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Szanowni Państwo

Szanowni mieszkańcy, zarządcy nieruchomości 
zamieszkałych

Od 1 lipca zacznie funkcjonować w Gminie nowy 
system gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Do tego czasu każdy właściciel nieruchomości za-
mieszkałej powinien wypowiedzieć umowę fi rmie, 
która obecnie odbiera od niego śmieci, w taki sposób, 
by umowa wygasła z końcem czerwca. W przypadku 
spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot umowę powi-
nien wypowiedzieć zarządca nieruchomości.

Informujemy jednocześnie, że Rada Miejska, na 
wniosek Burmistrza, podjęła następujące uchwały, 
niezbędne do funkcjonowania systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi w Gminie:

1) uchwałę w sprawie określenia metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz stawki tej opłaty,

2) uchwałę w sprawie określenia wzoru deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych,

3) uchwałę w sprawie określenia terminu, czę-
stotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym obowiązujące od 1 lipca br. 
miesięczne stawki opłaty od jednego mieszkańca to:

11,00 zł w przypadku, gdy odpady będą zbierane 
selektywnie,

22,00 zł w przypadku, gdy odpady będą zbierane 
nieselektywnie.

Nowy system gospodarowania odpadami

Dzięki uchwalonemu jeszcze w grudniu ub. roku 
budżetowi na rok 2013 pierwsze miesiące bieżącego 
roku upłynęły na intensywnych pracach projektowych 
oraz rozstrzyganiu przetargów i przygotowywaniu klu-
czowych inwestycji. Należy zwrócić uwagę, że więk-
szość przetargów cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem potencjalnych wykonawców. Do przetargu 
na budowę budynku komunalnego w Ożarowie Mazo-
wieckim przystąpiło 16 oferentów. Jeszcze większym 
zainteresowaniem cieszył się przetarg na rozbudowę 
przedszkola nr 2 w Ożarowie Mazowieckim do którego 
przystąpiło 26 podmiotów. O udzielenie zamówienia 
na przebudowę ul. Kierbedzia w Ołtarzewie ubiegało 
się 11 przedsiębiorców. Termin i sposób przeprowa-
dzenia postępowań pozwolił na wybór bardzo atrak-
cyjnych cenowo ofert i zaoszczędzenie publicznych 
pieniędzy.

Po wielu miesiącach przygotowań, dyskusji i spo-
tkań z mieszkańcami Rada Miejska, na mój wniosek, 
podjęła uchwałę ustalającą stawki za odbiór śmieci. 
O szczegółach tej decyzji możecie Państwo przeczytać 
w bieżącym numerze Informatora.

Zapraszam również do zapoznania się z informa-
cją dotyczącą naboru do gminnych przedszkoli. O ile 
bowiem corocznie przybywa nam obiektów przed-
szkolnych i w dalszym ciągu, dzięki przychylności i zro-
zumieniu radnych Rady Miejskiej, planujemy dalszy 
rozwój bazy oświatowej, o tyle ciągle jesteśmy zaska-
kiwani propozycjami zmian w systemie, proponowany-
mi przez resort edukacji narodowej. 

Wiele emocji budzi również sprawa próby “prze-
jęcia” przez gminę Piastów ponad 20 ha terenu so-

łectwa Konotopa. Rozumiejąc sytuację naszych są-
siadów nie sposób jednak przejść obojętnie wobec 
stylu i zdumiewającej argumentacji stosowanej w tej 
sprawie przez władze Piastowa. Dlatego chciałbym 
serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy 
zechcieli wyrazić swą opinię podczas przeprowadzo-
nych w ostatnim czasie konsultacji społecznych. O wy-
nikach konsultacji i kolejnych działaniach podjętych 
w tej sprawie będziemy informować na łamach Infor-
matora Ożarowskiego oraz poprzez stronę interneto-
wą gminy www.ozarow-mazowiecki.pl. 

W związku z opracowywaną koncepcją przebudowy 
parku w Ożarowie Mazowieckim zapraszam Szanow-
nych Mieszkańców do wyrażenia swych opinii i uwag 
dotyczących proponowanych rozwiązań. Szerszych 
informacji na ten temat udziela Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Robert Głazowski, 
a wizualizacja projektu dostępna jest również na stro-
nie internetowej gminy.

Szanowni Państwo !
W imieniu własnym, pracowników 

Urzędu Miejskiego oraz Radnych Rady Miejskiej 
Ożarowa Mazowieckiego składam Państwu 

życzenia błogosławionych, spokojnych i radosnych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Życzę wszystkim Mieszkańcom realizacji 
planów, zamierzeń i marzeń 

oraz dziękuję za wszelkie przejawy życzliwości, 
cenne uwagi i rady.

Z poważaniem
Paweł Kanclerz
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1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: KOMARTRANS Paweł Mońko z sie-

dzibą w Pruszkowie na usługi uzupełniające do umo-
wy Nr RZP.272.48.37.2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r. 
dotyczące usług na przewóz dzieci z klasy sportowej 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
do Raciborza na Mistrzostwa Szkół Sportowych w pły-
waniu i ich przywóz po zakończeniu mistrzostw

za cenę ofertową brutto: 2.160,00 zł
� z wykonawcą: PEKUM S.A. z siedzibą w Gosty-

ninie na budowę studni regulującej przepływ na ka-
nale deszczowym Ø 1400 zbierający wodę opadową 
z utwardzonych terenów zakładu Tele-Foniki Kable 
w Ożarowie Mazowieckim 

za cenę ofertową brutto: 131.982,97 zł
� z wykonawcą: SAS – BUD Kamil Sasin z siedzibą 

w Warszawie na remont dróg gminnych – wykonanie 
remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych 

za następujące ceny jednostkowe brutto:
- za cenę ofertową brutto za naprawę 1m² jezdni 

ubytku średnio 10 cm: 60,00 zł
- za cenę ofertową brutto za naprawę 1m² jezdni 

ubytku średnio do 4cm: 38,00 zł
- za cenę ofertową brutto za wykonanie 1m² spę-

kań jezdni: 7,50 zł
(zamówienie zostanie udzielone do wysokości 

środków zabezpieczonych w budżecie gminy tj. kwoty 
200.000,00 zł)

� z wykonawcą: RAD - MAR z siedzibą w Doma-
niewku na równanie i utwardzenie dróg gminnych nie-
utwardzonych wraz z dostawą tłucznia kamiennego

za cenę ofertową brutto: 345.510,00 zł
oraz za cenę brutto za 1 T tłucznia: 76,78 zł
� z wykonawcą: Auto Wimar Centrum Sp. z o.o 

z siedzibą w Opacz Kolonii na dostawę samochodu 
osobowego dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim 

za cenę ofertową brutto: 74.399,00 zł
� z wykonawcą: Krajowa Grupa Doradztwa Majątko-

wego Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie na wykonanie 
operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb 
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim 

za cenę ofertową brutto: 82.705,20 zł

2. Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

� remont dróg gminnych – wykonanie robót konser-
wacyjno-remontowych nawierzchni dróg i chodników 
z kostki i płyt betonowych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki 

� remont dróg na terenie Gminy Ożarów Mazowiec-
ki (w zakresie: nawierzchni, poboczy, progów zwalnia-
jących, rowów chłonno-odparowujących, przepustów)

INWESTYCJE I REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Prosimy śledzić informacje nt systemu  na stronie: 
http://ozarow-mazowiecki.doc.pl bezpośrednio lub 
poprzez zakładkę „Gospodarka odpadami” na stronie 
Gminy: www.ozarow-mazowiecki.pl oraz w kolejnych 
numerach Informatora Ożarowskiego.

Informacji udzielamy również pod nr tel: 22 731 
32 64 lub 22 731 32 36.

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowi-
ska w sprawie obowiązku wypowiadania przez miesz-
kańców umów przedsiębiorcom odbierającym odpa-
dy komunalne, mieszkaniec powinien wypowiedzieć 
umowę fi rmie odbierającej od niego odpady.

Stanowisko dostępne jest na stronie MŚ:
http://www.mos.gov.pl/artykul/4995_obowiaz-

ki_wlasciciela_nieruchomosci/20130_dotychczas_
zawarte_umowy_na_odbieranie_odpadow_komu-
nalnych.html

http://ozarow-mazowiecki.doc.pl
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OŚWIATA

� 19 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej w Święci-
cach zajęli II miejsce w Międzypowiatowych zawodach 
unihokeja w kategorii szkół podstawowych chłopców. 
Zawody sportowe odbyły się w Józefi nie. 

� W dniach 18 – 19 lutego drużyna dziewcząt ze 
Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płocho-
cinie zajęła III miejsce w Międzypowiatowym Finale 
Unihokeja Dziewcząt Szkół Podstawowych. 

� 19 lutego w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyło się rozstrzygnięcie rodzin-
nego konkursu pt. "Cztery pory roku - barwy zimy". 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody 
ufundowane przez hurtownię zabawek Hipo i PZU.

� W ramach kontynuacji projektu „Rok edukacji po-
przez sport” uczniowie klasy VB Szkoły Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie przygotowali pre-
zentację multimedialną pt. „Irena Szewińska – czło-
wiek legenda”.

