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Z PRACY BURMISTRZA

Dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi naszych gminnych szkół 
i przedszkoli za przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

Szczególne podziękowania należą się Paniom i Panom dyrektorom, którzy na wiele tygodni 
przed pierwszym dzwonkiem dbają o to, aby wszystko zapięte było na przysłowiowy ostatni 
guzik. Jak co roku mogłem się przekonać, że te ważne uroczystości organizowane z udzia-
łem nauczycieli, dzieci i rodziców zasługują na ocenę celującą. Dziękuję także Panu Dyrek-
torowi Zbigniewowi Rybakowi i całemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół 
i Przedszkoli za dopilnowanie głównych remontów placówek oświatowych. Jak wynika z da-
nych ZASiP do placówek gminnych uczęszczać będzie w roku szkolnym 2009/2010 - 2264 
uczniów, wynik ten plasuje naszą gminę na drugim miejscu w powiecie warszawskim za-
chodnim (Błonie - 2283 dzieci, Łomianki - 2082 dzieci, Leszno -1171 dzieci). Cieszę się z nowych 
boisk i bieżni niedawno uroczyście udostępnionych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Płochocinie i proszę, aby były dobrze wykorzystane, a to zależy głównie od uczniów i na-
uczycieli, którzy mają pamiętać o harmonijnym rozwoju dzieci i młodzieży, bo w zdrowym 
ciele jest zazwyczaj zdrowy duch.
 Dziękuję także naszym drogim kombatantom, żołnierzom Armii Krajowej z Koła „Jawo-
rzyn” oraz Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, za współpracę przy re-
nowacji Cmentarza Wojennego w Ołtarzewie i organizacji 70. Rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej. 
Zawsze we wrześniu z wdzięcznością i szacunkiem wspominamy poległych w drugiej wojnie 
światowej żołnierzy, powstańców Powstania Warszawskiego i partyzantów, których groby, 
oprócz polskiej ziemi, spotkać można w wielu krajach Europy. Rok 2009 szczególnie bogaty 
jest w jubileusze związane z walką o wolność Ojczyzny w tym roku świętujemy 70. rocznicę 
powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fenomenu nie znanego w innych krajach, w któ-
rym funkcjonowały szkolnictwo, sądownictwo i oczywiście siły zbrojne. 
 Zapraszam w imieniu Kombatantów i własnym na uroczyste nabożeństwo i koncert 
Chóru Wojska Polskiego, jakie odbędą się 3 października 2009 roku o godzinie 18.00 w Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie w 65. rocznicę zakończenia Powstania Warszaw-
skiego, którego ostatni akt dokonał się w naszym mieście.
 Informuję, iż od października br. sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w Domu 

Kultury „Uśmiech” przy ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie Mazowieckim, w Sali na 

parterze.

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na październik:

  Umarłych wieczność dotąd trwa

  dokąd pamięciom się im płaci.

       Wisława Szymborska

z pracy Urzędu Miasta 
 Zakończono zadania: 

• montaż 3 wiat przystankowych dla autobusów przy ul. Poznańskiej

• remont budynku Pływalni Miejskiej w Ożarowie 

• remont dachu na budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Ożarowie

• remont budynku Szkoły Podstawowej w Święcicach

• remont przedszkola Nr 2 w Ożarowie

• wykonanie dwóch studni chłonnych przy ul. Klonowej w Szeligach 

• utwardzanie nawierzchni dróg mieszanką mineralno-bitumiczną – ul. Daleka, Cicha, Nieznana

• budowę kładki dla pieszych na ul. Floriana w Ożarowie

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE
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 Podpisano umowy dotyczące następujących zadań: 

• dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 

2009/2010

• dowóz dzieci z terenu Gminy do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, na pływalnię oraz na zawody sportowe 

• dostawa fotoradaru wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem dla Straży Miejskiej 

• budowa stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie

• budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalno-komunalnego w Umiastowie

• przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie osiedla Kabel w Ożarowie 

• remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie  

• budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Dobrej w Ożarowie

• wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Konotopskiej 6 w Ożarowie 

• opracowanie projektu i budowę trybun boiska sportowego klubu KS „Ożarowianka” 

• rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie

• montaż opraw oświetleniowych na terenie boiska przy Szkole Podstawowej w Płochocinie

• budowa oświetlenia ul. Muzycznej w Ożarowie

• wykonanie instalacji wentylacyjnej hali sportowej w Szkol Podstawowej Nr 2 w Ożarowie

• przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Parkowej w Ożarowie

 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych w Józefowie

• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Krętej wraz z infrastrukturą towarzy-

szącą (postępowanie powtórzone)

• zakup samochodu pogotowia technicznego dla „Energetyki Ożarów Mazowiecki”

 We wszystkich placówkach oświatowych odbyły się uroczyste inauguracje roku szkolnego. 

 Przyjęto do realizacji wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla 74 uczniów oraz 3 wnioski o przyzna-

nie zasiłku szkolnego (losowego). 

 10 września 2009 roku został złożony do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2009 z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli na 

podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. 

 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ołtarzewie zaprezentowali program 

patriotyczny z okazji rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej.

 W ramach pierwszej edycji rządowego programu „Radosna Szkoła” zostały przyznane środki finansowe 

w kwocie 12 000 złotych na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla Szkoły Podstawowej 

im. Szarych Szeregów w Płochocinie.

 Wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu gminy zgłosiły swe uczestnictwo w programie „Owoce w Szkole” do 

terenowego oddziału Agencji Rynku Rolnego. Program polega na dostarczeniu owoców dzieciom w placów-

kach oświatowych.

 Od 1 września do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Ożarów Mazowiecki uczęszcza:

• do Przedszkoli – 401 dzieci,

• do Szkół Podstawowych – 1249 uczniów,

• do Gimnazjów – 614 uczniów.

 Imprezy i wydarzenia w Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie i w Józefowie

• 6 września – występy zespołów z Domu Kultury podczas Dożynek Gminnych w Ołtarzewie - „Ożarowiacy”, 

„Ożarowskie Kumoszki”, „Wesołe Wdówki”. 

• 13 września – odbył się wieczorek taneczny dla seniorów.

• Od 21 sierpnia do 17 września organizowano spotkania z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w ramach projektu „Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki”. 

• 20 września - odbył się wernisaż prac wykonanych przez uczestników zajęć IV grupy pracowni malarstwa 

i rysunku. Na wystawie znalazły się obok prac wykonanych na zajęciach w pracowni również te wykonane 

w domu. Wernisaż uatrakcyjniły koncerty wykonane przez Karinę Kowalczyk uczennicę  6 klasy  Szkoły Podsta-

wowej w Płochocinie  grającej na  skrzypcach i fortepianie oraz Bogumiła Hausenplas  ucznia  III klasy Gimna-

zjum w Płochocinie grającego na wiolonczeli. 

Burmistrz – Kazimierz K.Stachurski

OŚWIATA 
I SPORT

KULTURA
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W dniu 31 sierpnia 2009r. na XLI sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 364/09
w sprawie: zmiany uchwały Nr 325/09 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wiecki z dnia 03 czerwca 2009 roku 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki na lata 2009-
-2013

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się Rozdział V załącznika do 

uchwały Nr 325/09 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 

2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki na lata 2009-2013, 

zatytułowany: „Plan finansowy realizacji 

lokalnego programu rewitalizacji”, nada-

jąc mu brzmienie zgodne z załącznikiem 

do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 

Rada Miejska w obecności 12 radnych - 
12 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 364/09 
w sprawie zmiany uchwały Nr 325/09 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie 
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na 
lata 2009-2013.

UCHWAŁA Nr 365/09
w sprawie: zmiany uchwały budżeto-
wej na rok 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 

1.200.788 zł, zwiększyć dochody gminy o 

kwotę 148.646 zł zgodnie z Załącznikiem 

Nr 1. Plan wydatków po zmianach stano-

wi wielkość 75.508.187 zł

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

1.206.538 zł, zwiększyć wydatki gminy 

o kwotę 954.396 zł zgodnie z Załączni-

kiem Nr 2. Plan wydatków po zmianach 

stanowi wielkość 90.697.891 zł

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

15.189.704 zł. zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środ-

ków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy, w tym wynikających z 

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-

głych w kwocie - 6.489.704 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 

8.700.000 zł.

