz promowanie
bezpiecznych zachowań i zdrowego stylu życia, opiekę
nad konkursem objęły Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Gminie Ożarów Mazowiecki oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

KULTURA
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE
▶▶ 7 kwietnia zorganizowano rodzinne warsztaty wielkanocne
▶▶ 28 kwietnia zaprezentowano przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Leśne Śmieciuchy” w wykonaniu Grupy
Teatralnej ECHO

nież polityki senioralnej państwa w ramach Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
▶▶ 12 kwietnia uczestnicy piątkowych zajęć rękodzielniczych poprowadzili „Wielkanocne warsztaty dekorowania
jajek”
▶▶ 9 maja zorganizowano bezpłatny wykład dla seniorów pt. „Seniorze, nie daj się oszukać”, w ramach współpracy ze Strażą Miejską w Ożarowie Mazowieckim.

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

▶▶ 7 kwietnia odbyły się warsztaty rodzinne: „Wielkanocne ozdoby”
▶▶ 28 kwietnia zorganizowano wernisaż prac i ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Pani Wiosna”

▶▶ 7 kwietnia zaprezentowano spektakl w wykonaniu
Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”: „Tradycje wielkanocne
na Mazowszu”
▶▶ 1 maja Zespół Ludowy „Ożarowiacy” koncertował
w Sierpcu
▶▶ 3 maja zorganizowano uroczysty koncert z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Warszawskiej)

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”
▶▶ 12 kwietnia odbył się wykład Michała Boni o tematyce „Fake news” i bezpieczeństwie w Internecie, jak rów-
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Z PRACY
RADY MIEJSKIEJ

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 25 kwietnia 2019 r.
1. Uchwała Nr VIII/112/19 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów
Mazowiecki.
2. Uchwała Nr VIII/113/19 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
3. Uchwała Nr VIII/114/19 o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
4. Uchwała Nr VIII/115/19 w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie przez Gminę Ożarów Mazowiecki urządzeń instalacji wodociągowych w ulicy Nowowiejskiej dz. nr ew. 16/4, 5/30 i w dz. nr ew. 2/11, 5/28, 5/31,
obręb 0029 PGR Pilaszków w Pilaszkowie.
5. Uchwała Nr VIII/116/19 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Wieruchowie.
6. Uchwała Nr VIII/117/19 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.

7. Uchwała Nr VIII/118/19 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi
Umiastów, dla działek ewidencyjnych nr 60, 61/2 i 65/2.
8. Uchwała Nr VIII/119/19 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który będzie obowiązywał na terenie Gminy Ożarów
Mazowiecki.
9. Uchwała Nr VIII/120/19 w sprawie rozpatrzenia
skargi na 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
Podpisano umowy
▶▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą w Domaniewku na remont dróg gminnych – naprawy cząstkowe, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym za cenę ofertową brutto:
536.200,00 zł (wartość wynagrodzenia maksymalnie
do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie
tj. kwoty 536.200,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1. Stanisław Bystrzycki INSBUD z siedzibą w Pruszkowie, 2. PRI INSBUD-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na projekt
i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
wraz z przydomowymi pompowniami ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę
ofertową brutto: 1.596.102,80 zł (wartość wynagrodzenia
maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych
w budżecie tj. kwoty 1.700.000,00 zł, w tym na rok 2019 –
200.000,00 zł oraz na rok 2020 - 1.500.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: Agencja Ochrony ”JUWENTUS” Sp.
z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług
ochrony mienia i monitoringu budynków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w latach 2019/2020 za cenę ofertową brutto: 354.276,72 zł

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
▶▶ 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”
▶▶ budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury
– toru rowerowego typu „pumptrack” na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kaputach-Kręczkach Gmina 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
▶▶ rozbiórka budynków: budynku mieszkalnego przy
Szkole Podstawowej Nr 2, budynku dydaktycznego przy
Szkole Podstawowej Nr 2, budynku sali gimnastycznej
wraz z łącznikiem Szkoły Podstawowej Nr 2
▶▶ remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg
gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (postępowanie powtórzone)