� Krzysztof Grzelak – uczeń klasy IIIB Gimnazjum 
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie 

Mazowieckim, został laureatem kuratoryjnego kon-
kursu przedmiotowego z chemii. Uczniowi, jako lau-
reatowi, przysługuje wybór dowolnej szkoły ponadgim-
nazjalnej.

� 22 lutego dzieci z grupy IV Przedszkola Publiczne-
go w Józefowie, brały udział w wycieczce do Biblioteki 
Publicznej w Józefowie. Wysłuchały utworów literac-
kich związanych z muzyką, obejrzały prezentację o in-
strumentach muzycznych. 

� 25 lutego w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Oża-
rowie Mazowieckim oraz w Przedszkolu Publicznym 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odbyło się przedsta-
wienie teatralne pt. „Ja też potrafi ę pomagać”. Przed-
stawienie teatralne miało na celu zapoznanie dzieci 
z zagadnieniami udzielania pierwszej pomocy oraz 
poznaniem numerów telefonów alarmowych. 

� 28 lutego przedszkolaki z Przedszkola Publiczne-
go w Józefowie obejrzały przedstawienie teatralne pt.: 
„Królowa Śniegu”.

KULTURA
Dom Kultury "Uśmiech"

21 lutego w sali widowiskowej Domu Kultury od-
była się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie

23 lutego w godz.: 9:00-14:00 odbyło się Walne 
Zebranie Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
“Glinianka” z Ołtarzewa

24 lutego Teatr Gargulec zaprezentował przedsta-
wienie dla dzieci pt.” Baśń Zimowa”

24 lutego  odbył się wernisaż wystawy rękodzie-
ła pani Marii Szymańskiej i Bogusławy Chylińskiej, 
mieszkanek naszej gminy

25 lutego w godz.: 9:00-14:00 Mazowiecki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie dla 
rolników 

3 marca “Śpiewająca biblioteka” - Spotkanie po-
prowadzili: Edyta Zarębska, pisarka i ilustratorka oraz 
Robert Zarębski, muzyk i kompozytor 

7 marca odbyły się Eliminacje Rejonowe XXXVI 
Konkursu Recytatorskiego “Warszawska Syrenka”

8 marca w godz.: 10:00-13:00  w sali widowisko-
wej odbyła się Gminna Olimpiada wiedzy o wiejskim 
gospodarstwie domowym, przedsiębiorczości i ekolo-
gii 

9 marca w godz.: 9.00-14.00 dyżurowali pracowni-
cy Urzędu Skarbowego

10 marca o godz.18.00 z okazji Dnia Kobiet wystą-
pił “Kabaret z Konopi”

12 marca w godz.: 9:00-14:00 udostępniono salę 
konferencyjną na szkolenie dla rolników zorganizowa-

ne przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
14 marca odbyła się sesja Rady Miejskiej

Dom Kultury “Uśmiech” – Filia w Broniszach 
22 lutego zorganizowano zebranie członków Sto-

warzyszenia “Razem w Powiecie” 
24 lutego o godz. 12.00 odbyła się Msza Święta 

dla lokalnej społeczności
3 marca o godz. 12.00 odprawiono ostatnią w se-

zonie zimowym Mszę Świętą
3 marca o godz. 15.00 zorganizowano warsztaty 

z tworzenia biżuterii
10 marca o godz. 15.00 z okazji Dnia Kobiet od-

było się spotkanie mieszkańców oraz członków Koła 
Emerytów i Rencistów Nr 8. Wystąpili artyści Teatru 
Domowego SPA z programem słowno – muzycznym:  
Wspomnienie o Agnieszce Osieckiej “…a to życie za-
chodu jest warte”

Dom Kultury ,,Uśmiech” – Filia w Józefowie 
24 lutego odbył się wieczór z poezją pt ,,Miłość i li-

ryka”. Organizatorami wieczoru były Filie Domu Kultu-
ry ,,Uśmiech” i Biblioteki Publicznej w Józefowie 

3 marca najmłodsi widzowie obejrzeli teatrzyk pt 
,,Reksio” w wykonaniu Teatru,, Duet”

10 marca z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotka-
nie ,,Popołudnie dla Pań”.

Zainteresowane Panie mogły skorzystać z bezpłat-
nej porady specjalistów od urody.
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Uchwały podjęte na ostatnich sesjach Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 28 lutego 2013 r.

1) Uchwała Nr XXXII/308/13 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

2) Uchwała Nr XXXII/309/13 w sprawie zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 
2013 na sfi nansowanie defi cytu z przeznaczeniem na 
zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Kierbedzia.

3) Uchwała Nr XXXII/310/13 w sprawie zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 
2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4) Uchwała Nr XXXII/311/13 w sprawie okre-
ślenia przystanków komunikacyjnych na terenie gmi-
ny Ożarów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzy-
stania z tych obiektów.

5) Uchwała Nr XXXII/312/13 w sprawie nada-
nia Statutu Domowi Kultury “Uśmiech” w Ożarowie 
Mazowieckim.

6) Uchwała Nr XXXII/313/13 o zmianie uchwa-
ły w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim i nadania jej Regulaminu.

7) Uchwała Nr XXXII/314/13 w sprawie podję-
cia działań zmierzających do polepszenia warunków 
życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na te-
renie Gminy Ożarów Mazowiecki.

8) Uchwała Nr XXXII/315/13 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Pilaszkowie (Szczęśliwa).

9) Uchwała Nr XXXII/316/13 w sprawie usta-
nowienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybu-
cja SPÓŁKA AKCYJNA.

� 1 marca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożaro-
wie Mazowieckim odbyło się spotkanie dzieci z porucz-
nikiem Józefem Bratosiewiczem. Dzieci z dużą uwagą 
wysłuchały wspomnień z czasów przedwojennych. 

� 1 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
uczniom klas II i III biorącym udział w konkursie infor-
matycznym "List do Świętego Mikołaja" i "Pocztówka 
bożonarodzeniowa". Nagrody dla wyróżnionych dzieci 
ufundowała Rada Rodziców. 

� 4 marca dzieci z gr. III i IV Przedszkola Publiczne-
go w Józefowie wzięły udział w konkursie plastycznym 
pt.: „ Tradycje wielkanocne na Mazowszu”. Prace dzie-
ci zostały złożone w Domu Kultury „Uśmiech” w Józe-
fowie do dnia 5.03.2013r. Zostały wyróżnione prace 
następujących dzieci z gr IV:

● Aleksander Gawryołek,
● Maja Dąbkowska,
● Natalia Jackiewicz,
● Jan Kosmalski.
� 7 marca w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie 

Mazowieckim odbyły się eliminacje na etapie gmin-
nym do XXXVI Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka”. Do konkursu przystąpiły dzieci z przedszko-
li z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki oraz uczniowie 
Szkół Podstawowych. Organizatorem konkursu jest 
Mazowieckie Centrum Kultury w Warszawie. 

� 8 marca dzieci z gr. III Przedszkola Publicznego 
w Józefowie wzięły udział w lekcji bibliotecznej pt.: 
„Instrumenty muzyczne” w Bibliotece w Józefowie. 
Przedszkolaki wysłuchały zbioru tekstów o instrumen-
tach oraz fragmentów utworów Chopina i Penderec-
kiego. Obejrzały również pokaz slajdów ze zdjęciami 
instrumentów.

� W dniach 12 – 20 marca w Przedszkolu Publicz-
nym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odbyły się warsz-

taty sztuki ludowej, które poświęcone były wielkanoc-
nym ozdobom. Warsztaty prowadziła Pani Stanisława 
Wilkos. 

� 13 marca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyło się spotkanie dla rodziców 
z psychologiem – Panią Justyną Belniak – przedsta-
wicielem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Błoniu. Tematem spotkania była dojrzałość szkolna 
dzieci. 

� 14 marca uczniowie klas trzecich Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim przystąpili do 
Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecio-
klasisty organizowanego przez wydawnictwo Operon. 

� 15 marca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyło się spotkanie z wiklinia-
rzem – osobą, która prezentowała sposób wyplatania 
koszyków i innych ozdób z wikliny. Dzieci samodzielnie 
próbowały trudnej sztuki wyplatania koszyków. 

� 15 marca w Przedszkolu Publicznym w Józefowie od-
był się konkurs plastyczny pt.: „Marcowe słońce”. Udział 
w nim wzięły dzieci ze wszystkich grup wiekowych. 

Akademia dla Rodziców
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Eduka-

cji Dzieci Wiejskich z Umiastowa rozpoczyna cykl 
warsztatów dla CIEBIE. Chcesz umieć słuchać i mó-
wić tak, by inni chcieli z  tobą rozmawiać  

PRZYJDŹ DO NAS !
Termin - wybrane soboty i niedziele w kwietniu/

maju  2013r. Pierwsze spotkanie odbędzie się  6 kwiet-
nia 2013 w szkole w Umiastowie ul. Umiastowska 74 .

