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Z DOPŁATĄ

Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU
14 stycznia br. rozpoczął się nabór wniosków do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy
Ożarów Mazowiecki - edycja 2020, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość, przy wsparciu finansowym
z budżetu gminy, wymienić stare źródła ciepła na nowoczesne i ekologiczne zestawy grzewcze.
Dokumentacja dotycząca naboru (regulamin wraz
z drukiem deklaracji uczestnictwa) jest dostępna na stronie
internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl. Wersja papierowa
dostępna jest także w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2.
Do składania Deklaracji zachęcamy w szczególności osoby,
które posiadają nieekologiczne kotły na paliwa stałe (węgiel,
ekogroszek, drewno) – do ich wymiany są jeszcze ostatnie
wolne miejsca na liście podstawowej Programu, które
gwarantują otrzymanie wsparcia w wysokości do 5 000 zł
jeszcze w tym roku.

Referat Funduszy Zewnętrznych

ODBIÓR ODPADÓW

U WAG
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W 2020 ROKU

Od 1 lutego 2020 r. obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za
wywóz odpadów komunalnych w wysokości 33 zł od każdej osoby
zamieszkującej nieruchomość. W przypadku posiadania kompostownika
przydomowego opłata za wywóz odpadów zostaje obniżona o 1 zł
do poziomu 32 zł od osoby.
Firma MZO Sp. z o.o. jako jedyna złożyła ofertę zobowiązani są do niezwłocznego złożenia nowych
w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospo- deklaracji. Natomiast w przypadku, gdy właściciele
darowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy nieruchomości nie będą wywiązywać się z obowiązku
Ożarów Mazowiecki w 2020 r. za cenę ofertową 10 604 segregowania odpadów, w drodze decyzji administra887,38 zł, co skutkuje podwyżką opłat za wywóz odpa- cyjnej naliczone zostaną wyższe opłaty, stanowiące
dów komunalnych z 24 zł na 33 zł od każdej zamiesz- dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpakującej osoby.
dami komunalnymi ( tj. 66 zł/osobę).
W styczniu 2020 r. do wszystkich mieszkańców,
Jednocześnie informujemy, że system gospodazgodnie z dyspozycją wynikającą z ustawy o utrzy- rowania odpadami jest systemem samofinansująmaniu czystości i porządku w gminach, wysyłane byly cym się, co oznacza, że wszystkie środki finansowe
zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za odbiór pochodzące z opłat mieszkańców przeznaczane są
i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz tylko i wyłącznie na koszty związane z odbiorem
z harmonogramem ich odbioru w nowym roku.
odpadów z terenu gminy, w związku z czym gmina
Z dniem 1 lutego 2020 r. obowiązywać będzie rów- nie zarabia na odpadach.
nież nowy formularz deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
Robert Głazowski
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Nowy
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
formularz deklaracji uwzględnia częStawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 1 lutego 2020 r.
ściowe zwolnienie
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi,
kompostując ych
bioodpady w kompostowniku przydomowym.
Odpady segregowane
Nowelizacja
33 zł/osoba
ustawy o utrzymaniu czystości i poOdpady
rządku w gminach
niesegregowane 66 zł/osoba
nałożyła na wszystkich
właścicieli
nieruchomości obowiązek selektywnego zbierania
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
i oddawania odpadów komunalnych. Zatem właściznajduje się w środku numeru - wyrwij i zachowaj.
ciele nieruchomości, którzy nie segregują odpadów,
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Elektroniczna Rekrutacja
w Ożarowie Mazowieckim
Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych odbywać się będzie poprzez System Elektronicznej Rekrutacji. Wniosek rekrutacyjny wraz
z załącznikami składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do placówek oświatowych
Gminy Ożarów Mazowiecki, logując się na stronie
http://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl Cały proces
rekrutacji został przemyślany tak, aby maksymalnie
uprościć i przyspieszyć złożenie przez Państwa wniosku.
Elektroniczna rekrutacja będzie trwać :
• od 2 marca do 31 marca 2020 r. do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek” oraz do
klas pierwszych szkoły podstawowej
• od 2 marca do 11 marca 2020 r. składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego,
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych na rok szkolny 2020/2021
1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę
kryteria ustawowe:
• wielodzietność rodziny;
• niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica;
• samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
• objęcie pieczą zastępczą.
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Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami.
2. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w przedszkolu przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę
brane są tzw. samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce
„Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.
Rodzice posiadający profil zaufany zapiszą swoje
dziecko poprzez złożenie wniosku na platformie rekrutacyjnej. Jeżeli rodzice nie posiadają profilu zaufanego,
niezbędnego do podpisania elektronicznego wniosku rekrutacyjnego, mogą wniosek wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do placówki oświatowej pierwszego
wyboru.
Zachęcamy do założenia profilu zaufanego. Można to
zrobić bardzo łatwo na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy w Urzędzie Miejskim w Ożarowie
Mazowieckim lub poprzez usługi bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce.
Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można
uzyskać na stronie internetowej http://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki tel. 22 721-28-23.
Michał Turkas

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA DZIECI W 2019 ROKU
Które imiona najchętniej nadawano dzieciom urodzonym w 2019 roku zameldowanym na terenie gminy Ożarów Mazowiecki? Jakie najczęściej otrzymywały dziewczynki, a jakie chłopcy? Redakcja na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego przygotowała dla czytelników poniższy ranking. Według naszego
zestawienia najpopularniejszym imieniem nadawanym dziewczynkom w naszej gminie były Zuzanna
i Hanna. Wysoko w rankingu znalazły się także Wiktoria, Alicja oraz Maja.
Jan to imię, które rodzice najchętniej nadawali swoim synom. Na kolejnych miejscach znaleźli się Franciszek
i Stanisław. Poniżej przedstawiamy pierwsze dziesiątki najpopularniejszych imion nadawanych noworodkom
w naszej gminie w 2019 roku - dziewczynkom i chłopcom.

4

Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek
w gminie Ożarów Mazowiecki w 2019 roku

Najpopularniejsze imiona dla chłopców w gminie
Ożarów Mazowiecki w 2019 roku

1. Zuzanna
2. Hanna
3. Wiktoria
4. Alicja
5. Maja
6. Julia
7. Michalina
8. Marcelina
9. Antonina
10. Emilia, Lena

1. Jan
2. Stanisław
3. Franciszek
4. Jakub
5. Mikołaj
6. Wojciech
7. Aleksander
8. Tomasz
9. Piotr
10. Adam, Antoni
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Gmina Ożarów Mazowiecki
wśród najlepszych samorządów w Polsce
Ożarów Mazowiecki kolejny rok zajął czołowe
miejsce wśród gmin wyróżniających się najwyższym
stopniem zrównoważonego rozwoju w Polsce. Świadczą o tym 3 miejsce w Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju JST oraz 2 miejsce w Rankingu Samorządów
Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość
w latach 2003 – 2018 w kategorii gmin miejsko - wiejskich.
21 stycznia br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła
się konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas
której ogłoszono wyniki obydwu prestiżowych zestawień. Gminę podczas tego wydarzenia reprezentowali:
Paweł Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazowieckiego,
Andrzej Cichal – Przewodniczący Rady Miejskiej, Dariusz
Skarżyński i Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – zastępcy burmistrza, oraz Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy.
Rankingi te tworzone przez ekspertów z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
mają na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju
społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego. Opracowywane są na
podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane
GUS. Analizie podlegają m.in. wydatki na projekty
inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących
na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys.
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mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.
Zestawienia te są uznawane za jedne z najbardziej
prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Oceniając dokonania lokalnych władz pozwalają wyłonić i pokazać te
samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony
rozwój. Co ważne, rankingi te uwzględniają wszystkie
polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są
niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego.
Wyniki opracowań odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu
lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach
powiatu.
– Cieszy mnie fakt, że po raz kolejny mogłem znaleźć się wśród najlepszych i reprezentować tam Ożarów
Mazowiecki. Przyjęte przez nas kierunki rozwoju gminy
i wartości zostały docenione przez niezależnych ekspertów. Te dyplomy są nie tylko dla samorządowców, ale
dla nas wszystkich, czyli mieszkańców, którzy płacą tutaj
swoje podatki oraz przedsiębiorców, rozwijających z sukcesami swoje firmy. Tym bardziej cieszy mnie ten sukces,
bo zrównoważony rozwój zawsze opiera się na dialogu,
współpracy i otwartości na różne potrzeby i oczekiwania
mieszkańców – tak wyniki obydwu rankingów podsumował Paweł Kanclerz - burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Gmina Ożarów Mazowiecki
została po raz siódmy uhonorowana certyfikatem Samorządowy Lider Edukacji i znalazła się
wśród trzech laureatów w województwie mazowieckim w kategorii gmin o liczbie mieszkańców
od 20.001 do 50.000 osób. Szczególny tytuł Mecenasa Wiedzy został w tym roku przyznany Panu
Pawłowi Kanclerzowi, Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego. Jest to wyróżnienie specjalne
przyznane menedżerom certyfikowanych jednostek samorządu
terytorialnego, wykazującym się
szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju
nowoczesnej, innowacyjnej edukacji.
Udział
w
Programie
Samorządowy
Lider
Edukacji
stanowi okazję do zebrania
realnie prowadzonych działań
i przeanalizowania ich jako całościowej polityki na rzecz
edukacji. Założeniem programu jest identyfikowanie
i promowanie jednostek samorządu terytorialnego,
które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie
rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie
jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki
edukacyjnej.

W Programie Samorządowy
Lider
Edukacji
Komisja
Ekspertów złożona z naukowców
reprezentujących wybrane polskie
uczelnie
(m.in.
Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet Śląski,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II) dokonała oceny działań
samorządów w sferze zarządzania
oświatą. Samorządy, które spełniły
określone regulaminem Programu
kryteria i uzyskały pozytywną
recenzję ekspertów, otrzymały
certyfikat i prestiżowy tytuł
Samorządowego Lidera Edukacji.
Nagrodę w imieniu gminy podczas
uroczystej gali odebrał pan
Tomasz Tymoftyjewicz – Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych.
Ożarów Mazowiecki wyróżnia
się na tle innych polskich samorządów istotnymi działaniami na rzecz
zwiększenia liczby miejsc w szkołach i przedszkolach. Gdy w innych
miejscach Polski szkoły są zamykane, u nas szkoły i przedszkola są otwierane, modernizowane i rozbudowywane.
Gmina wspiera podmioty prowadzące placówki oświatowe, udostępnia na te cele infrastrukturę, patronuje
wydarzeniom i aktywnie wpływa na realizację inicjatyw
kulturalnych i edukacyjnych.
		
