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Szanowni Państwo!

Wybory samorządowe już za nami. Na szczęście emocje związane z wadliwym funkcjonowaniem 
wyborczego systemu informatycznego, które od wielu dni wstrząsają krajową sceną polityczną, ominęły 
naszą małą ojczyznę. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych 
oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za wielogodzinny wysiłek, profesjonalne podejście oraz 
determinację w działaniu. 

Gratuluję wszystkim wybranym radnym Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
życząc sukcesów w niełatwym posłannictwie, jakim jest sprawowanie mandatu uzyskanego w wybo-
rach powszechnych, z woli mieszkańców naszej Gminy. Dziękuję też za czystą, pełną wzajemnego 
szacunku wyborczą rywalizację tym wszystkim kandydatom, którym się tym razem nie powiodło. 

W szczególny sposób pragnę podziękować wszystkim Państwu, którzy zechcieli wziąć udział w wyborach 
samorządowych, bo biorąc pod uwagę dość specyficzny charakter wyborów w naszej gminie, 
frekwencja była więcej niż zadawalająca. 

Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, powodem do dumy i wielkim zobowiązaniem powierzenie mi 
przez Państwa sprawowania urzędu burmistrza Ożarowa Mazowieckiego na nadchodzące cztery lata. 
Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos, bardzo serdecznie dziękuję. 

Jednocześnie informuję Państwa, że trwają intensywne prace na budżetem na rok 2015. Jego projekt 
trafił już w celu analizy do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim. Zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z głównymi tezami i konstrukcją 
powyższego dokumentu.

Zgodnie z zapowiedziami priorytetami pozostają inwestycje oświatowe, drogowe i te o charakterze 
społecznym. Zespół pracowników Urzędu Miejskiego pracuje nad kolejnymi wnioskami o pozyskanie 
środków zewnętrznych, w czym bez wątpienia pomoże uchwalona ostatnio nowa strategia rozwoju 
naszej gminy. 

Gratuluję ożarowskiej OSP pozyskania nowoczesnego, ciężkiego, wielofunkcyjnego wozu bojowego, 
który wprowadzony do tzw. podziału bojowego już służy mieszkańcom naszej gminy. Jest to jeden 
z najnowocześniejszych pojazdów tego typu w Polsce, a jego pozyskanie wymagało wielu zabiegów 
i skomplikowanego montażu finansowego z pozyskanymi m.in. na ten cel środkami zewnętrznymi 
z WFOŚiGW, Komendy Głównej, Wojewódzkiej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz środków 
gminnych. Po raz kolejny okazało się, że zapał i determinacja w działaniu przynoszą zamierzony efekt.

Zachęcam wszystkich Państwa do lektury niniejszego numeru Informatora Ożarowskiego – poza 
podsumowaniem wyników wyborów samorządowych znajdziecie w nim Państwo informacje o życiu 
społecznym, kulturalnym i ekonomicznym naszej gminy.

Życząc miłej lektury pozostaję z poważaniem 
Paweł Kanclerz 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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� 20 października dzieci z grupy III z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie wzięły udział w zajęciach bi-
bliotecznych pt.: „Jesień”, które odbyły się w Bibliote-
ce Publicznej w Józefowie. Dzieci wysłuchały jesiennej 
bajki, obejrzały projekcję na temat zjawisk przyrodni-
czych charakterystycznych dla tej pory roku, wykony-
wały prace plastyczne o tematyce jesieni.

� Od 23 października w Przedszkolu Publicznym 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim rozpoczęły się dla 
przedszkolaków cykliczne warsztaty kulinarne pn. 
„Kuchcikowo”. Warsztaty prowadzone są przez Panią 
Magdalenę Kacperską ze Stowarzyszenia Rozwoju 
Macierzysza.

� 24 października w Przedszkolu Publicznym Nr 2 
Ożarowie Mazowieckim odbył się spektakl teatralny 
pt. „Marafi ki przyjaciele z Afryki”, który miał na celu 
pokazanie przedszkolakom życia dzieci z odległej Tan-
zanii. Spektakl został przygotowany przez Fundację 
„Kultury świata”. 

� 27 października w Szkole Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Świeciach odbyło się 
spotkanie z aspirantem Panem Dariuszem Dobrzyń-
skim z Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim. 

� 27 października dzieci z grupy III z Przedszko-
la Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały 
udział w wycieczce do Silverado – producenta bombek 
i ozdób świątecznych. Wycieczka odbyła się w ramach 
projektu „Sprawny przedszkolak w Gminie Ożarów 
Mazowiecki”, który jest współfi nansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

� 28 października dzieci z grupy III i IV z Przedszko-
la Publicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały 
udział w wycieczce do Muzeum Bajek, Baśni i Opowie-
ści w Konstancinie Jeziorna. 

� 29 października dzieci z grupy I i II z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie brały udział w wycieczce do 
Centrum Zabaw i Sportu „Kolorado” w Warszawie. 

� 29 października dzieci z Przedszkola Publiczne-
go Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wy-
cieczce do Wilanowa. 

� 30 października dzieci z grupy IX i IV z Przedszko-
la Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały 
udział w wycieczce do Silverado – producenta bom-
bek i ozdób świątecznych.

� 30 października w Przedszkolu Publicznym Nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim odbyła się uroczystość 
pasowania na przedszkolaka. Dzieci zaprezentowa-
ły program artystyczny, na zakończenie dzieci złożyły 
ślubowanie. 

� 31 października dzieci z grupy III z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie wzięły udział w zajęciach 
bibliotecznych pt.: „Warszawa”, które odbyły się w Bi-
bliotece Publicznej w Józefowie. Zajęcia prowadziła 
Pani Wanda Orzechowska. 

� W październiku Szkoła Podstawowa im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie przystąpiła do akcji pt. „Przy-
wróćmy dzieciom uśmiech”. Jest to akcja organizo-

OŚWIATA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: PERGOLA Jan Michalak z siedzibą 

w Piasecznie na budowę stref rekreacyjno-sportowych 
w Gminie Ożarów Mazowiecki tj. zagospodarowanie 
placów rekreacyjnych w Macierzyszu i Święcicach 
oraz placu zabaw we wsi Wolskie, w ramach działania 
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie 
operacji odpowiadających warunkom przyznania po-
mocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013

za cenę ofertową brutto: 199.948,80 zł

� z wykonawcą: Urządzanie i Utrzymywanie Zie-
leńców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich z siedzi-
bą w Milanówku na usługi uzupełniające do umowy 
Nr RZP.272.6.5.2014 z dn. 07.03.2014 r. dotyczące 

usług na wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę 
drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; 
uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz 
sadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

(zamówienie zostanie udzielone do wysokości 
środków zabezpieczonych w budżecie Gminy tj. kwoty 
58.000,00 zł)

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

� budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Płochocin w ul. Stołecznej Gmina Ożarów Ma-
zowiecki, w ramach działania 321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013



4 Informator Ożarowski 9/43 2014

Z PRACY BURMISTRZA

wana przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka, a jej 
celem jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzin-
nych domach dziecka. 