Rada Miejska w obecności 12 radnych - 
11 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 365/09 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2009.

UCHWAŁA Nr 366/09
w sprawie: udzielenia dotacji celo-
wej na pomoc finansową dla Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego na 
zakup samochodu cysterny dla Ko-
mendy Powiatowej Straży Pożarnej 
w Błoniu.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Udzielić pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Powiatu Warszawskie-

go Zachodniego w wysokości 60.222 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie za-

kupu samochodu cysterny dla Komendy 

Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu.

§2

Środki na pomoc finansową zabezpie-

czyć w budżecie gminy na rok 2009 w 

dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 

75411 „Komendy powiatowe Państwo-

wej Straży Pożarnej”.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Rada Miejska w obecności 12 radnych - 
11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się” podjęła Uchwałę Nr 366/09 
w sprawie udzielenia dotacji celowej na 
pomoc finansową dla Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego na zakup samochodu 
cysterny dla Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Błoniu.

UCHWAŁA Nr 367/09
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 
2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

60.222 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 90.758.113 zł.

§2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

15.249.926 zł. zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środ-

ków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy, w tym wynikających 

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-

głych w kwocie - 6.549.926 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 

8.700.000 zł.

Rada Miejska w obecności 12 radnych - 
11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się” podjęła Uchwałę Nr 367/09 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie Miasta i Gminy na rok 2009.

UCHWAŁA Nr 368/09
w sprawie: dopuszczenia zapłaty po-
datków stanowiących dochody bu-
dżetu Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki kartą płatniczą.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Dopuszcza się zapłatę podatków stano-

wiących dochody budżetu Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki kartą płatniczą.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Mazowieckiego.
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Rada Miejska w obecności 12 radnych – 
11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się” podjęła Uchwałę Nr 368/09 
w sprawie dopuszczenia zapłaty podat-
ków stanowiących dochody budżetu Mia-
sta i Gminy Ożarów Mazowiecki kartą 
płatniczą.

UCHWAŁA Nr 369/09
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Skarbu Państwa udziału 7/8 w 
nieruchomości położonej w Ożaro-
wie Mazowieckim przy ul. Mickiewi-
cza 51.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nieodpłatne przeję-

cie od Skarbu Państwa na rzecz Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki udziału 7/8 w 

nieruchomości położonej w Ożarowie 

Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 51 

oznaczonej jako dz. ew. nr 266/1 o pow. 

0,3204 ha z obr. 10 uregulowanej w KW 

nr WA1P/00009025/1.

§2

Nieruchomość powyższą przeznaczyć na 

wybudowanie przedszkola publicznego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 369/09 w 
sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skar-

bu Państwa udziału 7/8 w nieruchomości 
położonej w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Mickiewicza 51.

UCHWAŁA Nr 370/09
w sprawie: nabycia udziału 1/8 w 
nieruchomości położonej w Ożaro-
wie Mazowieckim przy ul. Mickiewi-
cza 51

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nabycie na rzecz Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki udziału 1/8 w 

nieruchomości położonej w Ożarowie 

Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 51 

oznaczonej jako dz. ew. nr 266/1 o pow. 

0,3204 ha z obr. 10 uregulowanej w KW 

nr WA1P/00009025/1.

§2

Przeznaczyć środki na zakup udziału w 

nieruchomości zabezpieczone w bu-

dżecie na 2009 r. na podstawie Uchwały 

Nr 292/09 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 21 stycznia 2009 r. 

w dziale 700 rozdział 70005 pkt.1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Rada Miejska w obecności 12 radnych - 
12 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 370/09 
w sprawie nabycia udziału 1/8 w nierucho-
mości położonej w Ożarowie Mazowiec-
kim przy ul. Mickiewicza 51

UCHWAŁA Nr 371/09
w sprawie: nabycia na własność Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki działek dro-
gowych położonych w Ożarowie Ma-
zowieckim przy ul. Kusocińskiego

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nabycie na własność 

Gminy Ożarów Mazowiecki

następujących działek:

-dz. ew. nr 274/1 o pow. 0.0107 ha,

-dz. ew. nr 274/2 o pow. 0.0119 ha,

-dz. ew. nr 273/7 o pow. 0.0071 ha,

-dz. ew. nr 273/8 o pow. 0.0014 ha

położonych przy ul Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim obr. 010.

§2

Przeznaczyć środki na zakup działek za-

bezpieczone w budżecie na 2009 r. na 

podstawie Uchwały Nr 292/09 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 

dnia 21 stycznia 2009r. w dziale 700 roz-

dział 70005 pkt.1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 371/09 w 
sprawie nabycia na własność Gminy Oża-
rów Mazowiecki działek drogowych poło-
żonych w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Kusocińskiego.

Pełna treść uchwał oraz załączników  do wglą-
du w UMIG w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Kolejowa 2, pok. 101 lub na stronie www.
bip.ozarow-mazowiecki.pl
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RADOSNE ŚWIĘTO PLONÓW
W Gminie Ożarów Mazowiecki od wielu lat na początku wrze-

śnia uroczyście obchodzimy dożynki gminne. W tym roku 

uroczystości dożynkowe odbyły się w niedzielę 6 września. 

 Rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. o godz. 12.00 w Koście-

le Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarze-

wie, celebrowaną przez księży proboszczów wszystkich gmin-

nych parafii. Starostami tegorocznych dożynek byli Państwo 

Katarzyna i Włodzimierz Walerianowie prowadzący ro-

dzinne gospodarstwo rolne w Kaputach. 

 Następnie w uroczystej procesji przedstawiciele sołectw 

gminy wnieśli kosze dożynkowe, w których znajdowały się 

owoce i warzywa, kwiaty i zioła zebrane z gminnych pól. Wie-

niec dożynkowy wniosły dzieci z zespołu ludowego „Ożaro-

wiacy”.

 Po uroczystej Mszy Św. korowód dożynkowy wyruszył na 

stadion Uczniowskiego Klubu Sportowego Ambra w Ołtarze-

wie, na którym odbył się Festyn Rodzinny. Na czele korowo-

du powozami wjechali starostowie dożynek i zespół ludowy 

„Ożarowiacy”. 

 Zgodnie z tradycją Starostowie wręczyli Gospodarzowi 

dożynek Panu Kazimierzowi Stachurskiemu - Burmistrzowi 

Ożarowa Mazowieckiego symboliczny bochen chleba. 

 Rozpoczęło się radosne świętowanie. Festyn przeplatany 

konkursami, występami artystów i kabaretów trwał do go-

dziny 22.00. Wystąpili: Zespół Ludowy „Ożarowiacy”, Zespół 

Seniorów „Wesołe Wdówki”, Ożarowskie Kumoszki, Kapela 

Praska, Kabaret Masztalskich. Gwiazdą wieczoru był zespół 

BOYS, który blisko tysięczną publiczność wspaniale rozgrzał 

zachęcając do wspólnego śpiewania i zabawy. 

 W czasie festynu miała miejsce także podniosła uroczy-

stość wręczenia 12 rolnikom odznaczenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”. 

Otrzymali je: 

 Pan Grzegorz Duralski z Pogroszewa

 Pan Wiesław Sandomierski z Kaput

 Pan Sławomir Sandomierski z Kaput

 Pan Wacław Możdżyński z Umiastowa

 Pan Andrzej Urbaniak z Umiastowa

 Pan Jacek Wardecki z Umiastowa

 Pan Marek Włodarczyk z Pogroszewa

 Pan Piotr Skalski z Duchnic

 Pani Sabina Skalska z Duchnic

 Pani Wiesława Gołębiewska ze Święcic

 Pan Zbigniew Gołębiewski ze Święcic

 Pan Dariusz Nowakowski z Ołtarzewa

 Ogłoszono także wyniki dwóch konkursów. 

W konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne przyjazne 
dla człowieka i środowiska”, którego celem jest upowszech-

nianie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, 

laureatami zostali:

I miejsce - Państwo Agnieszka i Marek Janusz z Pogroszewa 

Kolonii

II miejsce – Państwo Monika i Marek Telbuch z Koprek oraz 

Urszula i Krzysztof Kępka ze Święcic

III miejsce – Państwo Anna i Grzegorz Leszczyńscy z Macierzy-

sza oraz Jadwiga i Stefan Gołąb z Gołaszewa. 

 W konkursie „Tam gdzie mieszkam jest pięknie”, które-

go celem jest mobilizacja poprzez współzawodnictwo do dba-

łości o czystość i estetykę zagród wiejskich, posesji, balkonów 

i ogródków przydomowych, laureatami zostali:

 W kategorii „Zagroda wiejska”:
I miejsce – Państwo Zofia i Krzysztof Rosłonek z Pogroszewa 

Kolonii

II miejsce – Państwo Zofia i Jerzy Orłowscy z Ołtarzewa

III miejsce – Państwo Agnieszka i Marek Janusz z Pogroszewa 

Kolonii, Państwo Halina i Mirosław Sobczak z Pilaszkowa, Pań-

stwo Urszula i Krzysztof Kępka ze Święcic.

 W kategorii „Posesja”:

I miejsce – Państwo Renata i Grzegorz Gołębiowcy z Duchnic

II miejsce – Pani Alicja Głowacka z Duchnic, Państwo Katarzy-

na i Arkadiusz Stępniewscy z Ołtarzewa

III miejsce – Pan Edward Żyła z Ołtarzewa, Państwo Ewa i Woj-

ciech Kobylińscy z Ożarowa Mazowieckiego

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 

Mieszkańców Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki zaprasza-

my do udziału w kolejnych edycjach konkursu. 

Sposoby płatności podatków i opłat samo-
rządowych:
- płatność gotówką w kasie urzędu,

- płatność za pośrednictwem inkasenta,

- płatność na rachunek bankowy Urzędu Mia-

sta i Gminy za pośrednictwem banku,

- płatność na rachunek bankowy Urzędu Mia-

sta i Gminy za pośrednictwem poczty,

- od września płatność kartą płatniczą 
w kasie Urzędu Miasta i Gminy

OD WRZEŚNIA MOŻLIWOŚĆ PŁACENIA KARTĄ PŁATNICZĄ 
W KASIE URZĘDU MIASTA I GMINY
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WIEŚCI GMINNE

Literatura angielskojęzyczna w Bibliotece Publicznej
Biblioteka Publiczna Miasta Gminy Ożarów Mazowiecki pa-

miętając o sukcesie swoich młodych czytelników startujących 

w konkursie LIBROS LEGE - głośnego czytania literatury w ję-

zyku angielskim (dla przypomnienia nasz laureat Tomek Dzie-

wicki wyjechał właśnie do Chicago) postanowiła wzbogacić 

swoją ofertę o nowe książki przeznaczone dla osób czytają-

cych w językach obcych. W związku z tym w Oddziale dla 

Dzieci i w Wypożyczalni pojawiły się specjalnie wydzielone 

półki z literaturą w języku angielskim, a w przyszłości - przy 

zainteresowaniu czytelników - niemieckim, rosyjskim, francu-

skim i hiszpańskim.

 I tak, na najmłodszych czytelników czekają książeczki 

o przygodach słynnej czarownicy Winnie, na przykład Win-
nie at the Seaside (Winnie nad morzem, albo Ciasteczkowe-

go Chłopca (The Gingerbread Boy), na tych trochę starszych 

- seria klasyki literatury dziecięcej, w skład której wchodzą 

m.in. Alice’s Adventures In Wonderland (Przygody Alicji w kra-

inie czarów ), The Adventures of Tom Sawyer (Przygody Tomka 

Sawyera), The Jungle Book (Księga Dżungli), The Hound of the 
Baskervilles (Pies Baskervillów). 

 Dla młodzieży i dorosłych przygotowaliśmy książki, ta-

kie jak: Spy Force Special Deborah Abeli o ściśle tajnej agencji 

szpiegowskiej, Mines of the Minotaur Julii Golding, mroczną 

opowieść o Connie, nastolatce posiadającej moc porozumie-

wania się ze zwierzętami i mitycznymi stworzeniami. Niestety 

Connie nie wie, jak korzystać ze swojego daru, dziewczyną za-

czynają interesować się mroczne osoby. Opowieść o proble-

mach nastolatki napisana w formie listów i pamiętnika: Love, 
Simone XXX Heleny Pielichaty z pewnością zainteresuje młode 

czytelniczki, chłopców zaś zapraszamy do lektury Super Ze-
roes on Planet X Rhiannona Lassitera pełną super bohaterów, 

kosmitów i czarnych charakterów.

 Ponadto pojawiły się nowe książki społeczno-obyczajowe 

i sensacyjne, część z nich napisana została w języku angiel-

skim, jedna niemieckim, podarowane nam przez czytelników. 

Wśród nich znajduje się najlepiej sprzedająca się książka Colina 

M. Turnbull’a: The Forest People, opisująca życie autora pośród 

Pigmejów Bambuti, nie jako obserwatora, ale jako przyjaciela, 

czynnie uczestniczącego w ich codziennym życiu; oraz best-

sellerowa książka autora Kolekcjonera kości – Jeffery’ego De-

avera: The Sleeping Doll; wciągający thriller o zbiegłym więźniu 

Daniellu Pellu, mordującym i manipulującym ludźmi. Czoło 

stawia mu agentka Kathryn Dance, której pomocy w poszuki-

waniach sprawcy udzielić może jedyna ocalała ofiara zbrodni 

- Śpiąca Laleczka…  

 W Bibliotece mamy też komplet tak zwanych reader-

sów , książeczek  specjalnie opracowanych dla osób uczą-

cych się języka angielskiego. Mają różny stopień trudności – 

od I. podstawowego do VI. dla zawansowanych. Są to adapta-

cje słynnych utworów literackich, takich jak Przeminęło z wia-
trem (Gone with the Wind) M. Mitchell czy Folwark zwierzęcy 

(Animal Farm) G. Orwell’a przygotowane przez wydawnictwo 

Pearson Educatin Limited.  

 Oczywiście, tytuły te (a przynajmniej większość) dostępne 

są również w tłumaczeniu na  język polski. Znawca języka i li-

teratury może sobie porównać oryginał  z przekładem i ocenić 

jakość tłumaczenia.

 Mamy nadzieję, że nowe propozycje zyskają zainteresowa-

nie czytelników i zapoczątkują utworzenie nie tylko półki ale 

i całego regału z literaturą obcojęzyczną.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Elżbieta Paderewska 

W dniu 4.09.2009 minutą ciszy uczciliśmy pamięć 

wielkiego pedagoga i wychowawcy młodzieży, 

Pani Genowefy Błasiak.

 

Pani Błasiak była zawodowo związana ze Szkołą Podsta-

wową w Ołtarzewie od pierwszych lat jej istnienia. Uczyła 

w naszej szkole chemii i fizyki, prowadziła również koła 

przedmiotowe. Owocem Jej pracy jest długa lista uczniów-

-laureatów olimpiad chemicznych oraz wdzięcznych rodzi-

ców, którzy doceniali wielki wkład Pani Błasiak w kształto-

waniu osobowości ich dzieci. 

 W pamięci osób, które znały śp. Genowefę Błasiak lub 

miały zaszczyt pracować w jednej szkole, pozostanie wiel-

kim patriotą i miłośniczką wędrówek pieszych po Polsce. 

Pani Błasiak nigdy nie ograniczała bowiem swej pracy do 

wypełniania obowiązków dydaktycznych, ale dużo wysiłku 

wkładała również w pracę wychowawczą. Kochała młodzież, 

cieszyła się z każdego spotkania ze swymi wychowankami. 

