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1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: INSTAL-NIKA Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie na budowę sieci wodociągowej DN100 
w Jawczycach 

za cenę ofertową brutto: 189.000,00 zł
� z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Ciechanowie S.A. z siedzibą w Cie-
chanowie na dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów 
Mazowiecki do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, na 
pływalnię, zawody sportowe w ramach Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej i inne konkursy międzysz-
kolne w roku szkolnym 2013/2014

za cenę ofertową brutto: 225.099,16 zł
� z wykonawcą: BRUMEX Piotr Kowalczyk z siedzi-

bą w Płochocinie na budowę peronów przystankowych 
dla nowo projektowanej linii autobusowej Józefów-
Warszawa na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 260.161,09 zł
� z wykonawcą: RSM POLAND KZWS Spółka Do-

radztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Poznaniu na 
świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakre-
sie odzyskiwania podatku VAT w Gminie Ożarów Ma-
zowiecki

za cenę ofertową brutto: 77.711,40 zł
2. Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

� zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach admi-
nistracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie 
zimowym 2013/2014

znak postępowania: RZP.271.50.2013
� wymianę ogrodzenia terenu działki wokół Filii 

Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie
znak postępowania: RZP.271.51.2013

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Podpisano umowy i zlecenia (do 14 000 EURO) na:
� Zakup 30 krzeseł z dostawą dla KS Ożarowianka 

z fi rmą BIM Sp. z o.o. za kwotę brutto 2.000,00 zł.
� Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Szeli-

gach z fi rmą RADMAR za kwotę brutto 15.000,00 zł.
� Zakup i montaż ławek dla wsi Myszczyn z fi rmą 

RODO za kwotę brutto 2.000,00 zł.
� Zakup 21 koszy na śmieci dla wsi Ożarów z fi rmą 

EMI PLUS S.J. za kwotę brutto 4.726,89 zł
� Zakup karuzeli dla wsi Wolskie z fi rmą  RODO za 

kwotę brutto 3.568,00 zł.
� Zakup trampoliny dla wsi Wolskie z fi rmą PULA-

RES za kwotę brutto 806,00 zł.
� Awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na 

ul. B. Prusa z fi rmą Usługi asenizacyjne Grzegorz Jac-
kiewicz za kwotę brutto 5.768,10 zł.

� Uzupełnienie piasku w piaskownicy na placu za-

baw przy ul. Mickiewicza z fi rmą RADMAR za kwotę 
brutto 615,00 zł.

� Zakup pilarki spalinowej dla wsi Orły z fi rmą Bory-
na Krzysztof Borzęcki za kwotę brutto 2.479,73 zł.
Zakończono zadania:

� Przebudowa ul. Kierbedzia w Ożarowie Mazo-
wieckim.

� Budowa progów zwalniających w ul. Partyzantów 
w Ożarowie Mazowieckim.

� Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sadowej 
w Jawczycach.

� Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Granicznej 
(odcinek od ul. Mickiewicza do ul. B. Prusa)

� Modernizacja ul. Duchnickiej w Ołtarzewie.
� Opracowanie projektu koncepcyjno-architekto-

nicznego szkoły w Duchnicach.

INWESTYCJE I REMONTY

Wniosek o dofi nansowanie Projektu pn.: „Popra-
wa atrakcyjności turystycznej gminy Ożarów Mazo-
wiecki” złożony w ramach Działania 6.2. Turystyka 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 uchwałą Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego z dnia 29.10.2013 r. został 
umieszczony na liście rankingowej projektów skie-
rowanych do dofi nansowania. 

Cel projektu: Rozwój i promocja oferty turystycz-
nej Gminy Ożarów Mazowiecki bazującej na walorach 
historycznych i rekreacyjnych miejsca zostanie osią-
gnięty poprzez realizację m.in. następujących działań: 

przygotowanie i uruchomienie portalu internetowego 
promującego Gminę, opracowanie albumu fotografi cz-
nego obiektów zabytkowych, przewodnika turystycz-
nego i materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy, 
emisja w regionalnych mediach fi lmu promującego 
Gminę, oznaczenie obiektów zbytkowych, budowa in-
frastruktury okołoturystycznej, zorganizowanie cyklu 
spotkań, warsztatów i pokazów  dotyczących historii, 
kultury i tradycji Gminy i inne.

Wartość: 663.840,01 zł 
Wnioskowana kwota pomocy: 497.880,01 zł 
Planowany okres realizacji: do 31.12.2014 r. 

Nowy Projekt z dofi nansowaniem ze środków unijnych
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� 17 września w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie rozpoczął się projekt ekolo-
giczny pn. „Przyjaciel przyrody”, który jest realizowany 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Zbierzemy 20 tys. te-
lefonów na 20tą rocznicę „Sprzątania świata”. 

� Z okazji 74 rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej, w dniu 
7 września poczty sztandarowe i uczniowie szkół z te-
renu Gminy Ożarów Mazowiecki uczestniczyli w uro-
czystościach patriotycznych - „Apel poległych”. Po 
uroczystości wszyscy obejrzeli inscenizację Bitwy Oł-
tarzewskiej w wykonaniu grupy rekonstruktorów.

� 23 i 30 września w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim odbyły się warsztaty psycho-
logiczne dla Rodziców pt. „Jak wspierać swoje dziec-
ko i zachęcić je do współdziałania”, zorganizowane 
w ramach realizowanego projektu unijnego „Aktywne 
przedszkolaki w gminie Ożarów Mazowiecki”.

� 25 września Przedszkole Publiczne w Józefowie 
odwiedzili strażacy ze Straży Pożarnej w Święcicach. 
Opowiedzieli dzieciom o ciężkiej i niebezpiecznej 
pracy strażaka, zaprezentowali swój strój oraz boga-
te wyposażenie samochodu strażackiego. Dzieci ze 
wszystkich grup miały okazję posiedzieć w wozie stra-
żackim.

� 25 września dzieci z grupy III i IV z Przedszkola 
Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowiecki brały udział 
w wycieczce do Konstantynowa, gdzie zwiedziły go-
spodarstwo agroturystyczne. 

� 27 września Gimnazjum im. Bohaterów Powsta-
nia Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim gościło 
delegację uczniów i nauczycieli ze szkół w Gruzji. Gru-
pa ta bierze udział w projekcie „Szkoła debat”, będą-
cym wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i Bridge of Friendship Kartlosi. 
Uczniowie z Gruzji przedstawili prezentację o swoim 
kraju, o swojej szkole i opowiedzieli o problemach 
w działaniu samorządów szkolnych.

� 27 września w Przedszkolu Publicznym Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim odbyły się obchody sprzą-
tania świata. Dzieci uczestniczyły w pogadankach na 
temat dbania o przyrodę a na zakończenie sprzątały 
ogród przedszkolny. 