� W październiku Szkoła Podstawowa im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie przystąpiła do konkursu pla-
stycznego pt. „Życie bez klapsa”. Organizatorem kon-
kursu jest Centrum Kultury w Błoniu. 

� W październiku w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie rozpoczęły się cykliczne 
spotkania z rodzicami uczniów poświęcone m.in. te-
matom: Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały?, Jak 
słuchać, żeby do nas mówiły?, Jak sprawić, by dziecko 
czuło się wysłuchane i przychodziło do nas z proble-
mami? Jak budować relację z dzieckiem i uchronić je 
przed zagrożeniami?. 

� W październiku Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim przy-
stąpiła do konkursu pt. „Wzorowa łazienka”. Głównym 
celem konkursu jest promocja edukacji w zakresie 
higieny oraz dbania o szkolne łazienki. 

� Uczniowie klasy 1a, 2f oraz 3d Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
Mazowieckim przystąpili do konkursu pt. „Śniadanie 
daje moc”. Głównym celem konkursu jest zwiększenie 
świadomości uczniów na temat zdrowego odżywiania 
i roli śniadania w diecie dziecka oraz promocja prawi-
dłowego żywienia. 

� 4 listopada dzieci z grupy V, VI, VII i VIII z Przed-
szkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 
brały udział w wycieczce do Karolina. Na miejscu 
przedszkolaki obejrzały występ Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze pt. „Tańce naro-
dowe”. 

� 4 listopada w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się uroczysty apel 
z okazji Święta Niepodległości. 

� 5 listopada uczniowie klas I-III Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim brali udział w koncercie pt. „O cudownych 
dzieciach”. Koncert w wykonaniu muzyków z Filhar-

monii Narodowej w Warszawie odbył się w ramach 
projektu „Spotkań z muzyką”.

� 6 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 
2 były na wycieczce w Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie. 

� 7 listopada w Szkole Podstawowej im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Święciach uczniowie biorący 
udział w zajęciach koła teatralnego przedstawili spek-
takl teatralny z okazji Święta Niepodległości.

� 14 listopada uczniowie klasy „0” Szkoły Podsta-
wowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie brali udział 
w zajęciach udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej. 

� 14 listopada dzieci z grupy VI i VIII z Przedszko-
la Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały 
udział w wycieczce do Folwarku Bródno. 

� 16 listopada w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie obchodzony był „Międzynaro-
dowy Dzień Tolerancji”. Obchody Dnia Tolerancji mają 
na celu przed wszystkim uwrażliwienie uczniów na 
wszelkie przejawy nietolerancji. 

� 18 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego nr 
1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w zajęciach 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

� 21 listopada w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się I szkolny etap po-
wiatowego konkursu matematycznego „Mały Pitago-
ras”. 

� W listopadzie w Przedszkolu Publicznym Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim odbył się kiermasz taniej 
książki. Celem akcji jest propagowanie czytania ksią-
żek wśród dzieci i rodziców. Kiermasz odbył się w ra-
mach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

� W listopadzie dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim i ich rodzice wzięli udział 
w akcji „Góra grosza”. Zebrane pieniądze zostaną 
przeznaczone na pomoc dzieciom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej.

KULTURA
Domu Kultury ,,Uśmiech” w Ożarowie Mazowiec-
kim

� 22 października Spotkanie słuchaczy Uniwersy-
tetu III Wieku 

� 23 października Spotkanie władz i przedstawicie-
li instytucji z mieszkańcami Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego nt. „Upraszczania procesu inwestycyjne-
go w budownictwie” 

� 25 października Bezpłatny kurs udzielenia po-
mocy w nagłych wypadkach organizowany przez fi rmę 

MEDFIRE
� 25 października Udział Chóru „Ab Imo Pectore“ 

w VI Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym w Gnieźnie
� 26 października Spektakl teatralny dla dzieci pt. 

„Magiczny miód“ w wykonaniu teatru Igraszka
� 30 października Sesja Rady Miejskiej 
� 5 listopada Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 

Wieku – seans fi lmowy
� 6 listopada Konkurs pt.: „Pracuj bezpiecznie” 

zorganizowany przez KRUS, Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
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1) Uchwała Nr LX/580/14 w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

2) Uchwała Nr LX/581/14 w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku 
rolnego na rok 2015.

3) Uchwała Nr LX/582/14 w sprawie opłaty 
targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 
2015.

4) Uchwała Nr LX/583/14 w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 
2014-2020.

5) Uchwała Nr LX/584/14 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 
2014-2017 dla Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwały podjęte na LX sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 6 listopada 2014 r.

1) Uchwała Nr LXI/585/14 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr LXI/586/14 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

3) Uchwała Nr LXI/587/14 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI/209/12 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarowa 
Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew.

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).

Uchwały podjęte na LXI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 13 listopada 2014 r.

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
� 8 listopada Udział Chóru „Ab Imo Pectore“  w Mię-

dzynarodowym Konkursie Chóralnym w Rybniku
� 9 listopada Bezpłatny kurs udzielenia pomocy 

w nagłych wypadkach organizowany przez fi rmę MED-
FIRE

� 9 listopada Wieczorek Taneczny Seniorów 
� 10 listopada  Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu 

III Wieku – spotkanie z młodzieżą
� 11 listopada Koncert w wykonaniu Chóru Ab Imo 

Pectore z okazji Dnia Niepodległości (siedziba Staro-
stwa Powiatu Zachodniego Warszawskiego)

� 11 listopada Msza św. w Kościele pw. Królowej 
Apostołów w Ołtarzewie – po mszy koncert w wyko-
naniu Varsovia Brass Quintet upamiętniający rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę

� 13 listopada Sesja Rady Miejskiej
� 16 listopada Wybory samorządowe

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Józefowie 

� 26 października Spotkanie z poezją „Jesienne 
strofy” we współpracy z z Biblioteką Publiczną w Jó-

zefowie oraz wernisaż malarstwa pana Marka Kamiń-
skiego

� 9 listopada W ramach XII-go Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej „W barwach jesieni”, odbył się koncert pt.”To 
idzie młodość”, a jego wykonawcami byli uczniowie 
szkół muzycznych: Honey Street Trio (A.Statuch, D.Ko-
linek, I.Łopuszyński) oraz M.L.Stańczak. W programie 
zaprezentowano utwory: E.F.Giritain IV, D.Friedman, 
E.Freytag.

� 16 listopada  Wybory samorządowe

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Broniszach

� 26 października XII Festiwal Muzyki Kameralnej 
„Muzyka w Barwach Jesieni” - koncert w wykonaniu 
Kwartetu Prima Vista i Fabio Montomoli

� 9 listopada Wystąpił teatr Małej Mi ze spekta-
klem „Tuwim Julek – para buch, frazy w ruch”

� 16 listopada  Wybory samorządowe

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 17  listopada 
2014 r. ogłosił  otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w  Gminie Ożarów Mazowiecki 
w roku 2015.

Konkurs organizowany jest zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1118 z późn. zm.) 

