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GMINA W OBIEKTYWIE - 2011 rok
Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Piotkówek – Wieruchów – Strzykuły – Macierzysz – Szeligi

Budowa kanalizacji 
w Broniszach

Zakończono budowę budynku 
komunalnego w Umiastowie

Budowa przedszkola przy ul. Ożarowskiej



Budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicy i Płochocinie

Przebudowa ul. Poniatowskiego

Przebudowa ulic w Szeligach



Przebudowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na os. Płochocin Płd. i Płochocin Płn.

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 
im.  J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

Przebudowa ul. Kapuckiej



Zalania na terenie gminy 

 Dni Ożarowa Mazowieckiego, Dożynki Gminne,  Felicje 2011
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Z PRACY BURMISTRZA

Szanowni Państwo!

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i kończący się 2011 

rok w naturalny sposób skłaniają do podsumowań tego, co 

w ostatnim czasie wydarzyło się w naszej gminie.

 Ostatni rok, to czas małych i dużych sukcesów naszej gmi-

ny, ale też okres niekiedy bardzo dotkliwych porażek i rozcza-

rowań.

 W zakresie finansów publicznych przysłowiowym „strza-

łem w dziesiątkę” była emisja obligacji gminnych i skuteczne 

negocjacje z bankami, które sprawiły, że ożarowskie obligacje 

plasują się w trójce „najtańszych” w kraju, w doborowym to-

warzystwie takich miast jak Poznań i Gdańsk. Jednocześnie 

zapewniliśmy sobie względny spokój i zabezpieczenie finanso-

we na realizację licznych zadań inwestycyjnych, wynikających 

z podjętych wcześniej zobowiązań i umów.

 Właśnie różne podejście wykonawców do kontraktowych 

obowiązków sprawiało nam wiele kłopotów i zmuszało do 

radykalnych, nie spotykanych wcześniej, rozwiązań polega-

jących na zerwaniu umów na wykonanie m.in. budowy sto-

łówki przy szkole w Płochocinie, czy też kanalizacji sanitar-

nej w Strzykułach i Piotrkówku. Gmina nalicza również kary 

umowne za nieterminowe wykonywanie zadań, jak choćby 

kanalizacji sanitarnej w Duchnicach. Natomiast wykonawca 

remontu kolektora sanitarnego ul. Dmowskiego od dłuższe-

go czasu zmaga się z „historycznymi pozostałościami” z lat 

60-tych ub. wieku w postaci starych „larsenów”, szalunków 

i innych elementów zbrojenia, które skutecznie przeszkadzają 

w realizacji jakże koniecznego remontu. 

 Zdaję sobie sprawę, że ograniczenia w ruchu, wynikające 

z prowadzonych prac, są uciążliwe dla mieszkańców i użytkow-

ników drogi i mam nadzieję, że potrwają one jak najkrócej.

 Największym wieloletnim zadaniem inwestycyjnym jest 

przebudowa ul. Poniatowskiego w Ożarowie Maz. Bardzo 

skomplikowana i kosztowna inwestycja utrudnia życie okolicz-

nym mieszkańcom, jak też znacznie obciąża gminny budżet. 

W ostatnich tygodniach wykonawca istotnie przyśpieszył 

prace budowlane i znacznie wyprzedza pierwotnie założony 

harmonogram prac. Liczę na to, że utrzymanie takiego tempa 

robót pozwoli na zakończenie budowy przed przewidzianym 

w umowie terminem.

 Trwają odbiory kolejnej dużej inwestycji drogowej, jaką 

była przebudowa dróg na osiedlach Płochocin Północny 

i Południowy. Z licznych e-maili i telefonów od mieszkań-

ców wiem, że zaskoczeniem była nowa organizacja ruchu na 

os. Płochocin Południowy i wprowadzenie naprzemiennie 

ruchu jednokierunkowego. Wyjaśniam zatem, iż było to wy-

nikiem uzgodnień projektowych z Departamentem Nieru-

chomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego jeszcze 

w 2008 roku.

 Cieszę się, że z początkiem Nowego Roku dzieci i młodzież 

ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ożarowie Maz. będą 

mogły korzystać z nowej stołówki szkolnej, której pracownicy 

przechodzą ostatnie szkolenia z zakresu obsługi nowoczesnych 

urządzeń i technologii użytkowania obiektu. 

 Już niebawem rozpocznie się też „przeprowadzka” do no-

wego, pięknego przedszkola przy ul. Obrońców Warszawy. 

Jednocześnie trwają prace koncepcyjne nad rozbudową Przed-

szkola nr 2 na os. Kabel.

 Bardzo sprawnie przebiegają prace przy budowie ul. Klo-

nowej w Szeligach, gdzie wykonawca, korzystając z dobrych 

warunków pogodowych, znacznie wyprzedził harmonogram 

robót i zmierza do zakończenia inwestycji.

 Kończący się rok, to nie tylko czas inwestycji i realizacji 

napiętego budżetu gminy. To również czas wielu ludzkich 

dramatów związanych z wielokrotnym zalewaniem upraw 

i domostw przez występujący z brzegów Kanał Ożarowski.  

To wielotysięczne straty w uprawach i zbiorach, które tylko 

w niewielki sposób zrównoważyły odszkodowania z Urzędu 

Wojewódzkiego. Pocieszający jest natomiast fakt pierwszego 

od wielu lat gruntownego oczyszczenia i odmulenia Kanału 

Ożarowskiego, co pozwala liczyć na spokojniejszą zimę i bez-

pieczne przetrwanie wczesnowiosennych roztopów. 

 W dalszym ciągu trwają prace przygotowawczo-proje-

ktowe przebudowy Kanału na odcinku od ul. Rataja do 

ul. Umiastowskiej. O postępach prac będę Państwa informo-

wał na bieżąco. 

 Mieszkańców centrum Ożarowa z pewnością zainteresu-

je informacja o rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę 

ul. Strażackiej. Prace mają się rozpocząć już wczesną wiosną 

przyszłego roku. Przypomnę tylko, że jest to droga wojewódz-

ka.

 W drugiej połowie roku społeczność Konotopy i Duch-

nic zaskoczona została rządową koncepcją przebiegu trasy 

Kolei Dużych Prędkości przez teren naszej gminy. Ogromna 

determinacja, fachowość i aktywność komitetu społecznego 

i mieszkańców, przy wsparciu władz lokalnych, spowodowały 

zmianę filozofii decydentów w tej kwestii i uznanie nas za part-

nera w dyskusji nad przyszłością KDP. 

 Miło mi też poinformować, że z dn. 27.12.2011 r. pociąg 

„Mazovia” znów będzie zatrzymywał się na stacji Ożarów Maz. 

Jest to wynik działań, które podjęliśmy z pasażerami KM po 

niekorzystnych zmianach w rozkładzie jazdy tego przewoźnika.

 Pragnę podziękować, w przededniu Świąt, Państwu Rad-

nym, Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli za owoc-

ną współpracę, aktywność w działaniu i ogromną wrażliwość 

na ludzkie potrzeby i problemy. 

 Jednocześnie w imieniu swoim i moich najbliższych współ-

pracowników, dziękując za liczne słowa wsparcia i cenne uwa-

gi, za pośrednictwem „Informatora Ożarowskiego” składam 

wszystkim Mieszkańcom naszej gminy najserdeczniejsze ży-

czenia błogosławionych, spokojnych i zdrowych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Z poważaniem Paweł Kanclerz
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Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

OŚWIATA
 Przedszkole w Broniszach:

• Z okazji Mikołajek odbyła się zabawa mikołajkowa z konkur-

sami i quizami o tematyce świątecznej. Przedszkole odwiedził 

też Św. Mikołaj, który obdarował przedszkolaki drobnymi  

upominkami.

• W ramach akcji charytatywnej pn. „Kubuś dla Kubusia” zor-

ganizowano zbiórkę pluszowych zabawek. Zebrane prezenty 

będą podarowane przed świętami podopiecznym poradni re-

habilitacji ruchowej przy Instytucie Matki i Dziecka w Warsza-

wie bądź podopiecznym Świetlicy Terapeutycznej przy Parafii 

Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim.

• W ramach realizacji treści programowych z rocznego planu 

pracy wychowawczo-dydaktycznej w zakresie działań pro-

zdrowotnych nasze przedszkolaki spotkały się z pielęgniarką 

i lekarzami stomatologami.

• 12 grudnia odbyło się przedświąteczne „Spotkanie z Mikoła-

jem”. W programie imprezy znalazło się:

- uczestniczenie w zabawie inscenizowanej pt. „Kolęda z gór”,  

w wykonaniu artystów teatru lalkowego „Złoty Dukat”

- spotkanie z Mikołajem - obdarowywanie dzieci podarkami 

oraz wspólne zabawy i kolędowanie

- słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy, 

przygotowany przez dzieci pod opieką nauczycieli oraz rodzi-

ców.

 Przedszkole Publiczne nr 2 w Ożarowie Mazowieckim:

• 22 listopada przedszkolaki uczestniczyły w przedstawieniu 

teatralnym pt. „Królewna Różyczka”.

