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Okładka: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 4 stycznia br. burmistrz Ożarowa mazowieckiego paweł 
kanclerz oraz skarbnik Gminy małgorzata piotrowska pod-
pisali umowę na realizację projektu pn. ,,modernizacja parku 
w broniszach” w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego programem rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2014-2020 przy wsparciu Lokalnej Grupy 
działania ,,między Wisłą a kampinosem”.

  W 2018 roku  Gmina Ożarów Mazowiecki uzyskała możliwość 
korzystania z terenu parku od firmy Plantico. Dzięki dobrej współ-
pracy, park został udostępniony mieszkańcom. Żeby wykorzystać 
w pełni potencjał tego miejsca, niezbędna jest modernizacja. 

 Wykonanie alejek spacerowych, pielęgnacja drzewostanu, 
nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, montaż elementów ma-
łej architektury (m. in. ławek, koszy na śmieci, budek lęgowych dla 
ptaków i owadów) zaplanowane w ramach projektu zdecydowa-
nie poprawią nie tylko wygląd parku, ale przede wszystkim jego 
funkcjonalność i dostępność dla mieszkańców. 

 Całkowity koszt planowanej inwestycji to kwota niespełna 120 
tys. zł przy dofinansowaniu w wysokości ok. 75 tys. zł ze środków 
zewnętrznych. Planowany termin zakończenia projektu to druga 
połowa bieżącego roku.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

mOderniZacja parku 
W brOnisZacH
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kOsZty OdbiOru 
i ZaGOspOdarOWania

OdpadÓW kOmunaLnycH
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padów komunalnych obowiązuje do 30 czerwca 2019 r. 
W ostatnim okresie obserwujemy jednak niepokojące 
tendencje w gospodarce odpadami komunalnymi ma-
jace bezpośredni wpływ na koszty odbioru i zagospo-
darowania odpadów. Potwierdzają to rozstrzygnięcia 
przetargów w sąsiednich gminach, w wyniku których 
obowiązujące dotychczas stawki opłat wzrastają nawet 
ponad  100%.  
 i tak w gminie izabelin stawka miesięczna za od-
pady segregowane wynosiła 12 zł od osoby, od 1 lu-
tego 2019 r. wyniesie 29 zł, w gminie stare babice 
wzrost z 19 zł również do 29 zł od osoby. przetarg na 
odbiór i  zagospodarowanie odpadów w gminie iza-
belin ogłaszany były dwukrotnie, jednak nie miało to 
wpływu na wartość oferty składanej przez oferenta, 
gdyż zgłosiła się wyłącznie jedna firma (brak kon-
kurencji), zaś w gminie stare babice wpłynęły dwie 
oferty, jednak każda z nich przekraczała dwukrotnie 

środki przeznczone na ten cel w budżecie.  
 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
jest ustawowym obowiązkiem gmin, dlatego, pomimo 
drastycznie rosnących kosztów (przekraczających środ-
ki pierwotnie zaplanowane w budżetach gmin), gminy 
te  zdecydowały się na podpisanie umów z wykonawcą 
usługi.
 Przedsiębiorcy wzrost ceny świadczonych usług uza-
sadniają rosnącymi kosztami odbioru odpadów w  Re-
gionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych (RIPOK) i odzysku odpadów selektywnych, 
wzrostem opłaty za składowanie pozostałości z sortowa-

nia odpadów, a także wzrostem kosztów pracowniczych, 
cen paliwa oraz energii. 
 Z punktu widzenia samorządów głównym proble-
mem jest rejonizacja oraz mała liczba RIPOK, co prowa-
dzi do monopolizacji lokalnego rynku, a w konsekwencji 
wyklucza możliwość uzyskania korzystnej ceny odbioru 
i zagospodarowania odpadów. 
 Wiele gmin, w tym gmina Ożarów Mazowiecki, jest 
zaniepokojonych drastycznym wzrostem kosztu zago-
spodarowania odpadów  komunalnych. W związku z tym 
podejmowane są rozmowy z Ministrem Środowiska 
i  Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczące  
trudnej sytuacji na rynku gospodarki odpadami i mające 
na celu zahamowanie niepokojącego wzrostu cen, tym 
bardziej, że mimo wszystko trudno racjonalnie uzasadnić 
tak wysokie wartości usług jakie oferują nam przedsię-
biorcy. Jakie będą efekty spotkań i rozmów trudno prze-
widzieć. 
 Aktualnie realnie oceniając rozwój wydarzeń w są-

siednich gminach spo-
dziewamy się, że fala pod-
wyżek za usługi związane 
z odbiorem i zagospoda-
rowaniem odpadów ko-
munalnych dotknie rów-
nież naszą gminę, już 
w  tym roku. Jaka może 
być ich skala okaże się po 
rozstrzygnięciu przetargu 
w pierwszej połowie bie-
żącego roku. 
   
 Z całą mocą pragnę 
podkreślić, że wbrew po-
jawiającym się opiniom 
i  stwierdzeniom gmina 
nie „zarabia” na odbio-
rze i zagospodarowaniu 
odpadów. uważnie śle-
dzę wyniki postępowań 

przetargowych w sąsiednich gminach. tam ceny za 
wywóz śmieci drastycznie wzrosły.  W mojej ocenie 
koszty ponoszone przez mieszkańców Ożarowa już 
teraz są nadmiernie wysokie w stosunku do świadczo-
nych usług. analiza rynku wskazuje jednak, że ceny te 
mogą i u nas być wyższe.  Obecnie rozpoczęliśmy już 
procedurę przetargową na wyłonienie firmy, która od 
1.07.2019 r. świadczyć będzie usługę odbioru i zago-
spodarowania odpadów w naszej gminie. 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

W A Ż N E

UWAGA

Odpady segregowane
15 zł/osoba

Odpady
niesegregowane 26 zł/osoba 

Stawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 1.07.2018 r.: 
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 W styczniu Gmina Ożarów mazowiecki rozpoczęła 
realizację programu ograniczenia niskiej emisji dla 
Gminy Ożarów mazowiecki na rok 2019, dzięki któ-
remu mieszkańcy będą mieli możliwość wymiany sta-
rych źródeł ciepła. 
 Mając na uwadze Państwa potrzeby, a także ogra-
niczenia wynikające z kryteriów naboru w rządowym 
programie „Czyste powietrze”, Burmistrz Ożarowa Mazo-
wieckiego zainicjował prace nad wprowadzeniem alter-
natywnego mechanizmu przeciwdziałania zanieczysz-
czeniom powietrza. Środki z budżetu gminy pozwolą na 
instalację nowoczesnych i ekologicznych źródeł ciepła w 
budynkach mieszkalnych bez wprowadzania ograniczeń 
ze względu na osiągany dochód w gospodarstwie domo-
wym, dopuszczając również możliwość wymiany starych 
kotłów gazowych, przy jednoczesnym zachowaniu nie-
zbędnego minimum formalności. Ww. gminny Program 
będzie realizowany w ujęciu rocznym przez najbliższych 
pięć lat, tak aby jego efekty docelowo miały realny wpływ 
na poprawę jakości powietrza w gminie Ożarów Mazo-
wiecki. 

Główne założenia programu:

•	 Program	dotyczy	wymiany	dotychczas	użyt-
kowanego starego źródła ciepła, które w wyni-
ku realizacji programu zostanie trwale zlikwido-
wane (instalacja pierwszego źródła ciepła nie 
jest objęta wsparciem w ramach programu),
•	 Dofinansowanie	 udzielane	 jest	 w	 formie	
wsparcia rzeczowego, nie pieniężnej dotacji,
•	 Zakup	 i	montaż	 źródeł	 ciepła	 będzie	 reali-
zowany przez gminę, za pośrednictwem wy-
łonionego zgodnie z ustawą prawo zamówień 
publicznych Wykonawcy, po wniesieniu przez 
Wnioskodawcę wkładu własnego oraz dosto-
sowaniu wewnętrznej instalacji do podłączenia 
nowego źródła ciepła,
•	 Program	 obejmuje	 wymianę	 źródeł	 ciepła	
na kotły gazowe, w uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza się możliwość instalacji kotłów 
na biomasę,
•	 Program	 nie	 dotyczy	 modernizacji	 źródeł	
ciepła w budynkach wykorzystywanych se-
zonowo oraz takich, w których na potrzeby 
prowadzenia działalności gospodarczej wyko-
rzystywane jest więcej niż  30% powierzchni 
całkowitej,
•	 Warunkiem	uczestnictwa	w	programie	 jest	
złożenie kompletnej, poprawnie wypełnionej 
deklaracji oraz zakwalifikowanie wniosku na li-
stę podstawową naboru na 2019 rok.

 Dokumentacja dotycząca naboru (regula-
min wraz z  drukiem deklaracji uczestnictwa) 
jest dostępna na stronie internetowej www.
ozarow-mazowiecki.pl. Wersja papierowa do-

stępna jest także w Biurze Podawczym Urzędu Miejskie-
go w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2. 
 deklaracje przyjmowane są od 21 stycznia 2019 r. 
do wyczerpania alokacji.
druki deklaracji należy składać:
•	 w	wersji	 papierowej	 -	 Biuro	 Podawcze	Urzędu	Miej-
skiego przy ul. Kolejowej 2 w godzinach pracy tj. środy 
10.00-18.00, pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00-16.00 
LUB
•	 w	wersji	elektronicznej	(skan)	na	adres	mailowy:	p.ga-
jewska@ozarow-mazowiecki.pl
 Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy 
mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy przy 
rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali w ze-
znaniu podatkowym Gminę Ożarów Mazowiecki jako 
miejsce  zamieszkania. Rolnikom niepracującym i niepro-
wadzącym działalności gospodarczej przysługuje prawo 
do uzyskania wsparcia pod warunkiem, że są zameldo-
wani na stałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
 Wszelkich informacji na temat Programu udzielają 
pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych pod nu-
merem telefonu 22 731 32 28.