I. Konkurs ofert obejmować będzie następujące 
zadania priorytetowe:

1) z zakresu profi laktyki i przeciwdziałania narko-
manii, 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 

w formie wsparcia realizacji zadania.
IV. Pisemne oferty dotyczące realizacji zadań nale-

ży składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 
grudnia 2014 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim 
w Ożarowie Mazowieckim, Biuro Podawcze, parter, ul. 
Kolejowa 2.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Gmi-
ny http://www.ozarow-mazowiecki.pl/konkursy-dla-
ngo/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-pu-
blicznych-w-2015-roku

Wydział Spraw Społecznych

Informacja o konkursie dla organizacji pozarządowych 

Szanowni Mieszkańcy Płochocina Północnego,

Bardzo dziękuję za to, że w dniu 16.11.2014r. 
udaliście się Państwo do urn wyborczych i od-
daliście swój głos w wyborach samorządowych. 
Szczególne podziękowania kieruję do tych 
wszystkich osób, które oddały swój głos na moją 
osobę, pozwoliło mi to, po raz kolejny znaleźć się 
w składzie Rady Miejskiej i reprezentować Pań-
stwa swoim samorządowym doświadczeniem. 

PODZIĘKOWANIE

Dziękuję również osobom, które oddały swój głos 
na innych kandydatów i w szczególności zachę-
cam je do czynnego uczestnictwa w działaniach 
na rzecz naszego osiedla – Wspólnie możemy wię-
cej. Zaufanie jakim zostałam obdarzona, pozwoli 
mi jeszcze aktywniej realizować postawione cele, 
a jednym z nich jest „Być bliżej Ludzi i ich proble-
mów”.

Z poważaniem,
Krystyna Tenderenda
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Poniżej przedstawiamy kolejne pytania zadawane 
przez Mieszkańców dotyczące gospodarki odpada-
mi komunalnymi. Zagadnienia te będą pojawiać się 
również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim, poświęconej tej tematyce: 
ozarow-mazowiecki.doc.pl.
Pytanie 1: W jakim terminie można złożyć reklama-
cję dotyczącą odbioru odpadów komunalnych?

Odpowiedź: Usługi realizowane przez MZO można 
reklamować w ciągu dwóch dni roboczych od daty za-
istnienia zdarzenia.

Przypominamy jednocześnie, że warunkiem pra-
widłowej realizacji usługi odbioru odpadów komunal-
nych jest wystawienie ich przed posesję przed godzi-
ną 6.00 albo poprzedniego dnia wieczorem.
Pytanie 2: W jakich workach należy wystawiać 
odpady zielone?

Odpowiedź:Przypominamy, że odpady zielone nale-
ży wystawiać w dowolnych workach własnych. Nie na-
leży używać do tego celu worków przeznaczonych na 
odpady surowcowe, tj. zielonych worków na szkło oraz 
czerwonych worków na papier, metal oraz plastik.
Pytanie 3: Czy gałęzie z przyciętych drzew lub 
krzewów z przydomowych ogródków można wysta-
wiać razem z odpadami zielonymi odbieranymi z 
posesji?

Odpowiedź: Pocięte i spakowane w worki gałęzie 
będą odbierane z posesji razem z pozostałymi od-
padami zielonymi. Można je również dostarczyć do 
Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Problemowych 
w Duchnicach lub Wolicy.

W przypadku dużej ilości tego typu odpadów moż-
na zamówić usługę dodatkową:

• odbiór z posesji do 20 worków o pojemności 
60l w cenie 20 zł brutto;

• kontener  o pojemności 5 m3, podstawiany na 
teren posesji na trzy dni w cenie 170 zł brutto.
Pytanie 4: Jak zagospodarować popiół pochodzący 
z palenisk domowych?

Odpowiedź:Popiół można bezpłatnie oddać do 
Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Problemowych. 
W przypadku większej ilości można zamówić usługę 
odbioru i transportu z posesji – w cenie 20 zł brut-
to można wystawić do 20 worków o pojemności 60l. 
Przypominamy, że popiołu nie wrzucamy do pojemni-
ków na odpady zmieszane.

Pytanie 5: Czy w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zgła-
szamy wszystkie osoby zameldowane pod danym 
adresem?

Odpowiedź:
A) W deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi należy zgłosić wszyst-
kie osoby faktycznie zamieszkujące daną nieru-
chomość. Obowiązek ten dotyczy również dzieci bez 
względu na wiek.

B) Nie należy zgłaszać osób zameldowanych, ale 
nie zamieszkujących nieruchomość.

C) Do złożenia deklaracji zobowiązane są oso-
by nie posiadające meldunku, a zamieszkujące daną 
nieruchomość.

Przypominamy również, że każdą zmianę liczby 
osób zamieszkujących nieruchomość należy zgłosić 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Pytanie 6: Jakich formalności należy dopełnić 
w przypadku zmiany właściciela nieruchomości?

Odpowiedź: 
A) W przypadku zmiany właściciela nierucho-

mości dotychczasowy właściciel zobowiązany jest 
do złożenia korekty deklaracji, w której wskazuje, że 
nieruchomość nie będzie przez niego zamieszkiwa-
na (składa tzw. deklarację zerową). Deklaracja taka 
musi być własnoręcznie podpisana przez właściciela 
i dostarczona do urzędu osobiście lub pocztą. W przy-
padku posiadania kwalifi kowanego podpisu elektro-
nicznego można taką deklarację złożyć w formie elek-
tronicznej.

B) Dotychczasowy właściciel zobowiązany jest do 
uregulowania należności z tytułu opłaty za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych wymaganych 
do dnia złożenia deklaracji zerowej. 

C) Nowy właściciel zobowiązany jest do złożenia 
pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia za-
mieszkania nieruchomości.

D) Złożenie deklaracji przez nowego właściciela 
nie anuluje z urzędu zobowiązań wynikających z de-
klaracji złożonej przez wcześniejszego właściciela nie-
ruchomości. Brak deklaracji zerowej skutkuje ciągłym 
naliczaniem opłaty za odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych dotychczasowemu właścicielowi 
nieruchomości.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

Najczęściej zadawane pytania z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi
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Do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oża-
rowie Mazowieckim trafi ł nowy samochód pożarniczy 
TATRA T 815-2 4x4, który po doposażeniu w sprzęt 
został włączony do podziału bojowego. 

Nowy ciężki samochód pożarniczy TATRA T 815-2 4x4 już 
w podziale bojowym.

Samochód Tatra jest nowoczesnym terenowym 
pojazdem gaśniczym ze zbiornikiem wodnym 4000 li-
trów. Obsada samochodu to 6 osób wraz z kierowcą. 

Samochód został zakupiony przez Gminę Ożarów 
Mazowieckim z wykorzystaniem środków zewnętrz-
nych pochodzących m. in. z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie w formie dotacji w kwocie 199.200,00 zł, Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dzień 1 września, to jak co roku, początek karie-
ry szkolnej dla wielu dzieci. W tym roku obok dzieci 
siedmioletnich, do szkół ruszyły także sześciolat-
ki. Zarówno dla dzieci jak i ich opiekunów to bardzo 
ważny moment w życiu. Aby ten moment kojarzył się 
z miłym wspomnieniem, uczniowie klasy klasy Id, ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, 
wraz ze swoimi rodzicami oraz wychowawcą, pojechali 
na wycieczkę integracyjną do Puszczy Kampinoskiej. 
Wycieczka odbyła się w sobotę 4 października  2014 
roku. 