• 23 listopada dzieci z grupy IV i V uczestniczyły w wycieczce 

do MDK w Grodzisku Mazowieckim na spektakl pt. „A czy to 

są cztery pory roku”.

• 5 i 6 grudnia odbyły się Mikołajki, w programie: przedstawie-

nie teatralne pt. „Elfy Świętego Mikołaja”, spotkanie ze Świętym 

Mikołajem, wręczenie dzieciom upominków.

• 9 grudnia dzieci z grupy II i III uczestniczyły w wycieczce do 

MDK w Ursusie na spektakl teatralny pt. „Gdzie jest Święty 

Mikołaj”.

• 12 grudnia dzieci z grupy V uczestniczyły w wycieczce do 

Polskiego Radia. Zwiedziły siedzibę radia, obserwowały jak po-

wstaje program radiowy i zapoznały się z pracą radiowca.

 Przedszkole Publiczne nr 1 w Ożarowie Mazowieckim:

• 23 listopada dziewczynki 6-letnie wzięły udział w konkursie 

piosenki o bezpieczeństwie, który odbywał się w Domu Kul-

tury w Błoniu.

• 25 listopada dzieci z gr. III, IV i V odwiedziły Bibliotekę Publicz-

ną w Ożarowie Mazowieckim w związku z obchodami Świato-

wego Dnia Pluszowego Misia.

• 2 grudnia 3-latki uczestniczyły w warsztatach ekologicznych 

„Drzewa: czerpanie papieru”, natomiast 4, 5, i 6-latki zdobywały 

wiedzę podczas warsztatów poświęconych zdrowemu żywieniu.

• 6 grudnia 6-latki uczestniczyły w zajęciach w Muzeum Ewo-

lucji w Warszawie.

• 6 grudnia z okazji Mikołajek wszystkie przedszkolaki otrzy-

mały upominki w postaci zabawek i słodyczy.

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim:

• 22 listopada, dla klas I-VI, odbył się koncert Filharmonii Naro-

dowej „Piosenki słońcem malowane”.

• 22 listopada odbyło się przedstawienie teatralne dla kl. 0.

• 26 listopada przeprowadzony został szkolny etap Gminnego 

Konkursu Matematycznego dla kl. IV-VI „Mały Pitagoras”.

• 26 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla klas IV-VI.

• 26 listopada odbył się Turniej Tenisa Stołowego Chłopców 

o Mistrzostwo Gminy Ożarów Mazowiecki.

• 3 grudnia w Płochocinie odbyły się Gminne Zawody Uniho-

keja Dziewcząt.

• 10 grudnia w Płochocinie odbyły się Gminne Zawody Uniho-

keja Chłopców. 

• 10 grudnia odbył się szkolny turniej dla kl. IV „Dwa ognie 

usportowione”.

• 10 grudnia uczniowie SP nr 1 wzięli udział w II etapie „Kon-

kursu przedmiotowego z języka polskiego”

• 13 grudnia dla klas I-VI odbył się koncert Filharomonii Naro-

dowej „Muzyka dawniej i dziś”.

• 13 grudnia dla oddziału przedszkolnego odbyło się przedsta-

wienie teatralne.

 Szkoła Podstawowa w Święcicach:

• Uczniowie szkoły zajęli I miejsca w gminie w unihokeju w ka-

tegoriach dziewcząt i chłopców.

• Uczniowie szkoły zajęli I i III miejsce w gminnym konkursie 

plastycznym „Mój projekt ożarowskiej kartki światecznej”.

• 2 uczniów wzięło udział w rejonowym Kuratoryjnym Kon-

kursie Polonistycznym.

 Gimnazjum w Płochocinie:

• W dniach 18-21 listopada gimnazjaliści brali udział w biwaku 

harcerskim w Dąbrowicach.

• 27 listopada odbył się konkurs plastyczny „Cztery pory roku 

- Jesień”. Laureatami konkursu zostali: Magda Nowakowska - 

I miejsce, Ewa Kamińska - II miejsce, Justyna Mazuchowska - 

wyróżnienie. 

• 3 grudnia przeprowadzono etap rejonowy Chemicznego 

Konkursu Kuratoryjnego. Udział w konkursie wziął Marcin 

Tomczyk uczeń klasy 3c.

• 4 grudnia odbył się konkurs plastyczny „Mój projekt ożarow-

skiej kartki światecznej”. Wyróżnienie zdobyła Ewa Kamińska.

• Uczniowie gimnazjum zdobyli II miejsce w powiatowym Fi-

nale Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt, II miejsce w powiatowym 

Finale Piłki Nożnej Halowej Chłopców oraz II miejsce w Powia-

towym Finale Tenisa Stołowego Chłopców.

• 6 grudnia odbył się apel, na którym uczniowie klasy 3a - 

Mikołaj Galiński i Kamil Krakowiak, pod opieką p. Renaty So-

prych - przedstawili prezentację pt. „Bezpieczne poruszanie 

się po zmroku” - dotyczącą bezpiecznego poruszania się po 

drodze. Prezentacja ta miała uświadomić uczniom, jak ważne 

dla ich bezpieczeństwa są: odblaski, kask i odpowiednie oświe-

tlenie roweru. 

• 7, 8, 9 grudnia odbył się próbny egzamin gimnazjalny dla 

klas III organizowany przez OKE.
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• 10 grudnia przeprowadzono etap rejonowy Matematyczne-

go Konkursu Kuratoryjnego. Udział w konkursie wziął Marcin 

Tomczyk uczeń klasy 3c.

• 14, 15, 16 grudnia odbył się próbny egzamin gimnazjalny dla 

klas III organizowany przez Wydawnictwo OPERON.

 Szkoła Podstawowa w Płochocinie:

• 22 listopada odbył się koncert filharmoniczny „Zaczęło się 

w Neapolu - czy marzenia się spełniają?”

• 25 listopda, 2 i 9 grudnia odbyły się warsztaty edukacyjne dla 

rodziców w ramach programu „Szczęśliwa rodzina - stop prze-

mocy” - program realizowany we współpracy z Ministerstwem 

Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji 

Społecznej w Warszawie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ożarowie Mazowieckim.

• 25 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa z wróżbami.

• 29 listopada przeprowadzona została prezentacja, przygoto-

wana przez klasę IVa, w ramach programu „Mądrze korzystać 

z Internetu” pn. „Etykieta - zasady zachowań w Internecie”.

• 1 grudnia uczennice szkoły zdobyły II miejsce w powiatowym 

Finale Turnieju Tenisa Stołowego Dziewcząt w kategorii szkół 

podstawowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej 2011/2012.

• 5 grudnia odbył się „Międzynarodowy Dzień Pluszowego Mi-

sia” zorganizowany przez bibliotekę szkolną.

• 5 grudnia przeprowadzona została zbiórka słodyczy na rzecz 

Domu Dziecka w Giżyckach. Akcja nosiła nazwę „I ty możesz 

zostać świętym Mikołajem”. 

• 6 grudnia odbył się konkurs kolęd dla klas IV-VI pn. „Szkol-

na szansa na sukces”, przygotowany przez Samorząd Szkolny 

w ramach Mikołajek.

• 9 grudnia odbył się kiermasz ozdób świątecznych przeprowa-

dzony przez świetlicę szkolną.

• 13 grudnia odbył się koncert filharmoniczny „Doskonała 

czwórka - instrumenty z duszą”.

 Przedszkole Publiczne w Józefowie: 

• 30 listopada aktorzy z Agencji Artystycznej „GONG” z War-

szawy zorganizowali dla dzieci bal jesienny połączony z wróż-

bami andrzejkowymi.

• 1 grudnia dzieci z grupy II zaprosiły swoich rodziców do wspól-

nego przygotowania ozdób choinkowych. Rodzice wspólnie 

z dziećmi udekorowali nimi choinkę. 

• 2 grudnia aktorzy z Agencji Artystycznej „Warszawski Koli-

ber” wystąpili ze spektaklem „Śnieżna chmurka i sopelek”. 

• 6 grudnia dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych odwiedził 

długo wyczekiwany Święty Mikołaj. Radości nie było końca, 

kiedy dzieci zostały obdarowane prezentami.

Burmistrz - Paweł Kanclerz

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I FUNDUSZE UNIJNE

Miło nam poinformować, że pozyskaliśmy prawie 800 tys. zł 
unijnych środków na realizacje projektu „Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ożarów Mazowiecki”.
 Wykluczenie cyfrowe, to brak umiejętności swobodnego 

posługiwania się komputerem i poruszania się w świecie In-

ternetu. Wielu ludziom trudno dziś wyobrazić sobie życie bez 

Internetu. Współcześnie Internet to kopalnia wiedzy, „cyfrowe 

wrota na świat”. Jeśli ktoś nie będzie z tego korzystał, to będzie 

relatywnie tracił. 

 Niestety, z różnych przyczyn, nie wszyscy mają taką możli-

wość. Zmianie tego stanu służył będzie właśnie niniejszy pro-

jekt.

 Nabór do projektu rozpocznie się w styczniu 2012 roku.

Szczegółowe informacje ukazywać się będą sukcesywnie na 

stronie Urzędu Miasta i Gminy oraz w Informatorze Ożarow-

skim.

