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Z okazji Dnia Sołtysa
w imieniu Społeczności Lokalnej 

i Samorządu Gminy Ożarów 
Mazowiecki dziękujemy

Paniom i Panom Sołtysom oraz 
Członkom Rad Sołeckich

za zaangażowanie i pomoc 
w realizacji planów

i zamierzeń służącym poprawie 
jakości życia społeczności 

lokalnej naszej Gminy.
Życzymy satysfakcji 
z pracy społecznej,

zadowolenia mieszkańców, 
serdeczności i życzliwości 

na co dzień
oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym
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 Płać podatki w miejscu zamieszkania. Każdy z nas może zdecydować, 
gdzie trafią jego podatki. Płacony przez Mieszkańców podatek dochodo-
wy jest zwracany gminie aż prawie w 38 procentach. W 2018 roku była to 
kwota 38.535.406 zł, za co można wybudować ponad 10 km dróg wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą. Wiem, że 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 za-
mieszkania, 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 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 na-
leży złożyć roczne rozliczenie PIT wybiera się według miejsca zamieszka-
nia w ostatnim dniu roku podatkowego czyli na dzień 31.12.2018 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 płat-
nik (np. pracodawca), poinformuj go, że Twoim miejscem zamieszkania 
na dzień 31 grudnia minionego roku podatkowego była gmina Ożarów Ma-
zowiecki.
 Zadbajmy wspólnie o rozwój Naszej gminy.

 Paweł Kanclerz
 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

  Chcesz, żeby gmina Ożarów Mazowiecki, 
w której mieszkasz, miała więcej pieniędzy na budo-
wę szkół, obiektów sportowych czy lokalnych dróg? 

ROZLICZ SIĘ DLA
OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
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 Przebudowa ulicy Przyparkowej w Broniszach 
i Jawczycach zakłada wykonanie jezdni o szerokości 5,5 
do 6 metrów, długości około 575 metrów z asfaltu, wy-
konanie odwodnienia ulicy w postaci kanalizacji deszczo-
wej wyposażonej w system retencyjno-rozsączający, zjaz-
dów indywidualnych do posesji, chodników o szerokości 
2  metrów oraz oświetlenia ulicznego. Podczas przebu-
dowy przesunięte zostaną kolidujące z nowo budowaną 

drogą ogrodzenia oraz transformator. Wykonanie kanali-
zacji deszczowej, nawierzchni asfaltowej o powierzchni 
3329 m2 oraz chodników o powierzchni 1597 m2 zostało 
przez wykonawcę robót wycenione na 3 286 208,00 zł.
 Kolejnym miejscem w naszej Gminie, w którym widać 
pracujących robotników jest osiedle Duchnice. W ramach 
robót wykonane zostaną ulice Poetów, Prawników, Księ-
gowych oraz Nadziei.
 Prace na ul. Poetów zakładają wykonanie kanalizacji 
deszczowej, jednostronnego chodnika z  kostki betono-
wej o szerokości 2 metrów wraz ze zjazdami do poszcze-
gólnych działek, jezdni o szerokości 5,5 metra i długości 
około 454 metrów z kostki betonowej oraz oświetlenia 
ulicznego typu LED. Łączny koszt przebudowy ul. Poetów 
wynosi 1 375 878,00 zł.

 Przebudowa ul. Prawników zakłada budowę ka-
nalizacji deszczowej, chodnika z kostki betono-
wej o powierzchni 510 m2 i szerokości 2 metrów, 
zjazdów indywidualnych do posesji, jezdni o po-
wierzchni 1359 m2 i szerokości 5,5 metra oraz 
oświetlenia ulicznego typu LED. Koszt przebu-
dowy ulicy został wyceniony przez wykonawcę 

prac na 833 263,50 zł.
 Podobnie jak na poprzednich ulicach, na ulicy Księgo-
wych wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, oświe-
tlenie uliczne typu LED oraz przebudowana zostanie na-
wierzchnia drogi – chodnik po wschodniej stronie ulicy 
o szerokości 2 metrów wraz ze zjazdami oraz droga o sze-
rokości 5,5 metra oraz długości około 283 metrów. Koszt 
wykonania prac – 724 285,50 zł.

 Ostatnią, a zarazem najmniejszą przebudowywaną 
drogą na osiedlu Duchnice jest ul. Nadziei. Podobnie jak 
na całym osiedlu, droga o szerokości 5,5 metra zostanie 
wykonana z kostki betonowej wraz z 2 metrowym chod-
nikiem, zjazdami do poszczególnych działek oraz infra-
strukturą towarzyszącą w postaci kanalizacji deszczowej 
i oświetlenia ulicznego. Roboty na odcinku około 255 
metrów uszczuplą budżet Gminy o kwotę 629 575,50 zł.
 Przebudowa wszystkich wymienionych wyżej dróg 
gminnych ma zostać zakończona do końca września 
bieżącego roku, natomiast łączny koszt robót wynosi 
6 849 210,50 zł.

    Michał Toruszewski
Wydział Inwestycji i Remontów

robót drogowych 
rozpoczęty

  Wraz z poprawą pogody za oknami, przyszedł 
czas na rozpoczęcie prac budowlanych na drogach 
gminnych. W tym roku przebudową zostały objęte: 
ulica Przyparkowa w Broniszach i Jawczycach oraz 
cztery ulice na osiedlu Duchnice. 

Sezon
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  26 lutego br. burmistrz Ożarowa Mazo-
wieckiego Paweł Kanclerz oraz skarbnik Gminy 
Małgorzata Piotrowska podpisali umowę na re-
alizację projektu partnerskiego pn. ,,Promowa-
nie zrównoważonej mobilności miejskiej po-
przez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie 
gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” 
w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanie-
czyszczeń powietrza Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020.

 Głównym celem projektu jest polepszenie ja-
kości powietrza w gminach na obszarze Warszaw-
skiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wzrost 
wykorzystania zeroemisyjnych form transportu 
w ramach wzmacniania zrównoważonej mobilno-
ści miejskiej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia 
powstanie infrastruktura rowerowa, która umoż-
liwi rozwój alternatywnych form przemieszczania 
się w stosunku do transportu zmotoryzowanego. 
Istotną przesłanką do realizacji inwestycji jest rów-
nież znacząca poprawa bezpieczeństwa użytkow-
ników jednośladów oraz promocja aktywnych 
form spędzania wolnego czasu. 

 W celu realizacji projektu zostało zawiązane 
Porozumienie partnerskie w sprawie współpracy 
gmin na rzecz realizacji Projektu. Partnerami pro-

jektu są: Gmina Ożarów Mazowiecki jako Lider 
oraz Gmina Leszno oraz Gmina Stare Babice. 
 Projekt obejmuje swoim zakresem budowę 
dróg dla rowerów oraz ciągów pieszo-rowero-
wych na terenie trzech gmin wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą taką jak stojaki rowerowe czy punk-
ty samoobsługowej naprawy rowerów. Warto jed-
nak zauważyć, że dofinansowana inwestycja jest 
tylko elementem tworzącego się, powiązanego 
systemu sieci dróg rowerowych podwarszawskich 
gmin. 

 W ramach projektu powstanie blisko 20 km 
ścieżek rowerowych na terenie trzech gmin, 
z czego Ożarów Mazowiecki wzbogaci się o ponad 
6 km tras w zachodniej części gminy.