O godzinie 9.00 wszyscy spotkaliśmy się przed bu-
dynkiem naszej szkoły i udaliśmy się autokarem na 
Polanę Pociecha, która znajduje się na drodze z Tru-
skawia do Palmir. Tam czekało na nas wiele atrakcji. 
Wśród nich było spotkanie z leśniczym, który zapre-
zentował nam poroża i skóry zwierząt występujących 
na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Na-

uczył nas także orientacji w lesie oraz obliczania wie-
ku drzew iglastych. 

Po tym edukacyjnym wymiarze naszego wypadu, 
przystąpiliśmy do części rekreacyjnej. W grupach 10 
–osobowych przejechaliśmy się bryczką po szlakach 
turystycznych Puszczy Kampinoskiej. Była to doskona-
ła okazja do wspólnych rozmów rodziców i wzajemne-
go poznania się. 

Po takiej przejażdżce, zgłodniali, przystąpiliśmy do 
pieczenia kiełbasek, przy rozpalonym wcześniej ogni-
sku. Organizatorzy zapewnili nam też gorącą herbatę 
i kawę. 

Po posiłku dzieci przystąpiły do zabawy wykorzystu-
jąc warunki naturalne okolicy a także sprzęt sporto-
wy. W tym czasie dorośli spędzali czas na odpoczynku 
i rozmowach. Piękna pogoda, panująca cisza i spokój, 
którego nie zmąciły krzyki dzieci oraz złota polska je-
sień, optymistycznie nastrajały do wspólnych rozmów. 
Przy okazji udało się również omówić wiele kwestii 
organizacyjnych dotyczących imprez klasowych oraz 
życia kulturalno-społecznego klasy. Ponadto, rodzice 
mieli doskonałą okazję poobserwować swoje pocie-
chy i ich zachowania w grupie rówieśniczej.

Niestety, czas szybko upłynął i trzeba było powoli 
kończyć naszą wycieczkę. O jej sukcesie może świad-
czyć atmosfera panująca w autokarze podczas powro-
tu. To był rozśpiewany autobus .Wszyscy wróciliśmy do 
domów odprężeni, dotlenieni i z miłymi wspomnienia-
mi. To był udany dzień.

Wychowawca klasy Id
Małgorzata Polańska

Poznajmy się bliżej
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Od nowego roku szkolnego 2014/2015 we współ-
pracy z Urzędem Miejskim w Szkole Podstawowej nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim powstała dobrze wyposażo-
na sala  integracji sensorycznej.

Pewnie wielu rodziców zadaje sobie pytanie - cóż to 
takiego ta terapia integracji sensorycznej?

Twórcą teorii integracji sensorycznej jest dr Jane 
Ayres (1920–1989), psycholog, terapeuta i pracownik 
naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA. W la-
tach 60-tych XX wieku badaczka , która sformułowała 
hipotezy wskazujące na związki procesów integracji 
sensorycznej z procesami uczenia się. 

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową 
organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napły-
wających przez receptory. Człowiek odbiera rzeczywi-
stość wszystkimi zmysłami naraz. Szczególnie dziecko 
poznaje świat dotykając, słuchając, smakując i obser-
wując. Aby jak najpełniej doświadczać świata i uczyć 
się nasze zmysły muszą ze sobą współpracować i two-
rzyć sprawny mechanizm. Nieprawidłowy lub niepełny 
odbiór bodźców z któregoś ze zmysłów wprowadza 
chaos, powoduje niepewność i skłania do poszukiwa-
nia „brakujących” wrażeń. W ten sposób mózg dąży 
do równowagi i próbuje kompensować braki.

Metoda Integracji Sensorycznej (SI) to zajęcia, któ-
rych celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego 
układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i prze-
twarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych).

Terapia integracji sensorycznej określana jest mia-
nem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta 
się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce 
czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną 
i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja 
bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do 
ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lep-
szą organizację działań. Terapia SI nie jest uczeniem 
konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pi-
sanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów 
sensorycznych i procesów układu nerwowego, które 
są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy 
tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz 
usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, 
motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Za-
daniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowied-
nich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub 
ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy 
nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie 

silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwo-
ściach systemów sensorycznych.

Od nowego roku szkolnego 2014/2015 w Szkole 
Podstawowej nr 1  terapia odbywa się w sali specjalnie 
do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie 
przyrządy. Wyposażenie przede wszystkim obejmuje 
wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionko-
wego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również 
wzrokowego, słuchowego i węchowego. 

Metoda integracji sensorycznej to jedna z waż-
niejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi 
z problemami w rozwoju. W pierwszej kolejności kiero-
wana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale 
z powodzeniem można stosować ją w przypadku nie-
pełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu 
i innych zaburzeń. Może być także wykorzystana jako 
forma profi laktyki ewentualnych trudności w uczeniu 
się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwi-
jających się.

W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny 
jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. 
Dobrze zaplanowane i systematycznie wykonywane 
codzienne czynności oraz właściwa zabawa stanowią 
solidny fundament do prawidłowego rozwoju. W przy-
padku małych dzieci, warto zastosować się do poniż-
szych zasad:

1. Nie ograniczaj kontaktu dotykowego z dziec-
kiem (przytulaj, głaszcz, masuj).

2. Nie ograniczaj kontaktu kinestetycznego 
z dzieckiem (noś na rękach, kołysz, bujaj, kręć się 
z dzieckiem).

3. Wkładaj do rąk dziecka różne zabawki, przed-
mioty i pomóż mu poznawać je.

4. Muzykuj z dzieckiem na naturalnych instru-
mentach (garnki, butelki, talerze itd.).

5. Pokaż dziecku jak brzmi świat (uderzaj łyżecz-
ką w szklankę, przelewaj wodę, włącz suszarkę itd.).

6. Pozwól dziecku na swobodny ruch i trening 
mięśniowy (ułóż dziecko na bezpiecznym podłożu 
i pozwól mu samodzielnie się poruszać, przekręcać, 
przesuwać, dźwigać).

7. Stwórz dziecku bogate sensorycznie środowi-
sko (węch, smak, wzrok, dotyk, przedsionek, proprio-
cepcja).

8. Zapewnij dziecku zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb fi zjologicznych i psychicznych (jedzenie, 
ciepło, czysta pielucha, bezpieczeństwo).

Integracja sensoryczna w Szkole Podstawowej nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim
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9. Sięgnij do starych, sprawdzonych zabaw i za-
bawek (np.: masa solna, drewniane klocki, glina itp.).

10. Pozwól dziecku brudzić się, w ten sposób po-
znaje świat - pamiętaj, że zgodnie z obiegowym powie-
dzeniem „dzieci dzielą się na szczęśliwe i czyste”.