Szczegółowe informacje uzyskasz 
pod telefonem � 606 733 842 
lub w siedzibie szkoły w Umiastowie. 
Liczba miejsc jest ograniczona. 
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PAGINAKOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98, http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

10) Uchwała Nr XXXII/317/13 w sprawie wyra-
żenia opinii w sprawie zmiany granic miasta Ożarów 
Mazowiecki oraz przyjęcia wyników konsultacji spo-
łecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta 
Ożarów Mazowiecki oraz obrębu ewidencyjnego Oża-
rów w skład którego wchodzi sołectwo Ożarów Wieś 
oraz Osiedle Kabel.

11) Uchwała Nr XXXII/318/13 w sprawie wyra-
żenia zgody na realizację projektu pt. “Aktywne przed-
szkolaki w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 14 marca 2013 r.

1) Uchwała Nr XXXIII/319/13 w sprawie wybo-
ru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

2) Uchwała Nr XXXIII/320/13 w sprawie okre-
ślenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Płatności bezpośrednie

15 marca 2013 roku ARiMR rozpoczęła przyjmo-
wanie wniosków o przyznanie  płatności bezpośred-
nich, ONW i rolnośrodowiskowych za bieżący rok. 
Wnioski należy złożyć do 15 maja 2013 r. Można je 
dostarczyć jeszcze po tym terminie, ale nie później niż 
do 10 czerwca 2013 roku. Jednak w takim wypadku 
na benefi cjentów nałożone zostaną sankcje fi nanso-
we, polegające na redukcji należnych płatności o 1% 
za każdy roboczy dzień opóźnienia. Warto też dodać, 
że starający się o jednolite płatności obszarowe, płat-
ności uzupełniające, specjalne płatności obszarowe 
do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylko-
watych drobnonasiennych, płatności ONW oraz płatno-
ści rolnośrodowiskowe, mogą dokonywać zmian w już 
złożonych w Agencji wnioskach.  Bez żadnych sankcji 

fi nansowych można to zrobić do 31 maja 2013 roku. 
Natomiast złożenie poprawionego wniosku po tym 
terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., 
spowoduje (tak jak w wypadku złożenia wniosku po 
upływie podstawowego terminu) obniżenie płatności 
do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano 
zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zosta-
ły dodane, o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

Jak co roku, Agencja wysyłała do każdego z rolni-
ków, którzy korzystali z dopłat w ubiegłym roku,  tzw. 
wnioski spersonalizowane, które są wypełnione przez 
Agencję na podstawie posiadanych przez nią infor-
macji. Ubiegający się o dopłaty rolnik (jeśli w jego go-
spodarstwie nic się nie zmieniło)  musi teraz tylko je 
podpisać oraz wypełnić załączniki grafi czne dotyczą-

3) Uchwała Nr XXXIII/321/13 w sprawie okre-
ślenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4) Uchwała Nr XXXIII/322/13 w sprawie przy-
jęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

5) Uchwała Nr XXXIII/323/13 w sprawie usta-
nowienia odpłatnej służebności gruntowej.

6) Uchwała Nr XXXIII/324/13 w sprawie wystą-
pienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryza-
cji o zmianę granic miasta Ożarów Mazowiecki.

7) Uchwała Nr XXXIII/325/13 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części 
wsi Duchnice.

8) Uchwała Nr XXXIII/326/13 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów rolno - spożywczego rynku 
hurtowego w Broniszach.

9) Uchwała Nr XXXIII/327/13 w sprawie upo-
ważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej do 
zwołania posiedzenia komisji do spraw obywatel-
skich.

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie 
Mazowieckim powołanej przez Komisarza Wybor-
czego w Warszawie:

1. Migda  Beata  - Przewodnicząca
2. Manarczyk  Piotr  - Z-ca Przewodniczącego
3. Bozik  Magdalena - Członek

4. Kozłowska  Katarzyna - Członek
5. Onisk Elżbieta  - Członek
6. Siarkiewicz  Joanna  - Członek
7. Staszewska  Halina  - Członek

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazowieckim
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19 marca 2013 roku o godzinie 5.00 rano wyłączo-
ny został sygnał analogowy z nadajników w Warszawie 
i Raszynie. Zastąpił go sygnał cyfrowy. Podczas mar-
cowego przełączenia sygnał analogowy utraciło 127 
gmin z 22 powiatów. 

Rozpoczęło się nadawanie naziemnej telewizji cy-
frowej, z bogatszą ofertą programową (nawet do 22 
programów), lepszym dźwiękiem i obrazem. Nowy sy-
gnał jest także bardziej odporny na zakłócenia i umoż-
liwia równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych 
oraz danych dodatkowych (np. napisów). Jednoczesny 
odbiór obu sygnałów nie będzie możliwy, dlatego by 
wciąż odbierać program telewizyjny, mieszkańcy mu-
szą przygotować swoje odbiorniki do zmian.

Abonenci telewizji, którzy odbierają sygnał po-
przez antenę satelitarną lub dzięki dostawcy telewi-
zji kablowej nie odczuli zmiany. Nie muszą zmieniać 
odbiorników, anten lub dokupować dekoderów. 

Zmiany dotyczą abonentów, którzy:
1. odbierają sygnał przez zwykłą antenę telewi-

zyjną. Powinni sprawdzić w instrukcji obsługi telewizo-
ra czy ma on wbudowany dekoder MPEG-4 (takie de-
kodery montowane są w telewizorach nowego typu). 
Jeśli nie ma takiego dekodera, należy go dokupić i do-
łączyć do telewizora. W obydwu przypadkach warto 
sprawdzić czy antena, dzięki której odbieramy sygnał 
jest prawidłowa. W tym celu warto skorzystać z tele-
gazety TVP2 - strona 791. Jeśli wyświetlany obraz nie 
jest poprawny, instalacja antenowa wymaga prawdo-
podobnie naprawy lub wymiany;

2. odbierają sygnał za pomocą antenowych in-
stalacji zbiorowych tzw. AIZ (np. w budynkach wielo-
rodzinnych) - obowiązek ich modernizacji lub wymiany 
spoczywa jednak na zarządcach lub właścicielach bu-
dynków.

Uwaga na oszustów!
Sprzęt (telewizor, dekoder lub antenę) kupuj tylko 

w sprawdzonych sklepach. Nie wpuszczaj do domu 
obcych osób pod pozorem sprawdzenia telewizora lub 
anteny - jeśli zauważysz takie osoby, poinformuj poli-
cję. Pamiętaj też, że naziemna telewizja cyfrowa jest 
bezpłatna - jeśli zauważysz osobę, która oczekuje do-
datkowej opłaty za jej odbiór także poinformuj policję. 
Nie kupuj telewizora, dekodera lub anteny na targo-
wiskach, nie korzystaj ze sprzedaży obwoźnej sprzę-
tu - taki sprzęt trudno jest skontrolować i może się 
okazać, że jest nieodpowiedni do odbioru naziemnej 
telewizji cyfrowej. 

Kupuj sprzęt w zaufanych miejscach, bo sprze-
dawca urządzeń do odbioru telewizji cyfrowej jest 
zobowiązany:

- poinformować konsumenta o tym czy wybrany te-
lewizor jest przystosowany do odbioru naziemnej tele-
wizji cyfrowej;

- uzyskać oświadczenie nabywcy o tym, że świado-
mie dokonuje zakupu sprzętu nieprzystosowanego do 
odbioru NTC;

- umieścić w widocznym miejscu informację o tym, 
że tylko odbiorniki spełniające określone wymagania 
techniczne umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cy-
frowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od marca cyfrowy odbiór w Ożarowie Mazowieckim

ce upraw na użytkowanych rolniczo działkach. Wnio-
sków tych nie trzeba jednak  składać czy przesyłać 
do Agencji w formie papierowej. Można je bowiem 
dużo łatwiej i wygodniej złożyć przez Internet. Taka 
możliwość istnieje od 2011 roku i rolnik może teraz 
złożyć jeden wspólny wniosek o przyznanie dopłat 
bezpośrednich, pomocy ONW i płatności rolnośrodo-
wiskowych, bez wychodzenia z domu. By uzyskać taką 
możliwość trzeba tylko wystąpić wcześniej do ARiMR 
o login i kod dostępu do systemu teleinformatyczne-
go Agencji. W tym celu trzeba złożyć w "swoim" biu-
rze powiatowym ARiMR specjalny wniosek, który jest 
"do pobrania" ze strony internetowej Agencji. Obecnie 
w biurach powiatowych nie ma wielu interesantów, za-
tem załatwienie tej sprawy i otrzymanie loginu, i kodu 

dostępu odbędzie się bardzo sprawnie. Posiadając 
dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR moż-
na również dokonywać zmian w Rejestrze Zwierząt 
Gospodarskich. Login i kod dostępu do systemu te-
leinformatycznego ARiMR jest nadawany beztermino-
wo. 

Jeżeli jednak, rolnik nie chce lub nie może skorzy-
stać z tej wygodnej elektronicznej formy składania 
wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, po-
mocy fi nansowej z tytułu wspierania gospodarowa-
nia na obszarach górskich i innych obszarach o nie-
korzystnych warunkach gospodarowania (wsparcie 
ONW) i płatności rolnośrodowiskowej,  może nadal 
wypełnić i przekazać do ARiMR "tradycyjny" papierowy 
wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. 