Paulina Gajewska

rusZyŁ prOGram Wymiany kOtŁÓW GrZeWcZycH 
Z dOpŁatą Z budŻetu Gminy
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 do 15 marca 2019 r. trwa nabór wniosków o przy-
dział lokalu w budynku przy ul. poznańskiej 171 
w Ożarowie mazowieckim. 
 Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami dostępne 
są do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Miejskie-
go w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (w godz. 
pracy urzędu) oraz do wydruku ze strony internetowej 
www.ozarow-mazowiecki.pl w kategorii Strefa Miesz-
kańca/Mieszkania czynszowe. Na stronie internetowej 
zamieszczone są również dokumenty dotyczące naboru, 
w szczególności uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim określające kryteria, które powinien spełnić 
wnioskodawca ubiegający się o przydział lokalu. Prosimy 
o szczegółowe zapoznanie się z ww. dokumentami. 
Ważne: we wniosku o przydział lokalu należy uwzględnić 
dochody osiągnięte w roku poprzedzającym rok złożenia 
wniosku tj. w roku 2018.
 Wypełnione wnioski wraz z załącznikami składamy 
w  Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie 
Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (w godz. pracy urzędu). 

W  przypadku przesłania wniosku drogą pocztową/ku-
rierem o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do 
Urzędu Miejskiego.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

nabÓr WniOskÓW O prZydZiaŁ miesZkania cZynsZOWeGO

 urząd miejski w Ożarowie mazowieckim informu-
je właścicieli lokali mieszkalnych, iż na podstawie 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych grun-
tów (dz. u. z 2018 poz. 1716), z mocy prawa z dniem 
1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe prze-
kształca się w prawo własności tych gruntów.
 Zgodnie z art. 4 powyższej ustawy wszyscy właścicie-
le lokali mieszkalnych otrzymają bezpośrednio z Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim zaświadczenie z in-
formacją dotyczącą przekształcenia, które zostanie wysła-
ne na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków 
lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia 
doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wie-
czystego.
 Zgodnie z art. 4 ust. 2 wydanie zaświadczenia powin-
no nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od 
dnia przekształcenia (tj. od 1 stycznia 2019 r.) 
 Zaświadczenie będzie zawierało między innymi in-
formację o wysokości opłaty przekształceniowej. Zgod-
nie z art. 7 ust. 2 powyższej ustawy wysokość opłaty 
przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej 
z  tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała 
w  dniu przekształcenia. Opłata przekształceniowa jest 
wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształce-
nia.

 Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim podjęła 
Uchwałę nr  LXIV/650/18 w sprawie udzielenia bonifika-
ty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za prze-
kształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własno-
ści tych gruntów. Na mocy przedmiotowej Uchwały Bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego może udzielić bonifikaty, 
w wysokości 60% opłaty jednorazowej (opłata jednora-
zowa = roczna opłata przekształceniowa pomnożona 
przez 20 lat). 
 Bonifikaty udziela się jeżeli łącznie spełnione są nastę-
pujące warunki:
a)  osoba uprawniona zgłosi zamiar wniesienia opła-
ty przekształceniowej jednorazowo w terminie do dnia 
31 grudnia 2019 r. oraz wniesie tę opłatę do 31 grudnia 
2019 r.;
b)  osoba uprawniona nie ma zaległości w opłatach rocz-
nych z tytułu użytkowania wieczystego.

 W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim 
w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami  i Zagospodarowania Przestrzennego, 
pokój 212 i 213 tel. (022) 731 32 08 lub 
(022) 731 32 09. 

 Dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nie-
ruchomosciami/przeksztalcenie

prZeksZtaŁcenie uŻytkOWania WiecZysteGO

Informujemy, że archiwalne numery 
Miesięcznika Miasta i Gminy inFOrmatOr  OŻarOWski 

mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy: 

www.ozarow-mazowiecki.pl/media-lokalne/
informator-ozarowski-120
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 W 27 edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy też 
braliśmy udział. Nasz sztab jak zawsze mieścił się w sali 
widowiskowej Domu Kultury „Uśmiech” przy ul. Poznań-
skiej 165 w Ożarowie Mazowieckim. Co roku wyznaczany 
jest inny cel zbiórki. Tym razem pieniądze zostaną prze-
znaczone na kupno sprzętu medycznego dla specjali-
stycznych szpitali dziecięcych. Hasło na ten rok brzmiało: 
„Pomaganie jest dziecinnie proste”; do placówek mają 
trafić m.in. urządzenia do rezonansu magnetycznego, 
tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG, 

ultrasonografy i echokardiografy. Pieniądze zbierało oko-
ło 120 tys. wolontariuszy, którzy rozliczani byli w około 
1,7 tys. sztabach, w tym w kilkudziesięciu zlokalizowa-
nych w wielu miejscach na świecie, np.: w Nowej Zelan-
dii, Japonii, Norwegii, Australii, na Filipinach i oczywiście 
w tym z numerem 550 w Ożarowie Mazowieckim.
 Chętnych do zbiórki pieniędzy i w tym roku nie bra-
kowało. W naszym  Sztabie w dniu 13 stycznia 2019 roz-
liczyło się 25 wolontariuszy na kwotę 20 428 złotych,  
a o godzinie 15:00 odbyła się licytacja gadżetów WOŚP, 
na którą przyszło wielu zainteresowanych. Nie zabrakło 
też Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pawła Kancle-
rza, który razem z przybyłymi na licytację licytował wiele 
gadżetów WOŚP i również tych od darczyńców. A  było 

co licytować! Licytowano podkoszulki, body dla niemow-
laka, kalendarze, budzik, torbę na zakupy, magnesy na 
lodówkę oraz gadżety od darczyńców takie, jak m.in.: lot 
widokowy dla 3 osób samolotem Cessna, wylicytowany 
za  niebagatelną kwotę 600 zł, 3 lekcje tenisa z trenerem 
- na kortach przy pływalni w Ożarowie Mazowieckim oraz 
5 cudnych książeczek sensorycznych wykonanych przez 
panie z Klubu Pasjonatów działającego przy Filii nr 1 (Jó-
zefów) Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim 
- wylicytowane za łączną kwotę 520 złotych. Wierzcie 
Państwo, że stawki w tym roku były wyjątkowo wysokie! 
Podkoszulek „poszedł” za 300 zł, torba na zakupy została 
sprzedana za 650 złotych a budzik też miał wysoką cenę. 
Dlatego na naszej licytacji zebraliśmy rekordową kwotę 
aż 7 125 złotych. To wszystko dzięki Mieszkańcom naszej 
Gminy, którzy byli bardzo, bardzo hojni.
 W tym roku zebraliśmy dużo. kwota była bardzo  
wysoka, znacznie wyższa od od tych z lat ubiegłych. 
Łącznie z kwesty i licytacji uzyskaliśmy 27 553 zło-
tych. 
 Za okazaną po raz kolejny pomoc przy zorganizowa-
niu poczęstunku dla Wolontariuszy i osób, które organi-
zowały i rozliczały sztab serdecznie dziękuję: Panu An-
drzejowi Bartkowskiemu właścicielowi Hotelu Mazurkas, 
Pani Karolinie Badenko właścicielce cukierni „Rarytas”, 
Panu Sebastianowi Królowi właścicielowi pizzerii „Jerry”.  
 Dziękuję bardzo: Krystynie Malinowskiej, Jadwidze 
Polak, Violi Wściseł, Kasi Cyniak-Górneckiej, Ewie Sobie-
raj, Magdalenie Orszulak, Basi Łuczak, Małgorzacie Woj-
ciechowskiej, które już kolejny raz poświęciły swój wolny 
czas na pomoc w naszym sztabie.
 Kieruję również podziękowania dla pracowników 
z Komisariatu w Ożarowie Mazowieckim, którzy  otoczy-
li kwestujących opieką czuwając nad ich bezpieczeń-
stwem.
 Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za okazaną po-
moc.

Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”
Szef Sztabu

Alina Holk

27 finał WOŚP
w Ożarowie Mazowieckim
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 moje małe miasto okazało się WieLkie. myślałam, 
że przyjdzie parę osób na szybko zwołane spotkanie 
poświęcone pamięci zamordowanego prezydenta 
Gdańska.... - Znicze zapłonęły tam, gdzie dzień wcze-
śniej był sztab WOŚp i gdzie działo się dObrO. 
 O lokalnej społeczności i sile internetu świadczy ak-
cja, która odbyła się dzień po tegorocznym finale WOŚP, 
a właściwie w dniu, gdy dowiedzieliśmy się o śmierci 
Prezydenta Pawła Adamowicza. Był wybitnym samorzą-
dowcem, ale przede wszystkim społecznikiem i wolon-
tariuszem Orkiestry. Na szybko zwołane przeze mnie na 
ożarowskim forum wydarzenie (pierwszy post pojawił 
się o 16.00, a spotkaliśmy się o 20.00) okazało się bardzo 
potrzebne naszej społeczności, która dzień wcześniej tak 
ochoczo kwestowała i wrzucała pieniądze do puszek. 
 Pojawiliśmy się przed DK Uśmiech, gdzie  13 stycznia 
z radością obchodziliśmy święto, które Jurek Owsiak wy-
myślił dla Polski 27 lat temu. W tym samym niemal czasie 

podobne chwile skupienia o nazwie „Światełko - pamię-
ci Pawła Adamowicza” miały miejsce w kilkudziesięciu 
miastach Polski, ale też m.in. w Nowym Jorku, Londynie 
i Berlinie. Wszędzie tam Polacy zwołani przez media spo-
łecznościowe chcieli pobyć razem i okazać sobie wspar-
cie w tym trudnym czasie.
 Kilkadziesiąt osób 14 stycznia pojawiło się przy Po-
znańskiej. Ze świeczkami, lampionami czy zniczami 
w kręgu stanęli mieszkańcy gminy m.in. rodziny z małymi 
dziećmi, radne i radni, burmistrz Paweł Kanclerz, a tak-
że niemal cały skład naszej OSP. Kilka wozów strażackich 
z migającymi światłami robiło wrażenie! Tam gdzie działo 
się DOBRO chcieliśmy zamanifestować, że nie ma miejsca 
na nienawiść. „Wystarczy, by dobrzy ludzie nic nie robili, 
a zło zatriumfuje” (Edmund Burke), dlatego dziękuję tym, 
którzy mimo śnieżycy chcieli przeciwstawić się złu.