� 27 września w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się uroczysty apel 
poświęcony rocznicy powstania Szarych Szeregów. 
Uczniowie wraz nauczycielami złożyli kwiaty pod tabli-
cą pamiątkową w szkole. 

� 27 września dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w spotka-
niu z pszczelarzem Panem Robertem Pilichowskim. 

Pszczelarz zapoznał dzieci ze zwyczajami pszczół i za-
chęcił do degustacji różnych gatunków miodu.

� 28 września w Szkole Podstawowej im Szarych 
Szeregów w Płochocinie dla wszystkich uczniów i na-
uczycieli odbyła się harcerska olimpiada uśmiechu 
i humoru połączona ze świętem pieczonego ziemnia-
ka. Organizatorem olimpiady byli harcerze ze szczepu 
Szaniec.

� 2 października dzieci z grupy V i VII z Przedszko-
la Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały 
udział w wycieczce do skansenu wsi łowickiej w Mau-
rzycach. W trakcie wycieczki dzieci zwiedziły dawne 
chaty, zagrody, szkołę oraz sprzęt domowy wykorzy-
stywany przez mieszkańców. 

� 8, 10 i 15 października w Szkole Podstawowej 
im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 
odbyły się eliminacje do Kuratoryjnego Konkursu Po-
lonistycznego, Matematycznego oraz Przyrodniczego. 
W eliminacjach wzięło udział 120 uczniów. 

� 7 października w ramach Klubowych Mistrzostw 
Województwa Mazowieckiego uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świę-
ciach zajęli II miejsce w unihokeju chłopców w katego-
rii szkół podstawowych. Zawody sportowe odbyły się 
w Szkole Podstawowej nr 85 w Warszawie.

� 7 października dzieci z grupy I i II z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie wzięły udział w wycieczce do 
centrum zabawy „Kolorado” w Warszawie. 

� 7 października w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył 
się festiwal ciast i ciasteczek. Organizatorem festiwa-
lu był samorząd szkolny wraz z nauczycielem Panią 
Małgorzatą Stanisławską. Była to akcja charytatywna, 
w ramach której został zakupiony suchy prowiant dla 
bezdomnych zwierząt. 

� 7 i 8 października dzieci z Przedszkola Publiczne-
go nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w przed-
stawieniu edukacyjnym poruszającym tematykę pro-
blemów globalnych związanych z edukacją wśród 
dzieci z biednych krajów. Odbyły się również warsztaty 
plastyczne pt. „Przyroda afrykańska”. Organizatorem 
przedstawienia oraz warsztatów była fundacja Kultury 
Świata. 

� 8 października dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w spo-
tkaniu z podróżnikiem, Panem Bogumiłem Rzucidło. 
Dzieci obejrzały pamiątki oraz stroje ludowe plemion 
z Ameryki Południowej, Azji, Afryki i Oceanii. 

� 10 października w ramach Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej uczniowie Szkoły Podstawowej 

OŚWIATA
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Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim w fi nale sztafetowych 
biegów przełajowych powiatu warszawskiego zachod-
niego zajęli pierwsze miejsce. 

� 11 października w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim gościł zespół muzyczny El-
Sikuri z Ameryki Południowej – Boliwii oraz z Peru. 
Zespół zaprezentował dzieciom regionalne tańce oraz 
melodie. 

� 14 października we wszystkich szkołach na tere-
nie Gminy Ożarów Mazowiecki odbyły się uroczystości 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączone ze ślubo-
waniem uczniów klas pierwszych. 

� 16 października w Szkole Podstawowej Nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 108 
uczniów klas drugich w ramach Europejskiego Dnia 
Przywracania Czynności Serca przystąpiło do pobicia 
rekordu Guinessa. Organizatorem akcji była Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

� 18 października dzieci z grupy IV z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie wzięły udział w wycieczce do 
Biblioteki Publicznej w Józefowie. Odbyła się lekcja bi-
blioteczna pt.: „Ochrona przyrody”. Przedszkolaki słu-

chały utworów o tematyce ekologicznej oraz oglądały 
prezentację multimedialną.

� 18 października dzieci z Przedszkola Publicznego 
nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w przed-
stawieniu edukacyjnym poruszającym tematykę pro-
blemów globalnych związanych z edukacją wśród 
dzieci z biednych krajów. Dzieci obejrzały teatrzyk 
kukiełkowy w wykonaniu przedstawicieli fundacji oraz 
przygotowywały na warsztatach plastycznych prezenty 
dla dzieci z Tanzanii. Na zakończenie odbyła się wide-
okonferencja, w której brały udział dzieci z Tanzanii 
oraz dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1. Organiza-
torem przedstawienia oraz warsztatów była fundacja 
Kultury Świata

� 21 października w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie odbyły się warsztaty 
profi laktyczne dla uczniów klas II i III, biorących udział 
w projekcie Poznaję świat – wyrównywanie szans edu-
kacyjnych w Gminie Ożarów Mazowiecki. Warsztaty 
poprowadzili psycholodzy zatrudnieni do realizacji za-
jęć w ramach projektu. 

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

20, 30 września  realizacja projektu systemowe-
go: „Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja 
społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki” przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej

22 września spotkanie autorskie pani Gai Koło-
dziej 

26 września spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku połączone z wykładem nt. Ożarowa Mazowiec-
kiego – inauguracja nowego roku akademickiego

29 września szkolenie dla wolontariuszy w ramach 
akcji „Szlachetna paczka”

29 września wieczorek taneczny dla seniorów 
5 października koncert z okazji 69 rocznicy zakoń-

czenia działań wojennych Powstania Warszawskiego 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wystąpili: By-
tomska Orkiestra Gorczyckiego, Zespół Wokalny Ars 
Chori, Chór Hejnał Mazańcowice, Chór Kameralny Ab 
Imo Pectore oraz Aneta Kapla-Marszałek – sopran, 
Joanna Gontarz – alt, Tomasz Warmijak – tenor, Prze-
mysław Żywczok - bas

6 października koncert „Pod dachami Moskwy” 
(Sala Koncertowa Hotelu Mazurkas). Wieczór z naj-
piękniejszymi rosyjskimi piosenkami ostatniego stu-
lecia w wykonaniu Anny Guzik, Agnieszki Kudelskiej, 

Joanny Stefańskiej- Matraszek, Roberta Kudelskiego 
i Janusza Tylmana. 