W przypadku dzieci starszych należy pamiętać o:
• uprawianiu sportów,
• ograniczeniu zajęć statycznych (przesiadywa-

nie przez komputerem, telewizorem),

• właściwym odżywianiu się.
W tej chwili terapią integracji sensorycznej w Szko-

le Podstawowej nr  1 objęte są dzieci z odpowiednimi 
orzeczeniami i zaleceniami wydanymi przez profesjo-
nalne poradnie oraz mające problemy z uczeniem 
się.

Ewa Kanecka

Nie lada ucztę jazzową przygotowała dla mieszkań-
ców Ożarowa Mazowieckiego Szkoła Muzyki Rozryw-
kowej “Fabryka Dźwięków”.  W ramach cyklu “Ożarow-
ski Zakątek Jazzowy” na scenie Restauracji Zakątek 
już po raz drugi zagrali czołowi muzycy polskiego jaz-
zu. Tym razem wystąpił Jan Smoczyński Organ Trio 
w składzie: Jan Smoczyński – organy Hammonda, 
Łukasz Poprawski – saksofony i Michał Miśkiewicz 
– perkusja. 

Koncert ten objęty był honorowym patronatem Bur-
mistrza Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kancle-
rza. 

Artyści zagrali ponad godzinny program składają-
cy się z kompozycji lidera grupy Jana Smoczyńskiego. 
Choć muzyczna droga artystów już dawno przekroczy-
ła granice nurtu jazzu tradycyjnego, nie było chyba 
nikogo wśród publiczności, kto nie oddałby się bez 
opamiętania w tą muzyczną podróż z jakże różnorod-
nym i bogatym akustycznym brzmieniem instrumen-
tów. Każda kompozycja była niejako opowiadaniem 
samym w sobie, a niecodzienna możliwość posłucha-
nia i zobaczenia oryginalnych organów Hammonda 
z 1957 roku, których historię, a także budowę przybli-
żył nam sam lider grupy, to niewątpliwie wydarzenie 
pozostające w pamięci na długo. 

Jan Smoczyński - pianista, kompozytor, aranżer, 
producent muzyczny, realizator dźwięku to jeden 
z najlepszych “hammondzistów” w Polsce wierny ory-
ginalnym instrumentom, a nie jego kopiom.  Na stałe 
pracuje w zespołach: Urszuli Dudziak (kierownictwo 
muzyczne), Kayah Transoriental Orchestra (kierownic-
two muzyczne), Michała Urbaniaka  i w licznych autor-
skich projektach.

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, został 
także nominowany do nagrody Fryderyki 2014 w kate-
gorii Artysta jazzowy roku. 

Koncerty jazzowe odbywające się w Ożarowie Ma-
zowieckim cieszą się coraz większym zainteresowa-
niem i bardzo cieszy fakt, że coraz liczniejsze grono 
fanów tego rodzaju muzyki docenia możliwość obco-
wania ze sztuką jakże nie użytkową, a raczej ducho-

wą, pozwalającą na indywidualną muzyczną interpre-
tację słuchacza.

Organizator koncertów Pan Łukasz Banaszkiewicz 
zapewnia, że już wkrótce zaprosi nas na kolejne wyda-
rzenia, a aktualne informacje o planowanych koncer-
tach zamieszczane będą na stronie “Fabryki Dźwię-
ków” www.fabrykadzwiekow.waw.pl

Do zobaczenia na koncertach
Redakcja Informatora Ożarowskiego

Cały ten jazz…. w Ożarowie

Serdecznie dziękuję Pań-

stwu za udział w wybo-

rach samorządowych. 

Szczególnie gorąco dzię-

kuję tym osobom, które 

oddały swój głos na mo-

ją kandydaturę. Dzięki 

Państwa poparciu w wy-

borach do Rady Powiatu 

Warszawskiego Zachod-

niego uzyskałem najwyż-

szy wynik otrzymując 1287 głosów. Postaram się nie za-

wieść Państwa zaufania. 

Z poważaniem 

Leszek Tokarczyk

PODZIĘKOWANIE





Cały ten jazz... w Ożarowie

Artykuł
wewnątrz 
numeru

Foto: PDF STUDIO Paweł Krupa
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,,Polska. Ojczyzna. Moje miejsce.
Dom mój na wielkiej mapie świata(…)
Pamięć przeszłości i nadzieja,
I moc tysiąca ludzkich marzeń(…)
Flaga na wietrze, orzeł w gnieździe .
Dom mój. Ojczyzna . Polska moja.”

M.Szarf,,Polska”

11 listopada to wyjątkowa data dla każdego Pola-
ka. 

Tego dnia uroczyście obchodzimy Narodowe Świę-
to Niepodległości. Święto państwowe, które zosta-
ło uchwalone w 1937 r., w latach II wojny światowej 
i w okresie powojennym zakazane,  przywrócone do-
piero  w  1989r.

4 listopada 2014 r. uczniowie naszej szkoły uczcili 
96 rocznicę odzyskania przez Polskę, po 123 latach 
zaborów, niepodległości. W czasie uroczystego apelu, 
mogliśmy przeżyć chwile smutku-gdy Polska znika-
ła z map Europy i ogromnej radości - po odzyskaniu 
upragnionej wolności.

Uczniowie klas IV-VI, wykorzystując prezentację 
multimedialną, przygotowali inscenizację. Wspólny 
śpiew okolicznościowych piosenek nie tylko wprowa-
dził nas w nastrój z tamtych lat, lecz również jednoczył 
całą wspólnotę szkolną obchodzącą Narodowe Święto 
Niepodległości.

Katarzyna Bucior 

11 listopada w SP w Płochocinie

Narodowe Święto Niepodległości  jest jednym 
z ważniejszych świąt państwowych obchodzonych 
w kraju. Mimo nacisków i prześladowań ze strony za-
borców, pamięć w narodzie nie zginęła i po 123 latach 
niewoli nasi przodkowie, nie spoczywając w walce, od-
zyskali niepodległość.

Dla uczczenia tego wydarzenia, w Publicznej Szko-
le Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie 
odbyła się uroczystość upamiętniająca te skompli-
kowane i trudne losy historii Polski. Po odśpiewaniu 
hymnu, minutą ciszy uczniowie uczcili pamięć tych, 
którzy poświęcili życie walcząc o wolność ojczyzny.

Klasa trzecia, pod kierunkiem pani Beaty Trusz-
kowskiej przygotowała inscenizację pod tytułem ,,11 
listopada w polskich sercach gości”. Artyści w przy-
stępny i zrozumiały sposób przedstawili wydarzenia 
rozgrywające się 96 lat temu. Do udziału w uroczysto-
ści włączyły się dzieci ze świetlicy, z repertuarem przy-
gotowanym pod kierunkiem pani Anny Janiszewskiej. 
Nie zabrakło wierszy i piosenek związanych z tak waż-
ną dla Polski walką o niepodległość.

Jadwiga Bieńkowska

11 listopada 1918 roku -  powrót Polski na mapy świata
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Pierwsza klasa!
Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem 

Nauczyciela, lubią chyba wszyscy. Nie tylko dlatego, 
że nie ma lekcji. Gimnazjaliści ze szkoły mistrza Kon-
stantego w Płochocinie ofi cjalnie przyjęli w swoje sze-
regi uczniów klas pierwszych.

