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1. Podpisano umowy:
 z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1) Lider: Przed-

siębiorstwo Robót Inżynieryjnych INSBUD-BIS Rafał 
Bystrzycki z siedzibą w Pruszkowie, 2) Partner: Stani-
sław Bystrzycki INSBUD z siedzibą w Pruszkowie na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Płochocin w ul. Stołecznej Gmina Ożarów Mazowie-
cki, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

za cenę ofertową brutto: 3.547.935,00 zł

 z wykonawcą: KOMARTRANS PRZEWÓZ OSÓB 
Paweł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na usługi 
uzupełniające do umowy Nr RZP.272.32.31.2014
z dnia 27.08.2014 r. dotyczące usług na dowóz 
dzieci do placówek szkolno - wychowawczych, w tym 
dowóz 1 dziecka z Ożarowa Mazowieckiego ul. Strzy-
kulska 24 oraz 1 dziecka z Umiastowa ul. Umiastow-
ska 68A do Warszawy ul. Bełska 5

za cenę ofertową brutto: 1.728,00 zł

 z wykonawcą: RAD-MAR z siedzibą w Do-
maniewku na roboty uzupełniające do umowy Nr 
RZP.272.5.4.2014 z dnia 24.02.2014 r. dotyczące 
równania i utwardzenia dróg gminnych nieutwardzo-
nych wraz z dostawą tłucznia kamiennego 

za cenę ofertową brutto: 163.237,50 zł, w tym 
cena brutto za 1 t tłucznia  - 72,55 zł

(wartość wynagrodzenia nie może przekro-
czyć kwoty zabezpieczonej w budżecie Gminy, tj. 
225.000,00 zł)

 z wykonawcą: MATCOM Marcin Sebastian 
Ziółek z siedzibą w Szczytnie na dostawę usługi 

 8 grudnia - dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim odwiedził Święty Mi-
kołaj. Na zakończenie spotkania odbyło się przed-
stawienie pt. „Królowa zimy i Mikołaj” w wykonaniu 
agencji artystycznej Złoty Dukat.

 9 grudnia - w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się koncert w wykona-
niu muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie 
pt. „Trzy razy ”F” flet, fagot i fortepian”.

pozwalającej na korzystanie z Internetu mobilnego
w ramach zapewnienia trwałości realizacji projektu 
pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu miesz-
kańców Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 152.500,32 zł

 z wykonawcą: Zakład Poligraficzny „TONOBIS” 
Sp. z o.o z siedzibą w Izabelinie na wykonanie usługi 
druku miesięcznika „Informator Ożarowski” w latach 
2015-2016

za cenę ofertową brutto: 70.560,00 zł

 z wykonawcą: KOMARTRANS PRZEWÓZ OSÓB 
Paweł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na usługi uzu-
pełniające do umowy Nr RZP.272.32.31.2014 z dnia 
27.08.2014 r. dotyczące usług na dowóz jednego dzie-
cka z Ożarowa Mazowieckiego, ul. M. Kopernika 2 do 
Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczych im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie

za cenę ofertową brutto: 3.844,80 zł

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

- remont dróg gminnych – wykonanie remontów cząst-
kowych nawierzchni dróg asfaltowych 

- prace pielęgnacyjne w zakresie utrzymania zieleni na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

- dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopia-
rek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskie-
go w Ożarowie Mazowieckim

- remont dróg gminnych – roboty konserwacyjno-remon-
towe nawierzchni dróg i chodników z kostki i płyt be-
tonowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki 

znak postępowania: RZP.271.8.2015

 10 grudnia - dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 2, brały udział w wycieczce do Biblioteki Publicz-
nej w Ożarowie Mazowieckim. 

 10 grudnia -  dzieci z Przedszkola Publiczne-
go Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wy-
cieczce do Bolimowa. Na miejscu przedszkolaki sa-
modzielnie lepiły i ozdabiały różne naczynia z gliny.

 w dniach 10 – 15 grudnia w Przedszkolu Pub-
licznym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odbyły się 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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spotkania choinkowe, w których uczestniczyły przed-
szkolaki wraz z rodzicami. 

 11 grudnia – dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Józefowie odwiedziły Dom Opiekuńczo-Leczniczy 
w Pilaszkowie. Przedstawiły program artystyczny
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

 12 grudnia w Przedszkolu Publicznym w Józe-
fowie odbył się Bal z Mikołajem prowadzony przez 
artystów z Agencji Artystycznej „Koliber”. Dzieci 
obejrzały przedstawienie o Sopelku i Śnieżynku. 

 12 grudnia dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim wraz z rodzicami prze-
kazały upominki dla wychowanków Domu Pomocy
w Pruszkowie. 

 16 grudnia dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wycieczce 
do Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Na 
miejscu przedszkolaki obejrzały spektakl teatralny 
zatytułowany „Co się dzieje z Mikołajem”.

 16 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie biorący udział
w konkursie pt. „Życie bez klapsa” byli na wycieczce 
do Centrum Kultury w Błoniu. 

 17 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 
1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowie-
ckim przygotowały dla przedszkolaków z Przedszkola 
Publicznego Nr 2 przedstawienie jasełkowe. Spotka-
nie zakończyło się wspólnym kolędowaniem. 

 18 grudnia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyło się spotkanie wigilijne. 

 18 grudnia w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie uczniowie uczęszczający na 
świetlicę szkolną wraz z wychowawcami przygotowa-
li świetlicowy festiwal kolęd dla rodziców.

 18 grudnia rozstrzygnięcie konkursu pt. „Eko-
logiczna ozdoba choinkowa” w grudniu Przedszkolu 
Publicznym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. 

 18 grudnia w Przedszkolu Publicznym w Józe-
fowie odbył się Wieczór Wigilijny, na którym dzieci 
przedstawiły „Jasełka”. 

 19 grudnia dzieci z grupy III z Przedszkola Pub-
licznego w Józefowie uczestniczyły w uroczystości 
Bożonarodzeniowej w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie. 

 Ośrodek Edukacji „AKORD” z siedzibą w War-
szawie przygotował w Szkole Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Święciach cykl spot-
kań – koncertów muzycznych. Celem spotkań było 
upowszechnienie muzyki klasycznej wśród uczniów, 
poprzez prezentację utworów. W Szkole Podstawo-
wej w Święcicach odbyły się trzy koncerty:

• 11 grudnia koncert pt. „Królowa Śniegu” – wio-
lonczela,

• 08 stycznia 2015 r. koncert pt. „Trąbka pocztylio-
na” – trąbka,

• 12 lutego 2015 r. koncert pt. „Cudowny Frycek” 
- flet 

 18 grudnia w Szkole Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbyły się 
Jasełka, które zostały przygotowane przez uczniów 
szkoły uczęszczających na szkolne kółko teatralne. 

 19 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie przygotowali dla ro-
dziców przedstawienie Jasełkowe. 

 18 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim dla 
uczniów klas I-III odbył się koncert Orkiestry Dętej 
„Gedeon Richter” z Grodziska Mazowieckiego. 

 W grudniu w Szkole Podstawowe im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie trwała akcja świątecznej 
pomocy, która polegała na zbiórce produktów żyw-
nościowych, książek, słodyczy oraz materiałów pla-
stycznych. Wszystkie zebrane produkty zostały prze-
kazane wychowankom Domu Dziecka w Giżycach. 

 22 grudnia w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim odbył się bal. Na zakoń-
czenie wszystkie przedszkolaki zostały obdarowane 
przez Mikołaja upominkami. 

 11 stycznia -  dzieci z Przedszkola Publiczne-
go w Józefowie brały udział w „Koncercie Kolęd”
w Kościele Parafialnym Świętego Wojciecha w Pło-
chocinie. 

 14 stycznia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim od-
był się koncert w wykonaniu muzyków z Filharmonii 
Narodowej w Warszawie pt. „Śladami Celtów”. 

 14 stycznia dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wy-
cieczce do Kinoteki w Warszawie. Na miejscu przed-
szkolaki obejrzały przedstawienie teatralne zatytuło-
wane „Zimowe przygody krasnala”.

 16 stycznia dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 2, brały udział w wycieczce do Biblioteki Publicz-
nej w Ożarowie Mazowiecki. 

 W dniach 19-30 stycznia na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki prowadzona była akcja „Zima
w mieście 2015”, w której brały udział wszystkie szko-
ły podstawowe prowadzone przez Gminę Ożarów Ma-
zowiecki. W akcji uczestniczyło 350 uczniów. Dzieci 
brały udział w zajęciach sportowych, zajęciach na ba-
senie, grach, zabawach i zajęciach plastycznych, któ-
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re odbywały się na miejscu w szkołach. W ramach ak-
cji odbyły się wyjazdy do kina, kręgielni oraz muzeum. 
Odbyły się również wyjazdy do Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie. Zorganizowany był wyjazd do Pałacu 
Prezydenckiego oraz do SOTO – Dalekowschodniego 
Centrum Kulturalno-Sportowego w Warszawie.

 30 stycznia przedszkolaki z Przedszkola Pub-
licznego w Józefowie brały udział w lekcji bibliotecz-
nej pt.: „Dzień Babci i Dziadka” zorganizowanej
w Bibliotece Publicznej w Józefowie. 

 30 stycznia dzieci z grupy IV z Przedszkola 
Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały 
udział w wycieczce do Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie. Wycieczka odbyła się w ramach projek-
tu „Sprawny przedszkolak w Gminie Ożarów Mazo-
wiecki” współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 6 lutego dzieci z Przedszkola Publicznego
w Józefowie brały udział w Balu Brazylijskim popro-
wadzonym przez Pana Rickiego Liona. Przedszkolaki 
grały na bębnach, tańczyły przy latynoskiej muzyce. 
Uczyły się podstawowych kroków samby i rumby.

 4 lutego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego  w Ożarowie Mazowieckim 
dla uczniów klas I-III odbył się koncert w wykonaniu 
muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie pt. 
„Trzy razy ”F” flet, fagot i fortepian”.

 5 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie brali udział w wy-
cieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

 10 lutego dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim brały udział w spotkaniu z po-
licjantem. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się:

Jak bezpiecznie poruszać się po drogach,• 
Jak bezpiecznie podróżować samochodem, • 
Jak bezpiecznie bawić się w domu oraz w przed-• 
szkolu, 
Jak reagować w sytuacjach zagrożeń. • 
Na zakończenie spotkania policjant zaprezento-

wał dzieciom podstawowe wyposażenie funkcjona-
riusza policji.

 10 lutego uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie przygotowali 
apel poświęcony „Kontroli złości”. 

 11 lutego w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbyło się spotkanie z wy-
bitnym aktorem Panem Cezarym Żak. Gość opo-
wiedział uczniom o pracy aktora, o swoich rolach 
teatralnych i serialowych. Spotkanie odbyło się
w ramach prowadzonej na terenie szkoły akcji „Szko-
ła zawodowców”.

 11 lutego przedszkolaki z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie brały udział w lekcji bibliotecznej 
pt.: „Tajemnica powstawania książki” poprowadzo-
nej przez panią Wandę Orzechowską. 

 12 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach brali 
udział w wycieczce do Teatru Żydowskiego w War-
szawie. Na miejscu uczniowie obejrzeli przedstawie-
nie pt. „Piękna i Bestia”.

 16 lutego dzieci z Przedszkola Publicznego
w Józefowie zostały zaproszone przez Szkołę Podsta-
wową w Płochocinie na spektakl teatralny pt.: „Pieski 
świat” zaprezentowany przez Teatr Niewielki z Krako-
wa. Przedstawienie zostało zorganizowane przez Wy-
dział Ochrony Środowiska w Ożarowie Mazowieckim. 

 16 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie brali udział w wy-
cieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego
w Warszawie. Na miejscu uczniowie brali udział w lek-
cji muzealnej pt. „Dzień powszedni w czasie powsta-
nia warszawskiego”.

 17 i 19 lutego w Przedszkolu Publicznym Nr 
1 w Ożarowie Mazowieckim odbyły się warsztaty ku-
linarne. pn. „Kuchcikowo”. Warsztaty prowadzone 
były przez Panią Magdalenę Kacperską ze Stowarzy-
szenia Rozwoju Macierzysza. 

 17 lutego dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wyciecz-
ce do Radia Bajka. Atrakcją dla przedszkolaków 
było współtworzenie audycji na żywo z okazji „Dnia 
Kota”. 

 17 lutego w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie dla uczniów klas VI odby-
ła się prelekcja profilaktyczna z udziałem policjanta
z Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim. 

 18 lutego dzieci z grupy IV i IX z Przedszko-
la Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały 
udział w warsztatach małego cukiernika organizowa-
nych w Pracowni Cukierniczej A. Blikle w Bielawie 
koło Warszawy. Na miejscu dzieci zwiedziły pracow-
nię oraz własnoręcznie dekorowały torty. Na zakoń-
czenie przedszkolakom zostały wręczone pamiątko-
we dyplomy oraz słodkie niespodzianki. 