6 października zespół seniorów „Wesołe Wdówki” 
oraz zespół „Ożarowskie Kumoszki” wziął udział w VII 
Przeglądzie ,,Dnia Seniora” w Borzęcinie

7-18 października realizacja projektu systemowe-
go: „Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja 
społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki”  przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej

10 października odbyła się uroczystość wręczenia 
pamiątkowych medali za 50-lecie pożycia małżeńskie-
go

12 października zespół seniorów ,,Wesołe Wdów-
ki” oraz zespół „Ożarowskie Kumoszki” uczestniczył 
w XVI Regionalnym Przeglądzie Działalności Artystycz-
nej Seniorów w Pruszkowie

12 października wyjazd zespołu ludowego „Ożaro-
wiacy”  na operę pt.: „Krakowiacy i Górale”

13 października odbył się spektakl teatralny dla 
dzieci „3xKrólewna, 3xSmok” w wykonaniu Teatru 
pod Orzełkiem

17 października spotkanie z podróżnikiem Bogu-
miłem Rzucidło pt.: „Podróż dookoła świata, ekspona-
ty z 4 kontynentów: Azja, Ameryka Południowa, Oce-
ania, Afryka”. 

KULTURA
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Dom Kultury ,,Uśmiech”- Filia w Józefowie

29 września w ramach XI Festiwalu Muzyki Kame-
ralnej ,,Muzyka w barwach jesieni ” odbył się koncert: 
,,Viva la chitarra” w wykonaniu światowej sławy gita-
rzysty Fabio Montomoli z Włoch oraz Józefa Kolinka 
wybitnego skrzypka a zarazem Dyrektora Artystyczne-
go Festiwalu

12 października Polski Związek Niewidomych – 
Okręg Mazowiecki zorganizował spotkanie dla człon-
ków koła i podopiecznych z okazji „Dnia Białej Laski”

13 października odbył się wieczorek taneczny dla 
seniorów

Dom Kultury ,,Uśmiech”- Filia w Broniszach  

6 października Teatr Kalejdoskop wystąpił ze 
spektaklem „Kot w wielkim mieście”

13 października dzieci ze świetlicy środowiskowej 
przy Bibliotece Publicznej w Józefowie wystąpiły z te-
atrzykiem „Czerwony Kapturek”

20 października odbyły się warsztaty z wyrobu bi-
żuterii

1) Uchwała Nr XLIII/401/13 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr XLIII/402/13 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

3) Uchwała Nr XLIII/403/13 w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wy-
kupu.

4) Uchwała Nr XLIII/404/13 w sprawie nada-
nia nazwy drodze położonej we wsi Płochocin (Szafi ro-
wa).

5) Uchwała Nr XLIII/405/13 w sprawie nada-
nia nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim 
(Piaskowa).

6) Uchwała Nr XLIII/406/13 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Strzykułach (Orzechowa).

7) Uchwała Nr XLIII/407/13 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Strzykułach (Dereniowa).

8) Uchwała Nr XLIII/408/13 w sprawie nada-
nia nazwy drodze położonej w Strzykułach (Głogowa).

9) Uchwała Nr XLIII/409/13 w sprawie nada-
nia nazwy drodze położonej w Szeligach (Czeremchy).

10) Uchwała Nr XLIII/410/13 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Broniszach (Morelowa).

11) Uchwała Nr XLIII/411/13 w sprawie wyra-
żenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości poło-
żonej w Ożarowie Mazowieckim.

12) Uchwała Nr XLIII/412/13 w sprawie ustale-
nia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klu-
bów dziecięcych.

13) Uchwała Nr XLIII/413/13 w sprawie wyraże-
nia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Oża-
rów Mazowiecki urządzeń instalacji wodociągowo-ka-
nalizacyjnej na działkach nr ew. 39/10, 39/2 i 40/5 
położonych w obrębie ewidencyjnym nr 06 w Ożarowie 
Mazowieckim.

14) Uchwała Nr XLIII/414/13 w sprawie uchwa-
lenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2014 roku.

15) Uchwała Nr XLIII/415/13 w sprawie przyję-
cia Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2014.

16) Uchwała Nr XLIII/416/13 w sprawie przystą-
pienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki 
niskoemisyjnej.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresa-
mi:

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  ,
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 

(pokój nr 108).

Uchwała podjęta na XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim w dniu 26 września 2013r.

Uchwała Nr XLII/400/13 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 24 października 2013r.
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Od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe za-
sady gospodarowania odpadami komunalnymi. Głów-
nym zadaniem nowego systemu jest zlikwidowanie 
nielegalnych wysypisk oraz zmniejszenie ilości odpa-
dów przekazywanych do składowania. Wprowadzone 
zmiany mają również spowodować zwiększenie odzy-
sku i powtórnego wykorzystania surowców. 

Rocznie każdy Polak produkuje ponad 300 kg 
śmieci. Z danych z 2011r. wynika, że  ponad 70% od-
padów trafi a na składowiska, a tylko ok. 12% podlega 
recyklingowi. Dla porównania w Niemczech na składo-
wiska trafi a 0,5% śmieci, a 45% jest powtórnie wyko-
rzystywanych. 

Wciąż popularnym nawykiem wśród nas jest pale-
nie śmieci w piecach lub na terenie posesji. Spala się 
papier, bioodpady oraz plastik, przez który do atmos-
fery emitowane są trujące substancje. Tymczasem 
wszystkie te surowce możemy segregować, aby póź-
niej poddać je odzyskowi i powtórnemu wykorzysta-
niu. Istotą recyklingu jest maksymalne wykorzystanie 
tych samych materiałów przy minimalnych nakładach 
na ich przetworzenie. Przetwarzając surowce wtórne 
ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co 
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. 

Odzyskać możemy wiele rodzajów śmieci. Wśród 
odpadów komunalnych nadających się do przetworze-
nia można wyróżnić cztery podstawowe grupy: papier,  
szkło, metale oraz tworzywa sztuczne. 

Powód segregacji papieru jest banalny – ochro-
na lasu. Jedna odzyskana tona makulatury daje 
tyle papieru co 17 drzew! Przetwarzając makulaturę 
oszczędzamy również wodę, energię, zmniejszamy za-
nieczyszczenie powietrza oraz zyskujemy miejsce na 
składowiskach. Doskonałym surowcem wtórnym jest 
szkło z uwagi na to, że może być przetworzone bez 
żadnych strat na identyczne opakowanie.  Jedną tonę 
szkła możemy przetworzyć na około 3300 sztuk no-
wych, półlitrowych butelek. Dzięki recyklingowi opako-

wań szklanych ograniczamy zużycie surowców tj. pia-
sek, woda oraz oszczędzamy energię. Do najstarszych 
tworzyw używanych przez ludzi należą metale, a przy 
ich produkcji zużywa się mnóstwo energii i wody. Pod-
dając ten surowiec recyklingowi straty są kilkanaście 
razy mniejsze, a surowiec ten można przetwarzać 
w nieskończoność np. aluminiową puszkę można 
ponownie wykorzystywać do produkcji kolejnej, bez 
pogorszenia jakości metalu, prawie niezliczoną ilość 
razy.