Katarzyna Wocheń
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ROZLICZ SIĘ DLA
OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

Chcesz, żeby gmina Ożarów Mazowiecki, w której
mieszkasz, miała więcej pieniędzy na budowę szkół,
obiektów sportowych czy lokalnych dróg?
Płać podatki w miejscu zamieszkania. Każdy z nas może zdecydować,
gdzie trafią jego podatki. Płacony przez Mieszkańców podatek dochodowy
jest zwracany gminie aż prawie w 38 procentach. W 2019 roku była to kwota prawie 44 mln zł, za co można wybudować 1 wiadukt lub 2 nowe szkoły
albo 55 boisk, takich jak ostatnio oddane do użytku w Ołtarzewie i wreszcie
ponad 7 km dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wpływy te mogą być
o wiele większe, jeśli wszyscy o to zadbamy i wskażemy przy rozliczeniu faktyczne miejsce zamieszkania. To nic nas nie kosztuje, a środki, które trafią
do budżetu gminy przyczynią się do jej rozwoju. Będziemy mogli te pieniądze zainwestować w lokalną infrastrukturę – drogi, chodniki, place zabaw,
obiekty oświatowe czy oświetlenie.
Co należy zrobić, jeżeli adres Twojego zameldowania jest inny niż zamieszkania, a chciałbyś , aby część Twojego podatku dochodowego wróciła
do gminy, w której mieszkasz. Nic trudnego!
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na podatników obowiązek składania zeznań rocznych o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym według
ustalonych wzorców, w określonych w terminach i do właściwego urzędu
skarbowego. Urząd skarbowy właściwy dla Gminy Ożarów Mazowiecki
to Urząd Skarbowy Warszawa Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa.
Zgodnie z przepisami, właściwość urzędu skarbowego, do którego należy złożyć roczne rozliczenie PIT wybiera się według miejsca zamieszkania
w ostatnim dniu roku podatkowego, czyli na dzień 31.12.2019 roku. Nie
trzeba też składać w Urzędzie Skarbowym dodatkowego formularza ZAP-3.
Wystarczy w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT, np. PIT 37 czy PIT 28
wpisać swój aktualny adres.
W przypadku, gdy z podatku dochodowego rozlicza Ciebie Twój płatnik (np. pracodawca), poinformuj go, że Twoim miejscem zamieszkania
na dzień 31 grudnia minionego roku podatkowego była gmina Ożarów
Mazowiecki.

Zadbajmy wspólnie o rozwój Naszej gminy.
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. W 2004 roku powstało nasze Stowarzyszenie pływackie - Klub Sportowy „Jedynka” i Ci co
go tworzyli nie przypuszczali pewnie, że przetrwa
na klubowej sportowej mapie Polski tak długo. Stowarzyszenie nie jest jedynie organizacją sportową –
to pasja, zamiłowanie, ambicje i ciężka praca wielu
ludzi. To zasługa założycieli i ludzi współtworzących
klub, zarządu, pływaków, sympatyków, sponsorów,
trenerów i kibiców. To właśnie Wam wszystkim dedykujemy ten jubileusz.
Obchody tej uroczystości odbyły się pod koniec
ubiegłego roku wraz z 15-tymi już Ogólnopolskimi Zawodami Pływackimi Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego na miejskiej pływalni
GOSiR. Pływalnia wypełniła się licznym gronem licencjonowanych zawodników z 18 klubów. Wszyscy otrzymali pamiątkowe tabliczki i statuetki z okazji 15-lecia.
Zawody uroczyście otworzył Burmistrz p. Paweł Kanclerz. Rywalizacja przebiegała w świetnej, sportowej atmosferze.
Na koniec zawodów wśród dzieci rozlosowano
nagrody ufundowane przez firmę PILOT oraz STIEBEL
ELTRON.
Celem naszego klubu zawsze będzie wynik sportowy, ale nie zapominamy też o tych pływakach, którzy
nie zdobyli medalu, ale równie ciężko trenowali i poświęcali czas. Im też należą się ogromne wyrazy uznania.
Zaangażowanie i trud ogromnej rzeszy ludzi

SPORT

MINĘŁO 15 LAT Z KLUBEM
SPORTOWYM „JEDYNKA”
OŻARÓW MAZOWIECKI

na przestrzeni tych 15- lat pozwoliło najpierw na powstanie klubu,
potem jego rozwój i istnienie do
dzisiaj. GRATULUJEMY i życzymy
sukcesów, aby klub mógł wyławiać talenty, szkolić dzieci i młodzież oraz dostarczać wiele sportowych emocji.
Wydarzenie odbyło się przy
finansowym wsparciu Starostwa
Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Gminy Ożarów Mazowiecki. Medialne wsparcie zapewniła
TV STANSAT.

Ze sportowym pozdrowieniem
D.S.
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Kolędy i Pastorałki

Wyjątkowy koncert, prezentujący kolędy i pastorałki w oryginalnych aranżacjach zespołu „Mazowsze”
miał miejsce w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim.
Występy zespołu „Mazowsze”, gdziekolwiek się pojawi, zawsze są wielkim wydarzeniem. Regionalne stroje,
kolorowe makijaże, nieprzeciętne głosy i znakomici muzycy to znak rozpoznawczy artystów z Karolina. Wrażenie
robi 70 lat scenicznych doświadczeń tego zespołu, występującego nieprzerwanie od 1950 roku. W tym czasie dał
6,5 tys. koncertów, przyciągając na nie 18 mln widzów. Około tysiąca słuchaczy do tej liczby dorzucił Ożarów
Mazowiecki 17 stycznia. Artyści zaśpiewali najbardziej znane i najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Nie mogło więc
zabraknąć powstałej na przełomie XVIII i XIX wieku „Wśród nocnej ciszy”, usłyszeliśmy również nastrojową pastorałkę „Oj Maluśki, Maluśki” napisaną góralską gwarą. Jak na „Mazowsze” przystało były też kolędy zaśpiewane
w popularnych polskich rytmach, jak np. polonez „Bóg się rodzi” Franciszka Karpińskiego. Mogliśmy wysłuchać
również kilku muzycznych niespodzianek - utworów wykonywanych przez „Mazowsze” w czasie zagranicznych
występów.
Koncert był dużym wydarzeniem muzycznym w gminie. Dla słuchaczy, wypełniających kościół, była
to okazja do pośpiewania razem z artystami i powrotu jeszcze na chwilę do minionych świąt. Publiczność reagowała
żywiołowo na każdy kolejny utwór, co tworzyło niezwykłą atmosferę tego wydarzenia.
Na koncert Mieszkańców zaprosili Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Andrzej Cichal - Przewodniczący Rady Miejskiej, ks. Zdzisław Słomka - Proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Warszawskiej oraz Krzysztof Jabłoński - Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”.
Wspominając ten piękny koncert, zapraszam Państwa do obejrzenia fotoreportażu.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Foto: Paweł Krupa

W OŻAROWIE
MAZOWIECKIM
W całej Polsce, w niedzielę 12.01.2020 odbył
się 28 finał WOŚP. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku grała w 1760 sztabach. Na terenie gminy były dwa: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Im. Tony Halika Poznańska 129 oraz w Domu Kultury
„Uśmiech” przy ul. Poznańskiej 165. Na ulice miasta wyruszyło wielu wspaniałych wolontariuszy, którzy zbierali
datki. Ich postawa to wzór i przykład do naśladowania.
Zebrano 41 632,92 zł na zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania zdrowia i życia dzieci. W Hali
sportowej Arena Ożarów Mazowiecki odbyły się występy
artystyczne, sportowe oraz warsztaty dla dzieci.
Wydarzeniem nietuzinkowym były rozgrywki,
w którym zmierzyły się drużyny Reprezentacji Polski Oldbojów w Futsalu, Klubu Sportowego „Ożarowianka” i Drużyna Burmistrza. Walka była zacięta o każdą piłkę, ale cel
wspólny - zagranie dla WOŚP.
W przygotowanie wydarzeń, jakie miały miejsce
w Arenie Ożarów zaangażowana była lokalna firma Stansat. Pomysły, wsparcie organizacyjne, nagrody i sponsorzy
to kwestie, w których można było liczyć na panią Ewelinę
Wroniecką.
Na wysokości zadania stanęła również Ochotnicza Straż Pożarna, która przeprowadziła naukę pierwszej
pomocy oraz zademonstrowała sprzęt ratowniczy. Strażacy
przygotowali wozy bojowe, do których można było zajrzeć
do środka a nawet przejechać się. Do akcji WOŚP przyłączyli się utytułowani badmintoniści Adrian Dziółko olimpijczyk z igrzysk olimpijskich w Rio w 2016 roku oraz Hubert
Paczek były reprezentant Polski, wielokrotny medalista
drużynowych mistrzostw Europy (między innymi srebrny
medal w 2010 roku).
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w 28 finale WOŚP.
Nad naszym bezpieczeństwem czuwała Policja
i Straż Miejska z Ożarowa Mazowieckiego. Dziękujemy
pizzerii Jerry i Pizzerii Torino, Cukierni „Ożarowskiej”
i Cukierni „Jancewicz” oraz pani Annie Rasińskiej to oni
zatroszczyli się o to abyśmy nie byli głodni podczas długich
godzin pracy i kwestowania. Podziękowania również dla
firm KDI, Lingo Star, Cobalt Blue, Pure, Paczek Badminton
School oraz wszystkich, którzy tego dnia grali z Orkiestrą.
Relację ze spotkania przygotowała lokalna telewizja
Stansat.
Sztab WOŚP