KW

ŚWiateŁkO pamięci

 każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do produkcji 
rolnej powinien zbierać faktury Vat
•	 w	terminie	od	1	lutego	2019	r.	do	28	lutego	2019	r.	na-
leży złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia 
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okre-
sie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
•	 w	terminie	od	1	sierpnia	2019	r.	do	2	września	2019	r.	
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położe-
nia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich ko-
piami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia 
roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku 
w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku 
w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przele-
wem na rachunek bankowy podany we wniosku.
    Sprawę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej prowadzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
pokój 110, tel. 22 731 32 35.

Katarzyna Rykowska-Kitlińska

ZWrOt pOdatku akcyZOWeGO
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uchwały podjęte na iii sesji rady miejskiej 
w Ożarowie mazowieckim w dniu 13 grudnia 2018 r.

1) uchwała nr iii/21/18 o zmianie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.
2) uchwała nr iii/22/18 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
3) uchwała nr iii/23/18 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
4) uchwała nr iii/24/18 o zmianie uchwały w sprawie 

określenia jednostek budżetowych gromadzących do-
chody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów 
i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finanso-
wanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
5) uchwała nr iii/25/18 w sprawie wyznaczenia dodat-
kowego przedstawiciela do składu Związku Międzygmin-
nego „UTRATA”.

podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: przedsiębiorstwo komunikacji sa-
mochodowej w Grodzisku mazowieckim sp. z o. o na 
usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu 
zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Ma-
zowiecki

 ▶ Część A (trasa Pass – Błonie – Józefów – Ożarów Mazo-
wiecki) - za cenę ofertową brutto: 795.600,00  zł 

 ▶ Część B (trasa Koprki – Borzęcin Duży – Ożarów Ma-
zowiecki – Starostwo PWZ) - za cenę ofertową brutto: 
360.000,00 zł 

 ▶ z wykonawcą: kOmartrans przewóz Osób paWeŁ 
mOŃkO z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług  
do umowy Nr RZP.272.28.21.2018 z dnia 27 sierpnia 

2018  r. polegających na dowozie jednego dziecka nie-
pełnosprawnego z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki  do 
Szkoły Specjalnej Nr 251 w Warszawie przy ul. Bełskiej 5 
w celu uczestnictwa ucznia w akcji „Zima w mieście 2019” 
w roku szkolnym 2018/2019. Za cenę ofertową brutto: 
2.160,00 zł

 ▶ z wykonawcą: kOmartrans przewóz Osób paWeŁ 
mOŃkO z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług  
do umowy Nr RZP.272.28.21.2018 z dnia 27 sierpnia 
2018  r. polegających na dowozie jednego dziecka nie-
pełnosprawnego z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do 
Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 18 im. 
gen. bryg. A. E. Fieldorfa, ul. Spacerowa 3, 05-822 Milanó-
wek w celu uczestnictwa ucznia w zajęciach lekcyjnych 
w roku szkolnym 2018/2019. Za cenę ofertową brutto: 
6.220,80 zł.

ZamÓWienia pubLicZne

1) uchwała nr iV/26/18 o zmianie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.
2) uchwała nr iV/27/18 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
3) uchwała nr iV/28/18 w sprawie określenia stawki 
dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu bu-
dżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Ma-
zowieckim.
4) uchwała nr iV/29/18 w sprawie określenia stawki 
dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu bu-
dżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Ma-
zowieckim.
5) uchwała nr iV/30/18 w sprawie określenia stawki 
dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu bu-
dżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Ma-
zowieckim.
6) uchwała nr iV/31/18 o zmianie uchwały w sprawie 
określenia jednostek budżetowych gromadzących do-
chody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów 
i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finanso-
wanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
7) uchwała nr iV/32/18 w sprawie przyjęcia Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarów Mazowiec-
ki.

8) uchwała nr iV/33/18 w sprawie przyjęcia Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 
Ożarów Mazowiecki na rok 2019.
9) uchwała nr iV/34/18 w sprawie powierzenia repre-
zentowania Gminy Ożarów Mazowiecki w Zgromadzeniu 
Związku Międzygminnego Utrata zastępcy Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego.
10) uchwała nr iV/35/18 w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
11) uchwała nr iV/36/18 w sprawie uchwały budżeto-
wej na 2019 rok.
12) uchwała nr iV/37/18 w sprawie dopłat do cen zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków.
13) uchwała nr iV/38/18 w sprawie przejęcia do wyko-
nywania zadania w zakresie zarządzania drogą powiato-
wą nr 4117W.

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).

uchwały podjęte na iV sesji rady miejskiej 
w Ożarowie mazowieckim w dniu 27 grudnia 2018 r.
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 ▶ W grudniu Szkoła Podstawowa w Duchnicach włą-
czyła się do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. 
Szkoła jako darczyńca przygotowała paczki dla dwóch 
potrzebujących rodzin oraz zebrała środki finansowe na 
zakup nowej zamrażarki. W pomoc zaangażowali się nie 
tylko uczniowie szkoły, ale również mieszkańcy Ożarowa 
Mazowieckiego.

 ▶ 7 grudnia Przedszkole Publiczne w Józefowie od li-
stopada 2018 r. prowadziło akcję charytatywną na rzecz 
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Józefowie. Przed-
szkolaki z pomocą swoich rodziców podarowały swoim 
kolegom ze świetlicy środowiskowej artykuły plastyczne: 
bloki, kredki, plastelinę, farby. Zgromadzone dary przeka-
zano wychowankom świetlicy. 

 ▶ 10 grudnia dzieci z Przedszkola Publicznego w Józe-
fowie obchodzili   Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 

Przedszkolaki zapoznały się ze swoimi prawami. 
 ▶ 12 grudnia w Szkole Podstawowej w Duchnicach 

odbyło się spotkanie z p. Tadeuszem Węgrzynowskim, 
w którym uczestniczyli uczniowie klas 6 i 7. W ramach 
spotkania nasz gość przybliżył historię przesłania pierw-
szej wiadomości (e-mail) wysłanej z Polski. Była to dla 
uczniów ciekawa lekcja historii dotycząca Internetu.

 ▶ 18 grudnia dzięki pomocy uczniów, rodziców i grona 
pedagogicznego w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
udało się zebrać dużo darów w ramach akcji „Choinka 
Dobrych Serc”. Dary zostały przekazane na organizację 
wigilii dla dzieci z domów dziecka.

 ▶ 20 grudnia dzięki ogromnej wrażliwości na losy 
czworonogów, w Szkole Podstawowej w Duchnicach 
udało się zebrać dary rzeczowe, które wspomogą azyl dla 
psów Sonieczkowo.

OŚWiata

kuLtura
dOm kuLtury ,,uŚmiecH” 

W OŻarOWie maZOWieckim
 ▶ 8 grudnia Zespół Ludowy „Ożarowiacy” koncertował 

w Zamku Królewskim w Warszawie
 ▶ 9 grudnia zaprosiliśmy laureatów na wernisaż pokon-

kursowy – Ożarowska Kartka Bożonarodzeniowa
 ▶ 6 stycznia zaprosiliśmy na Koncert Noworoczny „Viva 

Wiedeń – Viva musical” (Hala Widowiskowo – Sportowa 
w Kręczkach)

FiLia dOmu kuLtury „uŚmiecH” W brOnisZacH
 ▶ 9 grudnia Teatr KALEJDOSKOP zaprezentował spek-

takl dla dzieci „Najcenniejszy prezent”
 ▶ 16 grudnia odbyły się rodzinne warsztaty świąteczne, 

których tematem były „Szopki bożonarodzeniowe”

FiLia dOmu kuLtury „uŚmiecH” W jÓZeFOWie
 ▶ 9 grudnia odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe
 ▶ 16 grudnia wystąpili artyści z Agencji Artystycznej 

Uśmiech ze „Świąteczną opowieścią”

 Wzorem lat ubiegłych w 2019 roku w Ożarowie 
mazowieckim również planowane są zajęcia szko-
ły rodzenia w ramach realizacji „programu polityki 
zdrowotnej Gminy Ożarów mazowiecki przygotowu-
jącego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka – za-
jęcia w szkole rodzenia”. 
 Program obejmował będzie zaję-
cia edukacyjne: teoretyczne i  prak-
tyczne. Jeden cykl to 5 grupowych 
spotkań, każde trwające ok. 3 godz. 
– 1 raz w tygodniu. 
 Do udziału w programie zakwa-
lifikowane zostaną kobiety – miesz-
kanki Gminy Ożarów Mazowiecki – w 
ciąży fizjologicznej po 25 tygodniu, 
posiadające zaświadczenie lekarskie 
na temat braku przeciwwskazań do 
udziału w  zajęciach (teoretycznych 
i praktycznych) szkoły rodzenia oraz 
ojcowie dzieci – mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, 
deklarujący podjęcie cyklu edukacyjno-praktycznego 
przygotowującego do prawidłowego przebiegu ciąży, 
aktywnego porodu i połogu ich partnerek oraz właściwej 
i sprawnej opieki nad nowo narodzonym dzieckiem.
 Pierwszeństwo będą miały osoby spodziewające się 
pierwszego dziecka.