Ważnym surowcem do odzysku są tworzywa sztucz-
ne. W Polsce na wysypiska trafi a ponad 100 tys. ton 
rocznie samych butelek plastikowych, z czego odzy-
skuje się jedynie 140 ton. Tymczasem wszystkie od-
pady z tworzyw sztucznych, nawet torebka foliowa, 
mogą być ponownie wykorzystane. Opakowania PET 
można przetwarzać na włókna, przędze, folie, oleje 
opałowe, a nawet meble. Dla przykładu z 35 zużytych 
butelek PET można wyprodukować jedną bluzę pola-
rową, a z 450 plastikowych opakowań po proszku do 
prania może powstać trzyosobowa ławka parkowa. To 
jednak nie koniec korzyści, przetwarzając tworzywa 
sztuczne taniej i z korzyścią dla środowiska możemy 
wyprodukować ogrodzenia, zabawki, długopisy, ekra-
ny przeciwhałasowe, doniczki, ramy okienne z PCV czy 
też płyty termoizolacyjne.

Korzyści płynące z segregowania odpadów są oczy-
wiste – czystsze środowisko, mniej odpadów, mniej 
szkodliwych substancji wpływających na nasze oto-
czenie. Poddając odpady recyklingowi oszczędzamy 
energię i cenne surowce. Dla nas, mieszkańców, to 
korzyść ekonomiczna – segregując odpady, mniej za 
nie płacimy – i świadomość, że robimy dla siebie, na-
szych dzieci i naszego otoczenia coś pożytecznego.

Joanna Michalczyk
Wydział Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa

Segregacja odpadów – dlaczego warto?

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim zaprasza 
na swoją stronę na portalu społecznościowym Face-
book.

Nasz login: „Urząd Miejski w Ożarowie Mazowiec-
kim”.

Zachęcamy do polubienia naszego profi lu, poleca-
nia i dzielenia się nim z innymi.

Urząd Miejski na Facebook`u
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Mieszkańcy dzwonią i pytają. Czy gałęzie i liście 
można spalić w ognisku, czy grozi za to mandat? 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa udziela 
Państwu odpowiedzi, że takie czynności narażają nas 
na mandat. Otóż należy mieć na uwadze również inne 
przepisy np. przeciwpożarowe, prawo sąsiedzkie, czy 
ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Gałęzie i liście po wycince powinny zostać zago-
spodarowane zgodnie z przepisami Ustawy o utrzy-
maniu porządku i czystości w gminach. Właściciel 
nieruchomości powinien zebrać liście, pociąć gałęzie 
i przekazać je przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
komunalne, a ten powinien je dostarczyć, jako odpady 
biodegradowalne do kompostowni. Przy czym dopusz-

Co z gałęziami i liśćmi z terenu własnej posesji?

cza się spalenie suchych gałęzi w przydomowych pie-
cach, jeżeli w taki wyposażona jest nieruchomość.

Jeśli doszło do złamania przepisów określonych 
w miejscowym regulaminie lub przepisów przeciw-
pożarowych, uciążliwości spowodowanej paleniem 
mokrych liści, to można ukarać właściciela nieru-
chomości, gdyż ten jest obowiązany do korzystania 
z przedmiotu swojej własności zgodnie z jej społeczno 
- gospodarczym przeznaczeniem.

Mówiąc wprost – jeżeli ktoś dokona zgłoszenia, że 
odbywające się spalanie gałęzi i liści jest uciążliwe po-
przez zadymienie lub stwarza zagrożenie pożarowe, 
będzie to podstawą do interwencji służb miejskich.

Straż Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim, przy ul. Kolejowej 2 został wywieszony 
wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży.

INFORMACJA BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 
22 731 32 58.

wykorzystania urządzenia kontrolno-pomiarowego „Fotorapid CM 011”  nr. fabr. 019
Harmonogram pomiaru prędkości urządzeniem kontrolno-pomiarowym „Fotorapid CM 011”, pro-

wadzony na terenie Miasta i  Gminy Ożarów Mazowiecki przez Straż Miejską w Ożarowie Mazowieckim 
w miesiącu listopadzie 2013 r.

data miejsce czas

04.11.2013 Strzykulska (zgłoszenie mieszkańców)

Zgodnie z dok.
fotografi czną

POMIAR

06.11.2013 Poniatowskiego (zgłoszenie mieszkańców)

08.11.2013  Nowowiejska (statystyki Straży Miejskiej)

13.11.2013 Poniatowskiego (zgłoszenie mieszkańców)

15.11.2013 Sochaczewska akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

18.11.2013 Poznańska (statystyki Straży Miejskiej)

20.11.2013 Ożarowska (zgłoszenie mieszkańców)

22.11.2013 Poniatowskiego (zgłoszenie mieszkańców)

26.11.2013 Nowowiejska (statystyki Straży Miejskiej)

28.11.2013 Szeligowska (zgłoszenie mieszkańców)

HARMONOGRAM
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69 lat temu, 2 października 1944 roku w dworze 
przy ul. Poniatowskiego 1 w Ożarowie Mazowieckim 
został zawarty Układ o zaprzestaniu działań wojen-
nych w Warszawie po 63 dniach bohaterskiej walki 
żołnierzy Armii Krajowej z okupantem niemieckim. 
Zginęło wówczas 18 tysięcy powstańców oraz po-
nad 150 tysięcy mieszkańców Warszawy. 

Z tej okazji 5 października 2013 r. w Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego mieliśmy możliwość wy-
słuchania koncertu patriotycznego. 

W koncercie wystąpili: Chór Hejnał Mazańcowice, 
Zespół wokalny Ars Chori z Warszawy oraz Chór Ab 
Imo Pectore z Ożarowa Mazowieckiego. Akompanio-
wała Bytomska Orkiestra Gorczyckiego specjalizująca 
się w muzyce baroku. Występem blisko stu artystów 
dyrygował Mariusz Latek. W pierwszej części chóry za-
śpiewały pieśni z różnych okresów naszej historii, mię-
dzy innymi Rotę, Warszawiankę, Hymn Armii Krajowej 
i Boże Coś Polskę. Muzyczne wydarzenie poprowadził 
Tomasz Szuran, konferansjer Zespołu Reprezentacyj-
nego Wojska Polskiego, wprowadzając widzów w at-
mosferę czasów wykonywanych utworów. 

Druga część koncertu utrzymana była w klimacie 
muzyki klasycznej, a głównymi bohaterami zostali 
soliści Filharmonii Narodowej. Aneta Kapla-Marsza-
łek – sopran, Joanna Gontarz – alt, Tomasz Warmi-

jak – tenor oraz Przemysław Żywczok – bas wykonali 
w akompaniamencie orkierstry i chórów msze z roku 
1772 Josepha Haydna Missa Sancti Nicolai G-dur. 
Józef Haydn był jednym z głównych przedstawicie-
li muzyki klasycznej, który zdefi niował główne formy 
muzyczne tej epoki, najstarszy z tzw. trzech klasyków 
wiedeńskich, obok Wolfganga Amadeusza Mozarta 
i Ludwiga van Beethovena.