Dzięki swej wiedzy i umiejętności dzielenia się zdobytymi 

wiadomościami z uczniami zyskała powszechny szacunek 

i zaufanie uczniów. Co roku przez 30 lat specjalnie dla nich 

organizowała obozy wędrowne. Wszystkie wspólne wypra-

wy były świetną okazją, by  przybliżać naturalne piękno pol-

skiej przyrody, uczyć historii i kultury Polski. Były też dosko-

nałym sprawdzianem wytrzymałości uczniów, pozytywnie 

wpływały na zacieśnianie  więzi w grupie rówieśniczej. 

 Praca zawodowa i działalność  społeczna  takich na-

uczycieli,  jak śp. Genowefa Błasiak zapisuje się złotymi lite-

rami nie tylko na kartach historii naszej szkoły, ale również 

na kartach historii szkolnictwa polskiego. Jesteśmy dumni, 

że mieliśmy zaszczyt znać osobiście Panią Błasiak i kontynu-

ować pracę w szkole, którą współtworzyła. 

Pokój Jej Duszy!

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna SP nr 2
im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim

Pożegnanie
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E-URZĄD

Elektroniczny Urząd 
E-Urząd to urząd dostępny drogą elektroniczną, w którym moż-

na złożyć pismo niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu.

 Uzyskanie informacji, złożenie wniosku, załatwienie i moni-

torowanie sprawy odbywa się zdalnie, wygodnie, bezpiecznie 

i terminowo, zgodnie z ustalonymi procedurami. 

 W chwili obecnej, od ponad roku możliwe jest składanie 

pism do Urzędu Miejskiego w formie elektronicznej (podpi-

sanych podpisem elektronicznym) za pośrednictwem Elek-

tronicznej Skrzynki Podawczej (Elektroniczne Biuro Obsługi 

Interesantów). W lipcu 2009 roku uruchomiona została nowa 

witryna BIP Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. 

W ostatniej fazie przygotowań znajduje się nowa witryna 

Urzędu Miejskiego, trwa testowanie systemu elektronicznego 

obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim. 

 Przypominamy, że interesant chcący skorzystać z możli-

wości załatwiania spraw drogą elektroniczną musi spełnić dwa 

warunki:

• po pierwsze należy założyć konto w Elektronicznym Biurze 

Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Maz.

• po drugie posiadać podpis elektroniczny. Podpis elektro-

niczny wymagany jest przy składaniu pism w formie elektro-

nicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej 

Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim.

 Konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta Urzę-

du Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim założą Państwo 

wypełniając formularz, który znajduje się na stronie interne-

towej EBOI pod adresem: https://ozarowmazowiecki.eboi.

pl/Pages/Security/NewUser.aspx. Podpis elektroniczny można 

uzyskać w jednym z trzech centrów certyfikacji:

• Certum Powszechne Centrum Certyfikacji - http://www.

certum.pl/certum/main.xml

• Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A - http://www.kir.com.pl/

main.php?p=centrum_obslugi_podpisu_elektronicznego_

szafir

• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej - http://www.

sigillum.pl/sig-cmsws/page/?F;145

 Uzyskanie podpisu elektronicznego jest odpłatne. Koszt 

zestawu bez czytnika wacha się w granicach od 240 zł brutto 

do 320 zł brutto w zależności czy podpis ważny będzie przez 

rok czy dwa lata oraz zestaw z czytnikiem od 320 zł brutto do 

410 zł brutto odpowiednio.

 Więcej informacji dotyczących podpisu elektronicznego 

znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki pod adresem: http://www.ozarow-

-mazowiecki.pl/pliki-na-stronie/podpis%20elektroniczny.pdf

Jarosław Szmyt Sekretarz Gminy

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) Energetyka Oża-

rów Mazowiecki informuje, że przystępuje do wzmożo-

nych kontroli gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

 Kontroli podlegać będą umowy na dostawę wody i od-

biór ścieków, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz  

wodomierze, a także nielegalne podłączenia wód deszczo-

wych do kanalizacji.

Zgodnie z art. 28 powyżej powołanej ustawy:

1) Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych 

podlega karze grzywny do 5.000 złotych.

2) Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urzą-

dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym podlega 

karze grzywny do 5.000 złotych. 

3) Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności 

określonych w art. 7, podlega karze grzywny do 5.000 zło-

tych.

4) Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanaliza-

cyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo karze 

grzywny do 10.000 złotych.  

5) Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć 

obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wo-

dociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 złotych za 

każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie 

wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ście-

ków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6) Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 

1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępo-

wania w sprawach o wykroczenia.

 Podkreślamy również, że czyny zagrożone karą ograni-

czenia wolności albo grzywną do 10 000 złotych są prze-

stępstwem, a zatem w przypadku skazania za nie przez sąd, 

dokonywany jest wpis w Krajowym Rejestrze Karnym.

 Energetyka Ożarów Mazowiecki informuje, że odbiorcy 

posiadający nie zalegalizowane przyłącza, którzy zgłoszą ten 

fakt i dokonają legalizacji zawierając umowę na dostawę 

wody i odbiór ścieków mogą uniknąć kar wymienionych 

w art. 28 cytowanej ustawy. 

Telefony kontaktowe: 

022 722 41 70

022 43 43 654

022 722 40 00  
Dyrektor Włodzimierz Burzykowski

OGŁOSZENIE
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ZACZĘŁO SIĘ W GDAŃSKU

Ptaki na Westerplatte jeszcze się nie obudziły...
Cisza. Słychać tylko szum fal. Ptaki na Westerplatte jeszcze się 

nie obudziły. Wiatr delikatnie owiewa moją twarz, powietrze 

jest chłodne, rześkie, wdziera się do płuc kłując mroźnymi 

igiełkami. Zimno. Miasto śpi, matki tulą do siebie swoje małe 

dzieci, mężczyźni utrudzeni poprzednim dniem głośno oddy-

chają, zakochani niespokojnie szepczą swoje imiona przez sen. 

Spokój. Ale to złudne wrażenie - w powietrzu wyczuwa się to 

samo drżące napięcie, co przed burzą. 

 Jest tu prawie tak samo, jak przed siedemdziesięciu laty. 

Tego nie da się zapomnieć, to miejsce na to nie pozwala. 

Wspomnienia są tutaj tak żywe, niemalże namacalne, że sama 

już nie jestem pewna, czy to co słyszę w swojej głowie to tylko 

efekt mojej wyobraźni, czy to dzieje się naprawdę.

 Powietrze przeszywa huk. Mogłabym powiedzieć, że by-

łam na niego przygotowana -czytałam przecież o tym tyle razy. 

Ale nie byłam - na to nigdy nie można być przygotowanym. 

Wydawać by się mogło, że to prawie bajka, odległa historia, 

ale nie. Kolejny huk, a zaraz po nim już niczym nieprzerwana 

ciągła seria wystrzałów. Paniczny krzyk mew łączy się z moim 

niemym krzykiem. 

 Wyobraźnia miesza się z rzeczywistością. Przeszłość, którą 

znam z kartek papieru, jest tutaj tak bardzo obecna, tak praw-

dziwa, że wchodzi we mnie z całą swoją mocą. Zamykam oczy 

i znowu tam jestem. 4.48. Zaczęło się. Wojna.

 Ogień, wszędzie ogień. Mury koszar sypią się jak dom-

ki z kart. Zaciskam oczy, chcę uciec od tego widoku, ale im 

silniej przyciskam dłonie do powiek, tym wyraźniej widzę, co 

się dzieje. Pułapka bez wyjścia. Nie jestem w stanie opanować 

morderczego tempa bicia mojego serca. Szelest, zamieszanie. 

Ostrzał trwał tylko kilka minut - z zacumowanego statku, któ-

ry widzę jak przez mgłę, ruszają oddziały niemieckiej piechoty. 

Nie mam pojęcia, jak tylu ich mogło zmieścić się na krążowni-

ku. Kroczą dumnie, pewni swojej siły. Niedoczekanie wasze! - 

wyrywa mi się z ust cichy, zachrypnięty szept. Wiem, co stanie 

się dalej.

 Serce zaczyna mi bić jeszcze szybciej - o ile to w ogóle 

możliwe. „Do ataku!”, słyszę. Polskie głosy. Polska odpowiedź. 