 Całkowite nakłady inwestycyjne związane z re-
alizacją projektu wynoszą ponad 16 mln zł. Otrzy-
mane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego stanowi łączną wysokość 
przeszło 12 mln zł oraz 1,5 mln zł z Budżetu Pań-
stwa. Budowa tras rowerowych wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą w Gminie Ożarów Mazowiecki 
obejmie kwotę ponad 4 mln złotych.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

Ożarów Mazowiecki z dotacją 
na budowę ścieżek rowerowych 
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Podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: P.H.U. „GAMMA” Andrzej Zakrzewski 
z siedzibą w Warszawie na wycinkę, pielęgnację, konser-
wację i korektę drzew i krzewów oraz inne prace związa-
ne z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Ma-
zowiecki za cenę ofertową brutto: 313.041,50  zł (do 
wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwo-
ty 500.000,00 zł)

 ▶ z wykonawcą: Sigma Joanna Rąpała z siedzibą 
w Chojna na dostawę materiałów eksploatacyjnych 
do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową 
brutto: 371.061,40 zł

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozru-
chem kotłów grzewczych z podziałem na kotły gazowe 
i na biomasę, przeznaczonych dla gospodarstw domo-
wych znajdujących się na terenie gminy Ożarów Mazo-
wiecki w woj. mazowieckim, w ramach „Programu ograni-
czenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki”

 ▶ remont dróg gminnych – naprawy cząstkowe, utwar-
dzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamien-
nym

 ▶ świadczenie usług ochrony mienia i monitoringu bu-
dynków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w latach 
2019/2020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Uchwała Nr VI/50/19 o zmianie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.
2. Uchwała Nr VI/51/19 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
3. Uchwała Nr VI/52/19 w sprawie emisji obligacji ko-
munalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
4. Uchwała Nr VI/53/19 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Sochaczewskiej, na roz-
budowę drogi powiatowej nr 4117W oraz na wykonanie 
nakładki na drodze powiatowej nr 4123W – pomoc finan-
sowa.
5. Uchwała Nr VI/54/19 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Brwinów 
na przebudowę ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna 
Wieś – pomoc finansowa.
6. Uchwała Nr VI/55/19 w sprawie dopłat do cen zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków.
7. Uchwała Nr VI/56/19 o zmianie uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019.
8. Uchwała Nr VI/57/19 w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Ożarowie Mazowieckim.

9. Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ożarowie Mazowieckim.
10. Uchwała Nr VI/59/19 o zmianie uchwały w sprawie 
ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
11. Uchwała Nr VI/60/19 w sprawie określenia obwodu 
publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców War-
szawy, ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
12. Uchwała Nr VI/61/19 w sprawie określenia obwodu 
publicznej Szkoły Podstawowej w Duchnicach, ul. Duch-
nicka 25, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
13. Uchwała Nr VI/62/19 w sprawie określenia ob-
wodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święcicach, ul. Poznańska 541,  
05-860 Płochocin.
14. Uchwała Nr VI/63/19 w sprawie szczegółowych za-
sad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komi-
tetów tych inicjatyw, wymogów formalnych jakim muszą 
odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.

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).

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 21 lutego 2019 r.
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Informujemy, że archiwalne numery 
Miesięcznika Miasta i Gminy 
INFORMATOR OŻAROWSKI 

mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy: 

www.ozarow-mazowiecki.pl/informator-
ozarowski-i-media-lokalne/informator-

ozarowski/
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KULTURA
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”

 W BRONISZACH
 ▶ 10 lutego odbył się bal karnawałowy dla dzieci
 ▶ 17 lutego zorganizowano kostiumowy wieczorek ta-

neczny dla seniorów
 ▶ 3 marca odbył się ostatkowy wieczorek taneczny dla 

seniorów

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH” 
W JÓZEFOWIE

 ▶ 17 lutego odbył się teatrzyk dla dzieci pt.: „O Wróbelku 
Elemelku” w wykonaniu teatru Pacuś

 ▶ 24 lutego zorganizowano wieczorek taneczny dla se-
niorów

 ▶ 9 marca zaprezentowano spektakl teatralny pt.: „Dam-
ska Torebka” Aniceta Ochnicka

 ▶ 10 marca odbyły się zajęcia pokazowe z robotyki 

DOM KULTURY ,,UŚMIECH” 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 17 lutego zorganizowano wieczorek taneczny 
dla seniorów oraz występ zespołu seniorów „Ożarow-
skie kumoszki”

 ▶ 24 lutego zaprezentowano spektakl teatralny dla dzie-
ci: „Lodowa kraina” w wykonaniu artystów ze studia teatral-
nego KRAK-ART

 ▶ 7 marca przeprowadzono eliminacje gminne 42. Kon-
kursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

 ▶ 10 marca zorganizowano Recital Roberta Kudelskiego 
z okazji Dnia Kobiet

Z PR
A

C
Y

B
U
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ISTRZA

 ▶ 18 lutego w Szkole Podstawowej w Duchnicach od-
było się spotkanie autorskie z Panem Dominikiem Do-
browolskim, który jest podróżnikiem i propagatorem 
akcji recyklingowych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli 
w spotkaniu wykazując się wiedzą z zakresu ochrony 
środowiska i geografii, a co najważniejsze, zadeklarowa-
li chęć włączenia się w działania na rzecz czystości rzek, 
które prowadzone są od dziewięciu lat w Polsce przez 
Fundację PlasticsEurope Polska i Dominika Dobrowol-
skiego.

 ▶ 18 lutego w Przedszkolu Publicznym w Broniszach 
występował Teatr Cieni przedstawiając sztukę „Bajka pi-
sana cieniem”. Podczas spektaklu dzieci odkryły magię 
teatru cieni. Dowiedziały się jak przygotowywane są re-
kwizyty do teatru cieni i poznały jego historię. 

 ▶ 25 lutego w Szkole Podstawowej w Duchnicach od-
było się spotkanie autorskie. Gościem spotkania był Pan 
Marcin Kozieł, pisarz, autor książek dla dzieci i młodzieży. 

 ▶ 2 marca w Szkole Podstawowej nr 1. Im. Janusza Ku-
socińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się Szkolny 
Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”. Do konkur-
su przystąpiło 41 uczniów z oddziałów przedszkolnych 
i klas I-III. Uczniowie recytowali dowolnie wybrane wier-
sze i fragmenty prozy. Celem konkursu było rozbudzenie 

wśród uczniów zamiłowania do poezji, szerzenie kultury 
słowa poetyckiego oraz wspieranie uzdolnień recytator-
skich.

 ▶ Uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święciach zajęła I miejsce w Finale 
Wojewódzkiego konkursu ortograficznego „Ortografia 
na medal”. 

 ▶ 7 marca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święcicach brali udział w konkursie 
recytatorskim „Warszawska Syrenka”. Uczennica szkoły za-
jęła I miejsce w kategorii kl. VII – VIII i klas gimnazjalnych. 
Została wytypowana do udziału w 42 Finale Konkursu 
Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” w Mazowieckim 
Instytucie Kultury w Warszawie.

 ▶ 7 marca, gościem Przedszkola Publicznego Nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Mickiewicza był Proboszcz parafii w Ożarowie Mazo-
wieckim ks. Zdzisław Słomka czytając literaturę dziecięcą 
we wszystkich grupach.

 ▶ 6 marca w Przedszkolu Publicznym w Broniszach od-
było się spotkanie z pasjonatami średniowiecznego ry-
cerstwa polskiego. Podczas spotkania dzieci dowiedziały 
się o obyczajach rycerskich, obejrzały stroje króla, rycerza 
i dwórek oraz zbroję rycerską.

OŚWIATA

KALENDARZ WYDARZEŃ 

Gminny kalendarz wydarzeń dostępny jest na stronie 
www.ozarow-mazowiecki.pl 

uzupełniamy go systematycznie w różne informacje dotyczące imprez 
kulturalnych, sportowych, projektów edukacyjnych oraz społecznych. 

Organizatorów tego typu imprez zaplanowanych na terenie gminy zachęcam 
do przesyłania informacji na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl,  

w celu zamieszczenia w Kalendarzu wydarzeń.

 Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
 Wydział Spraw Społecznych
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 10 marca sala widowiskowa Domu Kultury „Uśmiech” zapełniła się publicznością. Na scenie pojawił się zna-
ny i lubiany aktor teatralny i telewizyjny – Robert Kudelski. 

 Większość z nas kojarzy go z popularnego serialu telewizyjnego „Na Wspólnej”, w którym wciela się w rolę Michała 
Brzozowskiego. Nie każdy jednak wie, że Robert Kudelski to absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej oraz Łódz-
kiej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. W 1997 roku zdobył pierw-
szą nagrodę na Festiwalu Piosenki Francuskiej. Zadebiutował rolą Romea 
w spektaklu szekspirowskim „Romeo i Julia”. Grał w popularnych serialach 
(„Klan”, „Na dobre i na złe”, „Lokatorzy”, „Złotopolscy”). W  2009 roku brał 
udział w V edycji programu „Jak oni śpiewają” zajmując III miejsce.
 Robert Kudelski podczas swojego recitalu zachwycił publiczność piękną 
barwą głosu za pomocą, którego stworzył niepowtarzalny, kameralny kli-
mat. Śpiewał o uczuciu z uczuciem. Publiczność podśpiewywała razem z ar-
tystą. Nie zabrakło takich utworów jak: „Ta ostatnia niedziela”, „Co mi Panie 
dasz”, „Jak Anioła głos”. Nie ograniczył się jednak do wykonania rodzimych 
piosenek. Zgromadzeni mogli usłyszeć także utwory w języku francuskim.
 Robert Kudelski ujął publiczność skromnością, naturalnością i nietuzin-
kowym poczuciem humoru. Swój występ zakończył życzeniami dla Pań, 
jak również dla Panów, których święto (Dzień Mężczyzn) przypadało w tym 
dniu. 
 A czy występ się podobał? O tym mogły świadczyć gromkie brawa... Ro-
berta Kudelskiego trzeba po prostu posłuchać!