 Uczestnictwo w programie będzie dofinansowane 
przez Gminę Ożarów Mazowiecki w wysokości 85% kosz-
tów uczestnictwa w zajęciach.
 Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie na tere-
nie Gminy Ożarów Mazowiecki (w przypadku osób nie-
zameldowanych – zaświadczenie o rozliczaniu podatku 

w urzędzie skarbowym właściwym 
dla Gminy Ożarów Mazowiecki) oraz 
zaświadczenie od lekarza o braku 
przeciwwskazań do udziału w zaję-
ciach szkoły rodzenia i ćwiczeniach 
w ramach zajęć.
 Osoby zainteresowane zapra-
szamy do śledzenia strony interne-
towej www.ozarow-mazowiecki.pl; 
szczegóły wkrótce, po rozstrzygnię-
ciu konkursu ofert na realizatora 
programu.
 Dodatkowych informacji 

udziela: Anna Fedoryk, Wydział Spraw Społecznych Urzę-
du Miejskiego, 
tel. 22 731 32 57, a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl  

Urząd Miejski
Wydział Spraw Społecznych

sZkOŁa rOdZenia W OŻarOWie maZOWieckim
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Gmina Ożarów mazowiecki od 10 lat wspiera zdol-
nych sportowców, będących mieszkańcami naszej 
Gminy. stypendium sportowe jest świadczeniem pie-
niężnym przyznawanym  jednorazowo za wyniki osią-
gnięte w danym roku.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła 27 grud-
nia 2018 r. się podczas  sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim. Młodzi sportowcy wraz ze stypendiami 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast rodzice uho-
norowani zostali listami gratulacyjnymi. Stypendia i listy 
gratulacyjne wręczali Paweł Kanclerz – burmistrz Ożaro-
wa Mazowieckiego oraz Andrzej Cichal – przewodniczący 
Rady Miejskiej.

stypendia OtrZymaLi: 
1. natalia dobrzyńska – kolarstwo górskie – zwycięż-
czyni klasyfikacji generalnej w cyklu Maratonów Poland 
Bike Mraton 2018, mistrzyni Mazowsza 
i Warszawy,
2. jakub smoliński – pływanie – członek 
kadry narodowej, członek kadry wojewódz-
kiej, brązowy medalista na 50 m stylem mo-
tylkowym -  Mistrzostwa Polski Juniorów 17 
-18 lat  i 10 lokata na 50 m stylem motylko-
wym podczas Głównych Mistrzostw Polski 
Seniorów i Młodzieżowców,
3. Zuzanna szymańska – lekkoatletyka 
– czołowe miejsca w dyscyplinach lekko-
atletycznych takich jak rzut oszczepem, 
rzut dyskiem, pchnięcie kulą podczas Mi-
strzostw Świata w lekkiej atletyce osób 
z zespołem Downa w Portugalii, medalowe 
miejsca w Mistrzostwach Polski Osób Nie-
pełnosprawnych w pływaniu stylem grzbie-

towym i dowolnym,
4. adrian korodziejewski  - kickboxing – dwukrotny 
srebrny medalista Mistrzostw Polski Full Contact Junio-
rów Młodszych, 
5. antoni koronkiewicz – pływanie – członek kadry 
narodowej i  wojewódzkiej, brązowy medalista na 200 m 
stylem klasycznym podczas Mistrzostw Polski Juniorów 
14 letnich,
6. paweł jagodziński – kickboxing – brązowy medali-
sta Mistrzostw Polski Kick Light Juniorów,
7. anna Gajda – pływanie – reprezentantka wojewódz-
twa,
 Serdecznie gratulujemy dotychczasowych sukcesów 
i trzymamy kciuki za  kolejne, jeszcze większe, w 2019 r.
 
 Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Wydział Spraw Społecznych

stypendia spOrtOWe Za 2018 rOk

     1 stycznia 2019 roku weszła w życie istotna zmia-
na w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej 
rodziny (t. j. dz. u. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.), zgod-
nie z którą o  przyznanie kar-
ty dużej rodziny będą mogli 
ubiegać się nie tylko członko-
wie rodzin, w których w chwili 
składania wniosku co najmniej 
troje dzieci spełnia warunki 
ustawy, ale również rodzice i 
małżonkowie rodziców, którzy 
mieli na utrzymaniu łącznie 
co najmniej troje dzieci, bez 
względu na wiek tych dzieci w 
chwili składania wniosku. 

W związku z powyższym 
modyfikacji uległ wzór wniosku 
o przyznanie KDR, wzór oświadczenia o władzy rodziciel-
skiej; we wszystkich załącznikach do wniosku dodano 
objaśnienie, że wypełnienie danych wnioskodawcy nie 
jest konieczne, jeśli załącznik jest składany równocześnie 

z wnioskiem.
 Wzór wniosku oraz załączniki obowiązujące 
od 1 stycznia 2019 r. dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/
wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-ro-
dziniy-lub-wydanie-duplikatu 
lub na stronie internetowej gminy Oża-
rów Mazowiecki, a także do pobrania w 
Urzędzie Miejskim:

 ▶ Wydział Spraw Społecznych, 
ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312,

 ▶ Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 
2, parter.
Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej Ro-
dziny dostępny jest na stronie: https://
empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr 
Dodatkowych informacji udziela: Anna 

Fedoryk, tel. 22 731 32 57, e-mail: a.fedoryk@ozarow-ma-
zowiecki.pl 

Wydział Spraw Społecznych

karta duŻej rOdZiny – Zmiany Od 1 stycZnia 2019 rOku
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OŻarOWski dZieŃ WOLOntariusZa 2018
 dnia 8 grudnia 2018 roku w bibliotece publicznej 
w Ożarowie mazowieckim odbył się Ożarowski  dzień 
Wolontariusza. Wydarzenie to było przeznaczone dla 
wszystkich grup wolontariackich w gminie, miało na 
celu integrację środowiska, a ważnym elementem 
było także podsumowanie naszej całorocznej pracy.
 Podczas spotkania zaprezentowały się trzy grupy. 
Pani Wiktoria Gawrych z Filii nr 1 w Józefowie przedsta-
wiła najmłodszy stażem wolontariat biblioteczny, który 
zaczął swoją działalność we wrześniu, a już liczy kilkuna-
stu członków. Pani Ewa Komor-Mazur z Fundacji „Chcę 
Mieć Przyszłość” opowiedziała nie tylko o pracy wolon-
tariuszy fundacji, ale też o możliwości doraźnej pomocy, 
poprzez tworzenie domów tymczasowych dla zwierząt. 
Takim wolontariuszem może zostać każdy z nas, przygar-
niając pod swój dach koty lub psy potrzebujące kontak-
tu z ludźmi. W ten sposób możemy ułatwić im adopcję. 
Ostatnią, najliczniejszą grupę wolontariuszy – gospoda-
rzy – przedstawiła pani Ewa Sobieraj, opiekun Wolonta-
riatu z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży naszej Biblioteki. 
Opowiadała o działaniach młodzieży, ale też i dorosłych, 
takich jak pan Marcin Kasiński, który od 2 lat prowadzi 
kursy z kodowania. Dowiedzieliśmy się także, że wolonta-
riat to nie tylko praca na rzecz pomagania innym, to także 
może być pasja w postaci chociażby prowadzenia literac-
kiego bibliotecznego bloga, jakim od niedawna zajmuje 
się Aleksandra Hamny.
 Gośćmi specjalnymi Ożarowskiego Dnia Wolontariu-
sza były panie  Hanna Leszek i Dorota Szymanik z Przy-
tuliska w Jadowie. Wraz z nimi pojawiły się kot Księciunio 
i kundelek Dejzi. Panie opowiedziały nam  o swojej pracy, 

pupilach oraz czego potrzebują, żeby schronisko mogło 
dalej funkcjonować. Aby pomóc temu przytulisku, na te-
renie Biblioteki do 28 stycznia jest organizowana zbiórka 
m.in. karmy, ręczników, misek etc. dla zwierząt. 
 Wolontariusze otrzymali wyjątkowe koszulki, ufun-
dowane przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego pana 
Pawła Kanclerza. Po części oficjalnej nastąpił długo wy-
czekiwany poczęstunek, wcześniej oczywiście przygoto-
wany przez wolontariuszy. Rozmowom nie było końca, 
a  całe wydarzenie można było uwiecznić korzystając 
z okolicznościowej „fotoramki”. 
 Całe spotkanie oceniam bardzo dobrze. Wszystko 
było idealnie przygotowane i jestem pewny, że w 2019 
roku chętnie będę uczestniczyć w akcjach wolontariatu 
ożarowskiego.

Wolontariusz - Kuba Kajewski

 16 grudnia 2018 r. w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach odby-
ły się rodzinne warsztaty świąteczne. Tematem przewodnim zajęć było 
wykonanie szopki bożonarodzeniowej. Na zajęcia przybyły licznie całe 
rodziny. Z przygotowanych przez nas na tę okazję rozmaitych materia-
łów powstały niesamowite konstrukcje. Ile głów, tyle różnych pomysłów. 
Niewątpliwie największą popularnością cieszyły się tykwy, na bazie któ-
rych powstawały oryginalne szopki. Niezwykle cieszy nas ogromne za-
angażowanie oraz inwencja twórcza. Niezmiernie miło było patrzeć, jak 
rodzice wraz z dziećmi wspólnie tworzą swoje dzieła. Dziękujemy za te 
cenne wspólne chwile, którym towarzyszyło zacieśnianie więzi rodzin-
nych. 

Renata Kwiatkowska, 
Dom Kultury „Uśmiech” Filia w Broniszach

„sZOpki bOŻOnarOdZeniOWe”
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ksiąŻecZki sensOrycZne tWOrZOne W bibLiOtece
 Wszyscy wiemy, że biblioteka, to nie tylko wy-
pożyczalnia książek. to też miejsce spotkań różnych 
osobowości, zainteresowań i dobra przestrzeń do 
podejmowania działań. różnych. tworzenie domków 
dla kotów, karmników dla ptaków, prowadzenie zajęć 
plastycznych, czy organizacja spotkań historycznych. 
 Kreatywność naszych bibliotekarzy jest warta zwró-
cenia uwagi. W październiku, powstała kolejna inicjatywa 
stworzenia czegoś wyjątkowego. Dzięki Kierowniczce Fi-
lii nr 1 w Józefowie - Ewie Bojarowskiej, zaczęły się prace 
nad… książeczkami sensorycznymi dla dzieci. 
 Wykonawczyniami są Panie z Klubu Pasjonatów, któ-
ry prowadzi Wanda Orzechowska, w Filii nr 1 w Józefo-
wie, już od kilku lat. Książeczki powstawały przez miesiąc 

w  Filii nr 1 w Józefowie. Panie spotykały się co tydzień, 
w  czwartek, pod czujnym okiem Hanny Wojaczek. Igły, 
nici, nożyczki, filce… a przede wszystkim dobra zabawa.
 Czym są książeczki sensoryczne? Zacznijmy od nazw, 
bo jest wiele. Można je spotkać jako książeczki dotykowe, 
wyciszające, manipulacyjne oraz quiet book. Mówi się, 
że pierwsze powstały po to, aby dzieci nie dokazywały 
w kościele, a dopiero potem doceniono korzyści, płyną-
ce z takiej formy zabawy. Oprócz pokazywania dzieciom, 
że mogą się świetnie bawić przy książce, rozwijają pod-
stawowe umiejętności matematyczne (odklejane cyfry 
na rzepy, które można układać w dwucyfrowe liczby 
itp.,), uczą jak zawiązuje się sznurówki (pięknie wykona-
ne buciki), poznają jak działa zegarek oraz… jak się robi 
pranie! Ilu ludzi, tyle pomysłów i sposobów wykonania, 
każda książeczka jest inna, kolorowa i ciekawa.
 Zachęcamy, aby samemu robić takie książeczki dla 
swoich dzieci, a jeśli zabraknie czasu, to nic stracone-
go. Dzieła Pań Pasjonatek były wystawione na licytację 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Domu Kultury 
„Uśmiech” podczas 27. Finału. Można było uzyskać piękny 
prezent oraz pomóc innym. Wspaniała okazja, prawda?  
     