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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Pani

Wspomnienie z dzieciństwa
– ciastka z płatków owsianych

Ciasteczka, które może nie zachwycają wyglądem, ale są pyszne i robi
się je błyskawicznie. Dla mnie to również jeden ze smaków dzieciństwa
(przepis z zeszytu mojej Mamy), do którego często wracam, teraz też ze
swoimi dziećmi. Niebawem 1 czerwca – Dzień Dziecka – zachęcam do
wypróbowania razem z pociechami, a starsze dzieci do samodzielnego
wykonania. Część porcji zniknie już pewnie przed formowaniem kuleczek…

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Składniki:
▶▶ 125 g masła
▶▶ 1,5 szklanki cukru (jeśli ktoś lubi mniej słodkie można zmniejszyć)
▶▶ 4 łyżeczki kakao
▶▶ 0,5 szklanki mleka
▶▶ 3 szklanki płatków owsianych (zawsze używam górskich)
Wykonanie:
Masło rozpuścić w średniej wielkości garnku, dodać cukier, kakao,
mleko i wymieszać chwilę podgrzewając. Zdjąć z ognia, dodać płatki
owsiane i ponownie wszystko wymieszać. Po ostygnięciu formować
kulki (można wg uznania, u mnie najlepiej sprawdzają się wielkości
orzechów włoskich lub troszkę większe).
Smacznego!
AF

OŻAROWSKA RODZINNA GRA PLANSZOWA
Gry planszowe są nie tylko świetnym pomysłem
na wspólne spędzenie wolnego czasu, ale uczą i to
nie tylko jak wygrywać czy przegrywać, ale też liczyć i myśleć kreatywnie.
Każda z gier jest inna i uczy innych umiejętności.
Proponujemy grę, przy której dobrze bawić się będzie
cała rodzina. Nie liczy się tutaj wiedza i umiejętności, ale
spostrzegawczość, koncentracja i refleks!
Gra składa się z 24 okrągłych kart, które należy wyciąć. W tym numerze zamieszczamy pierwszą część czyli
12 kart, kolejne 12 będzie można znaleźć w kolejnym
numerze. Na każdej z kart znajduje się 6 różnych symboli, kolorowych obrazków, postaci i przedmiotów, niektóre z nich związane są typowo z naszą gminą. Każda
z kart jest unikalna i łączy się z innymi kartami tylko
jednym symbolem. Zadaniem graczy jest odnalezienie
identycznych symboli na dwóch kartach oraz głośne
ich nazwanie zanim zrobią to pozostali uczestnicy. Aby
utrudnić zabawę symbole na kartach bywają odwrócone i czasem mają różne rozmiary.
Grać można na kilka sposobów, dzięki temu, każdy
może znaleźć swój ulubiony sposób gry.
Najczęściej gram w tę, w której wszystkie karty rozdaje
się graczom ( dziecko otrzymuje 2 karty mniej niż dorosły) a jedną z kart kładzie się na środku stołu. Na dany
sygnał gracze patrzą na kartę na stole i karty które mają