Małgorzata Wdowiak
Dom Kultury „Uśmiech” 

 Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie w lutym zorganizowali akcję 
“Więcej niż dzień” w ramach współpracy z UNICEF. Celem kampanii jest dostarczenie pomocy ratującej zdro-
wie i życie noworodków na całym świecie oraz zapewnienie matkom odpowiedniej opieki okołoporodowej. 
Według danych UNICEF dla niemal 2 milionów noworodków rocznie ich pierwszy dzień życia jest zarazem 
ostatnim. Przekazywane darowizny służą zapewnieniu matkom i ich nowo narodzonym dzieciom dostępu do 
czystej wody i środków dezynfekujących, oraz organizowaniu opieki wykwalifikowanych lekarzy, położnych, 
pielęgniarek. 

Włączając się w tę akcję wolontariusze 
zorganizowali kiermasz zabawek. Ucznio-
wie bardzo chętnie podzielili się nimi, 
przynieśli wiele maskotek, gier, puzzli i in-
nych gadżetów, które można było zakupić 
za symboliczne kwoty. Zainteresowanie 
było ogromne, dlatego kiermasz, który 
w założeniu przewidziany był na jeden 
dzień przeciągnął sie jeszcze na kolej-
ne. Zebrano prawie 900 zł. Każda pomóc 
zwiększa szanse tych dzieci, zapewniając 
im i ich matkom podstawową opiekę me-
dyczną. Nawet najmniejsze wsparcie od 
każdego z nas przyczynia się do lepszego 
startu w życie dla najmłodszych. Wszyscy 
z wielką radością i zaangażowaniem wzię-
liśmy udział w tej kampanii. 

Agnieszka Lenartowicz

WIĘCEJ NIŻ JEDEN DZIEŃ
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Koncert dla dzieci
 W niedzielę 24 lutego 2019 na Scenie 
Ołtarzew gościliśmy zespół wokalny NotaBene, 
który zaprezentował piosenki dla dzieci 
ze swoich płyt.
 NotaBene to 17-osobowa grupa wokalna, śpiewająca 
a cappella. Utworzony przez grono muzykujących przyjaciół 
zespół działa regularnie od 2008 roku pod kierownictwem 
artystycznym znakomitego chórmistrza, aranżera i kom-
pozytora Andrzeja Borzyma. Grupę tworzą twórczy ludzie, 
zawodowo niekoniecznie związani ze środowiskiem mu-
zycznym, których połączyła radość wspólnego śpiewania. 
Swoimi występami udowadniają, że głos ludzki to najwspa-
nialszy instrument, z którego można wydobyć zaskakująco 
szeroką paletę barw. 
 W programie koncertu w Ołtarzewie artyści przedstawili 
wybór piosenek z dwóch płyt dla dzieci: „Gdyby tygrysy ja-
dły irysy” oraz „Pióra czy kolce?” Obydwa albumy zostały znakomicie przyjęte przez słuchaczy. Zaaranżowane przez 
Andrzeja Borzyma piosenki, stworzone przez znakomitych poetów (m.in. Wandę Chotomską, Danutę Wawiłow, Ewę 
Szelburg-Zarembinę) i kompozytorów (m.in. Adama Markiewicza, Jerzego Wasowskiego, Grzegorza Turnaua, Andrze-

ja Borzyma) wspaniale rozwijają dziecięcą wyobraźnię i uwrażli-
wiają najmłodszych na piękno muzyki. Warto dodać, że na albu-
mie „Gdyby tygrysy jadły irysy” usłyszymy gościnnie Wojciecha 
Malajkata, zaś na krążku „Pióra czy kolce?” wiersze Artura Andrusa 
mistrzowsko zinterpretował Piotr Fronczewski. W swoim reper-
tuarze grupa wokalna NotaBene sięga także po polskie piosen-
ki XX  stulecia, które zyskują nowe oblicze dzięki wyjątkowym 
aranżacjom Andrzeja Borzyma, a które można usłyszeć na płycie 
„Czarno na białym” ze specjalnym udziałem Pawła Wawrzeckiego.
 Na koncert do 300-osobowej sali w Ołtarzewie przybyło bardzo 
wielu małych melomanów wraz z opiekunami. Grupa NotaBene 
rozpoczęła koncert tytułowym utworem ze swej najnowszej płyty 
„Pióra czy kolce?”. Dzieci rozwikłały wiele muzycznych zagadek: 
co stało się z chomikiem, który zajadał marchewkę, jaką melodię 
mruczy Kubuś Puchatek w wiosenny dzień, na jakich instrumen-
tach gra Pan Listopad, co potrafią żyrafy, dlaczego Kubę-Bubę 

boli brzuch i jaką melodię wydzwoniły naprawione przez zegarmistrza – Pana Wahadło – zegary. Na pożegnanie ze-
spół NotaBene zaśpiewał znane kołysanki: „Idzie niebo ciemną nocą” do słów Ewy Szelburg-Zarembiny oraz „Ach śpij 
kochanie” Henryka Warsa do słów Ludwika Starskiego. 
 Koncert grupy wokalnej NotaBene został znakomicie przyjęty zarówno przez dzieci, jak i i ich rodziców. Wyda-
rzenia takie jak to najlepiej pokazują, jak wielkie jest zapotrzebowanie na dobrą i wartościową muzykę dla najmłod-
szych słuchaczy.

dr Mariusz Latek 
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 ,,Sportowy Ożarów”, ,,W Ożarowie (Mazowieckim) 
pływać każdy może po mistrzowsku”, ,,Dzień dziecka 
z wędką”, ,,Czytanie na trawie”, ,,Kulturalna Strasna 
Zaba”, „Planeta Wenus” to tylko niektóre z zadań pu-
blicznych, które uzyskały wsparcie finansowe na re-
alizację w 2019 roku. 
 Z końcem lutego rozstrzygnięty został ostatecznie 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
dla organizacji pozarządowych, ogłoszony na podstawie 
uchwalonego w listopadzie poprzedniego roku ,,Progra-
mu współpracy Gminy Ożarów 
Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publiczne-
go w 2019 roku”. Ze środków 
publicznych przeznaczono 
na ten cel kwotę prawie 1,5 mi-
liona złotych. Gmina Ożarów 
Mazowiecki rokrocznie wspiera 
działalność organizacji pozarzą-
dowych, dlatego przedstawi-
ciele trzeciego sektora chętnie 
składają oferty na zadania publiczne, z których mogą 
korzystać mieszkańcy. W tym roku wpłynęło ponad trzy-
dzieści wniosków o dofinansowanie realizacji zadań pu-
blicznych.
 Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rekre-
acji wpłynęło 18 ofert, z czego dofinansowanie otrzyma-
ło 15 zadań. Mieszkańcy, zarówno najmłodsi jak i dorośli, 
mogą korzystać z szerokiego wyboru wśród dyscyplin 

sportowych, które oferują organizacje: piłka nożna, pił-
ka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy i ziemny, sztuki 
walki, pływanie, kolarstwo, bieganie, szkółka wędkarska, 
fitness, joga oraz hokej podwodny. 
 Poza sportem gmina wspiera zadania z zakresu kul-
tury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki 
i krajoznawstwa oraz zdrowia. Z tej tematyki z 15 ofert, 
które wpłynęły, zdecydowano przyznać dofinansowanie 
dla 12 inicjatyw. W tym roku dofinansowanie obejmie 
m.in. zadania takie jak ,,Czytanie na trawie” realizowane 

przez Fundację ,,Nasz Macie-
rzysz”, projekt ,,Aktywni oża-
rowscy seniorzy” realizowany 
przez Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Wśród zadań jest też kil-
ka ciekawych propozycji na wa-
kacje dla dzieci i młodzieży. 
   Przyznając granty nie za-
pomniano o czworonożnych 
mieszkańcach gminy, wsparcie 
finansowe otrzymały dwie ofer-
ty z zakresu ekologii i ochro-
ny zwierząt. Przedstawiciele 