Więcej informacji : http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zacheca-rolnikow-do-skladania-wnioskow-o-
przyznanie-platnosci-bezposrednich-onw-i-roln-1.html
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Więcej informacji na stronach : http://www.ozarow-mazowiecki.pl/komunikaty/naziemna-telewizja-cyfrowa , 
http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/1081/12195/Naziemna_telewizja_cyfrowa.html

Szanowni Państwo,
Tradycją naszej Gminy jest coroczne przyznawa-

nie Felicji – nagrody honorowej nadawanej osobom 
i instytucjom zasłużonym dla rozwoju Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmi-
strzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 
5 radnych oraz grupie 50 mieszkańców.

Zgłoś kandydata do Felicji 2013

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kan-
dydatur. Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem 
należy składać w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, 
Sekretariat Burmistrza – pok. 102 w terminie do dnia 
1 maja 2013 r.

Paweł Kanclerz 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Która antena jest odpowiednia? 
Do odbioru zarówno sygnału cyfrowego jak i ana-

logowego stosuje się taką samą antenę. Oznacza to, 
że nie istnieją anteny specjalnie przeznaczone do od-
bioru cyfrowego. Oferowanie takiego sprzętu nie ma 
nic wspólnego z zagadnieniami technicznymi.

- nie zaleca się stosowania anten ze wzmacniacza-
mi, które wymagają zasilania elektrycznego (mogą 
zniekształcać lub zakłócać sygnał cyfrowy);

- stosowanie anteny pokojowej jest możliwe pod 
warunkiem, że znajdzie się ona w niewielkiej odległo-

ści od stacji nadawczej (odbiór warunkować będzie 
jednak miejsce ustawienia w pomieszczeniu, obiekty 
znajdujące się w otoczeniu itp.);

- im dalej od nadajnika tym antena powinna być 
wyżej zainstalowana i być bardziej złożona (montaż 
anteny na dużej wysokości należy zlecić specjaliście 
bo może się to wiązać z pracą na wysokości).

Jeśli sygnał cyfrowy po wyłączeniu sygnału ana-
logowego w Państwa domu jest zakłócany lub za-
nika, proszę zgłosić problem do delegatury UKE 
w Warszawie – (22) 622 73 99.

Cennik ogłoszeń/reklam w Informatorze Ożarowskim.

Rozmiar ogłoszenia/reklamy Cena
Cała strona 500 zł
1/2  strony A4 250 zł
1/4 strony A4 125 zł
1/8  strony A4 63 zł
1/16 strony A4 32 zł

KONTAKT:
Informator Ożarowski, ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (22) 731 32 28, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl , e.jastrzebska@ozarow-mazowiecki.pl

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzier-
żawienia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
nr tel. 22 731 32 58.

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim przy ul. Kolejowej 2 został wywieszony 

INFORMACJA BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Gminy -  www.ozarow-mazowiecki.pl 
oraz naszego profi lu na Facebooku -  http://www.facebook.com/UrzadMiejskiwOzarowieMazowieckim 
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BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i porady 
psychologiczne (indywidualne,  małżeńskie, rodzinne) 
osoby z terenu gminy Ożarów Mazowiecki.

Zakres poradnictwa:
� przemoc w rodzinie,
� problemy wychowawcze,
� sytuacje kryzysowe (choroba, rozwód, śmierć 

bliskiej osoby, utrata pracy),
� uzależnienia i współuzależnienia,
� depresja, lęk, stres, poczucie osamotnienia,
� trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
� konfl ikty rodzinne oraz inne trudności.

Godziny przyjęć:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
8:30 – 16:00
(prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalanie termi-
nów konsultacji)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Poznańska 165
II piętro - pokój 213
tel. 22 722 26 73, 22 721 02 80 (do 82), wew. 213

PUNKT KONSULTACYJNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

wykorzystania urządzenia kontrolno-pomiarowego „Fotorapid CM 011”  nr. fabr. 019

Harmonogram pomiaru prędkości urządzeniem kontrolno-pomiarowym „Fotorapid CM 011”, prowadzony na 
terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki przez Straż Miejską w Ożarowie Mazowieckim w miesiącu kwietniu 
2013 r.

Lp. Data Lokalizacja Cel/powód pomiaru
1 02.04.2013 ul. Sochaczewska (statystyka Straży Miejskiej)

2 04.04.2013 ul. Nowowiejska (statystyki Straży Miejskiej)

3 08.04.2013 ul. Warszawska (zgłoszenia mieszkańców)

4 09.04.2013 ul. Sochaczewska (statystyki Straży Miejskiej) 

5 11.04.2013 ul. Ożarowska (zgłoszenia mieszkańców)

6 15.04.2013 ul. Szeligowska (prośba radnych)

7 16.04.2013 ul. Poznańska (zgłoszenie mieszkańców)

8 17.04.2013 ul. Nowowiejska (statystyki Straży Miejskiej)

9 18.04.2013 ul. Świerkowa (zgłoszenia mieszkańców)

10 19.04.2013 ul. Sochaczewska (statystyka Straży Miejskiej)

11 22.04.2013 ul. Strzykulska (zgłoszenie mieszkańców)

12 24.04.2013 ul. Sochaczewska (statystyka Straży Miejskiej)

13 25.04.2013 ul. Warszawska (zgłoszenia mieszkańców)

14 26.04.2013 ul. Ożarowska (zgłoszenia mieszkańców)

15 29.04.2013 ul. Poznańska (zgłoszenie mieszkańców)

16 30.04.2013 ul. Nowowiejska (statystyki Straży Miejskiej) 

HARMONOGRAM
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Szanowni Państwo,
W związku z planowaną i konieczną reorganizacją 

Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji   “Energetyka Oża-
rów Mazowiecki” uprzejmie informujemy, iż od dnia 
1 maja 2013 r. pracownicy zakładu prowadzić będą 
akcję kontroli przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych 
oraz nielegalnych podłączeń wód deszczowych i grun-
towych do gminnych sieci kanalizacji sanitarnej.

W tym celu zakupione zostaną: urządzenie do za-
dymiania rur, oraz kamera inspekcyjna, która dodat-

kowo będzie wykorzystywana w przypadkach awarii 
i odbiorach technicznych nowych przyłączy. 

Kontrola obejmie cały obszar gminy i będzie prowa-
dzona cyklicznie i sukcesywnie. O terminach kontroli 
będziemy Państwa informować dodatkowo za pomo-
cą ogłoszeń (wzór ogłoszenia poniżej)

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności bardzo 
Państwa przepraszamy.

Z wyrazami szacunku 
Dyrektor Mariusz Malinowski

Ogłoszenie Gminnych Wodociągów  i Kanalizacji   “Energetyki Ożarów Mazowiecki”

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r.(Dz. U. z 2006 r. Nr.123 poz. 858 ze zm.)  Energe-
tyka Ożarów Mazowiecki  informuje, że prowadzi wzmożone kontrole gminnej sieci  wodociągowo – kanali-
zacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy, na których zostały oddane do użytkowania nowe 
sieci kanalizacyjne. Kontroli podlegać będą umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, przyłącza wodociągowe 
i kanalizacyjne oraz  wodomierze, a także nielegalne podłączenia wód deszczowych i gruntowych do kanali-
zacji sanitarnej.

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 wodociągo-

wych podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
2) Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym 

podlega karze grzywny do 5.000 złotych. 
3) Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynno-

ści określonych w art. 7, podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
4) Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kana-

lizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10.000 złotych.  
5) Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębior-

stwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 złotych za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bez-
umowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyj-
nych tego przedsiębiorstwa.

6) Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia.     

7) Art.9.1 Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 
Podkreślamy również, że czyny zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10 000 złotych są 

przestępstwem, a zatem w przypadku skazania za nie przez sąd, dokonywany jest wpis w Krajowym Rejestrze 
Karnym. Odprowadzanie wód deszczowych lub przepompowywanie wody z piwnic do kanalizacji sanitarnej 
jest bezumownym korzystaniem z kanalizacji i podlega karze grzywny zgodnie z pkt. 4 oraz 5. Należy pod-
kreślić, że bezumowne korzystanie z kanalizacji sanitarnej powoduje wzrost opłat za ścieki dla wszystkich 
mieszkańców gminy, ponieważ taryfy za ścieki i wodę opracowuje się na podstawie rzeczywistych kosztów 
poniesionych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w roku poprzednim. 

Aby uniknąć kar wynikających z przywołanej powyżej Ustawy należy zgłosić się do Energetyki Ożarów 
Mazowiecki ul. Poznańska 129/133 celem zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 
Informacji udzielamy pod nr tel. 22 722 41 70. Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie 
internetowej www.energetyka-ozarow.pl

Dyrektor Mariusz Malinowski

Kontrole przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnej

Energetyka Ożarów Mazowiecki uprzejmie infor-
muje, że godziny pracy i przyjęć interesantów ulegają 
zmianie.

Od dnia 2 kwietnia 2013r. Energetyka pracuje w 
godzinach poniedziałek-piątek 7.00 - 15.00 

W celu wyjścia naprzeciw oczekiwaniom naszych 
mieszkańców w poniedziałki biuro podawcze będzie 
czynne w godzinach 7.00 - 17.00

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepra-
szamy.