 W lutym we wszystkich przedszkolach na te-
renie Gminy Ożarów Mazowiecki odbyły się uroczy-
stości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Z okazji święta 
przedszkolaki zaprosiły babcie i dziadków, którzy 
mogli obejrzeć występ w wykonaniu swoich wnuków. 
Przedszkolaki recytowały wiersze oraz śpiewały pio-
senki. Na zakończenie dzieci wręczały samodzielnie 
wykonane upominki.
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Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
 11 grudnia Odbyło się spotkanie opłatkowe 

kombatantów
 11 grudnia Zorganizowano spotkanie wigilij-

ne z udziałem dzieci i młodzieży uczęszczającej do 
świetlicy środowiskowej

 12 grudnia Sesja Rady Miejskiej
 14 grudnia Wernisaż wystawy pokonkursowej 

pt.: „Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej”
 14 grudnia Występ zespołu ludowego „Ożaro-

wiacy” na kiermaszu świątecznym (Szkoła Podsta-
wowa przy ul. Szkolnej 2 w Ożarowie Mazowieckim)

 15 grudnia Zorganizowano spotkanie opłatko-
we z udziałem członków zespołu seniorów „Ożarow-
skie Kumoszki”

 16 grudnia Odbyło się spotkanie członków 
Uniwersytetu III Wieku

 17 grudnia Spotkanie członków Uniwersytetu 
III Wieku – seans filmowy

 18 grudnia Odbyło się spotkanie słuchaczy Uni-
wersytetu III Wieku – Wykład pt. „Ziemia na zachód 
od Warszawy (kiedyś powiat Błoński) w okresie śred-
niowiecza”. Wykład prowadzony przez zespół history-
ków pod kierownictwem Mirosława Roguskiego.

 19 grudnia Spotkanie opłatkowe członków 
Uniwersytetu III Wieku

 21 grudnia Wieczór kolęd w wykonaniu Chóru 
„Ab Imo Pectore” (Starostwo Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego)

 26 grudnia Koncert kolęd i pastorałek w wy-
konaniu zespołu „Moja rodzina” (Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim)

 29 grudnia Sesja Rady Miejskiej
 31 grudnia Podsumowanie roku kalendarzo-

wego 2014 i wieczór muzyczny z udziałem słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku

 6 stycznia Udział zespołu ludowego „Ożaro-
wiacy” w Orszaku Trzech Króli (Przemarsz z Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego ulicami Ożarowa Ma-
zowieckiego do Kościoła w Ołtarzewie, występy arty-
styczne); pomoc w nagłośnieniu

 6 stycznia Koncert Noworoczny: Viva Wiedeń 
- Viva Broadway

 10 stycznia Koncert zespołu seniorów „Oża-
rowskie Kumoszki” w Babicach

 10–11 stycznia Mistrzostwa Polski Juniorów 
GO 2015

 11 stycznia Sztab 23 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

 11 stycznia Przegląd kolędowy w wykonaniu 
m.in. Chóru „Ab Imo Pectore”, zespołów: „Ożarow-
skie Kumoszki” i „Wesołe Wdówki” (Kościół pw. 
Królowej Apostołów w Ołtarzewie)

 11 stycznia Koncert kolęd w wykonaniu zespo-
łu ludowego „Ożarowiacy” w Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego

 18 stycznia Bal Karnawałowy dla dzieci z udzia-
łem aktorów z Teatru MUZA

 19-23 stycznia Akcja „Ferie z Uśmiechem”
 24-31 stycznia Odbyły się warsztaty taneczne 

zespołu ludowego „Ożarowiacy” w Zawoi
 4 lutego Spotkanie członków Uniwersytetu III 

Wieku – seans filmowy
 5 lutego Szkolenie BHP dla pracowników ZUK
 8 lutego Przedstawienie Kabarecik Wiercipięta 

„Bawmy się w bajki” w wykonaniu aktorów z Agencji 
Fantazja

 12 lutego Szkolenie BHP dla pracowników ZUK
 12 lutego  Odbyło się spotkanie członków Uni-

wersytetu III Wieku – wykład pt.: „Polskie święcone” 
(dr Barbara Ogrodowska)

 15 lutego Wieczorek ostatkowy dla seniorów
 17 lutego Szkolenie zorganizowane przez 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 18 lutego Odbyło się spotkanie członków Uni-

wersytetu III Wieku – seans filmowy

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Józefowie
 13 grudnia Spotkanie członków i podopiecz-

nych Koła Polskiego Związku Niewidomych
 14 grudnia Warsztaty świąteczne. Wernisaż 

wystawy prac plastycznych dzieci uczęszczających 
na zajęcia w Filii Domu Kultury „Uśmiech“ w Józe-
fowie.

Spektakl „Kolędnicy” w wykonaniu Teatru BAJKA  
działającego przy Filii Biblioteki Publicznej w Józefowie

 4 stycznia Wieczorek noworoczny dla seniorów
 11 stycznia Teatrzyk dla dzieci. Spektakl pt. 

„Kasia i Basia” w wykonaniu Teatru MALUSZEK
 18 stycznia Dzień Babci i Dziadka. Występy arty-

styczne dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne, wo-
kalne i instrumentalne w Filii Domu Kultury „Uśmiech” 
w Józefowie. Warsztaty rodzinne. Występ Teatru BAJKA 
ze spektaklem pt. „Czerwony Kapturek i Babcia”

 26 stycznia – 30 stycznia Akcja „Ferie
z Uśmiechem”

 1 lutego Bal karnawałowy dla dzieci w wykona-
niu artystów z Teatru FORMA

KULTURA
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Z PRACY BURMISTRZA

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza I 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości położonych w obrębie SHR Płochocin, 
gminie Ożarów Mazowiecki

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość 
oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o nu-
merach:11/198, 11/202,11/203,11/204,11/2
05,11/206, 11/208, 11/209,11/210, 11/211, 
11/212, 11/213, 11/214,11/215,11/216 z ob-
rębu SHR Płochocin o łącznej pow. 300 m² ( każda 
z w/w działek ma pow. 20 m² ), dla której Sąd Re-
jonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą 
nr WA1P/00041539/3 oraz nieruchomość ozna-
czona w ewidencji gruntów jako działka 11/207 z 
obrębu SHR Płochocin o pow. 285 m², dla której 
Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wie-
czystą nr WA1P/00046056/8, przy czym przed-
miotem sprzedaży jest każda z w/w działek ewi-
dencyjnych z osobna wraz z udziałem wynoszącym 
1/18 w działce ewidencyjnej 11/207

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim nr 454/06 z dnia 12 
września 2006r., ww. nieruchomości przeznaczone 
są na parkingi, zespoły garaży i placów i oznaczone 
są na rysunku planu symbolem 3 KP.

Cena wywoławcza (za pojedynczą działkę) wraz
z udziałem wynoszącym 1/18 części w działce ewiden-
cyjnej 11/207 wynosi 3665 zł (słownie: trzy tysiące 
sześćset sześćdziesiąt pięć złotych) w tym 23% VAT,

Wadium (dotyczy pojedynczej działki) 366 zł 
(słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2015r. 
o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej 2, 
pokój nr 105.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie  wadium na rachunek UM w Ożaro-

wie Mazowieckim: PKO BP SA XVIII Oddział w War-
szawie 15 1020 1185 0000 4602 0019 2351 do 
dnia 11 marca 2015r., w tytule wpisując : „wadium
-dz.ew.nr…”

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wy-
maganej kwoty na ww. rachunek. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który prze-
targ wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wa-
dium zostanie zwrócone niezwłocznie w ciągu 3 dni 
od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakoń-
czenia wynikiem negatywnym przetargu. 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w dro-
dze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawar-
ciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej 
ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabyw-
ca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie poda-
nych w zawiadomieniu, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powo-
dów. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy za-
poznać się z jego warunkami zawartymi w pełnym 
ogłoszeniu i regulaminie wywieszonymi na tablicy 
informacyjnej w UM w Ożarowie Mazowieckim oraz 
na stronie internetowej http://bip.ozarow-mazo-
wiecki.pl.

Dodatkowe informacje pod telefonem 22/731 
32 58

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 8 lutego Wieczorek taneczny dla seniorów
 15 lutego Przedstawienie dla dzieci pt. „Ka-

prysy Królewny Klarysy” zaprezentował Teatr MORA-
LITET.

Koncert Zespołu „Załoga Dr. Bryga” (muzyka 
szantowo-rockowa)

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Broniszach
 14 grudnia Spektakl „Co z tymi świętami?” 

w wykonaniu dzieci z teatru z Filii Domu Kultury 
„Uśmiech” w Broniszach

 14 grudnia Teatr Kalejdoskop wystąpił ze 
spektaklem „Najjaśniejsza Gwiazda”, odbyło się 
także spotkanie z Mikołajem

 11 stycznia Wieczorek Taneczny dla Seniorów
 19 – 30 stycznia Akcja „Ferie z Uśmiechem”
 25 stycznia Bal karnawałowy dla dzieci – „Wiel-

ki bal z Zorro”
 8 lutego Sebastian Bielak wystąpił z prelekcją 

„Półwysep Kenai. Alaska w miniaturze”
 15 lutego Rozstrzygnięcie konkursu plastycz-

nego pt. „Pani Zima”
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwały podjęte na III sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 12 grudnia 2014 r.

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 29 grudnia 2014 r.

Uchwały podjęte na V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 15 stycznia 2015 r.

Uchwały podjęte na VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 22 stycznia 2015 r.

1) Uchwała Nr III/10/14 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

2) Uchwała Nr III/11/14 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

3) Uchwała Nr III/12/14 w sprawie dopłat do 
cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

4) Uchwała Nr III/13/14 o zmianie uchwały
w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki na rok 2015.

5) Uchwała Nr III/14/14 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Burmistrza Ożarowa Mazowie-
ckiego.

6) Uchwała Nr III/15/14 o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy 
Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2014 roku.

1) Uchwała Nr IV/16/14 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

2) Uchwała Nr IV/17/14 w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

3) Uchwała Nr IV/18/14 w sprawie określenia 
stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakła-
du budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Oża-
rowie Mazowieckim w zakresie administrowania zaso-
bami komunalnymi.

4) Uchwała Nr IV/19/14 w sprawie określenia 
stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakła-
du budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożaro-
wie Mazowieckim w zakresie utrzymania porządku.

1) Uchwała Nr V/25/15 w sprawie rozpatrze-
nia skargi Pani Elżbiety Chmielewskiej na Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza.

2) Uchwała Nr V/26/15 w sprawie rozpatrzenia 

1) Uchwała Nr VI/27/15 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego.

2) Uchwała Nr VI/28/15 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

3) Uchwała Nr VI/29/15 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

5) Uchwała Nr IV/20/14 o zmianie uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Oża-
rowa Mazowieckiego.

6) Uchwała Nr IV/21/14 w sprawie wyznaczenia 
dodatkowego przedstawiciela do składu Zgromadzenia 
Związku Komunalnego Brwinów.

7) Uchwała Nr IV/22/14 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „Kampinos”.

8) Uchwała Nr IV/23/14 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

9) Uchwała Nr IV/24/14 – Uchwała Budżetowa 
Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2015.

skargi Pana Andrzeja Kowalskiego na Kierownika Gmin-
nego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Otwartego w Ożarowie Mazowieckim Pana Piotra Bana-
siewicza.

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).
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Usuwanie eternitu

Karta Dużej Rodziny w Polsce – aktualizacja Ogłoszenie o pracy

Informujemy, że w 2015 roku będziemy kontynu-
ować usuwanie odpadów zawierających azbest z te-
renu Gminy, w ramach „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki na lata 2009 – 2032”. 

Mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć 
dachowych z eternitu lub odbiorem eternitu już zdjęte-
go mogą składać wnioski w biurze podawczym Urzę-
du Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim (osobiście, 
drogą pocztową lub elektroniczną – dla osób posiada-
jących podpis elektroniczny). Wnioski będą rozpatry-
wane zgodnie z kolejnością złożenia do wyczerpania 
środków na dany rok. Wnioski można pobrać w Wy-
dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kolejowa 
2, pokój nr 112 lub ze strony www.ozarow-mazowie-
cki.doc.pl, zakładka – azbest. Informacje można uzy-
skać pod nr tel. (22) 731 32 64, 731 32 63.

