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Z PRACY BURMISTRZA

Budżet na 2012 rok uchwalony

Szanowni Państwo,

Na sesji w dniu 30.12.2011 r. Rada Miejska uchwaliła budżet 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok bieżący.

 Nowo uchwalony budżet uzyskał pozytywną opinię Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej i, co ważne, był przedmiotem 

rzetelnej analizy i oceny radnych Rady Miejskiej. 

 Chciałbym podkreślić zrozumienie radnych dla uwarunko-

wań finansowych i  ograniczonych możliwości inwestycyjnych 

w nadchodzącym roku, co skutkowało uchwaleniem racjonal-

nego w podstawowych założeniach budżetu gminy.

 Największą inwestycją drogową pozostaje przebudowa 

ul. Poniatowskiego, której zakończenie planowane jest w roku 

bieżącym. Przeznaczono na ten cel kwotę 3.800.000 zł. Rada 

zaakceptowała również dalszą przebudowę dróg na os. Szeligi. 

Planowany koszt tej inwestycji to 1.500.000 zł.

 Ważną, z funkcjonalnego punktu widzenia, inwestycją jest 

przebudowa ul. Kolejowej w Ożarowie Mazowieckim. Bio-

rąc pod uwagę trwający remont ul. Strażackiej, w niedalekiej 

przyszłości powstanie wygodny i bezpieczny ciąg drogowy 

wraz z nowymi chodnikami i oświetleniem oraz wymienioną 

siecią kanalizacji deszczowej. Planowane wydatki na ten cel to 

1.100.000 zł.

 Nie po raz pierwszy gmina Ożarów Mazowiecki wspiera 

inwestycje powiatowe. Tym razem, dzięki współpracy obydwu 

samorządów, istnieje realna szansa na wyremontowanie, będą-

cej w fatalnym stanie, ul. Sochaczewskiej - od ronda w Wieru-

chowie do ul. Szkolnej w Macierzyszu oraz zbudowanie na tym 

samym odcinku chodnika dla pieszych. Gmina przeznaczyła 

na ten cel 1.000.000 zł. 

 Bardzo zaawansowany stan prac nad projektem budyn-

ku komunalnego w Ożarowie Mazowieckim wskazuje na to, 

że jego budowa zostanie w bieżącym roku rozpoczęta. Rozpo-

częta zostanie także rozbudowa Przedszkola nr 2 na os. Kabel. 

W budżecie na rok bieżący przeznaczono na powyższe zadanie 

500.000 zł. Kontynuowana również będzie budowa kanalizacji 

sanitarnej w północno-wschodniej części gminy oraz budowa 

sieci wodno-kanalizacyjnej w Wolicy.

 2 stycznia rozpoczęła działalność stołówka szkolna w Oża-

rowie Mazowieckim. Mam nadzieję, że wkrótce również po-

dobna inwestycja w Płochocinie doczeka się szczęśliwego za-

kończenia. Środki zabezpieczone w budżecie na ten cel wy-

noszą 1.200.000 zł. Dodam tylko, że uwadze radnych nie uszła 

konieczność rozbudowy przedszkola w Józefowie o salę dydak-

tyczno-rekreacyjną i w najbliższym czasie rozpocznę stosowną 

procedurę projektową. Natomiast przyjęte zostało do użyt-

kowania przedszkole przy ul. Obrońców Warszawy. Obecnie 

trwa przeprowadzka, a maluchy zagoszczą w nowym budynku 

z początkiem lutego.

 To tylko niektóre z zaplanowanych inwestycji, więcej infor-

macji na ten temat znajdziecie Państwo w bieżącym nume-

rze „Informatora Ożarowskiego”, a pełną treść budżetu na rok 

2012 na gminnej stronie internetowej, do której odwiedzenia 

serdecznie zapraszam. 

 Wzorem niektórych gmin naszego powiatu rozpoczynamy 

pierwszą edycję konkursu pn. „Mieszkam w gminie Ożarów 

Mazowiecki i tu sprowadzam swój podatek dochodowy”. Jest 

to konkurs z cennymi nagrodami rzeczowymi, a korzyści dla 

nas wszystkich w postaci wzrostu dochodów gminy mogą się-

gać nawet kilku milionów złotych. Zachęcam zatem do składa-

nia stosownych oświadczeń i uczestnictwa w konkursie.

Z poważaniem - Paweł Kanclerz

Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 Podpisano umowy:

• z wykonawcą: firmą PHP AKMA Zbigniew Podstawski z sie-

dzibą w Niedomicach na dostawę i montaż mebli oraz wyposa-

żenia do budynku Przedszkola nr 1 w Ożarowie Mazowieckim;

za cenę ofertową brutto: 201.341,16 zł

• z wykonawcą: Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak 

S.J. z siedzibą w Warszawie na usługi edukacyjne polegające na 

prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych 

na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w latach 2012/2013 

w ramach projektu „Lepszy start”; za cenę ofertową brutto: 

154.456 zł

• z wykonawcą: firmą PGE OBRÓT S.A. z siedzibą w Rzeszowie 

na zakup energii do oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki; za cenę ofertową brutto: 339.008,43 zł

• z wykonawcą: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Sieci 

i Instalacji Sanitarnych „SAWBED” Stanisław i Włodzimierz 

Cupriak S.J. z siedzibą w Warszawie na roboty budowlane, 

polegające na zabezpieczeniu prawidłowego i bezpieczne-

go funkcjonowania kolektora głównego kanalizacji sanitarnej 

w ul. Dmowskiego w Ożarowie Mazowieckim, po niezakoń-

czonej inwestycji modernizacji; za cenę ofertową brutto: 

400.800 zł.