Kontakt
Energetyka Ożarów Mazowiecki
Tel. 22 434 36 60, 22 722 41 70
Tel. Alarmowy 22 722 13 74 (24 godziny na dobę)
e-mail: sekretariat@energetyka-ozarow.pl 
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W tym roku okrągły jubileusz swojego istnienia 
będzie obchodziło Towarzystwo Miłośników Ołtarze-
wa. To najstarsze Stowarzyszenie w naszej gminie 
funkcjonujące już cały wiek i mam nadzieję, że jest 
to dopiero początek.

Fundamentem społeczeństwa obywatelskiego są 
licznie powstające stowarzyszenia lub fundacje, któ-
rych celem jest aktywizacja określonych środowisk. 
W Ołtarzewie pomyślano o tym już na początku ubie-
głego stulecia. Mimo niesprzyjających okoliczności 
(zabór rosyjski), na przełomie 1904 i 1905 roku po-
wstała Robotnicza Kolonia, która zorganizowała par-
celację majątku Stanisława Kierbedzia, projektanta 
i budowniczego pierwszego mostu żelaznego w War-
szawie. Działania kolonistów były wypełnieniem za-
mysłu zmarłego kilka lat wcześniej Kierbedzia, który 
chciał podzielić majątek i sprzedać po preferencyjnych 
cenach ludziom o różnych zawodach. Chciał bowiem 
stworzyć w pobliżu Warszawy silny ośrodek rzemieśl-
niczy. Niestety nazwa kolonii nie uzyskała akceptacji 
władz carskich, zmieniono więc na Kolonię Rzemieśl-
niczą budowy domów w Ołtarzewie. Na jej bazie po-
wołano Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa. Po wielu 
staraniach dopiero 31 maja 1913 roku władze ro-
syjskie zatwierdziły statut TMO. Ciekawostką jest to, 
iż jest to data według obowiązującego wówczas kalen-
darz juliańskiego, biorąc pod uwagę różnice pomiędzy 
kalendarzami, 100 lecie istnienia Towarzystwa przy-
padnie 13 czerwca. Założycielami Towarzystwa byli 
właściciele działek budowlanych, Maurycy Zamoyski, 
Franciszek Tokarski, Julian Michniewicz, Konstanty 
Józef Wyrębowski oraz Ignacy Makowski. Przez pierw-
sze lata swojego istnienia Towarzystwo pośredniczy-
ło w sprzedaży działek, a ich nabywcami byli kupcy, 

drobni fabrykanci, ofi cerowie i ludzie o wolnych zawo-
dach. Teren kolonii był bardzo podmokły i nie posiadał 
żadnych dróg. Powodowało to liczne konfl ikty pomię-
dzy właścicielami. Towarzystwo musiało więc w pierw-
szej kolejności zająć się osuszaniem terenu, budując 
szereg rowów melioracyjnych. Kolejnym krokiem było 
wytyczenie i nadanie nazw ulicom, które w zdecydo-
wanej większości pozostały do dnia dzisiejszego. Sta-
raniem Towarzystwa rozpoczęto budowę chodników 
oraz elektryfi kację osiedla. Lata trzydzieste minione-
go stulecia to okres ożywionego rozwoju. Nieopodal 
dużego stawu w Parku Ołtarzewskim, którego właści-
cielem było i jest nadal TMO, wybudowano salę do 
tańca, bufet i huśtawki dla dzieci. Staw został pogłę-
biony, zbudowano przystań oraz pomieszczenie do 
przechowywania łodzi i kajaków. Salę wynajmowano 
na zabawy organizowane między innymi przez Związek 
Młodzieży Katolickiej i Związek Strzelecki. Wolą Towa-
rzystwa było wybudowanie kościoła i dano temu wyraz 
uchwałą z października 1932 roku o treści „Walne 
Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników 
Ołtarzewa zgadza się wyznaczyć pod budowę przy-
szłego Kościoła Parafi alnego z terenem funduszu 
dwóch morgów ziemi z przeznaczeniem danemu 
Kurii Biskupiej przez Zarząd Towarzystwa Miłośni-
ków Ołtarzewa z grudnia 1927 roku i sprawę posta-
wić na porządku dziennym następnego Walnego 
Zgromadzenia Członków przy udziale notariusza”. 
Uchwała została wykonana po czterech latach, kiedy 
to Kurii Metropolitalnej Warszawskiej przekazano kil-
ka działek, na których obecnie znajduje się cmentarz 
parafi alny. Po kolejnych trzech, w lipcu 1939 roku we 
dworze stojącym w parku powstała kaplica św. Wojcie-
cha będąca zaczątkiem parafi i pod wezwaniem Stani-
sława Kostki (dzisiejsza Parafi a Miłosierdzia Bożego). 
Wybuch wojny i zburzenie mienia TMO nie spowodo-
wał całkowitego sparaliżowania działalności. Zarząd 
jeszcze przez dwa lata dość regularnie spotykał się 
i dopiero masowe aresztowania spowodowały tymcza-
sowe zawieszenie działalności. Jeszcze przed zakoń-
czeniem działań wojennych, tuż po wyzwoleniu War-
szawy, doszło do pierwszego spotkania. W trudnym 
okresie odbudowy zniszczeń Warszawy, swój udział 
ma także Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa, które 
przekazywało na ten cel dochody z niektórych zabaw 
przez siebie prowadzonych. Organizowanie życia kul-
turalnego osiedla to nie tylko zabawy, to również pro-
wadzona przez wiele lat fi lia biblioteki ożarowskiej. Na 
wysokim poziomie stał również sport, szczególnie za-
pasy, a trenerem był jeden z członków TMO. Nie stało 

Sto lat minęło jak jeden dzień – Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa wczoraj i dziś.

Dwór w Parku Ołtarzewskim
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się to wszystko zaraz po wojnie, był to proces kilkuna-
stoletni, zakończony postawieniem sali widowiskowej. 
Sala była pozyskanym barakiem, który został obudo-
wany cegłą. Ta prowizorka miała służyć tylko dziesięć 
lat a była użytkowana ponad czterdzieści. Inny ważny 
temat jaki spędzał sen z powiek to jakość dróg, gdyż 
wymagały one permanentnej naprawy, a koszty prze-
kraczały możliwości fi nansowe Towarzystwa. Długie 
i żmudne rozmowy prowadzone z władzami Gminy 
Ożarów doprowadziły do przekazania nieodpłatnie 
wszystkich ulic, których właścicielem było Towarzy-
stwo. Pewien zastój w działalności w dekadzie lat sie-
demdziesiątych szybko został zażegnany dzięki napły-
wowi nowych i zarazem młodych członków. Do dnia 
dzisiejszego niektóre z tych osób czynnie uczestniczą 
w życiu osiedla i Gminy Ożarów Mazowiecki. W tym 
miejscu cofnę się jeszcze trochę w czasie i wspomnę 
o bardzo cennej inicjatywie TMO polegającej na prze-
kazaniu terenów pod budowę Szkoły Podstawowej, 
jednej z pierwszych tzw. „Tysiąclatek”.  Szkoła cieszy 
się dobrą renomą, chętnie posyłane są do niej dzie-

ci nawet z odległych rejonów naszej Gminy i nie tyl-
ko naszej. Mieszkańcy Osiedla Ołtarzew, członkowie 
Towarzystwa szczycą się, iż z tym miejscem związane 
są znamienite postaci. Członkiem TMO i zarazem se-
kretarzem Zarządu, aż do swojej męczeńskiej śmierci 
był bł. ks. Józef Jankowski SAC, wyniesiony na ołta-
rze przez Jana Pawła II jako jeden ze 108 męczen-
ników II wojny światowej. To również patron Ożarowa 
Mazowieckiego i naszej partnerskiej Gminy, Brusy. 
Mieszkańcem Osiedla Ołtarzew był znakomity lekko-
atleta, złoty medalista olimpijski Los Angeles w biegu 
na 10 000 m Janusz Kusociński, rozstrzelany przez 
Niemców 21 czerwca 1940 roku w Palmirach.

Duża część historii Towarzystwa związana jest i ob-
raca się wokół Parku Ołtarzewskiego, ale to nie powin-
no nikogo dziwić, gdyż jest to perła nie tylko na skalę 
naszej Gminy. To jedyny park w naszym powiecie, który 
znajduje się na terenie miejskim. Mocną jego stroną 
oprócz bogatej fl ory i fauny jest spokój, cisza i miejsce 
relaksu niedaleko od centrum Miasta. Troska o zacho-
wanie tego dziedzictwa, można powiedzieć wspólnego 
dziedzictwa całej naszej gminnej społeczności spra-
wiła, iż Park pełni funkcję społeczną i jest miejscem, 
gdzie odbywają się różnego rodzaju imprezy, m.in. 
Rajd Rowerowy im Janusza Kusocińskiego, biegi prze-
łajowe, koncerty, festyny, w tym największy w gminie, 
Dni Ożarowa Mazowieckiego. 

Leszek Tokarczyk

Pisząc artykuł skorzystałem z materiałów archiwal-
nych Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej

Cmentarz Wojenny w roku 1943

Świetlica TMO w latach 60.
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drogowe), co również jest przedmiotem naszego zain-
teresowania. Wykonane dokumentacje fotografi czne, 
znajdują swoje miejsce na biurkach osób odpowie-
dzialnych za utrzymanie dróg w należytym stanie tech-
nicznym. Zwracana jest również uwaga na koniecz-
ność doczyszczania ulic wzdłuż krawężników, aby nie 
dochodziło do zanieczyszczeń kratek odpływowych.   