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 
22 grudnia 2014 r. ustawę o Karcie Dużej Rodziny. 
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym wprowadzony został 
nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Ro-
dziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Nowe wnioski można pobierać w Urzędzie 
Miejskim (Biuro Podawcze przy ul. Kolejowej 2 
lub w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Po-
znańskiej 165, III piętro, pok. 312) lub ze strony
http://www.ozarow-mazowiecki.pl/ozarowska-karta-
rodziny/blog 

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim 
Wydział Spraw Społecznych 

Prace obejmujące demontaż, transport i utyli-
zację wyrobów zawierających azbest są bezpłatne. 
Właściciel obiektu ponosi koszty nowego pokrycia 
dachu. 

  osoby planujące demontaż eternitu składają wypeł-
niony wniosek wraz z informacją o wyrobach zawie-
rających azbest, a także potwierdzeniem złożenia 
w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Ma-
zowiecki, wniosku o zgłoszenie robót niewymagają-
cych pozwolenia na budowę/rozbiórkę,

  osoby posiadające eternit do odbioru składają wy-
pełniony wniosek wraz z informacją o wyrobach za-
wierających azbest.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

WYŁOŻENIE PROJEKTU OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Starosta Warszawski Zachodni informuje, że w ter-

minie od dnia 26 lutego do dnia 18 marca 2015 roku 
w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznań-
skiej 129/133 - budynek główny (A), I piętro, pokój nr 
109 (sala konferencyjna), w godzinach: poniedziałek 
930 - 1700, wtorek – piątek 830 – 1600 odbywa 
się wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficz-

nego ewidencji gruntów i budynków wszystkich obrę-
bów ewidencyjnych położonych na obszarze miasta
i gminy Ożarów Mazowiecki oraz gminy Stare Babice. 
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujaw-
nione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, 
w podanym terminie jego wyłożenia ma możliwość 
zapoznania się z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi
w projekcie i zgłoszenia uwag do tych danych.  

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim 
zatrudni od 1 września 2015 r.:
•  nauczycieli wychowania przedszkolnego 

(kontraktowych i mianowanych)
•  pomoce wychowawcze
•  pracowników obsługi
•  psychologa, 
•  logopedę

Oferty proszę składać osobiście do dyrektora przed-
szkola w godzinach 800 – 1600 

do dnia 30 kwietnia br.

Adres przedszkola:
Ożarów Mazowiecki, ul. Ożarowska 34,
tel. 22 722 10 40    
 
Dyrektor przedszkola: Bożena Nasielska
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Dowody osobiste:
•  możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty

w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
•  możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty 

drogą elektroniczną (odbiór osobisty)
•  w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do 

czynności prawnych lub posiadającej ograniczo-
ną zdolność do czynności prawnych ubiegającej 
się o wydanie dowodu osobistego wniosek skła-
da jeden rodzic lub opiekun prawny,

•  możliwość działania przez pełnomocnika, w spra-
wie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, 
gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, 
chorą, nie wychodzącą z domu,

•  możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszko-
dzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,

•  ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do 
wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepi-
sami ustawy o paszportach,

•  obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę 
dodatkowych dokumentów, w formie aktów sta-
nu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do 
przypadku niezgodności danych wskazanych we 
wniosku, z informacjami istniejącymi w posiada-
nych przez organ rejestrach,

•  brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie 
osobistym. Obecnie każda zmiana adresu zamel-
dowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,

•  prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wy-
mianę dowodu osobistego.

Ewidencja ludności:
•  możliwość dokonania wymeldowania lub zgło-

szenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,

•  możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzo-
ziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowa-
nia. 

Rejestracja stanu cywilnego:
Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo 
narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się bę-
dzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów 
Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie moż-
na w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie 
od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawar-
cie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawa-
nia odpisów z aktów stanu cywilnego. 

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem sta-
nu cywilnego: dotyczyć to będzie nie tylko osób
w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozba-
wionych wolności, ale także narzeczonych, którzy 
wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniają-
ce zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz 
bezpieczeństwa osób obecnych  na uroczystości.

1 marca 2015 r. weszły w życie 3 nowe ustawy:
o Dowodach Osobistych, o Ewidencji Ludności 
oraz Prawo o aktach stanu cywilnego. Wprowa-
dzają one wiele zmian. Informacje o zmianach do-
stępne są na stronie https://www.msw.gov.pl/. 
Najważniejsze ze zmian to:

Nowe przepisy z zakresu ewidencji 
ludności, dowodów osobistych

i urzędu stanu cywilnego

Drogiemu Koledze
Waldemarowi Seroka

łącząc się w bólu, składamy serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miejskiego

w Ożarowie Mazowieckim

Naszemu Koledze
Jackowi Turkas

Serdeczne wyrazy współczucia
z  powodu śmierci

Mamy
Składają Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miejskiego

w Ożarowie Mazowieckim
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Katalog nowych usług Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
z myślą o mieszkańcach naszej gminy i powiatu roz-
szerzyła wachlarz oferowanych usług. Wśród nich 
znalazła się możliwość wypożyczenia przez osoby 
niewidome i słabowidzące urządzenia Czytak Plus. 
Urządzenia z serii Czytak to przystosowane do po-
trzeb osób niewidomych i słabowidzących odtwa-
rzacze książek mówionych zapisanych cyfrowo na 
kartach pamięci. Poszczególne funkcje pozwalają 
na odtwarzanie nagrania, zatrzymanie, przewija-
nie oraz szybki wybór książki. Biblioteka umożliwia 
bezpłatne wypożyczenie Czytaka, na okres 30 dni
z możliwością jednorazowej prolongaty o kolejnych 
30 dni. Aktualnie Biblioteka oferuje 17 tytułów ksią-
żek w formacie przystosowanym do urządzenia Czy-
tak. Zarówno Czytak, jak i książki w dostosowanym 
do niego formacie są dostępne w Bibliotece Publicz-
nej dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Larix”.

W katalogu nowych usług naszej Biblioteki zna-
lazła się również Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji 
Naukowych ACADEMICA. Jest to pierwsza bezpłatna 
wypożyczalnia publikacji naukowych w Polsce stworzo-
na przez Bibliotekę Narodową. ACADEMICA to system 
wypożyczeń międzybibliotecznych, w którym użytkow-
nik może skorzystać z elektronicznej wersji w cyfrowej 
wypożyczalni ACADEMICA na terminalu w Bibliotece 
Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. ACADEMICA 
oferuje w swych zasobach: podręczniki akademickie, 
publikacje naukowe, czasopisma naukowe z listy Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to bar-
dzo przydatne narzędzie do poszukiwań publikacji dla 
naukowców, studentów, badaczy, historyków i innych 
zainteresowanych, ponieważ publikacje naukowe wy-
dawane są w niskich nakładach i często są niedostęp-
ne w bibliotekach. Aby stać się aktywnym czytelnikiem 
ACADEMICA, należy zapisać się w naszej bibliotece. 
Użytkownik, który otrzyma login i hasło po zalogowa-
niu ma dostęp do wszystkich publikacji w ACADEMICA 
i metadanych oraz pełnej funkcjonalności. Publikacje 
chronione prawem autorskim można czytać w czasie, 
który użytkownik sobie zarezerwował na dedykowanym 
terminalu. Zapraszamy do korzystania z ACADEMICA. 
Szczegóły projektu dostępne są na stronie academi-
ca.edu.pl, jak również na stronie internetowej bibliote-
ki http://biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Na stronie internetowej Biblioteka umieściła 
także kalendarz wydarzeń, w którym będzie infor-

mować o planowanych we wszystkich placówkach 
wydarzeniach kulturalnych adresowanych do wszyst-
kich zainteresowanych mieszkańców. Kalendarz 
został stworzony w usługach Google, co umożliwia 
osobom posiadających konto w usługach Google 
na kopiowanie wydarzeń z kalendarza Biblioteki do 
swojego własnego. Zapraszamy do skorzystania
z tej usługi.

Na stronie internetowej Biblioteki pojawiła się 
również dodatkowa forma kontaktu – formularz za-
pytania do bibliotekarza. Formularz powstał z my-
ślą o czytelnikach, którzy chcą uzyskać odpowiedź 
na pytania dotyczące zasad korzystania z biblioteki, 
obsługi katalogów, narzędzi wyszukiwawczych, zaso-
bów informacyjnych, itd.

Zapraszamy do korzystania z usług naszej biblio-
teki, które sukcesywnie modernizujemy i rozwijamy 
tak, aby nasi czytelnicy mieli jak najpełniejszy do-
stęp do wiedzy, informacji, edukacji i dóbr kultury.

Urszula Hoczyk
instruktor biblioteki powiatowej

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

W ŚWIĘCICACH

Zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi
14.03.2015 roku (sobota) 
w godzinach 10:00 – 14:00

o godzinie 11:00
prezentacja multimedialna o szkole

Szkoła mała, przyjazna, bezpieczna, o klimacie rodzin-
nym, położona przy trasie poznańskiej między Błoniem 
a Ożarowem Mazowieckim

Bogata oferta edukacyjna:
Liczne koła zainteresowań• 
Świetlica• 
Basen• 
Sala komputerowa• 
Możliwość dodatkowych zajęć językowych• 
Pomoc specjalistyczna: logopeda, psycholog, • 
gimnastyka korekcyjna.

Przyjdź i zobacz. Serdecznie zapraszamy!

Święcice, ul. Poznańska 541, 05-860 Płochocin
Tel. 22 722 50 28, e-mail: spswiecice@wp.pl

http://spswiecice.edupage.org/

Dzień otwarty w SP w Święcicach
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ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH 
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

1. Do przedszkoli samorządowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci 5-letnie. 
3.  Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola składają na kolejny rok szkolny (2015/2016) deklarację 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin 
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. do 23 marca  2015r.

4.  Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. W postępowaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2015/2016 obowiązują:

 –  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone art.20c 
ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe,

 –  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą 
Nr VII/38/15Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 lutego 2015r. tzw. kryteria 
samorządowe.

5.  Kryteria ustawowe mają jednakową wartość. Każdemu kryterium samorządowemu przypisana jest określona 
liczba punktów. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, 
ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata
(w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego). Wniosek rodzic składa do każdego ze wskazanych 
przedszkoli.

6.Harmonogram rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2015/2016:

Lp. Rodzaj czynności Termin
1. Pobieranie i składanie wniosków wraz z 

załącznikami
2 – 31 marca

2. Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych

17 kwietnia

3. Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 kwietnia

4. Składanie wniosków o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia 
podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych

5. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

do 5 dni od daty  
złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia

6. Złożenie do dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego 
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu 
otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy 
przyjęcia

7. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego 
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej

7.  Druk wniosku o przyjęcie do przedszkola, oświadczeń i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
do pobrania w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ożarowie 
Mazowieckim.

8.  Informacje w sprawie zasad rekrutacji można uzyskać w przedszkolach:
 Przedszkole Nr 1 – tel.722-10-40  Przedszkole w Broniszach – tel.722-32-01
 Przedszkole Nr 2 – tel.722-12-40  Przedszkole w Józefowie – tel.292-60-15
 oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Mazowieckim tel. 721-28-23.
Rekrutację do przedszkola budowanego przy ulicy Mickiewicza w Ożarowie Mazowieckim, prowadzi Przedszkole 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.
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KONKURS NA CIASTO WIELKANOCNE
29 marca 2015 roku

V OŻAROWSKI KIERMASZ WIELKANOCNY
Zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym na najładniejsze

i najsmaczniejsze ciasto wielkanocne.
Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

GPZOP Wolica

Rok Miesiąc Dzień

marzec 13-14

27-28

kwiecień 10-11

24-25

maj 8-9

22-23

czerwiec 12-13

26-27

TERMINY OTWARCIA GMINNYCH PUNKTÓW ZBIÓRKI ODPADÓW PROBLEMOWYCH 
W OKRESIE MARZEC - CZERWIEC 2015

Godziny otwarcia GPZOP:
piątek 9.00-19.00, sobota 9.00-15.00

GPZOP Duchnice

Rok Miesiąc Dzień

marzec 6-7

20-21

kwiecień 3-4

17-18

maj 2

15-16

czerwiec 5-6

19-20

REGULAMIN KONKURSU

1.  Celem konkursu jest popularyzacja tradycji 
ludowej na wypieki wielkanocne oraz integracja 
środowisk Gminnych.

2.  Konkurs kierowany jest do osób dorosłych 
(powyżej 18 roku życia) z Gminy Ożarów 
Mazowiecki 

3.  Przedmiotem konkursu będą są tradycyjne 
ciasta wielkanocne:

    - mazurek wielkanocny
    - babka wielkanocna
    - inne ciasta wielkanocne
4.  Do każdego wypieku powinna być dołączona 

metryczka wykonawcy i przepis.
5.  Ocenie podlegać będą:
  - estetyka wypieku, 
  - dekoracja ciast,
  - walory smakowe wypieku, 
  - zgodność z tradycją
6.  Ostateczny termin zgłoszenia z wypiekiem

w godz. 10.00-12.00 w dniu 29 marca do Domu 

Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowiecki przy 
ul. Poznańskiej 165. 

7.  Oceny dokona specjalnie powołana komisja 
konkursowa w dniu Kiermaszu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród o godzi-
nie 13.00 w dniu imprezy (29 marca podczas 
Kiermaszu.)

2.  Wszystkie wypieki dostarczone na konkurs 
przechodzą na własność organizatora, który 
w dniu imprezy przygotuje ich ekspozycję i de-
gustację dla uczestników kiermaszu o godzi-
nie 13.00

3.  Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Organizator
Dom Kultury „Uśmiech”

w Ożarowie Mazowieckim
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Ciągły rozwój komunikacji samochodowej połą-
czony z fatalnym stanem polskich dróg, brawurą
i nietrzeźwością kierowców powodują, że nasz 
kraj znajduje się na czele statystyk Unii Europej-
skiej, jeśli chodzi o liczbę wypadków komunika-
cyjnych (w 2013 r. ponad 35 tys.) oraz liczbę 
osób w nich poszkodowanych (w 2013 r. ponad 
43 tys. rannych oraz ponad 3 tys. zabitych). Bio-
rąc pod uwagę te tragiczne statystyki, warto być 
świadomym, jakie roszczenia przysługują osobom 
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych 
oraz osobom, których najbliżsi zginęli na skutek 
takich wypadków.  