Polskie strzały. Teraz to my otworzyliśmy ogień - Niemcy zna-

leźli się w potrzasku. Choć stoję zbyt daleko to wiem, że na 

ich twarzach maluje się nieme zaskoczenie. Ciągle panicznie 

się boję, ale uśmiecham się - jestem z wami, Polacy, szepczę w 

duchu, jakbym chciała dodać otuchy wspomnieniom sprzed 

siedemdziesięciu lat.

 W powietrzu unosi się zapach świeżego prochu, dociera 

do płuc, niemiłosiernie drapie. Na wycofujących się niemiec-

kich żołnierzy sypie się grad kul. Popłoch. Krzyki. Niekończący 

się koszmar. Polacy wykorzystując chwilowy odwrót wroga 

ustawiają się na pozycjach, przygotowują się do kolejnego 

morderczego ataku. Zapach prochu ustępuje innym, wdziera-

jącym się w nozdrza, świdrującym aż do bólu głowy woniom 

potu i krwi. Dzień, który wydawał się nie mieć końca, ustępuje 

powoli nocy. Zapada zmrok. Po obydwu stronach barykady 

czai się ten sam strach, ten sam ból. Ta sama wola życia. Każda 

ze stron przygotowuje się do trudów następnego dnia.

 Już nigdy nic nie będzie takie samo. Łzy spływające mi po 

rozgrzanych policzkach zostawiają jasne, piekące ślady na za-

kurzonej twarzy. Zasypiam z przerażeniem na ustach.

Tutaj wszystko się zaczęło. Pamiętaj.

To był niezwykły wyjazd. W ostatniej chwili dowiedzieliśmy 

się, że mamy możliwość pojechać w kilka osób na obchody 

siedemdziesiątej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej 

do Gdańska. Nie wahaliśmy się ani chwili! Wyruszyliśmy 31-go 

sierpnia z Warszawy wraz z czterdziestoma osobami z innych 

hufców Chorągwi Stołecznej. Wraz z nimi mieliśmy reprezen-

tować na uroczystościach harcerzy z Warszawy i okolic. 

 Właściwe obchody zaczęły się 1-go września o godzinie 

4.45 na Westerplatte. Uroczystości rozpoczęły się od salwy 

honorowej. Chwilę później przed pomnikiem postawionym 

Obrońcom Westerplatte ukazała się inscenizacja pierwszych 

chwil wojny. Efekt był niesamowity - wyłaniające się z mroków 

odgłosy wojny, szum fal i gra świateł sprawiły, że przenieśliśmy 

się w czasie o siedemdziesiąt lat.

 Po południu uczestniczyliśmy w części oficjalnej, na którą 

zaproszeni byli delegaci z ponad 30 krajów, w tym Rosji i Nie-

miec. Oprócz harcerzy z Warszawy byli tylko harcerze z Gdań-

ska, czuliśmy się naprawdę wyróżnieni. Tuż obok nas przecho-

dzili przedstawiciele władz polskich oraz innych państw - m.in. 

kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Rosji Władimir Putin 

czy premier Ukrainy - Julia Tymoszenko. Wysłuchanie wszyst-

kich przemówień było ciekawym doświadczeniem - każde z 

nich bardzo się wyróżniało, widać było jak bardzo odmienne 

podejścia mają reprezentanci każdego z krajów.

 2-go sierpnia z przykrością musieliśmy opuścić Gdańsk 

- przed odjazdem jeszcze ostatni raz przeszliśmy się ulicami 

miasta i spojrzeliśmy na jego panoramę z wieży największe-

go kościoła w Europie - Kościoła Mariackiego. Nigdy nie za-

pomnimy tego wyjazdu - uroczystości, które chwyciły nas za 

serca i sprawiły, że historia odżyła z całą swoją siłą oraz piękne-

go Gdańska - miasta pełnego historii i magii. Miasta, gdzie tak 

naprawdę zaczęła się druga wojna światowa.

Kaja Karwowska 
11 DHSiW Zielono-Czarni im. Szarych Szeregów

(po więcej zdjęć zapraszamy na stronę - 11dhsiw.net)
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DO SERCA PRZYTUL PSA ... 

Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

Telefon kontaktowy: 507-415-468

Wydział Ochrony Środowiska (0-22) 722-22-07 wew. 236.

Jak postępować w przypadku zaginięcia psa
 Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy Ożarów Maz., (0-22) 722-22-07 wew. 236 podając 

dokładne dane dotyczące zaginięcia, (datę, opis psa) oraz 

swoje dane.

 Zgłosić zaginięcie psa pod numer telefonu, który jest podany 

w kąciku adopcyjnym, „Informatora Ożarowskiego” oraz szu-

kać w pobliskich schroniskach.

Do serca przytul psa...
 Struś Pędziwiatr to młody ok. roczny pies 

o umaszczeniu płowym. Gdy został znale-

ziony był bardzo przestraszony. Po dwóch 

tygodniach stał się ufny, a także pokazał, 

że lubi głaskanie. To miły pies, który potrze-

buje trochę czasu i miłości. Szukamy opie-

kuna z dużą ilością miłości. 

 Max to 

ok. 5-cio letni pies. Prawdo-

podobnie ma domieszkę krwi 

boksera lub amstaffa. Sierść 

koloru marengo. Został znale-

ziony po wypadku samocho-

dowym. Miał operowana tylną łapkę. Niestety łapka ta nie jest 

w pełni sprawna. Mimo to Max jest wesołym i spragnionym 

głaskania i czułości psem. Bezproblemowy do psów i suczek 

małych i dużych. To miły i sympatyczny pies.

 Łatka to bardzo mała i miła sunia w wieku 

ok. 1 roku. Jest umaszczenia biało-czarnego. To 

pies spokojny, miły, towarzyski. Bezproblemo-

wy do innych psów. 

 Duży w typie 

owczarka niemiec-

kiego w wieku ok. 

2-3 lat. Doskonały 

pies do pilnowania. Nieufny wo-

bec obcych. Nie toleruje kotów. 

To pies, który nie wpuści niepro-

szonego gościa na swoją posesję. To super pies do pilnowania.

 Trzy szczeniaczki: dwie sunie 

i jeden piesek. Urodziły się w stycz-

niu 2009 r. Psiaki bardzo wesołe, 

energiczne, lubiące zabawy. Będą 

średnimi pieskami, gdy dorosną. 

Są zdrowe i odrobaczone. Szukają 

nowych opiekunów.

 KAJTEK to malutki i młody psiak. Sierść koloru białego z ru-

dymi wstawkami. Niestety jego ogromną wada jest to, iż nie 

jest nauczony czystości. Przypuszczamy iż to stało się powo-

dem jego porzucenia.Kajtek szuka opie-

kunów którzy poświęcą mu czas w nauce 

czystości.

 Borys to pies 

w typie owczar-

ka niemieckiego 

tylko nieco od 

niego mniejszy. 

Miły, przyjazny, 

lubiący głaskanie i przebywanie z czło-

wiekiem. To pies w wieku ok. 5 lat. 

 Piękny duży owczarek nie-

miecki pies. Został znaleziony 

na przystanku autobusowym. 

To mocny, silny i pełny ener-

gii pies. Prawdopodobnie był 

szkolony. Nie przepada za 

psami ani sukami natomiast 

uwielbia jeździć samochodem. 

Może w nim przesiedzieć cały dzień. To pies, który potrzebu-

je stanowczego przewodnika. Pies przebywa w schronisku 

w Józefowie k/Legionowa. 

 Mimi zwana też Baśką, to sunia w 

wieku ok. 3 lat która aż tryska radością. 

Uwielbia przebywanie z człowiekiem, 

zabawy a w szczególności uciekanie ze 

zdobytym kamieniem lub patyczkiem.

Jest średniego wzrostu o dłuższej czarnej 

sierści z białym krawatkiem.

 Gris to duża sunia o płowym umaszczeniu. 

Bez problemowa zarówno do innych suk jak 

psów. Miła, sympatyczna, fajna sunia.