Kilka słów o projekcie
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie 

Ożarów Mazowiecki”, realizowany jest w ramach Działania 8.3 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wartość projektu - 906 083 zł.

Wartość pozyskanego dofinansowania 770 170,55 zł - 85 %.

Okres realizacji projektu: 1.12.2011 - 31.12.2013 r.

 W ramach projektu zakupionych zostanie 100 zestawów 

komputerowych wraz z oprogramowaniem i podłączeniem 

do Internetu. 80 gospodarstwom domowym z gminy Ożarów 

Mazowiecki, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (z powo-

du trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności), ma 

zepewnić to dostęp do komputera i Internetu. Na terenie gmi-

ny uruchomione zostaną także 2 świetlice internetowe z 20 

stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu.

 Jednym z celów projektu jest również nabycie umiejętno-

ści z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu przez 

uczestników projektu, co zrealizowane zostanie poprzez cykl 

szkoleń. 

 W ramach projektu uruchomiona zostanie strona interne-

towa tematycznie związana z założeniami realizowanego pro-

jektu.

Do kogo skierowany jest projekt?
Zaplanowano grupę 80 gospodarstw domowych, jako benefi-

cjentów ostatecznych, oraz osoby niezakwalifikowane do pro-

jektu, a spełniające kryteria. Osoby te będą mogły korzystać 

z projektu w świetlicy komputerowej.

 Będą to rodziny dotknięte problemem ubóstwa, niepełno-

sprawności, korzystające z pomocy społecznej lub stypendiów 

socjalnych. 

 Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regu-

laminu Rekrutacji - będzie miała charakter otwarty (ogłosze-

nia w lokalnej prasie, na stronie gminy, w szkołach, OPS), co 

umożliwi utworzenie listy rezerwowej.

 Kryteria doboru beneficjentów, to brak dostępu do kom-

putera z Internetem w gospodarstwie domowym, niski status 

materialny i społeczny rodziny, dziecko w wieku szkolnym, 

zagrożenie wykluczeniem cyfrowym, wyrażenie pisemnej 

zgody na udział w projekcie i przyjęcie warunków współpra-

cy określonych umową, zawartą pomiędzy wnioskodawcą 

a beneficjentem projektu, pozytywna ocena Ośrodka Pomo-

cy Społecznej, pedagoga szkolnego, wychowawcy - w zakresie 

współpracy z rodziną.

 Nabór do projektu rozpocznie się w styczniu 2012 r. 

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
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Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza otwar-

ty konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku przez 

organizacje pozarządowe, działające na terenie Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki, poprzez zlecenie w formie wspierania za-

dania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji 

- prowadzenia systematycznych zajęć sportowych, organizacji 

obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych dla miesz-

kańców gminy Ożarów Mazowiecki.

 Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przezna-

czonych na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji

Lp Nazwa zadania
Środki przeznaczone 
na realizację zadania 

w 2012 r.

1.
Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych 

imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej. 
665 000 zł

2.
Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych 

imprez sportowych w dziedzinie tenisa stołowego i tenisa ziemnego.
175 000 zł

3.
Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych 

imprez sportowych w dziedzinie pływania.
220 000 zł

4

Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych 

imprez sportowych w dziedzinach łucznictwa, unihokeja, sztuk walki, siatkówki, biegów 

długodystansowych oraz szachów.

153 000zł

5 Organizacja zajęć sportowych dla dziewcząt. 5 000 zł

RAZEM: 1 218 000 zł

Środki dla poszczególnych wybranych organizacji przekazane 

zostaną w formie dotacji, na zasadach określonych w szczegó-

łowych warunkach otwartego konkursu. 

 Zadania mają być realizowane sukcesywnie do 31 grudnia 

2012 r. Pisemne odrębne oferty dotyczące realizacji poszcze-

gólnych zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 23 grudnia 2011 r. do godz. 11.00, w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, Biuro Podawcze, parter.

 Oceny ofert dokona komisja, w terminie do dnia 16 stycz-

nia 2012 r.

 Szczegółowe informacje na stronie 

http://www.ozarow-mazowiecki.pl/konkursy-dla-ngo/
otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-
-w-2012-roku 
 Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:

• Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik - Gł. spec. ds. społecznych, Filia 

UMiG ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312, tel. 22 722 22 07 

wew. 257, e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

• Agnieszka Jędrzejczak - Samodzielny ref. ds. społecznych, Filia 

UMiG, ul. Poznańska 165, pok. 313, III pietro - tel. 22 722 22 07 

wew. 223, e-mail: a.jedrzejczak@ozarow-mazowiecki.pl

Sekretarz gminy - Jolanta Niegrzybowska  

Szanowny Przedsiębiorco!

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej Burmistrz 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki od 1 lipca 
2011 obowiązany jest do 31 grudnia 2011 prze-
nieść dane przedsiębiorców, znajdujących się obec-
nie w gminnej ewidencji działalności gospodarczej 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG).
 Zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie 
weryfikacji danych w zakresie prowadzonej, zawie-

szonej działalności gospodarczej. Proszę o dopełnie-
nie obowiązku dostosowania rodzaju prowadzonej 
działalności do klasyfikacji PKD 2007 (http://www.
stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm).
 Zmian należy dokonać na ogólnopolskim druku 
dostępnym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.
 W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o 
kontakt:
• osobisty - w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 
Kolejowej 2 w pok. 111 w godzinach pracy Urzędu;
• telefonicznie pod nr 22 722-22-07 w. 210.

Burmistrz Paweł Kanclerz

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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Z ŻYCIA GMINY

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
2 grudnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ożarowie Ma-

zowieckim Burmistrz Paweł Kanclerz, w imieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczył 2 pary „Medalem za Dłu-

goletnie Pożycie Małżeńskie”. 

 Prezydent Bronisław Komorowski przyznał specjalny me-

dal parom, które przeżyły razem co najmniej 50 lat, Państwu 

Stanisławie i Mirosławowi Gadyńskim oraz Państwu Józefie 
i Stanisławowi Łuczakom.
 Jubileusz pożycia małżeńskiego zaszczycili swoją obecno-

ścią Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Galant oraz 

Ksiądz Jerzy Błaszczak z Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożaro-

wie Mazowieckim. 

 Jubilaci otrzymali od burmistrza listy gratulacyjne, bukiety 

kwiatów i pamiątkowe dyplomy, od księdza różańce, obrazki 

oraz bransoletki. 

 Na uroczystość licznie przybyli najbliżsi odznaczonych: ro-

dziny i sąsiedzi. Był tort weselny, szampan i gromkie „Sto lat...” 

 Ze względu na długą procedurę zgłoszeniową, osoby, które 

mają w rodzinie lub wśród swoich znajomych pary obchodzące 

w przyszłym roku 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, 

prosimy o zgłaszanie jubilatów do Urzędu Stanu Cywilnego.  

 Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska jubilatów 

oraz odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński 

zawierany był w innej gminie.

Jolanta Dragan - Kierownik USC w Ożarowie Mazowieckim

INFORMACJA
Istnieje możliwość umieszczenia bezpłatnej reklamy 

przedsiębiorców z branży turystycznej na stronie inter-

netowej Stołecznego Biura Turystyki Regionalnej oraz 

Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz spotkał się 

w siedzibie Urzędu Miasta w Ożarowie Mazowieckim z panią 

Barbarą Tekieli - Dyrektorem Stołecznego Biura Turystyki oraz 

z panem Janem Błońskim - Prezesem Mazowieckiej Regional-

nej Organizacji Turystycznej. 

 W trakcie wizyty omówiono możliwości współpracy Oża-

rowa Mazowieckiego z organizacjami turystycznymi z Warsza-

wy i Mazowsza.

 Zarówno MROT, jak i Stołeczne Biuro Turystyki, zapraszają 

wszystkich do odwiedzania stron internetowych, w celu zapo-

znania się z bogatą ofertą turystyczną Warszawy i Mazowsza, 

a wszystkich przedsiębiorców z branży hotelarskiej czy gastro-

nomicznej - do bezpłatnego umieszczenia informacji o prowa-

dzonej działalności. 

 Jest to szczególnie atrakcyjne w przygotowaniach do Euro 

2012 i napływem dużej ilości kibiców i gości również na teren 

naszego miasta i gminy. 

 W bazie informacyjnej mogą znaleźć się również instytucje 

i firmy branży turystycznej, planujące rozpoczęcie działalności 

do końca kwietnia 2012.

 Działania ze strony Ożarowa Mazowieckiego koordynuje 

Waldemar Roszkiewicz - Zastępca Burmistrza ds. społecznych. 

Kontakt: w.roszkiewicz@ozarow-mazowiecki.pl 

tel. 22 722-22-07 wew. 246.

Zapraszamy do kontaktów oraz odwiedzenia poniższych stron 

internetowych organizacji turystycznych.

www.warsawtour.pl, www.mrot.pl, www.mazowsze.travel

Waldemar Roszkiewicz - Zastępca burmistrza ds. społecznych
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Wolontariat w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Ożarowie Mazowieckim

1 grudnia br. w Domu Kultury „Uśmiech” odbyło się 

spotkanie inaugurujące działalność wolontariatu 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.

