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W niecały rok zbudowano i oddano do użytku nowe 
przedszkole. Mieści się ono przy ul. Mickiewicza i jest 
oddziałem istniejącego już Przedszkola nr 1 przy ul. 
Ożarowskiej.

Jest to przestronny budynek, mieszczący cztery sale 
dydaktyczne, salę wielofunkcyjną, zaplecze kuchenne
i dekoracyjne patio. Na co dzień dzieci korzystają z do-
brze wyposażonego i bezpiecznego placu zabaw. Przed-
szkole przystosowane jest dla 100 dzieci. Są tu cztery 
grupy wiekowe: dwie grupy – 3-latków, jedna – 4-latków
i jedna – 5-latków. Pracę znalazło tu 22 pracowników.

Uroczyste otwarcie budynku odbyło się 30 październi-
ka 2015 roku. W uroczystości wzięło udział wielu zapro-
szonych gości, m.in.: Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, Władze gminy, Proboszcz naszej Parafii, 
Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, a także Dyrektorzy 
szkół i przedszkoli naszej gminy.

Gości powitała i słowo wstępne wygłosiła Pani Dy-
rektor Bożena Nasielska. Przedstawiła genezę budowy 
przedszkola i złożyła gorące podziękowania wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do jego powstania. Następnie 
głos zabrał Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – Pan Pa-
weł Kanclerz, który zwrócił uwagę na technologię, w jakiej 
stawiano budynek. Podkreślił także jego funkcjonalność
i nowoczesność, na miarę XXI wieku.

Po przemówieniach, Pani Dyrektor w towarzystwie Pana 
Burmistrza, Przewodniczącej Rady Rodziców oraz dzieci: 
Kasi, Szymona i Janka, dokonała oficjalnego otwarcia 
przedszkola, poprzez uroczyste przecięcie złotej wstęgi.

Kolejnym punktem programu był artystyczny występ
w wykonaniu dzieci, przygotowany przez nauczycielki: Pa-
nią Renatę Okraskę i Panią Magdalenę Lipińską. Goś-
ciom szczególnie podobał się Polonez i Menuet w wyko-
naniu przedszkolaków. Owacjom nie było końca!!!

Po części artystycznej głos zabrali jeszcze zaproszeni 
goście. Podziwiali trud włożony w oddanie tego budynku, 
gratulowali, dziękowali, składali życzenia, a dzieciom po-
darowali piękne praktyczne upominki - za które serdecz-
nie dziękujemy!

„Tak to niemożliwe stało się możliwe...”

Następnie poświęcenia budynku i krzyży dokonał Pro-
boszcz naszej Parafii ks. Stanisław Zarosa.

Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na staro-
polski poczęstunek. Goście delektowali się gorącym żur-
kiem, pieczonym mięsem, okazjonalnym tortem.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
wydarzenia, że niemożliwe stało się możliwe. Przybyłym 
gościom za wspólne świętowanie serdecznie dziękuje-
my!

Bożena Nasielska
Jolanta Szychowska
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1. Podpisano umowy:
 z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz osób 

Paweł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na usługi 
uzupełniające do umowy Nr RZP.272.28.24.2015 z 
dnia 24 sierpnia 2015 r. dotyczące usług na dowóz 
jednego dziecka z Duchnic ul. Ożarowska, do Nie-
publicznego Przedszkola Specjalistycznego „Mądra 
Sówka” w Pruszkowie w terminie od 19.10.2015 r. 
do 24.06.2016 r.

za cenę ofertową brutto: 3.991,68 zł

 z wykonawcą: RAD-MAR z siedzibą w Doma-
niewku na zimowe utrzymanie dróg i ulic w grani-
cach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki 
w sezonie zimowym 2015/2016

wynagrodzenie miesięczne brutto: 65.800,00 zł
wynagrodzenie za całość przedmiotu zamówie-

nia brutto: 277.977,50 zł

 z wykonawcą: Kancelaria Radcy Prawnego Ma-
riana Sadurskiego z siedzibą w Warszawie na świad-
czenie usług zastępstwa procesowego Gminy Oża-
rów Mazowiecki 

wynagrodzenie miesięczne brutto: 8.241,00 zł
wynagrodzenie za okres 12 m-cy brutto: 

98.892,00 zł

 z wykonawcą: Konsorcjum: 1. Kancelaria Rad-
cy Prawnego Andrzeja Czerniaka z siedzibą w Oświę-
cimiu, 2. Radca Prawny Marcin Hemerling z siedzibą 
w Warszawie na świadczenie usług zastępstwa pro-
cesowego Gminy Ożarów Mazowiecki 

wynagrodzenie miesięczne brutto: 6.519,00 zł
wynagrodzenie za okres 12 m-cy brutto: 

78.228,00 zł

 z wykonawcą: DANTOM Tomasz Jasik z siedzi-
bą w Warszawie na usługi uzupełniające do umowy 
Nr RZP.272.4.9.2015 z dnia 10 marca 2015 r. do-
tyczące usług na wycinkę, pielęgnację, konserwację 
i korektę drzew i krzewów oraz inne prace związane 
z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Ma-
zowiecki

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 21 października uczniowie Gimnazjum im. K.I. 
Gałczyńskiego w Płochocinie Gabriela Jabłońska, 
Aleksandra Kowalewska, Kacper Antoniak, Ma-
ria Zielińska i Hanna Wąsowska pod opieką Pani 
Beaty Zajączkowskiej wzięli udział w warsztatach 
recytatorskich poświęconych twórczości Władysła-
wa Broniewskiego, które organizowane były przez 
Dom Kultury Kolorowa w Warszawie. 4 listopada 
brali udział w I etapie XIII Mazowieckiego Przeglądu 
Recytatorskiego Twórczości Władysława Broniew-
skiego.

 21 października uczniowie klas I-III Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożaro-
wie Mazowieckim brali udział w koncercie pt. „Sztuk-
mistrze z Lublina”. Koncert w wykonaniu muzyków 
z Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się
w ramach projektu „Spotkań z muzyką”.

 22 października gościem Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie był policjant z Wojewódzkiej Ko-
mendy Policji. Policjant omówił z dziećmi przepisy 
ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów. 

 23 października Ośrodek Edukacji „AKORD”
z siedzibą w Warszawie przygotował w Szkole Pod-

stawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świę-
cicach koncert muzyczny pt. Album rodzinny. 

 27 października dzieci z grupy IV z Przedszko-
la Publicznego w Józefowie wraz z nauczycielkami, 
przyłączyły się do akcji organizowanej przez czaso-
pismo „Bliżej Przedszkola” pt. „Sprintem do ma-
ratonu”. Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola 
w sportowych ubraniach, aby wspólnie obchodzić 
Dzień Sportu.

 W dniu 27 października w Szkole Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie odbył się kon-
cert wykonaniu muzyków z Filharmonii pt. „Podróż 
za jedną nutę”.

 27 października uczniowie klas I-III Szkoły Pod-
stawowej w Święcicach uczestniczyli w interaktyw-
nych warsztatach telewizyjnych pt. „Wesołe dźwię-
ki filmowej piosenki”, które odbyły się w Centrum 
Kultury w Błoniu. Uczniowie mieli możliwość zdoby-
cia podstawowej wiedzy o tworzeniu i realizowaniu 
dźwięków i efektów dźwiękowych do filmu rysunko-
wego. 

 29 i 30 października w Przedszkolu Publicznym 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odbyły się warsztaty 

OŚWIATA



4 Informator Ożarowski 9/52 2015

Z PRACY BURMISTRZA

„Małe Mądrale” –„Fizyka dla każdego, czyli świetlne 
warsztaty”. Dzieci poznały sposób Newtona na tę-
czę, odkrywały jak ją stworzyć w domu, obserwowa-
ły świat przez okulary rozszczepiające światło oraz 
poszerzyły swoją wiedzę na temat niewidzialnego 
światła UV.

 30 października odbyło się uroczyste otwar-
cie nowych oddziałów Przedszkola Publicznego Nr 1 
przy ulicy Mickiewicz 51 w Ożarowie Mazowieckim. 
Dla zaproszonych gości przedszkolaki wraz z nauczy-
cielami przygotowały program artystyczny. 

 W październiku we wszystkich przedszkolach 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki odbył się dzień 
pasowania na przedszkolaka. 

 W październiku w Gimnazjum im. K.I. Gałczyń-
skiego w Płochocinie odbyły się szkolne etapy kura-
toryjnych konkursów przedmiotowych. Do etapu re-
jonowego zakwalifikowali się: Laura Górniak z języka 
polskiego i Hubert Sejnowski  z biologii.

 W październiku Szkoła Podstawowa im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie przystąpiła do progra-
mu „Chronimy Dzieci”. Celem programu jest ochrona 
uczniów przed przemocą oraz uzyskanie certyfikatu 
potwierdzającego podejmowanie działań na rzecz 
bezpieczeństwa najmłodszych. Certyfikat „Chronimy 
Dzieci” to znak jakości ochrony dzieci przed prze-
mocą w placówce. W ramach Rządowego programu 
na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 
program realizuje Fundacja Dzieci Niczyje we współ-
pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Kura-
toriami Oświaty oraz partnerskimi organizacjami
i instytucjami w całej Polsce. W ramach podejmowa-
nie działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych 
Szkoła opracowała tematykę prezentacji pn. „Ra-
dosne dziecko w bezpiecznej szkole”, w realizację 
których zaangażowali uczniów Szkoły.

 W dniu 4 listopada uczniowie klas I-III Szko-
ły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
w Ożarowie Mazowieckim brali udział w koncercie pt. 
„Czy mogą być pieśni bez słów”. Koncert wykonaniu 
muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie od-
był się w ramach projektu „Spotkań z muzyką”.

 4 listopada dzieci z grupy IV i VI z Przedszko-
la Publicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowiecki brały 
udział w wycieczce do Muzeum Archeologicznego
w Warszawie. Na miejscu odbyła się lekcja muze-

alna, podczas której przedszkolaki oglądały biżute-
rię z IX wieku, a następie samodzielnie wykonały 
korale. 

 6 listopada uczniowie klas V - VI Szkoły Podsta-
wowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święci-
cach brali udział w wycieczce do Miasteczka Ruchu 
Drogowego w Modlinie. Na miejscu mieli możliwość 
poznania miasteczka ruchu drogowego, odbyły się 
zajęcia praktyczne podczas których uczniowie zdoby-
wali umiejętności poruszania się na drogach. Zaję-
cia zostały zakończone egzaminem praktycznym na 
kartę rowerową.

 10 listopada w Przedszkolu Publicznym Nr 2
w Ożarowie Mazowieckim odbył się „Dzień biało-
czerwony”. Tego dnia w przedszkolu odbyła się lek-
cja historyczna podczas, której przedszkolaki zostały 
zapoznane z wydarzeniami związanymi z obchodami 
Dnia Niepodległości. 

 10 listopada dzieci z grupy VI z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie uczestniczyły w zajęciach 
bibliotecznych pt. „Polska moja Ojczyzna” w Biblio-
tece Publicznej w Józefowie. Przedszkolaki utrwaliły 
sobie wiedzę na temat symboli narodowych, słucha-
ły legend i hymnu Polski. Rysowały kredkami godło 
Polski.

 10 listopada we wszystkich szkołach na ternie 
Gminy Ożarów Mazowiecki odbył się uroczysty apel 
z okazji Dnia Niepodległości. 

 11 listopada poczty sztandarowe szkół gimna-
zjalnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tony Halika w Oża-
rowie Mazowieckim oraz poczet XII Drużyny Harcer-
skiej im. Batalionu Zośka brały udział w uroczystej 
mszy świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Ożarowie Mazowieckim z okazji 97 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

 12 listopada gościem Przedszkola Publicznego 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim były młodszy chorąży 
Pan Piotr Nowiński – żołnierz Pułku Ochrony w War-
szawie. Zaproszony gość przedstawił przedszkola-
kom rolę wojska w czasach pokoju oraz zaprezento-
wał rodzaje mundurów i inne elementy wyposażenia 
żołnierza. 