 Miłka to malutka sunia w wieku ok. 2-3 

lat. Uwielbia dzie-

ci, najchętniej z 

każdym by się 

przywitała. Weso-

ła, pełna życia, ciągle uśmiechnięta. 

W mieszkaniu grzeczna i spokojna, 

ale gdy ma okazję, na spacerach sza-

leje. Czasem udaje małą torpedę. Uwielbia bawić się z psami, 

a ostatnio nauczyła się bawić nawet z kotem (którego jest 

wielkości). Pieszczoch, bardzo wdzięczna, wpatrzona w swo-

ich ludzi.

 Biszkopt to duży, pies o jasno brązowej 

sierści. W wieku ok. 2 lat. Miły, sympa-

tyczny. Bez proble-

mowy do innych 

psów.

 Lalka to średniej 

wielkości sunia o 

pięknie lśniącej czarnej sierść. Miła sympa-

tyczna, wesoła

Kącik adopcyjny
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JESZCZE O WAKACJACH ...

Na indiańskich ścieżkach
Obóz harcerski szczepu Szaniec im. Małego Powstańca 

odbył się w dniach 3-16 sierpnia w Ustroniu-Lipowcu 

w Beskidzie Śląskim.

Gdy byłeś mały w kogo najbardziej lubiłeś się bawić? W Indian 

– czy tak? Postanowiliśmy cofnąć się kilka lat w przeszłość, dla-

tego tegoroczny obóz harcerski szczepu Szaniec im. Małego 

Powstańca był o fabule indiańskiej. 

 Na samym początku każdy uczestnik (w tym i kadra) wy-

losował swoje nowe imię np. Dzielna Łania, Szumiący Las, Błę-

kitny Ptak czy Orle Pióro, którym powinien był posługiwać się 

podczas jego trwania.

 Cóż to była za zabawa brać udział razem z Wodzami 

w indiańskim zdobnictwie obozu, poznawać języki różnych 

plemion czy móc wykonać razem z koleżankami lub kolegami 

z zastępu indiańskie tipi.

 Dzielni harcerze posiadają typowo indiańskie umiejętno-

ści takie jak: cierpliwość, umiejętność zachowania się cicho 

w lesie oraz sprawność fizyczną, które sprawdzały różne gry 

terenowe. Między innymi dlatego udało się nam zdobyć szczy-

ty najwyższych gór w okolicy, czyli Równicy (885 m n.p.m.) 

i Czantorii (995 m n.p.m.).

 Przebywając blisko granicy polsko-czeskiej Wodzowie po-

stanowili, że nasze obozowe plemię wyruszy na wycieczkę 

do Czech. Zwiedziliśmy tam Muzeum Samochodów TATRA 

w Koprywnicy, miasteczko Sztramberk, gdzie zakupiliśmy 

piernikowy przysmak zwany „Sztramberskie Uszy”. Wycieczka 

zakończyła się wizytą na basenie we Frydku-Mistku.

 Pewnego dnia do naszego zgrupowania przybyła grupa Fran-

cuzów. Ponieważ wszyscy lubimy grać w piłkę nożną rozegraliśmy 

mecz Polska: Francja. Nasi zawodnicy spisali się wspaniale. Najlep-

sza publiczność (czyli my) zagrzewała naszych piłkarzy hasłami 

„Polska gola!” oraz w języku francuskim „vive la Pologne!”.

 Sąsiednie plemiona w bazie harcerskiej były dla nas bardzo 

miłe i nauczyły nas dużo ciekawych zabaw i pięknych piose-

nek harcerskich. Zawiązaliśmy wiele znajomości, które mamy 

zamiar utrzymywać w przyszłości.

 Przeglądając kronikę obozową czar harcerskich wspo-

mnień powraca. Jak ten czas szybko zleciał – myślisz sobie - 

przecież tak niedawno siedziałeś przy ognisku z przyjaciółmi 

śpiewając: 

„Płonie ognisko i szumią knieje
Drużynowy jest wśród nas,
Opowiada starodawne dzieje,
Bohaterski wskrzesza czas.”
 Teraz pozostaje nam poszukiwać przygód wśród książek 

i podręczników szkolnych.... Lesie i rzeko, nie płaczcie za nami! 

Powrócimy do Was za rok.

 Spotkanie poobozowe odbyło się 4 września w harcówce 

znajdującej się w szkole w Płochocinie.

Księżniczka Wodospadu pwd. Monika Psujek

(11 DHSiW „Zielono-Czarni”)

 Kotki małe i duże, i kocurki i kociczki, białe , czarne, pręgowa-

ne. Wszystkie kotki szukają nowych opiekunów.

Jeśli nie możesz zaadoptować kota czy psa, a chcesz w ja-
kiś sposób pomóc finansowo, oferując jakieś koce czy psie 
akcesoria, to prosimy o kontakt.

Dla tych, którzy chcą nas wesprzeć finansowo poniżej podaję 

konto. Wszystkie wpłaty są wykorzystane na ratowanie bied-

nych, bezdomnych zwierząt.

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie
ul. Jagiełły 5 m. 19, 14-100 Ostróda

Numer konta: VWBank 
78 2130 0004 2001 0388 0143 0001

Koniecznie z dopiskiem „zwierzaki Kasi”. Dopisek ten 
wskazuje, na które psy zostaje przeznaczona pomoc. 

„Zwierzaki Kasi” to bezdomne psy z rejony Ożarowa Maz., 
Brwinowa, Pruszkowa i ościennych miejscowości.

,,Zwierzęta są naszym sumieniem‘’
Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie podane 

w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone a 

suczki wysterylizowane. Wszystkie psy posiadają książeczki 

zdrowia. Telefon kontaktowy: 507-415-468

Wydział Ochrony Środowiska (0-22) 722-22-07 wew. 236

... ratując jednego psa 
nie zmienimy świata, 
ale świat zmieni się 

dla tego jednego psa ...
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SPORTOWE WAKACJE

Wakacje UKS NET Ożarów Mazowiecki
W klubie sportowym UKS NET czas wakacji to okres, w któ-

rym trochę odpoczywamy od grania w tenisa i trenowania, 

ale to nie znaczy, że w ogóle nic nie robimy.

 W celu urozmaicenia treningu i poprawienia ogólnej 

sprawności fizycznej w dniach 3-14 sierpnia  w Dąbkach koło 

Koszalina zorganizowaliśmy obóz letni, podczas którego dzie-

ci uczyły się i doskonaliły swoje umiejętności tenisowe oraz 

windsurfingowe. 

 Pod okiem wykwalifikowanej kadry niektórzy z nas pozna-

li smak windsurfingowej przygody. Zajęcia na wodzie bardzo 

podobały się dzieciakom i chyba udało się niektórym z nich 

złapać przysłowiowego bakcyla. 

 Pod koniec obozu zostały zorganizowane regaty na ma-

lowniczym jeziorze Bukowo, żeby nabyte umiejętności spraw-

dzić w praktyce. Nie zapominając o tenisistach odbył się tak-

że turniej tenisowy, w którym wśród dziewcząt zwyciężyła 

Zuzanna Łuczak, a wśród chłopców Patryk Bieńkowski. Oboje 

są uczniami SP 1 w Ożarowie Mazowieckim. 

 W tenisa trenowaliśmy bardzo intensywnie, na kortach 

spędzaliśmy ok. 4 godzin dziennie, ale nikt nie narzekał na 

ciężkie treningi. Wszyscy mieli świadomość po co przyjechali 

i co chcą osiągnąć.

 Plan naszego obozu był bardzo napięty, ponieważ oprócz 

zajęć wiodących jakimi były wspomniane dyscypliny, uczestni-

cy brali udział w zajęciach ogólnorozwojowych podnoszących 

ogólną kondycję fizyczną oraz wszelkiego rodzaju atrakcje, ta-

kie jak wycieczki , konkursy, ognisko oraz chrzest obozowy. 

 Do Ożarowa wracaliśmy z naładowanymi akumulatora-

mi i zadowoleni, że w pełni wykorzystaliśmy czas na trening 

i odpoczynek, wszyscy zgodnie powiedzieliśmy sobie, że za 

rok chcemy wrócić do Dąbek. 