przed sobą i szukają wspólnego symbolu. Symbol nazywają głośno i szybko kładą swoją kartę na stole, przykrywając starą kartę. Teraz każdy z graczy musi znaleźć
wspólny symbol z nową kartą. Wygrywa ten, kto jako
pierwszy pozbędzie się swoich kart.
Kolejny wariant to tzw. wieża. Każdy gracz dostaje
po jednej karcie, którą kładzie przed sobą. Z pozostałych kart tworzymy stosik, który na „trzy cztery” odwracamy symbolami (awersem) do góry. W tym momencie
gracze zaczynają poszukiwania symbolu wspólnego dla
karty wyłożonej przed nimi z wierzchnią kartą stosiku,
a po jego odnalezieniu i nazwaniu zabierają tę kartę
i kładą przed sobą jedna na drugiej, po czym zaczynają
poszukiwania kolejnych wspólnych symboli na wierzchnich kartach. Gra kończy się, kiedy stosik kart na środku
stołu się skończy, a wygrywa ten, kto w tym momencie
posiada najwięcej kart przed sobą.
Czas gry to około 5 – 10 minut. Grać może 2 lub więcej osób.
Gra może mieć jeszcze wiele innych wariantów,
a wszystko zależy tylko od wyobraźni graczy…
Miłej zabawy i kolejnych 12 kart szukajcie za miesiąc
w Informatorze Ożarowskim.
		

Redakcja Informatora Ożarowskiego
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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!

Brutus to średniej wielkości psiak mieszaniec teriera, w wieku ok 7 lat. Uwielbia kontakt z człowiekiem. Potrafi chodzić na smyczy, nie wszczyna awantur, toleruje psy i sunie.
Brutus sięga do kolana jest łagodny i towarzyski. Bardzo zabiega o kontakt z człowiekiem,
jest posłuszny i nie niszczy. Został uratowany przed wywózką do schroniska o złej renomie, teraz pilnie szuka domu. Będzie idealnym przyjacielem rodziny. Kontakt w sprawie
adopcji, tel 507 415 468, 665 158 238, 602-655-645
Rex to psiak w wieku ok 8 lat o średniej budowie. Jest
bardzo wesołym, towarzyskim i łagodnym psiakiem. Lubi
zabawy i głaskanie. Ma dużo energii i chęci do życia. Ciężko przejść obok niego obojętnie, cieszy się do człowieka
całym sobą i prosi o chwilę zainteresowania. Jest spokojnym, łagodnym psiakiem. Rex został bezdomny po śmierci
swojego opiekuna, obecnie przebywa w domu tymczasowym gdzie uczy się chodzić na smyczy i czeka na nowego
opiekuna. Kontakt 507-415-468, 602-655-645
Iwan ma ok.7 lat. Jest pięknym, zdrowym i wesołym
psem. Urodził się na wsi i Iwan był pozostawiony sam sobie, jak coś znalazł do jedzenia to zjadł. Został uratowany
od śmierci. Część psiaków trafiła do fundacji, a Iwan, że
skradł nasze serce pozostał pod naszą opieką i obecnie
czeka na nowych opiekunów w hotelu pod Warszawą. Dziś
jest pięknym, opanowanym, dostojny psem. Umie podać
łapę, nauczył się chodzenia na smyczy. Niestety nie dogaduje się z innymi psami, może
dlatego że w przeszłości musiał walczyć z nimi o jedzenie, dlatego w nowym domu powinien być jedynakiem. Iwan ma wspaniałą gęstą, mięciutką, i dłuższą, jasną sierść. Nie
niszczy i nie sprawia żadnych problemów. Będzie idealnym przyjacielem dziecka. Kontakt:
507-415-468, 602-655-645

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
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KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
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Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom składam
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, rodzinnego ciepła, spełnienia
marzeń, sukcesów w szkole, rozwoju swoich pasji i talentów
oraz beztroskiej zabawy i dużo uśmiechu.
Gorąco zapraszam na planowane z tej okazji atrakcje.
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

83%

ZABIERZ MAMĘ
I TATĘ NA PIKNIK

Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Zapraszają

2.06.2019
13:00-17:00

W PROGRAMIE
•
•
•
•
•

dmuchańce
gry i zabawy
animacje
mega bańki
wata cukrowa

• lody
• grill dla małych i dużych
w atrakcyjnych cenach
• wiele innych atrakcji

imprezy@hotellamberton.pl

DZIEŃ DZIECKA Z WĘDKĄ
- GLINIANKI W OŁTARZEWIE

9 czerwca 2019r.

Kontakt
604 132 672