 13 listopada w Gimnazjum im. K.I. Gałczyń-
skiego w Płochocinie odbył się program poetycko-
muzyczny z okazji Święta Niepodległości.
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Dom Kultury „Uśmiech
w Ożarowie Mazowieckim

 7, 15, 21, 22, 29 października Spotkanie 
członków Uniwersytetu IIII Wieku (udostępnienie 
sali) zajęcia taneczne oraz Klub Filmowy (7 i 21 paź-
dziernika)

 11 października Spotkanie autorskie ze Sła-
womirem Koprem współorganizowane z Biblioteką 
Publiczną w Ożarowie Mazowieckim

 11 października  Akcja  WYTNIJ HOŁUBCA
w ramach współdziałania zespołów tańca ludowego 
z całej Polski

 12, 19, 26 października  Spotkanie członków 
Uniwersytetu IIII Wieku (udostępnienie sali); zajęcia 
taneczne

 13, 20, 27 października Spotkanie członków 
Uniwersytetu IIII Wieku (udostępnienie sali)

 17 października Koncert jazzowy w wykonaniu 
Iwona Kmiecik Trio współorganizowany z „Fabryką 
dźwięków”

 18 października Wieczorek taneczny dla senio-
rów

 22 października Uroczystość poświęcenia 
sztandaru Uniwersytetu III Wieku

 29 października Szkolenie dla członków Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(udostępnienie sali)

 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18 listopada Spotkanie 
członków Uniwersytetu IIII Wieku – zajęcia tematycz-
ne (udostępnienie sali)

 7 listopada udział Chóru Ab Imo Pectore w XI 
Międzynarodowym Festiwalu Rybnicka Jesień Chó-
ralna im. H. M. Góreckiego w Rybniku (zdobycie zło-
tego dyplomu)

 8 listopada Koncert Lubelskiej Federacji Bar-
dów

 11 listopada Uroczysta Msza święta w inten-
cji Ojczyzny oraz koncert w wykonaniu Orkiestry OSP

z Nadarzyna (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Ożarowie Mazowieckim)

 14 listopada Udział zespołów: „Ożarowskie 
Kumoszki”, „Wesołe Wdówki”, „Kapela z Uśmie-
chem” w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości 
Artystycznej Seniorów „teraz My” w Warszawie

 15 listopada udział Zespołu Ludowego „Ożaro-
wiacy” w V Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folk-
lorystycznych „O kujawski wianek” we Włocławku

 17 listopada Konkurs z edukacji ekologicznej 
(współorganizowany przez Wydział Ochrony Środowi-
ska oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego) – udostęp-
nienie sali

 18 listopada Spotkanie członków Uniwersyte-
tu III Wieku – Klub Filmowy (udostępnienie sali)

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie
 2 i 4 listopada Spotkanie z udziałem przed-

szkolaków – prezentacja wystawy haftu i rękodzieła 
twórców ludowych ziemi ożarowskiej

 8 listopada Spotkanie z okazji Dnia Święta 
Niepodległości – wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych połączone z wystawą Stowarzyszenia Histo-
ryczno-Rekonstrukcyjnego „Patria” pt.: „Rozmowy
o Polsce Niepodległej”

 15 listopada Spektakl teatralny dla dzieci pt.: 
„Chcę być zdrowy i wesoły” w wykonaniu Teatru Ma-
luszek

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach
 8 listopada Spektakl teatralny dla dzieci pt. 

„Calineczka” w wykonaniu Teatru Bajka.
 11 listopada Spotkanie mieszkańców z przed-

stawicielami sołectwa. Koncert w wykonaniu Kwart-
etu Prima Vista w ramach XIII Festiwalu Muzyki 
Kameralnej „Muzyka w barwach jesieni” – koncert  
pt. „Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka pol-
ska…”

KULTURA

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW
w Warszawie dla Gminy Ożarów Mazowiecki

Gmina Ożarów Mazowiecki informuje, że za-
danie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na 
terenie województwa mazowieckiego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 46.100,00 zł”.
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Uchwały podjęte na XV sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 17 listopada 2015 r.

1) Uchwała Nr XV/139/15 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

2) Uchwała Nr XV/140/15 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

3) Uchwała Nr XIV/141/15 w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

4) Uchwała Nr XIV/142/15 w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 
na rok 2016.

5) Uchwała Nr XIV/143/15 w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

6) Uchwała Nr XIV/144/15 w sprawie ustalenia 
wzorów formularzy podatkowych.

7) Uchwała Nr XIV/145/15 w sprawie zarządze-
nia poboru podatków w drodze inkasa, określenia in-
kasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz 
wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.

8) Uchwała Nr XIV/146/15 w sprawie zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków.

9) Uchwała Nr XIV/147/15 w sprawie dopłat do 
cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków.

10) Uchwała Nr XIV/148/15 w sprawie zalicze-
nia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych.

11) Uchwała Nr XIV/149/15 w sprawie zalicze-
nia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 
przebiegu.

12) Uchwała Nr XIV/150/15 w sprawie zalicze-
nia dróg do kategorii drogi gminnej i ustalenia ich prze-
biegu.

13) Uchwała Nr XIV/151/15 w sprawie wyraże-
nia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki urządzeń instalacji wodociągowych w ulicy 
Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim.

14) Uchwała Nr XIV/152/15 w sprawie okre-
ślenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w po-
staci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie do-
żywiania” na lata 2014-2020.

15) Uchwała Nr XIV/153/15 w sprawie ustano-
wienia służebności gruntowej na nieruchomości poło-
żonej w Ożarowie Mazowieckim.

16) Uchwała Nr XIV/154/15 w sprawie ustano-
wienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja 
S.A. na nieruchomości położonej w Duchnicach.

17) Uchwała Nr XIV/155/15 w sprawie ustanowie-
nia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 
na nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.

18) Uchwała Nr XIV/156/15 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ożarów Mazowiecki dla części obrębu PGR Szeligi – 
teren przy ul. Sosnowej.

19) Uchwała Nr XIV/157/15 w sprawie usta-
lenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności oraz zasad uiszczania opłaty 
przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wyko-
rzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

20) Uchwała Nr XIV/158/15 w sprawie określe-
nia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanej przez właś-
cicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomości o charakterze 
rekreacyjno-wypoczynkowym.

21) Uchwała Nr XIV/159/15 w sprawie określe-
nia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi.

22) Uchwała Nr XIV/160/15 w sprawie okre-
ślenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków
i sposobu ich przyznawania.

23) Uchwała Nr XIV/161/15 w sprawie uchwale-
nia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

24) Uchwała Nr XIV/162/15 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2016.

25) Uchwała Nr XIV/163/15 w sprawie rozpa-
trzenia skargi Pana Pawła Stabryn na Burmistrza Oża-
rowa Mazowieckiego.

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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Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 roku

24 listopada br. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych w 2016 roku z zakresu:
-  upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organiza-

cja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
-  profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
-  kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zdrowia.

Lp. Nazwa zadania
Środki przeznaczo-
ne na realizacje 
zadań w 2016 r.

Termin
realizacji
zadania

1. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:
a) prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, 
b) organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sporto-
wych

1 030 000 zł
styczeń-grudzień 
2016 r.

2. z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii,
alkoholizmowi i innym uzależnieniom:
a) organizacja zajęć profilaktycznych dla osób zamieszka-
łych na terenie gminy, promocja zdrowego stylu życia,
b) organizacja czasu wolnego jako profilaktyki dla wszyst-
kich grup wiekowych, mieszkańców gminy,
c) promocja i organizacja wolontariatu,
d) organizacja akcji „Zima w gminie”, „Lato w gminie”

120 000 zł
styczeń-grudzień 
2016 r.

3. z zakresu rekreacji, kultury, oświaty i wychowania oraz 
zdrowia
a) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
b) upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych,
c) organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych 
integrujących lokalną społeczność,
d) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji  narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodo-
wej, obywatelskiej i kulturowej,
e) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
f) działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

200 000 zł
styczeń-grudzień 
2016 r.

RAZEM 1 350 000 zł styczeń-grudzień 
2016 r.

Pisemne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 16 grudnia 2015 r. do godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim,
Biuro Podawcze, parter, ul. Kolejowa 2.
Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela:

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Wydział Spraw Społecznych, 
Urząd Miejski, ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312, tel. 22 731 32 57,
e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl 
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Oszczędność wynikająca z podłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej
wg stawek z 2015 r.

 

statystyczna 
ilość ścieków 
wytwarzana 
przez 4 os. 
rodzinę [m3]

zbiornik bezodpływowy kanalizacja sanitarna

oszczędnośćcena jednost-
kowa brutto 

[1m3]

koszt 
wywozu 
ścieków

cena jednost-
kowa brutto 

[1m3]

koszt
odprowadzanych 

ścieków

Płochocin, Wolica – I strefa

miesięcznie 12
17,00 zł 

    204 zł
           7,60 zł 

                    91,20 zł    112,80 zł

rocznie 144 2 448 zł                1 094,40 zł 1 353,60 zł

Bronisze, Duchnice, Konotopa, Strzykuły, Wieruchów – II strefa

miesięcznie 12                       
18,00 zł 

216 zł
            7,60 zł 

                   91,20 zł    124,80 zł

rocznie 144 2 592 zł               1 094,40 zł 1 497,60 zł

Szeligi, Macierzysz – III strefa

miesięcznie 12
19,00 zł 

228 zł
          7,60 zł 

                   91,20 zł    136,80 zł

rocznie 144 2 736 zł               1 094,40 zł 1 641,60 zł

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Szanowni Państwo, 
Gmina Ożarów Mazowiecki od lat inwestuje

w rozwój sieci kanalizacji sanitarnej w celu popra-
wienia jakości życia mieszkańców, a także w trosce 
o czystość otaczającego nas środowiska. Tym sa-
mym realizuje wymogi Unii Europejskiej oraz przepi-
sy prawa polskiego w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. Dlatego też, niezwykle istotne jest pod-
łączenie posesji będących w zasięgu kanalizacji. 

Dlatego też przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 roku poz. 1399 ze zm.) właściciele nie-
ruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania 
czystości poprzez przyłączenie nieruchomości do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie w przy-
domową oczyszczalnie ścieków. 

Nieprzyłączenie nieruchomości do sieci kanaliza-
cyjnej w przypadku istnienia takiego obowiązku sta-
nowi wykroczenie, określone w art. 10 ust. 2 w/w 
ustawy, zagrożone karą grzywny. Posiadanie zbior-
nika bezodpływowego nie zwalnia właścicieli posesji 
z obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacji sa-

nitarnej. Natomiast wprowadzanie nieoczyszczonych 
ścieków do gleby powoduje skażenie wód grunto-
wych i degradację środowiska naturalnego, przez co 
jest niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców.

Należy podkreślić, że przyłączenie do sieci kana-
lizacji sanitarnej to oprócz wygody i dbałości o eko-
logię, również wymierna korzyść ekonomiczna dla 
użytkowników. Przy aktualnie obowiązujących staw-
kach za odbiór ścieków z gospodarstw domowych, 
koszty z tego tytułu zmniejszą się o co najmniej 50% 
w skali miesiąca.