 Wyjazd nie odbyłby się bez wydatnej pomocy UMiG Oża-

rów Mazowiecki, naszych prezesów p. Andrzeja Przybyszew-

skiego i p. Wojciecha Markiewicza, oraz Rodziców naszych 

klubowiczów. 

 Zdjęcia z obozu będą do obejrzenia na stronie interneto-

wej naszego klubu www.uksnet.win.pl lub na stronie naszego 

partnera www.sportowewakacje.com.pl. 

 Zapraszamy na naszą stronę, gdzie można zapoznać się 

z ofertą naszego klubu oraz na cykl otwartych turniejów dla 

dzieci i młodzieży, które ruszają od października br. 

Wojciech Gałecki - Nauczyciel SP1 Ożarów Maz.

Trener tenisa ziemnego w UKS „NET”

 ZAMÓW INFORMATOR 
DO DOMU JUŻ DZIŚ !!!

 

W związku z możliwością przesyłania 

INFORMATORA OŻAROWSKIEGO 

w wersji PDF na skrzynki mailowe 

zainteresowanych prosimy 

o zgłaszanie się na adres mailowy: 

ue@ozarow-mazowiecki.pl

Redakcja 
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Z EUROPĄ W TLE

21 września w Jawczycach 

odbyła się II konferencja 

poświęcona Partnerstwu 

Lokalnemu między gmi-

nami Ożarów Mazowiecki 

i Błonie. Jej organizatora-

mi byli Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatu War-

szawskiego Zachodniego oraz Gminy Ożarów Mazowiecki 

i Błonie. W spotkaniu udział wzięli: samorządowcy, lokalni 

pracodawcy, przedstawiciele wielu instytucji związanych 

z lokalnym biznesem i mieszkańcy gmin. Głównym tema-

tem konferencji była analiza składników środowiska gospo-

darczego gmin biorących udział w partnerstwie.

Najważniejszym celem Programu Partnerstwa Lokalnego jest 

budowanie trwałego partnerstwa pomiędzy lokalnymi przed-

siębiorcami, organizacjami pozarządowymi, samorządem na 

rzecz ożywienia gospodarczego. Pomysł polega na aktywizo-

waniu wyżej wymienionych podmiotów i zachęcaniu ich do 

współpracy przy definiowaniu lokalnych problemów i rozwią-

zaniu ich na poziomie powiatu. 

 Konferencja poprowadzona była przez eksperta w dzie-

dzinie partnerstwa lokalnego Panią Jadwigę Olszowską-Urban 

- Prezesa Międzynarodowego Centrum Partnerstwa „Partners 

Network” z siedzibą w Krakowie.

 Podczas spotkania zaprezentowano zagadnienia doty-

czące w szczególności klimatu  rozwoju gospodarczego gmin 

i powiatuoraz beczki lokalnych zasobów Ożarowa Mazowiec-

kiego i Błonia. Uczestnicy konferencji mieli okazje zapoznać 

się z dobrymi praktykami wdrażania Programu Partnerstwa 

Lokalnego i Ekonomii Społecznej: Lwówek-Łosice-Siemiatycze  

oraz Wirtualny Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej .

 Kolejnym etapem konferencji była praca w grupach. 

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy tematyczne, które 

opracowywały zagadnienia dotyczące możliwości rozwoju 

Partnerstwa Lokalnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim: 

Ożarów Mazowiecki - Błonie w zakresie:

 - Dostęp do kapitału w powiecie warszawskim zachodnim 

Ożarów Mazowiecki - Błonie ;

- Środowisko społeczno - gospodarcze w powiecie warszaw-

skim zachodnim: Ożarów Mazowiecki - Błonie,

 - Infrastruktura gospodarcza i społeczna

 - Kapitał ludzki 

 - Jakość życia mieszkańców 

Prace grup koordynowała ekspert Jadwiga Olszowska-Urban. 

 Na terenie naszego powiatu to już drugie partnerstwo, 

pierwsze zawiązali przedstawiciele gmin: Stare Babice, Leszno 

i Kampinos. Przedsięwzięcie zaowocowało integracją środo-

wisk lokalnego biznesu, samorządowców i mieszkańców gmin. 

Dzięki temu wspólnie opracowano kilka pomysłów bizneso-

wych, które miejmy nadzieję zostaną skierowane do realizacji. 

 Dzięki spotkaniom na konferencjach różnych środowisk 

lokalnych powstaje forum wymiany informacji i doświadczeń. 

Władze samorządowe dowiadują się o oczekiwaniach miesz-

kańców gmin, a dyskusje prowadzone z przedstawicielami 

lokalnego biznesu prowadzą do precyzowania wzajemnych 

oczekiwań i wypracowania realnych sposobów ich realizacji. 

 W spotkaniu, które odbyło się w  „Karczmie na Piwnej”  

Baccara w Jawczycach  udział wzięło ponad 130 osób. Obecni 

byli burmistrzowie Gmin  Błonie - Zenon Reszka i Ożarowa 

Mazowieckiego - Kazimierz Stachurski, jak również Starosta 

Powiatu warszawskiego zachodniego - Jan Żychliński, oraz 

Dyrektor PUP Anna Raszkiewicz. W konferencji uczestniczy-

li również: Przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia 

Jolanta Stępniak, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Aleksander Kornatowski. 

 Kolejna III już konferencja z tego cyklu odbędzie się rów-

nież w Gminie Ożarów Mazowiecki.

 Warto w niej uczestniczyć i mieć wpływ na lokalną rzeczy-

wistość.

Jolanta Kołodyńska 
Kierownik Referatu Funduszy  Europejskich i Promocji Gminy

II Konferencja w ramach Partnerstwa 
lokalnego - Ożarów Mazowieckie - Błonie

W konferencji uczestniczyło około 130 osób

Jednym z etapów konferencji była praca w grupach.
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STRAŻ MIEJSKA

W całej Polsce w dniu 29 sierpnia 

jednostki straży miejskich/gminnych 

obchodziły swoje święto.

Straż Miejska swoją służbę na rzecz społeczności lokalnej peł-

niła już w okresie międzywojennym. Na terenach polskich pod 

zaborem austriackim w gminach funkcjonowały policje gmin-

ne (komunalne) podległe burmistrzowi.

 I tak np. w Krynicy Zdroju  także istniała policja gminna. 

W roku 1928 obowiązki policji gminnej przejęła Policja Pań-

stwowa (PP). Jednak na wniosek władz miasta o wzmocnie-

nie na sezon letni 1928 r. komisariatu PP w Krynicy o ośmiu 

policjantów, komendant powiatowy PP komisarz Hanus pro-

ponuje, aby władze gminne powołały własną policję gminną, 

„taką jak policja komunalna w krajach byłej Austrii”. 

 W dniu 23 stycznia 1929 r. uchwałą Rady Miejskiej po-

wołano do życia miejską straż policyjną zwaną później stra-

żą miejską. Na wniosek dr. Stanisława Nowyka rozpisano 

konkurs na stanowiska strażników i kierownika. Pierwszym 

komendantem SM został Maksymilian Szczerbowski, który 

kierował zespołem pięciu strażników. Krynica liczyła wówczas 

2,5 tys. mieszkańców (1 strażnik na 500 mieszkańców). 

W 1936 r. straż w liczbie 7 strażników pełniła służbę dla 5 tys. 

stałych mieszkańców oraz ok. 30 tys. gości rocznie. Wydatki na 

Straż Miejską wynosiły wówczas 5,5 % budżetu miasta. Obok 

straży miejskiej oraz policji państwowej istniała w Krynicy tak-

że straż zdrojowa utrzymywana przez zakład uzdrowiskowy. 

 Do zadań krynickiej miejskiej straży policyjnej należało 

m.in.: przestrzeganie porządku na drogach, przestrzeganie 

czystości dorożek i dorożkarzy, nadzór nad aresztem miejskim, 

nadzór nad utrzymaniem zimowym ciągów pieszych, utrzy-

manie porządku na placach i targach, przestrzeganie przepi-

sów budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych, nadzór 

nad zachowaniem ciszy nocnej i inne. 