Fundacji ,,AR-KA-DO” zadbają o bezdomne psy i koty, 
a członkowie i wolontariusze Fundacji ,,Chcę mieć przy-
szłość” będą edukować mieszkańców podczas wykładów 
ornitologa i razem z całymi rodzinami budować domki 
dla ptaków i obserwować sowy.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z DOTACJAMI NA 2019 ROK

 Artur Andrus i jego przeboje piosenki kabaretowej, 
występ młodych ożarowskich piosenkarek, Wiesław 
Tupaczewski jako prowadzący i widownia wypełnio-
na po brzegi to podsumowanie pierwszego spotkania 
z cyklu Wieczory Żartu, pod patronatem burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego Pawła Kanclerza.
 Inauguracja cyklu odbyła się 15 marca w gościnnych 
salach Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim. Byli-
śmy również podczas tego wieczoru świadkami debiutu 
scenicznego ożarowskich, młodych talentów piosenkar-
skich Wiktorii Zdral, Wiktorii Smagi, Barbary Majewskiej, 
Bogusławy Witkowskiej i Alicji Nickeas. Miały one szansę 
zaprezentowania się szerszej publiczności.
 Gwiazdą wieczoru był Artur Andrus – dziennikarz 
i kabareciarz, którego twórczość podziwiają fani w każ-
dym wieku. Jego koncerty cieszą się dużą popularnością, 
a krążki sprzedają się w rekordowych ilościach. Wydał 
trzy płyty, album  Cyniczne Córy Zurychu  otrzymał na-
wet status platynowej! Wieloletni prowadzący program 

Powtórka z rozrywki oraz współpracujący na co dzień 
ze  Szkłem Kontaktowym w telewizji TVN24. Podczas 
wieczoru na żywo mogliśmy usłyszeć najbardziej znane 
utwory satyryka takie jak „Piłem w Spale, spałem w Pile”, 
„Baba na psy”, „Nazywali go Marynarz” i inne. 
 Gospodarzem wieczoru był Wiesław Tupaczewski – 
satyryk, znany z Kabaretu OT.TO.
 Mam nadzieję, że ten nowy kabaretowo-artystyczny 
projekt zdobędzie w Ożarowie wierną widownię. Na ko-
lejny wieczór z cyklu zapraszamy w maju, a jego gwiazdą 
będzie Grzegorz Halama.

    Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

Foto: M.Turkas

 Patronat nad projektem objął Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego – Paweł Kanclerz a gospodarzem i po-
mysłodawcą był Wiesław Tupaczewski

PIERWSZY WIECZÓR ŻARTU
Z ARTUREM ANDRUSEM
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KOLEJOWE ABC I PIERWSZA DAMA
AGATA KORNHAUSER – DUDA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUCHNICACH

 Co oznacza krzyż świętego Andrzeja, jakimi zna-
kami oznaczone są przejazdy niestrzeżone, po co sto-
ją białe słupki z czerwonymi znacznikami? Na te i inne 
pytania odpowiedzi szukali uczniowie klas drugich 
i trzecich Szkoły Podstawowej w Duchnicach. 

 Zajęcia odbyły się 18 marca br. w ramach ogólnopol-
skiej kampanii „Kolejowe ABC” podnoszącej świadomość 
najmłodszych dzieci pod auspicjami Urzędu Transportu 
Kolejowego. W ramach spotkania uczestnicy doskona-
lili znajomość zasad i przepisów, poznawali znaki infor-
macyjne, ostrzegawcze, znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie dworców i torów kolejowych. Dzieci brały 
udział w interaktywnej grze, rozwiązywały zadania, od-

wiedziły miasteczko ruchu kolejowego, poznały autorską 
postać nosorożca – Rogatka oraz otrzymały upominki za 
udział w zajęciach. 
 Akcja została objęta honorowym patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. W sposób 
szczególny  z zaangażowaniem w kampanię włączyła się 
Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser-Duda, która za-
szczyciła nas swoją obecnością i aktywnie brała udział 
w zajęciach ukazując dzieciom zasady drogowo-kolejowe 
dotyczące bezpieczeństwa. W wydarzeniu wziął udział 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz.

Foto: Sebastian Żukowski
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 Na hali widowiskowo-sportowej w Kręczkach, 
2 marca rozegrano 10. Mistrzostwa Polski Wyższych 
Seminariów Duchownych w Koszykówce. Tytuł mi-
strza Polski zdobył zespół kleryków z Wyższego Se-
minarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego w Ołtarzewie.
 Do finału weszły dwie drużyny: klerycy z Wyż-
szego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów 
z Łodzi oraz klerycy z Wyższego Seminarium Du-
chownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
w Ołtarzewie.

 Pierwsze miejsce i tytuł mistrza Polski Wyższych Semi-
nariów Duchownych w Koszykówce zdobył zespół klery-
ków z Ołtarzewa. To już drugie zwycięstwo pallotynów. 
W ubiegłym roku klerycy byli zwycięzcami turnieju, który 
odbył się w Radomiu
 Mecz finałowy był wyrównany. Cichym faworytem 
tegorocznych mistrzostw była drużyna franciszkanów, 
która po raz pierwszy wzięła udział w roz-
grywkach.
 Franciszkanie pokazali swoje umiejęt-
ności na wysokim poziomie. Nasza dru-
żyna zniosła ten mecz lepiej kondycyjnie 
i emocjonalnie – ocenił trener pallotynów, 
Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazo-
wieckiego. – Będziemy musieli trenować 
jeszcze intensywniej, żeby poradzić prze-
ciwnikom za rok.
 Burmistrz Ożarowa przez wiele lat tre-
nował koszykówkę, najpierw w klubie 
Polonia Warszawa, następnie w RKS „Skra” 
Warszawa. Jak sam przyznaje, trenowanie 
kleryków było dla niego zupełnie nowym 
doświadczeniem. – Prowadziłem różne ze-
społy, ale takiego nietypowego jeszcze nie 
miałem. Klerycy okazali się bardzo zdyscy-
plinowani, pracowali bardzo ciężko, solid-
nie. Dzisiejszy mecz wygrali bardzo ciężką 

pracą w obronie – ocenił.
 Zwrócił także uwagę, że oprócz sportowego sukcesu 
w pracy zespołowej ważnej jest także bycie razem i two-
rzenie wspólnoty. – W koszykówce wygrywa się pracą ze-
społową „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Oby 
ta zasada towarzyszyła wam później w kapłańskim życiu 
- życzył klerykom trener.
 W turnieju wzięło udział siedem zespołów, reprezen-
tujących seminaria z: Warszawy (seminarium warszaw-
sko-praskie), Gniezna, Krakowa, Łodzi, Opola, Białegosto-
ku i Ołtarzewa.

 

Organizatorem tegorocznych rozgrywek było Wyższe 
Seminarium Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie 
i władze miasta i gminy Ożarów Mazowiecki.

Tekst na podstawie artykułu: Agaty Ślusarczyk
https://warszawa.gosc.pl/doc/5370713.Klerykow-treno-
wal-burmistrz-Ozarowa-I-wygrali

PALLOTYNI  Z OŁTARZEWA MISTRZAMI POLSKI W KOSZYKÓWCE
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 38. edycja FORUM HUMANUM MAZURKAS już za 
nami. 9 marca w Mazurkas Conference Centre & Hotel 
w Ożarowie Mazowieckim odbył się benefis Witolda 
Mysyrowicza, któremu towarzyszył przegląd muzycz-
nych hitów jego życia w wykonaniu Orkiestry Roz-
rywkowej eM BAND pod dyrekcją Woytka Mrozka.