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanali-
zacyjnej należy złożyć do Energetyki Ożarów Mazowiecki 
wniosek o wydanie warunków technicznych, a następ-
nie postępować zgodnie z procedurą przyłączenia. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
z Energetyką Ożarów Mazowiecki telefonicznie pod 
numerem 22 722 25 49 bądź osobiście poprzez 
Biuro Podawcze przy ul. Partyzantów 37 w Ożarowie 
Mazowieckim (czynne w godzinach pn. 7.00-17.00, 
wt.-pt. 07.00-15.00). Wszelkie formularze oraz in-
formacje jak podłączyć się do sieci znajdą Państwo 
na stronie internetowej www.energetyka-ozarow.pl

Podłącz posesję do kanalizacji
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OGŁOSZENIE  
Działając na podstawie art. 24 ust.1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 139)

„E n e r g e t y k a   O ż a r ó w   M a z o w i e c k i” o g ł a s z a :

Od dnia  01 stycznia  2016 r. do 31 grudnia 2016 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z uchwałą nr XV/146/15 oraz po uwzględnie-
niu dopłat zgodnie z uchwałą nr XV/147/15  Rady Miejskiej  w Ożarowie Mazowieckim z dnia  17 listopada 
2015 r.  wysokość taryf kształtuje się następująco:

Za wodę:
Stawka (zł /m³) 
Netto Brutto

   Grupa 1 - gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej 3,25 3,51
   Grupa 2 - gospodarstwa rolne wykorzystujące wodę do celów bytowych 
                       oraz nawadniania upraw rolnych 3,90 4,21

   Grupa 3 - gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej korzystające z 

podliczników             
8,34 9,01

   Grupa 4 - przemysł (zakłady produkcyjno-usługowe, handel, gastronomia i inne ) 8,29 8,95
   Grupa 5 - hurt (dostawa wody poza obszar gminy) 6,27 6,77
   Grupa 6 - TSSE (Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna)
                              – teren byłej fabryki Kabli Ożarów Maz. Poznańska 129/133 8,23 8,89

   Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców ( zł / m-c )   
          a   -  za gotowość  -        dla  wodomierza:  *    qhmax    ≤    2,5 m³ /h 2,32 2,51
          b   -  za gotowość  -          „         „              **    qhmax      >    2,5 m³ /h 21,47 23,19
          c   -  za gotowość  -          „         „             ***    qhmax    ≥  20,0 m³ /h 217,40 234,79

Za ścieki
  Stawka (zł /m³)
Netto Brutto

   Grupa 1 - gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej 7,57 8,18
   Grupa 1 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 2,25 2,43
   Grupa 2 - przemysł ( zakłady produkcyjno- usługowe, handel, gastronomia i inne ) 13,66 14,75
   Grupa 2 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 38,03 41,07
   Grupa 3 - TSSE ( Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna )
                                       – teren byłej fabryki Kabli Ożarów Maz. Poznańska 129/133 14,23 15,37

   Grupa 3 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 38,03 41,07

*       dla  wodomierza   o średnicy    <   20 mm
**     dla  wodomierza   o średnicy    >  20 mm  (do  < 50 mm)

***   dla  wodomierza   o średnicy    >  65 mm

rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowie-
ckiego z 2015 r. poz. 8921), wprowadzająca do-
datkowe zniżki dla posiadaczy Ożarowskich Kart 
Rodziny 3+:

Kolejne zniżki w ramach Programu „Ożarowska Karta Rodziny 3+”

24 listopada 2015 r. weszła w życie UCHWA-
ŁA NR XIV/134/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻARO-
WIE MAZOWIECKIM z dnia 8 października 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do polepszenia warunków życiowych

DYREKTOR
Jacek Ordakowski
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Bicie rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji
krążeniowo-oddechowej w Szkole Podstawowej nr 1

w Ożarowie Mazowieckim

Dnia 16 października 2015 r. 145 uczniów klas 
drugich ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Ma-
zowieckim włączyło się do wspólnego ustanowienia 
rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po-
mysłodawcą akcji była Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy Jerzego Owsiaka, która postanowiła 

pokazać efekty programu „Ratujemy. Uczymy Rato-
wać”. Znaleźliśmy się w grupie 88 444 zadeklarowa-
nych osób, które w tym samym czasie brały udział
w przedsięwzięciu. Liczba ta wskazuje na to, że po-
nownie udało się ustanowić imponujący wynik! 

Dzień 16 października to „Europejski Dzień Przy-
wracania Czynności Serca”. Dzięki tej akcji pokaza-
liśmy, że dzieci już w szkole podstawowej uczą się 
prostych czynności ratujących życie, oswajają się 
z tak ważnymi zagadnieniami, kształtują właściwe 
nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś 
naturalnym. 

Uczniowie, którzy przystąpili do resuscytacji, 
wykonywali na fantomach po 30 ucisków oraz dwa 
oddechy ratownicze. Wszyscy byliśmy dumni z prze-
prowadzonej akcji. Gratulujemy dzieciom, które przy-

20% zniżki od ceny wyżywienia w przedszko-
lach publicznych i Żłobku Miejskim prowadzonych 
przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

Aktualny wykaz zniżek w ramach Programu „Oża-
rowska Karta Rodziny 3+”:
1)  20% zniżki od obowiązującej ceny biletów na im-

prezy kulturalne organizowane lub odbywające 
się w Domu Kultury „Uśmiech”,

2)  20% zniżki od ceny za udział w stałych zajęciach 
prowadzonych lub organizowanych przez Dom 
Kultury „Uśmiech”,

3)  20% zniżki od obowiązującej ceny biletów i kar-
netów na pływalnię oraz na inne zajęcia organi-
zowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ożarowie Mazowieckim,

4)  20% zniżki od ceny posiłków wydawanych w szko-
łach dla uczniów tych szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Ożarów Mazowiecki,

5)  20% zniżki w opłatach administracyjnych wnoszo-
nych w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę Ożarów Mazowiecki,

6)  20% zniżki w opłatach administracyjnych wno-
szonych w Żłobku Miejskim prowadzonym przez 
Gminę Ożarów Mazowiecki,

7)  20% zniżki od ceny wyżywienia w przedszkolach 
publicznych i Żłobku Miejskim prowadzonych 
przez Gminę Ożarów Mazowiecki,

8)  20% zniżki od cen usług oferowanych przez klub 
Pompela Wellness & Fitness z siedzibą w Hotelu 
Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim,

9)  20% zniżki od cen usług stomatologii zachowaw-
czej, dziecięcej, chirurgii i endodoncji oferowa-
nych przez gabinet dentystyczny Biovenadent
w Ożarowie Mazowieckim,

10)  15% zniżki na kurację w Centrum Dietetycznym 
Naturhouse Ożarów Mazowiecki,

11)  10% zniżki na usługi fryzjersko-kosmetyczne
w Salonie fryzjersko-kosmetycznym Julia w Oża-
rowie Mazowieckim,

12)  10% zniżki na napoje i jedzenie na miejscu
w kawiarni Ożarów Café w Ożarowie Mazowie-
ckim (od poniedziałku do niedzieli; oferta nie do-
tyczy tortów i wypieków na wynos), 5% zniżki na 
zorganizowanie urodzin dla dzieci w kawiarni.

Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego
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wanie oraz dobre przewodnictwo” – to główne za-
dania nauczyciela we współczesnej szkole, które 
wskazała Kurator Oświaty.

Uroczystej dekoracji wyróżnionych nauczycieli
i pracowników oświaty dokonali wspólnie Dariusz 
Piątek – Wicewojewoda Mazowiecki oraz Dorota So-
kołowska – Mazowiecki Kurator Oświaty.

Medalami za Długoletnią Służbę zostało odzna-
czonych 63 osoby. Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej wręczono 41 osobom, a 31 zostały uhonorowa-
ne nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Gratulujemy naszej koleżance i cieszymy się, że 
już drugi rok z rzędu wyróżniony został nauczyciel 
naszego gimnazjum. 

 Dyrektor Halina Władyka

Wyróżnienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty
dla nauczycielki z Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim

Pani Dorota Stęp-
niak, nauczycielka his-
torii i WOS-u w Gimna-
zjum im. Bohaterów Pow-
stania Warszawskiego w 
Ożarowie Maz. otrzyma-
ła w dniu 15.10.2015 r. 
nagrodę Mazowieckie-
go Kuratora Oświaty za 
wybitne osiągnięcia dy-
daktyczne, wychowaw-
cze i opiekuńcze.

 „Obdarzenie ucz-
niów mądrością oraz umiejętnościami wyboru, 
kształtowanie ich postaw poprzez własne zacho-

czyniły się do pobicia rekordu, a tym samym 
pokazały, że potrafią ratować ludzkie życie. 
Pamiętajmy, że podjęcie akcji ratowniczej jest 
zawsze lepsze, niż pozostawienie poszkodo-
wanego bez pomocy. Pierwsza pomoc to na-
prawdę proste czystości, które warto sobie co jakiś 
czas przypominać.

Serdecznie dziękuję Panom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz ze Straży Miejskiej z Ożarowa Mazo-
wieckiego, którzy jednocześnie są ratownikami me-

dycznymi, za okazaną nam pomoc w przeprowadze-
niu bicia rekordu. Z ich rąk nasi uczniowie jako na-
jaktywniejsi uczestnicy programu otrzymali „Apteczki 
Małego Ratownika” podarowane przez WOŚP. 

Ewa Felczak

Grecji oraz nauki tańców greckich. Warsztaty były 
także dla uczniów szansą na pogłębienie umiejętno-
ści języka angielskiego.

Nina Gruber

Dzień Grecki w SP 1 w Ożarowie Mazowieckim

W naszym mieście od 2013 roku w sierpniu or-
ganizowany jest Międzynarodowy Festiwal Folkloru. 
Na pierwszym MFF jednym z uczestników był zespół 
z Grecji, którego członkiem jest Apostolia Alepidou 
(Tolia), studentka filologii klasycznej z Salonik.
9 października 2015 r. Tolia gościła w naszej szkole 
podczas Dnia greckiego. Na szkolnych korytarzach 
pojawiły się postaci z mitów greckich: bogowie i bo-
ginie, herosi, nimfy wodne i leśne, a w naszych ubra-
niach dominującym kolorem był biały i niebieski. Na 
uczniów w „najatrakcyjniejszych” strojach starożyt-
nych Greków czekały słodkie niespodzianki . Ucznio-
wie klas IV-VI podczas spotkań z Tolią, prowadzo-
nych za pomocą różnych metod, m.in.: prezentacji, 
nauki poprzez zabawę, zajęć interaktywnych mieli 
możliwość bliższego poznania kultury mieszkańców 
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szkolny z panią przewodnik wybrał się na spacer po 
ogrodzie, a pozostali uczniowie podzieleni na grupy,
z zapałem zabrali się za wykonywanie preparatów
w pracowni. Mogli je zrobić z liścia pokrzywy, pur-
chawki lub brudnej wody. Po krótkim namyśle za-
brali się do pracy. Z zainteresowaniem i ciekawoś-
cią oglądali wykonane preparaty pod mikroskopem 
elektronicznym. Szokiem dla wszystkich był obraz 
brudnej kropli wody. Nikt nie przypuszczał, że żyje 
w niej tak wiele mikroorganizmów np. orzęski i wrot-
ki, które dla ludzi nieprzestrzegających higieny są 

Każdy dzień kończył się „tanecznie” – uczniowie 
poznawali tańce narodowe z krajów wolontariuszy. 
Kroki taneczne nie należały do najłatwiejszych, ale 
uczestnicy w grupie świetnie sobie radzili. Uwieńcze-
niem pobytu było podsumowanie pracy, podziękowa-
nia, przekazanie upominków „sekretnemu przyjacie-
lowi” wylosowanemu na początku spotkania. Każdy 
słuchacz otrzymał certyfikat uczestnictwa wraz z wy-
kazem tematyki, z zakresu której został przeszkolo-
ny, a opiekunowie oraz szkoła zostali wyróżnieni po-
dziękowaniem za współpracę przy organizacji obozu. 
Czas przeznaczony na szkolenie szybko minął. Po-
zostały miłe wspomnienia o wolontariuszach, pen-
sjonacie Słoneczna, wiedza o różnych krajach i kul-
turach, umiejętność zastosowania zwrotów z języka 
angielskiego w praktyce, doświadczenia w autopre-
zentacji i pracy w zespole. Wielu uczniom pozostała 
także nadzieja, że uda się zorganizować kolejny taki 
wyjazd, więc …...warto było!

Nina Gruber

Na wycieczce w Powsinie

SP 1 na EUROWEEKU – Szkoła Liderów w Międzygórzu

Październik - czas złotej jesieni, to dobra pora na 
wycieczkę do Powsina. 26 października uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickie-
wicza w Umiastowie wybrali się z wizytą do Ogrodu 
Botanicznego. Projekcja filmu ukazująca ciekawost-
ki przyrodnicze, występujące w świecie, stanowi-
ła dla nich ogromną atrakcję. Zaciekawieni, pytali
o inne dane dotyczące prezentowanego materiału. 
Byli zadowoleni, gdy okazało się, że na niektóre
z pytań pani prowadzącej zajęcia, oni sami potra-
fili udzielić poprawnej odpowiedzi. Oddział przed-

W dniach 21-25 października 2015 r. grupa 
uczniów z klas piątych i szóstych ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
Mazowieckim przebywała w Międzygórzu, położonym 
wzdłuż dolin Wilczki i Bogoryi w masywie Śnieżnika, 
najwyższej kulminacji polskich Sudetów Wschodnich 
– na europejskim obozie edukacyjnym „Euroweek
– Szkoła Liderów”. Projekt, współfinansowany przez 
Unię Europejską, skierowany jest do młodzieży, 
która chce rozwijać swoje umiejętności społeczne, 
takie jak: praca w zespole, autoprezentacja, przewo-
dzenie w grupie.

Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy z Kenii, 
Azerbejdżanu, Meksyku, Hiszpanii, Francji, Włoch, 
Filipin i Turcji miały formę interaktywnych warszta-
tów, gier symulacyjnych i ćwiczeń praktycznych do-
skonalących posługiwanie się językiem angielskim 
oraz kształcących umiejętności przewodzenia, auto-
prezentacji i pracy w zespole.