• z wykonawcą: firmą COMPLEX z siedzibą: Domaniewek 18 - 

na utwardzanie poboczy kruszywem drogowym wzdłuż dróg 

technologicznych PKP (ilość 600 t) na kwotę brutto: 56 000 zł

• z wykonawcą: firmą RAD MAR z siedzibą: Domaniewek 18 - 

na rozbiórkę budynku jednorodzinnego wraz z wywozem gru-

zu i niwelacją terenu działki nr ew. 96/12 przy ul. Ożarowskiej 

w Ożarowie Mazowieckim; na kwotę brutto: 20 000 zł

• z wykonawcą: firmą TELETRANS S. C. z siedzibą: ul. Bolesława 

Prusa 21, Ożarów Mazowiecki - na zakup i montaż urządzeń 

teletechnicznych w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożarowie 

Mazowieckim przy ulicy Ożarowskiej 34; na kwotę brutto: 

14 889,15 zł

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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OŚWIATA

 15 grudnia dla rodziców dzieci z Przedszkola Publicznego 

nr 2 w Ożarowie Mazowieckim z grupy II i V odbyły się przedsta-

wienia jasełkowe zakończone wspólnym śpiewaniem kolęd.

 16 grudnia w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie 

Mazowieckim zakończyła się charytatywna zbiórka pod ha-

słem „Gwiazdeczka”, której celem było przekazanie słodyczy 

dla dzieci uczęszczających do Punktu Konsultacyjno-Informa-

cyjnego Uzależnień w Ożarowie Mazowieckim.

 20 grudnia wszystkie dzieci z Przedszkola Publicznego 

nr 2 brały udział w uroczystości wigilijnej. W programie uro-

czystości znalazły się m.in. „Jasełka” w wykonaniu dzieci ze 

Szkoły Podstawowej nr 1, spotkanie i wspólna zabawa ze Św. 

Mikołajem, podzielenie się opłatkiem, składanie życzeń oraz 

wspólne biesiadowanie przy stole wigilijnym.

 21 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim odbył się finał szkolnego konkursu 

profilaktycznego „Pochwała życia bez przemocy”. W konkursie 

brały udział klasy I-VI.

 21 grudnia dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Oża-

rowie Mazowieckim odwiedził Św. Mikołaj, który obdarował  

wszystkie dzieci upominkami.

 22 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim odbyły się „Jasełka”.

 22 grudnia uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów Powsta-

nia Warszawskiego wystawili w Sanktuarium Miłosierdzia Bo-

żego „Jasełka”. 

KULTURA

 Dom Kultury „Uśmiech”

• 1 grudnia odbyło się spotkanie inaugurujące działalność wo-

lontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Maz. 

• 2 grudnia odbyło się walne zebranie członków Ożarowskiego 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Jana 

Pawła II.

• 3 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez  

zarząd i członków Koła PZW nr 75 z Ożarowa Maz.

• 4 grudnia odbył się wernisaż pokonkursowy oraz uroczyste 

wręczenie nagród dla laureatów konkursu pt. „Mój projekt 

ożarowskiej kartki świątecznej” Boże Narodzenie 2011. 

• 6 grudnia Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego - Paweł Kanc-

lerz oraz Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Jan 

Żychliński dokonali uroczystego rozświecenia choinki gminnej. 

Podczas imprezy Święty Mikołaj, wraz ze swoimi pomocnika-

mi, wręczał dzieciom prezenty. 

• 9 i 16 grudnia odbyło się szkolenie dla pracowników Straży 

Miejskiej i Policji z Ożarowa Maz. Organizatorem był Urząd 

Miejski w Ożarowie Maz. - Wydział Spraw Społecznych.

• 11 grudnia młodzi widzowie obejrzeli spektakl teatralny 

pt. „Teoś i Boże Narodzenie”.

• 15 grudnia w sali OSP w Święcicach z koncertem kolęd, pod-

czas spotkania wigilijnego dla rolników z gminy Ożarów Maz., 

wystąpiły dzieci z zespołu ludowego „Ożarowiacy”. 

• 15 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne Ożarowskiego Sto-

warzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Jana 

Pawła II.

• 18 grudnia odbyło się mikołajkowe spotkanie Klubu Czytelni-

ka (organizator Fundacja Ternopilska).

• 20 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne kombatantów, pod-

czas którego najmłodsza grupa zespołu ludowego „Ożarowia-

cy” zaśpiewała piękne kolędy.

• 31 grudnia odbyły się warsztaty sylwestrowe zespołu „Oża-

rowskie Kumoszki”. 

 Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 

• 4 grudnia odbył się teatrzyk dla dzieci pt. „Mama Świętego 

Mikołaja”.

• 11 grudnia odbył się kiermasz ozdób świątecznych, które zo-

stały wykonane w pracowni plastycznej i rękodzieła Filii Domu 

Kultury w Józefowie oraz Domu Kultury „Uśmiech” w Ożaro-

wie Mazowieckim. Dochód z kiermaszu został przeznaczony 

na potrzeby zespołu ludowego „Ożarowiacy”. 