Data ta nie jest przypadkowa, bowiem nawiązuje do obcho-

dzonego 5 grudnia Światowego Dnia Wolontariatu oraz koń-

czącego się Europejskiego Roku Wolontariatu.

 Wolontariat jest dobrowolną, świadomą i bezpłatną dzia-

łalnością podejmowaną na rzecz innych osób, które nie są 

z nami spokrewnione, nie są też naszymi znajomymi i przyja-

ciółmi. Jest to pomoc niesiona potrzebującym ludziom.

 Na spotkaniu obecni byli: przedstawiciele Urzędu Miasta 

i Gminy z Burmistrzem Pawłem Kanclerzem, Alina Holk - Dy-

rektor Domu Kultury, przedstawicielki Rady Miejskiej, pracow-

nice Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inne osoby związane 

z problematyką opieki społecznej. 

 Spotkanie prowadziła Bożena Wronikowska, kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim. Głos 

zabrali także zaproszeni goście m. in.: Barbara Gębala (dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazo-

wieckim), Jagoda Rybak (dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim), 

Alicja Napurka (kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Starych Babicach), Bożena Marczak (koordynatorka 

wolontariatu, pracownik socjalny babickiego GOPS), Ewelina 

Grzybowska-Antoniak (kierownik Świetlicy Socjoterapeutycz-

nej przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazo-

wieckim), Edward Braszkiewicz (opiekun Szkolnego Koła Cari-

tas w „Haliku” - nauczyciel historii). 

 Obecna była także liczna delegacja uczniów ze szkoły 

im. Tony Halika. Wielu spośród tych młodych ludzi brało ak-

tywny udział w przygotowaniach do uroczystego rozświecenia 

gminnej choinki i spotkania najmłodszych z Mikołajem. Przy 

okazji spotkania podziękowano młodzieży za ich pomoc.

 Po części oficjalnej grupa dzieci z przykościelnej Świetlicy 

Socjoterapeutycznej wystawiła krótkie przedstawienie o po-

trzebie pomagania innym ludziom. Na wszystkich czekał też 

słodki poczęstunek.

 Jeśli dysponujesz wolnym czasem i możesz pomóc: oso-

bom starszym, dzieciom i młodzieży w nauce, ludziom niepeł-

nosprawnym, przy organizacji imprez okolicznościowych

DOŁĄCZ DO NAS! ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!

Wystarczy nawiązać kontakt: 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  05-850 Ożarów Mazowiecki, 

ul. Poznańska 165, tel. 22/ 722 26 73, e-mail: opsozarow@wp.pl

Rozświecenie choinki gminnej
6 grudnia przed siedzibą Starostwa 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

odbyło się uroczyste rozświecenie choinki gminnej.

Impreza odbywała się z udziałem Burmistrza Ożarowa Mazo-

wieckiego - Pawła Kanclerza oraz Starosty Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego - Jana Żychlińskiego. 

 Na scenie śnieżynki z Domu Kultury „Uśmiech” rozgrzewa-

ły dzieci wspólnym śpiewaniem i tańcem. Dzieci opowiadały 

o tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, śpie-

wały kolędy oraz recytowały wierszyki o Św. Mikołaju, choince 

i świętach. 

 W oczekiwaniu na Mikołaja, wytworzyła się bardzo miła 

świąteczna atmosfera. Gdy przybył oczekiwany gość, dzieci  

przywitały go gromkimi brawami. Święty Mikołaj przywitał się 

z dziećmi, a następnie wraz ze swoimi pomocnikami obdaro-

wał je prezentami. 

 Na zakończenie imprezy burmistrz, który skrywał się pod 

strojem Mikołaja, złożył dzieciom i ich rodzinom życzenia 

świąteczne oraz podziękował za liczne przybycie.

DK „Uśmiech”
Zdjęcia znajdują się wewnątrz numeru.
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Nowinki z Biblioteki Publicznej
Czytelnicy korzystający z usług naszej gminnej 

i powiatowej Biblioteki Publicznej przyzwyczajają się 

powolutku do nowego, elektronicznego 

systemu wypożyczeń.

Niesie on wiele udogodnień dla użytkowników, aczkolwiek -

w stosunku do tego starego ręczno-papierowego sposobu ob-

sługi - wymaga znacznie większego zdyscyplinowania, zarów-

no od bibliotekarzy, jak i czytelników.

 Po pierwsze czytelnik nie może zapomnieć karty biblio-

tecznej, jeżeli chce pożyczyć książkę, czasopismo czy audio-

book’a. Po drugie, jeżeli chce w sposób niezakłócony korzystać 

z zasobów biblioteki, musi pamiętać o zwróceniu na czas po-

życzonych materiałów albo poprosić o przedłużenie terminu 

zwrotu. Inaczej konto zostanie zablokowane i rozpocznie się 

automatyczne naliczanie kary za każdy dzień przetrzymania 

wypożyczonego egzemplarza ponad wyznaczony termin. 

 Można tego uniknąć, dzwoniąc do biblioteki z prośbą 

o prolongatę albo samemu sobie prolongować termin, logu-

jąc się na własne konto poprzez stronę internetową biblioteki 

http://biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl z zakładki „Twoje 

konto” umieszczonej w górnym menu strony. 

 Również w górnym menu znajduje się zakładka „Katalog 

zbiorów”, która umożliwia przeglądanie zasobu bibliotecznego 

w poszczególnych placówkach. Wyboru określonego katalogu 

dokonuje się poprzez wybór w menu prawym bocznym od-

powiadającej nazwy. Sam katalog można przeglądać według 

kilku indeksów: autorskiego, tytułowego, przedmiotowego, 

słowa z tytułu, serii, jak na załączonej fotografii. 

 Po wyświetleniu się opisu można sprawdzić, czy dany eg-

zemplarz jest na półce, czy też został wypożyczony albo zare-

zerwowany i w jakim terminie będzie dostępny. 

 W zakładce „System Mateusz” staraliśmy się opisać wszyst-

kie możliwości programu. Okazuje się jednak, że zrobiliśmy to 

w sposób niewystarczający i niezbyt zrozumiały dla wszystkich. 

Dlatego publikujemy te wyjaśnienia i prosimy o pytania do bi-

bliotekarzy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elek-

tronicznej. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie w sprawie 

ulepszania programu i pracy biblioteki. 

 Niebawem udostępnimy możliwość przeglądania wszyst-

kich naszych baz katalogowych w jednej wyszukiwarce. Od 

nowego roku będziemy także powiadamiać o terminach zwro-

tu wypożyczonych materiałów czy odbiorze rezerwacji przy 

pomocy wiadomości SMS lub poczty e-mail. Usługą tą zosta-

ną bezpłatnie objęci wszyscy, którzy zgłoszą bibliotekarkom, 

że chcieliby z niej korzystać.

 Przeglądając nasz katalog zauważą Państwo zapewne, 

że niektóre opisy się powtarzają, że nie wszędzie wyświetlają 

się okładki i nie zawsze pojawia się informacja o treści pozycji, 

za to często trafiają się jakieś błędy literowe i inne drażniące 

niedogodności. Bardzo za to przepraszamy, śpieszyliśmy się 

z udostępnieniem naszej czytającej publiczności informacji 

on-line o zbiorach biblioteki, stąd te różne niedoskonałości. 

Pracujemy nad ich usuwaniem i poprawianiem.

 Pracujemy również intensywnie nad własnym rozwojem 

po to, aby zapewnić jak najlepszą jakość usług bibliotecznych, 

rozszerzyć dostęp do informacji, najnowszych książek, czy 

możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze, niekoniecz-
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nie tylko literackiej. Biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiego 

„Programu Rozwoju Bibliotek” jako biblioteka wiodąca w part-

nerstwie z trzema zaprzyjaźnionymi bibliotekami publicznymi 

z terenu Mazowsza. W efekcie otrzymaliśmy cztery zestawy 

komputerowe, które zostały przekazane do naszych filii w Jó-

zefowie i w Święcicach, a także wielofunkcyjne urządzenia dru-

kujące, aparaty fotograficzne i projektor multimedialny, które 

wykorzystujemy w codziennej pracy, i które są udostępniane 

czytelnikom. Otrzymaliśmy ten sprzęt (o wartości dwudziestu 

jeden i pół tysiąca złotych) w darze od Fundacji Rozwoju Spo-

łeczeństwa Informacyjnego. 

 Oprócz tego uczestniczymy w szkoleniach rozwijających 

umiejętności animacji kulturalno-społecznej. Staramy się być  

przyjaznym przewodnikiem po świecie wiedzy i pragniemy, 

aby nasza biblioteka była miejscem prawdziwie otwartym, in-

spirującym, w którym każdy będzie chętnie spędzał swój wol-

ny czas.

Elżbieta Paderewska - dyrektor BP w Ożarowie Mazowieckim 

Zespół biblioteki w trakcie zajęć warsztatowych w ramach Pro-
gramiu Rozwoju Bibliotek.

„Złoty Medal za Długoletnią Służbę”
 dla Elżbiety Barwińskiej

5 grudnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się uroczystość 

wręczenia odznaczeń dla nauczycieli 

i pracowników oświaty. 