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym, 
który doznał uszkodzenia ciała  lub rozstroju zdro-
wia, przysługują liczne świadczenia w postaci:
1.  Odszkodowania obejmującego wszelkie ko-

nieczne i celowe koszty poniesione w związku
z doznanym uszczerbkiem. Zaliczają się tu kosz-
ty leczenia (w tym wizyt u specjalistów, dojaz-

dów, zabiegów lekarskich i rehabilitacyjnych, 
zakupu lekarstw, protez), specjalnego odżywia-
nia się, opieki, utracone przez poszkodowanego 
zarobki, a także koszty przygotowania do innego 
zawodu;

2.  Renty uzupełniającej na wypadek utraty zdolno-
ści do pracy albo z powodu zwiększenia się po-
trzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na 
przyszłość;

3.  Zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzyw-
dę, które ma stanowić sposób złagodzenia cier-
pień fizycznych i psychicznych poszkodowane-
go. Wysokość zadośćuczynienia ustalana jest
w oparciu o wiele czynników, jak np. stopień trwa-
łego uszczerbku na zdrowiu, długotrwałość cier-
pień i leczenia, wiek i płeć poszkodowanego. 
W przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku 

komunikacyjnym, jego najbliżsi posiadają liczne rosz-
czenia w stosunku do sprawcy wypadku. Roszczenie te 
mają charakter podobny do tych, które przysługiwałyby 

PORADY PRAWNE – WYPADKI KOMUNIKACYJNE

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podsta-
wie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 
2015r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR

„Dalszego tymczasowego wsparcia producentów 
owoców i warzyw – (Dow II)”. 

Jest to już III transza wypłat dla producentów 
owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo 
rosyjskie.

Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zaintere-
sowani wsparciem mogą składać, do właściwego  ze 
względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Od-
działu Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiado-
mienie – na formularzu udostępnionym na stronie 
internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl. 

„Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłat-
na dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II”.

Czynności wycofania produktów realizowane
w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizo-
wane do dnia 30 czerwca 2015 r. 

Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w me-
chanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów 
owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie 
od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)”

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z infor-
macjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącymi możliwości 
uzyskania wsparcia w trzeciej transzy nadzwyczaj-
nych środków wsparcia dla producentów niektórych 
owoców i warzyw:

„(…) MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA DE MINIMIS DLA 
PRODUCENTÓW JABŁEK 

Jednocześnie informujemy, że producenci jabłek, 
którzy skorzystali już z pomocy de minimis będą mo-
gli uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu. To 
efekt wielu wystąpień do Komisji Europejskiej oraz 
dwustronnego spotkania ministra Marka Sawickiego 
z Philem Hoganem, Komisarzem ds. Rolnictwa i Roz-
woju Obszarów Wiejskich w dniu 26 stycznia br. W tej 
sprawie Komisja Europejska skierowała do MRiRW 
stosowane pismo, które umożliwia takie podejście.”

„(…) Pomoc finansowa będzie mogła zostać przy-
znana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które 
nie zostały objęte poprzednimi transzami mechanizmu 
nadzwyczajnego wsparcia uruchomionymi przez Komi-
sję Europejską na podstawie rozporządzenia delego-
wanego Komisji nr 932 /2014 oraz 1031/2014 (..).”

Warszawa, dn.12 lutego 2015 r.
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samemu poszkodowanego, a zatem obejmują prawo 
do żądania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. 
Odszkodowania i zadośćuczynienia mogą domagać 
się nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także 
inne osoby, które łączyła ze zmarłym szczególna bli-
skość emocjonalna i więź uczuciowa (np. konkubina). 
Przy ustalaniu wysokości należnego zadośćuczynienia 
bierze się pod uwagę takie czynniki jak np. stopień 
cierpienia psychicznego czy wpływ straty na samopo-
czucie i zdrowie uprawnionego.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pomimo faktu, iż 
przepis kodeksu cywilnego, który przyznaje najbliższym 
członkom rodziny zmarłego prawo żądania zadośćuczy-
nienia wszedł w życie w dniu 3 sierpnia 2008 r., takie-
go zadośćuczynienia można domagać się także, gdy 
wypadek powodujący śmierć miał miejsce przed tą 
datą. Spowodowanie śmierci osoby najbliższej stano-
wi bowiem naruszenie szczególnego dobra osobistego 
w postaci więzi rodzinnej, a więc jest podstawą do żą-
dania zadośćuczynienia w oparciu o ogólne przepisy 
dotyczące ochrony dóbr osobistych (tak np. uchwa-
ła Sądu Najwyższego z 12.12.2013 r., sygn. III CZP 
74/13). Dodatkowo, jeśli sprawca wypadku popełnił 
jednocześnie przestępstwo (np. powadzenia pojazdu
w stanie nietrzeźwości), termin przedawnienia roszczeń 
o zadośćuczynienia wydłuża się do 20 lat, co oznacza, 
że obecnie można domagać się świadczeń pieniężnych
w związku z wypadkami, które miały miejsce w 1994 r. (!) 
i później. Wypada wskazać, że popełnienie przestęp-
stwa nie musi być stwierdzone wyrokiem sądu karne-
go, gdyż sąd cywilny jest uprawniony do samodzielnego 
ustalenia popełnienia przestępstwa, co jest możliwe 
nawet jeśli sprawca nie został zidentyfikowany (!).

Renty po zmarłym mogą dochodzić zaś osoby, wzglę-
dem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek 
alimentacyjny, tj. przede wszystkim małżonek i dzieci, 
a w niektórych wypadkach także inni krewni w linii pro-
stej oraz rodzeństwo. Z kolei zwrotu kosztów leczenia
i pogrzebu zmarłego żądać może każdy, kto je poniósł, 
bez względu na to czy jest członkiem rodziny zmarłego. 
Z punktu widzenia poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych, niezmiernie istotne jest, że każdy 
właściciel pojazdu mechanicznego zobowiązanych 
jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cy-
wilnej (OC). Dzięki temu poszkodowany może żądać 
wszelkich świadczeń pieniężnych nie od sprawcy wy-
padku drogowego, ale od zakładu ubezpieczeń, w któ-
rym w dacie zdarzenia sprawca posiadał polisę OC, 
co eliminuje ryzyko ewentualnej niewypłacalności zo-
bowiązanego. Co więcej, nawet gdy sprawca jest nie-
znany lub nie posiada ubezpieczenia, wypłatę świad-

czeń zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Dla praw poszkodowanych ważnym jest także mo-
ment, od którego należne są odsetki od zasądzonych 
świadczeń. Sądy stoją na stanowisku, że odsetki 
należą się nie od daty wydania wyroku, ale od dnia 
następnego po upływie 30-dniowego terminu od we-
zwania do zapłaty, którym w wypadku zakładów ubez-
pieczeń jest zazwyczaj wniosek o wypłatę odpowied-
niego świadczenia złożony jeszcze przed wniesieniem 
pozwu (tak w szczególności wyrok Sądu Okręgowego 
w Warszawie z dnia 4 listopada 2013 r., który zapadł 
w sprawie prowadzonej przez Kancelarię Radców 
Prawnych Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. jawna). 
Data, od której nalicza się odsetki, ma szczególne 
znaczenie w przypadku postępowań trwających kilka 
lat, gdyż poszkodowany może wtedy żądać odsetek 
również za okres, w którym toczył się proces. 
Wskazać trzeba także na pozytywną tendencję
w orzecznictwie sądów, które, dysponując pewną 
swoboda w tym zakresie, przyznają poszkodowanym 
coraz wyższe kwoty zadośćuczynień.

Autorka: Aleksandra Kobylińska,
Kancelaria Radców Prawnych

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. jawna.
Adres: ul. Elektoralna 11 lok. 8, 00-137 Warszawa; 

tel.: 22 652 31 15; 
e-mail: sekretariat@radcowie-prawni.waw.pl;

www.radcowie-prawni.waw.pl 

„Prawnik Pierwszego Kontaktu”
– darmowe porady prawne

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego a Kalinowski 
Wojciński Korzybski Kancelarią Radców Prawnych 
sp.j., mieszkańcy miasta mogą korzystać z bezpłat-
nych porad prawnych prowadzonych przez prawników 
Kancelarii w ramach projektu „Prawnik Pierwsze-
go Kontaktu”, które będą się odbywały w budyn-
ku przy ul. Poznańskiej 165, III piętro, pokój 311
w każdy poniedziałek w godzinach 10 – 12.

W celu ustalenia godziny spotkania prosimy
o kontakt telefoniczny, od poniedziałku do piątku
w godzinach 9-17 pod numerem tel.: (22) 652 31 15.

Serdecznie zapraszamy.
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WYDARZENIA KULTURALNE

5 stycznia 2015 roku w 
wieku 61 lat zmarł w szpitalu 
w Warszawie wybitny kompo-
zytor, mieszkaniec Ożarowa 
Mazowieckiego – doc. dr Paweł 
Buczyński. Msza pogrzebowa 
odbyła się 12 stycznia w gór-
nym kościele w wypełnionym 
po brzegi Sanktuarium Miło-

sierdzia Bożego. W ceremonii pogrzebowej, oprócz 
mieszkańców Ożarowa, wzięli udział także rektor 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w War-
szawie, dziekani i profesorowie poszczególnych wy-
działów tej uczelni, a także dyrygenci i przyjaciele 
Zmarłego z całej Polski. Mszy przewodniczył ks. Sta-
nisław Zarosa SAC – kustosz i proboszcz naszego 
Sanktuarium. Słowo Boże wygłosił ks. Adam Zelga, 
proboszcz parafii bł. Edmunda Bojanowskiego w 
Warszawie. Na zakończenie Mszy pogrzebowej głos 
zabrał prof. Ryszard Zimak – rektor Uniwersytetu Mu-
zycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, a także 
uznany kompozytor i prezes Związku Kompozytorów 
Polskich – prof. UMFC dr hab. Edward Sielicki. 

Paweł Buczyński, urodzony 7 kwietnia 1953 
roku w Laskach, w latach 1968–1974 uczęszczał 
do PSM II stopnia im. J. Elsnera w Warszawie, gdzie 
w czerwcu 1974 roku otrzymał dyplom z wyróżnie-
niem w klasie fortepianu. Na ten okres przypadły 
jego pierwsze doświadczenia kompozytorskie – pod 
kierunkiem Andrzeja Dobrowolskiego napisał kilka 
utworów wykonywanych potem na szkolnych koncer-
tach kompozytorskich.

W 1974 roku został przyjęty do warszawskiej 
PWSM, do klasy kompozycji prof. Tadeusza Bairda. 
Do ważniejszych utworów skomponowanych przez 
niego w czasie studiów należą: Sny (1975, na ro-
żek angielski, róg, wibrafon, klawesyn i wioloncze-
lę), Śpiewy mizoginiczne (1976, na chór a cappel-
la), I Kwartet smyczkowy (1976), Requiem (1977, 
na głosy i zespół instrumentalny, do tekstu Roberta 
Rożdiestwienskiego, prawykonanie 1978 w Filhar-
monii Narodowej).

Po otrzymaniu stypendium rządu austriackiego, 
Paweł Buczyński studiował w latach 1983–1984
w Konserwatorium Muzycznym w Wiedniu pod kie-
runkiem Romana Haubenstocka-Ramatiego. Ponad-
to brał udział w Międzynarodowych Kursach Waka-

Wspomnienie o kompozytorze Pawle Buczyńskim
– mieszkańcu Ożarowa Mazowieckiego

cyjnych Nowej Muzyki w Darmstadcie (1980, 1982, 
1984) oraz Międzynarodowym Warsztacie Młodych 
Kompozytorów w Borowcu w Bułgarii (1982). 

Od 1979 roku pracował na Uniwersytecie Mu-
zycznym Fryderyka Chopina, gdzie był m.in. pro-
dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Te-
orii Muzyki (1993–1996). Był także wykładowcą 
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warsza-
wie (1990–1994). W latach 80. i 90. pełnił różne 
funkcje w Zarządzie Głównym i Zarządzie Oddziału 
Warszawskiego Związku Kompozytorów Polskich, 
zasiadał także w jury Konkursu Kompozytorskiego 
im. Tadeusza Bairda (1995 i 1997). 

Paweł Buczyński uważany był za jednego z naj-
ważniejszych kompozytorów swojego pokolenia. 
Stworzył dziesiątki utworów, między innymi takie 
dzieła jak Litania na orkiestrę, Muzyka opadających 
liści i Oratio 1982. W ostatnim czasie skomponował 
oratorium Benedictus – oratorium in honore beati Ed-
mundi in partes quinque, które miało swoją premie-
rę 13 listopada 2014 roku w Studio Koncertowym 
Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Jego 
twórczość była klasyfikowana jako wyraz „nowego 
polskiego romantyzmu”, który cechuje klasyczna or-
kiestracja i forma, lecz występujące w nim środki 
muzyczne tożsame są dla romantyzmu i zdobyczy 
drugiej awangardy.