Stale odbieramy sporą 
ilość zgłoszeń z prośbą 
o interweniowanie wobec 
niewłaściwego parkowa-
nia. Dotyczy to nie tylko 
niestosowania się do stre-
fy zakazu zatrzymywania 
się czy zakazu ruchu, ale 

często niszczenia ziele-
ni miejskiej, zastawiania 
wjazdu na posesję, par-
kowania na przejściu dla 
pieszych czy wręcz zasta-
wianiu całej szerokości 
chodnika.

   

W ostatnim okresie czasu, nasza kamera mobilna 
została umieszczona w strefi e skrzyżowania ul. Flo-
riana z ul. Poznańską. Uznaliśmy, że jest to centrum, 
w którym odbywa się największy ruch uliczny. Już 
pierwsze dni jej funkcjonowania, były okazją do roz-
mowy z mieszkańcami, którzy wyrażali swoją aproba-
tę dla tego pomysłu. Wydarzenie to identyfi kowali z za-
czątkiem monitoringu miejskiego. Na co dzień będzie 
to stały punkt funkcjonowania kamery. Jednak należy 
pamiętać o możliwości jej przeniesienia, w zależności 
od bieżących potrzeb.

Rozpoczęto akcję blokowisko, która poprzez zwięk-
szanie ilości patroli pieszych, ma na celu kontrolę po-
dwórek osiedlowych, klatek schodowych i pomiesz-
czeń piwnicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na braki w infrastrukturze, popełniane wykroczenia, 
zakłócanie porządku i spokoju publicznego. Miesz-
kańcy widząc patrol w swojej dzielnicy, mogą bezpo-
średnio zgłaszać swoje spostrzeżenia.

Okazuje się również, że mamy dużą liczbę sprzy-
mierzeńców wśród mieszkańców, wyrażających brak 
tolerancji dla spacerowiczów z psami, którzy nie po-
trafi ą po nich sprzątnąć odchodów lub nie zachowują 
należytych środków ostrożności przy ich trzymaniu. 

Niekiedy powraca temat zaśmiecania naszych ulic. 
Mieszkańcy  informują  nas za każdym razem, kiedy 
są świadkami takich wydarzeń. Staramy się reagować 
błyskawicznie. 

Końcówka zimy zaczy-
na odsłaniać ubytki w na-
wierzchni jezdni i uszko-
dzenia infrastruktury (w 
tym przewrócone znaki 

Straż Miejska – jeszcze bliżej społeczeństwa.
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Charakter powyższych interwencji, został już całko-
wicie zarezerwowany dla naszej formacji, co odciążyło 
znacznie Policję. My doskonale wiemy, jak sobie z tym 
radzić.

Każdy miesiąc, to seria nowych wydarzeń na na-
szych drogach. Jest to  nie tylko niedostosowanie 
prędkości do umiejętności, ale przede wszystkim do 
warunków atmosferycznych i ograniczeń prędkości. 
W celu poprawy bezpieczeństwa, postaramy się in-
formować Państwa na łamach „Informatora Ożarow-
skiego” o każdorazowej lokalizacji funkcjonowania 
fotoradaru.

W tym przypadku – na szczęście nikt nie ucierpiał.
Konotopa jest lubiana! Na to wskazują poniższe 

zdjęcia. Jest to ostatnio częsty widok na naszym tere-
nie. W odpowiedzi na sygnały mieszkańców - starajmy 

się zrozumieć, że jest to naturalne środowisko przed-
stawicieli tego i wielu innych gatunków zwierząt (są-
siedztwo Puszczy Kampinoskiej). 

Polecamy nie drażnić, a podziwiać.

Pozdrawiamy – Straż Miejska

Z nadejściem wiosny z pól i łąk zniknął śnieg, 
odsłaniając wyschnięte trawy, które w wielu miej-
scach mogą być celowo podpalane. Są ludzie, którzy 
uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie się 
wyschniętych traw oraz chwastów. Nic bardziej mylne-
go! 

Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szko-
dliwy proceder, a za wzniecanie tych pożarów prze-
widziane są dotkliwe kary, również fi nansowe, aż 
do pozbawienia, w przypadku rolników, całej kwoty 
płatności obszarowych fi nansowanych z budżetu UE 
włącznie!!! 

Jak co roku ARiMR stara się uzmysłowić, ile złego 
ten proceder przynosi  i apeluje o zaprzestanie wio-
sennego podpalania suchych traw. 

Wypalanie traw nie ma sensu jest szkodliwe i nie-
bezpieczne 

Po przejściu pożarów ziemia na "wypaleniskach" 
staje się jałowa. Płomienie zabijają np. dżdżownice 
i hamują naturalne zjawisko gnicia pozostałości ro-
ślinnych, dzięki któremu tworzy się urodzajna warstwa 
gleby. Nie koniec na tym, ogień zabija także owady np. 
pszczoły i dziko żyjące zwierzęta takie jak jeże, zające, 
lisy czy kuropatwy oraz niszczy ich siedliska. Palące 

się trawy czy chwasty, mogą wytwarzać toksyczne sub-
stancje, które zatruwają zarówno glebę, wody grunto-
we jak również niszczą atmosferę. Towarzysząca po-
żarom emisja pyłów i gazów jest niebezpieczna także 
z innego względu, zagraża bowiem np. kierowcom 
poruszającym się po drogach w pobliżu pożarów. Nie-
rzadko ogień przenosi się na pobliskie lasy czy zabu-
dowania, pozbawiając ludzi dobytku, a czasami odbie-
rając zdrowie czy życie. Każdego roku do szpitali trafi a 
wiele osób poparzonych właśnie w takich okoliczno-
ściach, a bywa, że są też ofi ary śmiertelne. Często 
zresztą to właśnie podpalacze cierpią w wyniku swoich 
działań, bo ogień potrafi  bardzo szybko wymknąć się 
spod kontroli. Wiele jednostek straży pożarnej ponosi 
olbrzymie koszty gaszenia płonących traw i często nie 
może nadążyć z wyjazdami do kolejnych takich zda-
rzeń. Bywa, że strażacy zajęci płonącymi trawami nie 
mogą szybko dojechać do innych pożarów. 

Wypalanie gruntów jest zabronione 
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania 

wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych 
na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przy-
drożnych. Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym 
uczynku, to podlega karze aresztu lub grozi mu grzyw-

Wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i grożą za to kary
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F.E.K.D.A. - UNIKAS - EUR&KA
VERONA, WŁOCHY, 2-3.03.2013 r.
 
W dniach 2-3 marca w przepięknej  włoskiej miej-

scowości Werona odbyły się Mistrzostwa Świata 
w Karate. Spośród 27 zespołów reprezentujących 17 
państw z 4 kontynentów  zawodnicy z naszego kraju 
wywalczyli PIERWSZE miejsce w klasyfi kacji medalo-
wej przed Włochami i Rosją!!!

Nasza drużyna składała się z 42 zawodników 
w stawce 1385 startujących. Wielki  wkład w odnie-
sienie tego sukcesu mieli  reprezentanci z Ożarowa 
Mazowieckiego zdobywając łącznie 13 medali!!! 
Ciężka  praca włożona w codzienny trening oraz spe-
cjalny cykl  przygotowań do tego startu oraz pomoc 
sponsorów i rodziców zaowocowały tym ogromnym 
sukcesem. A oto wyniki zawodników z Ożarowa Ma-
zowieckiego:

– Agata Boguska – II m. kata druż. junior, IV m. 
kata młodziczek

– Jacek Boguski – VIII m. kumite senior
– Jan Wyrzykowski – III m. kata druż. młodzik., 

II m. duo kumite młodzik
– Adrian Rudowski – I m. Kumite druż. junior mł., 

II m. kata druż. junior
– Michał Majewski – I m. Kumite druż. junior, I m. 

kumite druż. junior mł. II m. duo kumite junior mł.
– Monika Durmaj – I m. Kata druż. junior, II m. duo 

kata junior mł.
– Grzegorz Preibisch – I m. Kumite druż. junior,  

II m. kumite druż. junior mł. 
– Wiktor Michalski – I m. kumite druż. dzieci 
– Piotr Preibisch – IX m. kata senior n/ST.

III MISTRZOSTWA ŚWIATA KARATE

na do 5 tys. zł, a w przypadku zagrożenia większego, 
czyli spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie 
dla życia, zdrowia czy mienia, jest przewidziana kara 
pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 

Wypalanie traw absolutnie się nie opłaca 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

może nakładać dotkliwe kary fi nansowe, jeśli okaże 
się, że doszło do świadomego podpalenia trawy przez 
rolnika. Zakaz wypalania traw wynika z konieczności 
przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez rolni-
ków ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz 
płatności obszarowe w ramach PROW 2007 - 2013 
(płatności rolnośrodowiskowe, płatności ONW, płat-
ności na zalesianie gruntów rolnych). Rolnikowi, który 
nie przestrzega tych norm grozi zmniejszenie należnej 
wysokości wszystkich rodzajów płatności o 3%. 