Podczas ceremonii wręczone zostały „Medale za Długoletnią 

Służbę” oraz „Krzyże Zasługi”, przyznane przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 „Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”, przyznawanym 

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 

wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, odzna-

czona została pani Elżbieta Barwińska, nauczycielka pracująca 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Oża-

rowie Mazowieckim. 

 Odznaczenie wręczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Edukacji - Lilia Jaroń i Dariusz Piątek - Wicewojewoda Mazo-

wiecki. 

 W auli obecni byli także: Mazowiecki Kurator Oświaty 

- Karol Semik, Mazowiecki Wicekurator Oświaty - Katarzyna 

Góralska oraz przedstawiciele samorządu województwa ma-

zowieckiego, związków zawodowych nauczycieli i instytucji 

oświatowych. 

 Pani Elżbiecie, prawdziwej mistrzyni w szlifowaniu 
uczniowskich diamentów, serdecznie gratulujemy i wyra-
żamy uznanie za dotychczasową pracę dydaktyczno-wy-
chowawczą!

Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym 

SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim
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WYDARZENIA KULTURALNE

Ferie z „Uśmiechem”
Propozycje zajęć w Domu Kultury 

„Uśmiech”  w Ożarowie Mazowieckim
WARSZTATY NAUKI GRY NA GITARZE

Zajęcia poprowadzi instruktor - Sebastian Iwanowicz. 

I tydzień ferii: od 16 do 20 stycznia w godz. 10:00-15:00

II tydzień ferii: 24 i 25 stycznia w godz. 10:00-15:00

WARSZATATY TEATRALNE

I tydzień ferii: 16, 18, 20 stycznia w godz. 11:00-13:00

II tydzień ferii:  23, 25, 27 stycznia w godz. 11:00-13:00

Na zajęcia zaprasza pani Janka Patocka, instruktor teatralny.

„Gorąco zapraszam dzieci młodsze i starsze, do udziału w zimo-
wych warsztatach teatralnych z „Uśmiechem”. Będzie ciekawie, 
dynamicznie, energetycznie i muzycznie. Warsztaty zakończymy 
brawurowym występem na scenie naszego Domu Kultury.”

PLASTYKA

Zajęcia poprowadzi instruktor - Marzena Kałużna. 

I tydzień ferii: od 16 do 20 stycznia: I grupa: 10:00-12:00

     II grupa: 13:00-15:00

16 stycznia - kolorowe papierowe lampiony

17 stycznia - kwiatowe wazony

18 stycznia - domki baby jagi z ciastek i lukru

19 stycznia - prezent dla babci i dziadka

20 stycznia - maski na bal.

WARSZATY TANECZNE ZESPOŁU LUDOWEGO „OŻARO-

WIACY”

Zajęcia poprowadzą instruktorzy: Małgorzata Wojciechowska 

oraz Waldemar Dąbrowski 

II tydzień ferii: od 23 do 27 stycznia 

TYDZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIĘCICACH

Od 21 do 25 listopada br. po raz pierwszy 

obchodziliśmy w naszej szkole „Tydzień Pluszowego Misia”. 

Przez cały tydzień dzieciom z klas 0-III towarzyszyły ich uko-

chane misie, a zajęcia dydaktyczne związane były z misiami. 

 Jednym z celów zajęć było poznanie historii pluszowego 

misia. Wszystko zaczęło się w 1902 roku, gdy prezydent Sta-

nów Zjednoczonych Teodor Roosvelt wybrał się na polowa-

nie. Jeden z towarzyszących mu myśliwych postrzelił małego 

niedźwiadka. Ujrzawszy przerażone zwierzątko, prezydent 

polecił natychmiast je uwolnić. Wydarzenie to zostało zilu-

strowane przez rysownika Clifforda Berrymora. Rysunek został 

opublikowany w gazecie „The Washington Post”, gdzie ujrzał 

go właściciel sklepu z zabawkami Morris Mitchom. Wpadł on 

wtedy na pomysł, żeby wykonać kilka zabawek przedstawiają-

cych misia. Zabawkę tę nazwał „Teddy Bear”, uzyskując wcze-

śniej od prezydenta zgodę na wykorzystanie tej nazwy. Odtąd 

pluszowy miś towarzyszy kolejnym pokoleniom dzieci. 

 W roku 2002, w setną rocznicę powstania pierwszej zabaw-

ki, dzień 25 listopada został ustanowiony Światowym Dniem 

Pluszowego Misia.

 Z tej okazji odbyło się w naszej szkole wiele ciekawych za-

jęć, których celem było przybliżenie dzieciom utworów lite-

rackich i filmowych, zachęcanie do sięgania po literaturę dzie-

cięcą, działania plastyczne i poznawanie piosenek o misiach.  

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w filii 

gminnej biblioteki w Święcicach. Dzieci obejrzały wystawkę 

książek, których głównymi bohaterami są misie. Wysłuchały 

fragmentów książki A. A. Milne „Kubuś Puchatek”, otrzymały 

rysunki misiów do kolorowania. 

 Podczas zajęć w szkole, dzieci opowiadały o swoich mi-

siach, czytały wiersze, wykonywały portrety misiów, papierowe 

składanki (orgiami), lepiły misie z masy solnej, szyły misie z ko-

lorowych tkanin, śpiewały piosenki, oglądały filmy, przygoto-

wały klasowe gazetki o poznanych misiach. 

 Dowiedziały się również ciekawych informacji o prawdzi-

wych niedźwiedziach żyjących w Polsce i na świecie oraz ich 

zwyczajach. Posiadły wiedzę, że prawdziwy niedźwiedź, to nie 

łagodny i uroczy miś, ale drapieżne i niebezpieczne zwierzę. 

 25 listopada odbyło się podsumowanie Tygodnia Pluszo-

wego Misia. Przygotowana została wystawa misiów - dużych 

i małych, grubych i chudych oraz prezentacja prac plastycz-

nych wykonanych przez dzieci. Uczniowie koła teatralnego 

z klas I-III zaprezentowali krótką inscenizację pt. „Urodziny Ku-

busia Puchatka”.

 Dzieci wzięły udział w wielu zabawach i konkursach. Wszy-

scy otrzymali dyplomy, nadające im tytuł „Przyjaciel Pluszowe-

go Misia”. Na zakończenie było słodkie, misiowe co nieco.

„Pokochaj pluszowego misia, on przyjacielem dzieci jest…”
 Dziękujemy pani Teresie Sakowskiej kierownikowi biblioteki 

w Święcicach za zaangażowanie się w nasz projekt. 

Jolanta Kasztelan - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Święcicach
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- grupa starsza od godz. 9:00 do 12:00

- grupa młodsza od godz. 12:30 do 14:30.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Zapisy pod numerem telefonu: (22) 722-14-45 

w godzinach 8:00-19:00.

Propozycje zajęć w Filii DK w Józefowie

WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI 

Zajęcia poprowadzi instruktor - Małgorzata Wojciechowska

I tydzień ferii: od 16 do 20 stycznia

w godz.10:00-12:00 - dzieci od lat 5 do 9

w godz.13:00-15:00 - dzieci od lat 10 do 15.

 Serdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w warsz-

tatach tanecznych, tematem których będą: podstawy tańca 

klasycznego, cha-cha, rock and roll, walc angielski, twist, polka, 

jive. Każde zajęcia zakończone będą taneczną zabawą integra-

cyjną.

WARSZTATY TEATRALNE

Zajęcia poprowadzi instruktor - Joanna Michrowska-Kamińska

II tydzień ferii: od 23 do 27 stycznia w godz. 12:30-14:30 

 Zabawa w teatr, czyli jak się można świetnie bawić, używa-

jąc prostych przedmiotów i jak można tym bawić widzów.

 Teatr rzeczy, czyli różne przedmioty w animacji, w tym 

również własne ciało:

- gry i zabawy teatralne

- zabawy z maską teatralną

- ćwiczenia i etiudy teatralne z użyciem rekwizytów, przedmio-

tów i lalek, czyli zadania aktorskie młodych aktorów.

Na zakończenie ferii dzieci wykonają etiudę teatralną.

ROBÓTKI RĘCZNE

Zajęcia poprowadzi instruktor - Elżbieta Ragus. 

I tydzień ferii: od 23 do 27 stycznia w godz. 10:00-12:00

- 23 stycznia - bransolety z muliny 

- 24 stycznia - filcowe korale 

- 25 stycznia - włóczkowe ludziki

- 26 stycznia - szyjemy mini torebki

- 27 stycznia - karnawałowe kapelusze z bibuły 

WARSZTATY WOKALNO-INTRUMENTALNE DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY.

Zajęcia poprowadzi instruktor - Waldemar Dąbrowski. 

Dla instrumentalistów: pianino, keyboard, akordeon, gitara, 

saksofon, klarnet, flet prosty, harmonijka ustna (z własnym in-

strumentem) oraz NOWOŚĆ!!! BONGOSY. 

Dla wokalistów: karaoke

I tydzień ferii: od 16 do 20 stycznia w godz. 9:00-15:30

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Zapisy pod numerem telefonu (22) 722-50-08

w godzinach 13:30-19:00.