 Wydarzenie odbyło się z okazji 45-lecia pracy arty-
stycznej Witolda Mysyrowicza, kary-
katurzysty, plakacisty, grafika  oraz 
prezesa Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Karykatury. Artysta studio-
wał w warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych na Wydziale Grafiki, gdzie 
w  1973  r. uzyskał dyplom z wyróż-
nieniem w pracowni prof. Henryka 
Tomaszewskiego. Uczestniczył w kil-
kuset wystawach w Polsce i za grani-
cą, przygotował także wiele wystaw 
indywidualnych. Za swe prace otrzy-
mał ponad 150 nagród i wyróżnień 
w konkursach krajowych i międzyna-
rodowych. Jest także autorem trzech 
książek: „Cały mój świat na kartach 
papieru”, „Poczet monarchów Polski 
wg Witolda Mysyrowicza” oraz „Witold 
Mysyrowicz+5”. 
 Benefis był również okazją do 

otwarcia dwóch wystaw. 
Pierwsza z nich, „Żart 
i strzała”, to  wystawa 
prezentująca plakaty, 
rysunki satyryczne oraz 
ilustracje Witolda Mysy-
rowicza. Druga to „Mysy-
rowicz w karykaturach kolegów”, którą specjalnie dla be-
nefisanta stworzyli jego koledzy-artyści 
 W nastrój swingowy wprowadziła nas rewelacyjna 
orkiestra Em BAND Orchestra, grając wiele znanych stan-
dardów swingowych. Przy jej akompaniamencie wystąpi-
li znakomici soliści: Dominika Skalska, Wojciech Myrczek 
oraz sopranistka Lucyna Jarząbek. Prowadzący spotkanie 
Andrzej Bartkowski – Prezes grupy Mazurkas, wraz z mał-
żonką Ireną Bartkowską, zaprezentowali na scenie praw-
dziwy komediowy talent, występując w utworach przy-
gotowanych na cześć benefisanta. 
 Na bogaty dorobek artystyczny benefisanta składają 
się przede wszystkim prace z zakresu artystycznej grafiki 
wydawniczej i reklamowej, rysunku satyrycznego i pla-
katu. Artysta swoje rysunki satyryczne publikował m. in. 
w Szpilkach, Karuzeli, Odrodzeniu, Puk-puk, Sztuce, Try-
bunie, Prasie Polskiej oraz w dzienniku NIE. 
 Wieczór okrasiły też pokazy slajdów o życiu i twórczo-
ści głównego gościa wieczoru, projekcja impresji filmo-
wej „Dobry smak” w realizacji Jana Sumikowskiego i Ja-
niny Tuory, rysowanie na żywo karykatur gości benefisu 
i wiele innych atrakcji plastycznych, muzycznych, literac-
kich. Słowem: działo się w Mazurkasie! 

Magdalena Toboła
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel****

POLSKA SZTUKA PLAKATU 
I ZŁOTE LATA SWINGU 
NA XXXVIII FORUM HUMANUM MAZURKAS
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 Jak wyobrażasz sobie własną przyszłość? Widzisz 
siebie jako szefa kuchni lub pracownika hotelu? Pra-
gniesz uczestniczyć w zagranicznych stażach, kursach 
kosmetycznych czy baristy? Jeśli tak, to wybór naszej 
szkoły jest strzałem w dziesiątkę!
 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T. Halika 
przy ul. Poznańskiej 129/131 to szkoła kameralna, nowo-
czesna i otwarta na potrzeby uczniów. Młodzieży klas II 
i III oferujemy w ramach programu Erasmus + udział w za-
granicznych stażach w Palermo we Włoszech oraz Bristol 
w Wielkiej Brytanii. Dzięki nim uczniowie stają się bardziej 
mobilni na rynku pracy, a  poziom jakości i atrakcyjności 
kształcenia zawodowego w szkole zostaje podniesiony. 
Nasi uczniowie mogą brać także udział w bezpłatnych 
kursach: pracownik usług kosmetycznych, florysta, obsłu-
ga kas fiskalnych, komputer i Internet w zawodach tech-
nicznych, język angielski dla kucharzy i hotelarzy, usługi 
kelnerskie, usługi barmańskie. Od stycznia 2019 młodzież 
chętnie uczęszcza także na kursy: doradcy dietetycznego, 
usługi cateringowe, kurs pieczenia ciast, carving i deko-
racje potraw, barista oraz kurs komputerowy – układanie 
jadłospisów. 
 Ponadto uczniowie mają możliwości  rozwoju innych 
zainteresowań – sportowych czy chęci niesienia pomocy 
potrzebującym. W szkole działa też Szkolne Koło Caritas 
oraz Klub Honorowych dawców krwi i szpiku.
 Organizujemy konkursy – Danie Wielkanocne, Potra-
wy wiosenne czy Stół Wigilijny, obchodzimy różne świę-

ta, takie jak: Dzień Herbaty czy Czekolady, Mikołajki, Wa-
lentynki i wiele innych. 
 W szkole działa też Belferek, w którym uczniowie 
mogą kupić kanapki, obiady, ciastka przygotowywane 
przez kolegów i koleżanki w pracowni gastronomicznej. 
Zapraszamy absolwentów gimnazjów i klas VIII – zdoby-
cie zawodu i umiejętności to Twoja szansa na dobry start 
w życiu. 
 Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 
2019/2020 w cztero i pięcioletnim technikum to:
 – technik żywienia i usług gastronomicznych – nadbu-
dowa programowa gimnazjum i ośmioletniej szkoły pod-
stawowej
 – technik hotelarstwa – nadbudowa programowa gim-
nazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej
oraz w trzyletniej Szkole Branżowej I stopnia w zawodzie 
kucharz – nadbudowa programowa gimnazjum i ośmio-
letniej szkoły podstawowej.
 Serdecznie zapraszamy na dni otwarte 20.03.2019 r. 
(środa) i 5.06.2019 r.(środa) o godzinie 17. 

Nasze dane: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. T. Halika, ul. Poznańska 129/131, zsp1ozarow.edupa-
ge.org, tel. 22  722 41 93, szkolaozarow@poczta.onet.pl
Czekamy na Was – uczniów klas ósmych i tegorocznych 
przyszłych absolwentów gimnazjum!

HALIK - TWOJA SZKOŁA

Zakład Poligraficzny 
zatrudni osoby do obsługi automatu 

lakieru UV.,foliowania oraz sztancowania.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: 
glass.dobrzeniecki@gmail.com

lub tel. 510 287 223 

DAM PRACĘ

Organizator: Partnerzy: Sponsorzy:
Radny Powiatu 
Warszawskiego 
Zachodniego 
Michał Gajewski

Powiat 
Warszawski 
Zachodni

Biblioteki 
publiczne 
z powiatu 

warszawskiego  
zachodniego

 
1. Stwórz razem z bliskimi (bez użycia komputera) plakat 
w formacie A0, który zachęci do przeczytania Waszej ulubionej 
rodzinnej książki. Ruszamy 15 marca br. 
 
2. Do 26 kwietnia przynieś plakat do biblioteki publicznej, 
w której dowiedziałaś/-eś się o Konkursie. 
 
3. Na prace można głosować codziennie od 4 do 31 maja br. 
na stronie www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/czytanietolatanie 
 
4. Nagrodą za pierwsze trzy miejsca są vouchery na: 
1) widokowy lot balonem, 2) widokowy lot samolotem nad 
powiatem, 3) lot w tunelu aerodynamicznym we Flyspot.pl. 
 
5. Wynik głosowania zostaną podane 3 czerwca br. Uroczyste 
wręczenie nagród nastąpi 8 czerwca br. podczas Dni Ożarowa.   
 
6. Do książek, do piór, do skrzydeł! 
Biblioteki publiczne z powiatu warszawskiego zachodniego życzą 
wysokich lotów!

biblioteczny 
powiatowy 

rodzinny 
  

CZYTANIE TO LATANIE 
ZASADY KONKURSU: 
  
 

RÓBCIE PLAKAT 
I LEĆCIE 
 
  
 

Kontakt, szczegóły i regulamin: we własnej bibliotece 
lub biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/czytanietolatanie 

 

(fru, fru) 

KONKURS

na obszarze parku przy ul. Poniatowskiego, 
przy fontannie i Parku StreetWorkout, 

SSID:  UM_PRZY_PARKU
Sieć działa na częstotliwościach 2,4 oraz 5 GHz.

Pojedyncza sesja została ograniczona do 30 minut 

i przepustowości 1Mb/s.

HOT  SPOT 
w Parku Miejskim

O
ŚW
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
 – KWIECIEŃ

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

 ▶ 7 kwietnia - niedziela - godz. 12:00 Zapraszamy 
na spektakl teatralno - taneczno - muzyczny w wykona-
niu Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”. „Zwyczaje ponie-
działku wielkanocnego na Mazowszu”. Wstęp wolny!