KULTURA
14

KLOCKI LEGO TO JEDEN Z POWODÓW DLA KTÓREGO
PRZEPROWADZILIŚMY SIĘ DO OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
- wywiad z Bartłomiejem Huetter, ożarowskim AFOL’em
(Adult Fan of Lego czyli dorosłym fanem Lego)
Wojciech Albiński: Co sprawia, że dorosły człowiek
chce się jeszcze bawić klockami?
Bartłomiej Huetter: To hobby. Mieliśmy te klocki jako
dzieci, potem zaczęły się komputery, dziewczyny, studia,
praca, aż tu nagle po trzydziestu latach ktoś wyciąga karton z klockami i przepadł, mania wraca.
WA: No dobrze, ale ty chyba masz już więcej pudełek
tych klocków?
BH: Wedle ostatniego spisu mam ok. 150 pudeł, łącznie
ok. 3500 litrów pojemności. Na pytanie – ile dokładnie to
klocków, zawsze odpowiem - za mało :), a żona, że za dużo.
WA: Zajmuje to piętro czy poddasze?
BH: Raczej poddasze. Ale zbudowane modele i makiety
przenoszę w różne miejsca jak wystawy czy targi. Rocznie
to około 10 wystaw w Polsce, czasem także za granicą. Organizujemy je w ramach tzw. LUGów, czyli stowarzyszeniach budowniczych (ogólnopolskie: LUGPol, Zbudujmy.
to oraz nasz lokalny WAWLug).
WA: A ta najbardziej duża i widowiskowa rzecz, którą
zrobiłeś?
BH: To Tatooine, 5,5 metra kwadratowego zabudowy,
czyli planeta rodzinna Luke’a Skywalkera z Gwiezdnych
Wojen. Budowaliśmy ją od zeszłego roku przez trzy miesiące noc w noc. Wystawialiśmy ją już w centrum handlowym Galeria Bemowo oraz majowym evencie Star Wars
w Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu, w mniejszych fragmentach makieta jeździła też po Polsce.
WA: Dużo jest tu Was w Ożarowie?
BH: Takich prawdziwych AFOLi jest dwóch. Patryk i ja,
ale zapraszamy do kontaktu kolejnych. Patryk jest z innej branży, on buduje działające i jeżdżące modele pojazdów, nawet pracę inżynierską obronił na modelu z klocków Technic. Między innymi ma w swojej kolekcji świetny
kombajn do zbioru ziemniaków. Wszystkie jego funkcje:
wyciąganie ziemniaków z ziemi, transportowanie taśmociągami do kontenera, wysypywanie na przyczepę,
wszystko działa. Trzeba by mieć tylko kartofle w skali 1/16
i działałby naprawdę.
WA: A co Ty pokazujesz na wystawie w ożarowskiej Bibliotece? Jest skromna, ale…?
BH: To historia firmy. Klocki nie zostały stworzone przez
noc, tylko w trakcie ewolucji napędzanej różnymi czynnikami, nawet pożarami fabryki. I tak z drewnianych zabawek powstała obecna forma. Pokazuję tam właśnie
te drewniane klocki, klocki sprzed patentu, resoraki z lat
50-tych, czy na przykład ślepy zaułek w rozwoju - lego
modulex o charakterystycznej proporcji 1:1:1 oferowane
architektom. Jeśli chodzi o dostępność tych rzeczy w Polsce, jest ona znikoma… Cieszę się, że udało się przedstawić historię Lego od początku minionego stulecia w sposób ciągły, pokazać zwroty w historii, jej skomplikowanie.
I to wszystko jest w Bibliotece. Np. na obecnej wystawie
na Stadionie Narodowym jest kilka plansz poświęconych
historii Lego, ale nasza historia jest kompletna.
Informator Ożarowski 1/101 2020

WA: Bartek, 19 lutego o 18.00 będziesz w Bibliotece
na spotkaniu. Jak byś zachęcił ludzi do przyjścia?
BH: To nie jest spotkanie ze mną, ani z klockami, tylko
szansa na poznanie świata AFOLi, WAWLugu, czyli naszej
warszawskiej i podwarszawskiej społeczności, generalnie
całej magii wokół tego, posłuchania, jak jesteśmy zorga-

nizowani, jak tworzymy pomysły i je realizujemy. Zdradzę
na przykład, po co nam wielokolorowe długopisy przy
planowaniu, jak się robi te duże projekty. Przez cały ten
tydzień ferii w Bibliotece na zmianę z jej filiami będą klocki do zabawy dla dzieci.
WA: Mówisz o dzieciach, pomyślałem, że jesteś takim
dużym dzieckiem. A co na to bliscy, żona?
BH: Nie narzeka. Klocki były jednym z powodów dla którego przeprowadziliśmy się do Ożarowa Mazowieckiego.
Moja żona też ma hobby, scrapbooking, którą to pasją
dzieli się także na sobotnich zajęciach w Bibliotece. I tak
dzielimy się nie tylko poddaszem, ale i czasem.
WA: A jakie masz marzenie jeszcze w swoim świecie?
Nie ograniczaj się.
BH: Hangar na lotnisku i szufladkowy system wyciągania
klocków. Rozwijałbym planetę Luka Skywalkera.

W imieniu Biblioteki rozmawiał Wojciech Albiński

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
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3, 17

2, 16, 30

18*, 27

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17, 31

14, 28

12, 26

9, 23

7, 21

Duchnice: Architektów, Asnyka, Baczyńskiego, Boczna, Broniewskiego, Brzegowa, Ceramiczna, Duchnicka, Gałczyńskiego, Geodetów, Informatyków, Kochanowskiego,
Korczaka, Księgowych, Lustrzana, Modrzejewskiej, Nadziei, Ogrodników, Orzeszkowej, Ożarowska, Poetów, Prawników, Rozłogi, Szczypy, Tuwima, Ustronna, Żytnia;
Ożarów Mazowiecki: Duchnicka, Umiastowska;
Ołtarzew: Brzegowa, Ceramiczna, Deyny, Domaniewska, Duchnicka, Gołaszewska, Nizinna, Poznańska, Stanka, Stokrotki, Umiastowska, Wspólna
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
11*, 20

4, 18

3, 17, 31

14, 28

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

8, 22

Święcice: Łaźniewska, Michałowska; Myszczyn: Graniczna, Jasna, Krótka, Letnia, Majowa, Nowowiejska, Wolska, Zaborowska;
Pilaszków: Dolna, Marszewskiego, Nowowiejska, Piękna, Szczęśliwa, Wesoła; Orły: Dolna, Hipoteczna, Łaźniewska, Zaborowska;
Michałówek: Górna, Michałowska, Poznańska, Rataja; Wolskie: Agrestowa, Górna, Jagodowa, Malinowa, Michałowska, Poziomkowa, Wolska
Macierzysz: Mazowiecka, Ogrodowa, Podgrodzie, Poznańska, Sezamkowa, Sławęcińska, Sochaczewska, Szeligowska, Szkolna, Witkowskiej, Wojska Polskiego;
Pogroszew: Cichy Zakątek, Górna, Kresowa, Nowowiejska, Polowa, Promienna, Pruszkowska, Rataja; Koprki: Północna, Rataja
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
7, 21

12, 26

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17

1, 15, 29

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

Święcice: Kopytowska, Księżycowa, Poznańska, Piaskowa, Pozytywki, Rzeczna, Słoneczna, Warszawska, Wiosenna, Zaborowska, Źródlana
Ożarów Mazowiecki: Aksamitna, Baśniowa, Dobra, Floriana, Goździkowa, Jutrzenki, Krzywa, Legendy, Mała, Ożarowska, Partyzantów, Polna, Perłowa, Rubinowa,
Rumiana, Rajska, Wiejska, Zamkowa
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
4*, 15, 29

13, 27

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

3, 17, 31

Płochocin od strony ul. Poznańskiej: 1 Maja, Akacjowa, Chopina, Dworcowa, Gołaszewska, Józefowska, Kolejowa, Leśna, Łąkowa, Michałowska, Parkowa,
Płochocińska, Poznańska, Rynkowa, Słowackiego, Stołeczna, Szafirowa, Szeroka, Święcicka, Walentynowicz, Warszawska, Wiśniowa, Zakątek, Żurawia;
Święcice: Stołeczna
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2, 16, 30

14, 28

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

Domaniewek 1: Południowa; Ołtarzew: Południowa; Koprki: Jaśminowa, Nizinna, Poznańska; Gołaszew: Długa,Domaniewska, Gołaszewska, Południowa, Rzeźbiarska,
Wspólna; Wieruchów: Jarzębinowa, Sochaczewska, Świerkowa, Wieruchowska; Piotrkówek Duży: Świerkowa; Piotrkówek Mały: Pogodna, Strzykulska;
Ożarów Mazowiecki: 3 Maja, Cicha, Forsycji, Kapucka, Kolejowa, Konopnickiej, Konotopska, Kubusia Puchatka, Majewskiego, Muzyczna, Nieznana, Niska, Spacerowa,
Spokojna, Strażacka, Pallotyńska, Widok, Wrzosowa; Szeligi: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Cichy Ogród, Cyprysowa, Czeremchy, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa
Droga, Klonowa, Sosnowa, Szeligowska, Wierzbowa, Witkowskiej
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
3, 17, 31

*termin zamienny za odbiór odpadów przypadający na dzień świąteczny
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10, 24

9, 23

6, 20

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17

1, 15, 29

5, 19

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

2, 16, 30

14, 28

14*, 25

9, 23

6, 20

5, 19

2, 16, 30

14, 28

13*, 25

9, 23

6, 20

3, 17

1, 15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

6, 20

3, 17

2*, 15, 29

*termin zamienny za odbiór odpadów przypadający na dzień świąteczny

10, 24

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11, 19*

Kaputy: Willowa Aleja, Zaciszna, Żyzna
Kręczki: Azalii, Begonii, Cedrowa, Chabrowa, Dziewanny, Liliowa, Lucerny, Łubinowa, Macierzanki, Magnolii, Niezapominajki, Platanowa, Pokrzywy, Polnych Maków,
Sasanki, Storczykowa, Willowa Aleja, Tatarak, Tulipanowa, Zaciszna, Żyzna
Józefów: Fabryczna, Hetmańska, Kasztanowa, Leśna, Lipowa, Rokicka, Włościańska
Płochocin: Antyczna, Długa, Handlowa, Hetmańska, Lipowa, Łokietka, Mazowiecka, Mostowa, Ogrodowa, Partyzantów, Przemysłowa, Urocza, Szeroka (część od ul.
Lipowej), Włościańska, Zabytkowa, Zaścianek, Zwierzyniecka
Wolica: Aleja Róż, Dębowa, Fabryczna, Jesionowa, Karłowicza, Lipowa, Ogródkowa, Olchowa, Radosna, Rokicka, Za lipami
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