Wiktoria Gawrych
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Filia nr 1 w Józefowie

 Dnia 12 i 14 grudnia przedszkolaki z ul. Mickiewicza 
zaprezentowały swoje zdolności artystyczne rodzicom 
podczas świątecznych występów, które odbyły się we 
wszystkich grupach wiekowych.  W repertuarze znalazły 
się tradycyjne jasełka oraz spektakle o zbliżających się 
Świętach Bożego Narodzenia. Mali artyści pokazali  swo-
je zdolności taneczne w tańcach z piłkami, wstążkami 
i chustkami. 
 Talentem aktorskim wykazał się również personel 
grupy I. Panie w strojach: klauna, pani zimy, elfa i cho-

inki dzielnie wspierały swoje 3 – latki w przedstawieniu 
pt. „W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia”.
 Na zakończenie uroczystości były świąteczne życze-
nia, wspólne śpiewanie kolęd i pamiątkowe zdjęcia. 

Magdalena Lipińska
Anna Pilaszek 

Agnieszka Potrzebowska

Występy ŚWiątecZne W prZedsZkOLu pubLicZnym nr 1 
Z OddZiaŁami inteGracyjnymi W OŻarOWie maZOWieckim
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 by spędzić wspólnie 50, a nawet więcej lat potrzeb-
na jest miłość, ale także wzajemna przyjaźń, życzli-
wość, wyrozumiałość...  6 par świętujących  17 stycz-
nia złote gody przysięgali sobie wierność i uczciwość 
małżeńską w 1968 roku.
 Po raz pierwszy w tym roku zorganizowano uroczy-
stość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeń-
skie. Sześć par mieszkających w gminie Ożarów Mazo-
wiecki świętowało 50. rocznicę ślubu: Ewa i Mirosław 
Juszkiewicz, Kazimiera i Tadeusz Kajakowie, Alicja i Wło-
dzimierz Kastek, Krystyna i Tadeusz Rytkowie, Stanisława 
i Henryk Tarasińscy, Krystyna i Józef Wierzbiccy.
 Uroczystość prowadzona była przez Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego – Jolantę Dragan. Medale za 
długoletnie pożycie oraz pamiątkowe dyplomy wręczali 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – Paweł Kanclerz oraz 
Andrzej Cichal – Przewodniczący Rady Miejskiej.
 Z wielką radością podchodzę do tych momentów. Dla 
mnie to zaszczyt wręczać te medale, brakuje słów, trzeba 
pochylić głowę przed jubilatami. To piękne dożyć takiej 
rocznicy… - chwilę po wręczeniu odznaczeń tak wyda-
rzenie podsumował burmistrz.
 Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest polskim 
cywilnym odznaczeniem państwowym,  ustanowionym 
jako nagroda dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z 17 lu-
tego 1960 o orderach i odznaczeniach. 
 Aby otrzymać medal należy złożyć podanie do Urzę-
du Stanu Cywilnego, powinno ono zawierać imiona i na-
zwiska jubilatów oraz datę i miejsce zawarcia związku 

małżeńskiego. Wniosek mogą złożyć sami jubilaci lub 
ktoś z rodziny. Moja rola polega na sporządzeniu projek-
tu wniosku i przesłaniu go do Urzędu Wojewody Mazo-
wieckiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta 
RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie – tak 
o procedurze nadania odznaczeń mówiła Jolanta Dragan, 
kierownik USC.
 Były wspomnienia, tort, kwiaty, życzenia. Przewodni-

czący Rady Miejskiej Andrzej Cichal  podziękował obcho-
dzącym złote gody, za trud włożony we wspólnie prze-
żyte lata, za pracę na rzecz swoich  rodzin oraz przykład 
jaki dają młodszemu pokoleniu, składając jednocześnie 
życzenia wielu długich lat życia w jak najlepszym zdro-
wiu, zgodzie i pomyślności   oraz zadowoleniu z dzieci, 
wnuków i prawnuków.
 Zapytałam również jubilatów z 50 stażem małżeń-

skim, co -  ich zdaniem - w związku jest najważniejsze.
Pani Ewa Juszkiewicz – Przede wszystkim miłość, wyrozu-
miałość i tolerancja.
 Pan Mirosław Juszkiewicz: Miłość jest na początku, ale 
potem pojawiają się przyzwyczajenie i dzieci. Na „stare 
lata” z powrotem przeżywamy i pielęgnujemy tę miłość, 
wracają uczucia z młodości, kiedy już czujemy się speł-
nieni i mamy więcej czasu dla siebie nawzajem  Według 

mnie, ważna jest przede 
wszystkim wyrozumia-
łość. Są różne momenty 
i sytuacje w życiu -  ja 
mogę mówić o  sobie 
-  na 5 lat wyjechałem 
za granicę, wówczas 
żona była sama z ma-
łymi dziećmi. Wycho-
wanie dzieci i cały trud 
przez ten czas spadł na 
nią. Wracałem, znów 
wyjeżdżałem, pracowa-
łem sporo za granicą… 
Wówczas były takie cza-
sy, że kłopoty z kupnem 
wielu podstawowych 
rzeczy były powszech-
ne.  W 1972 roku dosta-
liśmy nasze pierwsze 

mieszkanie, cieszyliśmy się bardzo kiedy udało nam się 
kupić pralkę, lodówkę czy meble. Pamiętam to do dzisiaj, 
to było piękne… 
Tradycyjnie już bohaterom uroczystości licznie towarzy-
szyły rodziny: dzieci, wnuki, prawnuki oraz znajomi. Nie 
zabrakło również wspólnego, pamiątkowego zdjęcia…
        

        Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
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 6 stycznia w Hali Widowiskowo – Sportowej w Kręczkach odbył się Koncert Noworoczny: „Viva Wie-
deń – Viva musical”. Licznie przybyłych gości powitali: Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowiec-
kiego, Andrzej Cichal, przewodniczący Rady Miejskiej i Jan Żychliński, starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. 
 W tym roku wystąpiła Bielska Orkiestra Festiwalowa, której dyrygował Woytek Mrozek. Wśród so-
listów wystąpili: Agata Sava (mezzosopran), Bogusław Morka (tenor), Daniel Cebula-Orynicz, Karolina 
Leszko. Autorami tanecznego show byli tancerze z Formacji Gamza. W programie koncertu znala-
zły się m.in. takie utwory, jak: „Walc nad pięknym modrym Dunajem” J. Straussa, „Ptasznik z Tyrolu” 
C. Zellera, „Dumka na dwa serca” K. Dębskiego, „La Spagnola” V. di Chiara oraz tradycyjny „Can Can” 
J. Offenbacha. 
 Niezapomnianą oprawę konferansjerską zapewnił Oskar Jasiński, utalentowany tenor młodego po-
kolenia.
Na koniec, zgodnie z tradycją, na gości czekała niespodzianka: bajkowy tort noworoczny.
 Owacje na stojąco i gromkie brawa stanowią najlepszą ocenę całego przedsięwzięcia. Cieszymy 
się, że mieszkańcy naszej gminy oraz przybyli goście mieli okazję obcować z kulturą na najwyższym 
poziomie i serdecznie zapraszamy na kolejny, noworoczny koncert w przyszłym roku.

Viola Wściseł
Dom Kultury „Uśmiech”

Koncert Noworoczny
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kaLendarium dOmu kuLtury „uŚmiecH” 
- Luty

dOm kuLtury ,,uŚmiecH”
W OŻarOWie maZOWieckim, uL. pOZnaŃska 165

 ▶ 4-8 lutego Akcja „Zima z Uśmiechem”. 
 ▶ 17 lutego – niedziela – godz. 16:00-20:00 zaprasza-

my na wieczorek taneczny dla seniorów przy muzyce na 
żywo oraz na spektakl w wykonaniu zespołu seniorów 
„Ożarowskie Kumoszki”. Wstęp 15 zł/os.

 ▶ 24 lutego – niedziela – godz. 12:00 Spektakl teatral-
ny dla dzieci „Lodowa kraina” w wykonaniu aktorów ze 
Studia Teatralnego KRAK-ART. Wstęp wolny!

centrum inicjatyW spOŁecZnycH
uL. pOZnaŃska 292

 ▶ 28 stycznia – 1 lutego Warsztaty charak-
teryzacji dla młodzieży (12-16 lat) w ramach 
Akcji „Ferie z Uśmiechem”. Więcej informacji 
na stronie: ferie.cisprzyparku.pl

FiLia W jÓZeFOWie, uL. FabrycZna 15

 ▶ 17 lutego – niedziela - godz. 15:00 
Przedstawienie teatralne pt. „ O Wróbel-
ku Elemelku”  w wykonaniu teatru „Pacuś”. 
Wstęp wolny!

 ▶ 24 lutego – niedziela - godz. 16:00 Wie-
czorek taneczny dla seniorów. Zabawa przy 

muzyce cygańskiej. Wstęp wolny!

FiLia W brOnisZacH, uL. prZyparkOWa 15

 ▶ 10 lutego – niedziela - godz. 16:00 zapraszamy na 
bal karnawałowy dla dzieci. Zabawę i animacje poprowa-
dzą aktorzy z Teatru Narwal. Wstęp wolny!