Wśród licznych zdobytych przez artystę wyróż-
nień należy wymienić: I nagrodę na Ogólnopolskim 
Konkursie Kompozytorskim „Forum Młodych” w Kra-
kowie za I Kwartet smyczkowy (1977), I nagro-
dę za Tricorne na 2 flety, wiolonczelę i klawesyn 
(1978) w konkursie kompozytorskim organizowa-
nym z okazji Festiwalu „Młodzi Muzycy Młodemu 
Miastu” w Stalowej Woli (1979), I nagrodę w Kon-
kursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich 
za Muzykę opadających liści na orkiestrę smyczko-
wą (1980; ten sam utwór w 1985 roku zdobył wyróż-
nienie na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów 
UNESCO w Paryżu). W 1981 roku otrzymał wyróż-
nienie za utwór Grej muzyczko na chór mieszany 
a cappella (1981) na Konkursie Kompozytorskim 
im. Jana Sztwiertni w Cieszynie.

Poszukując natchnienia do swych nowych kom-
pozycji, pod koniec lat 90. wyprowadził się z War-
szawy i zamieszkał przy ul. Kopernika w Ożarowie 
Mazowieckim. Mieszkańcy naszego miasta z pew-



17Informator Ożarowski 1/45 2015

WYDARZENIA KULTURALNE

Po krótkiej przerwie „Ożarowski Zakątek Jazzo-
wy” wznawia swoją działalność koncertową. Tym ra-
zem przy współpracy z DK „Uśmiech” zapraszamy 
na wyjątkowy koncert Krzysztofa Napiórkowskiego 
- wokalisty, kompozytora, autora tekstów, pianisty. 
Artysta zdobył kilkanaście nagród na największych 
festiwalach twórczości studenckiej, takich jak: Spot-
kania Zamkowe w Olsztynie, czy Poetycka Dolina
w Warszawie. Występował i nagrywał m.in. z forma-
cjami: „Po godzinach”, „Śrubki” oraz z artystami ta-
kimi jak: Grzegorz Turnau, Anna Maria Jopek, Aga 
Zaryan, Dorota Miśkiewicz, Kuba Badach, Stanisław 
Sojka, Marek Napiórkowski, Leszek Możdżer, Urszu-
la Dudziak, Andrzej Sikorowski, Skomponował muzy-
kę do filmu fabularnego „Prezent”.

Krzysztof Napiórkowski swobodnie sięga po róż-
ne stylistyki, których wspólnym mianownikiem są 
wyważone, bogate kompozycje, a także pełne dy-
stansu do świata, poetyckie teksty piosenek.

Każdemu z nas czasem zdarza się coś zgubić, 
o czymś zapomnieć…ot wylatuje z głowy i już. Pół 
biedy, jeżeli dzieje się to rzeczywiście tylko cza-
sem – gorzej, kiedy jest codziennością. 

Tak kiepską pamięć miał jeden z bohaterów 
spektaklu pt.: „Czarodziejski kamień”, wystawio-
nego specjalnie dla dzieci przez Teatr Rodziców
z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim dnia 4 grudnia.

Król (Zbigniew Tchórzewski), bo o nim mowa 
mógłby uchodzić za wzór monarchy, gdyby nie to, 
że zapomina niemalże o wszystkim ku rozpaczy kró-
lowej (Anna Chmielewska), Dworzanina (Piotr Śli-
firczyk) i Dwórki (Magdalena Żebrowska). Dlatego, 
kiedy pewnego dnia dowiaduje się od nadwornego 
czarodzieja (Paweł Kacprzak), że istnieje kamień, 
który może spełnić jedno niezwykle ważne życzenie, 

NAPIÓRKOWSKI w Ożarowie Mazowieckim – zapowiedź koncertu

Są rzeczy ważne i najważniejsze

Program koncertu obejmuje najciekawsze utwory 
z płyt Introspekcja, Drugi oddech oraz z najnowszej 
płyty w porywających aranżacjach koncertowych m. 
in. utwory notowane na Liście Przebojów Programu 
III: „Wszystko gdzieś w nas”, „Panie wiotkiej trzci-
ny”, „Jest pięknie”.

Artysta wystąpi w kwartecie a towarzyszyć mu 
będą: Kacper Stolarczyk – gitary, Maciej Magnuski 
– bas, Daniel Kapustka – perkusja oraz gościnnie 
Łukasz Banaszkiewicz – saksofony

W imieniu organizatora koncertu Szkoły Muzy-
ki Rozrywkowej „Fabryka Dźwięków” zapraszam 
wszystkich wielbicieli dobrej sztuki muzycznej na 
ten niezwykły koncert już 11 kwietnia 2015 roku 
(niedziela) o godz. 19.00 w sali widowiskowej DK 
„Uśmiech”. Wstęp wolny.

Więcej informacji o koncercie na:
www.fabrykadzwiekow.waw.pl

Łukasz Banaszkiewicz

bez namysłu rusza w podróż aby odnaleźć ów skarb 
i zyskać doskonałą pamięć. 

W podróży towarzyszą mu napotkane po drodze 
sympatyczne zwierzątka: gadatliwa żaba (Joanna Stra-

nością zapamiętają jego kompozycję na cześć świę-
tego Jana Pawła II, wielokrotnie rozbrzmiewającą
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 

Paweł Buczyński posiadał dar muzycznej ser-
deczności i empatii z innymi, który w szeregu jego 
dzieł nabrał rysów artystycznych wypowiedzi. Był 

skromnym człowiekiem, sam nie wywyższał się i nie 
narzucał nikomu. Muzyka Pawła Buczyńskiego pozo-
stanie z nami na zawsze. Zostanie też wspomnie-
nie, wręcz legenda jego barwnej, pełnej humoru
i ciepła postaci.

dr Mariusz Latek
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domska), niesłychanie powolny żółw (Lucyna Siemiąt-
kowska), kłótliwe biedronki (Agnieszka Laska i Monika 
Ciarka) oraz łagodny tygrys (Karina Sobieraj). Wszyst-
kie, tak jak król marzą o tym aby pokonać swoje wady, 
które bardzo utrudniają im życie. Kiedy w końcu odnaj-
dują upragniony czarodziejski kamień, nad którym pie-
czę sprawuje dobra czarodziejka (Małgorzata Krótki) 
do króla dociera ważna i niepokojąca wiadomość od 
królowej. Przerywa więc podróż i postanawia wrócić 
do zamku, rzecz jasna w asyście swoich nowych przy-
jaciół. Na szczęście wesoła gromadka może zabrać ze 
sobą czarodziejski kamień i później wspólnie zadecy-
dować o tym, czyje życzenie jest najważniejsze. 

Ku zaskoczeniu wszystkich, w królewskich kom-
natach panuje cisza i smutek. Okazuje się, że kró-
lewna (Iwona Pietryka) jest bardzo chora i żaden le-
karz nie potrafi jej wyleczyć. Tak mało znaczące wy-
dają się być teraz wszystkie wady i przywary: słaba 
pamięć, gadulstwo czy kłótnie. Jak echo rozbrzmie-
wają słowa dobrej czarodziejki „są rzeczy ważne
i najważniejsze”.

I kiedy czarodziejski kamień na prośbę króla, 
przywraca chorej królewnie zdrowie, na wszystkich 
twarzach maluje się wielka radość. To właściwe ży-
czenie, bo zdrowie dziecka zawsze będzie dla rodzi-
ca najważniejsze, nawet jeśli jest się bardzo, bardzo 
zapominalskim królem. 

 
Pragniemy gorąco podziękować za wspaniałą 
współpracę:
Rodzicom, tworzącym Teatr Rodziców
Specjalne podziękowania składamy:
Pani Dyrektor – Bożenie Nasielskiej za wsparcie i cen-
ne wskazówki
Panu Grzegorzowi Modliborskiemu za opiekę nad 
nagłośnieniem i oświetleniem 
Pani Iwonie Niemyjskiej za akompaniament 
Dziękujemy Publiczności:
Zaproszonym Gościom, Dzieciom, Rodzicom oraz 
Personelowi Przedszkolnemu 

 Iwona Marcinkowska

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
nie od dziś ogromny nacisk kładzie na pracę z mło-
dym czytelnikiem, na rozwijanie wyobraźni dziecię-
cej i rozbudzanie młodzieńczej ciekawości świata 
poprzez różne formy pracy z książką. Odbywają się 
tu m.in. spotkania z autorami, konkursy, zajęcia 
warsztatowe, akcje „Zima” i „Lato w mieście” oraz 
cieszące się ogromnym zainteresowaniem lekcje bi-
blioteczne. 

Nowy rok 2015 to oczywiście czas kontynuacji 
sprawdzonych i lubianych form pracy, ale i czas re-
alizacji całkiem nowych zadań w bibliotece głównej 
przy ul. Szkolnej 2. 

I tak w ramach ogólnopolskiej kampanii społecz-
nej Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” 
proponujemy w godzinach przedpołudniowych zaję-
cia dla grup zorganizowanych, a w każdy czwartek 
o godzinie 17.00 zajęcia otwarte pt. „Czytanie na 
dywanie” (dla dzieci w wieku 4-6). 

Chcemy regularnie spotykać się z przedszkolaka-
mi oraz uczniami szkół podstawowych. Na zajęciach 
będziemy głośno czytać, bawić się, wspólnie two-
rzyć prace plastyczne indywidualne oraz grupowe. 
Zamierzamy rozbudzać zainteresowania czytelnicze 
literaturą nieujętą w kanonie lektur szkolnych, litera-

Nowe zajęcia dla dzieci i młodzieży w naszej Bibliotece Publicznej

turą współczesną, nową, ale już uznaną na świecie. 
Spotkania realizowane będą według stałego scena-
riusza – zaczynać będziemy grami i zabawami ak-
tywizującymi, wprowadzającymi w tematykę książki, 
potem będzie czas na czytanie i tworzenie. Mimo 
częstych spotkań – zadbamy, aby nie popaść w ru-
tynę – a najbardziej wytrwałych i aktywnych młodych 
czytelników spotkają niespodzianki w czerwcowym 
Ogólnopolskim Tygodniu Czytania.

Drugą bardzo ważną grupę czytelników naszej Bi-
blioteki stanowi młodzież i dla niej to właśnie otwie-
ramy już od marca Dyskusyjny Klub Książki. 
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Kluby takie działają w całej Polsce pod patrona-
tem Instytutu Książki, mają na celu popularyzację 
książki i czytelnictwa, promowanie polskiej literatury 
w kraju i na świecie. Tak mówi teoria, a w praktyce 
- najprościej mówiąc – Kluby to grupy osób, które 
lubią o książkach dyskutować.

Zamierzamy regularnie spotykać się z młodzie-
żą w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 
16.00-17.30. Oczywiście, uczestnicy nie będą mu-
sieli prowadzić poważnych dyskusji, ani znać się 
na literaturze, moderator spotkań nie będzie też 
w szkolny sposób odpytywać ze znajomości treści 
przeczytanej książki. Rozmawiać będziemy raczej
o odczuciach, wrażeniach po jej lekturze. Aby zostać 
członkiem Klubu, wystarczy przed spotkaniem wypo-
życzyć w Oddziale dla Dzieci tytuł, który będzie oma-
wiany, oraz przyjść na spotkanie.

Stawiamy na regularne spotkania w sympatycz-
nym i przyjaznym gronie osób, które mają potrzebę 
rozmowy o książkach. Znając jednak zamiłowanie 
młodzieży do nowych form komunikacji, nie wyklu-
czamy założenia równolegle działającej dyskusyjnej 
grupy internetowej. 

 Poprzez wszyst-
kie swoje działania 
chcemy, aby czas 
spędzony na czyta-
niu dzieciom i mło-
dzieży kojarzył się
z przyjemnością i do-
brą zabawą, a nie
z obowiązkiem szkol-
nym, aby uczestnicy 
tych spotkań lepiej 
poznali placówkę i 
jej pracowników, aby 
wszyscy czuli się u 
nas – jak w domu. 

Wiedząc też jak duży twórczy potencjał i aktywność 
drzemie w młodych ludziach, we wrześniu zamierza-
my powołać Młodzieżową Radę Biblioteki, która 
będzie miała wpływ na tworzenie i uatrakcyjnienie 
oferty naszej placówki. 

Inauguracyjne „Czytanie na dywanie” już za 
nami. Spotkaliśmy się 19.02.2015 r. o godzinie 
17.00, czytaliśmy książkę „Elmer i Wilbur” Davida 
McKee. Był to czas nie tylko na zabawę, ale też na 
poznanie Biblioteki i siebie nawzajem. Zapraszamy 
do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez Bibliotekę 
Publiczną w Ożarowie Mazowieckim są bezpłatne. 

Informacje oraz zapisy - tel. 22 722 12 65 w. 24, 
e-mail: biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl).