• 17 stycznia odbyło się spotkanie wigilijne Polskiego Związku 

Niewidomych – Okręg Mazowiecki.

• 18 grudnia odwiedził naszych milusińskich Św. Mikołaj. Po 

krótkim spektaklu teatralnym Mikołaj rozdawał dzieciom pre-

zenty.

Burmistrz - Paweł Kanclerz

• z wykonawcą: firmą Dekmar P.U.H. Export-Import z siedzi-

bą: ul. Malinowa 22, Warszawa - na zakup i montaż komin-

ków wentylacyjnych w budynku ośrodka zdrowia w Józefowie; 

na kwotę brutto: 22 000 zł.

• z wykonawcą: Studio Reklamy „Barocco” z siedzibą w Ożaro-

wie Mazowieckim na wykonanie druku miesięcznika „Informa-

tor Ożarowski” w 2012 roku; za cenę ofertową brutto: 105.600 zł.

 Zakończono zadania dotyczące:

• wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budo-

wy skrzyżowania ul. J. Modrzejewskiej z ul. Ożarowską

• naprawy pobocza przy ul. Topolowej

• uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego ulic: Floria-

na, Ożarowskiej, Lipowej, Przyparkowej, Szkolnej i Partyzantów

• konserwacji rowów przydrożnych przy drogach gminnych

• czyszczenia i naprawy kanalizacji deszczowej w ul. Konopnic-

kiej, Duchnickiej, Kusocińskiego, Szeligowskiej, Mickiewicza, 

3-go Maja, Szkolnej i Spacerowej

• budowy kanalizacji w Broniszach

• rozbudowy wodociągu w miejscowości Święcice - Wolica,

• budowy kanalizacji w ul. Konwaliowej

• przebudowy gazociągu w Macierzyszu (ul. Podgrodzie i Se-

zamkowa).

 Wydano decyzje i postanowienia:

• decyzje o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w pasie 

drogowym drogi gminnej: 5

• opinie podziału działek: 2

• decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej: 21

• decyzje na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

technicznej: 15.
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała nr 144/11 w sprawie wprowadzenia zmian w wie-

loletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki na lata 2011-2018.

Uchwała nr 145/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-

le budżetowej na 2011 rok.

Uchwała nr 146/11 w sprawie nadania nazwy drodze położo-

nej w Wolicy (Aleja Róż).

Uchwała nr 147/11 w sprawie nadania nazwy drodze położo-

nej w Ołtarzewie (Bł. Ks. Józefa Stanka).

Uchwała nr 148/11 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skar-

bu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych działki stanowią-

cej drogę, położonej w obrębie ewidencyjnym PGR Szeligi.

Uchwała nr 149/11 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od 

Agencji Nieruchomości Rolnych działek stanowiących po-

szerzenie drogi, położonych w obrębach ewidencyjnych PGR 

Strzykuły oraz Kaputy.

Uchwała nr 150/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

podwyższonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nierucho-

mości przysługujące osobom fizycznym.

Uchwała nr 151/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr 152/11 w sprawie dopłat do cen zbiorowego za-

opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała nr 153/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki na 2012 rok.

Uchwała nr 154/11 w sprawie uchwalenia programu współ-

pracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Uchwała nr 155/11 w sprawie ustalenia wzorów formularzy 

podatkowych.

Uchwała nr 156/11 w sprawie ustalenia cen urzędowych za 

usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 30 listopada 2011 r.

Uchwała nr 157/11 w sprawie wprowadzenia zmian w wie-

loletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki na lata 2011-2018.

Uchwała nr 158/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-

le budżetowej na 2011 rok.

Uchwała nr 159/11 w sprawie nadania statutu Gminnemu Sa-

modzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Otwartego 

w Ożarowie Mazowieckim.

Uchwała nr 160/11 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki do projektu kluczowego realizowanego 

przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-

zowieckiego 2007-2013, Działania II Przyspieszenie e-Rozwoju 
Mazowsza, Poddziałania 2.2 Rozwój usług pn.: Rozwój usług i ich 
dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyj-
nego „M@zowszanie”.

Uchwały podjęte na XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 15 grudnia 2011 r.

Uchwała nr 161/11 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji ob-

ligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Uchwała nr 162/11 w sprawie wprowadzenia zmian w wie-

loletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki na lata 2011-2018.

Uchwała nr 163/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-

le budżetowej na 2011 rok.

Uchwała nr 164/11 w sprawie likwidacji filii bibliotecznej 

nr 3 Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim w Ma-

cierzyszu, ul. Sochaczewska 89a oraz zmiany statutu Biblioteki 

Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.

Uchwała nr 165/11 w sprawie opłaty targowej na terenie Mia-

sta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2012.

Uchwała nr 166/11 w sprawie określenia stawki dotacji przed-

miotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład 

Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.

Uchwała nr 167/11 w sprawie wieloletniej prognozy finanso-

wej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr 168/11 - Uchwała Budżetowa Gminy Ożarów 

Mazowiecki na rok 2012.