 ▶ 16 lutego – sobota - godz. 16:00 Taneczny wieczo-
rek kostiumowy dla seniorów. Wstęp wolny!
Ponadto w lutym w każdą niedzielę będzie odprawiana 
Msza św. dla mieszkańców Bronisz o godzinie 12:30.

kaLendarium bibLiOteki pubLicZnej 
- Luty

 ▶ „nie wyjeżdżaj! Zimowe szaleństwo w bibliote-
ce” – spotkania bez ograniczeń wiekowych. pierwszy 
tydzień ferii (28.01-1.02, godz. 10.00-12.00, Wypoży-
czalnia dla dorosłych i młodzieży, ul. szkolna 2). Wstęp 
wolny. W programie m.in. projekcje filmowe, Dzień Mło-
dego Naukowca, Dzień Łamigłówek oraz  lepienie biblio-
tecznego bałwana.

 ▶ „Ferie z książką” – zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat. 
29 i 31.01, godz. 10.30-13.00, Filia nr 2 w Święcicach, ul. 
Warszawska 53. Wstęp wolny. 

 ▶ mądrzy cyfrowi – ogólnopolski projekt dla młodzie-
ży (12+). drugi tydzień ferii (4-8.02, godz. 10.00-14.00, 
Oddział dla dzieci i młodzieży, ul. szkolna 2). Obowią-
zują zapisy. Zajęcia w kooperacji z Fundacją ABCXXI-„Cała 
Polska czyta dzieciom” (przy wsparciu Google!). Rozwijamy 
umiejętności cyfrowe i społeczne. Zapisy: 22-722 12 65

 ▶ Wikipedia: Od „Walentynek” do sporu o polskę. Oża-
rowski klub Ludzi ciekawych Wszystkiego, 18.02.2019 
r., godz. 18.00. Jak to jest pisać największą na świecie 
encyklopedię? I czy będziemy ją nosić w głowach? Gość:  
Marek Stelmasik, administrator polskiej Wikipedii. 

 ▶ projekt „mała książka – Wielki człowiek”. Cały czas 
zapraszamy trzylatki (z rodzicami) do ożarowskich biblio-
tek publicznych. 

 ▶ uroczysty bal karnawałowy dla „wielkich ludzi od 
małych książek” –  hotel mazurkas, 16.02.2019, godz. 
11.00-13.00. Podsumowanie projektu współrealizowane-
go z Instytutem Książki – „Mała książka – Wielki człowiek”. 
W  programie wodzirej i mnóstwo zabawy dla najmłod-
szych.  

 ▶ Wykład on-line: „mikroflora przewodu pokarmowe-
go a zdrowie człowieka”, 20.02.2019, godz. 17.15-19.00,  
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży, ul. Szkolna 2). 
Wstęp wolny. Wykład on-line Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego organizowany we współpracy z Uniwersy-
tetem Trzeciego Wieku

FiLia nr 1 W jÓZeFOWie, uL. FabrycZna 15

 ▶ brydż - Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00. Wstęp wolny.
 ▶ nauka gry w szachy dla dzieci – Każdy piątek, godz. 

18.00-19.00. Na zapisy.
 ▶ klub pasjonaci - Każdy czwartek, godz. 10.00-12.00 . 

Wstęp wolny.
Kontakt: Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim: (22) 722 12 
65, Filia w Józefowie: (22) 292 60 22, Filia w Święcicach:  (22) 
721 02 60. 
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e-dOWÓd – cZyLi kOLejny etap eWOLucji dOWOdu OsObisteGO
 postęp cywilizacyjny to proces, którego nie jeste-
śmy w stanie zatrzymać. nowe technologie, z którymi 
mamy styczność na każdym kroku czy postępująca 
cyfryzacja to już codzienność.
 Ciągły rozwój i ewolucja życia na ziemi we wszystkich 
jego aspektach, wiąże się również z przystosowaniem  
wielu rzeczy do wymagań dzisiejszego świata. Stąd wła-
śnie ciągłe zmiany w przypadku, wydawać by się mogło 
tak prozaicznej kwestii, jak nasze dokumenty tożsamości. 
 Jeszcze do 2001 roku posługiwaliśmy się dowodami 
w formie papierowej. Książeczka w kolorze zielonym li-
cząca 24 strony, była skarbnicą wiedzy o nas. Były tam za-
warte podstawowe dane osobowe od imienia i nazwiska 
po adres zameldowania, natomiast na dalszych kartach 
dokumentu można też było znaleźć takie informacje jak 
dane żony, dzieci czy nawet miejsca zatrudnienia. 
         Początek XXI w. 

przyniósł rewolucyjne 
zmiany. Papierowy do-
wód został zastąpiony 
plastikową kartą, którą z 
łatwością można było 
schować do portfela. Za-
wierał on jednak 
mniej danych osobo-
wych, natomiast posia-
dał już szereg zabezpie-
czeń, utrudniających 
jego podrobienie.

Dowód wydawany od 2001 do końca lutego 2015 r. (źródło:obywatel.gov.pl)

 2015 rok to kolejne zmiany w stosunku do dowodów 
z 2001 r. Uległa zmianie szata graficzna, dowód został 
pozbawiony danych dotyczących adresu zameldowania 
oraz wzrostu i koloru oczu. Nie posiada również wzoru 
podpisu. Widnieją na nim za to 3 zdjęcia (w tym dwie mi-
niaturki).

Dowód wydawany od 1 marca 2015 r. (źródło:obywatel.gov.pl)

 Obecny projekt ustawy dotyczący e-dowodów, któ-
re według założeń mają obowiązywać od 1 marca 2019 
roku wprowadza szereg zmian mających usprawnić ko-
munikację z administracją publiczną, służbą zdrowia czy 

podmiotami niepublicznymi,
 Nowy dowód będzie zawierał „profil osobisty”, dzięki 
któremu będziemy mogli potwierdzić swoją tożsamość 
w usługach online. Wiąże się to niestety z zakupieniem 
czytnika.
 Ponadto każdy z posiadaczy nowego dowodu w trak-
cie składania wniosku będzie mógł zdecydować czy chce 
dodatkowo zaopatrzyć swój dokument w tzw. „podpis 
osobisty”, czyli elektroniczny odpowiednik podpisu wła-
snoręcznego. Dodatkowo, każdy już indywidualnie bę-
dzie mógł również zakupić u zewnętrznego dostawcy 
podpis kwalifikowany. Na tym nie koniec rewolucji. Nowy 
dokument będzie posiadał aplikację ICAO, czyli zapis na-
szych cech biometrycznych. W przypadku dowodu bę-
dzie to wizerunek twarzy. Wszystko po to by usprawnić 
chociażby odprawy na lotniskach.

Dowód, 
który będzie 
wydawany 
od 1 marca 
2019 r.  
(źródło: www.
gov.pl/web/
mswia)
 

 Kolejna już odsłona dowodu osobistego, niosąca 
za sobą dużo nowinek technicznych, ma przede wszyst-
kim zoptymalizować proces komunikacji na linii obywa-
tel – administracja publiczna. Ma również być pomocny 
w życiu codziennym, stąd między innymi wiele możliwo-
ści w kwestii podpisów elektronicznych. Wszystko po to 
by wyjść naprzeciw potrzebom obywateli. Czas pokaże, 
jak długo przy obecnym rozwoju technologicznym nowy 
dowód osobisty pozostanie dokumentem nowocze-
snym. 
 Daniel Grabowski
  Referat Spraw Obywatelskich

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UPRAWIANIA SPORTU 
ORAZ WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI 

WYDARZEŃ SPORTOWYCH I KULTURALNYCH, TARGÓW I EVENTÓW 
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI W KRĘCZKACH

cws.ozarow-mazowiecki.pl
Kontakt: e-mail: d.galant@cws.ozarow-mazowiecki.pl Tel. 662 541 003
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starosta powiatu Warszawskiego Zachodniego in-
formuje, że od 1 stycznia 2019 roku na terenie powia-
tu Warszawskiego Zachodniego działają trzy punkty 
nieodpłatnej pomoc prawnej (w Ożarowie mazowiec-
kim, Łomiankach i błoniu)  oraz dwa punkty nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego (w Lesznie 
i  starych babicach) w których będzie udzielana nie-
odpłatnie pomoc dla osób uprawnionych.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej po-
mocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego to  osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej (pisemne oświadczenie oso-
by uprawnionej).

pomoc prawna obejmuje:
 ▶ poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązują-

cym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnie-
niach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym 
w  związku z toczącym się postępowaniem przygoto-
wawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoad-
ministracyjnym; 

 ▶ wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 
jej problemu prawnego; 

 ▶ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym 
do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub są-
dowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym; 

 ▶ sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosz-
tów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzę-
du w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwoka-
ta, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyj-
nym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ry-
zyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na 
drogę sądową;

pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przy-
gotowywania do jej rozpoczęcia. 

poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 ▶ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji 

osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świa-

domości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach 
lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia 
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w ra-
zie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną 
planu działania i pomoc w jego realizacji.

 ▶ w szczególności porady dla osób zadłużonych i pora-
dy z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia 
społecznego

Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie 
przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu 
22 733 72 83  w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki  w godz. 9.00- 13.00
czwartki  w godz. 13.30- 15.30

Porady odbywają się co 40 minut.
Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgło-
szeń, po umówieniu wizyty.

Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.
Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania nie-
odpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na stronie gminy Ożarów 
Mazowiecki oraz Ministerstwa Sprawiedliwości: https://
darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ożarowie 
mazowieckim obsługiwany jest przez organizację 
pozarządową - Fundację Honeste Vivere z siedzibą 
w  Warszawie przy ul. amałowicza-tatara 7, 04-474 
Warszawa

pomoc prawna w punkcie udzielana jest przez ad-
wokata lub radcę prawnego

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2019 r.