Program szkolenia był bardzo napięty. Codzien-
ne zajęcia zaczynały się językowymi zabawami ru-
chowymi „Energizer”, następnie miały miejsce za-
jęcia w grupach, które wymagały od uczniów dużej 
koncentracji uwagi i umiejętności pracy w zespole. 
Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia prezentacji
z krajów wolontariuszy: Kenii, Meksyku i Turcji.
W ramach warsztatów „Mission Imposisible” ucznio-
wie mieli przygotować pokaz mody, nakręcić filmik, 
napisać i wykonać własną piosenkę w języku angiel-
skim. Urozmaiceniem obozu szkoleniowego był wy-
jazd do Bystrzycy Kłodzkiej, Kłodzka oraz wycieczki z 
wolontariuszami do wodospadu „Wilczki” czy zapory 
wodnej.
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groźne. Czystość paznokci i dłoni oglądana pod mi-
kroskopem spowodowała, że po prezentacji wszyscy 
natychmiast szorowali ręce. Tym razem nie trzeba 
było nikogo przekonywać, że brudne ręce, to przyczy-
na wielu chorób, które często sami wprowadzamy 
do naszego organizmu. Nastąpiła wymiana grup i na
spacer po parku wyruszyły dzieci, które skończyły 
zajęcia warsztatowe z preparatami. Widok roślin
w arboretum, wzbudził podziw i zachwyt. Ważne było 
także to, że można było zobaczyć na własne oczy, 
te rosnące w dalekich, gorących krajach, a niektóre
z nich dotknąć i powąchać za zgodą pani przewod-
nik. Dalszy spacer po parku, oglądanie drzew i ro-
ślin tam rosnących, okazał się także dużą atrakcją,
a przekazywane o nich informacje wzbudzały zain-
teresowanie i ciekawość dzieci. Słoneczna pogoda 
dodawała uroku drzewom i krzewom w jesiennej sza-
cie. Czarowały one naszych wycieczkowiczów wszyst-
kimi barwami jesieni. Zmęczeni, ale pełni wrażeń, 

zdobytych wiadomości i interesujących spostrzeżeń, 
powrócili do szkoły i domów. 

 Jadwiga Bieńkowska

gospodarzom o swoich wojskowych celach i zamie-
rzeniach, które nie zawsze mają szczęśliwe zakoń-
czenie. Smuci się z tego powodu młoda dziewczyna 
w piosence „Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani”. 
Otuchy zebranym dodaje pojawienie się Komendan-
ta Józefa Piłsudskiego i śpiewana dla niego pieśń 
„O miłym wodzu”.

Po wierszu „Kto Ty jesteś?” Marszałek i zebrani 
rozprawiają gorąco słowami, „Roty” o wydarzeniach 
z historii Polski. Odjeżdżającym żołnierzom, zasmu-
cone dziewczyny na pożegnanie śpiewają piosenkę 
„Rozkwitały pąki białych róż”.

Oddaniem czci i chwały twórcom Konstytucji 
3 maja, bohaterom powstania listopadowego, 
powstania styczniowego, poległym na frontach 
pierwszej wojny światowej, wojny bolszewickiej
i odśpiewaniem hymnu Polski zakończona zosta-
ła, przygotowana pod kierunkiem pani Jadwigi 
Bieńkowskiej, inscenizacja z okazji 97 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Test z zawartych w przedstawieniu wydarzeń 
przeprowadziła pani dyrektor Grażyna Pytkowska. 
Uczniowie chętnie brali w nim udział i wykazali 
się dużą wiedzą na temat historii naszego kraju, 
dotyczącej powrotu Polski na mapy świata.

 Jadwiga Bieńkowska

11 Listopada – Święto odzyskania niepodległości

Pod takim tytułem uczniowie klasy trzeciej Pub-
licznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Umiastowie  zaprezentowali zebranym insceniza-
cję dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści w 1918 roku. Piosenka pt. „Pierwsza Kadrowa” 
rozpoczęła ich występ. Zaśpiewana z zaangażowa-
niem  radośnie zachęciła widzów do uważnego śle-
dzenia wydarzeń w przedstawieniu. 

Do wiejskiej chaty przybywa polskie wojsko, a gos-
podarze starają się przyjąć ich zgodnie z przysłowiem 
„Czym chata bogata, tym rada”. Ułani za pomocą 
piosenki „Przybyli ułani pod okienko” opowiadają 
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Szelenbaum oraz asystentki: Grażyna Szymankiewicz 
i Krystyna Tyburska.

Proboszcz naszej parafii pogratulował człon-
kom Uniwersytetu nadania sztandaru, podkreślając 
jego rolę w życiu społeczności lokalnych, a także 
odnosząc się do obowiązków wynikających z faktu

Sztandar dla Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dzień 22 października 2015 r. w kronikach Oża-
rowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapisze się 
jako jeden z najważniejszych. W dniu tym Uniwersy-
tet otrzymał sztandar nadany przez władze samorzą-
dowe Ożarowa Mazowieckiego.

Uroczystość nadania sztandaru rozpoczęła się 
Mszą świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Ożarowie Mazowieckim. We mszy uczestniczyli 
członkowie Uniwersytetu oraz licznie zgormadzona 
społeczność naszego miasta. Proboszcz parafii ks. 
Stanisław Zarosa, celebrujący tę uroczystość, po-
święcił sztandar i przekazał go burmistrzowi panu Pa-
włowi Kanclerzowi. Zgodnie z ceremoniałem burmistrz 
zaprezentował zgromadzonym sztandar, a następnie 
przekazał go prezesowi Ożarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - panu Ryszardowi Lubańskiemu, któ-
ry po złożeniu ślubowania, przekazał sztandar pocz-
towi sztandarowemu w składzie: chorąży – Andrzej 

nie pojawiła się za sprawą m.in. Józefa Piłsudskiego. 
Zespół muzyczno-wokalny złożony z uczennic klas 
czwartych, piątych i szóstych zachęcił do wspólnego 
śpiewania pieśni patriotycznych. Dziękujemy bardzo 
Panu Pawłowi Kanclerzowi – burmistrzowi Ożarowa 
Mazowieckiego za udział we wspólnym śpiewaniu,
a następnie Marszu Niepodległości ulicami nasze-
go miasta, którego uczestnikami byli uczniowie klas
IV-VI, dyrekcja szkoły i nauczyciele. Serdeczne po-
dziękowania składamy wszystkim, którzy przyczynili 
się do uświetnienia obchodów Święta Niepodległo-
ści w naszej szkole. 

Nina Gruber

Święto Niepodległości w SP 1 w Ożarowie Mazowieckim

10 listopada 2015 roku na szkolnych korytarzach 
było bardzo odświętnie, a to z okazji uczczenia 97. 
rocznicy Święta Niepodległości, przypadającej 11 lis-
topada 2015 r. Uczniowie w galowych strojach, na-
uczyciele i pracownicy szkoły z kotylionami przypięty-
mi do ubrań, gazetki na szkolnych tablicach świad-
czyły o naszej pamięci o tych, którzy oddali swoje 
życie za wolną Polskę. Uczniowie klas czwartych, 
piątych i szóstych uczestniczyli w „Spotkaniu z histo-
rią Polski”, podczas którego mieli możliwość wysłu-
chania instrumentalnej wersji Roty w wykonaniu ucz-
niów klas szóstych, obejrzenia prezentacji mówiącej
o tym, jak Polska stopniowo znikała z mapy, a następ-

Ciąg dalszy na str. 15.



25 października 2015 o g. 19.00 w kościele NMP 
Królowej Apostołów w Ołtarzewie odbył się nadzwyczajny 
koncert z okazji 25. rocznicy powstania Samorządu Te-
rytorialnego. Na koncert przybyli Burmistrz Ożarowa Ma-
zowieckiego Paweł Kanclerz, Starosta Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego Jan Żychliński, wiceprzewodniczący 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego Leszek Tokarczyk. 
Obecni byli radni, a także były burmistrz Ożarowa pan 
Kazimierz Stachurski.

Jubileusz uświetniony został koncertem Chóru Ka-
meralnego Filharmonii Narodowej pod dyrekcją dr. hab. 
Kazimierza Bukata. Soliści w składzie: Magdalena Do-
browolska – sopran, Samitra Suwannarit – sopran, Jakub 
Burzyński – kontratenor, Agnieszka Mazur – obój baroko-
wy, Tomasz Frycz – wiolonczela barokowa, Roman Szlau-
żys – pozytyw wraz z chórem wykonali uroczysty utwór 
Antonio Vivaldiego – Gloria in D RV 589. Wysłuchanie 
tego dzieła w interpretacji znakomitych śpiewaków oraz 
artystów grających na instrumentach barokowych stało 
się wyjątkową atrakcją. Sylwetki muzyków oraz historycz-
ny kontekst powstania kompozycji Vivaldiego przybliżył 
słuchaczom konferansjer Tomasz Szuran. 

Licznie zgromadzona w ołtarzewskiej świątyni publicz-
ność przyjęła koncert owacją na stojąco. Na zakończenie 

KONCERT Z OKAZJI 25. ROCZNICY
POWSTANIA SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO

11 listopada o godzinie 10.00 w Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazo-
wieckim, odbyła się uroczysta Msza Święta
w intencji Ojczyzny z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości. Po Mszy Św. wysłuchano 
Koncertu Patriotycznego w wykonaniu Orkie-
stry OSP Nadarzyn pod dyrekcją Mirosława 
Chilmanowicza z udziałem solistki Pani Anny 
Żołyniak z Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego.

Koncert Patriotyczny 11 listopada

występu Chór Kameralny Filharmonii Narodowej wykonał 
na bis słynne Alleluja z oratorium Mesjasz Händla. 

Ogromne podziękowania za wsparcie koncertu należą 
się panom: burmistrzowi Pawłowi Kanclerzowi oraz sta-
roście Janowi Żychlińskiemu. Podziękowania za pomoc
w organizacji tego niecodziennego artystycznego wydarze-
nia kierujemy również do gospodarza parafii NMP Królowej 
Apostołów – ks. dr Jacka Smyka SAC oraz do rektora pal-
lotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego – ks. dr 
Waldemara Pawlika SAC.

dr Mariusz Latek



W niedzielę 8 listopada br. Dom Kultury „Uśmiech” 
gościł Lubelską Federację Bardów. Zespół wystąpił w 
kameralnym składzie z Janem Kondrakiem na czele. 
Przybyli na koncert miłośnicy Lubelskiej Federacji Bar-
dów mieli okazję podziwiać niepowtarzalny styl wyko-
nanych utworów i oryginalne brzmienie instrumentów. 
W pamięci zebranej publiczności na długo pozostaną 
teksty przepełnione głęboką refleksją lub subtelnym 
żartem. Usłyszeliśmy m. in. takie utwory, jak: Wstań 
przyjaciółko moja, Raz na walcu, Kare konie, Ataman 
(Miło bracia, miło), Bratki.

W środę 11 listopada br. w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach odbył się  koncert pt. „Najpięk-
niejsza ze wszystkich jest muzyka polska...”. Został on zorganizowany w ramach XIII Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej „Muzyka w barwach jesieni”. Przed licznie zgromadzoną publicznością – mieszkańcami Bronisz oraz 
przedstawicielami lokalnych władz - wystąpił Kwartet Prima Vista w składzie: Krzysztof  Bzówka, Józef Kolinek, 
Piotr Nowicki i Zbigniew Krzymiński. Artyści wykonali utwory słynnych kompozytorów: L. Elsnera, F. Chopina,
K. Lipińskiego i S. Moniuszki.  Wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom koncertu za wspólne, uroczyste uczczenie naszego święta narodowego.

II koncert Festiwalu „Muzyka w barwach jesieni” 
w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach

Koncert Lubelskiej Federacji Bardów

( , ),



PLACÓWKI REALIZUJĄCE SZCZEPIENIA: 

GSPZLO, UL. KONOPNICKIEJ 8, 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI,  
INFORMACJA I REJESTRACJA: 22 722 10 38 W GODZ. 10.00 – 15.00

GSPZLO FILIA W JÓZEFOWIE, UL. LIPOWA 28A, 05-860 PŁOCHOCIN,  
INFORMACJA I REJESTRACJA: 22 722 52 00 W GODZ. 10.00 – 15.00

DZIECI OTRZYMUJĄ SZCZEPIONKĘ 13-WALENTNĄ ,  
KTÓRA DAJE W TEJ CHWILI NAJSZERSZĄ , DOSTĘPNĄ OCHRONĘ PRZED PENUMOKOKAMI 

 
SZCZEPIENIE POPRZEDZONE JEST KONSULTACJĄ Z LEKARZEM PEDIATRĄ

SZCZEPIENIA PRZEZNACZONE SĄ DLA DZIECI W WIEKU OD 24 DO 35 MIESIĄCA  

ŻYCIA, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI, 

POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PRZYJĘCIA  

SZCZEPIONKI PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

Pneumokoki  
wywołują sepsę  
i zapalenie opon  

mózgowo – rdzeniowych.  
 