Zaczęło się uroczyście – przemówienia, podzię-
kowania, nagrody dla nauczycieli. Wreszcie nadszedł 
ten wyczekiwany moment – ślubowanie. Trzydziestu 
czterech nowych uczniów, w obecności Pani Dyrektor 
Emilii Badziak-Sudoł, zaproszonych gości, nauczycie-
li, kolegów ze starszych klas, ofi cjalnie dołączyło do 
grona gimnazjalistów. W rolę konferansjerów wcielili 
się uczniowie klas trzecich – Anna Jędrych i Maciej 
Cackowski.

Pierwszaki spisały się na medal. Pod czujnym okiem 
wychowawców, p.Moniki Małachowskiej i p.Renaty 
Soprych, przygotowały satyryczne scenki z życia pew-
nej szkoły. Sala gimnastyczna raz po raz wypełniała 
się gromkim śmiechem widowni. Nic dziwnego. Przed-
stawienie opowiadało o rządach dyrektora – tyrana 
– żarłoka, w którego wcielił się Daniel Kopeć. Ciężki 
los jego sekretarki (Gabriela Jabłońska) i uczniów (Zu-
zanna Molska, Michał Trzos) musiał doprowadzić do 
uprowadzenia i postawienia nowych warunków przez 
porywaczy (Jakub Lipski, Hubert Koms, Maksymilian 
Rusin, Roman Tarskyi, Oskar Kurowski, Adam Grzy-
bowski, Krzysztof Wit). W przedstawienie włączyła się 
Pani Dyrektor Emilia Badziak –Sudoł, która uspoko-
iła uczniów, że w Gimnazjum w Płochchocinie każdy 
może czuć się swobodnie i mówić co myśli. Całość 
poprzeplatana była piosenkami i tańcem w wykona-
niu Dagmary Krawczyk, Alicji Lewandowskiej, Wikto-

rii Suskiej, Klaudii Kucharskiej, Gabrieli Jabłońskiej, 
Jakuba Lipskiego, Eryka Dominikowskiego, Huberta 
Komsa. 

Na tym jednak się nie skończyło. Do akcji wkroczył 
samorząd szkolny (Michał Ryszka, Anna Jędrych, Ka-
mila Jędrzejczak, Klaudia Czopek, Patrycja Kardialik, 
Dominika Baryła, Sebastian Kawalec, Kacper Anto-
niak), który przygotował liczne konkurencje dla klas 
pierwszych. Tę część uroczystości uczniowie ochrzcili 
wdzięczną nazwą „Ukotowani”. Piękne dekoracje, któ-
re zawisły tego dnia w sali gimnastycznej, przygotowa-
ła p.Anna Łęczek. Było smacznie i śmiesznie. Nad ca-
łością czuwali opiekunowie samorządu – p. Katarzyna 
Drzewska – Wieczorek i ks. Jarosław Kucharczyk. 

Szkoda, że Dzień Edukacji Narodowej dopiero za 
rok… Ale spokojnie, przed nami kolejne imprezy!

Monika Małachowska

A w Gimnazjum w Płochocinie…

„Ludzie, których kochamy, zostają na za-
wsze, bo zostawili ślady w naszych sercach”

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, 
Kolegom, Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy 
w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smu-
tek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestni-
czyli we mszy świętej, pogrzebie i odprowadzili na 
miejsce wiecznego spoczynku 

śp. Zbigniewa Bednarskiego

składa pogrążona w bezgranicznym smutku 
Rodzina
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19 lat temu dzień 16 listopada został ustanowiony 
Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Postanowiliśmy 
sprawdzić jak uczniowie Szkoły Podstawowej w Pło-
chocinie rozumieją słowo TOLERANCJA. Zapytaliśmy 
o to uczniów klas Ic, IIa i VIb. A oto niektóre odpowie-
dzi:

Tolerancja to jest to takie coś, że nieważne czy ktoś 
ma piegi czy inny kolor skóry i się z nim bawimy.

Marta

Jak ktoś jest brzydki czy ładny to jest nieważne. 
Kacper

Każdy jest inny ale jak ktoś ma okulary albo jak 
jest chłopakiem i ma długie włosy no to też się z nim 
bawimy.

Tymoteusz

I nie wolno się bić ale trzeba się lubić.
David

  
Nie pokazujemy palcami nawet jak ktoś jest inny.
Małgosia

Tolerancja to znaczy akceptowanie osób niepełno-
sprawnych i bycie wobec nich kulturalnym.

Jaś

Jak jest pan na wózku inwalidzkim to się z niego 
nie wyśmiewamy.

Aleksander

Nie śmiejemy się z tych, którzy mają inny kolor skó-
ry, bo jak pojedziemy do ich  kraju to oni z nas się 
będą śmiać.

Małgosia

Jak ktoś jest mały albo coś nie odrzucamy go od 
zabaw.

Natalia

Tolerancja to akceptowanie innej osoby nawet jak 
nie mamy z nią dobrych stosunków.

Nikodem

Tolerancja oznacza też, że ludzie ze względu na wy-
gląd, kolor skóry i kulturę powinni się szanować.

Natalia

Tolerancja to nie ocenianie ludzi ze swojego  punk-
tu widzenia ponieważ każdy ma swoje prywatne za-
chowania  i trzeba go tolerować takim, jaki jest.

Patryk.

Tolerancja to koleżeństwo dla każdej osoby. Nie 
liczy się to, czy człowiek jest biały, brązowy czy żółty 
albo ma inne włosy. Powinniśmy być mili i dobrzy dla 
każdego. Każdy się wyróżnia, ma  albo wady albo za-
lety. Każdy jest inny. Miejmy to na uwadze. Nasze przy-
kre słowa mogą ranić!

Gabrysia

Tolerancja to np. ktoś jest inny niż wszyscy, wyróż-
nia się punktem widzenia świata to nie wytykać go 
palcem tylko nauczyć się z nim żyć. 

Natalia

Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami 
swoimi przemyśleniami oraz wykonali gazetki szkolne 
zachęcając wszystkich-  BĄDŹMY TOLERANCYJNI!

 
Renata Cybulska

Tolerancja SP Płochocin
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8 listopada w Przedszkolu Publicznym Nr 2 od-
był się Dzień Zdrowej Żywności. Celem głównym było 
kształtowane właściwych nawyków żywieniowych.  

Dzieci już od samego rana wymieniały nazwy ulu-
bionych owoców, warzyw i produktów mlecznych. 
Zanim najmłodsi przystąpili do przygotowania samo-
dzielnie zdrowych kanapek wysłuchali wiersza pt. 
„Dla każdego coś smacznego” S. Karaszewskiego. 
Dzieci z wielkim zaangażowaniem wypowiadały się na 
temat zdrowych produktów oraz ilości spożywanych 
posiłków. Przedszkolaki poznały Piramidę Zdrowego 
Żywienia. Dowiedziały się dlaczego należy ograniczać 
spożywanie takich produktów jak słodycze, sól, czy 
napoje gazowane. Aby utrwalić zdobyte wiadomości 
przedszkolaki wykonały prace plastyczną. 3 i 4 latki 
miały za zadanie wyciąć i nakleić na torbę z zakupa-
mi produkty spożywcze, których powinniśmy jeść jak 
najwięcej. Natomiast 5 latki wykonały samodzielnie 
piramidę zdrowego żywienia. 