9, 23

Ożarów Mazowiecki: 11 Listopada, Dobrogórska, Graniczna, Konwaliowa, Kopernika, Kusocińskiego, Mickiewicza, Parkietowa, Prusa, Przejazdowa, Witosa, Wiśniowa,
Zielna, Żeromskiego
Duchnice: Aleksandry, Imbirowa, Witosa, Zielna
Strzykuły: Bursztynowa, Dereniowa, Głogowa, Orzechowa, Pistacjowa, Seledynowa, Sochaczewska, Srebrzysta Aleja, Strzykulska, Szmaragdowa, Turkusowa,
Wieruchowska, Zielona
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

8, 22

Ożarów Mazowiecki: Chełmońskiego, Daleka, Dąbrowskiego, Dmowskiego, Kossaka, Księstwa Warszawskiego, Korfantego, Malczewskiego, Matejki, Nadbrzeżna,
Poniatowskiego, Promyka, Prosta, Pułaskiego, Robotnicza, Sikorskiego, Słoneczny Poranek, Strzykulska, Szkolna, Wolności, Wybickiego, Zachodzącego Słońca, Zgody
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

14, 28

Bronisze: Cisowa, Czereśniowa, Kręta, Kwiatowa, Morelowa, Nowa, Piastowska, Poznańska, Przyparkowa
Ożarów Mazowiecki: Kręta, Mokra, Zatorze
Jawczyce: Bocznicowa, Gołąbkowska, Ogrodowa, Piastowska, Piwna, Poznańska, Przyparkowa, Rajdowa, Sadowa, Wąska, Wojska Polskiego, Wspólna Droga
Konotopa: Fiołkowa, Leszowa, Mokra, Piastowska, Piwna, Przyjaźni, Rajdowa, Różana, Topolowa, Uskok, Zakręt, Zatorze, Żytnia
Mory: Biedronki, Krańcowa, Królowej Marysieńki, Miła, Niecała, Poznańska, Wojska Polskiego, Wspólna Droga
Umiastów: Lawendowa, Leszczynowa, Nowowiejska, Szyszkowa, Okrężna, Umiastowska, Zbożowa
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

13, 27

Ożarów Mazowiecki: 1 Maja, Hallera, Kierbedzia, Kilińskiego, Kościuszki, Lipowa, Mazowiecka, Parkowa, Poznańska, Reymonta, Rolna, Sienkiewicza, Sowińskiego,
Zamoyskiego;
Kaputy: Rolna, Sochaczewska, Sympatyczna, Tęczowa, Umiastowska, Wygodna
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
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Worki na odpady
segregowane

Reklamacje

czynny od wtorku do
soboty

Umiastów,
ul. Umiastowska 41E

piątek 9.00 - 19.00
sobota 9.00 - 15.00

w okresie
listopad – luty:

styczeń – 10, 11
luty – 7, 8
marzec – 13, 14
kwiecień – 3, 4
maj – 8, 9
czerwiec – 5, 6
lipiec – 3, 4
sierpień – 7, 8
wrzesień – 11, 12
październik – 9, 10
listopad – 6, 7
grudzień – 11, 12

Terminy otwarcia:

Warunkiem przyjęcia odpadów komunalnych w GPZOP będzie
okazanie poświadczenia, wydanego przez Urząd Miejski
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (pok. 112),
potwierdzającego złożenie przez mieszkańca deklaracji
o
wysokości
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami.
Poświadczenie można uzyskać również drogą elektroniczną.

Do GPZOP można oddać bezpłatnie wszystkie rodzaje odpadów
komunalnych z wyjątkiem odpadów komunalnych zmieszanych,
wyrobów zawierających papę, azbest; szyb i części samochodowych,
tekstyliów oraz odpadów wskazujących na to, że nie pochodzą
z gospodarstw domowych.

Mieszkańcy w terminach odbioru odpadów otrzymują worki przeznaczone
na poszczególne rodzaje odpadów:
żółte – metale i tworzywa sztuczne - w ilości 1:1 za każdy wystawiony
worek;
niebieskie – papier – w ilości 1:1 za każdy wystawiony worek;
zielone – szkło – w ilości 1:1 za każdy wystawiony worek;
brązowe – odpady bio – w ilości maksymalnie 6 sztuk; w miesiącach, kiedy
odbierana jest większa ilość worków, brakujące worki należy zakupić we
własnym zakresie.
Obowiązujące limity odbioru worków z odpadami bio:
- kwiecień, październik, listopad – do 10 worków przy każdym odbiorze,
- maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – do 6 worków przy każdym
odbiorze,
- styczeń, luty, marzec, grudzień – 1 worek przy ostatnim odbiorze
wynikającym z harmonogramu.

Termin: 29-30 kwietnia 2020r.
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą wyłącznie z posesji, których
właściciele w terminie do 24 kwietnia (piątek) zgłoszą zapotrzebowanie
odbioru telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie Urzędu
Miejskiego wraz z podaniem rodzaju i ilości odpadów planowanych do
wystawienia.

Nie będą odbierane: zmieszane odpady komunalne, papa, eternit,
odpady zielone oraz poremontowe i pobudowlane.

Zbiórka sprzed posesji odpadów typu: meble, materace, dywany;
kartony, sztuczne choinki, rowery, lampy, lustra; drzwi - do 5 szt.; opony do 4 szt. (od samochodów osobowych); sprzęt AGD i RTV. W ramach
zbiórki mieszkańcy mogą wystawić również popiół z palenisk domowych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Każdy przypadek nienależycie wykonanej usługi lub braku jej wykonania w określonym harmonogramem terminie należy zgłosić w terminie 2 dni od
daty zdarzenia telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego.

wtorek – piątek 9.00 17.00
sobota 8.00 - 16.00

czynny raz w miesiącu
w piątek i sobotę
wg ustalonego
harmonogramu

Wolica, ul. Leśna 1

Gminne Punkty Zbierania Odpadów Problemowych (GPZOP)

wtorek - piątek 11.00 19.00
sobota 8.00 - 16.00

w okresie
marzec-październik:

We wszystkich terminach wskazanych w harmonogramie odbierane są odpady zmieszane, metale i tworzywa sztuczne (worki żółte) oraz odpady bio (worki brązowe) z zastrzeżeniem, że w miesiącach
grudzień, styczeń, luty i marzec odbiór ma miejsce raz w miesiącu, w ostatnim terminie wynikającym z harmonogramu. Terminy odbioru papieru oznaczono kolorem niebieskim, szkła – zielonym.

Pojemniki oraz worki w dniu odbioru odpadów należy wystawić przed posesję lub w otwartej altance do godziny 6 rano.

System gospodarowania odpadami komunalnymi
Niezbędnik mieszkańca

System gospodarowania odpadami komunalnymi
Niezbędnik mieszkańca
Pojemniki oraz worki w dniu odbioru odpadów należy wystawić przed posesję lub w otwartej altance do godziny 6 rano.

Terminy otwarcia:

Warunkiem przyjęcia odpadów komunalnych w GPZOP będzie
okazanie poświadczenia, wydanego przez Urząd Miejski
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (pok. 112),
potwierdzającego złożenie przez mieszkańca deklaracji
o
wysokości
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami.
Poświadczenie można uzyskać również drogą elektroniczną.

Do GPZOP można oddać bezpłatnie wszystkie rodzaje odpadów
komunalnych z wyjątkiem odpadów komunalnych zmieszanych,
wyrobów zawierających papę, azbest; szyb i części samochodowych,
tekstyliów oraz odpadów wskazujących na to, że nie pochodzą
z gospodarstw domowych.

Gminne Punkty Zbierania Odpadów Problemowych (GPZOP)

czynny raz w miesiącu
w piątek i sobotę
wg ustalonego
harmonogramu

Wolica, ul. Leśna 1

wtorek - piątek 11.00 19.00
sobota 8.00 - 16.00
piątek 9.00 - 19.00
sobota 9.00 - 15.00

w okresie
marzec-październik:

We wszystkich terminach wskazanych w harmonogramie odbierane są odpady zmieszane, metale i tworzywa sztuczne (worki żółte) oraz odpady bio (worki brązowe) z zastrzeżeniem, że w miesiącach
grudzień, styczeń, luty i marzec odbiór ma miejsce raz w miesiącu, w ostatnim terminie wynikającym z harmonogramu. Terminy odbioru papieru oznaczono kolorem niebieskim, szkła – zielonym.

Umiastów,
ul. Umiastowska 41E
czynny od wtorku do
soboty
w okresie
listopad – luty:

styczeń – 10, 11
luty – 7, 8
marzec – 13, 14
kwiecień – 3, 4
maj – 8, 9
czerwiec – 5, 6
lipiec – 3, 4
sierpień – 7, 8
wrzesień – 11, 12
październik – 9, 10
listopad – 6, 7
grudzień – 11, 12

Każdy przypadek nienależycie wykonanej usługi lub braku jej wykonania w określonym harmonogramem terminie należy zgłosić w terminie 2 dni od
daty zdarzenia telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego.

wtorek – piątek 9.00 17.00
sobota 8.00 - 16.00

Reklamacje

Nie będą odbierane: zmieszane odpady komunalne, papa, eternit,
odpady zielone oraz poremontowe i pobudowlane.
Termin: 29-30 kwietnia 2020r.
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą wyłącznie z posesji, których
właściciele w terminie do 24 kwietnia (piątek) zgłoszą zapotrzebowanie
odbioru telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie Urzędu
Miejskiego wraz z podaniem rodzaju i ilości odpadów planowanych do
wystawienia.