 Od wybuchu II wojny światowej w 1939 r. aż do upad-

ku PRL-u w roku 1989 miejskie służby mundurowe dbające 

o porządek i bezpieczeństwo lokalnych społeczności nie 

miały prawa istnienia. Dopiero w oparciu o ustawę o Policji 

z 1990 r., w miastach polskich, na wzór innych krajów europej-

skich, zaczęły powstawać policje municypalne lub straże miej-

skie. W dniu 29 sierpnia 1997 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

przyjął ustawę o strażach gminnych/miejskich.

 Na terenie Ożarowa Mazowieckiego Straż Miejska powoła-

na została do życia w dniu 19 czerwca 2007 r. Uchwałą Rady 

Miasta na wniosek Burmistrza. Referat który liczył początkowo 

w sumie 6 osób, przeszkolony i wyposażony w jeden radiowóz, 

praktycznie rozpoczął swoją działalność operacyjną z począt-

kiem 2008 r. w nowo wyremontowanym pomieszczeniu na te-

renie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”. Na przestrzeni okresu 

swojego istnienia liczebność załogi i sprzętu podwoiła się. Straż-

nicy uzyskali uprawnienia w zakresie kontroli ruchu drogowego, 

oraz oskarżyciela publicznego. Z dniem 1 września br. pozyska-

no kolejnych pracowników w celu uzupełnienia kadry.

Utworzona została Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierow-

ców, dokonano zakupu kolejnego pojazdu, mobilnego foto-

-radaru, uruchomiony został Patrol Szkolny.

 Formacja, która zajmuje się na co dzień utrzymaniem ładu 

i porządku publicznego, przy współpracy z innymi podmio-

tami a w szczególności z Policją,  jak również  sąsiednimi Stra-

żami Miejskimi - zyskuje w swoich działaniach coraz większą  

aprobatę społeczności lokalnej.

 Dla przykładu: ujawniono i zlikwidowano kilkadziesiąt nie-

legalnych wysypisk śmieci, podjęto systematyczną kontrolę 

zawierania umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych 

(spowodowało to pośpiesznie ich podpisanie przez osoby, 

które takich jeszcze nie posiadały). Ujawniono i ukarano wiele 

przypadków wylewania nieczystości z dołów szambowych na 

zewnątrz. Objęto systematyczną kontrolą tereny rekreacyjne, 

budynki użyteczności publicznej, skwery, place zabaw, ciągi 

pieszo-jezdne, ze szczególnym uwzględnieniem okolic szkół w 

trakcie dojścia dzieci na zajęcia lekcyjne. Uczestniczymy w za-

bezpieczeniu imprez masowych, łącznie z reprezentacją sztan-

daru. Ujawnione zostały liczne przypadki wykroczeń a nawet 

przestępstw.  

 Dla przypomnienia, najważniejsze zadania Straży Miejskiej 

wynikające z ustawy o strażach gminnych, zadań samorządu 

gminnego oraz innych ustaw,  są to w szczególności: ochrona 

spokoju i porządku w miejscach publicznych; kontrola ruchu 

drogowego w granicach posiadanych uprawnień; współdzia-

łanie w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli; pomoc 

w usuwaniu awarii i skutków klęsk żywiołowych oraz innych 

miejscowych zagrożeń; zabezpieczanie miejsc przestępstw, ka-

tastrof albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem; ochrona 

obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 

współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochro-

nie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych; 

doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub 

miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim 

dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się 

w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo 

zagrażają życiu i zdrowiu innych osób; informowanie spo-

łeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń; inicjowanie 

i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie 

popełnianiu przestępstw i wykroczeń; konwojowanie doku-

mentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pienięż-

nych dla potrzeb Gminy.

 Zdajemy sobie sprawę, że w codziennych kontaktach 

z mieszkańcami, reprezentujemy swoją postawą cały urząd, 

wpływamy na nasz wizerunek. Jesteśmy oceniani i rozliczani 

z naszej pracy.

 Nasz referat jest do Państwa dyspozycji 
od poniedziałku do piątku w godź: 7.00-22.00

Nr: 986 z aparatu stacjonarnego
Nr: 0-22 7212651 z tel. kom.

Pozdrawiamy - Straż Miejska.

STRAŻ MIEJSKA
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OSP

OSP Ożarów Mazowiecki
W sierpniu 2009 r. OSP Ożarów wyjeż-

dżała alarmowo 24 razy:

- 6 pożarów

- 11 akcji ratownictwa technicznego

- 3 pompowania rozlewisk wody

- 4 fałszywe alarmy.

4 sierpnia - Jawczyce, ul. Poznańska/Sadowa. Kolizja drogowa 

z udziałem trzech samochodów osobowych. Działania straża-

ków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu 

akumulatorów, zamknięciu instalacji LPG w pojazdach, sprząt-

nięciu i odblokowaniu jezdni.

17 sierpnia - Kręczki, ul. Żyzna 5. Pożar budynku mieszkalnego. 

Objęte pożarem zostało poddasze mieszkalne o powierzch-

ni około 270 m2. W celu ugaszenia podano 9 prądów wody. 

Pożar gasiło 16 zastępów strażaków między innymi Ożarowa 

Maz., Błonia, Pruszkowa, Zaborowa i Warszawy. Pożar udało 

się opanować po blisko 3 godzinach. Rodziny zamieszkujące 

dom zostały ewakuowane.

18 sierpnia - Duchnice, ul. Ożarowska. Zderzenie skutera 

z samochodem osobowym. Poszkodowanych zostało dwóch 

młodych mężczyzn, których Pogotowie Ratunkowe zawiozło 

do szpitala. 

31 sierpnia - Pruszków, ul. Żbikowska. Pożar samochodu oso-

bowego. Pożar powstał w komorze silnikowej pojazdu od in-

stalacji gazowej. 

Zebrał Jacek Andrzejczak

OSP Święcice
W sierpniu OSP w Święcicach wyjeżdżała alarmowo 13 razy:

1 sierpnia – na boisku przy Gimnazjum w Płochocinie płonął 

granulat gumowy i palety

3, 27 sierpnia – pompowanie wody z zalanych ulic – Józefów 

ul. Kasztanowa

17 sierpnia – pożar budynku mieszkalnego ul. Żyzna, Kręczki

29 sierpnia – pożar pustostanu Płochocin, ul. Stołeczna 207, 

wyjazd – dwie sekcje

6-krotnie usuwano owady z budynków mieszkalnych, w Szko-

le Podstawowej w Święcicach usuwanie os z lampy oświetle-

niowej

Jedna akcja ratownictwa technicznego - uszkodzone w wy-

padku 3 samochody, 1 osobę zabrano do szpitala; podjęte 

działania to kierowanie ruchem, sprzątanie jezdni, usuwanie 

plam oleju i płynów (posypanie sorbentem).
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W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

4 października - niedziela - godz. 16.00 
Wieczorek taneczny dla seniorów.

11 października - niedziela - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Małpka Tiki z krainy Afryki”. Wstęp wolny!

18 października - niedziela - godz. 18.00
Recital Alicji Majewskiej. 

Przy fortepianie Włodzimierz Korcz. Wstęp wolny!

25 października - niedziela - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „O Królu Apsiku”. Wstęp wolny!

29 października - czwartek - godz. 19.00
Wernisaż malarstwa ukraińskiego artysty Walerego Sleżuka. 

Wstęp wolny!

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

4 października - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Słoń Trąbaliński”. Wstęp wolny!

11 października - niedziela - godz. 16.00
Wystawa prac z pracowni plastycznej 

w Filii DK w Józefowie. Wstęp wolny !

11 października - niedziela - godz. 18.00
Wieczór z Bohdanem Łazuką - „Za kulisami kabaretu”. 

Przy fortepianie Marek Stefankiewicz. Wstęp wolny !

17 października - niedziela - godz. 8.00-13.00 
Spotkanie Związku Niewidomych „Dzień białej laski”.

18 października - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Doktor Zdrówko”. Wstęp wolny!

25 października - niedziela - godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
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