Szczepiąc swoje  
dziecko – chronisz je.  

 
Nie zwlekaj,  

już dziś zapisz je  
na szczepienie.
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posiadania tak ważnego znaku tożsamościowego. 
Po zakończeniu ceremonii kościelnych poczet 

sztandarowy i uczestnicy uroczystości przemieścili 
się do Domu Kultury Uśmiech, gdzie nastąpiła druga 
część uroczystości.

Głównym punktem programu było wbijanie gwoź-
dzi w drzewce sztandaru przez osoby zasłużone
w dzieło tworzenia warunków godnego życia osobom 
starszym i zapobiegających ich społecznemu wyklu-
czeniu. 

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu 
Uniwersytetu, prezes Zarządu pan Ryszard Lubański 
powitał zgromadzonych gości, wśród nich: panią Wan-
dę Nowicką – wicemarszałkinię Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej, pana Jana Żychlińskiego – Starostę Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego, burmistrza Ożaro-
wa Mazowieckiego – pana Pawła Kanclerza, radnych 
miasta i wielu innych znamienitych osób. 

W przemówieniu powitalnym, na ręce pani Wan-
dy Nowickiej prezes Zarządu złożył podziękowania za 
tworzenie przez władze centralne państwa warunków 
prawnych i organizacyjnych mających na celu popra-
wę jakości życia osób starszych oraz zapobiegają-
cych ich społecznemu wykluczeniu. Zwrócił się do 
lokalnych władz samorządowych z podziękowaniem 
za udzieloną pomoc przy powołaniu Ożarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wyraził również prze-
konanie, że wiedza i doświadczenie seniorów będzie 
z pożytkiem wykorzystywane w życiu społecznym na-
szego miasta i gminy. 

Po oficjalnym powitaniu gości prowadzący uroczy-
stość odczytał nazwiska osób, które decyzją społecz-
ności Uniwersytetu zostały uhonorowane symbolicz-
nym aktem wbicia gwoździa w drzewce sztandaru. 

Przywilejem tym zostały uhonorowane m.in. pani 
Wanda Nowicka, pan Jan Żychliński, pan Paweł Kan-
clerz, pan Andrzej Cichal – przewodniczący Rady Miej-
skiej Ożarowa Mazowieckiego, a także członkowie 
– założyciele Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku: Maria Skornia-Roszij (pośmiertnie) – radna 
naszego miasta oraz inicjatorka powstania Uniwer-
sytetu, Teresa Stempień, Ryszard Lubański, Grażyna 
Szymankiewicz, Wanda Bednarska, Alina Gołaszew-
ska, Ryszard Rydzewski, Stefan Lewandowski, Elżbie-
ta Paderewska, Lilia Połocka, Urszula Prudziłko, Ma-
ria Sułkowska. 

Ważnym elementem uroczystości było przyznanie 
dyplomów uznania dla trojga członków Uniwersytetu: 
koleżance Lidii Rabendzie za organizację i prowadze-
nie działań na rzecz seniorów - członków Ożarowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mających na celu 

zachowanie i poprawę ich sprawności intelektualnej; 
koleżance Bogumile Kuźmie za przybliżanie seniorom 
wartości intelektualnych i patriotycznych podczas wy-
jazdów i wycieczek o charakterze kulturalnym i histo-
rycznym oraz koledze Janowi Kępczyńskiemu za propa-
gowanie zdrowego stylu życia seniorów, wybitne osiąg-
nięcia sportowe oraz godne reprezentowanie Ożarowa 
Mazowieckiego i Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku na zawodach regionalnych i krajowych.

Po zakończeniu ceremonii wbicia gwoździ zapro-
szeni goście złożyli członkom Uniwersytetu gratulacje 
oraz życzenia wytrwałości w dążeniu do założonych 
celów, a także sukcesów w działalności na rzecz 
osób starszych, zapobiegającej ich społecznemu 
wykluczeniu. Wielu uczestników uroczystości wpisa-
ło się do kroniki, przekazując życzenia pomyślności
i sukcesów w działalności na rzecz poprawy jakości 
życia osób starszych.

Odprowadzenie sztandaru zakończyło oficjalną 
część uroczystości. W części artystycznej wystąpi-
ły dwa zespoły ludowe działające pod patronatem 
Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 
Zespół wokalny „Wesołe Wdówki” z filii w Józefowie 
rytmicznymi i energetycznymi piosenkami wprawił 
zgromadzonych w słoneczne klimaty, wzbudzając za-
służony podziw i uznanie. 

Z kolei młodzieżowy zespół „Ożarowiacy” zapre-
zentował wiązankę śląskich pieśni ludowych. Szcze-
gólny aplauz wzbudziła solistka zespołu 12-letnia 
Karolina Kossak, która piosenką „Poszła Karolinka” 
ujawniła niezwykły talent i obycie sceniczne. 

Na zakończenie zespoły „Wesołe Wdówki” i „Oża-
rowiacy”, razem ze zgromadzonymi uczestnikami uro-
czystości odśpiewali piosenkę ludową „Szła dziewecz-
ka do laseczka”, kończącą uroczystość. 

Publiczność gromkimi brawami podziękowała 
zespołom za piękne chwile wzruszeń i doznań arty-
stycznych. 

Tadeusz Kuźma
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Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” dzia-
ła w naszej Gminie i sukcesywnie realizuje Wasze 
inicjatywy. Jego otwarta formuła tworzona przez Was 
– mieszkańców zaowocowała już konkretami. Cieszy 
nas fakt, iż inicjatyw/pomysłów przybywa bo jest to 
najlepszy dowód iż takie miejsce jest nam potrzebne. 
Dla większości mieszkańców nie jest już tajemnicą 
czego od Centrum Inicjatyw Społecznych oczekiwać
i czas pytań „co tutaj jest?” mamy już za sobą.

W tak niedługiej historii odbyły się przy Poznań-
skiej 292 (z Waszej inicjatywy) m.in.: Warsztaty Wi-
zażu „trendy jesień-zima”, specyficzna lekcja „Uwaga
-Nadwaga” jako część ogólnopolskiej akcji pod tym 
samym tytułem  oraz dwa spotkania z dr Dorotą Su-
mińską i Beatą Krupianik – znanymi miłośniczkami 
zwierząt które podzieliły się swoją obszerną wiedzą
w ramach inicjatywy „Pies i Kot czyli porady od A do Z”. 
Sporym zainteresowaniem cieszył się również wykład 
zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ma-
MaMi” poświęcony wychowaniu dzieci do lat 5-ciu.
Obszerne informacje na temat tych spotkań znaleźć 
można na stronie www.cisprzyparku.pl. Tam też do-
wiecie się o przyszłych wydarzeniach, które będziemy 
wspólnie realizować a pojawia się ich coraz więcej.

Obok tych jednorazowych CIS jest też miejscem 
spotkań cyklicznych. Dla przykładu: w poniedziałki

W dniach 6-7 listopada 2015 w Rybniku miał 
miejsce XI Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień 
Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego. W ramach 
tego festiwalu 7 listopada przeznaczono na konkurs 
chóralny. W tym roku w drodze eliminacji komisja fe-
stiwalu dopuściła do udziału w konkursie 14 chórów. 
Do Rybnika przyjechały zespoły z Warszawy, Krako-
wa, Wrocławia, Poznania, Bielska-Białej, ale także

Wydarzenia w Centrum Inicjatyw Społecznych

Złoto i I miejsce dla ożarowskiego chóru Ab Imo Pectore

i czwartki w godzinach przedpołudniowych spotkacie 
tu  Seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, we 
wtorki osoby które wspierają się po zerwaniu z nało-
gami a w piątki – młodzież szkolną która dba o swój 
indywidualny rozwój. CIS jest również „bazą” Klubu 
Biegowego „Ożarów Mazowiecki Biega” – to tutaj 
omawiane są strategie na najbliższe maratony, pół-
maratony czy po prostu bieżące sprawy tego stowa-
rzyszenia. Już pracujemy nad propozycjami stałych 
spotkań dla mam i ich pociech, które coraz chętniej 
zaglądają do CIS ze swoimi maluchami. Będzie też 
coś dla tych z talentem muzycznym.

Wszystkie aktualności znajdziecie na oficjalnej 
stronie  CISu oraz profilu facebook’owym  albo pod-
czas bezpośrednich spotkań. Wystarczy odwiedzić 
Centrum Inicjatyw Społecznych przy Poznańskiej 
292 – najlepiej ze swoim pomysłem, inicjatywą czy 
choćby po to żeby spytać co inni wymyślili i czym 
chcą nas „zarazić”. Pamiętajcie że CIS jest dla Was 
– Wy tworzycie jego „ofertę”

Zapraszamy. Kontakt: tel: 22 292 61 61, mail: 
cis@ozarow-mazowiecki.pl

Michał Kwiatek

Zajęcia seniorów z OUTW

z mniejszych miejscowości, jak Wejherowo czy Ku-
rów. W ramach konkursu chóralnego wyodrębniono 
3 kategorie:  chóry jednorodne, chóry kameralne (do 
24 osób), chóry mieszane (powyżej 24 osób).

Najwięcej zespołów startowało w kategorii chó-
rów kameralnych (7 chórów).

Prezentacjom zespołów przysłuchiwało się jury
w składzie: dr Milan Kolena – przewodniczący jury 
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To inicjatywa stworzona przez Nas dla 
Was. Ożarów Mazowiecki Biega to grupa 
ludzi, których łączy jedna wspólna pasja – 
BIEGANIE. Od października spotykamy się 
na regularnych treningach, które przezna-
czone są dla każdego, niezależnie od jego 
poziomu zaawansowania. 

Szczególnie zapraszamy osoby, któ-
re chcą rozpocząć swoją przygodę z bie-
ganiem, ale nie wiedzą od czego zacząć. 
Oczywiste jest również, że klub będzie 
chciał wspierać osoby, dla których bie-
ganie to styl życia. Wiele osób z naszej 
gminy startuje w zawodach biegowych na 
terenie całego kraju jak i za granicą. Wierzymy, że 
w przyszłym roku będziemy mogli wspólnie organi-
zować wyjazdy na zawody i godnie reprezentować 
nasze miasto i gminę.

Nade wszystko zależy nam by szerzyć bieganie 
jako formę spędzania wolnego czasu oraz jedną
z najlepszych sportowych aktywności, dając miesz-
kańcom Ożarowa Mazowieckiego szanse na zdrowy 
tryb życia. 

Ożarów Mazowiecki Biega

Zaczynaliśmy od grupy 3 osób ☺ Tak, dokładnie 
była Nas garstka. Obecnie jest nas blisko 30 osób. 
To są fakty. Przyjdź do Nas i pobiegaj z Nami. 

Spotykamy się w poniedziałki, wtorki i czwartki 
o godzinie 20:20 na bieżni przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Treningi są bezpłat-
ne!

We wtorki i czwartki treningi odbywają się pod 
okiem profesjonalnego trenera Macieja Żukiewicza, 

(Uniwersytet Sztuki w Bratysławie), 
prof. zw. Benedykt Błoński – Uniwer-
sytet Warmińsko-Mazurski w Olszty-
nie, dr. hab. Iwona Bańska – Akade-
mia Muzyczna w Katowicach.

Nasz zespół wykonał poniższe 
kompozycje: Giovanni Pierluigi da 
Palestrina – O Domine Jesu Christe, 
Antoni Szaliński – Krzak dzikiej róży, 
Piotr Jańczak – Libera me, Ruben Gar-
cia Martin – Veni Creator Spiritus.

Chór Ab Imo Pectore z Ożarowa 
Maz. zaprezentował się bardzo do-
brze. Z niecierpliwością oczekiwali-
śmy ogłoszenia wyników konkursu w 
wypełnionej po brzegi publicznością 
rybnickiej bazylice. Jury doceniło nasz występ – z wy-
nikiem 95 pkt. zdobyliśmy złoty dyplom i I miejsce
w kategorii chórów kameralnych. Jest to nasz pierw-
szy tak duży sukces na konkursie międzynarodowym. 
Do tej pory chór Ab Imo Pectore kilkakrotnie już się-
gał po złoto, jednak na konkursach ogólnopolskich 
lub lokalnych. Warto zaznaczyć, że na tegorocznym 

konkursie w Rybniku za nami upla-
sowały się m.in. znane akademickie 
chóry działające na renomowanych 
warszawskich uczelniach – WAT czy 
SWPS.