Zbiórka sprzed posesji odpadów typu: meble, materace, dywany;
kartony, sztuczne choinki, rowery, lampy, lustra; drzwi - do 5 szt.; opony do 4 szt. (od samochodów osobowych); sprzęt AGD i RTV. W ramach
zbiórki mieszkańcy mogą wystawić również popiół z palenisk domowych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Worki na odpady
segregowane

Mieszkańcy w terminach odbioru odpadów otrzymują worki przeznaczone
na poszczególne rodzaje odpadów:
żółte – metale i tworzywa sztuczne - w ilości 1:1 za każdy wystawiony
worek;
niebieskie – papier – w ilości 1:1 za każdy wystawiony worek;
zielone – szkło – w ilości 1:1 za każdy wystawiony worek;
brązowe – odpady bio – w ilości maksymalnie 6 sztuk; w miesiącach, kiedy
odbierana jest większa ilość worków, brakujące worki należy zakupić we
własnym zakresie.
Obowiązujące limity odbioru worków z odpadami bio:
- kwiecień, październik, listopad – do 10 worków przy każdym odbiorze,
- maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – do 6 worków przy każdym
odbiorze,
- styczeń, luty, marzec, grudzień – 1 worek przy ostatnim odbiorze
wynikającym z harmonogramu.

E-BOOKI ZA DARMO!
ki? E-booki można czytać bez limitu stron i tytułów, o ile
korzysta się z bibliotecznego kodu. Jak wypożyczać ebooki?
Krok 1. – czytelnik pobiera miesięczny kod dostępu
w bibliotece i aktywuje go na stronie www.legimi.pl/mazowieckie. Po upływie miesiąca kod wygasa.
Krok 2. – czytelnik zakłada konto na www.legimi.pl
i aktywuje link z podanego przy rejestracji maila.
Krok 3. – czytelnik pobiera i loguje się w aplikacji
Legimi na urządzeniu, z którego będzie korzystał. Każdy
kod, pozwala czytać na dwóch urządzeniach mobilnych
(niestety usługa nie działa na Kindle).

KULTURA

Jeśli lubisz czytać z komórki, masz czytnik lub
tablet, dobrze trafiłeś. Biblioteki publiczne Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, w tym nasza, ruszają z wypożyczalnią ebook’ów czyli elektronicznych
książek. Było to możliwe dzięki składkom bibliotek
z powiatu, negocjacjom Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, dofinansowaniu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego i firmie Legimi, która taką usługę dla bibliotek powiatu stworzyła.
Do wyboru jest ponad 50 000 tytułów, w tym najnowszych publikacji rynkowych. To rozwiązanie idealne
dla gmin podobnych do naszej. Dużo dojeżdżamy, sporo
czasu ucieka w transporcie, dlaczego nie zajrzeć do książ-

Biblioteka

KRYMINAŁ
Z OŻAROWEM W TLE
Fragment kryminału „Dług krwi” Grzegorza Gołębiowskiego, którego akcja dzieje się w Ożarowie
Mazowieckim - na zachętę przed spotkaniem autorskim w Bibliotece 6 lutego o 18.00

Adam Floriański szedł ulicą Marii Konopnickiej
w Ożarowie Mazowieckim, w którą skręcił przed
chwilą z ulicy Kolejowej. Postanowił przyjechać do
Ożarowa pociągiem. Ze stacji Warszawa Śródmieście
jechał dwadzieścia kilka minut. Krótko – jak ocenił
w myślach. Niejeden warszawiak, dojeżdżając metrem
do pracy, spędza w wagonikach kolejki więcej czasu
niż trwała jego dzisiejsza podróż. Biorąc pod uwagę
odległość i czas dojazdu pociągiem, jest to niezłe
miejsce do życia, nawet gdy pracuje się w Warszawie pomyślał. (…) Ożarów w tej części ulicy Kolejowej robił
trochę przygnębiające wrażenie. Stare, w większości
zaniedbane domy pamiętające bliższą i dalszą historię
miasta są wymieszane ze współczesnymi. (…) Doszedł
do ulicy Poznańskiej, głównej ulicy w Ożarowie.
Ze swojej poprzedniej wizyty w tym mieście pamiętał…”

POSIADACZU OŻAROWSKIEJ KARTY RODZINY 3+
SPRAWDŹ DATĘ WAŻNOŚCI SWOJEJ KARTY!
Karty można przedłużyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem daty ważności, składając w Biurze Podawczym Urzędu
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, wniosek
o przedłużenie ważności Ożarowskiej Karty Rodziny 3+ (wnioski do pobrania w Wydziale Spraw Społecznych, Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego lub na https://ozarow-mazowiecki.
pl/2018/04/09/wnioski-do-pobrania-2/)

Wydział Spraw Społecznych
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Mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego po raz dziewiętnasty powitali Nowy Rok koncertem zorganizowanym
5 stycznia, uważanym za jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych w gminie. W podróż do romantycznego i roztańczonego Wiednia oraz świata operetki zabrała przybyłych Narodowa Orkiestra Filharmonii Lwowskiej
pod batutą Woytka Mrozka wraz z międzynarodowym gronem solistów.
Zaproszenia na koncert organizowany pod patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – Pawła Kanclerza,
Przewodniczącego Rady Miejskiej - Andrzeja Cichala oraz Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Jana
Żychlińskiego, zostały wyprzedane w grudniu bardzo szybko. Koncert Noworoczny stał się już styczniową tradycją
m.in. ze względu na wysoki poziom artystyczny, jaki prezentuje. Przez dziewiętnaście lat jego gwiazdami byli m.in.
Bogusław Morka, Jacek Wójcicki i Grażyna Brodzińska, Ivo Orłowski, Krzysztof Krawczyk, Alicja Węgorzewska,
Waldemar Malicki, Maestro Krzesimir Dębski czy Adam Sztaba.
Witając przybyłych, gospodarze wieczoru złożyli życzenia noworoczne i zaprosili na wydarzenie artystyczne nawiązujące do słynnych koncertów wiedeńskich.
Zgromadzona publiczność usłyszała ponad 30 kompozycji klasycznych, ale również współczesnych wykonywanych przez solistów z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Woytek Mrozek znany z niekonwencjonalnych pomysłów na poszukiwanie nowych środków wyrazu zaprezentował nowy program zawierający klasyczne utwory jak walc
„Nad pięknym, modrym Dunajem”, „Wiedeńska krew” czy „Marsz Radetzkiego”, arie z operetek „Zemsta Nietoperza”, „Carmen”, „Wesoła wdówka”, czy „Księżniczka Czardasza”, ale również współczesne hity znane całemu światu
jak „Mamma mia” ABBY, „Perfect” Eda Sheerana czy przebój „Shallow”, znany z filmu „Narodziny gwiazdy”, śpiewany
w oryginale przez Lady Gagę i Bradley’a Coopera. Niespodzianką wieczoru była Melanie Goerlitz – wokalistka z Nowego Yorku, występująca na co dzień w produkcjach broadwayowskich, koncertująca na scenach USA i Europy.
Uwagę widzów przykuł również występ Woytka Mrozka w utworze Josefa Straussa „Feuerfest Polka” czyli „polka
z kowadłem” ... wykonany profesjonalnie i z dużą dawką humoru.
Po zakończeniu koncertu słuchacze zostali zaproszeni na wspaniały tort, który można również określić jako dzieło
artystyczne – słodka konstrukcja zawierająca między innymi ruchome elementy. Była to atrakcja, którą zapewniła
lokalna, rodzinna firma z tradycjami czyli Pracownia Cukiernicza Jancewicz z Płochocina.
Koncert Noworoczny został entuzjastycznie przyjęty przez ożarowską publiczność. Mieszkańcy docenili poziom artystyczny wieczoru oraz możliwość obcowania z kulturą wysoką „na miejscu”, często w gronie znajomych, sąsiadów.
Po raz kolejny sprawdziło się w roli sali koncertowej Centrum Widowiskowo-Sportowe „Arena Ożarów” w Kręczkach,
które pomieściło około 900 osób. Organizatorem koncertu był Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim.
Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy, dwudziesty Koncert Noworoczny, w styczniu 2021 roku.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Foto: Paweł Krupa

OŚWIATA

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH
LAUREATEM KONKURSU EKOLOGICZNEGO
Sukcesem dla Szkoły Podstawowej w Duchnicach
zakończył się konkurs organizowany przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
„Eko- zajęcia z Enfosiem” skierowany do przedszkolaków i uczniów klas I-III z aglomeracji warszawskiej.
Konkurs organizowany z okazji 30-lecia Narodowego
Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział
ponad dziewięć tysięcy osób z prawie trzystu pięćdziesięciu przedszkoli i szkół.
Jury z NFOŚiGW wyłoniło jednego zwycięzcę wśród
szkolnych zgłoszeń – Szkołę Podstawową w Duchnicach
oraz wyłoniło trzech laureatów w gronie grup przedszkolnych.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) od 30 lat finansuje największe, strategiczne i innowacyjne przedsięwzięcia proekologiczne
w Polsce. Konkurs „Eko - zajęcia z Enfosiem” to edukacyjno-promocyjna akcja z inicjatywy pracowników Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.
Szkołę Podstawową w Duchnicach reprezentowała
klasa 3B, szkolnym koordynatorem konkursu była Beata
Paplińska, która we współpracy z Edytą Cichal oraz Małgorzatą Karpińską przeprowadziła cykl eko-zajęć aktywizujących uczestników konkursu do działań na rzecz czystej planety.
14 stycznia 2020 r. przedstawiciele NFOŚiGW wraz
z sympatyczną maskotką Enfoś spotkali się z uczniami
klasy 3B. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez organizatora konkursu.
Na ręce dyrektora szkoły - Pani Krystyny Kozłowskiej,

Pani Joanna Zemełka-Wiktorowska - główny specjalista
Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW
przekazała nagrody regulaminowe (książki i gry związane z szeroko rozumianą tematyką dot. środowiska i jego
ochrony).
Oprócz nagród regulaminowych NFOŚiGW ufundował dodatkową nagrodę w postaci włączenia Szkoły
Podstawowej w Duchnicach do udziału w projekcie Edukacyjnej Sieci Antysmogowej NASK. Projekt obejmuje
przekazanie i montaż zewnętrznego miernika jakości powietrza wyposażonego w tablicę LED, informującą o aktualnym poziomie zanieczyszczeń powietrza, działania
edukacyjne w placówce w obszarze jakości powietrza,
w tym szkolenia dla nauczycieli i dzieci, prelekcje dla rodziców.
Beata Paplińska Szkoła Podstawowa w Duchnicach