Wysokość kary może wzrosnąć, bo ARiMR każdy 
przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie 
i może karę zwiększyć albo zmniejszyć.  W zależności 

od dotkliwości, zasięgu trwałości stwierdzonej nie-
zgodności względem norm, należna rolnikowi kwota 
płatności może zostać pomniejszona do 1% jak i pod-
wyższona do 5% należnych rolnikowi płatności obsza-
rowych za dany rok. Kary mogą być też jeszcze pod-
wyższone, gdy rolnikowi zostanie np. udowodnione 
celowe wypalanie traw, bo wtedy ARiMR może obniżyć 
każdy z rodzajów płatności o 20%, a w zupełnie skraj-
nych przypadkach stwierdzenia uporczywego wypala-
nia traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty 
płatności obszarowych za dany rok. 

Z danych posiadanych przez ARiMR wynika, że 
w 2011 roku wypalanie na gruntach rolnych stwier-
dzono u 114 rolników, przy czym tylko 10 zrobiło to 
celowo. 

Żródło : http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/arty-
kuly/wypalanie-traw-jest-szkodliwe-zabronione-i-gro-
za-za-to-kary.html
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W tym roku podopieczni Ożarowskiego Stowarzy-
szenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Jana 
Pawła II w czasie ferii zimowych uczestniczyli w zaję-
ciach „Zima w mieście”. 

Osoby niepełnosprawne uczestniczyły w wyjeździe 
do Julinka, gdzie został zorganizowany kulig, dzieci 
jeździły na nartach, można było również z skorzystać 
z hipoterapii. Dzieci skorzystały praktycznie z ostat-
niego dnia śniegu w ferie, lepiły bałwana, rzucały się 
śnieżkami i świetnie się bawiły. Wyjazd bardzo się 
udał, wszyscy będą go bardzo długo wspominać. Zo-
stał również zorganizowany wyjazd na kręgle, gdzie 
każdy bez względu na swoje ograniczenia brał czynny 
udział w grze, bo nie liczy się wynik tylko świetna za-
bawa. 

Zima w mieście

Z okazji tłustego czwartku nasi podopieczni byli 
gośćmi stowarzyszenie „Dobra wola Błonie”, gdzie po 
wspólnym seansie fi lmowym razem świętowaliśmy ten 
dzień w cukierni. 

Za te przeżycia, które na długo pozostaną w pa-
mięci chcemy bardzo serdecznie podziękować Panu 
Burmistrzowi, który wsparł organizację tego przedsię-
wzięcia. Z całego serca DZIĘKUJEMY !

Korzystając z okazji pragniemy również złożyć 
wszystkim naszym przyjaciołom najserdeczniejsze ży-
czenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Wiel-
kiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz 
odpoczynku w rodzinnym gronie.

Zarząd Stowarzyszenia 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickie-
wicza w Umiastowie obchodziła swoje 55 urodziny. 
Z tej okazji uczniowie klasy trzeciej przygotowali apel 
poświęcony patronowi szkoły. Krótki życiorys przybliżył 
uczniom osobę i wydarzenia z życia naszego wiesz-
cza. Morał płynący z bajki ,,Przyjaciele” na pewno nie 
jednemu z nich dał powód do zastanowienia się nad 
swoim zachowaniem.  

Chytrość, przebiegłość, ale jednocześnie zdrowy 
rozsądek, zimna krew i wiara, że z każdej sytuacji jest 
wyjście, przedstawiona w bajce ,,Lis i kozioł”, także 
podobała się naszej publiczności.

Humorystyczna opowieść z lat szkolnych Patrona 
naszej szkoły nie tylko rozśmieszyła widzów, ale uzmy-
słowiła im, że on także chodził do szkoły i robił psoty 
kolegom.

Po ofi cjalnej czę-
ści pani dyrektor 
prze prowadziła wśród 
uczniów krótki spraw-
dzian zapamiętanych 
wiadomości na temat 
życia poety. Test wy-
padł pozytywnie.

Jadwiga 
Bieńkowska

Drogi Rodzicu, Przyjacielu Szkoły w Umiastowie!
I ty możesz wspomóc działania Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiej-
skich w prowadzeniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Umiastowie.
Nasze Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego
Nr KRS 0000143664 
Każdy może przekazać 1% swojego podatku od dochodu należnego fi skusowi na organiza-
cję pożytku publicznego

Sam o tym decydujesz ! Pobierz program ze strony www.szkola.umiastow.pl, który ułatwi 
Ci wypełnienie deklaracji podatkowej, program posiada gotowy wpis do przekazania nam Twojego 1 %
UWAGA:
Urząd Skarbowy sam  przekaże 1% podatku należnego na konto organizacji w terminie do 3 miesięcy,  wypeł-
niając samodzielnie prosimy dokładnie podawać nazwę organizacji.

Święto Szkoły w Umiastowie
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Rok Juliana Tuwima w Bibliotece Publicznej

Na fot. gimnazjaliści i M.K. Manasterski

W 60. rocznicę śmierci i 100. rocznicę debiutu lite-
rackiego Juliana Tuwima, Uchwałą Sejmu VII kadencji 
z 7 grudnia 2012 rok 2013 został ogłoszony Rokiem 
Juliana Tuwima. Biblioteka Publiczna w Ożarowie Ma-
zowieckim aktywnie włącza się w obchody rocznicowe  
organizując spotkania i zajęcia biblioteczne populary-
zujące twórczość i upamiętniające życie poety. 

W Oddziale dla dzieci w Bibliotece Głównej odby-
wają się zajęcia z cyklu "Lokomotywa z Tuwimem".  
Pośród specjalnie stworzonej "tuwimowskiej” sceno-
grafi i, która cieszy oczy wszystkich, młodzi czytelni-
cy poznają sylwetkę bohatera  spotkań  i jego twór-
czość. 

Motywem przewodnim spotkań jest słynna „Loko-
motywa” 

Dzieci na wzór wagoników – pasażerów jedno 
za drugim  mkną  przez Bibliotekę zatrzymując się na 
kolejnych stacjach: AKACJOWO, WARZYWOWO, ABE-
CADŁOWICE, ITP.  Na każdej ze stacji wysłuchują  wier-
szy Juliana Tuwima, które  zawierają jej ukrytą nazwę. 
„Pasażerowie”  starają się  rozszyfrować związek wier-
sza ze stacją. Dzięki pomocy pani Ireny Schumacher 
wychodzi im to znakomicie.

W trakcie kolejnej zabawy uczestnicy poznają  
różne  interpretacje wiersza "Lokomotywa",  począw-
szy od nastroju pełnego grozy po kabaretową wersję 
utworu.

Z kolei w Filii Biblioteki  w Józefowie obywają się 
spotkania literackie. Ostatnio, w piątek  15 marca, 
gościł tam poeta i popularyzator poezji Miłosz Kamil 
Manasterski. Poprowadził spotkanie zatytułowane 
„Tuwim-Inspiracje”, przeznaczone dla gimnazjalistów. 
Wzięło w nim udział ponad pięćdziesięcioro  uczniów 
z  Gimnazjum  w Płochocinie.  Poeta zaproponował 

uczestnikom poezję śpiewaną Juliana Tuwima  oraz 
melorecytację opartą na nowoczesnej muzyce mło-
dzieżowej. Tuwim w rytmie rapu i hip-hopu przemówił 
do uczuć i wyobraźni młodych ludzi. W trakcie spotka-
nia ochotnicy przedstawili swoją interpretację wierszy 
artysty w zorganizowanym ad hoc konkursie recytator-
skim.

Jestem przekonana, że również dorośli czytelnicy 
„Informatora Ożarowskiego” znają i lubią poezję Ju-
liana Tuwima. Może zechcieliby Państwo wziąć udział 
w konkursie recytatorskim dla dorosłych? My – biblio-
tekarki – jesteśmy otwarte na wszelkie inicjatywy czy-
telników. Prosimy zainteresowane osoby o kontakt.

Elżbieta Paderewska, Dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Ożarowie Mazowieckim
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w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

7 kwietnia - niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów

14 kwietnia – niedziela – godz. 13.00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. “Czerwony Kapturek” 

w wykonaniu teatru “Duet”

18 kwietnia – czwartek – godz. 10.00
IX Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu organizo-

wany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiolo-
giczną w Powiecie Warszawskim Zachodnim

21 kwietnia – niedziela – godz. 16.00
wernisaż pokonkursowy wystawy “Razem przeciw 

agresji” (organizatorem konkursu jest Szkoła Podsta-
wowa im. Janusza Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim)

w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

7 kwietnia – niedziela – godz. 14.00
Spotkanie Wielkanocne seniorów z Koła Emerytów 

i Rencistów nr 8

14 kwietnia – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów.

Wstęp wolny !!!

21 kwietnia – niedziela – godz. 8.00-22.00
Punkt Wyborczy w wyborach uzupełniających 
do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

28 kwietnia – niedziela godz. 15.00
Spektakl teatralny pt. “Brzydkie Kaczątko” w wykona-

niu teatru “Wariacja”.

w Józefowie, ul. Fabryczna 15

7 kwietnia – niedziela – godz.15.00
Teatrzyk dla dzieci ,,Pszczółka Kaja i przyjaciele‘’ 

w wykonaniu Teatru ,,Duet”- wstęp wolny.