Leszek Tokarczyk
Autor zdjęcia: Paweł Krupa

Koncert patriotyczny

Zgodnie z ustawą żłobkową, każda jednostka 
organizacyjna, osoba fi zyczna czy osoba prawna, 
która chce prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, za-
nim rozpocznie działalność, musi dokonać wpisu do 
rejestru żłobków, klubów dziecięcych, składając pi-
semny wniosek do Urzędu Miejskiego. Rejestr taki 
jest prowadzony przez Burmistrza Ożarowa Mazo-
wieckiego.

Rejestr zawiera takie dane jak nazwę lub imię i na-
zwisko oraz siedzibę, numer NIP i REGON oraz miej-
sce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dzie-
cięcych składa się do burmistrza i na jego podstawie 
dokonywany jest wpis. Oprócz wniosku należy jeszcze 
złożyć dodatkowe dokumenty takie jak:  wyciąg z re-
jestru publicznego potwierdzający status podmiotu, 
oświadczenie o numerze identyfi kacyjnym REGON 
i identyfi kacji podatkowej NIP, oświadczenie o speł-
nianiu warunków lokalowych oraz w przypadku osoby 
fi zycznej oświadczenie o niekaralności za przestęp-
stwo popełnione umyślnie oraz przedstawić  do wglą-
du dokumenty stwierdzające tytuł prawny do lokalu, 

w którym ma być prowadzona opieka oraz w przypad-
ku osoby fi zycznej dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość.

Składając wniosek należy także potwierdzić doko-
nanie opłaty za wpis do rejestru – 100 zł. 

Po dokonaniu wpisu wnioskodawca otrzyma za-
świadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych. Od tego momentu podmiot będzie pod-
legać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości 
świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. 

Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do reje-
stru jest wydawana, jeżeli:

• podmiot nie spełnia warunków wymaganych 
do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecię-
cego;

• wydano prawomocne orzeczenie zakazujące 
przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodar-
czej objętej wpisem.

Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru 
jest wydawana w przypadku:

• złożenia przez podmiot wpisany do rejestru 
wniosku o wykreślenie;

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
w Gminie Ożarów Mazowiecki
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W listopadzie Burmistrz Ożarowa Mazowieckie-
go ogłosi  otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych w  Gminie Ożarów Mazowiecki w roku 
2014.

Konkurs organizowany będzie zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

I. Konkurs ofert obejmować będzie następujące 
zadania priorytetowe:

1) z zakresu profi laktyki i przeciwdziałania nar-
komanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom: 

a) organizacja zajęć profi laktycznych dla osób za-
mieszkałych na terenie gminy, promocja zdrowego 
stylu życia, 

b) organizacja czasu wolnego jako forma profi lak-
tyki dla wszystkich grup wiekowych, mieszkańców 
gminy, 

c) promocja i organizacja wolontariatu.
d) organizacja akcji profi laktycznych „Zima w gmi-

nie” i „Lato w gminie”
2) z zakresu kultury, oświaty i wychowania: 
a) upowszechnianie inicjatyw edukacyjno – wycho-

wawczych, 
b) organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć 

kulturalnych integrujących lokalną społeczność, 

c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji na-
rodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świa-
domości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

3) z zakresu upowszechniania kultury fi zycznej 
i rekreacji: 

a) prowadzenie systematycznych zajęć sporto-
wych, 

b) organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez 
sportowych, 

c) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. 
4) z zakresu zdrowia: 
a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
b) działanie na rzecz integracji i zwiększania 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu spo-
łecznym. 

II. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymie-
nionych w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie tj.:

1) organizacji pozarządowych,
2) podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
III. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się   for-

mie wsparcia realizacji zadania.
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej 

Gminy, gdzie zamieszczone zostanie ogłoszenie 
o konkursie.

Wydział Spraw Społecznych

Informacja o konkursie dla organizacji pozarządowych 

Gmina Ożarów Mazowiecki ogłosiła nabór wnio-
sków o przyznanie stypendiów sportowych za 2013 
rok dla młodych ożarowskich sportowców uzyskują-
cych wysokie osiągnięcia sportowe. 

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 
2013 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocz-
tą lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opi-
sanych "Wniosek o stypendium sportowe " w Kancela-
rii Urzędu Miejskiego,  ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki (w przypadku przesyłek pocztowych liczy 
się data wpływu do Urzędu).

Stypendium może zostać przyznane osobie fi zycz-
nej do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgim-
nazjalnej, zamieszkałej na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki, zrzeszonej lub niezrzeszonej w klubie 
sportowym lub zamieszkałej poza terenem Gminy, 
będącej uczniem szkoły na terenie Gminy oraz zrze-
szonym w klubie działającym na terenie Gminy - pod 
warunkiem nie pobierania stypendium sportowego 

Stypendia sportowe  - nabór wniosków do 15 listopada

• nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym 
terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia 
żłobka lub klubu dziecięcego;

• przekazania we wniosku oraz dołączonych do 
niego dokumentach, informacji niezgodnych ze sta-
nem faktycznym.

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są 
zwolnione z opłaty.

UWAGA!  Zgodnie z art. 26 ustawy „ Prowadzenie 
żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulo-

waną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 
220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu 
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Kluby malucha, żłobki, które rozpoczęły dzia-
łalność przed wejściem w życie ustawy żłobkowej 
(04.04.2011 r.)  wpisu do rejestru muszą dokonać do 
kwietnia 2014 r.

Wydział Spraw Społecznych
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Po 63 dniach bohaterskiej walki powstańców 
z oddziałami hitlerowskimi upadło Powstanie War-
szawskie. W nocy z 2. na 3. października 1944 roku 
w Dworku Reichertów w Ożarowie Mazowieckim pod-
pisano zawieszenie działań wojennych na terenie 
miasta m.st. Warszawy. Dla uczczenia 69. rocznicy 
tego doniosłego wydarzenia historycznego Fundacja 
Ave Patria z Ożarowa Mazowieckiego zorganizowała 
cykl 8. koncertów. Pośród wykonawców szczególne 
miejsce zajął polonijny Chór Polonez wraz z zespołem 
instrumentalnym z Mińska z Białorusi. Fundacja Ave 
Patria zorganizowała zarówno pobyt naszych rodaków 
w Polsce jak i miejsca poszczególnych koncertów.

Koncerty pt. „Po 63 dniach” odbyły się w następu-
jących miejscach:

29.09.2013 o godz.  8.00 w Błoniu (par. Narodze-
nia Pańskiego)

29.09.2013 o godz. 11.30 w Borzęcinie
29.09.2013 o godz. 18.00 w Warszawie (par. św. 