 Zachęcamy do korzystania z Kalendarza za-
mieszczonego na naszej stronie http://biblioteka@
ozarow-mazowiecki.pl i śledzenia bieżących wyda-
rzeń kulturalnych.

Elżbieta Paderewska,
Dyrektor BP w Ożarowie Mazowieckim,

Ewa Sobieraj, Kierownik Działu Gromadzenia
i Udostępniania BP w Ożarowie Mazowieckim

PODZIĘKOWANIE
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Babcia i Dziadziuś zaproszeni 16 stycznia z oka-
zji swojego święta przez wnuki do Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie 
przybyli bardzo licznie. Do wnuczek i wnuków należa-
ła opieka nad seniorami rodów w trakcie ich pobytu 
w szkole.

Pani dyrektor Grażyna Pytkowska powitała zebra-
nych i złożyła życzenia z okazji ich święta. Program 
artystyczny rozpoczęły dzieci uczęszczające na za-
jęcia taneczne przedstawiając nowoczesny układ 
pod tytułem ,,Czekolada”. Z wdziękiem i naturalnie 
poruszały się w rytm muzyki. Zadowolone, uśmiech-
nięte twarze dziadków i rzęsiste brawa były podzię-
kowaniem za występ. Wspólna recytacja wierszy 

 Tegoroczna akcja „Zima w mieście” prowadzo-
na w czasie ferii zimowych, cieszyła się dużym po-
wodzeniem wśród uczniów naszej szkoły. W ciągu 
dwóch tygodni uczestniczyło w niej około 200 dzie-
ci z zerówek i klas I–VI. Program akcji przewidywał 
wyjazdy, zwiedzanie, rozrywkę, zajęcia plastyczne, 
sportowe, warsztaty i inne atrakcje. Dzięki nim, 
uczestnicy mogli miło spędzić i zagospodarować 
wolny czas. Z tej ciekawej i szerokiej oferty, każdy 
mógł wybrać coś dla siebie, w zależności od wie-
ku i zainteresowań. Najchętniej dzieci uczestniczyły
w zajęciach ruchowych, zatem wielkim powodzeniem 
cieszyły się zajęcia z karate, pokaz judo, turnieje 
gier zespołowych i basen. Dużą atrakcją były zabawy 
w Kolorado czy na placu Fun Park Digiloo. Na zaję-
ciach plastycznych i warsztatach z gliny uczestnicy 

przez uczniów oddziału przedszkolnego i piosenka
w ich wykonaniu także przypadła zebranym do serca. 
Klasa pierwsza powitała gości wierszami dla babci
i dziadka oraz układem tanecznym do piosenki śpie-
wanej dla nich. „Niech żyją nam” to pełna humoru 
inscenizacja przygotowana przez uczniów klasy dru-
giej. W jej treści dzieci postanowiły zorganizować 
występ teatralny dla dziadków, szukając w różnych 
książkach materiałów do przedstawienia. Niektóre 
z ich wyborów wywoływały salwy śmiechu wśród ze-
branych. Dopiero wspólnie zredagowany wiersz dla 
babci i dziadka oraz piosenka zakończyły ich insce-
nizacyjne perypetie. 

Klasa trzecia przygotowała przedstawienie pod 
tytułem „Wszystko dla babci i dziadka”. Bajka o ry-
cerzu, który oswobodził królestwo od złego smoka 
i pokonał go swoją uprzejmością, była wskazówką 
do właściwego postępowania w codziennym życiu. 
W rolę smoka wcielił się jeden z ojców, odgrywając 
ją bardzo sugestywnie.

Odśpiewanie tradycyjnych „Stu lat” zakończyło 
artystyczne występy. Po nich dziadkowie udali się 
do klas, gdzie wnuki złożyły im życzenia i wręczyły 
własnoręcznie wykonane upominki. Przy herbacie, 
słodkim poczęstunku i serdecznych rozmowach 
czas minął bardzo szybko, ale wspomnienia pozo-
staną na dłużej.

Jadwiga Bieńkowska

stworzyli wiele ciekawych prac, a nawet wspaniałych 
„dzieł”. Głodni wiedzy obejrzeli pokaz w Planetarium 
w Centrum „Kopernik”, który wzbogacił ich wiedzę

Witamy w szkole Babcię i Dziadziusia

Ferie w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
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z Zaginionej Doliny”, odcinki serialu „Magiczne drze-
wo” oraz dowiedzieliśmy się „Jak oswoić smoka?”.

Ferie upłynęły bardzo szybko i intensywnie. Wraz 
z naszą wspaniałą grupą uczestników udowodnili-
śmy, iż zima w mieście nie musi być nudna, a czy-
tanie to fajna zabawa. Ogółem odbyło się dziesięć 
spotkań z książką oraz dziesięć projekcji filmów,
w których udział wzięło 118 dzieciaków. 

Zapraszamy za rok!
Ewa Sobieraj

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Ferie 2015 z biblioteką

W Oddziale dla Dzieci w Bibliotece Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim zorganizowaliśmy ferie 
zimowe. Codziennie uczestnicy mogli brać udział
w dwóch rodzajach zajęć: spotkaniach z książką 
oraz projekcjach filmowych. 

Zaproponowane przez nas zajęcia były bardzo 
różnorodne. Przerwa od nauki nie oznaczała prze-
rwy od książek, dlatego też głośno czytaliśmy utwory 
znanych i lubianych polskich i obcych autorów, m.in. 
Grzegorza Kasdepke, Anny Onichimowskiej, Ulfa 
Starka i Franceski Simon. Za każdym razem propo-
nowaliśmy dzieciom wykonanie prac plastycznych – 
wspólnie lub indywidualnie, natomiast podczas dzia-
łań „Teatru Jednej Próby” powstało wesołe i niepo-
wtarzalne przedstawienie wiersza Małgorzaty Strzał-
kowskiej. Oprócz rozwiązywania quizów i zagadek, 
zabaw muzycznych i teatralnych, uczestnicy – mimo 
braku śniegu – mogli też w Bibliotece pojeździć na 
nartach, łyżwach i stoczyć bitwę na śnieżki.

Niezliczoną ilość prac plastycznych, wykonanych 
technikami od prostego kolorowania poprzez origa-
mi płaskie z koła, aż do najbardziej skomplikowa-
nego papier-mâché, zaprezentowaliśmy Czytelnikom 
na wystawie w Bibliotece.

Pokazy filmowe również były bardzo urozmaico-
ne. Obejrzeliśmy m.in. niezwykłą animację „Robaczki

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej
http://biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/ oraz profilu naszej placówki na Facebook’u.

z zakresu astronomii. Zapoznali się z krajami i kultu-
rą dalekowschodnią w Centrum Soto, wykonali wiele 
doświadczeń pod okiem sympatycznych pań prowa-
dzących zajęcia „Mały Edison”. Dzięki nim „przechy-
trzyliśmy kapryśną aurę” i każdy z uczestników mógł 

zabrać do domu troszkę własnego (sztucznego) 
śniegu. Właśnie śniegu brakowało nam najbardziej 
w czasie kuligu w Lesznie, dlatego podziwialiśmy 
Kampinoski Park Narodowy, jeżdżąc wozami zaprzę-
żonymi w konie. Niewątpliwą atrakcją było spotkanie 
z funkcjonariuszami Policji, którzy pozwolili dzieciom 
dokładnie obejrzeć radiowóz. Pokazali również co 
potrafi specjalnie wyszkolony owczarek niemiecki. 
Rozrywki uczestnikom dostarczył Teatr Kubika i se-
anse w kinie. Miłym zakończeniem naszej zimowej 
akcji był bal karnawałowy połączony ze słodkim po-
częstunkiem.

Dziękujemy władzom Gminy Ożarów Mazowiecki 
za pomoc w organizacji feryjnego wypoczynku dla 
dzieci z naszej szkoły.

Krystyna Kozłowska
Edyta Cichal
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Ferie zimowe już za nami i jak co roku Szkoła 
Podstawowa w Płochocinie przygotowała mnóstwo 
atrakcji by przyciągnąć chętnych do spędzenia tego 
czasu pod jej dachem.

Rozpoczęliśmy 19 stycznia od zwiedzania Sta-
dionu Narodowego. Ten imponujący obiekt wywarł 
na nas wielkie wrażenie. Mieliśmy okazję posiedzieć 
na trybunach ale też zajrzeć w miejsca dostępne 
jedynie dla zawodników czy ekip telewizyjnych. Naj-
większe emocje wzbudziły oczywiście szatnie, gdzie 
koniecznie trzeba było zrobić pamiątkowe zdjęcie 
obok wiszących koszulek piłkarzy. 

Kolejne dwa dni spędziliśmy w szkole nie narze-
kając bynajmniej na nudę. Panie z Centrum Artystycz-
nego „Sztukarnia” poprowadziły warsztaty malowania 
na szkle. Każde dziecko otrzymało kubek, który mo-
gło w dowolny sposób ozdobić. Część osób wykony-
wała je z myślą o swoich babciach, bo przecież już na 
dniach miało być ich święto. Nie były to jednak jedyne 
prezenty, gdyż kolejny dzień poświęciliśmy właśnie na 
zrobienie drobiazgów dla naszych babć i dziadków.
Z drobnych koralików powstawały kolorowe serdusz-
ka, gwiazdki i inne obrazki wykonywane przez wszyst-
kich z ogromną pieczołowitością i zaangażowaniem. 

Kolejny wyjazd zorganizowaliśmy do sali zabaw 
„Ale Fun” na warsztaty „Misja Alchemik II” Dzieci 
miały możliwość przekonać się jak ciekawa nauką 
jest chemia. Pomagali prowadzącej stworzyć tęczę 
z mleka i barwników spożywczych, byli świadkami 

jak po zmieszaniu i podgrzaniu różnych tajemniczych 
składników nastąpił wybuch. Wiele dobrej zabawy 
miały również podczas drużynowej gry w paintballa 
laserowego.

Na zakończenie tygodnia pani z Ośrodka Edu-
kacji Ekologicznej pokazała nam, że z resztek ma-
teriałów, włóczki, guzików, z opakowań po płytach 
i innych drobiazgów można wyczarować zabawki. 
Warsztaty „Coś z niczego” były szansą na rozwijanie 
kreatywności dzieci i nadanie nowego życia bezwar-
tościowym przedmiotom. 

 Podczas drugiego tygodnia ferii również nie za-
brakło atrakcji.

Już pierwszego dnia dzieci wzięły udział w war-
sztatach mydlanych. Doświadczały wieloma zmysła-
mi procesu tworzenia naturalnego mydła z wykorzy-
staniem produktów spożywczych oraz darów ziemi. 
Każdy z uczestników dobierał zapach, kolor i wnętrze 
mydła, tworząc przy tym niepowtarzalne, przepięknie 
pachnące mydełko.

 Kolejnego dnia dzieci miały ogromną radość 
biorąc udział w warsztatach wykonania słowiańskich 
laleczek połączone z warsztatami lepienia w glinie. 
Podczas warsztatów dzieci zapoznały się z kulturą, 
obyczajami i obrzędami wczesnego średniowiecza. 
Miały możliwość oglądania i poznania historii po-
wstawania materiałów naturalnych, narzędzi i przed-
miotów codziennego użytku niezbędnych w gospo-
darstwie domowym.

Ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Płochocinie
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 W środę odwiedziliśmy Belweder, dzieci prze-
niosły się w wydarzenia historyczne z czasów Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego i dziejów Polski z lat 90. 
Przewodnik przybliżyła uczestnikom rolę i zadania 
prezydenta III RP.

 Kolejna wycieczka, chyba najbardziej wyczekiwa-
na przez dzieci, to wizyta w sali zabaw Fun Park Di-
giloo. Tutaj szaleństwom, zabawom i atrakcjom nie 
było końca. Była to niezapomniana zabawa pośród 
wielu zjeżdżalni, wyjątkowego boiska do koszykówki, 
ogromnej ilości kolorowych piłek, labiryntów. 

Oprócz wycieczek i zajęć prowadzonych przez 
osoby z zewnątrz nasi uczniowie pod okiem swoich 
opiekunek robili inne ciekawe rzeczy. Wykonywali 
obrazki dłoni w technice 3D, składanki orgiami, pro-
jektowali i malowali tory do gry w kapsle. Na sali 
gimnastycznej uczestniczyli w zabawach ruchowych, 
konkursach i grach zespołowych. Najsmaczniejszymi 
zajęciami okazały się warsztaty kulinarne, podczas 
których dzieci wykonały pyszny deser – galaretkę
z bitą śmietaną i owocami.

1 lutego 2015 (niedziela) w godzinach 10.00-
16.00 w naszej szkole miało miejsce zakończenie 
ferii na wesoło. Tematem przewodnim była zabawka.

Odwiedzili nas uczniowie, maluchy i ich rodzice. 
Każdy znalazł coś dla siebie. Można było przeżyć ka-
tastrofę lotniczą podczas lotu na symulatorze, wziąć 
udział w wyścigu większych i mniejszych modelami 
samochodów, obejrzeć niesamowite modele samo-
lotów, zabytkowe zabawki, a także pobawić się tymi 
najbardziej nowoczesnymi jak x-boxy.