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

8 stycznia - niedziela - godz. 8:00-16:00 
XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Sztab w DK „Uśmiech”. 

Licytacja gadżetów WOŚP godz. 14:00.

8 stycznia - niedziela - godz. 18:00
Koncert Noworoczny - wystąpi Królewska Orkie-

stra Symfoniczna oraz soliści: Alicja Węgorzew-

ska, Bogdan Kierejsza, Krystian Krzeszowiak.

Sala Bankietowa Hotelu Mazurkas. 

Karnety wstępu do nabycia w DK „Uśmiech” 

ul. Poznańska 165 od dnia 15 grudnia 2011 roku 

w godzinach 9:00-19:00. Cena karnetu - 40 zł.

15 stycznia - niedziela - godz. 15:00
Spotkanie Europejskiego Klubu Czytelnika 

w ramach projektu Fundacji Ternopilskiej.

16-27 stycznia w godz. 10:00-15:00
Akcja „Ferie z UŚMIECHEM” - wszystkie zajęcia od-

bywające się w ramach akcji są bezpłatne.

22 stycznia - niedziela - godz. 13:00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Kopciuszek” 

- arie z opery G. Rossiniego. Wstęp wolny.

29 stycznia - niedziela - godz. 15:00-17:00
Bal karnawałowy dla dzieci. Wstęp wolny.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

8 stycznia - niedziela
XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Sztab w DK „Uśmiech” przy ul. Poznańskiej 165

15 stycznia - niedziela - godz. 15:00-17.00
Bal karnawałowy dla dzieci. 

Wstęp wolny.

16 -27 stycznia w godz. 10:00-15:00
Akcja „Ferie z UŚMIECHEM” wszystkie zajęcia od-

bywające się w ramach akcji są bezpłatne.

22 stycznia - niedziela - godz. 15:00 
Koncert i zabawa karnawałowa z oka-

zji Dnia Babci i Dziadka. Wstęp wolny.

29 stycznia - niedziela - godz. 16:00
Karnawałowy wieczorek taneczny dla se-

niorów. Bilety w cenie 8 zł.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
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SEKCJA UKS AMBRA OŁTARZEW
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Sekcja unihokeja dziewcząt rozpoczęła 

działalność od 1 września 2008 r. jako juniorki młodsze. 

W roku szkolnym 2010/2011 dziewczęta osiągnęły bardzo 

wysokie wyniki w skali kraju. W turniejach eliminacyjnych 

Mistrzostw Polski zajęły I miejsce. W finale B Mistrzostw Pol-

ski zajęły I miejsce, tym samym uplasowały się na miejscu VII 

w Polsce . 

 Najlepszymi zawodniczkami turniejów kolejno zostawały: 

Justyna Włodarczyk, Stella Guławska, Joanna Olejniczak 
i Marta Sadłowska. 
 Największym osiągnięciem drużyny jest powołanie trzech 

zawodniczek do kadry Polski. W 2008 roku została powołana 

Joanna Olejniczak, a w listopadzie 2010 roku zostały powołane 

Justyna Włodarczyk - kapitan drużyny i Stella Guławska. 

 Rozegrałyśmy wiele meczy międzypaństwowych. 10 grudnia 

został rozegrany mecz z Litwą, zamykający 2011 rok. 

 Dziewczęta wyróżniają się wielkim zaangażowaniem, syste-

matycznością i pracowitością na zajęciach treningowych.

 Rok szkolny 2011/2012, to nowe wyzwania i ciężka praca 

dla drużyny, ponieważ rywalizować będziemy jako juniorki 

starsze z najlepszymi zespołami w Polsce.

 Drużynę od początku prowadzi nauczyciel wychowania 

fizycznego pani Lucyna Bielecka, która swą postawą motywuje 

i inspiruje nas do pracy.

 Sekcję unihokeja w sezonie 2010/2011 reprezentowały na-

stępujące zawodniczki:

1. Justyna Włodarczyk - kapitan

2. Stella Guławska

3. Joanna Olejniczak

4. Aleksandra Wróbel

5. Marta Sadłowska

6. Anna Mazurkiewicz

7. Kinga Sadłowska – bramkarka

8. Izabela Skoczylas

9. Małgorzata Łapot

10. Monika Błażejewska. 

 Życzę drużynie wielu sukcesów, a trenerce - pani Lucynie 

Bieleckiej - dużo zdrowia i zapału do pracy w nadchodzącym 

2012 roku.

kapitan zespołu - Justyna Włodarczyk

WYDARZENIA SPORTOWE

VI Ogólnopolski Turniej Karate WKF GROT CUP
3 grudnia br. w Chynowie k/Grójca odbyły się zawody organi-

zowane przez PZK z udziałem około 200 zawodników z klu-

bów Mazowsza, Podlasia, Lubelskiego i Śląska.

 Zawody sędziowało 16 sędziów na trzech matach. I cho-

ciaż ich decyzje były kilkukrotnie kontrowersyjne, to i tak zdo-

byliśmy 7 medali.  

 Oto medaliści Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNSU” 

w swoich konkurencjach i kategoriach:

Agata Boguska - 3 miejsce (kata 12-13 lat dz.)

Agata Boguska - 2 miejsce (kumite 12-13 lat dz.)

Adrian Rudowski - 2 miejsce (kata 14-15 lat ch.) 

Adrian Rudowski - 2 miejsce (kata drużynowe 12-13 lat ch.)

Maciej Sitarz - 3 miejsce (kata drużynowe 9 lat ch.)

Paweł Biernacki - 2 miejsce (kata seniorów)

Paweł Biernacki - 2 miejsce (kumite seniorów).

Ewa i Jacek Boguscy

INFORMACJE, ROZMAITOŚCI

Kącik adopcyjny
Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące zagi-

nięcia (datę, opis psa) oraz swoje dane. 

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska, czy 

zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, to zgłosić zaginięcie 

pod numer telefonu, który jest podany w kąciku adopcyjnym 

„Informatora” oraz Straży Miejskiej.

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o telefony 

po godzinie 16:00.

Tel. kontaktowe: 507-415-468 po 16:00, 602-655-645 po 17:00, 
Wydział Ochrony Środowiska (22) 722-22-07 wew. 236, 237

SZUKAJĄ DOMU:
 Fafik, to 7-letni pies, który odziedziczył po swoich przod-

kach domieszkę amstafa. Fafik to pies, który całe życie spędził 

na metrowym łańcuchu. Nigdy nie poczuł, co to wolność. Nikt 

go nie głaskał, nie bawił sie z nim. Takie życie Fafik miał do 

tego roku, gdyż jego pani zmarła. Rodzina nie chce psa. Pies 

na świecie został sam. Chcieli go oddać do schroniska, ale go 

nawet tam nie przyjeli, bo ma „opiekunów”. Obecnie Fafik 

jest karmiony przez starszą panią, która miesza w pobliżu. To 

dzięki niej pies pierwszy raz poczuł, co to wolność, jak to jest 

biegać i skakać. Fafik jest bardzo miłym psem, spragnionym 

zainteresowania ze strony człowieka. Do kiedy będzie pies na 
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posesji trudno powiedzieć, ale na pewno nie może tam długo 

jeszcze pozostać. Dlatego szukamy dla Fafika nowego kocha-

jącego domu (602-655-645 po 17:00).

 Potrzebny dom od zaraz dla ok. 3-letniego mix owczarka 

niemieckiego z przykurczem tylnich łap. Wada ta nie sprawia 

mu problemu z bieganiem i chodzeniem. Najwidoczniej był 

trzymany w małym kojcu. Szarik to wspaniały, bardzo sym-

patyczny i kochany pies. Obecnie przebywa w domu tymcza-

sowym gdzie z utęsknieniem czeka na nowych opiekunów 

(507-415-468 po 16:00).

 Na początku grudnia został znaleziony średniej wielkości 

młody pies. Prawdopodobnie mieszanka huskiego z labrado-

rem, umaszczenie jasne z szarym nalotem. Wesoły, energiczny, 

rozbrykany, czeka na odpowiedzialnego opiekuna, który na-

uczy go dobrych manier (602-655-645, 507-415-468 po 16:00).

 W grudniu na terenie Ożarowa Maz. znaleziono spokojne-

go psa w średnim wieku, w typie owczarka niemieckiego. Pies 

czeka na właściciela, bądź nowego opiekuna (507-415-468, 

602-655-645 po 17:00).

 Na nowy dom czeka ok., 5-miesięczne porzucone szcze-
nię o bardzo ciekawym i niespotykanym umaszczeniu. Piesek 

został nazwany Lulek. Jest bardzo wesoły, uwielbia zabawy z 

dziećmi, zdrowy, zaszczepiony, nauczony czystości - czeka na 

nowych opiekunów (507-415-468 po 16:00).

 Potrzebny pilny dom dla niespełna 4-miesięcznego ro-

dzeństwa białej jak śnieg Loli i czarnego Lolka. Maluszki są 

puchatymi, skorymi do zabawy i wygłupów kruszynkami. Jak 

dorosną będą średniej wielkości psami. Zostały wyrzucone 

w kartonie w na terenie Ożarowa Maz. późnym wieczorem. 