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 30 grudnia 2011 r.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresem: http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  oraz w Biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 2 został wywieszony wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/722 22 07 wew. 258.
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Nazwa zadania 

inwestycyjnego

Łączne koszty 

finansowe

Realizacja 

planowana 

w 2012 roku

Jednostka realizująca 

lub koordynująca 

zadanie

Drogi Publiczne powiatowe 1 100 000,00 1 100 000,00 

1. Dofinansowanie przebudowy drogi 

Sochaczewskiej.

1 000 000,00 1 000 000,00 Powiat Warszawski Zachodni

2. Dofinansowanie budowy chodnika przy 

ul. Piastowskiej. 

100 000,00 100 000,00 Powiat Warszawski Zachodni

Drogi Publiczne gminne 14 022 878,00 6 972 878,00 

1. Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infra-

strukturą towarzyszącą w Ożarowie Maz.

9 000 000,00 3 800 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki 

2. Przebudowa dróg na osiedlu Szeligi ul. Klono-

wa, Cyprysowa, Jesionowa, Akacjowa. 

3 000 000,00 1 500 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

3. Wykonanie projektu ul. Parkietowej w Ożaro-

wie Maz.

50 000,00 50 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki 

4. Wykonanie projektu ul. Żyznej w Kręczkach 

Kaputach. 

50 000,00 50 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

5. Wiaty przystankowe. 30 000,00 30 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki 

6. Przebudowa ul. Kolejowej w Ożarowie Maz. 1 100 000,00 1 100 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

7. Budowa chodnika ul. Południowa do przejścia 

kolejowego I etap (Domaniewek).

6 786,00 6 786,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

8. Budowa chodników na terenie Bronisz. 12 312,00 12 312,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

9. Wydzielenie działek pod budowę drogi (Wie-

ruchów). 

13 780,00 13 780,00 Gmina Ożarów Mazowiecki 

10. Projekt przebudowy ul. Szkolnej w Ożarowie 

Maz.

60 000,00 60 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

11. Projekt przebudowy dróg na osiedlu Duch-

nice. 

400 000,00 50 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

12. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na osiedlu Płochocin Płd. 

i Płochocin Płn. 

300 000,00 300 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

Gospodarka mieszkaniowa 2 600 000,00 500 000,00 

1. Projekt i budowa budynku mieszkalnego w 

Ożarowie Maz.

2 500 000,00 400 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

2. Zakup kontenerów socjalnych. 100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

Plany zagospodarowania 

przestrzennego 

136 500,00 136 500,00 

1. Plany zagospodarowania przestrzennego. 136 500,00 136 500,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

Urzędy gmin 150 000,00 150 000,00 

1. Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu 

Gminy. 

100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki 

2. Modernizacja budynku Urzędu Gminy. 50 000,00 50 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

Oświata i wychowanie 13 660 000,00 2 660 000,00 

Szkoły Podstawowe 400 000,00 400 000,00 

Planowane inwestycje w 2012 roku 
w gminie Ożarów Mazowiecki
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1. Modernizacja i wyposażenie placówek szkol-

nych. 

400 000,00 400 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

Przedszkola 9 610 000,00 1 010 000,00 

1. Budowa przedszkola w Ożarowie Maz. 6 000 000,00 400 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki 

2. Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Ożarowie 

Maz.

3 500 000,00 500 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

3. Modernizacja i wyposażenie placówek przed-

szkolnych. 

100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

4. Modernizacja dachu w budynku przedszkola 

w Macierzyszu. 

10 000,00 10 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

Pozostała działalność 3 650 000,00 1 250 000,00 

1. Rozbudowa SP i Gimnazjum w Płochocinie. 3 400 000,00 1 200 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

2. Sala dydaktyczno-rekreacyjna przy przedszko-

lu w Józefowie - projekt. 

250 000,00 50 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

Ochrona zdrowia 100 000,00 100 000,00 

1. Modernizacja piwnic w Ośrodku Zdrowia

w Ożarowie Maz.

100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki 

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 

11 905 626,00 4 025 626,00 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 098 000,00 3 218 000,00 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Piotrkówek-Wieruchów-Strzykuły-Macierzysz-

-Szeligi.

3 890 000,00 1 000 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

2. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

Wolica. 

200 000,00 200 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w 

ul. Wiejskiej w Ożarowie Maz.

90 000,00 90 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

4. Budowa i modernizacja urządzeń sieci 

wodno-kanalizacyjnej w gminie. 

400 000,00 400 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

5. Odnowa i modernizacja Parku Rekreacyjnego 

w Ołtarzewie. 

35 000,00 35 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

6. Zakup agregatów do SUW. 200 000,00 200 000,00 Energetyka 

Ożarów Mazowiecki

7. Odwodnienie budynku komunalnego 

w Józefowie przy ul. Kasztanowej. 

100 000,00 100 000,00 Energetyka 

Ożarów Mazowiecki

8. Odnowienie odwodnienia Myszczyn. 3 000,00 3 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

9. Odnowienie odwodnienia Ołtarzew Wieś. 5 000,00 5 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

10. Modernizacja kolektora głównego kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Ożarów Maz. 

5 400 000,00 410 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

11. Budowa wodociągu i kanalizacji 

w Duchnicach. 

775 000,00 775 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

Oczyszczanie miast i wsi 20 522,00 20 522,00 

1. Zakup odśnieżarki (Koprki). 6 000,00 6 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

2. Zakup pługów do odśnieżania (Płochocin 

Wieś). 