SPOTKANIE Z ROLNIKAMI
Organizowanie spotkań wigilijno-noworocznych dla
rolników naszej gminy na stałe wpisało się do kalendarza
imprez organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich
ze Święcic. Pod koniec roku również miało miejsce takie
spotkanie w budynku OSP w Święcicach. Poza rolnikami,
którzy na wigilię przybyli bardzo licznie - gośćmi honorowymi, a zarazem współorganizatorami byli : Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego - Pan Paweł Kanclerz , Wice-burmistrz Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak, Wice-burmistrz
Pan Dariusz Skarżyński, Skarbnik Gminy – Pani Małgorzata Piotrowska, Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Cichal. Zaproszenie przyjęli również Proboszcz parafii pw. świętego Antoniego – ksiądz Tomasz Wnęk oraz
radni i sołtysi.
W nastrój świąteczny wprowadziły nas dzieci ze szkoły w Święcicach – śpiewając kolędy. Łamanie opłatkiem
rozpoczął ksiądz proboszcz życząc wszystkim, aby nigdy
na naszym stole i w naszych rodzinach nie zabrakło chleba. Życzenia Burmistrza, aby dni świąteczne wypełnione
były ciepłem i czasem dla rodziny, miłością i wzajemnym zrozumieniem przeplatały się z troską dla ciężkiej
i niosącej wiele trudu pracy rolnika. Na spotkania nasze
przybywa coraz więcej młodych rolników. Panie z Koła
22
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Gospodyń Wiejskich przygotowały tradycyjne potrawy:
pierogi i krokiety z kapustą i grzybami , barszczyk czerwony, karpia w galarecie, rybę po grecku i rybę smażoną.
Nie zabrakło śledzia w różnych smakach oraz sałatek ciast
i deserów. Takie spotkanie to chwila na zatrzymanie się
w ciągłym biegu i nawale pracy, chwila na rozmowę z sąsiadem, znajomym czy Burmistrzem ! To wszystko mobilizuje nas, członkinie koła do pracy na kolejne lata !

Wiesława Fiut

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
– LUTY
FILIA W JÓZEFOWIE,
UL. FABRYCZNA 15

▶▶ 2 lutego - niedziela - godz.: 16:00-17:30 zapraszamy na bal karnawałowy dla dzieci (towarzyszyć nam będzie Teatr Kalejdoskop)
▶▶ 9 lutego - niedziela - godz. 16:00 „Jak spełniło się
nasze marzenie o Antypodach – opowieści o podróży
po Australii i Nowej Zelandii”. Zapraszamy na prelekcję
o tematyce podróżniczej z Edytą Chrząszcz (fotografem
i podróżnikiem).
▶▶ 14 lutego - piątek - godz. 18:30 Koncert walentynkowy „Viva Espania”. W programie najpiękniejsze piosenki hiszpańskie i południowo amerykańskie. Wstęp wolny!
▶▶ 16 lutego - niedziela - w godz.: 16:00-20:00 Ostatkowy wieczorek taneczny dla seniorów. Wstęp 20 zł/os.!
▶▶ 17-21 lutego (od poniedziałku do piątku) Akcja
„Ferie z Uśmiechem”. Obowiązują zapisy – ilość miejsc
ograniczona. Wstęp wolny! Szczegóły na stronie internetowej: www.dkusmiech.eu
▶▶ 23 lutego - niedziela - godz. 16:00 zapraszamy na
warsztaty z przygotowania Sushi. Obowiązują zapisy.
Warsztaty płatne!

▶▶ 8 lutego - sobota - godz. 16:00-20:00 Zabawa karnawałowa dla dorosłych. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”. Wstęp wolny!
▶▶ 10-14 lutego (od poniedziałku do piątku) Akcja
„Ferie z Uśmiechem”. Obowiązują zapisy – ilość miejsc
ograniczona. Wstęp wolny! Szczegóły na stronie internetowej: www.dkusmiech.eu
▶▶ 16 lutego - niedziela - godz. 12:00 zapraszamy na
twórcze warsztaty stolarskie dla dzieci (od 6 lat). Obowiązują zapisy; ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny!
▶▶ 19 lutego - środa - godz. 11:15 Zabawa zimowa dla
Maluchów (w wieku od pół roku do 3 lat). Obowiązują zapisy; ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny!
▶▶ 23 lutego - niedziela - godz. 12:00 zaprezentujemy
teatrzyk dla dzieci pt.: „Tajemniczy las” w wykonaniu teatru JUMAJA. Wstęp wolny!

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292
Zapraszamy wszystkich do Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” (ul. Poznańska 292) na zajęcia
cykliczne o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym
i profilaktycznym. Można między innymi: dołączyć do
Ożarowskiego Klubu Mam lub Klubu Gier Bitewnych; nauczyć się gry w brydża lub GO; doskonalić pamięć z seniorami w ramach Fitnessu Mózgu lub spełniać się twórczo
w ramach zajęć „Rękodzieło” Jeżeli masz swoje pomysły
i inicjatywy, skontaktuj się z nami: cisprzyparku@gmail.
com lub (22) 292 61 61.
▶▶ W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godz. 14:00 - 17:00 oraz w środy
w godz. 14:00 - 19:00 wyrabiamy
spersonalizowaną
Warszawską
Kartę Miejską (Bilet Metropolitalny)
dla mieszkańców gminy Ożarów
Mazowiecki.
▶▶ 10-14
lutego
serdecznie
zapraszamy młodzież w wieku 1216 lat na Warsztaty z Eko-stylizacji
w ramach Ferii z „Uśmiechem”; Jeśli
lubisz bawić się modą i chciałbyś
stworzyć coś niepowtarzalnego
lub nadać swoim starym ubraniom
nowe życie, to te warsztaty są
właśnie dla Ciebie. Zachęcamy do
zapisów. Ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji na Naszej stronie
internetowej.

KULTURA

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165

FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15
▶▶ 10-14 lutego (od poniedziałku do piątku) akcja „Ferie
z Uśmiechem”. Obowiązują zapisy. Wstęp wolny! Szczegóły na stronie internetowej: www.dkusmiech.eu
▶▶ 16 lutego - niedziela - godz. 15:00 zapraszamy na
spektakl teatralny dla dzieci. Wystąpi Teatr Gong ze sztuką „Muminkowy kabarecik”. Wstęp wolny!
▶▶ 22 lutego - sobota - godz. 16:00 „Bal przebierańców”. Ostatkowa potańcówka dla seniorów.
▶▶ 23 lutego - niedziela - godz. 16:00 zapraszamy na
bal karnawałowy dla dzieci. Zabawę „Bajkowy las” poprowadzą aktorzy z Teatru pod Orzełkiem. Wstęp wolny!
▶▶ 25 lutego - wtorek - w godz.: 14:00 – 20:00 „Ostatki” – spotkanie Związku Emerytów i Rencistów Koło nr 10
▶▶ W lutym, w niedziele Msza św. o godzinie 12:30
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KULTURA

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
- LUTY
KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

▶▶ Spotkanie z Grzegorzem Gołębiowskim w cyklu
„Książka z autografem” – 6.02.2020 r., godz. 18.00, Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul. Szkolna 2.
▶▶ „Krótka historia klocków Lego” - spotkanie z Bartłomiejem Huetterem – 19.02.2020 r., godz. 18.00, Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul. Szkolna 2. Zapraszamy na
spotkanie z ożarowskim AFOL’em (Adult Fan of Lego),
czyli dorosłym fanem klocków LEGO. Wstęp wolny.
▶▶ „Na punkcie książek mamy kota” – NOC KOTA
w bibliotece na niebiesko. Filia nr 1 w Józefowie, ul. Fabryczna 15. Zapraszamy dzieci w wieku 8-11 lat. Obowiązują zapisy do 10.02.2020 r. Liczba miejsc ograniczona.
▶▶ „Historia ogrodów” - spotkanie z Małgorzatą Sułkowską - 20.02.2020 r., godz. 10.00, Filia nr 1 w Józefowie, ul. Fabryczna 15. Zapraszamy wszystkich miłośników
ogrodów na spotkanie z dr hab. Małgorzata Sułkowska,
prof. nadzw. Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Wstęp wolny.
▶▶ „Nie wyjeżdżaj! Zimowe szaleństwo w Bibliotece:
magiczne ferie z Harrym Potterem” - drugi tydzień ferii
17-21.02.2020 r.
▶▶ „Ferie z Książką” – zajęcia dla dzieci w wieku
7-12 lat. 11 i 18.02.2020 r., godz. 10.30-13.00, Filia
nr 2 w Święcicach, ul. Warszawska 53. Wstęp wolny.
▶▶ Mądrzy Cyfrowi – ogólnopolski projekt
dla młodzieży (12+). Pierwszy tydzień ferii 1014.02.2020 r., godz. 10.00-14.00, Oddział dla Dzieci
i Młodzieży, ul. Szkolna 2. Obowiązują zapisy. Zajęcia w kooperacji z Fundacją ABCXXI-„Cała Polska
czyta dzieciom” (przy wsparciu Google!). Rozwijamy umiejętności cyfrowe i społeczne.
Zapisy: 22-722 12 65

▶▶ Aktywni z pasją - ćwiczenia dla seniorów – Każdy
poniedziałek, godz. 12.00-13.00. Na zapisy.
▶▶ Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży (MDKK) –
kolejne spotkanie 24.02.2020 r., g. 17.00-18.00, Filia
Nr 1 w Józefowie. Wstęp wolny.
▶▶ Brydż - Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00, każdy
piątek, godz. 16.00-19.00. Grupa dorosła. Wstęp wolny.
▶▶ W każdy poniedziałek zapraszamy na naukę gry w godzinach: 17.00-20.00.
▶▶ Klub Pasjonaci - Każdy czwartek,
godz. 10.00-12.00. Wstęp wolny.
▶▶ Kurs komputerowy – Każdy wtorek,
godz. 10.00-11.00. Na zapisy.
▶▶ Szachy – Każdy czwartek, godz. 18.00-19.00.
Na zapisy.
▶▶ Czytamy! – każdy piątek, godz. 10.00. Na zapisy,
grupy zorganizowane.
Kontakt:
Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim: (22) 722 12 65,
Filia w Józefowie: (22) 292 60 22,
Filia w Święcicach: (22) 721 02 60.