Spragnione czułości czekają w domu tymczasowym na no-

wych odpowiedzialnych opiekunów (507-415-468 po 16:00)

Prosimy o kontakt osobę, która jakiś czas temu infor-
mowała nas o wcześniejszych losach szczeniaka białego 
i czarnego. Niestety koleżanka zgubiła nr telefonu i nie 
możemy się z Panem skontaktować. 

SZARIK

FAFIK

LULEK

LOLEKLOLI

Dam pracę, szukam pracy
Spółka GENERAL PROPERTY 

techniczne zarządzanie nieruchomościami

Poszukujemy pracownika na stanowisko: 

Technik Eksploatacji
Oczekiwania wobec kandydata:

• wykształcenie techniczne

• doświadczenie w zakresie eksploatacji nierucho-

mości, min. 2 lata

• uprawnienia SEP do 1 kV

• znajomość obsługi komputera: Windows, MS 

Office

• zaangażowanie w pracę.

Do obowiązków kandydata będzie należało:

• eksploatacja infrastruktury technicznej nieru-

chomości;

• bieżąca konserwacja i utrzymanie techniczne 

nieruchomości.

Kandydatom, którzy dołączą do naszego zespołu 

oferujemy:

• ciekawą, pełną wyzwań pracę w profesjonalnym 

zespole;

• możliwość rozwoju zawodowego

• zatrudnienie w formie umowy o pracę;

• oferujemy miejsca pracy na terenie zachodniej 

części Warszawy, Ożarów Maz. Poznańska 249

Zainteresowanych prosimy o składanie CV 

z dopiskiem „Technik Eksploatacji” na ad-

res: rekturacja@generalproperty.pl

lub nr fax 22 642 33 95

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgo-

dę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926, ze zm.)”

Firma remontowo-budowlana z terenu gminy zatrudni pracowni-
ka z konkretnymi umiejętnościami lub z chęciami do pracy lub 

nauki zawodu w branży budowlanej. Tel. kontaktowy 796 828 665

Zatrudnię 
kosmetyczkę–

–manicurzystkę 
od zaraz 

Stare Babice
tel. 691-201-332
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PUNKT 
KONSULTACYJNO–INFORMA-

CYJNY UZALEŻNIEŃ 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 20 09
czwartek i piątek w godz. 12:00-16:00

Pozostałe dni i godziny:
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 165, III piętro, p.313
tel. (22) 722-22-07 w. 223

DLA RODZIN ORAZ OSÓB Z PROBLEMEM 
UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCĄ DOMOWĄ

Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia:
• PONIEDZIAŁEK

17:00-18:00 - konsultacje indywidualne - rozmowa z terapeutą

18:00-20:00 - grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alko-

holu - zajęcia z terapeutą

18:00-20:00 - grupa wsparcia dla osób z długim stażem absty-

nenckim (miejsce: Klub „Quo Vadis”, ul. Strażacka 3A)

• WTOREK

16:00-20:00 - spotkania z terapeutą dla osób z długim stażem 

abstynenckim

• ŚRODA

16:00-20:00 - konsultacje indywidualne i grupa edukacyjno-

-pomocowa dla ofiar przemocy i osób współuzależnionych

• PIĄTEK

15:00-16:30 - zajęcia dla dzieci z klas IV-VI

16:30-19:00 - zajęcia dla gimnazjalistów i licealistów

PRZYJDŹ I POROZMAWIAJ O SWOIM PROBLEMIE

Masz problem z alkoholem?
Chcesz przestać pić?

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

• WTORKI

18:00-20:00 - mityng AA grupa „Dzwon”

miejsce: Stowarzyszenie „Quo Vadis” - ul. Strażacka 3A, 

Ożarów Mazowiecki

• PIĄTKI

18:00-20:00 - mityng AA grupa „Jedynka”

miejsce: Dom Kultury Uśmiech - Filia w Józefowie, 

ul. Fabryczna 15

• SOBOTY

17:00-19:00 - mityng AA grupa „Trzeźwość”

miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień 

ul. Poznańska 167A, Ożarów Mazowiecki

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

Niby nic... 
a tak to się zaczęło… 

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!
TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ: (22) 722 20 09; KAŻDY WTOREK 18:00-19:30

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Drodzy Przyjaciele!

Alkohol i narkotyki to skryci wrogowie, którzy niszczą rodzi-

ny, 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 chorobą alkoholową i uzależ-

nieniem Waszych najbliższych. 

 Od wielu lat w naszej gminie działa Punkt Konsultacyjno-In-

formacyjny Uzależnień, gdzie pracują doświadczeni terapeuci. 

Zajmują się oni zarówno osobami uzależnionymi, jak również 

ich rodzinami, które mogą skorzystać ze specjalistycznych po-

rad oraz brać udział w grupach wsparcia dla osób współuzależ-

nionych. 

 Dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz innymi 

uzależnieniami oferujemy zajęcia socjoterapeutyczne oraz wy-

jazdy letnie i zimowe, połączone z zajęciami terapeutycznymi. 

 Osoby uzależnione bardzo rzadko same zwracają się o po-

moc, dlatego apelujemy, aby podać im pomocną dłoń i zgła-

szać problem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 To my przeprowadzamy rozmowy motywujące do rozpo-

częcia terapii oraz kierujemy na spotkania ze specjalistami. Je-

żeli są one bezskuteczne podejmujemy 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 Narodzenia, który może wpłynąć na uzdro-

wienie Waszych rodzin. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Ożarowie Mazowieckim
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Przygotuj samochód przed zimą
Już za chwilę spadnie pierwszy śnieg. A to 

oznacza, że kierowcy mają coraz mniej cza-

su na przygotowanie się do zimy. Niestety, 

nie każdy pamięta o odpowiednim przy-

gotowaniu technicznym swojego pojazdu 

przed nadchodzącymi mrozami. A przecież 

to bardzo ważne, bo od tego często zależy nasze bezpieczeń-

stwo.

Pamiętajmy o kilku prostych zasadach. Co należy zrobić 
przed zimą?
• Po pierwsze, wymieńmy opony na zimowe.

• Po drugie, sprawdźmy oświetlenie swojego pojazdu. Jesień 

i zima to czas, kiedy słońce zachodzi bardzo wcześnie, dlate-

go należy pamiętać, aby auto miało wszystkie światła sprawne. 

Dobrym pomysłem jest mieć w bagażniku zapasowe żarówki, 

aby w razie potrzeby można je jak najszybciej zmienić.

• Po trzecie, płyny w silniku. Kierowca musi pamiętać, aby wy-

mienić płyn do spryskiwaczy na zimowy, który nie zamarza 

w niskich temperaturach. Kolejno należy sprawdzić, czy w silni-

ku nie brakuje oleju i płynu do chłodnicy.

• Po czwarte, sprawdź, czy twój akumulator jest sprawny. Stary, 

nie naładowany akumulator może odmówić posłuszeństwa, 

kiedy temperatury spadną poniżej zera. Lepiej więc zawczasu 

sprawdzić, czy nie należy go wymienić.

 Policjanci Biura Ruchu Drogowego KGP podkreślają, że 

odpowiednie przygotowanie swojego pojazdu przed zimą 

połączone z rozsądną jazdą, to gwarant bezpieczeństwa dla 

samego kierującego, jak i dla jego bliskich i innych uczestników 

ruchu drogowego.

Bezpieczne zakupy w sieci
Szybko i wygodnie, z dostawą pod wskazany adres - tak wy-

glądają zakupy w sieci. Coraz więcej Polaków korzysta właśnie 

z tej formy kupna. Także i w tym roku wielu z nas, zamiast 

chodzić po sklepach i wybierać prezenty na Święta Bożego 

Narodzenia, skorzysta z usług portali aukcyjnych i sklepów in-

ternetowych. Powinniśmy pamiętać, że także w sieci możemy 

paść ofiarą przestępstwa. Policja wspólnie z Allegro daje kilka 

rad jak nie zostać oszukanym.

Jak bezpiecznie zamówić prezenty w sieci? 
Oto kilka wskazówek od Allegro i Policji.

1. Nie czekaj na ostatnią chwilę, lepiej zamów prezenty 
wcześniej. 
Im wcześniej tym lepiej. Zamawianie towarów z odpowiednim 

wyprzedzeniem daje możliwość spokojnego oczekiwania na 

dostawę i ewentualny czas na wymianę. Unikniemy stresują-

cych sytuacji zamawiając przedmioty minimum dwa tygodnie 

przed świętami.

2. Nie łap okazji - czyli rozsądnie wybieraj przedmiot. 
Uważaj na super okazje. Zbyt niska cena za stosunkowo drogi 

przedmiot powinna szczególnie wzbudzić naszą czujność. Do-

kładnie zapoznaj się z ofertą, przeczytaj opis – powinien szcze-

gółowo opisywać przedmiot, który cię interesuje. Przyjrzyj się 

zdjęciom. Jeżeli są słabej jakości albo są to zdjęcia pobrane ze 

strony producenta, warto poprosić sprzedającego, aby przesłał 

więcej zdjęć, pokazujących detale interesującego nas przed-

miotu. Sprzedający powinien w ofercie precyzować dostępne 

formy zapłaty za przedmiot oraz opcje jego dostarczenia.