14 522,00 14 522,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

Oświetlenie ulic, placów i dróg 16 026,00 16 026,00 

1. Budowa punktów świetlnych w Broniszach. 5 000,00 5 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki
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2. Budowa punktów świetlnych w Kaputach-

-Kręczkach. 

1 800,00 1 800,00 Gmina Ożarów Mazowiecki 

3. Budowa punktów świetlnych w Orłach. 5 000,00 5 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

4. Budowa punktów świetlnych w Michałówku. 4 226,00 4 226,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

Wpływy i wydatki związane z gromadze-

niem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska 

150 000,00 150 000,00 

1. Odnowienie odwodnienia w Święcicach, 

Ołtarzewie, Wolskich, Szeligach, Duchnicach. 

150 000,00 150 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

Pozostała działalność 621 078,00 621 078,00 

1. Wyposażenie placu zabaw (Macierzysz). 10 000,00 10 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

2. Wyposażenie placu zabaw (Pilaszków). 12 112,00 12 112,00 Gmina Ożarów Mazowiecki. 

3. Wyposażenie placów zabaw (Piotrkówek 

Mały, Strzykuły). 

3 567,00 3 567,00 Gmina Ożarów Mazowiecki. 

4. Usuwanie azbestu z terenu gminy. 50 000,00 50 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

5. Budowa ogrodzenia placu zabaw (Umiastów). 6 000,00 6 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

6. Budowa i wyposażenie placu zabaw 

(Konotopa).

17 127,00 17 127,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

7. Budowa i wyposażenie placu zabaw 

(Płochocin Wieś). 

5 547,00 5 547,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

8. Rewitalizacja stawu w Myszczynie. 6 500,00 6 500,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

9. Budowa przydomowych oczyszczalni. 50 000,00 50 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

10. Projekt i budowa parku linowego 

w Ożarowie Maz.

100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

11. Projekt i budowa skate parku 

w Ożarowie Maz.

150 000,00 150 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

12. System retencjonowania wód z terenu FKO. 100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

13. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 

woj. Mazowieckiego (Projekt BW). 

3 637,50 3 637,50 Gmina Ożarów Mazowiecki

14. Rozwój elektronicznej administracji 

(Projekt EA). 

6 587,50 6 587,50 Gmina Ożarów Mazowiecki

15. Modernizacja targowiska miejskiego. 100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

Kultura fizyczna 426 606,00 426 606,00 

Obiekty sportowe 380 000,00 380 000,00 

1. Zakup wyposażenia technicznego dla GOSiR. 100 000,00 100 000,00 Gminny Ośrodek Sportu 

i Rekreacji

2. Zagospodarowanie terenu 

sportowo-rekreacyjnego w Wolicy. 

30 000,00 30 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

3. Modernizacja hali sportowej przy SP nr 1 

w Ożarowie Maz.

150 000,00 150 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

4. Modernizacja budynku GOSiR. 100 000,00 100 000,00 Gminny Ośrodek Sportu 

i Rekreacji

Pozostała działalność 46 606,00 46 606,00 

1. Zakup wyposażenia rekreacyjno-wypoczynko-

wego (Umiastów). 

11 000,00 11 000,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

2. Budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego 

(Duchnice). 

35 606,00 35 606,00 Gmina Ożarów Mazowiecki

OGÓŁEM 44 101 610,00 16 071 610,00  
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Z ŻYCIA GMINY

Mieszkam w Gminie Ożarów Mazowiecki 

i tu przekazuję swój podatek dochodowy

Zostań lokalnym patriotą! 

Masz wpływ na rozwój naszej małej ojczyzny.

Wielu z Państwa jest być może obojętne, gdzie trafiają Wasze 

podatki lub sądzicie, że po złożeniu w urzędzie skarbowym 

rocznego rozliczenia finansowego nie macie już na nic wpływu. 

Nic bardziej błędnego. Dziś Państwo możecie zadecydować 

o tym, gdzie trafią środki przez Was wypracowane! 

 Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że płacony 

przez Państwa podatek dochodowy, jest zwracany gminie aż 

w 40%. W ubiegłym roku była to niebagatelna kwota - po-

nad 21 mln zł. Wiem, że wpływy te mogą być dużo wyższe 

jeśli wszyscy o to zadbamy, jeśli tylko potwierdzimy w urzędzie 

skarbowym, że faktycznie mieszkamy na terenie Gminy Oża-

rów Mazowiecki. 

 Zachęcam osoby niezameldowane na pobyt stały, a miesz-

kające na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, do zameldowa-

nia się zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania, a oso-

by, które z różnych powodów nie mogą się zameldować - do 

złożenia w urzędzie skarbowym formularza NIP-3 lub ZAP-3. 

Składając taki formularz sprawimy, że cześć podatku trafi do 

ożarowskiej gminy.

 Nie lekceważmy możliwości wzbogacenia gminy swoimi 

podatkami. Namawiajmy do tego działania sąsiadów i znajo-

mych. To nic nas nie kosztuje, a środki, które trafią do budżetu 

gminy przyczynią się do jej rozwoju. Będziemy mogli te pienią-

dze zainwestować w infrastrukturę - w drogi, chodniki, place 

zabaw, obiekty sportowe, oświetlenie itd.