Na zajęciach z ceramiki każdy mógł zrobić coś 
dla siebie, a Błońskie Mamy wykazały się wspaniałą 
fantazją przy malowaniu uśmiechniętych buziek. Ro-
dzice uczestniczyli w zawodach modeli RC. Rywaliza-
cja była zawzięta, ale fair play.

W tym dniu został również rozstrzygnięty konkurs 
ekologicznego pod hasłem „Wykonaj coś z nicze-

go i baw się na całego – zamiast wyrzucać śmie-
ci- zrób zabawkę dla dzieci” Goście mogli obejrzeć 
prace konkursowe i przekonać się jak bardzo pomy-
słowi są uczniowie. 

Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki za nieodpłatne udostępnienie autokaru 
oraz Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim za 
czuwanie nad naszym bezpieczeństwem podczas 
wypoczynku feryjnego.

Renata Cybulska
Monika Pryba
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Karnawałowy bal dla uczniów w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Umiastowie to zawsze gwarancja 
dobrej i bezpiecznej zabawy. 

W tym roku odbył się w dniu 13 lutego, ale „feralna 
trzynastka” przyniosła dzieciom dużo radości. Pierw-
sza część, to zabawa w basenie z piłeczkami, sza-
lone i radosne wyczyny gimnastyczne, wdrapywanie 
się na ,,dmuchany zamek” i błyskawiczne zjazdy. Nie 
przeszkadzało nikomu, że wspaniałe stroje fruwały
w powietrzu radośnie razem ze swoimi właścicielami. 
Najwyżej trzeba było odłożyć akcesoria i dodatki do 
nich, ale cóż to znaczyło w porównaniu z takimi atrak-

Karnawałowa zabawa

cjami. Przerwa na zjedzenie owoców, wspaniałych 
kanapek przygotowanych przez mamy, uzupełnienie 
płynów w organizmie, uspokoiła i wyciszyła rozba-
wionych uczestników zabawy. Drugą część balu dzie-
ci spędziły przy muzyce tanecznej na zabawie, tań-
cach grupowych i indywidualnych. Cieszyły się, gdy 
posypał się na nie grad konfetti. Trudno było wyjść
z dobrej zabawy do codzienności domowego zacisza, 
ale zmęczenie pomogło i zadowoleni, szczęśliwi, z ko-
lorowymi wspomnieniami powędrowali do domów.

Jadwiga Bieńkowska

Program akcji „Zima w mieście” organizowanej 
przez SP nr 2 w  Ożarowie Mazowieckim w dniach 
19.01.2015 - 23.01.2015 roku pod hasłem „Po 
drugiej stronie lustra” – czyli bezpieczne podróże po 
świecie nauki został w pełni zrealizowany. Stało się 
to dzięki życzliwości władz Gminy Ożarów Mazowiecki 

oraz różnych instytucji i osób prywatnych. Podzięko-
wanie ze strony uczniów i ich rodziców organizatorzy 
już otrzymali, dlatego pragniemy za pośrednictwem 
Informatora Ożarowskiego wyrazić wdzięczność za 
wzbogacenie naszej oferty następującym osobom:

Panu Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego- Pa-
włowi Kanclerzowi, Panu Dyrektorowi ZEASiP – 
Zbigniewowi Rybakowi, Panu Dyrektorowi Zakła-
du Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowie-
ckim – Piotrowi Banasiewiczowi, Dyrekcji Muze-
um Historycznego Warszawy oraz Pani Kamilii 
Kowalskiej, Dyrektor Szkoły Językowej Inno Duo 
za poprowadzenie dwóch bardzo ciekawych lek-
cji języka angielskiego, Pani Natalii Witek, Dy-
rektor Lingo-Star za bardzo zajmujące uczniów 
zajęcia przybliżające najmłodszym świat nauki 
z cyklu „Mały Edison”, Pani Aleksandrze Wo-
lańskiej reprezentującej „Gliniarnię” za kontakt 
uczniów ze sztuką użytkową, a także Pani Karo-
linie Stanisławskiej ze szkoły „Happy Dance”

„Echo ferii”
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Turystyka, gastronomia oraz reklama są wciąż 
dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami życia spo-
łeczno-ekonomicznego na świecie, stwarzającymi też 
duże możliwości na rynku pracy. Mając to na uwadze, 
Dyrekcja naszej szkoły przygotowała na rok szkolny 
2015/2016 propozycję edukacyjną dla absolwentów 
gimnazjum, która rozszerza dotychczasową ofertę. 
Będziemy kształcić w zawodzie:

technik hotelarstwa – absolwent szkoły zosta-
nie przygotowany do podjęcia pracy na różnych sta-
nowiskach w biurze podróży i hotelu

technik żywienia i usług gastronomicznych – ab-
solwent zdobędzie umiejętności organizowania przyjęć 
okolicznościowych, przygotowania gastronomicznej 
obsługi imprez i żywienia zbiorowego, sporządzania 
potraw i napojów

technik organizacji reklamy – to bardzo ciekawy 
oraz posiadający dużą przyszłość zawód, który umoż-
liwia znalezienie interesującej pracy – łączy wiedzę 
ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psycho-
logiczną; absolwent zdobywa dwie kwalifikacje: do 
sprzedaży produktów i usług reklamowych oraz orga-
nizacji i prowadzenia projektów promocyjnych.

W ramach zasadniczej szkoły zawodowej:
kucharz 
cukiernik 
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
Jesteśmy kameralną i przyjazną dla ucznia szkołą, 

stwarzającą możliwości indywidualnego i wszechstron-
nego rozwoju oraz zdobycia praktycznych umiejętności. 
Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych 

NOWOCZESNA SZKOŁA – ATRAKCYJNY ZAWÓD
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

polskich placówkach (m.in. Hotel Mazurkas, Hotel 
Sobieski, Hotel Sheraton, Hotel Rest, Hotel Lord, 
Hotel Lamberton) oraz w Berlinie. Dzięki stażom za-
granicznym organizowanym w Berlinie w ramach pro-
jektu Leonardo Da Vinci uczniowie poszerzają swoje 
umiejętności zawodowe, językowe i interpersonalne 
oraz mają większe możliwości na europejskim rynku 
pracy. W ramach realizowanego przez szkołę unijne-
go projektu Comenius jego uczestnicy mają okazję 
poznać swoich rówieśników z różnych krajów Euro-
py, ich kraje (m.in. Hiszpanię, Włochy, Litwę, Tur-
cję), kulturę oraz system edukacji. Bezpłatne kursy 
języka angielskiego, matematyki, grafiki kompute-
rowej, zawodowe – barmański, kelnerski, florystycz-
ny, caterigowy, personelu pokładowego, fryzjerski, 
obsługi wózków widłowych – organizowane w szkole 
ze środków unijnych stwarzają uczniom możliwości 
uzupełnienia i pogłębienia swoich kwalifikacji oraz 
lepszego przygotowania do matury.

W szkole znajdują się sale lekcyjne ze specjali-
stycznym sprzętem, pracownie zawodowe, dwie pra-
cownie komputerowe, sala gimnastyczna, siłownia, 
nowoczesne boisko oraz bogato wyposażona biblio-
teka multimedialna z czytelnią. Od Starostwa Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego szkoła otrzymała 
doskonale wyposażoną pracownię gastronomiczną. 
Stwarza ona profesjonalne warunki kształcenia, któ-
re pozwalają młodzieży rozwijać swoje zainteresowa-
nia i umiejętności kulinarne. W szkolnym Belferku 
uczniowie mogą zjeść śniadanie i obiad.

W trakcie 4-letniej edukacji nasi uczniowie mają 
możliwość przygotować się do egzaminu dojrzałości 

i Dyrekcji Centrum Tańca Wasilewski-Felska za poka-
zy taneczne i minikurs tańca towarzyskiego. Ponadto 
podziękowania kierujemy pod adresem Naturhouse, 
jesteśmy niezmiernie wdzięczni za kolorową piramidę 
zdrowia. Dzieci miały możliwość wyjazdów na bardzo 
interesujące i kształcące wycieczki.

20.01. Muzeum Historyczne – „Budujemy wie-
żę” – młodsza grupa, Śladami zabytków Warszawy, 
Muzeum Etnograficzne – „Zabawki naszych dziad-
ków”, „Maski z różnych części świata”

21.01. – Centrum Sztuki Współczesnej – Lekcja 
projektowania i Teatralne Czary-Mary, a także wizyta 
w ZOO

22.01. – Centrum Nauki Kopernik, Planetarium
23.01. – Kino Bajka w Błoniu, film „Paddington”

Opiekę nad dziećmi pełniła wykwalifikowana,
z dużym doświadczeniem kadra pedagogiczna. Zorga-
nizowanie całej akcji zawdzięczamy Pani wicedyrek-
tor szkoły Małgorzacie Tomaszewskiej, która z zaan-
gażowaniem czuwała, by dzieci miały wiele atrakcji. 
Widząc ich i słysząc wiele pochlebnych podziękowań 
rodziców mamy nadzieję, iż zaspokoiliśmy oczekiwa-
nia wszystkich. 

Ewa Kołodziej
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i zdobyć atrakcyjny zawód. By umożliwić uczniom do-
bre przygotowanie do egzaminów zawodowych i ma-
turalnych, prowadzimy zajęcia fakultatywne, wyrów-
nawcze oraz często organizujemy egzaminy próbne.

Przy współpracy z organem prowadzącym, insty-
tucjami działającymi na rzecz edukacji oraz społecz-
nością lokalną organizujemy konkursy, turnieje, im-
prezy, akcje charytatywne, które dają uczniom moż-
liwości zdrowej rywalizacji, rozwijania zainteresowań
i współpracy z innymi. Chętni mogą korzystać z ofer-
ty tanich wycieczek krajoznawczo-turystycznych or-
ganizowanych w Polsce i za granicą.

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE, 
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W BUDYNKU SZKOŁY 

OŻARÓW MAZOWIECKI, 
UL. POZNAŃSKA 129/131 

W DNIACH:
 18.03.2015 r. o godz. 17.30

 i  29.04.2015 r. o godz. 17.30

KALENDARIUM DOMU KULTURY UŚMIECH

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

8 marca – niedziela – godz. 17.00 Spektakl z oka-
zji Dnia Kobiet: „Kabaret Inaczej”. Wstęp wolny!!!

12 marca – czwartek – godz. 10.00 Eliminacje 
Gminne XXXVIII Konkursu Recytatorskiego „War-
szawska Syrenka”

15 marca – niedziela – godz. 17.00 Wernisaż 
wystawy malarstwa, grafiki i rysunku pani Magdale-
ny Stachlewskiej

22 marca – niedziela – godz. 16.00 Koncert Lau-
reatów Eliminacji Gminnych XXXVIII Konkursu Recy-
tatorskiego „Warszawska Syrenka”

22 marca – niedziela – godz. 16.15 Koncert Pa-
syjny w wykonaniu Chóru „Ab Imo Pectore” (Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego)

29 marca – niedziela – godz. 10.00 - 14.00
V Ożarowski Kiermasz Wielkanocny (parking przed 
Domem Kultury „Uśmiech”)

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

8 marca – niedziela – godz. 15.00 Teatrzyk dla 
dzieci. Teatr TAK zaprezentuje przedstawienie pt. 
„Milutka w malachitowym borze”

15 marca – niedziela – godz. 17.00 Koncert
z okazji Dnia Kobiet „Baby ach te Baby” w wykona-
niu Yanoosh Baran i Justyny Baran

21 marca – sobota – godz. 8.00 - 14.00 Pol-
ski Związek Niewidomych – spotkanie integracyjne
z okazji Dnia Kobiet oraz Świąt Wielkanocnych

22 marca – niedziela – godz.15.00 Warsztaty 
świąteczne (koszyczki, palmy)

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15                                                                                                                                               

8 marca – niedziela godz. 15.00 – 17.00 War-
sztaty z wyrobu biżuterii z okazji Dnia Kobiet. 

15 marca – niedziela godz. 15.00 Występ tea-
trzyku Pan Teatrzyk pt. „O rozbójniku Rumcajsie, Ha-
neczce i Cypisku". 

22 marca – niedziela godz. 15.00 Rodzinne war-
sztaty z wyrobu ozdób świątecznych. 

W każdą niedzielę o godz. 12.00 zapraszamy na 
Mszę Św.
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28 lutego w odbyły się Halowe Mistrzostwa Ma-
zowsza.

Nasz klub reprezentowany był we wszystkich ka-
tegoriach wiekowych. Nasi zawodnicy i Trener sekcji 
na zawodach pokazali klasę. Trener Michał w ka-
tegorii seniorów zdobył 3 miejsce, wśród Juniorów 
po wygraniu dwóch pojedynków barażowych zdomi-
nował konkurencje Szymon Skowroński zajmując 
pierwsze miejsce, wśród kadetek Weronika Bińkow-
ska nie dała szans swoim rywalką zdobywając złoto. 
Zaś nasza klubowa drużyna zajęła 4 miejsce wśród 
mazowieckich klubów. Po południu rywalizowali naj-

młodsi adepci łucznictwa, wśród dzieci srebro zdo-
był Konrad Nieprzecki, zaś dyplomem została wyróż-
niona Ewelina Lisiecka – miejsce 5.