Stanisława Kostki na Żoliborzu)
30.09.2013 o godz. 18.00 w Szymanowie (kaplica 

szkolna Liceum SS. Niepokalanek)
01.10.2013 o godz. 10.00 w Zakroczymiu (zespół 

szkół: SP i gimnazjum)
01.10.2013 o godz. 14.00 w Warszawie (LO im. 

Sobieskiego ul. Czerniakowska 128)
02.10.2013 o godz. 12.00 w Warszawie (Dom Kul-

tury Świt na Bródnie)
02.10.2013 o godz. 18.00 w Ołtarzewie
Podczas ostatniego koncertu artyści z Mińska 

wspierani byli występami dzieci z przedszkola „Pod 
Modrzewiem” z Macierzysza oraz grupy teatralnej 
Melchiorek z Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu.

Artyści wraz z Prezesem Fundacji Ave Patria Piotrem 
Białkiem złożyli wieńce pod tablicami upamiętniający-

mi miejsca związane z zakończeniem Powstania War-
szawskiego: przy Dworku Reichertów oraz przed Sta-
rostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Przed 
siedzibą Starostwa znajduje się tablica poświęcona 
powstańcom, którzy byli skierowani przez Niemców 
na teren Fabryki Kabli. Tu, w obecności Pana Staro-
sty Jana Żychlińskiego oraz członka Zarządu Powiatu 
Pani Jolanty Stępniak chórzyści odśpiewali pieśń au-
torstwa Heleny Abramowicz  pt. „Polsko moja”.

Serdeczne podziękowania Fundacja Ave Patria 
kieruje pod adresem Starosty Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego Pana Jana Żychlińskego i Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza za 
obecność w kościele w Ołtarzewie podczas koncertu 
oraz za wsparcie fi nansowe organizacji koncertów. 
Dziękujemy ks. proboszczowi Jackowi Smykowi za 
zaangażowanie w przygotowanie koncertu i błogosła-
wieństwo.

Roman Pawlak
Autorka zdjęcia: Barbara Waśkiewicz.

Cykl koncertów pt. „Po 63 dniach”

w gminie,  której jest mieszkańcem. Szczegółowe 
warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych 
określa Regulamin będący Załącznikiem Nr 1 do 
Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 
2008 roku. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego 
wystąpić może zawodnik lub klub sportowy, w któ-
rym zawodnik jest zrzeszony. Wzór wniosku stanowi 
Załącznik do Zarządzenia Nr S.0050.213.2013 Bur-
mistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 30 września 
2013 r. w sprawie naboru wniosków o przyznanie sty-
pendium sportowego. Dostępny jest do pobrania na 

stronie http://www.ozarow-mazowiecki.pl/stypendia-
sportowe/stypendia-sportowe-nabor-wnioskow

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję stypen-
dialną. Zawodnicy, którym przyznano stypendia sporto-
we zostaną poinformowani o przyznaniu stypendium. 
Informacja ta zostanie również podana na stronie in-
ternetowej Gminy www.ozarow-mazowiecki.pl

W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 
z Sekretarzem Gminy – Panią Jolantą Niegrzybowską 
- tel. 22 731 32 04 lub e-mail: sekretarz@ozarow-ma-
zowiecki.pl
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W siedzibie głównej naszej gminnej i powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Szkolnej 2 można obejrzeć wystawę malarstwa 
Walerego Sleżuka. Obrazy znanego od lat ożarowskiej 
publiczności artysty z Ukrainy, który maluje w duchu 
słynnej odeskiej szkoły - w szerokim nurcie od reali-
zmu, tematyki narodowej i społecznie zaangażowanej, 
po swobodne impresjonistyczne studia pejzażu - moż-
na oglądać do połowy listopada. Obrazy są dostępne 
w sprzedaży.

Tuż przed zamknięciem ekspozycji dnia 14 listopa-
da (we czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się „Wieczór 
ukraiński” - spotkanie poświęcone kulturze naszych 
wschodnich sąsiadów. Podczas tego wieczoru będzie 
można się osobiście spotkać z Walerym Sleżukiem, 
artystą, którego urzekła także Polska i ciepłe barwy 
złotej polskiej jesieni i porozmawiać o jego twórczo-
ści.

Walery Sleżuk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Odessie, wystawiał swoje prace w Odessie, Łucku, 
Czerniowcach, Kijowie, Lublinie, Warszawie i okolicz-
nych miastach. Jego obrazy znajduję sie w prywatnych 
kolekcjach w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech, Wło-
szech, Francji, Szkocji i w Stanach Zjednoczonych. 

Listopad jest miesiącem nostalgicznym, wszystkim 
nam przypomina o przemijaniu, ale też i o pamięci na-

leżnej bliskim, którzy odeszli, bohaterom, który oddali 
życie za naszą wolność oraz wybitnym ludziom, któ-
rzy zasłużyli się naszej kulturze. Niedawno zmarli tak 
znani twórcy literatury jak: Sławomir Mrożek, Edmund 
Niziurski, Joanna Chmielewska, pisarze, na książkach 
których wychowały się całe pokolenia.

Dnia 28 listopada o godz. 18.00 w sali kominko-
wej Domu Kultury „Uśmiech” Biblioteka organizuje 
spotkanie poświęcone twórczości Joanny Chmielew-
skiej, bardzo poczytnej pisarki, najbardziej znanej 
z serii swoich zabawnych kryminałków ze zwariowaną 
detektywką amatorką, która - jakimś dziwnym trafem 
– zawsze wplątuje się w różne afery i rozwiązuje je 
dzięki swemu kobiecemu sprytowi. Czytelnicy Chmie-
lewskiej pamiętają też przygody Janeczki i Pawełka, 
upiornie wścibskich dzieciaków, które uczą moresu 
każdego, kto tylko próbuje je skrzywdzić, czy też bo-
haterkę książek dla dziewcząt Tereskę i Kreskę, jej 
przyjaciółkę, albo Lesia w słynnej scenie z szarżują-
cym nań bykiem…

Joanna Chmielewska to jej literacki pseudonim. 
Naprawdę nazywała się Irena Barbara Kuhn. Zosta-
ła pochowana na Starych Powązkach w Warszawie. 
W październiku wyszła jej skrócona autobiografa „Ży-
cie (nie)całkiem spokojne”.

Wielbicieli twórczości pisarki zapraszamy w dniu 
28 listopada na wieczór wspomnień o Joannie Chmie-
lewskiej.

Elżbieta Paderewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej 

w Ożarowie Mazowieckim

Listopadowe wydarzenia kulturalne w Bibliotece Publicznej 

Portret Joanny Chmielewskiej Obraz W. Sleżuka „Jesień w Milanówku”
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W Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie 
zawsze niezwykle ważne miejsce zajmowały działania 
zmierzające do integracji i utrzymania właściwych 
kontaktów interpersonalnych pomiędzy wszystkimi 
członkami społeczności szkolnej. Szczególnie istot-
ne są one teraz, gdy w naszej szkole istnieją 2 klasy 
integracyjne. Dlatego też już od początku roku podej-
mujemy cały szereg różnych przedsięwzięć mających 
na celu wzajemne poznanie się uczniów, popra-
wę relacji między nimi oraz … a może przede 
wszystkim ….dobrą zabawę!