Ożarów Mazowiecki, Urząd Miejski  
(budynek  DK „Uśmiech”), III piętro pok. 307  

przy ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki

poniedziałek od godz.  14 00 do  18 00

wtorek od godz.  12 00 do  16 00

środa od godz.  14 00 do  18 00

czwartek od godz.  09 00 do  13 00

piątek od godz.  09 00 do  13 00

W czasie ferii zimowych od 29 stycznia do 7 lutego 2019 roku 
we wtorki, środy i czwartki Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapraszają dzieci
 i młodzież ze szkół podstawowych 

i gimnazjów – mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki do bezpłatnego 
korzystania z pływalni 

w godzinach 12.30 – 14.00 w ramach akcji
„Zima w Mieście 2019”
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Kurczak z warzywami 
– szybki obiad

na zabiegany dzień

Z przepiśnika pana domu k
ą

cik
 k

u
Lin

a
rn

y

Pani

składniki:
 ▶ 3 marchewki
 ▶ 1 pietruszka 
 ▶ 1 papryka
 ▶ 2  średnie czerwone cebule lub 1 duża 
 ▶ 30 dag pieczarek 
 ▶ 6 udek z kurczaka (bez skóry)
 ▶ sól, pieprz
 ▶ przyprawa gyros/kebab
 ▶ przyprawa pikantna do kurczaka

Wykonanie:
 Warzywa zetrzeć na tarce lub rozdrobnić w blenderze. Wymie-
szać i podzielić na 2 części. Pierwszą część warzyw ułożyć na spo-
dzie żaroodpornego naczynia, posypać solą, pieprzem, przyprawą 
gyros-kebab. Na warzywach ułożyć udka z kurczaka. Następnie 
przykryć kurczaka pozostałą częścią warzyw, posypać pikantną 
przyprawą do kurczaka.

 Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180-200˚C i piec przez 
ok.  50-60 minut.

ŻYCZĘ SMACZNEGO !!!
Małgorzata Piotrowska

 Bywają dni, kiedy wszystko robimy w pośpiechu, a na ugotowanie obiadu po-
zostaje niewiele czasu…
 Kurczak z warzywami jest wówczas przepisem idealnym: szybkim, łatwym, 
a przede wszystkim pysznym i pożywnym…  

 powiatowy  urząd pracy dla powiatu Warszawskie-
go Zachodniego informuje, że w roku 2019 realizu-
je  projekt  pozakonkursowy o nazwie: „aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
warszawskim zachodnim (iii)”, który współfinanso-
wany jest przez unię europejską ze środków europej-
skiego Funduszu społecznego w ramach programu  
Operacyjnego  Wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020.
 Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrud-
nienia osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukoń-
czeniem 30 roku życia), pozostających bez pracy, w tym 
w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu  
i  szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 

 Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są oso-
by: z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne,  
o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem maksymal-
nie średnim).

 ▶ Projekt  przewiduje:     
 ▶ Szkolenia 
 ▶ Staże 
 ▶ Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospo-

darczej 

 Wartość realizacji projektu wynosi: 1  740  220,79 zł, 
w tym dofinansowanie z UE: 1 466 658,08 zł.

„aktyWiZacja OsÓb mŁOdycH pOZOstającycH beZ pracy  
W pOWiecie WarsZaWskim ZacHOdnim (iii)”
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pOniedZiaŁek

Ożarów mazowiecki:  1 Maja, Hallera, Kierbedzia, Kilińskiego, Kościuszki, Lipowa, Mazowiecka,  Parkowa, Poznańska, Reymonta, Rolna, 
Sienkiewicza, Sowińskiego, Zamoyskiego kaputy: Rolna, Sochaczewska, Sympatyczna, Tęczowa, Umiastowska,  Wygodna

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

14, 28 11, 25 11, 25 8, 20* 6, 20 (20) 3 (3), 17

WtOrek

bronisze: Cisowa, Czereśniowa, Kręta, Kwiatowa, Morelowa, Nowa, Piastowska, Poznańska, Przyparkowa
Ożarów mazowiecki: Kręta, Mokra, Zatorze jawczyce: Bocznicowa, Gołąbkowska, Ogrodowa, Piastowska, Piwna, Poznańska, Przyparkowa 
Rajdowa, Sadowa, Wąska,  Wojska Polskiego, Wspólna Droga konotopa:   Fiołkowa, Leszowa, Mokra, Piastowska, Piwna, Przyjaźni, Rajdowa, 
Różana, Topolowa, Uskok, Zakręt, Zatorze, Żytnia mory: Biedronki, Krańcowa, Królowej Marysieńki, Miła, Niecała, Poznańska, Wojska Polskiego, 
Wspólna Droga umiastów: Lawendowa, Leszczynowa, Nowowiejska, Szyszkowa, Okrężna, Umiastowska

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

5*, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 (21) 4 (4), 18

ŚrOda

Ożarów mazowiecki: Chełmońskiego, Daleka, Dąbrowskiego, Dmowskiego, Kossaka, Księstwa Warszawskiego, Malczewskiego, Matejki, 
Nadbrzeżna, Poniatowskiego, Promyka, Prosta, Pułaskiego, Robotnicza, Sikorskiego, Słoneczny Poranek, Strzykulska, Szkolna, Wolności, 
Wybickiego, Zachodzącego Słońca, Zgody

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

9, 23 6, 20 6, 20 3, 17, 27* 15, 29 (29) 12 (12), 26

cZWartek

Ożarów mazowiecki: 11 listopada, Dobrogórska, Graniczna, Konwaliowa, Kopernika, Kusocińskiego, Mickiewicza, Parkietowa, Prusa, 
Przejazdowa, Witosa, Wiśniowa, Zielna, Żeromskiego duchnice:  Aleksandry, Imbirowa, Witosa, Zielna strzykuły: Bursztynowa, Dereniowa, 
Głogowa, Orzechowa, Pistacjowa, Seledynowa, Sochaczewska, Srebrzysta Aleja, Strzykulska, Szmaragdowa, Turkusowa, Wieruchowska, Zielona 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16 (16), 30 13 (13), 27

piątek

kaputy: Willowa Aleja, Zaciszna, Żyzna kręczki:  Azalii, Begonii, Cedrowa, Chabrowa, Dziewanny, Liliowa, Lucerny, Łubinowa, Macierzanki, 
Magnolii, Niezapominajki, Platanowa, Pokrzywy, Polnych Maków, Sasanki, Storczykowa, Willowa Aleja, Tatarak, Tulipanowa, Zaciszna, Żyzna
józefów: Fabryczna, Hetmańska, Kasztanowa, Leśna, Lipowa, Rokicka, Włościańska płochocin: Antyczna, Długa, Handlowa, Hetmańska, Lipo-
wa, Łokietka, Mazowiecka, Mostowa, Ogrodowa, Partyzantów, Przemysłowa, Urocza, Szeroka (część od ul. Lipowej), Włościańska, Zabytkowa, 
Zaścianek, Zwierzyniecka Wolica: Aleja Róż, Dębowa, Jesionowa, Karłowicza, Lipowa, Ogródkowa, Olchowa, Radosna, Rokicka,  Za lipami  

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 4*, 17, 31 (31) 14 (14), 28

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości jednorodzinnych 
z terenu gminy Ożarów mazowiecki obowiązujący do 30 czerwca 2019 r.

pOniedZiaŁek

duchnice: Architektów, Asnyka, Baczyńskiego, Boczna, Broniewskiego, Brzegowa, Ceramiczna, Duchnicka, Gałczyńskiego, Geodetów, 
Informatyków, Kochanowskiego, Korczaka, Księgowych, Lustrzana, Modrzejewskiej, Nadziei, Ogrodników, Orzeszkowej, Ożarowska, Poetów, 
Prawników, Rozłogi, Szczypy, Tuwima, Ustronna, Żytnia Ożarów mazowiecki: Duchnicka, Umiastowska Ołtarzew: Brzegowa, Ceramiczna, 
Deyny, Domaniewska, Duchnicka, Gołaszewska, Nizinna, Poznańska, Stanka, Stokrotki, Umiastowska, Wspólna

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

7,  21 4,  18 4,  18 1,  15, 29 13, 27 (27) 10 (10), 24                

WtOrek

Święcice:  Łaźniewska, Michałowska myszczyn: Graniczna, Jasna, Krótka, Letnia, Majowa, Nowowiejska, Wolska, Zaborowska pilaszków: 
Dolna, Marszewskiego, Nowowiejska, Piękna, Szczęśliwa, Wesoła Orły: Dolna, Hipoteczna, Łaźniewska, Zaborowska michałówek: Górna, 
Michałowska, Poznańska, Wolskie: Agrestowa, Górna, Jagodowa, Malinowa, Michałowska, Poziomkowa, Wolska macierzysz: Mazowiecka, 
Ogrodowa, Podgrodzie, Poznańska, Sezamkowa, Sławęcińska, Sochaczewska, Szeligowska, Szkolna, Witkowskiej, Wojska Polskiego
pogroszew: Cichy Zakątek, Górna, Kresowa, Nowowiejska, Polowa, Promienna, Pruszkowska, Rataja koprki: Północna, Rataja
michałówek: Rataja

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 (28) 11 (11), 25

ŚrOda

Święcice: Kopytowska, Księżycowa, Poznańska, Piaskowa, Pozytywki, Rzeczna, Słoneczna, Warszawska, Wiosenna, Zaborowska, Źródlana
Ożarów mazowiecki: Aksamitna, Baśniowa, Dobra, Floriana, Goździkowa, Jutrzenki, Krzywa, Legendy, Mała, Ożarowska, Partyzantów, Polna, 
Perłowa, Rubinowa, Rumiana, Rajska, Wiejska, Zamkowa

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

2, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 (22) 5 (5), 19
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cZWartek

płochocin od strony ul. poznańskiej:   1 Maja, Akacjowa, Chopina, Dworcowa, Gołaszewska, Józefowska, Kolejowa, Leśna, Łąkowa, 
Michałowska, Parkowa, Płochocińska,Poznańska, Rynkowa, Słowackiego, Stołeczna, Szafirowa, Szeroka, Święcicka, WalentynowiczWarszawska, 
Wiśniowa, Zakątek, Żurawia

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

3,  17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 (23) 6 (6), 22*

piątek

domaniewek 1: Południowa Ołtarzew: Południowa koprki: Jaśminowa, Nizinna, Poznańska Gołaszew: Długa,Domaniewska, Gołaszewska, 
Południowa, Rzeźbiarska, Wspólna Wieruchów: Jarzębinowa, Sochaczewska, Świerkowa, Wieruchowska piotrkówek duży: Świerkowa
piotrkówek mały: Pogodna, Strzykulska Ożarów mazowiecki: 3 Maja, Cicha, Forsycji, Kapucka, Kolejowa, Konopnickiej, Konotopska, Kubusia 
Puchatka, Majewskiego, Muzyczna, Nieznana, Niska, Spacerowa, Spokojna, Strażacka, Pallotyńska, Przejazdowa, Widok, Wrzosowa
szeligi: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Cichy Ogród, Cyprysowa, Czeremchy, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa Droga, Klonowa, Sosnowa, 
Szeligowska, Wierzbowa, Witkowskiej