Występ w odbywającym się w 
pięknej bazylice koncercie laurea-
tów był dla nas wielką przyjemnoś-
cią i zaszczytem. Naszej prezenta-
cji przysłuchiwała się licznie zgro-
madzona publiczność, wśród której 
znaleźli się także prezydenta mia-
sta Rybnik oraz rybnicki starosta.

Pragnę gorąco podziękować 
Panu Burmistrzowi oraz Pani Dyrek-
tor Domu Kultury „Uśmiech”, dzięki 

którym uczestnictwo chóru Ab Imo Pectore w tak pre-
stiżowym, międzynarodowym konkursie stało się moż-
liwe. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy 
w dalszym ciągu godnie reprezentować miasto Ożarów 
Mazowiecki i stanowić jego wizytówkę w sferze kultu-
ry. 

dr Mariusz Latek
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który jest Trenerem Wicemistrza Świata, mistrza 
kraju w biegu 24h – Pawła Szynala. Występował
w programie „Biegajmy razem” w TVP1 u boku le-
gendy polskiego maratonu, Jerzego Skarżyńskiego. 
Obecnie zajmuje się szkoleniem amatorów biegania 
oraz dziennikarstwem sportowym. Publikuje teksty 
w różnych mediach o charakterze biegowo-lekkoatle-

tycznym na czele z największym serwisem tego typu 
w kraju – BIEGANIE.PL.

Zapraszamy! Można Nas znaleźć również na Facebo-
oku: www.facebook.com/OzarowMazowieckiBiega/

Iwona Parzniewska
Małgorzata Alicja Pietrzak

Blisko 70-letnia tradycja świadomego i odpo-
wiedzialnego gromadzenia w ożarowskiej bibliotece 
publicznej materiałów archiwalnych dokumentują-
cych zmiany zachodzące w życiu naszej społecz-
ności zaowocowała bogatym zbiorem publikacji 
umieszczonych w formie e-dokumentów w Mazowie-
ckiej Bibliotece Cyfrowej, będącej główną regional-
ną biblioteką cyfrową Mazowsza, mającą na celu 
digitalizację i prezentację w Internecie dziedzictwa 
kulturowego regionu. 

Zamieszczone przez Bibliotekę Publiczną w Oża-
rowie Mazowieckim materiały z ziemi ożarowskiej 
charakteryzują się dużą różnorodnością. Czytelnicy 
odnajdą w cyfrowej kolekcji m.in. niezwykle cenne 
dokumenty życia społecznego zarejestrowane w Kro--
nikach Szkoły Podstawowej w Macierzyszu. Doku-
ment ukazuje historię placówki edukacyjnej u progu 
przemian ustrojowych pierwszej połowy XX wieku. 
Kolejne cymelia biblioteczne stanowią rękopisy au-
torstwa Lecha Sedlaczka, opisujące historię ziemi 
ożarowskiej od czasów najdawniejszych. Autor podą-
ża Śladami ludzi i historycznych wydarzeń w gminie 
Ożarów Mazowiecki, spisał również wspomnienia
z okresu II wojny światowej w pamiętniku zatytuło-
wanym Ryngraf. 

W historię i kulturę regionu wpisani są księża 
Pallotyni, których dorobek naukowo-wychowawczy 
na rzecz społeczeństwa jest nam wszystkim znany. 
Dzięki współpracy z naszą biblioteką do rąk czytelni-
ków Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej zostały oddane 
cztery tytuły przedwojennych katolickich czasopism, 
pochodzących właśnie z ich zbiorów. Jednym z nich 
jest Królowa Apostołów (1908-1939), miesięcznik 
dotyczący misji oraz kultu maryjnego, przeznaczo-
ny dla wszystkich pragnących pogłębiać swoją reli-
gijność. Kolejny - to pisemko dla dzieci i młodzieży 
Mały Apostoł (1920-1939), które zachęcało młode 
pokolenie do wytrwałej pracy nad sobą. Przedsta-
wiało cykle nauk katechizmowych, artykuły misyjne 

Dziedzictwo naszego regionu w Bibliotece Cyfrowej

oraz opisy żywotów świętych. Następny tytuł, Apo-
stoł wśród świata (1928-1939), przekazywał relacje 
z pracy misyjnej zarówno członków zgromadzenia jak 
i osób świeckich zaangażowanych w szeroko rozu-
miany humanitaryzm. I jeszcze Młodzież katolicka 
(1932-1939) - pismo o różnorodnej treści skierowa-
ne do szerokiego kręgu odbiorców. Czytelnicy odnaj-
dywali w nim zarówno coś dla ducha, jak też humor 
i rozrywkę jako nierozłączny element życia młodego 
pokolenia. 

Bogactwo i różnorodność życia naszego regionu 
opisuje, również zdigitalizowany, obecnie ukazujący 
się w nowej odsłonie Informator Ożarowski (1994-
2013). W treści przekazuje on relacje z działalności 
władz miejskich i lokalnych organizacji społecznych, 
informuje o ciekawych wydarzeniach w gminie i za-
prasza do udziału w bogatym życiu kulturalnym na-
szego miasta. Niezwykle cenną publikacją jest naj-
nowsza monografia albumowa - Powiat warszawski 
zachodni, która daje w pigułce przekrojowy obraz 
historii ziem wchodzących w skład obszaru admini-
stracyjnego powiatu, jego tła historycznego, gospo-
darczego rozwoju regionu, mocnych stron w postaci 
atutów środowiskowych, architektonicznych i insty-
tucjonalnych, wydarzeń kulturalnych i sportowych
z uwzględnieniem postaci wywodzących się z terenu 
powiatu. 

Zachęcamy wszystkich czytelników do odwie-
dzania strony Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej i do 
zgłębiania treści w/w publikacji, których autorzy od 
pokoleń dbają o historię i ciągłość kultury nasze-
go regionu. Opisane zbiory dostępne są pod adre-
sem http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra oraz ze 
strony internetowej Biblioteki Publicznej w Ożarowie 
Mazowieckim http:biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
w zakładce Biblioteki cyfrowe/Mazowiecka Bibliote-
ka Cyfrowa.

Agata Dybowska
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
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Pani Doktor, w życiu codziennym rodzice mu-
szą podejmować wiele trudnych decyzji związanych
z rozwojem i zdrowiem swoich dzieci. Część z nich do-
tyczy rozszerzenia zakresu uodporniania dzieci prze-
ciw chorobom zakaźnym. Rodzice każdego dnia są 
poddawani medialnej ofensywie, także w tej istotnej 
dla nich kwestii zdrowia dziecka. Odbierają różno-
rodne, często sprzeczne informacje na temat bezpie-
czeństwa i skuteczności szczepień. Do szczepień za-
lecanych przez lekarzy pediatrów należą szczepienia 
przeciwko pneumokokom. Szczepienia te są w tej
chwili bezpłatnie realizowane w naszej Gminie. Czy 
warto z nich skorzystać? Jeśli tak, dlaczego? 

AP: Oczywiście, z całą pewnością warto gdyż 
mamy prawdopodobnie jedyną szanę na bezpłatne 
szczepienie małych dzieci, w wieku pomiędzy 24

Szczepienia przeciwko pneumokokom

a 35 miesięcem życia. Szczepienia te będę dotyczyć 
dzieci, które dotychczas nie zostały zaszczepione. 

Jakie są wskazania do szczepienia?
AP: Szczepienie przeciw pneumokokom należy 

do szczepień z grupy zalecanych, o których lekarz 
ma obowiązek poinformować rodziców. Szczepienie 
to jest zalecane niemowlętom, małym dzieciom, ale 
także młodzieży i osobom starszym – o czym czasa-
mi się niestety zapomina. 

Szczepienia przeciwko pneumokokom są zaleca-
ne szczególnie dzieciom z zaburzeniami odporności, 
wcześniakom, dzieciom uczęszczającym do żłobków 
i przedszkoli – gdzie narażenie na zachorowanie 
jest większe niż wśród dzieci, które wychowują się
w domu. Trzeba jednak pamiętać, że dom nie chroni 
przed pneumokokami. W rodzinach wielodzietnych 

Trwa akcja bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci mieszkających na terenie Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki. Dzięki decyzjom lokalnych władz, w bieżącym roku ochronę przed bakteriami 
wywołującymi sepsę i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych otrzyma około 80 dzieci. Szczepieniem 
objęte zostaną maluchy w wieku pomiędzy 24 a 35 miesiącem życia. Dzieci otrzymają szczepionkę
13 – walentną, stanowiącą w tej chwili najszerszą z dostępnych na rynku ochronę przed pneumokokami. 
Na pytania dotyczące infekcji wywołanych przez bakterie pneumokokowe odpowiada doktor Agnieszka 
Pawluczyk – pediatra, specjalista chorób płuc.  

na instrumentach barokowych stało się wyjątkową 
atrakcją. Sylwetki muzyków oraz historyczny kon-
tekst powstania kompozycji Vivaldiego przybliżył słu-
chaczom konferansjer Tomasz Szuran. 

Licznie zgromadzona w ołtarzewskiej świątyni 
publiczność przyjęła koncert owacją na stojąco. Na 
zakończenie występu Chór Kameralny Filharmonii 
Narodowej wykonał na bis słynne Alleluja z orato-
rium Mesjasz Händla. 

Ogromne podziękowania za wsparcie koncertu 
należą się panom: burmistrzowi Pawłowi Kanclerzo-
wi oraz staroście Janowi Żychlińskiemu. Podzięko-
wania za pomoc w organizacji tego niecodziennego 
artystycznego wydarzenia kierujemy również do go-
spodarza parafii NMP Królowej Apostołów – ks. dr 
Jacka Smyka SAC oraz do rektora pallotyńskiego 
Wyższego Seminarium Duchownego – ks. dr Walde-
mara Pawlika SAC.

dr Mariusz Latek
Fotorelacja na stronach kolorowych.

Koncert z okazji 25. Rocznicy Powstania Samorządu Terytorialnego

25 października 2015 o g. 19.00 w kościele NMP 
Królowej Apostołów w Ołtarzewie odbył się nadzwy-
czajny koncert z okazji 25. rocznicy powstania Samo-
rządu Terytorialnego. Na koncert przybyli Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz, Starosta 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliń-
ski, a także wiceprzewodniczący Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego Leszek Tokarczyk. Obecni byli 
radni, a także były burmistrz Ożarowa pan Kazimierz 
Stachurski.

Jubileusz uświetniony został koncertem Chóru 
Kameralnego Filharmonii Narodowej pod dyrekcją 
dr. hab. Kazimierza Bukata. Soliści w składzie: Mag-
dalena Dobrowolska – sopran, Samitra Suwannarit 
– sopran, Jakub Burzyński – kontratenor, Agnieszka 
Mazur – obój barokowy, Tomasz Frycz – wiolonczela 
barokowa, Roman Szlaużys – pozytyw wraz z chórem 
wykonali uroczysty utwór Antonio Vivaldiego – Gloria 
in D RV 589. Wysłuchanie tego dzieła w interpreta-
cji znakomitych śpiewaków oraz artystów grających 
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też ryzyko zachorowania jest wyższe niż w rodzinach, 
w których jest jedno dziecko. 

Jak przebiega choroba? 
AP: Choroba przebiega bardzo różnie. Może to 

być infekcja zlokalizowana w górnych drogach od-
dechowych taka jak: zapalenie ucha środkowego, 
zapalenie gardła, a także zlokalizowana w dolnych 
drogach oddechowych np. zapalenie oskrzeli, od-
oskrzelowe zapalenie płuc lub zapelnie spojówek 
czy zapalenie stawów. Groźniejsze są zakażenia in-
wazyjne czyli sepsa, zapalenie płuc z bakteriemią, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 

Jak wygląda leczenie chorób wywołanych przez 
pneumokoki?