 Zamelduj się lub zgłoś fakt zamieszkania w Gminie 

Ożarów Mazowiecki na druku NIP-3 lub ZAP-3 i weź udział 

w konkursie! Czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody!”

 Zapraszam osoby, które dokonają zameldowania na pobyt 

stały lub złożą formularz NIP-3 lub ZAP-3 w Urzędzie Skarbo-

wym Warszawa Bielany, ul. Skalbmierska 5, w którym oświad-

czą, że mieszkają na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, do 

udziału w konkursie.

 Dodatkowym warunkiem przystąpienia do konkursu jest 

złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępne-

go w Urzędzie Miejskim oraz na stronie www.ozarow-mazo-

wieecki.pl 

 Konkurs trwać będzie od 1 marca do 30 kwietnia 

2012 r. i zostanie rozstrzygnięty 17 czerwca podczas Dni 

Ożarowa. Zapewniam ufundowanie 10 nagród, w tym nagro-

dę główną, którą będzie Tablet-PC. 

 Regulamin konkursu, formularz konkursowy, druk NIP-3 

oraz informacje szczegółowe umieszczone są na stronie 

www.ozarow-mazowiecki.pl. 

Informacji udziela p. Bożena Żurek tel. 22 722 22 07 wew. 234.

 Jest to pierwszy konkurs, ale zapewniam, że nie ostatni. Przy 

Państwa aktywnym udziale będzie organizowany corocznie.

Zadbajmy wspólnie o rozwój naszej Gminy

Paweł Kanclerz 
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Sportowa gmina
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert 

na prowadzenie zajęć sportowych.

Wnioski dotacyjne złożyło 7 klubów sportowych i wszystkie 

otrzymały wsparcie z budżetu gminy. Rozdysponowano łącz-

nie 1.218.000 zł. Kwota niebagatelna, bo też działalność na-

szych lokalnych „sportowych zapaleńców” godna jest uwagi 

i wsparcia. Z gminnej kasy dofinansowane będą obozy, tur-

nieje i przede wszystkim systematyczne treningi piłki nożnej, 

pływania, sztuk walki, siatkówki, unihokeja, tenisa stołowego                         

i ziemnego, łucznictwa oraz szachów. 

 Nasi młodzi sportowcy już wielokrotnie udowodnili swój 

zapał, wolę walki i talent. Zdobywają wysokie lokaty w zawo-

dach rangi regionalnej czy wojewódzkiej, ale również na mi-

strzostwach Polski i zawodach międzynarodowych. Można 

być zatem pewnym, że pot wylewany na kolejnych treningach 

i zgrupowaniach przeobrazi się szybko w sukces sportowy za-

wodników i dumę nas wszystkich z ich osiągnięć. 

Wnioski dotacyjne czas składać

Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przedsię-

wzięć z zakresu turystyki, ochrony zdrowia, pomocy społecz-

nej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

 W 2012 roku zabezpieczono 252.000 zł z przeznaczeniem 

na następujące rodzaje zadań:

1. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

2. Organizacja zajęć profilaktycznych dla osób zamieszkałych 

na terenie gminy, promocja zdrowego stylu życia.

3. Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla 

wszystkich grup wiekowych mieszkańców gminy.

4. Promocja i organizacja wolontariatu.

5. Działanie na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

6. Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych.

7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

8. Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych 

integrujących lokalną społeczność.
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Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy 

Ożarów Mazowiecki w sezonie 2011/2012
Zimowe utrzymanie dróg - są to prace, mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycz-

nymi jak: śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź.

Wykaz firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2011-2012 

na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

DROGI Firma zajmująca się zimowym utrzy-

maniem dróg

KONTAKT Kontakt poza 

godzinami 

biurowymi 
nazwisko i imię telefon

wojewódzkie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

rejon Grodzisk Mazowiecki, 

tel. 755-59-46, 755-51-17 

Dyr. Choiński Marek 604-583-046 604-583-046

Kier. Kłosowski 

Grzegorz 

602-465-802 602-465-802

Kier. Szczotkowski 

Tomasz 

662-485-357 662-485-357

krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad, ul. Poznańska 300, 

05-850 Ożarów Mazowiecki

Kierownik rejonu

Aleksander Kurczych

22 722-32-79

694-484-468

694-484-468

Drogomistrz Marek 

Jastrzębski

22 722-32-73

694-484-453

694-484-453

powiatowe Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie 

Mazowieckim

Florczak Ryszard 500-152-846 500-152-846

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 300, 694-484-453

gminne Firma Urządzenie i Utrzymanie Zieleń-

ców - Chirurgia Drzew Petroniusz Frej-

lich, ul. Ludna 7B, 05-822 Milanówek

Frejlich Petroniusz 501-102-762 501-102-762

Montowtt Henryk 501-102-761 501-102-761

Osoba odpowiedzialna za stan dróg z ramienia Urzędu Robert Głazowski

naczelnik

722-22-07 wewn. 236,

605-550-150

605-550-150

Zdzisław Lewandowski 722-22-07 wewn. 235,

661-661-680

661-661-680

Renata Galbarczyk 722-22-07 wewn. 235, 

609-545-585

609-545-585

Trentowski Piotr 722-22-07 wewn. 237,

609-661-680

609-661-680

Katarzyna Rykowska 722-22-07 wewn. 235,

609-107-109

609-107-109

 Drogi gminne objęte programem zimowego utrzymania za-

liczane są do dwóch kategorii: 

• drogi objęte stałym utrzymaniem (strategiczne dla komuni-

kacji) 

• drogi odśnieżane interwencyjnie, na zlecenie (drogi nieutwar-

dzone i pozostałe).