Największą atrakcją było przygotowanie  przez 
dzieci kolorowych kanapek, nawet niejadki z chęcią 

„Dzień Zdrowej Żywności”

Dnia 16 października 2014r. nauczyciele i ucznio-
wie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim włączyli się do wspólnego ustanowienia 
rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Po-
mysłodawcą akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy Jerzego Owsiaka, która postanowiła pokazać 
efekty programu „Ratujemy. Uczymy Ratować.”

Bicie rekordu polegało na jednoczesnym wykony-
waniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na jak 
największej ilości fantomów, a co za tym idzie przez 
jak największą ilość uczniów. Całe wydarzenie trwało 
pół godziny i rozpoczęło się o godzinie 12.00 na sali 
gimnastycznej. 

W naszej szkole do bicia rekordu przystąpiło 158 
uczniów. Każdy uczeń przystąpił do resuscytacji i wy-
konał na przygotowanym fantomie 30 ucisków oraz 
dwa oddechy ratownicze. Wszyscy byliśmy dumni 
z przeprowadzonej akcji. Gratulujemy wszystkim dzie-
ciom, które przyczyniły się do pobicia rekordu, a co za 
tym idzie pokazały, że potrafi ą ratować ludzkie życie. 
Pamiętajmy, że podjęcie akcji ratowniczej jest zawsze 
lepsze niż nie udzielenie pomocy. Dzień 16 paździer-
nika to “Europejski Dzień Przywracania Czynności 

Bicie rekordu w jednoczesnym wykonaniu resuscytacji 
Krążeniowo – oddechowej w Szkole Podstawowej nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim

układały na chlebku razowym warzywa tworząc róż-
nego rodzaju potworki, zwierzaczki, czy ludziki, które 
następnie z wielkim apetytem zjadły podczas II śnia-
dania. 

Dzieci miały okazję smakować, dotykać i poznawać 
walory smakowe, zapachowe prezentowanych owo-
ców i warzyw. Tego dnia nie zbrakło również ruchu, 
który jest niezwykle ważny dla naszego zdrowia. 

Serca”. Pokazujemy, że wszystkie polskie dzieci już 
w szkole podstawowej uczą się podstawowych czyn-
ności ratujących życie.

SAKOWICZ ALICJA
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Filia Biblioteki w Józefowie serdecznie zaprasza na 
„Spotkania z pasjami”. Jest to projekt Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, który realizujemy dzięki 
współpracy z Fundacją Orange. Zakłada on przepro-
wadzenie na żywo w bibliotece 12 spotkań online 
w formie wideo konferencji. Spotkania odbywają  się 
w każdy czwartek o godzinie 11 od września do listo-
pada. Tematem  spotkań online są min - profi laktyka 
zdrowotna, bieżące sprawy ekonomiczne, kulturalne, 
tradycje, rozrywka, pasje, ekologia, fi nanse, nowe 
technologie, relacje z młodszymi pokoleniami.

Naszym celem jest aktywizacja społeczna senio-
rów – sprawienie by wyszli z domów i spotkali się ze 
sobą w miejscu publicznym. Chcemy stworzyć przyja-
zną przestrzeń, która umożliwi im nawiązywanie no-
wych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi.

Ważne jest tak że rozbudzanie w nich chęci do dzie-
lenia się swoją wiedzą, pasją z innymi. Chcemy poka-
zać, jak wiele osób starszych wciąż pozostaje czynna 
zawodowo lub jak kreatywnie wykorzystuje swój czas 
wolny na dokształcanie się, rozwijanie pasji, pomoc 
innym.

Bohaterami spotkań są osoby znane np. z telewizji, 
które prowadzą aktywne życie i realizują swoje pasje 
oraz skończyły już 60 lat, osoby starsze, które anga-

Spotkania z pasjami w Bibliotece Publicznej

żują się w życie społeczności lokalnych lub realizują 
ciekawe hobby, specjaliści w danych dziedzinach 

Pierwsze spotkanie odbyło się 12 września w Fili 
Biblioteki w Józefowie. Dotyczyło one zdrowego ży-
wienia. Gośćmi wideo konferencji byli Agnieszka oraz 
Marcin Kręgliccy, rodzeństwo posiadające kilka war-
szawskich restauracji etnicznych. Drugie spotkanie 
miało miejsce 19 września gościem wideo konferencji 
była Krystyna Janda.

Nowoczesna formuła spotkań przyciąga coraz 
większa publiczność.

Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Mamy nadzieje, że nasze pociechy przekonały się, 
jak należy odżywiać się, aby być zdrowymi, silnymi 
i uśmiechniętymi przedszkolakami. Zachęcamy rodzi-
ców do kontynuowania nawyków zdrowego odżywia-
nia w swoich domach.

Dyrekcja 
i Grono Pedagogiczne

Wszystkim mieszkańcom Osiedla Zientarów-
ka, którzy oddali na mnie głosy w Wyborach Sa-
morządowych 2014r. składam serdeczne podzię-
kowania.

Elżbieta Paleczna

PODZIĘKOWANIE
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14 listopada 2014r w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie uczniowie klas „0” wzię-
li udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, przeprowadzonych przez P. 
Bandurę – tatę uczniów oddziału zerówkowego oraz 
instruktora kursów z zakresu pierwszej pomocy. 

Spotkanie  miało na celu kształtowanie pozytyw-
nych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłod-
szych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi 
w wypadku nieobecności osób dorosłych. 

Na początku dzieci uważnie wysłuchały jak istotne 
są pierwsze chwile w sytuacji zagrożenia zdrowia lub 
życia oraz jak należy się w takiej sytuacji zachować. 
Przy okazji uczniowie przeszli krótki kurs profesjonal-
nego wzywania pomocy oraz rzetelnego przekazywa-
nia informacji dotyczących nieszczęśliwego zdarze-
nia. Następnie, pod czujnym okiem specjalisty, każdy 
z uczestników mógł wykorzystać zdobyte informacje 
podczas ćwiczeń z użyciem fantomów oraz specjali-
stycznego sprzętu medycznego. Dzieci z prawdziwym 
zaangażowaniem przystępowały do zajęć motywowa-
ne faktem, iż wiedza o tym, jak należy nieść pomoc, 

może uratować czyjeś życie… Na potwierdzenie odby-
tych zajęć uczniowie Szkoły Podstawowej w Płochoci-
nie otrzymali edukacyjne kolorowanki oraz dyplom dla 
całej klasy.

Wychowawcy klas:
Sylwia Noga „0a”
Iga Sieczek „0b”

Pierwsza pomoc

KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

5 grudnia – piątek – godz. 17.00 Rozświecenie 
choinki gminnej. Wstęp wolny! 