14 kwietnia – niedziela – godz.15.00
Wystawa malarstwa Janiny Olczak

21 kwietnia – niedziela
godz. 15.00 Teatrzyk dla dzieci ,,Dino nowy przyja-

ciel” w wykonaniu Teatru ,,Duet”
– wstęp wolny

godz. 17.00 Wieczór z poezją pt ,,Wiosna i kwiaty 
w poezji”

28 kwietnia – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny Seniorów 

– bilet wstępu 12 zł.

Kalendarium wydarzeń w kwietniu

Zapraszamy wszystkich młodych i starszych, któ-
rzy lubią wyścigi samochodów ZDALNIE STEROWA-
NYCH do szkoły w Płochocinie w dniach 19.04.13 
– 21.04.13. Będzie można obejrzeć najlepszych kie-
rowców z Polski. Punkty w tych wyścigach są zaliczane 
do klasyfi kacji o Puchar Polski, więc przyjedzie około 
100 zawodników. Zobaczycie, jak wygląda trasa dla 
takich samochodów, jak również boksy warsztatowe, 
gdzie jest robiony Pit Stop☺ Małe samochody, które 
osiągają ponad 70 km/h. Dla najmłodszych widzów 
przygotowany będzie również........ tor do jazdy!, aby 
sami mogli spróbować i znaleźć swój ukryty talent☺

Udało się przekonać organizację http://zawody-
rc.pl/portal i będzie to pierwsza taka impreza organi-
zowana w naszej Gminie.

Więcej informacji na ten temat pojawi się na stro-
nach internetowych, gazetach i plakatach. 

Impreza będzie organizowana pod patronatem Bur-
mistrza Ożarowa Mazowieckiego Pawła Kanclerza.

Włodzimierz Młot
Prezes Klubu Fc Płochocin

Informacja z ostatniej chwili!
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W lutym 2013 r. zorganizowano konkurs „Razem prze-
ciw agresji”. 

Uczniowie klas I – III wykonywali plakaty, klas IV – pla-
katy w języku angielskim, klas V i VI pisali list otwarty do 
kolegi.

Wyróżnione prace plastyczne będą eksponowane 
na wystawie szkolnej oraz na wernisażu w Domu Kultury 
„Uśmiech” 21 kwietnia 2013 r. 

Poniżej listy otwarte, które Komisja Konkursowa uznała 
za najlepsze.

Drogi Kolego!
Piszę ten list do Ciebie, ponieważ chcę poruszyć temat 

agresji, z którą niestety spotykamy się coraz częściej.
Przerwa, nieodpowiednie zachowanie, krzywdy jakie 

potrafi my wyrządzić innym nie prowadzą do niczego dobre-
go, a tylko powodują niechęć, odseparowanie. Więc, czy 
warto?

Na pewno i Ty stałeś się ofi arą agresji słownej lub siło-
wej. Co wtedy czułeś? Czy było Ci miło? Myślę, że nie.

Dlatego też apeluję do Ciebie, żebyś pomyślał zanim 
kogoś uderzysz, popchniesz, obrazisz. Zanim stanie się ko-
muś krzywda.

Nie bądźmy ślepi, reagujmy na przemoc i agresję wobec 
innych. Pamiętajmy, że nic tak nie rozzuchwala jak poczu-
cie bezkarności. 

Jeśli nie reagujemy na agresywne przykłady przemocy, 
to na takie zachowanie dajemy przyzwolenie.

Zacznijmy o tym mówić głośno, bo tylko wspólnie może-
my rozprawić się z tym zjawiskiem.

Tak więc: RAZEM PRZECIW AGRESJI !!! 
Oliwier Kulisz klasa VI s

Droga Koleżanko!
Piszę do Ciebie w sprawie szerzącej się coraz częściej 

w naszym świecie przemocy. W naszej szkole zorganizowa-
no konkurs „Razem przeciw agresji”.

Bardzo popieram ten cel. Uważam, że konfl ikty powinni-
śmy rozwiązywać argumentami , a nie przemocą. Niewielu 
ludzi opanowało sztukę rozmawiania. Myślę, że w szkole 
nauczyciele powinni nas więcej o tym uczyć. Moim zda-
niem powinniśmy reagować i przeciwdziałać jakimkolwiek 
aktom przemocy. Osoby agresywne zazwyczaj mają jakiś 
problem. 

Gdy będziemy świadkami przemocy, powinniśmy zare-
agować, oczywiście nie narażając swojego życia czy bez-
pieczeństwa. W takich sytuacjach należy zgłosić to jak naj-
szybciej komuś dorosłemu. 

Nie powinniśmy stać z założonymi rękami i zostawić 
osoby zastraszonej bez pomocy. A gdybyśmy my znaleźli się 
na miejscu tej osoby? Nie chcielibyśmy tego, prawda?

Łączymy się przeciwko agresji, a zwyciężymy! Bądźmy 
dla siebie życzliwi, tolerancyjni i nie zostawiajmy nikogo bez 
pomocy!

Pozdrawiam,
Aleksandra Kanka VI a

Konkurs „Razem przeciw agresji” w Szkole Podstawowej nr 1 
im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

1 marca rozpoczęła się rekrutacja dzieci do przed-
szkoli prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 
3 – 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrek-
tor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które 
ukończyło 2,5 roku. 

Wychowanie przedszkolne realizowane może być   
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych oraz w innych formach wychowania przedszkol-
nego. Tyle ustawa. A jak wygląda rzeczywistość?

W celu objęcia edukacją przedszkolną jak największej 
liczby dzieci gmina Ożarów Mazowiecki poszerzyła bazę 
lokalową o przedszkole w Józefowie (125 miejsc), nowe 
Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (200 miejsc). 

W bieżącym roku rozpocznie się rozbudowa Przedszkola 
Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, w którym będą miejsca dla 
200 dzieci. 

W roku 2012 wybudowano 100-osobowe tzw. przed-
szkole modułowe, z przeznaczeniem dla dzieci 6-letnich. 
Dzięki temu do przedszkoli w Ożarowie Mazowieckim mogły 
zostać przyjęte dzieci 3-letnie. Nie dla wszystkich jednak 
wystarczyło miejsc.

W roku szkolnym 2013/2014 dzieci w wieku 3-6 lat 
w Gminie Ożarów Mazowiecki będzie 1084.

W przedszkolach prowadzonych przez Gminę będzie 
505 miejsc.

Ponieważ ustawa o systemie oświaty nakłada na ro-
dziców (opiekunów) dzieci 5-letnich obowiązek zapisania 
dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przed-
szkolnego na rok szkolny 2013/2014 w celu realizacji obo-
wiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wszystkie 
dzieci 5-letnie zostaną przyjęte do przedszkoli lub w miarę 
posiadanych miejsc do oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Święcicach. 

Dzieci 6-letnie natomiast można zapisać do klasy I lub 
do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych.

Oprócz przedszkoli gminnych funkcjonują na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki 3 przedszkola niepubliczne oraz 
1 punkt przedszkolny. Placówki te oferują w sumie 215 
miejsc dla dzieci 3-6 letnich. Jednocześnie obecnie trwają 
rozmowy z partnerem prywatnym w sprawie budowy kolej-
nej placówki na ok. 100 dzieci.

Gmina udziela dotacji na każde dziecko uczęszczające 
do placówki niepublicznej.

W roku 2013 kwota dotacji wynosi 625,86 zł na dziec-
ko w przedszkolu niepublicznym oraz 333,79 zł w punkcie 
przedszkolnym.

Zbigniew Rybak
Dyrektor ZEASiP

Nabór do przedszkoli, oczekiwania i możliwości.
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POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

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
czwartki i piątki w godz. 12.00 - 16.00

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje 
można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 165, tel. (22) 731-32-23 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313

OFERTA PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJ-
NEGO UZALEŻNIEŃ

KONSULTACJE INDYWIDUALNE I GRUPY WSPARCIA

PONIEDZIAŁEK
17.00 – 18.00 
Konsultacje indywidualne z terapeutą
18.00 – 20.00 
Grupa wsparcia dla początkujących – zajęcia z tera-
peutą
Miejsce: Punkt Konsultacyjno – Informacyjny UZALEŻ-
NIEŃ 
ul. Poznańska 167A

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 !!!

ŚRODA
16.00 – 20.00 
Spotkania z terapeutą dla osób z długim stażem abs-
tynenckim
Miejsce: Punkt Konsultacyjno – Informacyjny UZALEŻ-
NIEŃ 
ul. Poznańska 167A

PIĄTEK
15.00 – 16.30 Zajęcia dla młodzieży - Grupa I
16.30 – 19.00 Zajęcia dla młodzieży - Grupa II
Miejsce: Punkt Konsultacyjno – Informacyjny UZALEŻ-
NIEŃ 
ul. Poznańska 167A

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ 
22 722 20 09 – każda środa w godz. 1800-1930

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!
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KĄCIK ADOPCYJNY

Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

Fora Szczeniaki 3 mies.

WilkowatyFafi k

Lisek Świątek

suczka

Bruno

Lucek

FrugoBisia

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

pies