AP: Pneumokok jest bakterią, więc leczenie pole-
ga zawsze na podaniu antybiotyków. Długość lecze-
nia antybiotykami zależy od ciężkości zakażenia oraz 
od ewentulanych powikłań. Powikłania są najbardziej 
niebezpieczne w zapaleniu płuc, sepsy, zapaleniu 
opon mózgowo-rdzeniowych, gdzie choroba może po-
zostawić trwałe następstwa mimo prawidłowo wdro-
żonej antybiotykoterapii. W zapaleniu opon mózgowo-
rdzeniowych mogą wystąpić powikłania neurologiczne 
takie jak: głuchota, porażenie nerwów czaszkowych, 
trwałe ubytki funkcji układu nerwowego nawet do 
50%. Powikłania przy zapleniu płuc to ropniak opłuc-
nej, wysięg opłucnej, marskość płuca, posocznicza. 
Pneumokoki coraz trudniej się leczy gdyż bakterie 
te coraz częściej uodparniają się na popularne anty-
biotyki. W tej sytuacji szczepienia ochronne przeciw 
pneumokokom są tym bardziej wskazane. Szczepie-
nie polega na podaniu szczepionki domięśniowo. 
Liczba dawek zależy od wieku dziecka. Im młodsze 
dziecko tym większa ilość dawek. Dla dziecka powy-
żej drugiego roku życia wystarczy jedna dawka. 

Jaka jest skuteczność szczepionki przeciw 
pneumokokom? 

AP: Skuteczność jest bardzo wysoka. Widać to 
szczególnie na populacji dziecięcej w Kielcach, gdzie 
od 2006 roku bezpłatnie szczepione są wszystkie, 
nowonarodzone dzieci. W grupie dzieci do 2 roku 
życia zaobserwowano spadek liczby hospitalizacji
z powodu zapaleń płuc o ok. 70%. Dowodzi to sku-
teczności stosowanej szczepionki w redukcji pneu-
mokokowego zapalenia płuc u dzieci, które jest obec-
nie najczęstszą przyczyną ich hospitalizacji. Kielecki 
program szczepień ujawnił także przewidywane zja-
wisko odporności środowiskowej. Na zaszczepieniu 
dzieci skorzystali także pośrednio dorośli, zwłasz-
cza osoby starsze (u których z wiekiem radykalnie 
spada odporność organizmu). Wśród osób powyżej 

65 r.ż. liczba zachorowań na zapalenie płuc spadła
o 50%: z ok. 2 tys. na 100 tys. w roku 2005, do ok. 
1 tys. na 100 tys. w 2009 r.

Czy ta szczepionka jest bezpieczna? 
AP: Szczepionka Prevenar 13 jest szczepionką 

sprawdzoną i całkowicie bezpieczną . 
Pani Doktor bardzo wiele mówi się w tej chwili o tzw. 

NOP – Niepożądanych Odczynach Poszczepiennych.
Co to takiego i czy rodzice powinni się ich obawiać? 

AP: Niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) 
stanowi każde zaburzenie stanu zdrowia jakie wystę-
puje po szczepieniu. Reakcje te mają szeroki zakres 
od łagodnych (np. niewysoka gorączka, gorsze sa-
mopoczucie, miejscowy obrzęk lub zaczerwienienie) 
aż do rzadkich, ale poważnych zagrażających życiu. 
Przed każdym szczepieniem rodzice są informowani 
o możliwości ich wystąpienia i poinstruowani jak po-
stąpić w takiej sytuacji. Każdy objaw budzący niepo-
kój rodziców może być skonsultowany z lekarzem.

Z jakimi odczynami poszczepiennymi Pani, jako 
lekarz praktyk ma styczność najczęściej?

AP: W mojej 25 letniej praktyce nie miałam przy-
padku poważnych powikłań poszczepiennych. Naj-
częściej po szczepieniu dzieci mają nieco podwyż-
szoną temperaturę ciała (do 38 stopni). Czasami 
występuje zaczerwienienie albo obrzęk w miejscu 
podania szczepionki. Dzieci są też nieco rozdrażnio-
ne, ale chyba najczęściej rodzice zgłaszają, że dzie-
cko dłużej i lepiej spało po szczepionce. 

Czy Pani, jako pediatra zaleca rodzicom szcze-
pienia przeciwko pneumokokom? 

AP: Zalecam szczepienia przeciwko pneumoko-
kom. Zauważyłam, że dzieci zaszczepione przeciwko 
pneumokokom chorują dużo mniej, a infekcje prze-
chodzą łagodniej. 

Jakie dzieci mogą skorzystać z programu reali-
zowanego w naszej Gminie? 

AP: Program przeznaczony jest dla dzieci w wie-
ku pomiędzy 24 a 35 miesiącem życia. W tym roku 
planujemy zaszczepić około 80 dzieci. Gmina prze-
widuje realizację Programu również w 2016 roku.
W pierwszej kolejności do udziału w Programie za-
chęcam rodziców dzieci, które w tym roku kończą
35 miesiąc życia. W przyszłym roku nie będzie już ta-
kiej możliwości. Koszt szczepienia w całości pokrywa-
ny jest z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki. Rodzice 
nie ponoszą żadnych, dodatkowych kosztów.

Gdzie można zgłosić się na szczepienie? 
AP: Program realizowany jest w dwóch placówkach: 

w Ożarowie Mazowieckim w Gminnym Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego przy ul. 
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Konopnickiej 8 oraz w Filii Gminnego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Li-
powej 28A, w Józefowie. Rejestracja odbywa się od 
poniedziałku do piątku w godz. 10.00–15.00.

Co jeszcze chciałaby Pani powiedzieć rodzicom
z naszej Gminy, którzy wahają się co do szczepienia? 

AP: Sukcesy programów szczepień ochronnych 
są oczywiste. Po szczepieniu zapadalność na wiele 
groźnych i niekiedy śmiertelnych chorób zakaźnych 

spada wielokrotnie. Rodzice wyolbrzymiają ryzyko 
odczynów poszczepiennych, a zapominają o ko-
rzyściach wynikających ze szczepień. Szczepienia 
ochronne są jedną z najbezpieczniejszych i naj-
bardziej efektywnych inwestycji w zdrowie dziecka. 
Chciałabym, żeby rodzice decyzją o szczepieniu 
przeciw pneumokokom wyprzedzili ten bardzo groź-
ny drobnoustrój i zabezpieczyli swoje dziecko.

Agnieszka Wietecha

Przebudowa stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim

W ostatnim numerze Informatora przy okazji in-
formacji o Szybkiej Kolei Miejskiej został poruszony 
temat naszej stacji PKP. Obecny jej stan – kładka
z kilkudziesięcioma schodami w górę i w dół – unie-
możliwia lub bardzo utrudnia dostanie się na peron 
i korzystanie z komunikacji pociągowej zarówno 
osobom niepełnosprawnym, jak i matkom z dzieć-
mi w wózkach oraz podróżnym przewożącym rower.
W związku z tym planowana jest gruntowna przebudo-
wa całej stacji PKP. Jak już informowaliśmy, konsor-
cjum firm IDOM Ingenieria y Consultoria-Lider oraz 
IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.
przygotuje w ciągu roku szczegółową dokumenta-
cję potrzebną do realizacji tego zadania. W związku
z tym, wraz z radnym gminy p. Przemysławem Janow-
skim, wystosowaliśmy pismo do PKP PLK z następu-
jącymi pytaniami:

1. W którym miejscu będą usytuowane przejścia 
podziemne?

2. Czy w projekcie została uwzględniona winda, 
która ułatwi pasażerom niepełnosprawnym dostanie 
się na peron oraz wydostanie się z peronu na teren 
miasta?

3. Czy na peronach będą wyświetlacze informu-
jące pasażerów o odjazdach i ewentualnych opóź-
nieniach poszczególnych pociągów?

4. Czy planowane są ekrany dźwiękochłonne? 
Jeśli tak, to w którym miejscu stacji? Jaka firma bę-
dzie robiła ewentualne pomiary hałasu?

5. W którym miejscu planowane są tory odstaw-
cze dla pociągów podmiejskich?

Obecnie czekamy na odpowiedź spółki PKP PLK 
i postaramy się poinformować o niej jak najszybciej 
w następnych numerach Informatora. Ewentual-
ne Państwa pytania i sugestie proszę kierować na 
adres e-mailowy Informatora. 

dr Mariusz Latek

Bez względu na źródło naszego zadłużenia, jego 
wysokość oraz to, komu jesteśmy winni pieniądze, po 
upływie określonego czasu możemy odmówić zapłaty, 
a nasz wierzyciel, co do zasady będzie musiał się pogo-
dzić ze stratą. Jest to instytucja tzw. przedawnienia.

W zależności od źródła zadłużenia różny jest 
okres, po jakim można się powoływać na przedaw-
nienie. Okres ten należy liczyć od dnia, w którym 
powinna była nastąpić zapłata. Bez znaczenia jest 
dzień zawarcia umowy. Może się też zdarzyć tak, że 
strony nie uzgodniły terminu spłaty zadłużenia i w ta-
kim przypadku przedawnienie rozpocznie swój bieg od
dnia, w którym wierzyciel wezwie dłużnika do zapłaty.

Zgodnie z artykułem 118 kodeksu cywilnego, jeże-
li przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin prze-
dawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia 
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 3 lata. Wskazane terminy 
należy jednak traktować w pewnym sensie przykłado-
wo, bowiem przepisów szczególnych wprowadzających 
inne terminy jest wiele. Dla swojego bezpieczeństwa – 
zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i wierzyciela, 
zawsze warto skonsultować swój konkretny przypadek 
ze specjalistą.

Należy pamiętać, że przedawnienie nie jest brane 
pod uwagę automatycznie po upływie jednego z w/w 

PRAWNIK RADZI...
Przedawnienie, czyli upływ czasu na naszą korzyść
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Mieszkańcy Gmi-
ny Ożarów Mazowie-
cki mogą korzystać 
z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych 
przez prawników Kancelarii Kalinowski Wojciń-
ski Korzybski Sp. j. w ramach projektu „Praw-
nik Pierwszego Kontaktu” w każdy piątek w go-
dzinach 14:00 – 16:00.

W celu uzyskaniu porady należy umówić się 
telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00-17:00 pod numerem: 22 652 31 15.

terminów. Jeśli jesteśmy czyimś dłużnikiem i nasz 
wierzyciel wystąpi do sądu z pozwem o zapłatę, sąd 
weźmie pod uwagę przedawnienie tylko, jeśli oświad-
czymy, że podnosimy zarzut przedawnienia. Z kolei 
jeśli postępowanie toczy się już przed komornikiem, 
konieczne jest wniesienie do sądu przez dłużnika tzw. 
pozwu przeciw-egzekucyjnego i żądanie w takim po-
zwie pozbawienia wykonalności orzeczenia, z którego 
komornik egzekwuje należność. Jeśli termin przedaw-
nienia skutecznie upłynął, złożenie takiego oświadcze-
nia spowoduje, że sprawę wygramy i wierzyciel będzie 
dodatkowo musiał ponieść koszty postępowania.

Dopóki jednak omawiany termin nie upłynie, wie-
rzyciel dysponuje kilkoma możliwościami, dzięki któ-
rym może nie dopuścić do przedawnienia swojego 
roszczenia. Jednym ze sposobów jest zawarcie przez 
wierzyciela z dłużnikiem ugody, w której ustalone zo-
staną nowe terminy zapłaty lub uzyskanie od dłużnika 
oświadczenia, że dłużnik uznaje swój dług. Uznanie dłu-
gu powoduje tzw. przerwanie biegu przedawnienia, czyli 
że właściwy dla danego przypadku termin liczony jest 
od nowa. Przerwanie biegu przedawnienia spowoduje 
również podjęcie przez wierzyciela czynności przed są-
dem, komornikiem lub innym właściwym organem. Co 
więcej, tak długo, jak będzie się toczyć takie postępo-
wanie, tak długo bieg przedawnienia będzie zawieszo-
ny. Ponadto, w przypadku wydania przez sąd wyroku 
zasądzającego spłatę zadłużenia, bez względu na to, 
jaki był w tym danym przypadku termin przedawnienia, 
od chwili wydania wyroku będzie on wynosić 10 lat.

Trzeba też pamiętać, że bieg przedawnienia w ogó-
le się nie rozpoczyna, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: 
co do roszczeń dzieci przeciwko rodzicom – przez czas 
trwania władzy rodzicielskiej; co do roszczeń osób 
niemających pełnej zdolności do czynności prawnych 

przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę 
– przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub 
kurateli; co do roszczeń jednego z małżonków przeciw-
ko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa; co do 
wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej upraw-
niony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym 
właściwym organem – przez czas trwania przeszkody.