 ▶ 14 kwietnia - niedziela - w godz. 10:00 - 14:00 Za-
praszamy na Ożarowskie Warsztaty Wielkanocne. W pro-
gramie m. in. wyrób stroików wielkanocnych, rodzinne 
wypieki z Akademią Ciastka oraz konkurs dla uczestni-
ków warsztatów. Wstęp wolny!

 ▶ 25 kwietnia - czwartek - godz. 10:00 Powiatowy Fe-
stiwal Piosenki o Zdrowiu

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292

 Zapraszamy wszystkich do Centrum Inicjatyw Spo-
łecznych „Przy Parku” (ul. Poznańska 292) na zajęcia 
cykliczne o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym 
i  profilaktycznym. Jeżeli masz swoje pomysły i inicja-
tywy, skontaktuj się z nami: cisprzyparku@gmail.com 
lub 22 292 61 61.
 Ponadto codziennie w godz. 14:00-17:00 wyrabia-

my spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (Bilet 
Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

 ▶ 26 marca rozpoczął się cykl 10 spotkań z rozwoju oso-
bistego dla kobiet „Świadoma Ja”. Warsztaty poprowadzi 
Gabriela Dmowska. Zapisy: cisprzyparku@gmail.com

FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ 7 kwietnia - niedziela - godz. 15:00 Rodzinne warsz-
taty wielkanocne. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na 
warsztaty z tworzenia ozdób świątecznych. Wstęp wolny!

 ▶ 28 kwietnia - niedziela - godz. 14:00 Przedstawienie 
teatralne dla dzieci pt. „Leśne Śmieciuchy” w wykonaniu 
Grupy Teatralnej ECHO. 

FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15

 ▶ 7 kwietnia - niedziela - godz. 17:00 Wielkanocne 
ozdoby świąteczne. Zapraszamy na zajęcia artystyczne 
dla dzieci i dorosłych. Wstęp wolny!

 ▶ 28 kwietnia - niedziela - godz. 17.00 Wernisaż prac 
i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „PANI 
WIOSNA”

K
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 15 marca ruszył w Bibliotece konkurs „Czytanie to latanie”. Chcemy, aby czytające rodziny pochwaliły się 
na plakacie ulubioną wspólną książką. W nagrodę Biblioteka wyśle trzy rodziny w lot nad powiatem. Do wy-
boru jest podróż balonem, lot samolotem lub swobodny lot w  tunelu aerodynamicznym. Tak, dobra lektura 
potrafi dodać skrzydeł. 
 Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim. Nagrody sponsorują AkademiaBalo-
nowa.pl, flyspot.pl i Radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego Michał Gajewski (lot samolotem). W konkursie biorą 
udział wszystkie gminy powiatu. Na  plakaty czekamy do 26 kwietnia. Na najlepsze głosujemy na stronie Biblioteki, 
a ogłoszenie wyników nastąpi 8 czerwca podczas Dni Ożarowa. Więcej szczegółów w Bibliotece. Fru-fru! 

Wojciech Albiński,
 Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim. 

LATAMY NAD POWIATEM. STARTUJEMY W BIBLIOTECE. KONKURS.

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 – KWIECIEŃ

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ Kolejna edycja Klubiku druku 3D - 6 kwietnia (sobo-
ta), godz. 10.00-12.00. 
Zajęcia z wolontariuszem Michałem Garbalińskim dla do-
rosłych i dzieci od lat siedmiu. Zgłoszenia telefonicznie 
lub na miejscu w Bibliotece.

 ▶ Warsztaty wielkanocne. Czyli zajączki, jajeczka, pa-
lemki - 12 kwietnia, godz.12.00-15.00. 
Nieoceniona w rękodziele Hania Wojaczek pomoże zro-
bić każdą świąteczną ozdobę. 
Wstęp wolny. I dla każdego.

 ▶ Zakończenie programu dla młodzieży „Mądrzy Cyfro-
wi”. Gość specjalny: raper MIKSER (2xF: Freestyle i Filozo-
fia). - 13 kwietnia, godz. 11.00-13.00.
Wybieramy projekt kampanii młodzieżowej, który repre-
zentować będzie naszą Bibliotekę w ogólnopolskim kon-
kursie (projekt realizowany wraz z google.pl i Fundacją 
„Cała Polska Czyta dzieciom”).

 ▶ Spotkanie z Kazimierzem Stachurskim otwierające 
projekt „My, Ożarowianie. Portrety współczesnych miesz-
kańców miasta i gminy.” - 24 kwietnia,  godz. 18.00-
20.00. 
Spotkanie dotyczy historii portretu w sztuce i tego, jak 
będziemy działać dalej. Naszym celem jest stworzenie 
kilkudziesięciu (fotograficznych i literackich) portre-
tów ożarowian.

FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ Międzynarodowy dzień książki dla dzieci. Korowód 
książki - Happening - 2 kwietnia, godz. 10.00-12.00. 
Obchody urodzin Hansa Christiana Andersena. Pochód 
dzieci, przebranych za postaci z bajek Andersena.

 ▶ Klub Pasjonatów – Gotowanie Wielkanocne – 4 kwiet-
nia, godz. 10.00-12.00. Jajeczko w klubie ;)

 ▶ Książka za książkę - kiermasz 7 kwietnia 14.00-18.00 
Biblioteka na wyjeździe w Wierzbowym Ranczu

 ▶ 48 urodziny Filii nr 1 - 15 kwietnia. Zapraszamy 
na tort urodzinowy przez cały dzień.

 ▶ Klub Pasjonatów - Ozdoby Wielkanocne - 11 kwiet-
nia. Tworzymy z naszymi Pasjonatami ozdoby, które póź-

niej zagoszczą przy stołach świątecznych.
 ▶ Książka i Róża - Happening 23 kwietnia Międzyna-

rodowy dzień książki i praw autorskich. Obdarowuje-
my mieszkańców Józefowa różą, z zaproszeniem do bi-
blioteki.

 ▶ Prelekcja w Klubie Pasjonatów pt;. „Prawo autorskie” 
25 kwietnia. Prawa autorskie - co wolno, a czego nie 
wolno kopiować z Internetu?

Program stały:
BIBLIOTEKA GŁÓWNA, UL. SZKOLNA 2

 ▶ Planszomania - Każdy poniedziałek, g. 14.00-16.00, 
Oddział dla Dzieci. Prowadzi wolontariusz Ernest Dziuba. 
Wstęp wolny.

 ▶ Czytanie na Dywanie - Każdy czwartek, godz. 17.00-
18.00, Oddział dla Dzieci. Zajęcia dla grupy dzieci w wie-
ku 4+. Na zapisy.

 ▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych, pierwsza środa 
miesiąca, 3 kwietnia godz. 17.00-18.00. Wypożyczalnia 
dla Dorosłych. Tym razem rozmawiamy o książce Mariu-
sza Szczygła „Kaprysik. Damskie historie”.

FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ Brydż - Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00. 
Wstęp wolny.

 ▶ Nauka gry w szachy dla dzieci - Każdy piątek, godz. 
18.00-19.00. Na zapisy.

 ▶ Klub Pasjonaci - Każdy czwartek, godz. 10.00-12.00.  
Wstęp wolny.

 ▶ Kurs komputerowy - Każdy poniedziałek, godz. 
10.30. Na zapisy.

 Informacje o wydarzeniach bieżących znajdują się 
w kalendarium na stronie Biblioteki, gdzie można również 
zapisać się na biblioteczny newsletter.
 Zapraszamy grupy na lekcje biblioteczne, warsztaty 
tematyczne, zamknięte kursy i mówione razem pokazy 
filmowe. Kontakt: Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim: 
22 722 12 65, Filia w Józefowie: 22 292 60 22, Filia w Świę-
cicach: 22 721 02 60.
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TA 19 marca Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłosił dwa konkursy na stanowiska:

dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11

 – dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Magiczny Ogród”, 
ul. Poznańska 135, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w §1, §2, §6 i §12 rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017. Poz. 1597). 