Program stały:
BIBLIOTEKA GŁÓWNA, UL. SZKOLNA 2
▶▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych – kolejne spotkanie 5.02.2020 r., godz. 17.00.
▶▶ Dyskutujemy o książce „Spadek” autorstwa
Vigdis Hjorth.
▶▶ Planszomania - Każdy poniedziałek, godz.
15.00-17.00, Oddział dla Dzieci. Prowadzi wolontariusz Ernest Dziuba.
▶▶ Czytanie na Dywanie - Każdy czwartek, godz.
17.00-18.00, Oddział dla Dzieci. Zajęcia dla dzieci
w wieku 4+. Zapisy: a.marsula@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl, e.krupa@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl lub tel.
▶▶ Klubik druku 3D. Prowadzi wolontariusz Michał Garbaliński. Kolejne zajęcia, gdy zbierze się
grupa: Zapisy: l.wojdyga@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
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Emilka urodziła się 5 sierpnia 2006 roku. W trzecim miesiącu życia zdiagnozowano u niej
MUKOWISCYDOZĘ – bezlitosną, wyniszczająca organizm chorobę genetyczną,
powodującą wytwarzanie w organizmie chorego gęstego i lepkiego śluzu, który zatyka
drogi oddechowe wywołując postępujące wyniszczenie płuc, a w konsekwencji
niewydolność oddechową i przedwczesną śmierć.Choroba ta dotyka wielu narządów, w
których znajdują się gruczoły produkujące śluz przede wszystkim PŁUCA, zatoki, trzustkę
itp. i rozwija się z wiekiem. Średni wiek życia chorych w Polsce to ok. 29 lat. Niestety
obecnie nie ma skutecznej metody leczenia mukowiscydozy ale dzięki wczesnemu
wykryciu i wprowadzeniu odpowiedniej profilaktyki i rehabilitacji Emilka prawidłowo się
rozwija i ma szansę na lepsze i dłuższe życie, jednak z wiekiem potrzebuje coraz więcej
leków, które w większości są bez recepty, a co za tym idzie z odpłatnością 100 %. Co
powoduje, że leczenie to jest bardzo drogie i często bez pomocy ludzi dobrego serca
niemożliwe...
Szanowni Darczyńcy możecie przez cały rok wspierać leczenie Emilki wpłacając kwoty
na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa,
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
"Tytułem: 21898 SEJNOWSKA EMILIA – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia"
lub bezpośrednio ze strony fundacji: dzieciom.pl/podopieczni/21898.
Darowizną przekazaną na Emilkę można pomniejszyć podatek dochodowy odprowadzany do US. Rozliczając PIT należy odliczyć kwotę darowizny od ogólnej
wartości dochodu:osoby fizyczne i spółki osobowe do 6%, a osoby prawne do 10%.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej od
1 stycznia 2020 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych
w/w ustawą.
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego:
▶▶ Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
▶▶ Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej
pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
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:
Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu:
22 733 72 83 w poniedziałki i czwartki
Porady odbywają się co 40 minut
Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty
Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom

doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach
komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM W 2020 R.

Ożarów Mazowiecki w budynku
Domu Kultury „Uśmiech”, III piętro pok. 307 przy
ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny dyżurów
Poniedziałek

14:00 - 18:00

Wtorek

12:00 - 16:00

Środa

14:00 - 18:00

Czwartek

9:00 - 13:00

Piątek
9:00 - 13:00
Dostosowanie punktu do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym
punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach
skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie
postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku
o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron
występuje przemoc.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
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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REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH – CZYLI URZĘDY BLIŻEJ KLIENTA
Czym jest Rejestr Danych Kontaktowych?
23 grudnia 2019 roku wprowadzone zostało nowe
udogodnienie dla klientów administracji publicznej
- Rejestr Danych Kontaktowych. Jest to baza danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail), która ma ułatwić podmiotom administracji publicznej kontakt z obywatelami, a zarazem przyspieszyć i usprawnić procedurę
prowadzonych przed urzędy spraw. Z RDK może skorzystać każda pełnoletnia osoba posiadająca numer PESEL.
Dane przekazane do rejestru będą wykorzystywane wyłącznie przez podmioty realizujące zadania publiczne.
W jaki sposób można przekazać dane
do RDK i jak on działa?
Do Rejestru Danych Kontaktowych można przekazać
zamiennie numer telefonu lub adres e-mail, ewentualnie
komplet danych. W przypadku dodania swoich danych
on-line będzie potrzebny profil zaufany, którym potwierdzimy swoją tożsamość. Po wpisaniu danych kontaktowych, otrzymamy 6-cyfrowy kod SMS-em lub e-mailem
(w zależności, jakie dane udostępniamy do RDK), którym
potwierdzamy wpisanie danych do RDK.
W urzędzie dane przekazujemy przy okazji składania
wniosku o dowód osobisty, zaznaczając odpowiednie
pola. Ewentualnie wypełniając oddzielny wniosek o wpisanie danych do RDK.
RDK – czy warto?
Wpis do Rejestru Danych Kontaktowych jest dobrowolny. W każdej chwili możemy również złożyć wniosek
o usunięcie danych z ww. rejestru. Biorąc pod uwagę, że
coraz więcej spraw załatwianych jest drogą elektroniczną
przez ePUAP, a niektóre z wniosków wymagają uzupełnie-

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
zaprasza
osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej do składania
wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne
w ramach projektu

„ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Zmiana lub podniesienie kwalifikacji zawodowych
może być Twoją szansą na powrót na rynek pracy
Przyjdź do Urzędu i złóż Wniosek
Szczegółowe informacje na stronie internetowej
Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl oraz
u Doradcy Klienta Indywidualnego lub
Specjalisty ds. rozwoju zawodowego pod numerem
telefonu: 22 725 42 91 w. 120
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nia, zarówno dla klienta i urzędnika kontakt telefoniczny
jest rozwiązaniem szybszym i skuteczniejszym, aniżeli
wysyłanie zwrotnej wiadomości z prośbą o uzupełnienie braków. Skracamy dzięki temu czas oczekiwania na
załatwienie sprawy. Dodatkowo w przypadku dowodów
osobistych ustawodawca przewidział automatyczne powiadomienia w czterech przypadkach:
•• zbliżający się termin upływu ważności dowodu osobistego,
•• zmiana statusu dowodu na „przyjęty przez urząd”, gdy
dowód osobisty będzie gotowy do odbioru,
•• unieważnienie dowodu osobistego, gdy dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony,
•• masowe unieważnienie warstwy elektronicznej przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk - strona z informacjami i możliwością dokonania wpisu do RDK on-line
Gminny kalendarz
wydarzeń
dostępny
jest na stronie www.
ozarow-mazowiecki.
pl Uzupełniamy go
systematycznie o różne
informacje dotyczące
imprez
kulturalnych,
sportowych, projektów
edukacyjnych oraz społecznych. Organizatorów
tego typu imprez zaplanowanych na terenie gminy
w 2020 roku zachęcam do przesyłania informacji
na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl,
w celu zamieszczenia w Kalendarzu wydarzeń.

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
zaprasza
Pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w wieku 30 lat i więcej
w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku

30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (III)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl oraz pod
numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 122

KULTURA
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH

▶▶ 7 grudnia wystąpił Teatr Po Schodkach ze spektaklem „Czas”
▶▶ 8 grudnia odbył się wernisaż pokonkursowy – mój
projekt ożarowskiej kartki bożonarodzeniowej”. Zespół
Ludowy „Ożarowiacy” z Domu Kultury „Uśmiech” koncertował podczas kiermaszu świątecznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ 15 grudnia odbył się koncert mikołajkowo-bożonarodzeniowy dla dzieci
▶▶ 17 grudnia pomogliśmy organizacyjnie w spotkaniu
wigilijnym dla kombatantów
▶▶ 22 grudnia w siedzibie Powiatu Warszawskiego – Zachodniego wystąpił Chór Ab Imo Pectore z Domu Kultury
„Uśmiech”
▶▶ 5 stycznia zorganizowaliśmy Koncert Noworoczny
▶▶ 12 stycznia po raz kolejny mieścił się u nas Sztab
WOŚP

▶▶ 8 grudnia odbyły się warsztaty: „Pieczenie
świątecznych ciastek”, które poprowadziła Akademia
Ciastka
▶▶ 15 grudnia wystąpił Teatr pod Orzełkiem ze spektaklem „Bajkowa szopka”; następnie Mikołaj rozdał
dzieciom upominki. Wszyscy chętni uczestniczyli także
w warsztatach rodzinnych z robienia szopek bożonarodzeniowych.
▶▶ 19 grudnia zaprezentowano Jasełka „Mario, czy już
wiesz?”. Wystąpił Teatr Cieni - dziecięca grupa teatralna
z Bronisz

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”

Z PRACY
BURMISTRZA

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE
▶▶ 8 grudnia odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci
pt. „Mikołajkowa Podróż” w wykonaniu Grupy Teatralnej
ECHO
▶▶ 15 grudnia odbyły się warsztaty dla dzieci – „Pierniczki i inne lukrowanki”

▶▶ 14 grudnia i 11 stycznia odbyło się spotkanie Klubu
Gier Bitewnych prowadzone przez jednego z naszych
wolontariuszy - Macieja Różalskiego

OŚWIATA
▶▶ 5 i 6 grudnia w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie odbyły się warsztaty profilaktyczne
na temat problematyki zagrożeń związanych z używaniem, narkotyków, środków zastępczych oraz jak mądrze
mówić „NIE”. Warsztaty były prowadzone przez Fundację
Bonum Humanum i Centrum Profilaktyki Społecznej.
▶▶ 8 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się VIII
Rodzinny Kiermasz Świąteczny.
▶▶ 10 grudnia w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie odbył się apel dla klas IV-VIII z cyklu
„Bezpieczeństwo w cyfrowym świecie”.
▶▶ 10 grudnia w Przedszkolu Publicznym w Józefowie
odbyła się pogadanka z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Nauczyciele przedszkola zapoznali przedszkolaków z prawami dziecka.
▶▶ W dniach 11-12 grudnia świetlica szkolna Szkoły
Podstawowej w Duchnicach we współpracy z Radą Rodziców zorganizowała kiermasz świąteczny.
▶▶ 16 grudnia w Przedszkolu Publicznym nr 2 Magiczny Ogród i Żłobku Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
zakończyła się akcja charytatywna Gwiazdeczka. Przedszkolaki z pomocą rodziców zbierały słodycze dla potrzebujących dzieci w naszej Gminie.
▶▶ 16 grudnia w Szkole Podstawowej w Duchnicach
odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez
policjantów z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
pt. Z Borsukiem bezpieczniej.