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

4,  18 1, 15   1, 15, 29 12, 26 10, 24 (24) 7 (7), 21

Uwaga: Pojemniki oraz worki w dniu odbioru odpadów należy wystawić przed posesję lub w otwartej altance do godziny 6 rano.          
We wszystkich wyżej wymienionych terminach odbierane są odpady zmieszane oraz metale i tworzywa sztuczne (worki żółte).
Terminy odbioru papieru oznaczono kolorem niebieskim, szkła – zielonym, odpadów bio – brązowym (kwiecień, maj, czerwiec), terminy 
dezynfekcji – czerwonym (data w nawiasie) (wskazano dwie daty, dezynfekcja zostanie wykonana w jednym z terminów)
*- termin zamienny za dzień świąteczny 

Umiastów, 
ul. Umiastowska 41E

czynny od wtorku do soboty w okresie 
marzec-październik:
wtorek - piątek 11.00 - 19.00
sobota 8.00 - 16.00
w okresie 
listopad – luty:
wtorek – piątek 9.00 - 17.00
sobota 8.00 - 16.00

Do GPZOP można oddać 
bezpłatnie wszystkie rodzaje 
odpadów  komunalnych 
z wyjątkiem odpadów 
komunalnych zmieszanych, 
wyrobów zawierających 
papę, azbest; szyb i części 
samochodowych, tekstyliów 
oraz odpadów wskazujących na 
to, że nie pochodzą 
z gospodarstw domowych.

Wolica, ul. Leśna  1 czynny w drugi piątek 
i sobotę m-ca

piątek 9.00 - 19.00
sobota 9.00 - 15.00
terminy otwarcia 
w i półroczu 2019 r: 
- 11, 12 styczeń,
- 8, 9 luty,
- 8, 9 marzec, 
- 12, 13 kwiecień, 
- 10, 11 maj, 
- 14, 15 czerwiec

Warunkiem przyjęcia odpadów komunalnych w GPZOP będzie okazanie poświadczenia, wydanego przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazo-
wieckim, ul. Kolejowa 2 (pok. 112), potwierdzającego złożenie przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Poświadczenie można uzyskać również drogą elektroniczną.

Gminne punkty Zbierania OdpadÓW prObLemOWycH  (GpZOp)

Zbiórka sprzed posesji odpadów typu:
 ▶ meble, materace, dywany;
 ▶ kartony, sztuczne choinki, rowery, lampy, lustra;
 ▶ okna - do 5 szt.;
 ▶ drzwi - do 5 szt.;
 ▶ opony - do 5 szt. (od samochodów osobowych);
 ▶ armatura sanitarna;
 ▶ sprzęt AGD i RTV.

Nie będą odbierane: zmieszane odpady komunalne, papa, eternit, odpady zielone oraz pobudowlane.
termin: 10-11 kWietnia (ŚrOda-cZWartek)
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą wyłącznie z posesji, których właściciele w terminie do 5 kwietnia (piątek) zgłoszą zapotrzebowanie 
odbioru telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego. Zbiórka będzie trwała 2 dni, ale odpady należy przygotować  
do odbioru na dzień 10 kwietnia.

ZbiÓrka OdpadÓW WieLkOGabarytOWycH

WOrki na Odpady seGreGOWane

www.ozarow-mazowiecki.esog.pl, e-mail: odpady@ozarow-mazowiecki.pl;  tel.: 22 731 32 63, 22 731 32 64

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację odpadów, otrzymują worki przeznaczone na poszczególne rodzaje odpadów:
żółte – metale i tworzywa sztuczne - w ilości 1:1 za każdy wystawiony worek;
niebieskie – papier – w ilości 1:1 za każdy wystawiony worek;
zielone – szkło – w ilości 1:1 za każdy wystawiony worek;
brązowe – odpady bio – w ilości maksymalnie 6 sztuk; w miesiącach, kiedy odbierana jest większa ilość worków (IV, X i XI – do 10 szt.) brakujące 
worki należy zakupić we własnym zakresie.
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kącik adOpcyjny
prowadzony przez Fundację ar-ka-dO
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Kontakt: Dorota 507-415-468, Kasia 665-158-238  po godz. 16.00, 
Kasia 602-655-645, po godz. 17.00

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: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Redaktor Naczelna,  
KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

SKŁAD TEKSTU PDF STUDIO Paweł Krupa, ul. Dmowskiego 70B/43, 05-850 Ożarów Mazowiecki
DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, ul. Wspólna 12B, 05-850 Gołaszew

ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”
tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl, 

ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

podaruj im to, co najcenniejsze - własny dom i miłość!

psiaki polecające się do adopcji!
mixi vel Liza to suczka wielkości wyrośniętego jamnika, znaleziona ze szcze-

niakami gdzieś w polu.  Sunia jest bardzo przyjazna  i  milusińska, domagająca 
się uwagi i głaskania ze strony człowieka, za które jest bardzo wdzięczna. Lubi 
spokojnie poleżeć na fotelu, najlepiej przy człowieku.  Waży ok.8 kg i ma  ok.5-6  
lat. Jest zaszczepiona, odrobaczona  i  wysterylizowana. Umie pięknie chodzić 
na smyczy, w domu zachowuje czystość. Bez problemu jeździ samochodem. 
Świetnie dogaduje się z kotami i innymi psami.  Sunia musiała chyba zaznać od 
człowieka wiele złego, bo na podniesiony ton czy widok miotły przykleja się w 
pokorze do ziemi i ucieka. Nawet przy jedzeniu boi się, że od człowieka spotka ją coś złego i je jak jest sama. Może 
znajdzie się dobry człowiek, który da jej spokojny, kochający dom. Mixi przebywa w domu tymczasowym z dziećmi 
i innymi zwierzętami. Kontakt 665-158-238, 507-415-467, 602-655-645

2,5 letnia, do łydki, Luna z wielkim zaufaniem reaguje na przyjazne i łagodne 
gesty, takie jak głaskanie. Szybko nabiera zaufania do ludzi, dając się poznać jako 
wierny i mądry pies towarzyszący. Jest radosną i spokojną sunią. Umie chodzić 
na smyczy. Z kotami, innymi psami i suczkami dogaduje się bez problemu, za-
chęca do zabawy. Luna jest pełna  pozytywnych emocji, radosną iskierką. Będzie 
świetną przyjaciółką dziecka. Luna mieszka w warunkach domowych, zachowu-
je czystość i nie niszczy. Kontakt w sprawie adopcji 602-655-645 po 17.00, 507-
415-468

psy znalezione!
psy znalezione na terenie Gminy Ożarów mazowiecki, trafiają do schroniska dla bezdomnych Zwierząt 

w milanówku. kontakt do schroniska 509 441 902
jeśli zechciałby ktoś z państwa nas wspomóc będziemy wdzięczni za karmę, 

koce i wpłaty na rzecz potrzebujących zwierząt.
Fundacja ar-ka-dO

bank bGŻ bnp paribas s.a. 61 1600 1417 1845 4944 9000 0001

Dokarmiaj ptaki
mądrze

Pieczywo i inne ludzkie pokarmy
z solą lub przyprawami bardzo szkodzą! 
Mniejsze ptaki dokarmiaj ziarnem 
– najlepiej słonecznikiem. 
Łabędzie i kaczki jedzą 
ziarna zbóż, płatki, kasze. 

Dokarmiaj dopiero gry przyjdą mrozy. 
Wcześniej - zachęcasz ptaki do pozostania na zimę
a nasze mrozy są dla nich niebezpieczne.

Dokarmiaj w czystym 
i bezpiecznym miejscu
żeby ptaki nie zarażały się chorobami 
i żeby nie zjadł ich kot.

Dokarmiaj regularnie.
Nie pozwól, żeby ptaki zamarzły czekając na jedzenie!



czeka na Ciebie

...i już!
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Rozliczasz PIT-37 lub PIT-38?

Od 15 lutego 2019 w serwisie podatki.gov.pl 
znajdziesz przygotowane przez urząd skarbowy rozliczenie PIT

    zaloguj się: wpisz swoje dane lub użyj profilu zaufanego  

    sprawdź, uzupełnij, zaakceptuj zeznanie...

 Bardzo miło jest nam przedstawić Państwu zdjęcia szopek bożonarodzeniowych przesłane na redakcyjny  
e-mail. Dziękujemy za wszystkie zdjęcia i wiadomości. Mam nadzieję, że czas poświęcony na ich przygotowanie 
będziecie miło wspominać. Serdecznie pozdrawiamy. 

Redakcja

prace cZyteLnikÓW

 Serdecznie dziękujemy za przesłane zdjęcia udekorowanych posesji. Iluminacje świąteczne zawsze przywołują 
magiczny nastrój, który długo pamiętamy. 

Redakcja

kOnkurs na najŁadniejsZą dekOrację ŚWiątecZną pOsesji



Szanowni Państwo,

W Gminie Ożarów Mazowiecki rekrutacja do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach 
podstawowych odbędzie się za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji.

System Elektronicznych Rekrutacji dostępny będzie od 1 marca 2019 r. na stronie
www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl

Po wejściu na stronę prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczoną na niej Instrukcją dla rodziców, a następnie 
postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwolą one Państwu na prawidłowe i sprawne wypełnienie 

wniosku rekrutacyjnego dla dziecka i złożenie go do wybranej placówki oświatowej.
W procesie rekrutacji wybierz rekrutację podstawową i złóż wniosek o przyjęcie dziecka:

Do przedszkola:
(od 1 marca 2019 r.)

o kontynuację uczęszczania dziecka do przedszkola 
lub o przyjęcie dziecka do przedszkola

 
 

I

Do oddziału  
przedszkolnego
tzw.  „zerówka”

(od 1 marca 2019 r.)

Do klasy pierwszej  
szkoły podstawowej
(od 1 kwietnia 2019 r.)

II III

Ponadto, w Systemie Elektronicznych Rekrutacji znajdziecie Państwo najważniejsze informacje i aktualną ofertę edukacyjną  
wszystkich publicznych placówek oświatowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

Szczegółowe informacje: Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 721 28 23