2. Zgodnie z §1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej 
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2017 poz. 1587), 
oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać. Szczegółowe informacje  pod poniższymi linkami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=12977
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=12976

3. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazo-
wiecki w Biurze Podawczym na parterze w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontak-
towym i dopiskiem „Konkurs – Szkoła Podstawowa Nr 2” w terminie do 04 kwietnia 2019 roku.

4. Niniejsze ogłoszenie będzie opublikowane na:
a) Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2;
b) Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim   
     http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/.
5. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W takim przypadku, oferta powinna być opatrzo-

na kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać 
elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. 
7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 

indywidualnie.

KONKURSY NA DYREKTORÓW
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy
Urzędem Miasta Ożarów Mazowiecki a Kancelarią Radców Prawnych 

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp.j.
zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych

udzielanych w ramach programu Prawnik Pierwszego Kontaktu.

Porady udzielane są:
 ▶ w każdy piątek w godzinach 11:00 – 13:00, w Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165, pokój 307 (III p.)
 ▶ we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw karnych i o wykroczenia

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt tel.: 22 652 31 15

www.radcowie-prawni.waw.pl                    Serdecznie zapraszamy!
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INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH W KASIE W URZĘDZIE MIEJSKIM 

 Uprzejmie informujemy, że obsługę kasową w Urzędzie Miejskim prowadzi Agencja Banku 
PKO BP. Przypominamy również, że wpłat z tytułu podatków i opłat na rzecz Gminy Ożarów Mazowiec-
ki można dokonywać w każdym oddziale Banku PKO BP bez dodatkowej prowizji.

Małgorzata Piotrowska
Skarbnik Gminy

 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza Pracodawców  
do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej, długotrwale 
bezrobotnych oraz z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 
pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)” współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22 725-42-91 w. 122

Firma DTS Transport 
poszukuje pracowników do pracy na 

magazynie. Praca w Duchnicach. 
Atrakcyjne wynagrodzenie.  

Więcej informacji pod numerem: 
600 355 592 lub 600 335 485. 

 • RECEPC JONISTA /  TK A  
ASYSTENT /  K A BIUR A

 • SPEC JALISTA DS. 
ADMINISTR AC JI  W INNOWAC JI

M iejsce prac y :  Warszawa/O łtar zew

Oferujemy: Pracę w dynamicznie rozwijającej się 
firmie badawczo-rozwojowej

Przyjazną atmosferę 
Możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział 

w szkoleniach, kursach
Prywatną opiekę medyczną i pakiet socjalny

Informujemy, że w drugiej połowie 2019 roku przenosimy 
siedzibę główną do nowo wybudowanego innowacyjnego Cen-
trum Badawczo-Rozwojowego w podwarszawskim Ołtarzewie.

Wszelkie szczegóły i pełna treść ogłoszeń: https://inphotech.
pl/brand/career#carrier1

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o przesyłanie 
dokumentów aplikacyjnych wymienionych w ogłoszeniach 
znajdujących się na naszej stronie na adres jobs@inphotech.pl

 W dniach 10 i 11 kwietnia 2019 r. (środa 
i czwartek) na terenie gminy Ożarów Mazowiecki 
zorganizowana zostanie zbiórka odpadów wiel-
kogabarytowych dla właścicieli nieruchomości 
jednorodzinnych.

 W ramach zbiórki mieszkańcy mogą wystawić 
meble, materace, dywany, kartony, sztuczne choinki, 
rowery, lampy, lustra, okna (do 5 szt.), drzwi (do 5 szt.), 
opony od samochodów osobowych (do 5 szt.), arma-
turę sanitarną oraz sprzęt AGD i RTV. Nie będą odbie-
rane zmieszane odpady komunalne, azbest, papa, 
eternit, odpady zielone oraz pobudowlane.

 Tegoroczna akcja zbierania odpadów wielkoga-
barytowych przewidziana jest na dwa dni, jednak 
zgłoszone do odbioru odpady należy przygotować 
na 10 kwietnia na godz. 6.00. 

 Warunkiem uczestnictwa w zbiórce jest zgłosze-
nie zapotrzebowania odbioru do dnia 5 kwietnia 
br. (piątek). Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 
pod nr tel.: 22 731 32 63, 731 32 64, e-mailowo: odpa-
dy@ozarow-mazowiecki.pl bądź osobiście w  siedzi-
bie Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 w Ożaro-
wie Mazowieckim (I piętro, pok.112).
      

  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

DAM PRACĘ
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1. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 13 maja 
2019 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego). Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy 
delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego.
2. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
upływa w dniu 17 maja 2019 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.
3. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upły-
wa w dniu 24 maja 2019 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu 
oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 26 maja 2019 r. w go-
dzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
4. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybra-
nym przez siebie obwodzie głosowania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych upływa w dniu 21 maja 2019 r..  Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

Państwowa Komisja Wyborcza

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI 
WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R.

 17 lutego podsumowaliśmy pierwszą edycję Kam-
panii Społecznej „Mała Książka – Wielki Człowiek” 
w ożarowskich bibliotekach, która trwała od paź-
dziernika do grudnia 2018 roku. Dzięki akcji Biblio-
teka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim wzbogaciła 
się o blisko 80 nowych, trzyletnich Czytelników.
 Z całymi rodzinami, w których znalazły się dzieci bio-
rące udział w akcji, tj. regularnie odwiedzające bibliotekę 
i wypożyczające książki, spotkaliśmy się w Hotelu Mazur-
kas na Balu Karnawałowym prowadzonym przez Teatr 
Złoty Dukat. Po wspaniałych animacjach, korowodach, 
tańcach i zabawach rozdaliśmy Dyplomy Małego Czytel-
nika i zaprosiliśmy dzieci i rodziców do dalszego, równie 
częstego odwiedzania bibliotek.
 Serdecznie dziękujemy prezesowi Hotelu Mazurkas 
Panu Andrzejowi Bartkowskiemu za ogromną pomoc 
organizacyjną i nieodpłatne użyczenie sali i Pracowni 
Cukierniczej Jancewicz z Józefowa za ufundowanie po-
częstunku dla uczestników balu. A dzieciom i rodzicom 
dziękujemy za wspaniałą zabawę!
 Przypominamy, że akcja trwa nadal, teraz po karty 
i pakiety książek zapraszamy do bibliotek tegoroczne 
trzylatki – dzieci z rocznika 2016. Od września rusza zaś 
nowa edycja programu, w której nasze biblioteki także 

wezmą udział. Po pakiety startowe zaprosimy wówczas 
wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, czyli roczniki 
2013–2016. Dzieci z rocznika 2015 i 2016, które uczestni-
czyły w pilotażu będą mogły również wziąć udział w te-
gorocznej edycji. Szczegóły podamy już wkrótce.

Ewa Sobieraj
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”
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Fit na wiosnę czyli… 
sałatka Wiosenna witamina

Z przepiśnika pana domu K
Ą
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 K
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Pani

Składniki na dwie porcje:
 ▶ ogórek świeży 
 ▶ 5 sztuk suszonych pomidorów w oleju
 ▶ 1 gruszka świeża
 ▶ 5 plastrów szynki szwarcwaldzkiej
 ▶ 2 garści orzechów nerkowca
 ▶ 2 garści szpinaku baby świeżego
 ▶ ½  średniej czerwonej cebuli lub 1 mała
 ▶ 8 pomidorków koktajlowych

Sos do sałatki:
 ▶ około 150 ml oliwy z suszonych pomidorów 
 ▶ 1 łyżka octu balsamicznego
 ▶ 1 łyżka musztardy francuskiej
 ▶ zioła prowansalskie do smaku

Wykonanie:
 Szpinak wkładamy do salaterki, kroimy suszone po-
midory w paski, ogórek i gruszkę w półplasterki. Po-
midory koktajlowe myjemy i kroimy na pół, natomiast 
cebulę „w piórka”. Wszystkie składniki układamy na szpi-
naku. Szynkę szwarcwaldzką podsuszamy w piekarniku 
z termoobiegiem (temp. 150 stopni) przez 5-8  minut. 
Następnie po wystudzeniu pokruszyć na kawałki i wraz 
z uprażonymi na suchej patelni nerkowcami posypać po-
zostałe  składniki w salaterce. 
 Wszystkie składniki do sosu umieścić w słoiku 
i wstrząsnąć, żeby się wymieszały. Polać sałatkę bezpo-
średnio przed podaniem.  Smacznego!