Ponadto, przedawnienie względem osoby, która nie 
ma pełnej zdolności do czynności prawnych (np. dzie-
cka lub kogoś, kto został ubezwłasnowolniony), nie 
może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch 
od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego 
albo od ustania przyczyny jego ustanowienia, chyba że 
termin przedawnienia byłby krótszy niż 2 lata.

To temat na tyle złożony, że nie sposób wyjaśnić 
go w jednym, krótkim tekście. W kolejnym artykule 
pozostaniemy przy temacie przedawnienia, omawia-
jąc zagadnienia związane z działaniami firm windyka-
cyjnych.

Marcin Wojciński,
radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych

Kalinowski, Wojciński Korzybski Sp. j. 

Dzień Zwierzaka i Dzień Czekolady w SP 1 w Ożarowie Mazowieckim

W dniach 6-8 X 2015 r. z okazji Dnia Zwierząt ob-
chodzonego 4 października 2015 r. uczniowie naszej 
szkoły zorganizowali zbiórkę darów (karmy, koców, 
zabawek i pieniędzy) dla schroniska w Milanówku. 
Zebraliśmy 37 kilogramów karmy, puszki dla psów
i kotów, zabawki, kocyki oraz 330 zł ze sprzedaży 
ciast i ciasteczek z okazji Dnia Czekolady. 

5 XI uczniowie z Samorządu Uczniowskiego poma-
gający w zbiórce wraz z paniami Niną Gruber i Joanną 
Zwierzchowską udali się do Schroniska w Milanówku. 
Celem wizyty było dostarczenie zebranych w szkole da-
rów i pieniędzy. Na miejscu mogliśmy zobaczyć zwie-

rzęta tam mieszkają-
ce, poznać historię-
Nili, Nasy, Neptuna, 
Zeusa i wielu innych 
psów i kotów, poba-
wić się z nimi i dać im 
odrobinę zaintereso-
wania i pieszczot od człowieka. Akcja w naszej szkole 
nie była przeprowadzana po raz pierwszy i z pewnoś-
cią będzie miała kontynuację. Dziękujemy uczniom
i rodzicom za pomoc, okazaną troskę i dobre serce!
                                                        Nina Gruber
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KALENDARIUM DOMU KULTURY UŚMIECH – GRUDZIEŃ 2015

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

4, 11, 18 grudnia – piątek Dyżur pracowni-
ków Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu

6 grudnia – niedziela – godz. 16.30 Rozświe-
cenie choinki gminnej przed Centrum Inicjatyw 
Społecznych (przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej 
i Poniatowskiego) w Ożarowie Mazowieckim. 
Wstęp wolny.

13 grudnia – niedziela – godz. 17.00 Wer-
nisaż pokonkursowy – „Mój projekt ożarowskiej 
kartki świątecznej”

14 grudnia – poniedziałek – godz. 19.00 
Spektakl pt.: „Warto mieć wartości” w wykona-
niu dziecięcej grupy teatralnej. Wstęp wolny!

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

12 grudnia – sobota – godz. 8.00-14.00 Spot-
kanie świąteczne Związku Niewidomych „Biała La-
ska”.

13 grudnia – niedziela – godz. 15.00 Spotka-
nie z Mikołajem. Wystąpi Teatr Wariacja. Wstęp 
wolny.

20 grudnia – niedziela – godz. 15.00-18.00 
Warsztaty świąteczne

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15                                                                                                                                               

6 grudnia – niedziela – godz. 16.00 Spot-
kanie opłatkowe seniorów współorganizowane 
przez Koło Emerytów i Rencistów nr 8

13 grudnia – niedziela – godz. 15.00-18.00 
Rodzinne warsztaty świąteczne oraz występ gru-
py teatralnej ze spektaklem „Opowieść Wigilijna”
i grupy tanecznej z programem „Taneczna Gwiazd-
ka”. Wstęp wolny.

20 grudnia – niedziela – godz. 15.00 Świą-
teczne spotkanie z Mikołajem oraz aktorami z Te-
atru Złoty Dukat! Wstęp wolny.

Pod koniec roku kulturalnego, na przełomie 
maja i czerwca 2015 roku pod opieką Pani Katarzy-
ny Cyniak-Górneckiej uczestnicy zajęć plastycznych
z Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowie-
ckim wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Pie-
niądz przyszłości”. Konkurs polegał na wykonaniu 
dowolną techniką plastyczną pracy na temat „Jak 
wyobrażasz sobie pieniądz przyszłości?”

Spośród wielu prac plastycznych nadesłanych 
z całej Polski, jury wyróżniło dzieła naszych małych 
artystów z Gminy Ożarów Mazowiecki. Według dzie-
ci banknoty w przyszłości będą kolorowe jak tęcza, 
będą spadały z nieba jak deszcz lub będą rosły na 
drzewach. Pomysłowe i oryginalne wykonanie zagwa-
rantowało sukces naszych podopiecznych.

Oto lista nagrodzonych:
I miejsce: Paulina Sierhej 9 lat
II miejsce: Marysia Głodek 9 lat, Małgosia Sobiecka 
9 lat

Sukces małych artystów w ogólnopolskim konkursie plastycznym

II miejsce: Paulina Kozdrowicka 7 lat, Rafał Żbikow-
ski 7 lat, Ania Witek 7 lat

W konkursie można było zdobyć wiele cennych 
nagród, np. pobyt w apartamencie w Krakowie, po-
byt w kwaterze prywatnej w Sopocie oraz w innych 
hotelach w całej Polsce, gry komputerowe, gry plan-
szowe, bilety do parku rozrywki, darmowe lekcje tań-
ca i wiele innych wartościowych nagród. 

Celem konkursu było m.in.poszerzenie świado-
mości dzieci dotyczącej pieniędzy oraz ich funkcji
w gospodarce, przybliżenie ich historii, upowszech-
nianie systematycznego oszczędzania i racjonalne-
go gospodarowania pieniędzmi wśród dzieci oraz po-
pularyzacja pozytywnych postaw przedsiębiorczych.

Organizatorem konkursu plastycznego dla dzie-
ci „Pieniądz przyszłości” był Mateusz Pawłowski, 
uczeń klasy III Technikum Administracyjnego przy 
SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej
w Chorzowie.

Instruktor Katarzyna Cyniak-Górnecka
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Harmonogram wykorzystania urządzenia kontrolno-pomiarowego
„Fotorapid CM” nr fabr. 019

Harmonogram pomiaru prędkości urządzeniem kontrolno-pomiarowym „Fotorapid CM” prowadzony na terenie 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki przez Straż Miejską w Ożarowie Mazowieckim w grudniu 2015 r.

data miejsce

01.12.2015 STRZYKULSKA

07.12.2015 SZELIGOWSKA

08.12.2015 POŁUDNIOWA

09.12.2015 SOCHACZEWSKA /KAPUTY/

10.12.2015 UMIASTOWSKA LUB  ŚWIERKOWA

11.12.2015 NOWOWIEJSKA /POGROSZEW/

14.12.2015 SOCHACZEWSKA  /WIERUCHÓW/

15.12.2015 OŻAROWSKA

16.12.2015 PIASTOWSKA

17.12.015 ŚWIERKOWA

18.12.2015 ZABOROWSKA

21.12.2015 SOCHACZEWSKA 89 /MACIERZYSZ/

22.12.2015 NOWOWIEJSKA / POGROSZEW/

23.12.2015  SOCHACZEWSKA /KAPUTY/

28.12.2015 ŚWIERKOWA

29.12.2015 NOWOWIEJSKA /POGROSZEW/

30.12.2015 POŁUDNIOWA

Kampania prewencyjna NIE DLA CZADU!

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest ga-
zem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nie-
co lżejszym od powietrza. Powstaje w wyniku niepeł-
nego spalania wielu paliw m.in. drewna, oleju, gazu, 
benzyny, nafty, węgla, spowodowanego brakiem 
odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego 
spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeże-
go (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w któ-
rym następuje spalanie albo z powodu zanieczysz-
czenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego,
a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pie-
ca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w miesz-
kaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub 
uszczelnione na zimę. Niebezpieczeństwo zaczadze-
nia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewy-
czuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu 
przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany 
do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka 
tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szyb-
ciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu.

Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spa-

lanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie 
zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. 
Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego 
odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz, ile świe-
żego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede 
wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego 
dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca 
gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub 
pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:        
•  nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów na-

wiewnych,
•  przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych 

korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
•  dokonywać okresowych przeglądów instalacji 

wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich 
czyszczenia. Zarządca budynku lub właściciel ma 
obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyj-
nej nie rzadziej niż raz w roku.

•  w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić 
poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe 
okna są o wiele bardziej szczelne w stosunku do 
wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogar-
szać wentylację,

•  systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. po-
przez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź 
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca  wentyla-
cji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnia-
nego otworu lub kratki,

•  zabezpiecz mieszkanie czujnikami wykrywającymi 
tlenek węgla w powietrzu. Każdego roku w wyniku 
zatrucia czadem umiera ok. 100 osób.
      
Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może za-

leżeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wy-
starczy jedynie odrobina przezorności.

                                                 
 Zespół Zarządzania Kryzysowego

Gminy Ożarów Mazowiecki
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Koleżance
 Elżbiecie Jastrzębskiej-Jóźwiak

serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci ojca
składają

Koleżanki i Koledzy 
z Urzędu Miejskiego

w Ożarowie Mazowieckim

Informujemy, że archiwalne numery Mie-
sięcznika Miasta i Gminy INFORMATOR 
OŻAROWSKI mogą Państwo znaleźć na 
stronie internetowej Gminy:
http://www.ozarow-mazowiecki.pl/
media-lokalne/informator-ozarowski-120

Od redakcji

CENNIK OGŁOSZEŃ
Rozmiar ogłoszenia Cena

Cała strona A4 500 zł

1/2 strony A4 250 zł

1/4 strony A4 125 zł

1/8 strony A4 63 zł

1/16 strony A4 32 zł

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Drodzy Przyjaciele…
Alkohol i narkotyki to skryci wrogowie, którzy 

niszczą rodziny, zakłócają spokój i normalny rozwój 
dzieci. 

Wielu z Was ten problem dotyka bezpośrednio. 

Chcemy Wam powiedzieć, że nie musicie 
ukrywać tego problemu samotnie walcząc z cho-
robą alkoholową i uzależnieniem Waszych najbliż-
szych. 

Od wielu lat w naszej Gminie działa Punkt Kon-
sultacyjno – Informacyjny UZALEŻNIEŃ, gdzie pracu-
ją doświadczeni terapeuci. Zajmują się oni zarówno 
osobami uzależnionymi jak również ich rodzinami, 
które mogą skorzystać ze specjalistycznych porad 
oraz brać udział w grupach wsparcia dla osób współ-
uzależnionych. 

Osoby uzależnione bardzo rzadko same zwracają 
się o pomoc, dlatego apelujemy, aby podać im po-
mocną dłoń i zgłaszać problem do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

To my przeprowadzamy rozmowy motywujące do 
rozpoczęcia terapii oraz kierujemy na spotkania ze 
specjalistami. Jeżeli są one bezskuteczne podejmu-
jemy czynności zmierzające do sądowego orzeczenia 
o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Prosimy, abyście zechcieli pomóc sobie oraz 
swoim bliskim. Niech to będzie Wasz najlepszy 
prezent z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia, który może wpłynąć na uzdrowienie Wa-
szych rodzin. 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Ożarowie Mazowieckim
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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
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

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 Informator 
oraz Straży Miejskiej 22721 26 50

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

Kącik adopcyjny – prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

Informujemy o bezpłatnym chipowaniu psów
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Chip to małe urządzenie elektroniczne wielkości 
ziarnka ryżu, umieszczane pod skórą zwierzęcia 
na grzbiecie bądź karku poprzez zastrzyk. Za po-
mocą czytnika jaki posiadają m.in. lekarze wetery-
narii i straże miejskie, można odczytać informacje 
o właścicielu zwierzęcia i zawiadomić go o znale-
zieniu psa.

Informujemy, że chipowanie przysługuje wyłącz-
nie mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, tel.  
22 731 32 35, 22 731 32 37

Gabinety weterynaryjne, w których można chi-
pować psy w ramach akcji:
ul. Strażacka 1B, tel. 22 353 69 99
ul. Kierbedzia 1, tel. 22 722 12 48
ul. Ożarowska 27 lok 2, tel. 660 198 483

ApsikApsik

MiecioMiecio

GoferGofer

MigdałMigdał MiliMili SkunksSkunksMilkaMilka

AtosAtos BlekiBleki KajtekKajtek