11 grudnia – czwartek – godz. 11.00 Spotkanie 
opłatkowe kombatantów

14 grudnia – niedziela – godz. 16.00 Wernisaż 
wystawy pokonkursowej pt.: „Mój projekt ożarowskiej 
kartki świątecznej”

19 grudnia – piątek - godz. 10.00 Spotkanie wigi-
lijne słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

21 grudnia – niedziela – godz. 12.00 Spektakl te-
atralny dla dzieci pt.: „Polarna przygoda” w wykonaniu 
Teatru Katarynka. Wstęp wolny!

31 grudnia – środa  Wieczór muzyczny z udziałem 
słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

7 grudnia – niedziela – godz. 15.00 Spotkanie 
z teatrem dla dzieci. Spektakl pt.: „O Mikołaju Wspa-
niałym, który nie zapomniał o Stasiu Małym” w wyko-
naniu Teatru Otwartego. Wstęp wolny!

13 grudnia – sobota – godz. 8.00-14.00 Spotka-
nie członków i podopiecznych Koła Polskiego Związku 
Niewidomych

14 grudnia – niedziela godz. 15.00 Wernisaż wy-
stawy prac plastycznych dzieci uczęszczających na za-
jęcia do Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 

godz. 16.00-18.00 Warsztaty świąteczne dla dzie-
ci i ich rodzin

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

7 grudnia – niedziela godz. 15.00 – Rodzinne 
warsztaty z wyrobu ozdób świątecznych. Wstęp wol-
ny!

14 grudnia – niedziela godz. 14.00 – Występ 
dzieci z grupy teatralnej ze spektaklem „Co z tymi 
świętami?”. Wstęp wolny!

14 grudnia – niedziela godz. 16.00 –  Teatr Kalej-
doskop wystąpi ze spektaklem „Najjaśniejsza gwiaz-
da”. Wstęp wolny! Po spektaklu niespodzianka dla 
dzieci!



17Informator Ożarowski 9/43 2014

PAGINAKOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

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 Ma-
zowieckim
ul. Poznańska 165, tel. (22) 731-32-57 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 312

OFERTA 
PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO 
UZALEŻNIEŃ
PONIEDZIAŁEK
ul. Poznańska 167A
17:00 – 20:00
Grupa wsparcia i konsultacje indywidualne.
Zajęcia z terapeutą
Sala przy kościele 
p. w. Św. Wojciecha BM 
w Płochocinie, ul. Łąkowa 7
16:30 – 20:30
Spotkania z terapeutą 
(alkohol, narkotyki, hazard 
i inne)

WTOREK
16:00 – 20:00
Konsultacje indywidualne i spotkania grupowe
dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
ŚRODA
16:00 – 20:00
Spotkania z terapeutą (alkohol, narkotyki, hazard i in-
ne)
CZWARTEK
18:00 - 20:00
Dyżury członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych
PIĄTEK 
16:00 - 20:00
Zajęcia dla młodzieży

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ
601 939 514 – od poniedziałku do piątku
22 722 20 09 – każda środa w godz. 1800-1930
Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…
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KĄCIK ADOPCYJNY

Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

TolaTola LupoLupo ErniErni FoksikFoksik KarmelKarmel

KluskaKluska MambaMamba MikiMiki TeodorTeodor PiżmakPiżmak

RubinRubin SambaSamba SmutekSmutek StaśStaś MiszaMisza

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znalezie-
nia psa:

1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, podając dokładne 
dane dotyczące zaginięcia, (datę, opis psa) oraz swoje 
dane. (22) 731-32-37

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

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają w schroni-
sku 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 każdą zło-
tówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt 
– Viva

z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

Lenka 2Lenka 2

FranekFranek HektorHektor



Szanowni Państwo!

Wybory samorządowe już za nami. Na szczęście emocje związane z wadliwym funkcjonowaniem 
wyborczego systemu informatycznego, które od wielu dni wstrząsają krajową sceną polityczną, ominęły 
naszą małą ojczyznę. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych 
oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za wielogodzinny wysiłek, profesjonalne podejście oraz 
determinację w działaniu. 

Gratuluję wszystkim wybranym radnym Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
życząc sukcesów w niełatwym posłannictwie, jakim jest sprawowanie mandatu uzyskanego w wybo-
rach powszechnych, z woli mieszkańców naszej Gminy. Dziękuję też za czystą, pełną wzajemnego 
szacunku wyborczą rywalizację tym wszystkim kandydatom, którym się tym razem nie powiodło. 

W szczególny sposób pragnę podziękować wszystkim Państwu, którzy zechcieli wziąć udział w wyborach 
samorządowych, bo biorąc pod uwagę dość specyficzny charakter wyborów w naszej gminie, 
frekwencja była więcej niż zadawalająca. 

Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, powodem do dumy i wielkim zobowiązaniem powierzenie mi 
przez Państwa sprawowania urzędu burmistrza Ożarowa Mazowieckiego na nadchodzące cztery lata. 
Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos, bardzo serdecznie dziękuję. 

Jednocześnie informuję Państwa, że trwają intensywne prace na budżetem na rok 2015. Jego projekt 
trafił już w celu analizy do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim. Zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z głównymi tezami i konstrukcją 
powyższego dokumentu.

Zgodnie z zapowiedziami priorytetami pozostają inwestycje oświatowe, drogowe i te o charakterze 
społecznym. Zespół pracowników Urzędu Miejskiego pracuje nad kolejnymi wnioskami o pozyskanie 
środków zewnętrznych, w czym bez wątpienia pomoże uchwalona ostatnio nowa strategia rozwoju 
naszej gminy. 

Gratuluję ożarowskiej OSP pozyskania nowoczesnego, ciężkiego, wielofunkcyjnego wozu bojowego, 
który wprowadzony do tzw. podziału bojowego już służy mieszkańcom naszej gminy. Jest to jeden 
z najnowocześniejszych pojazdów tego typu w Polsce, a jego pozyskanie wymagało wielu zabiegów 
i skomplikowanego montażu finansowego z pozyskanymi m.in. na ten cel środkami zewnętrznymi 
z WFOŚiGW, Komendy Głównej, Wojewódzkiej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz środków 
gminnych. Po raz kolejny okazało się, że zapał i determinacja w działaniu przynoszą zamierzony efekt.

Zachęcam wszystkich Państwa do lektury niniejszego numeru Informatora Ożarowskiego – poza 
podsumowaniem wyników wyborów samorządowych znajdziecie w nim Państwo informacje o życiu 
społecznym, kulturalnym i ekonomicznym naszej gminy.

Życząc miłej lektury pozostaję z poważaniem 
Paweł Kanclerz 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Wyniki wyborów samorządowych 
wewnątrz numeru

Wyniki wyborów samorządowych 
wewnątrz numeru

Dyrektor
Domu Kultury „Uśmiech”

Alina Holk

Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Wronikowska Rada Miejska
Ożarowa Mazowieckiego

Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego

Paweł Kanclerz

Nowy samochód pożarniczy 
TATRA T 815 – 2  4x4

Nowy samochód pożarniczy 
TATRA T 815 – 2  4x4