AB

 Warzywa powinny być podstawą każdej diety. Surowe, gotowa-
ne i pieczone zawierają dużo witamin i mikroelementów. Ich jedze-
nie sprawia, że organizm  lepiej funkcjonuje. Można je przyrządzać 
na wiele sposobów.  Dzisiaj chcemy zaproponować sałatkę wiosenną. 
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KĄCIK ADOPCYJNY
Prowadzony przez Fundację AR-KA-DO
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Kontakt: Dorota 507-415-468, Kasia 665-158-238 po godz. 16.00,
Kasia 602-655-645, po godz. 17.00

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH. 
Niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy.

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Redaktor Naczelna,
KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

SKŁAD TEKSTU: PDF STUDIO Paweł Krupa, ul. Dmowskiego 70B/43, 05-850 Ożarów Mazowiecki
DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, ul. Wspólna 12B, 05-850 Gołaszew

ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”
tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl,

ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Podaruj im to, co najcenniejsze – własny dom i miłość!
Psiaki polecające się do adopcji!

Fredzio to średniej wielkości ok 10 letni porzucony psiak. Od wielu 
lat bezdomny. Bardzo kocha człowieka, jest przyjacielski, ciepły i weso-
ły. Dobrze nastawiony do innych zwierząt, potrafi chodzić na smyczy. 
Ma wielkie serce i byłby przeszczęśliwy gdyby zaopiekował się nim ktoś 
o równie ciepłym usposobieniu. Zasługuje na wspaniały dom… Fredzio 
może zamieszkać z dziećmi. Na nowy dom czeka obecnie w domu tym-
czasowym. Kontakt 502 708 954, 507 415 468.

Pako (nr schroniskowy 2209) w typie 
labradora – W wielkim psie jeszcze większe serce. Pies był źle traktowany, nawet bity. 
Ponad rok temu trafił do schroniska. Nadal kocha ludzi, nadal ufa i chce być blisko nich. 
Pako to duży psiak w typie labradora ( jest nieco większy od labradora, ma nieco dłuższe 
łapy). Kocha dzieci, łagodny, bez problemu dogaduje się z suniami, z chłopakami bywa 
różnie. To bardzo żywiołowy i silny pies. Mało kto potrafi utrzymać go na smyczy. Za to 
wypuszczony na wolny wybieg, nie ucieka, ale zawołany od razu przybiega. Dla Pako 
najlepszy byłby dom z ogrodem ( mieszkanie w bloku tylko pod warunkiem zapewnie-
nia odpowiedniej dawki ruchu oraz właściciela, który będzie w stanie utrzymać psiaka 
na smyczy). Pako nadaje się bez problemu na psa rodzinnego, ok. 7 - 8 lat, przebywa 
w schronisku, kontakt w sprawie adopcji 505-110-564, 665-158-238, 507-415-468

ZAZNAĆ TROCHĘ SZCZĘŚCIA NA KONIEC....
Figa (nr 2197) to już staruszka. Miała ciężkie życie. Uwiązana ciężkim 

łańcuchem do budy, rodziła szczeniaki , w zamian dostając zlewki do je-
dzenia . Nikt jej nie kochał, nikt nigdy nie dał jej ciepła... Ot, suka, o którą 
nikt nie dbał. Kiedy przestała być potrzebna, trafiła do schroniska . Figa 
ma ok. 10 lat, ile jej jeszcze zostało? Czy wystarczy czasu, żeby zaznać tro-
chę szczęścia? Serce pęka na myśl, że może nigdy tego nie doczekać ....

Figa jest większą sunią, ciut za kolano, ma w sobie odrobinę owczarka. 
Jest łagodna, spokojna i grzeczna. Kocha ludzi i akceptuje inne psy. Potra-
fi chodzić na smyczy . Kontakt tel. 507 415 468, 505110564

FIGA CZEKA NA SWÓJ WIELKI CUD...

Psy znalezione!
Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, 

trafiają do Schroniska dla Bezdomnych Zwierzątw Milanów-
ku. Kontakt do schroniska 509 441 902.

Jeśli zechciałby ktoś z Państwa nas wspomóc będzie-
my wdzięczni za karmę, koce i wpłaty na rzecz potrzebują-
cych zwierząt.

Fundacja AR-KA-DO
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

61 1600 1417 1845 4944 9000 0001



Od 2014 roku na terenie gminy działa bezpłatny mo-
bilny system powiadamiania i ostrzegania. Jest to for-
ma szybkiego przekazu informacji przez Urząd Miejski 
mieszkańcom. System za pośrednictwem bezpłatnych 
SMS informuje o zagrożeniach (wichury, nawałnice, 
powodzie, blokady dróg, itp.) oraz o ważnych wydarze-
niach lokalnych (festyny, imprezy sportowe). 

 
System został uruchomiony w trosce o Państwa bez-

pieczeństwo, przekazuje informacje o zagrożeniach po-
godowych i hydrologicznych oraz informuje o bieżących 
sprawach ważnych w relacjach Urząd Miejski – Mieszkań-
cy. Poprzez system staramy się powiadamiać o zamknię-
ciu dróg, wyłączeniach prądu, wody, robotach drogo-
wych i proponowanych objazdach. 

Mieszkańcy, którzy korzystają z aplikacji dowiadują 
się również dzięki niej jako jedni z pierwszych o rozpo-
czętych inwestycjach.   

Aplikacja BLISKO (komunikator SISMS) posiada moż-
liwość wybrania tematu przysyłanych wiadomości.  
Do wyboru mamy następujące kategorie: aktualności, 
powiadomienia o zagrożeniach, powiadomienia o utrud-
nieniach, komunikaty, wydarzenia. 

Jedyny koszt jaki Państwo poniesiecie jest związany 
z aktywacją usługi i dotyczy wysyłki smsa aktywacyjne-
go pod nr telefonu 661 000 112 (koszt wysłania SMS  jest 
zgodny z Państwa planem taryfowym).

Poprzez aplikację przekazujemy informację pra-
wie pięciuset mieszkańcom, którzy aktywowali usługę 
na  swoim telefonie lub korzystają z bezpłatnej aplikacji 
na smartfona. Komunikaty dotyczą całego terenu Gminy, 
obecnie planujemy podjąć prace nad utworzeniem pod-
grup w niektórych kategoriach dot. poszczególnych so-
łectw lub części gminy. 

Aplikacja BLISKO (komunikator SISMS) to bardzo dy-
namiczne narzędzie, które staramy się jak najbardziej 
dostosować do Państwa potrzeb. Staramy się, żeby na-
rzędzie to było jak najbardziej dedykowane dla miesz-

kańców i dostarczało tylko istotnych informacji. 
Pracujemy również nad uruchomieniem systemu, 
poprzez który mieszkańcy będą mogli informować 
nas o ważnych zdarzeniach ze swojego otoczenia.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą  
Państwo na stronie  www.sisms.pl/rejestracja/
nadawca/d29e2303/Gmina-Ożarów-Mazowiecki  

Film prezentujący aplikację BLISKO: 
www youtube.com/watch?v=HmVObuRb1_0. 

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji!

  Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik 
Wydział Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego

BEZPŁATNY MOBILNY SYSTEM 
POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA
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Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Droga Sąsiadko, Drogi 
Sąsiedzie, jeśli chcesz 
aby Twoja osoba 
została zapisana 
w historii miasta, 
na fotografii i w formie 
literackiej, zgłoś się 
do Biblioteki.
 
Otwieramy pracownię 
portretową. Nad 
fotografiami pracuje 
Kazimierz Stachurski. 
Sylwetki pisze 
Wojciech Albiński. 
Autorów portretów 
może być więcej. 
Z portretów chcemy, 
aby kiedyś powstała 
książka.

My, Ożarowianie.
Portrety 
mieszkańców 
miasta i gminy 
2019-2021
 
 

Zapraszamy na spotkanie 
otwierające projekt 
i rozmowę o portretach 
w sztuce. 
 

 

 

13.04.2019. 

godz.11.00, 

Sobota

 

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Zakończenie 
i podsumowanie 
programu "Mądrzy 
Cyfrowi".
 
Tego dnia wybieramy 
projekt
młodzieżowej 
kampanii społecznej, 
który reprezentować 
będzie naszą
Bibliotekę w 
ogólnopolskim 
konkursie.
 
WSTĘP WOLNY

Jak osiągać cele w życiu? 
Psychologia w Bibliotece
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