20 września 2013 roku zapisał się na 
kartach naszego Gimnazjum jako DZIEŃ 
GRILLOWANEJ KIEŁBASKI, w czasie któ-
rego bawiliśmy się podczas dyskoteki in-
tegracyjnej, podjadając przepyszne prze-
kąski z grilla. Każda klasa przygotowała 
także apetyczne i zdrowe sałatki stanowiące 
dodatkową ucztę dla podniebienia. Z zadania 
upieczenia prawie 15 kilogramów kiełbasy wywiązała 
się męska część kadry pedagogicznej oraz wyznacze-
ni przez wychowawców uczniowie. Oprawę muzyczną 
dyskoteki przygotowały przebojowe dziewczyny z klasy 
trzeciej. Cel główny tej imprezy, czyli huczne przyjęcie 
pierwszoklasistów do grona uczniów naszej szkoły zo-
stał osiągnięty! 

W sobotę 5 października klasy integracyjne z na-
szej placówki wybrały się na imprezę pt: „Drzwi Otwar-

te w Pracowni Rzeczy Różnych” przy Fundacji Synap-
sis. Dla uczniów naszej szkoły wycieczka do takiego 
miejsca stanowiła możliwość zetknięcia się z osobami 
ze spektrum autyzmu oraz wzięcia udziału w różnych 
ciekawych warsztatach. I tak, w czterech pracow-
niach: ceramicznej, rzemiosła artystycznego, drewna 
i papieru stworzyliśmy przepiękne małe arcydziełka – 
w postaci ramek na zdjęcia czy podstawek pod kubki. 

Bawiliśmy się jeżdżąc po okolicy na hulajnodze 
i tandemie. Skakaliśmy na trampolinie, a co 

odważniejsi wspinali się po ściance pod 
bacznym okiem instruktorów. Zmęcze-
ni mieliśmy możliwość odpocząć w sali 
wyciszeń, która okazała się prawdziwym 
hitem wycieczki. Na tym atrakcje dnia 

się nie kończyły, około 13.30 pojawiła się 
energetyczna instruktorka zumby. W pra-

cowni rozbrzmiała muzyka porywająca do 
tańca – większość młodzieży ujawniła talenty 

w tym kierunku. Po utracie kalorii nastąpić musiał na-
turalny ich wzrost w postaci posiłku. Goście częstowali 
się kiełbaskami, mięsem z kurczaka upieczonego na 
grillu lub w ognisku, sałatkami i zupą pomidorową. 
Fantastyczny zapach unosił się po całej okolicy. Powo-
dzeniem cieszyły się także stanowiska na którym uta-
lentowane panie z Fundacji Synapsis malowały dzie-
ciom twarze. Nasze gimnazjalistki wróciły do domu 
z prawdziwymi dziełami sztuki na twarzy. 

Pierwszoklasiści zostali ofi cjalnie przyjęci do braci 
uczniowskiej naszego gimnazjum w trakcie uroczyste-
go Ślubowania, które zorganizowano w Dniu Edukacji 
Narodowej – 14 października 2013 roku. Przygoto-
wali i przedstawili oni program artystyczny pt. „Skąd 
wziął się Nauczyciel na Ziemi”, a dzięki szczęśliwemu 
przebrnięciu przez otrzęsiny zorganizowane przez ich 
starszych kolegów udowodnili, że są godni nazywać 
się uczniami Mistrza Konstantego.

Katarzyna Konopka-Gęba
Beata Kłos

„Akcja Integracja!”
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Zgodnie z wieloletnią tradycją i w tym roku, w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Umiastowie, Święto Pieczonego Ziemniaka było ra-
dosną i miłą uroczystością.

Zebrani w szkole uczniowie, 28 września, magiczny-
mi okrzykami przywołali dostojnych gości, którzy swo-
im przybyciem i związanymi z tym obrzędami otworzyli 
im możliwość udziału w tym święcie. Dumny król Py-
ruś ze swoją małżonką - królową Bulwiatką, dostojnie 
wkroczyli na salę. Król wygłosił mowę, w której określił, 

Święto Pieczonego Ziemniaka

jakie zadania muszą spełnić obecni, by uczestniczyć 
w dalszej zabawie. Przede wszystkim należało złożyć 
pokłon królewskiej parze, uklęknąć i ucałować pier-
ścień królowej Bulwiatki, a następnie wystawić przed 
królem kolano do ,,przypieczętowania” i tym samym 
dostać pozwolenie na udział w święcie.

Po tej ceremonii dzieci bawiły się przy melodiach 
i piosenkach pod przewodnictwem królewskiej pary. 
Nie zabrakło również zawodów sportowych, w których 
głównym bohaterem był ziemniak. Po zabawach i sza-
leństwach nadszedł czas na wykazanie się posiada-
niem duszy artysty i inwencji twórczej. Prace z ziem-
niaka, wykonane przez naszych uczniów, były godne 
podziwu i zachwycały. Zmęczeni twórcy z apetytem za-
jadali się ziemniaczaną zapiekanką, rozmawiali o wy-
darzeniach dnia i cieszyli się z doskonale spędzonego 
czasu. Jeszcze kilka chwil spędzonych na świeżym po-
wietrzu i można było iść do domu.

Nad organizacją, przebiegiem uroczystości i bez-
pieczeństwem dzieci czuwały panie Beata Truszkow-
ska i Jadwiga Bieńkowska.

Jadwiga Bieńkowska

KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

w Józefowie, ul. Fabryczna 15

11 listopada godz. 15.00
Polska Niepodległa w Józefowie. Wspólne śpie-

wanie pieśni patriotycznych połączone z wystawą 
Stowarzyszenia historyczno-rekonstrukcyjnego 

„Patria”.
17 listopada godz. 15.00

Uroczystość jubileuszowa, 5-lecie zespołu seniorów 
,,Wesołe Wdówki”.

24 listopada godz. 15.00 
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 
Spektakl pt.: ,,Mały czarodziej” 
w wykonaniu Teatru ,,Urwis” .

w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

10 listopada godz. 16.00 
koncert pt.: „Poloneza czas zacząć” w ramach 

XI Festiwalu Muzyki Kameralnej 
„Muzyka w barwach jesieni”
17 listopada godz. 15.00 

Teatr „Igraszka” wystąpi ze spektaklem 
„Podróż za horyzont”

24 listopada 14.00 – 17.00 
Impreza Andrzejkowa dla dzieci

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

3 listopada godz. 13.00 
Spektakl teatralny dla dzieci 

„ O Kasi co gąski zgubiła” w wykonaniu 
Teatru Czarodziej. Wstęp wolny!!!