▶▶ 17 grudnia wolontariusze ze Szkoły Podstawowej
w Duchnicach w ramach ogólnopolskiej akcji # RazemNaŚwięta odwiedzili pensjonariuszy Domu Seniora Willa
Harmonia.
▶▶ 20 grudnia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Duchnicach odwiedziły Dom Seniora Willa Harmonia gdzie
zaprezentowały Jasełka. Uczniowie wspólnie z pensjonariuszami zaśpiewali kolędy, a dzieci miały także okazję
bliżej poznać miejsce, w którym mieszkają podopieczni
placówki.
▶▶ 23 grudnia wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie wybrali się do
Przedszkola w Józefowie w celu przeprowadzenia zajęć
dla młodszych kolegów.
▶▶ W grudniu Szkolny Klub Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie przyłączył się do zbiórki, której celem jest wsparcie materialne
naszych rodaków mieszkających na Kresach. Organizatorem zbiórki jest Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy
Polakom”.
▶▶ W grudniu uczniowie, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie wraz z zuchami,
harcerzami oraz instruktorami przyłączyli się do akcji
„Szlachetna Paczka”.
▶▶ 8 stycznia w Szkole Podstawowej w Duchnicach odbyły się warsztaty „Bezpieczna woda” realizowane przez
Fundację „Każdy ma swój Sztorm”.
▶▶ 10 stycznia w Szkole Podstawowej w Duchnicach
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RADY MIEJSKIEJ

odbył się Wieczór Trzech Króli organizowany przez Radę
Rodziców. Podczas spotkania oddziały zerówkowe zaprezentowały Jasełka. Po części oficjalnej odbył się kiermasz
gier planszowych oraz książek dla dzieci i dorosłych.
▶▶ 14 stycznia w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie odbyło się spotkanie dla rodziców
z przedstawicielem Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Babicach. Tematem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich.

▶▶ 15 stycznia w Przedszkolu Publicznym w Broniszach
odbyły się warsztaty Logicznego Myślenia. Zajęcia były
prowadzone w formie zabaw mających na celu rozwijanie inteligencji, pobudzanie kreatywnego myślenia,
twórczości oraz ćwiczenie pamięci.
▶▶ W styczniu w Przedszkolu Publicznym w Józefowie
zakończyła się charytatywna akcja zbiórki darów dla
Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Podpisano umowy:
▶▶ z wykonawcą: „Bud – Bruk” Zakład Robót
Drogowych Wiesław Bugajczyk z siedzibą w Pruszkowie
na powtórzenie robót budowlanych do umowy
Nr RZP.272.29.18.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.
polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni
asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów
Mazowiecki do wysokości środków zabezpieczonych
w budżecie tj. kwoty 30.000,00 zł
▶▶ z wykonawcą: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów

Mazowiecki za cenę ofertową brutto: 10.604.887,38 zł
(wartość wynagrodzenia maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty
10.604.887,38 zł)
▶▶ z wykonawcą: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie na świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy
Ożarów Mazowiecki od 01 stycznia 2020 roku do 31
grudnia 2021 roku za cenę ofertową brutto: 707.082,00 zł
▶▶ z wykonawcą: LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie na zapewnienie kompleksowej opieki
medycznej dla pracowników Urzędu Miejskiego
w Ożarowie Mazowieckim za cenę brutto: 259.560,00 zł

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 19 grudnia 2019 r.
▶▶ Uchwała Nr XX/192/19 o zmianie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XX/193/19 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
▶▶ Uchwała Nr XX/194/19 w sprawie określenia stawki
dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim (budynek biurowy).
▶▶ Uchwała Nr XX/195/19 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie
Mazowieckim (administrowanie mieszkaniowego zasobu
Gminy).
▶▶ Uchwała Nr XX/196/19 w sprawie określenia stawki
dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim (utrzymanie czystości i porządku).
▶▶ Uchwała Nr XX/197/19 w sprawie dopłat do taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
▶▶ Uchwała Nr XX/198/19 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości gminnej.
▶▶ Uchwała Nr XX/199/19 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości.
▶▶ Uchwała Nr XX/200/19 w sprawie ustalenia średniej
ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarów Mazowiecki na
rok szkolny 2019/2020.
▶▶ Uchwała Nr XX/201/19 w sprawie określenia stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego.
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▶▶ Uchwała Nr XX/202/19 w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
▶▶ Uchwała Nr XX/203/19 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki
opłaty podwyższonej dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
▶▶ Uchwała Nr XX/204/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XX/205/19 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
▶▶ Uchwała Nr XX/206/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Ożarów Mazowiecki na rok 2020.
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).

Pani i

Pączki a’la Twin Peaks

Rozmawiając w zespole redakcyjnym o przepisie do aktualnego
numeru i o czasie karnawału, w pewnym momencie pojawił się temat
amerykańskich pączków z kultowego serialu emitowanego w telewizji na początku lat 90-tych - Miasteczko Twin Peaks. Z racji wieku, każdy z nas dobrze pamiętał te emocje, które towarzyszyły naszemu pokoleniu, śledzącemu z zapartym tchem historię zaserwowaną przez
Davida Lyncha i Marka Frosta. Nie mniej znana była również muzyka z filmu skomponowana przez
Angelo Badalamentiego. Właśnie w tym filmie agent Cooper zajadał się plackiem z wiśniami i pączkami z dziurką. Znaleźliśmy kilka przepisów, przetestowaliśmy i powstał naszym zdaniem optymalny. Donaty te w odróżnieniu od oponek drożdżowych przygotowuje się bardzo szybko. To również
dobra okazja do zrobienia czegoś w kuchni z dziećmi. Polecamy miłośnikom serialu i nie tylko. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe :)

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Składniki:
▶▶ 1/3 szkl. roztopionej margaryny,
▶▶ 1/3 szkl. cukru,
▶▶ ¾ szkl. maślanki,
▶▶ 3 szkl. mąki,
▶▶ 2 jajka,
▶▶ 1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia,
▶▶ szczypta soli,
▶▶ olej do smażenia
(szklanka = 250 ml)
Dodatkowo:
▶▶ cukier puder
▶▶ gorzka/mleczna czekolada
▶▶ kolorowa posypka
▶▶ cukier cynamonowy
Przygotowanie
1. Wszystkie składniki wymieszać mikserem stopniowo dosypując mąki. Gdy ciasto będzie zbyt gęste
wyrabiać dalej rękami. Ciasto wyłożyć na stolnicę,
podsypać mąką i rozwałkować na grubość ok. 1 cm.
Wykrawać kółka z dziurką przy pomocy szklanki i kieliszka. Smażyć na głębokim oleju do zrumienienia po
ok. 2 min z każdej ze stron. Wycięte kieliszkiem małe
kółka ze środka, po usmażeniu będą idealne dla dzieci.
2. Gotowe pęczki można dekorować według uznania, najprościej posypując cukrem pudrem, ale można też polać rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladą i posypać kolorową posypką. Jeszcze ciepłe można
też posmarować glazurą (cukier puder utarty z łyżką
gorącej wody) i posypać cukrem cynamonowym.

Smacznego!
Inspiracja: Zespół redakcyjny
Wykonanie: Naczelna
Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zaprasza na wykład z serii

„ROZWÓJ OSOBISTY JEST MOŻLIWY W KAŻDYM WIEKU”
Wykładowca p. Jacek Łapiński poradzi „jak być lepszym”. Zapraszamy

28 lutego 2020 r. godz. 11.00
CIS „Przy parku” Wstęp wolny
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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!

Szukamy nowej, kochającej rodziny dla niedużego ok 1,5 rocznego Piegusa, który jest radosnym, ciekawskim i energicznym psiakiem.
Piegusek przepada za spacerami, lubi głaski i towarzystwo człowieka.
Świetnie dogaduje się z innymi psami, niestety nie znamy jego stosunku do kotów. Wiemy jednak, że jest przyjacielski w stosunku do dzieci.
Piegusek umie chodzić na smyczy.
Moili to młodziutka bo zaledwie ok 3
letnia piękna, łagodna, średniej wielkości
ładnie zbudowana sunia. Jest bardzo pozytywna, przyjazna względem ludzi, cieszy się z każdego kontaktu. Jak na młodego psa
przystało, kocha wspólne wygłupy i zabawy z człowiekiem – skacze, biega, chętnie przychodzi do miziania. Umie chodzić na smyczy choć czasem zdarzy jej się pociągnąć, gdy coś
ją zainteresuje, jednak daje się przywołać. Przy regularnych spacerach w domu na pewno
będzie spokojniejsza. Obecnie w domu tymczasowym świetnie dogaduje się z innymi psami oraz suczkami. Szukamy dla
niej domu, w którym zostanie pełnoprawnym członkiem rodziny.
Tolek vel Pączek jest średniej wielkości 5 letnim, pozytywnym i wesołym psiakiem. Lubi się pobawić, na dworze
szaleje ale w domu to bardziej typ kanapowego leniucha, który układa się blisko człowieka. Jest bardzo towarzyski, kocha głaski. Pączek to bardzo pozytywny i miły psiak. Będzie
idealnym towarzyszem rodziny. Pączek pozostawiony sam w domu nie niszczy i zachowuje czystość. Umie chodzić na smyczy. Na początku podchodzi do obcych z rezerwą musi ich obszczekać. Raczej nie nadaje się do domu z innymi zwierzętami jest niezwykle
zazdrosny o jego człowieka.
Psy znalezione!
Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, trafiają do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierzątw Milanówku. Kontakt do schroniska 509 441 902.

GORĄCE PODZIĘKOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
ZA POMOC OKAZANĄ NASZYM PODOPIECZNYM. BARDZO DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE WPŁATY, CIEPŁE KOCE I KARMĘ.
Jeśli zechciałby ktoś z Państwa nas wspomóc będziemy wdzięczni za karmę,
koce i wpłaty na rzecz potrzebujących zwierząt.
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