3. Wybierz solidnego sprzedawcę. 
Najważniejsze, to wybrać kontrahenta, który cieszy się zaufa-

Policja apeluje
POLICJA

W ZDROWYM CIELE...

Oczyszczający błonnik
Błonnik możemy znaleźć w produktach zbożowych, ryżu, ka-

szach, warzywach i owocach. Choć spełnia wiele ważnych funk-

cji, rzadko zwracamy uwagę na jego odpowiednie spożycie.

 Błonnik pokarmowy, to zespół związków należących do 

polisacharydów, które nie podlegają trawieniu ani wchłanianiu 

w przewodzie pokarmowym człowieka. Dzięki swoim właści-

wościom wpływa jednak na cały organizm:

• działa jak miotełka - usuwa z organizmu toksyny, metale cięż-

kie i kwasy żółciowe,

• wchłania wodę i wypełnia żołądek, przez co daje nam uczu-

cie sytości,

• pobudza ruchy jelit i zapobiega zaparciom oraz wzdęciom, 

dzięki czemu zapobiega nowotworom i innym chorobom jelit,

• poprawia odporność, ponieważ wpływa pozytywnie na 

wzrost i rozwój „dobrych” bakterii w jelitach, 

• pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi, opóź-

niając wchłanianie cukrów w przewodzie pokarmowym oraz 

hamując wyrzut insuliny,

• obniża poziom „złego” cholesterolu oraz trójglicerydów, za-

pobiegając chorobom serca i naczyń krwionośnych.

 Dodatkowym atutem błonnika jest fakt, że znajduje się 

w produktach niezwykle bogatych w witaminy i składniki 

mineralne. Musimy jednak pamiętać, aby spożywając pro-

dukty zawierające błonnik, dbać o odpowiednią ilość płynów. 

W przeciwnym wypadku narażamy się na niekorzystne objawy 

ze strony układu pokarmowego. 

 Podsumowując - błonnik pomaga w odchudzaniu, zapo-

biega chorobom przewodu pokarmowego, stymuluje układ 

odpornościowy, zapobiega cukrzycy i miażdżycy oraz popra-

wia stan całego organizmu, usuwając z niego zanieczyszczenia. 

Warto więc zwiększyć ilość błonnika w naszej diecie, uwzględ-

niając jego źródła w każdym posiłku. 

Dorota Lubańska - dietetyk
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niem wśród swoich klientów. Korzystaj z zaufanych sklepów 

internetowych, które działają już jakiś czas na rynku. Wybierz 

kontrahenta, z którym łatwo możesz się skontaktować. Sprze-

dający w Internecie powinni udzielić konsumentom rzetelnej, 

prawdziwej i pełnej informacji o istotnych warunkach umowy: 

zasadach składania reklamacji, towarach i usługach oferowa-

nych drogą elektroniczną, a także nazwie i adresie sklepu, jeśli 

taki prowadzi. Sklep lub firma powinna podawać takie dane 

jak NIP, REGON i tzw. nr KRS (numer z Krajowego Rejestru 

Sądowego). Sprzedającego w serwisie Allegro łatwo jest zwe-

ryfikować. Korzystaj z systemu komentarzy oraz oceny sprze-

daży, sprawdź, czy oferty sprzedawcy oznaczone są „Standar-

dem Allegro”. Dowiedz się w jaki sposób możesz zapłacić za 

przedmiot i jak go otrzymasz. Jeśli dostałeś maila z informacją 

o zakupie, sprawdź dokładnie, czy wiadomość pochodzi od 

rzeczywistego sprzedawcy, zwłaszcza, gdy podany w niej jest 

nr konta, na które masz przelać należność. Zawsze, kiedy masz 

wątpliwości, skontaktuj się ze sprzedawcą.

4. Nie panikuj - czyli co, jeśli paczka z prezentem nie do-
tarła.
Spróbuj nawiązać kontakt ze sprzedawcą. Pamiętaj, że regu-

laminy aukcji czy sklepów internetowych zakładają kilka dni 

na podjęcie kontaktu z kontrahentem i na odpowiedź. Jeśli 

minęło zbyt dużo czasu lub otrzymałeś przedmiot znacznie 

odbiegający od tego, co zakupiłeś w Internecie podejmij dzia-

łanie. Jeśli w Internecie zaczyna pojawiać się coraz więcej opinii 

o braku kontaktu ze sprzedawcą to sytuacja, która powinna 

nas zaalarmować. Poinformuj jak najszybciej administratorów 

serwisu Allegro, którzy sprawdzą, co się dzieje i poinstruują co 

należy zrobić. Nie martw się, na Allegro działa Program Ochro-

ny Kupujących, który rekompensuje do 10 tysięcy złotych. 

Zgłoś sprawę na Policję. W jednostce policji zgłoś zawiadomie-

nie o popełnieniu przestępstwa. W ciągu miesiąca powinieneś 

otrzymać potwierdzenie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa. 

To dokument, na podstawie którego będziesz mógł otrzymać 

odszkodowanie. Skontaktuj się z Allegro po jego otrzymaniu.

5. Sprawdź swoje prawa zanim klikniesz. 
Podczas zakupów w sieci mamy więcej praw niż podczas za-

kupów w sklepie tradycyjnym. Jeśli kupujemy u przedsiębior-

cy możemy oddać rzecz w ciągu 10 dni od zakupu. Wystar-

czy złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie i przesłać je 

w ciągu 10 dni do przedsiębiorcy. Ma on z kolei 14 dni na 

zwrot wpłaconych przez nas pieniędzy. 30 dni - to termin na 

powiadomienie o tym, że zamówienie nie może być zrealizo-

wane. Prawo to nie dotyczy np. gier, płyt CD, DVD, programów 

komputerowych, gdy usuniemy ich oryginalne opakowanie 

(ochrona przed skopiowaniem). Również nie możemy oddać 

kupionych w Internecie wycieczek, biletów na imprezy, do 

kina, teatru, na koncert. Kupując w sieci także przysługuje nam 

gwarancja, jeżeli sklep jej udziela, oraz prawo do reklamacji.

6. Bezpiecznie korzystaj z Internetu. 
Nie kupuj w sieci korzystając z komputera stojącego w kafejce 

internetowej. Tam najłatwiej o utratę poufnych danych. Uży-

waj tylko komputera domowego i zachowuj całą korespon-

dencję ze sprzedawcą. Upewnij się, czy połączenie internetowe 

jest bezpieczne - na dole strony powinien pojawić się symbol 

zamkniętej kłódki, a na końcu adresu – literki „https”. Zainsta-

luj niezbędne, legalne programy zabezpieczające, zapory sie-

ciowe i regularnie je aktualizuj. Zabezpiecz swoją przeglądarkę 

i unikaj podejrzanych stron internetowych.

Czym jest stalking?
Uporczywe nękanie, ujmowane dotychczas w polskim prawie 

jako wykroczenie, od ponad miesiąca uważane jest za prze-

stępstwo. Do tej pory polski kodeks karny nie znał definicji 

stalkingu, jednak w lutym br. wprowadzono karalność takich 

zachowań. Nie każdy pokrzywdzony zdaje sobie jednak spra-

wę z tego, co grozi sprawcy.

 6 czerwca br. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, 

która wprowadziła art. 190a: „Kto przez uporczywe nękanie innej 
osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicz-
nościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, 
podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat”. W przypadku, gdy 

w odpowiedzi na działanie prześladującego pokrzywdzony 

targnie się na własne życie, stalker podlega karze pozbawienia 

wolności od roku do 10 lat.

 Pojęcie stalkingu, oznaczające pierwotnie potajemne skra-

danie się i osaczanie zwierzyny, która miała paść ofiarą myśli-

wego, stało się określeniem uporczywego naprzykrzania się 

drugiej osobie. Ustawodawcy rozumieją przez to, m.in.:

• uporczywe wydzwanianie (szczególnie w nocy)

• wysyłanie listów, SMS-ów oraz e-maili

• wręczanie lub wysyłanie ofierze różnorakich niechcianych 

prezentów (od wulgarnych po te nieprzyzwoicie drogie)

• nieustające składanie propozycji spotkań o różnym charakte-

rze i zaczepianie w miejscach publicznych

• śledzenie i podglądanie ofiary, robienie jej zdjęć oraz przeszu-

kiwanie jej rzeczy osobistych

• poniżanie ofiary, manipulowanie jej przyjaciółmi oraz bliskimi

• szantaż emocjonalny

• groźby i obelgi pod adresem ofiary.

 Wyżej opisane zachowania stają się w ostatnim czasie coraz 

bardziej powszechne. Ze względu na bezradność poszkodowa-

nych, ustanowiono nowy przepis, który chronić ma wolność 

człowieka. 

 Sytuacje nękania zdarzają się nie tak rzadko, czego dowo-

dem są wciąż nagłaśniane w mediach przypadki zatrzymania 

stalkerów. To z myślą o nękanych powstał nowy przepis chro-

niący wolność człowieka, do której ma prawo każdy z nas.

Na podstawie informacji ze strony: www. kppbabice.policja.waw.pl