11 listopada godz. 18.00 
Msza Święta i Koncert Upamiętniający Rocznicę 

Odzyskania Niepodległości w wykonaniu Orkiestry 
Dętej OSP z Karczewa w Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Ożarowie Mazowieckim. 
16 i 17 listopada w godz.: 10.00-17.00 

odbędzie się Turniej GO.
17 listopada godz. 13.00 

Spektakl teatralny dla dzieci „Zwierzątka z polany” 
w wykonaniu Teatru Dobrego Serca. Wstęp wolny!!!

21 listopada godz. 10.00 
wykład w ramach UTW prowadzony przez 

dr Barbarę Ogrodowską-etnografa, 
pt.: „Narodzenie adwent czyni”.

24 listopada godz. 16.00 
Wieczorek Andrzejkowy dla Seniorów. Wstęp 12 zł. 
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Dzięki przyznaniu funduszu sołeckiego przez Pana 
Burmistrza i Radę Miejską Ożarowa Mazowieckiego 
najmłodsi mieszkańcy Umiastowa od 20.09.2013 r. 
mogą korzystać z nowego placu zabaw, a ich rodzice 
spędzą miły czas na siłowni znajdującej się obok pla-
cu zabaw, która również powstała z funduszu sołec-
kiego w poprzednich latach.

W trakcie modernizacji placu zastosowano nowo-
czesne urządzenia zabawowe z drewna klejonego, 

odporne na działanie warunków atmosferycznych. 
Wszystkie zamontowane urządzenia spełniają wszel-
kie wymogi bezpieczeństwa oraz posiadają wymaga-
ne certyfi katy i atesty.

Bardzo dziękuję w imieniu swoim oraz wszystkich 
mieszkańców za przyznane fundusze. Zapraszamy do 
korzystania z nowego placu zabaw.

Krystyna Szczepaniak
Sołtys wsi Umiastów

Nowy plac zabaw w Umiastowie

W dniu 10 października 2013 r. w Sali Widowisko-
wej Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowiec-
kim odbyła się uroczystość Złotych Godów Małżeń-
skich. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył 
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 7 par - 
Państwa: Leokadię i Michała Bartosińskich, Wiesławę 
i Ryszarda Dmoch, Danutę i Jerzego Drynkowskich, 
Janinę i Grzegorza Jezierskich, Jadwigę i Henryka Mę-
dza, Irenę i Ryszarda Syndoman oraz Marię i Bolesła-
wa Wiśniewskich. W imieniu Prezydenta medale wrę-
czał Burmistrz Paweł Kanclerz. Uroczystości Złotych 
Godów Małżeńskich zaszczycili także swoją obecno-

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

ścią: Ksiądz Jan Latoń Proboszcz Parafi i Miłosierdzia 
Bożego w Ożarowie Mazowieckim, Ksiądz Jacek Smyk 
Proboszcz Parafi i NMP Królowej Apostołów w Ołtarze-
wie, Pan Dariusz Galant Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim oraz Pani Bożena 
Żurek Naczelnik Wydziału Administracji i Kadr w Urzę-
dzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim.

Jubilaci otrzymali od Burmistrza listy gratulacyjne, 
bukiety kwiatów oraz pamiątkowe dyplomy. Księża 
również podarowali Odznaczonym drobne upominki. 

W Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich licznie 
uczestniczyli najbliżsi Odznaczonych, sąsiedzi i znajo-
mi. Był tort weselny i gromkie sto lat dla Jubilatów. 

Osoby, które mają w rodzinie, wśród swoich znajo-
mych pary obchodzące 50 rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego prosimy o zgłaszanie jubilatów do Urzę-
du Stanu Cywilnego. Zgłoszenie powinno zawierać 
imiona i nazwiska jubilatów oraz odpis skrócony aktu 
małżeństwa, jeżeli związek małżeński zawierany był 
w innej gminie. 

Jolanta Dragan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ożarowie 

Mazowieckim
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ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

Niby nic…
a tak to się zaczęło…

Masz problem z alkoholem?
Chcesz przestać pić?
ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

WTORKI
18.00 – 20.00 Mityng AA grupa Dzwon
Miejsce: Stowarzyszenie Quo Vadis
ul. Strażacka 3A, Ożarów Mazowiecki

ŚRODY
18.00 – 20.00  Mityng AA grupa Jedynka
Miejsce: Dom Kultury Uśmiech
Filia w Józefowie ul. Fabryczna 15

SOBOTY
17.00 - 19.00 Mityng AA grupa Trzeźwość
Miejsce: Punkt Konsultacyjno – Informacyjny
UZALEŻNIEŃ ul. Poznańska 167A, 
Ożarów Mazowiecki

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY
UZALEŻNIEŃ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
oraz
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DLA RODZIN ORAZ OSÓB
Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ
I PRZEMOCĄ DOMOWĄ
ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 – 20 – 09

w każdy czwartek w godz. 18.00 - 20.00
(Dyżur pełnią członkowie GKRPA)

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje 
można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 165, tel. (22) 731-32-57 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 312

OFERTA 
PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO 
UZALEŻNIEŃ

PONIEDZIAŁEK
17.00 – 18.00
Konsultacje indywidualne z terapeutą
18.00 – 20.00
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych początkują-
cych
Zajęcia z terapeutą

WTOREK
17.00 – 20.00
Konsultacje indywidualne i spotkania grupowe
dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
ŚRODA
16.00 – 20.00
Spotkania z terapeutą 
dla osób z długim stażem abstynenckim
(alkohol, narkotyki, hazard i inne)
CZWARTEK
18.00 - 20.00
Dyżury członków 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ
601 939 514 – od poniedziałku do piątku
22 722 20 09 – każda środa w godz. 18.00-19.30

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…
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Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znale-
zienia psa:

1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, 
podając dokładne dane dotyczące zaginięcia (datę, 
opis psa) oraz swoje dane, tel. (22) 731-32-37

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Śro-
dowiska czy zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, 
to zgłosić zaginięcie pod numer telefonu, który jest 
podany w kąciku adopcyjnym Informatora oraz Straży 
Miejskiej, tel. (22-721-26-50)

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy 
o telefony po godzinie 17.00

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. 

Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy.
507-415-468, 602-655-645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka a chcesz po-
móc fi nansowo 

Będziemy wdzięczni za każda złotówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwie-
rząt – Viva

z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

BrunoBruno

BiałekBiałek

BrutusBrutus

Kuna i MiecioKuna i Miecio

CzesioCzesio

szczeniakszczeniak
– Owca– Owca

Gerda i FigaroGerda i Figaro

MaksiMaksi

SmutekSmutek

kotkikotki PikuśPikuś

AleksAleks

LunaLuna