Z początkiem miesiąca w Teresinie odbył się 
międzynarodowy Memoriał Karola Hibnera. Wśród 
zawodników z całej Polski i Ukrainy, swój talent po-
kazała po raz kolejny Weronika Bińkowska, która 
wśród kadetek zajęła trzecie miejsce.

O wiele lepiej w zmaganiach poszło najmłodszym 
zawodnikom, wśród młodzików na pierwszym miej-
scu podium znalazła się Julia Radosz, na trzecim 
wśród młodzików chłopców był Hubert Rudyk.

Michał Patrzałek

Sukcesy Sekcji Łucznictwa

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bezpłatne doradztwo i szkolenie dla organizacji pozarządowych

W ramach realizacji projektu „Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorzą-
du terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Ożarów 
Mazowiecki do skorzystania z:

bezpłatnego doradztwa 

Zagadnienia objęte doradztwem to m.in.: szeroko rozumiana współpraca jednostek samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi, zagadnienia związane z prowadzeniem organizacji pozarządowych. 

Termin i miejsce:
30 marca 2015 r., godz. 14.00 – 17.00, 
Dom Kultury „Uśmiech” -  ul. Poznańska 165, Ożarów Mazowiecki, I piętro, sala 109

bezpłatnego szkolenia dla organizacji pozarządowych

Zakres: aktualny stan prawny, wypracowane modele współpracy, wykształcenie umiejętności w zakresie wykorzy-
stania technik i narzędzi konsultacji społecznych, zwłaszcza zamieszczonych w „Modelach współpracy JST+NGO ”
Termin i miejsce:
16 marca 2015 r., godz. 9.00 – 16.30, (dla uczestników szkolenia przewidziany został obiad)
Hotel Lamberton ***, ul. Poznańska 492, Ołtarzew

Osoby zainteresowane proszę o  kontakt z Urzędem Miejskim w Ożarowie Mazowieckim – Wydział Spraw Społecz-
nych, Tel. 22 – 731 32 57; e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl.
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Godziny pracy Referatu Straży Miejskiej:
Poniedziałek    7.00 - 22.00
Wtorek  7.00 - 22.00
Środa    7.00 - 22.00
Czwartek    7.00 - 22.00
Piątek/sobota    7.00 -   5.00
Sobota/niedziela 12.00 - 4.00

SEKTOR FUNKCJONARIUSZ OBSZAR

I Aplikant – Chyłek Jarosław  016
PILASZKÓW, MYSZCZYN, ORŁY, ŚWIĘCICE KOLONIA, PO-
GROSZEW KOLONIA, WOLSKIE, MICHAŁOWEK

II Strażnik –  Au Andrzej  019
POGROSZEW, UMIASTÓW, KOPRKI, OŁTARZEW (KŁOPOT), 
KAPUTY, KRĘCZKI, STRZYKUŁY

III Strażnik – Klębowski Radosław  007
MIASTO OŻARÓW MAZOWIECKI (strona północna/parzysta 
Poznańska)

IV Strażnik – Głowacki Dariusz  012
PIOTRKÓWEK, BRONISZE (giełda), MACIERZYSZ, SZELIGI, 
WIERUCHÓW, OŻARÓW WIEŚ

V Aplikant – Kubala Paweł  015 KONOTOPA, JAWCZYCE, BRONISZE, MORY, OŻARÓWEK

VI Młodszy strażnik – Ostrowski Dominik  013
MIASTO OŻARÓW MAZOWIECKI (strona południowa/
nieparzysta Poznańska), DUCHNICE, OŁTARZEW

VII Aplikant – Makaj Robert  017 PŁOCHOCIN, GOŁASZEW, DOMANIEWEK

VIII Młodszy specjalista – Filipczak Łukasz  005 JÓZEFÓW, ŚWIĘCICE PARCELA, WOLICA

Kontakt:
Numer interwencyjny:   986
Stanowisko Dyżurne:   (22) 721-26-51
Komendant:                (22) 721-26-50

STRAŻ MIEJSKA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

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

Od dnia 15 stycznia 2015 roku, nastąpiła reorganizacja pracy Referatu Straży Miejskiej. Jedną ze zmian jest podział 
terenu gminy na osiem sektorów. Każdy sektor nadzoruje funkcjonariusz wyznaczony przez Komendanta, tzw. „rejono-
wy”, z którym mieszkańcy mogą sie spotkać i przedstawić swoje problemy.

Data Lokalizacja Uwagi

10.03.2015 SOCHACZEWSKA 211
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11.03.2015 SOCHACZEWSKA 107
12.03.2015 SOCHACZEWSKA 89
16.03.2015 NOWOWIEJSKA
18.03.2015 ŚWIERKOWA
20.03.2015 STRZYKULSKA
24.03.2015 WARSZAWSKA
26.03.2015 UMIASTOWSKA
27.03.2015 NOWOWIEJSKA
30.03.2015 SOCHACZEWSKA
31.03.2015 OŻAROWSKA
01.04.2015 ŚWIERKOWA
03.04.2015 SOCHACZEWSKA
07.04.2015 STRZYKULSKA
09.04.2015 UMIASTOWSKA

Harmonogram pomiarów pręd-
kości pojazdów, prowadzonych 
na terenie Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki przez Referat 
Straży Miejskiej.

Komendant Straży Miejskiej
           Stanisław Rdest



29Informator Ożarowski 1/45 2015

KOMUNKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

CZY W TWOJEJ RODZINIE JEST PROBLEM
Z ALKOHOLEM i PRZEMOCĄ?
POZWÓL SOBIE POMÓC!!!
Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
UZALEŻNIEŃ
oraz
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pozwól sobie pomóc!!!

Masz problem z alkoholem?
Chcesz przestać pić?

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

WTORKI
1800 – 2000 Mityng AA grupa Dzwon
Miejsce: Stowarzyszenie Quo Vadis

ul. Strażacka 3A, Ożarów Mazowiecki

SOBOTY
1700 - 1900 Mityng AA grupa Trzeźwość

Miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
UZALEŻNIEŃ, ul. Poznańska 167A, 

Ożarów Mazowiecki

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 – 20 – 09

DYŻURY CZŁONKÓW GKRPA:
PONIEDZIAŁKI w godz. 1800 - 2000

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

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1800 - 2000 1700 - 2100 1600 - 2000 1700 - 2000 1600 - 2000 1600 - 2000

Dyżury członków 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych

Spotkania 
z terapeutą 

(uzależnienie 
od alkoholu, 
narkotyków, 

hazardu i inne)

Konsultacje 
indywidualne 
i spotkania 

grupowe dla osób 
z problemem 

uzależnień i ich 
rodzin

1700 - 1800 

- konsultacje 
indywidualne 

dla rodzin osób 
z problemem 
alkoholowym

1800 - 2000 - grupa 
wsparcia dla 
uzależnionych

Spotkania 
z terapeutą 

(uzależnienie 
od alkoholu, 
narkotyków, 

hazardu i inne)

Zajęcia dla 
młodzieży

Ożarów
Mazowiecki

ul. Poznańska 167 A

Sala przy kościele
p.w. Św. Wojciecha 
BM w Płochocinie

ul. Łąkowa 7

Ożarów
Mazowiecki

ul. Poznańska 167 A

Ożarów
Mazowiecki

ul. Poznańska 167 A

Ożarów
Mazowiecki

ul. Poznańska 167 A

Ożarów
Mazowiecki

ul. Poznańska 167 A

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ 
601 939 514 – od poniedziałku do piątku

(22) 722 20 09 – każda środa w godz. 1800 - 1930

GRUPA AL-ANON
Grupa samopomocowa, która skupia 
krewnych i przyjaciół alkoholików.

WTORKI 17.00-19.00
Sala przy kościele p.w. Św. Wojciecha BM

w Płochocinie ul. Łąkowa 7

JEŚLI BLISKA CI OSOBA MA PROBLEM
Z ALKOHOLEM – NIE CZEKAJ – PRZYJDŹ!
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Jak postępować w przypadku zaginięcia, znalezienia psa:
1.  Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rolni-

ctwa 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 Środowiska 
i Rolnictwa czy zostało odłowione takie zwierzę, je-
śli nie, to zgłosić zaginięcie pod numer telefonu, 
który jest podany w kąciku adopcyjnym Informatora 
Ożarowskiego oraz Straży Miejskiej 22 721 26 50

3.  Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o te-
lefony po godzinie 17.00

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. Więcej informacji pod telefonami wolontariu-
szy. 507 415 468, 602 655 645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka, 
a chcesz pomóc finansowo. 

Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt 

– Viva z dopiskiem „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

W ostatnim okresie pod naszą opiekę trafiło kilka 
psów, które były zachipowane, ale nie zostały zare-
jestrowane w żadnej bazie danych. Dlatego psy nie 
trafiły do swoich opiekunów lecz do schroniska.
Samo zachipowanie psa nie jest równoznaczne

Kącik adopcyjny – prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

z tym, że jest on zgłoszony i zarejestrowany w bazie 
danych. To my – właściciele powinniśmy zatroszczyć 
się o to, by tam się znalazł. Bez sensu jest chipo-
wać psa bez jego rejestracji. To tak jakby pies chodził
z pustą adresatką.
Zwracamy się z prośbą do właścicieli zachipowanych 
psów, aby sprawdzili czy ich pies został zarejestrowany.
www.identyfikacja.pl   www.safe-animal.eu
Jeśli po wprowadzeniu nr chipa do którejś w/w baz 
danych odczytałeś, iż chip nie został zarejestrowany, 
zgłoś się do nas zrobimy to bezpłatnie.

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

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Sekretarz Redakcji
SKŁAD TEKSTU I DRUK: Drukarnia TONOBIS, ul. Brzozowa 75, Laski, Izabelin

KOREKTA TEKSTU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zdjęcie na okładce: projekt – Bukieciarnia, Joanna Kochańska, ul. Floriana 3, Ożarów Mazowiecki, foto – Leszek Tokarczyk

ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”
tel.: 22 731 32 00,  731 32 28, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl

ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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CZERWONY WOREK
Co wrzucać:
 –  papier i tektura (gazety i czasopisma, katalogi i pros-

pekty, papier szkolny i biurowy, książki, zeszyty, 
torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kar-
tonowe i tekturowe, tekturę, ścinki drukarskie),

 –  tworzywa sztuczne (puste butelki po napojach 
(PET, PE), opakowania, folie i torebki z tworzyw 
sztucznych, pojemniki po produktach spożyw-
czych),

 –  metale (puszki po napojach, pudełka, folie, 
drobny złom żelazny metali kolorowych),

 –  opakowania wielomateriałowe - tetra pak (opa-
kowania po mleku, napojach, sokach).

Nie wrzucać: odpadów higienicznych np. pieluch 
jednorazowych; opakowań mocno zanieczyszczonych 
np. butelek po oleju, opakowań metalowych pod ciśnie-
niem, opakowań metalowych po substancjach niebez-
piecznych, rozpuszczalnikach, kwasach; tworzyw pianko-
wych, produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki, 
styropian, szczoteczki do zębów; artykułów wykonanych 
z połączenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami.

GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW 
PROBLEMOWYCH (GPZOP)

W dwóch punktach: Duchnice, ul. Ożarowska 54 
oraz w Wolicy, ul. Leśna 1, Mieszkańcy mogą 
oddać następujące rodzaje odpadów komunal-
nych:
–  papier i tektura,
–  tworzywa sztuczne, 
–  metale,
–   opakowania wielomateriałowe (tetra pak), 

szkło, 
–  styropian
–  odpady biodegradowalne,
–  odpady wielkogabarytowe,
–  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
–  zużyte baterie i akumulatory,
–   zużyte świetlówki i inne odpady zawierające 

rtęć,
–   chemikalia (resztki farb, lakierów, zużyte ole-

je, środki ochrony roślin i opakowania po nich 
itp.),

–  zużyte opony, 
–  odpady remontowe, 
–  popioły.

ZIELONY WOREK
Co wrzucać:
–  butelki po napojach bez korków i zakrętek, 
 –  stłuczkę szklaną bez metalu i tworzyw sztucz-

nych, 
–  czyste słoiki po żywności bez zakrętek

Nie wrzucać: szkła stołowego, fajansu, porcelany i ce-
ramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, lamp neono-
wych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szkła żaroodporne-
go, izolatorów, reflektorów itp.

ZMIESZANE
ODPADY KOMUNALNE

Odbiór z nieruchomości tylko w pojemnikach

Co wrzucać:
 –  pozostałe odpady komunalne, które nie są od-

bierane w sposób selektywny.

Nie wrzucać: popiołu, gruzu, gałęzi, odpadów nie-
bezpiecznych typu baterie, świetlówki, termometry.

Zachęcamy mieszkańców

Gminy Ożarów Mazowiecki

do segregacji odpadów

SEGREGACJA = TAŃSZE ŚMIECI

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH
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