 Zimowym utrzymaniem chodników (nie będących w obo-

wiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji, zgod-

nie z „Uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie 

gminy Ożarów Mazowiecki”) oraz przystanków autobusowych 

zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, ul. Poznańska 165, 

tel. 22 721-02-80 - Andrzej Rostkowski.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

9. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodo-

wej, obywatelskiej i kulturowej. 

10. Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie.

 Oferty można składać do 15 lutego br. Pełna informacja 

o konkursie, w tym wniosek oraz wzór umowy, zamieszczony 

jest na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl  

 Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela:

Agnieszka Jędrzejczak - samodzielny ref. ds. społecznych - fi-

lia Urzędu Miejskiego w Ożarowie Maz., ul. Poznańska 165, 

pok. 313, III piętro - tel. 22 722 22 07 wew. 223; 

e-mail: a.jedrzejczak@ozarow-mazowiecki.pl

Jolanta Niegrzybowska - Sekretarz gminy
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Od 1 stycznia 2012 roku wszyscy przedsiębiorcy (osoby 

fizyczne), którzy byli wpisani do ewidencji działalności 

gospodarczej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki pro-

wadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Ma-

zowiecki znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister 

Gospodarki.

 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki od 1 stycz-

nia 2012 r. nie jest już organem ewidencyjnym i nie wydaje za-

świadczeń o aktualnym wpisie do ewidencji.

 Obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewi-

dencyjne (wpis, zmiana we wpisie, zawieszenie, wznowienie 

oraz wykreślenie) jest wniosek CEIDG-1 – można go pobrać 

na stronie internetowej: www.firma.gov.pl lub w Urzędzie 

Miejskim w Ożarowie Mazowieckim w Referacie Działalności 

Gospodarczej.

I. Rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, 

które chcą rozpocząć działalność, dokonuje się poprzez 

następujące procedury:

1. Nowego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-

łalności Gospodarczej można dokonać w dwojaki sposób:

a. osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośred-

nictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie 

internetowej CEIDG, Biuletynie Informacji Publicznej Ministra 

Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy 

usług administracji publicznej (e-PUAP). System teleinfor-

matyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres 

poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

b. wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w wybranym 

przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście lub wysłany li-

stem poleconym (wówczas własnoręczność podpisu musi być 

potwierdzona przez notariusza).

II. W przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG 

w urzędzie gminy:

1. Należy wypełnić wniosek CEIDG-1 komputerowo lub dłu-

gopisem - pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń.

2. Wniosek może być wypełniony na stronie internetowej: 

www.firma.gov.pl za pomocą kreatora, następnie należy go 

wydrukować i przynieść do gminy w ciągu 7 dni.

3. Przy złożeniu wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca 

powinien posiadać dowód osobisty oraz decyzję urzędu skar-

bowego o nadaniu numeru NIP (pomyłka w numerze NIP, 

a zatem sprostowanie wpisu znacznie wydłuża pojawienie się 

wpisu na stronie CEIDG).

4. Złożony wniosek CEIDG-1 w gminie zostaje przekształcony 

na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem 

elektronicznym pracownika gminy i wysłany do CEIDG.

5. Przedsiębiorca, po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG, otrzy-

muje dokument potwierdzający złożenie wniosku w gminie.

6. Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia z gminy, gdyż, 

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności go-

spodarczej, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę do-

kumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej 

CEIDG.

7. Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonuje się 

automatycznie przez Urząd Statystyczny. Numer ten pojawia 

się na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Jeśli przedsiębiorca 

chce posiadać dokument w wersji papierowej o nadaniu nume-

ru REGON, powinien zgłosić się do Urzędu Statystycznego.

8. Dane przedsiębiorcy, zawarte we wniosku o wpis, są weryfi-

kowane przez CEIDG, a informacja o niezgodności danych jest 

wysyłana do przedsiębiorcy drogą elektroniczną. Dlatego ważne 

jest wskazanie we wniosku adresu poczty elektronicznej.

9. Pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest 

równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji 

działalności gospodarczej.

10. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgłosić 

się do oddziału ZUS lub KRUS, celem zgłoszenia do ubezpieczeń.

11. Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT lub zareje-

strować kasę fiskalną, bez zbędnej zwłoki winien zgłosić się do 

właściwego urzędu skarbowego.

III. Procedury ewidencyjne w zakresie zmian we wpisie, 

zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz wy-

kreśleń dokonywane są w ten sam sposób jak przy nowym 

wpisie.

 Przyjęcia interesantów: ul. Kolejowa 2, pokój 111 (I piętro)

poniedziałek w godz. 9:00-17:00, wtorek środa, czwartek, pią-

tek w godz. 8:00-16:00.

 Formularz aktywny wniosku do wypełnienia na kompute-

rze dostępny jest na stronie internetowej: www.firma.gov.pl

Referat Działalości Gospodarczej

Informacje dotyczące ewidencji działalności gospodarczej 

od 1 stycznia 2012 roku

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego uprzejmie informu-

je i przypomina Mieszkańcom o obowiązku uprzątnięcia 

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości.

 Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

z późn. zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz 

Uchwały nr 419/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. i dotyczy:

• właścicieli nieruchomości;

• współwłaścicieli nieruchomości;

• użytkowników nieruchomości;

• jednostek organizacyjnych i osób posiadających w zarzą-

dzie lub użytkowaniu nieruchomość;

• kierowników budów na terenie budów;

• innych osób władających nieruchomościami.

Osoby nie wykonujące tego obowiązku, w myśl ww. ustawy, 

podlegają karze grzywny.

 Proszę również Mieszkańców, aby w miarę możliwości 

ograniczyli parkowanie samochodów na ulicach, ponieważ 

utrudnia to odśnieżanie. 

Burmistrz - Paweł Kanclerz

KOMUNIKAT!
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Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że do 

kwietnia 2012 r. umowy na segregację odpadów z firmą AMI-

NEX można podpisywać w siedzibie Wydziału tj. ul. Kolejowa 2, 

pokój 110 we wtorki i czwartki, w godz. 14:00-16:00.

 Istnieje możliwość podpisania umowy w innym terminie 

niż wyznaczony, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicz-

nym, tel. 22 722 22 07 wewn. 237. Aby podpisać umowę należy 

mieć przy sobie dowód osobisty. 

 Segregacja odpadów w ramach tzw. pakietu startowego 

jest bezpłatna. W momencie podpisania umowy każdy miesz-

kaniec dostaje pakiet startowy worków do segregacji oraz uisz-

cza opłatę startową w wysokości 1 grosza. 

Pakiet startowy składa się z 3 worków:

• 2 worki czerwone 120 l na SUROWCE WTÓRNE - przezna-

czone do gromadzenia zmieszanych odpadów w tym: pusz-

ki aluminiowe, metalowe, opakowania po chemii gospodar-

czej, butelki plastikowe po napojach, inne odpady z tworzyw 

sztucznych oraz papier, tektura;

• 1 worek zielony 60 l na OPAKOWANIA SZKLANE.

Poza pakietem startowym koszt dokupienia worków wynosi:

• worek czerwony  cena 3 zł/szt.

• worek zielony   cena 1 zł/szt.

• worek na trawę i liście  cena 8 zł/szt.

Dodatkowe worki można dokupić w Wydziale Ochrony Śro-

dowiska i Rolnictwa, ul. Kolejowa 2, pokój 110.

UWAGA!

Wrzucanie do worków innych odpadów niż przeznaczo-

ne, skutkuje nieodebraniem worków i wypowiedzeniem 

umowy.  

 Napełnione worki należy wystawić w dniu odbioru, zgod-

nym z kalendarzem wywozu, w widocznym miejscu przed 

wjazdem lub wejściem na posesję, do godziny 9:00 rano. 

 Mieszkańców, którzy podpisali już umowy na segregację 

informujemy, że terminy wywozu odpadów w roku 2012 zgod-

ne są z harmonogramem wywozu z roku 2011 i odpowiadają 

kolejnym środom miesiąca.

 Kalendarzyki wywozu na rok 2012 będą dostarczane przy 

odbiorze odpadów i wrzucane w kopertach do skrzynek na 

listy. 

 Dodatkowe informacje dotyczące segregacji odpadów 

można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

tel. 22 722 22 07 wewn. 235, 236, 237. 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Segregacja workowa AMINEX 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, 

że w dniu 15 lutego 2012 r. w godz. 10-13 w siedzibie Domu 

Kultury „Uśmiech” (ul. Poznańska 165, Ożarów Mazowiec-

ki) odbędzie się konkurs dla rolników „Pracuj bezpiecznie” .

 Konkurs poprzedzony zostanie szkoleniem z zakresu 

ekologii i zastosowania mikroorganizmów w rolnictwie. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Na laureatów 

konkursu czekają cenne nagrody. 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

UWAGA KONKURS!

29 grudnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Oża-

rowie Mazowieckim odbyła się uroczystość wrę-

czenia stypendiów sportowych zawodnikom 

osiągającym wysokie wyniki sportowe we współ-

zawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego - Paweł Kanclerz oraz 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego - 

Blanka Jabłońska wręczyli stypendia sportowe zawodnikom, 

natomiast zaproszeni rodzice stypendystów otrzymali pamiąt-

kowe listy gratulacyjne. W uroczystości udział wzięli również 

przedstawiciele klubów sportowych działających na terenie 

gminy.

 Zwracając się do stypendystów Burmistrz i Przewodniczą-

ca Rady Miejskiej podkreślili, jak ważną rolę w życiu młodego 

człowieka pełni sport i jak wiele potrzeba wysiłku i wyrzeczeń, 

aby sięgnąć po sportowe trofea.

 Wszystkim tegorocznym stypendystom serdecznie gratu-

lujemy, życzymy kolejnych sukcesów sportowych i dziękujemy 

za godne reprezentowanie gminy Ożarów Mazowiecki.

Burmistrz i Rada Miejska Ożarowa Mazowieckiego

Stypendia sportowe w 2011 roku otrzymali: 

Karolina Aniołkowska - taniec sportowy

Klaudia Ciesielska - tenis stołowy

Julia Jagoda - pływanie

Weronika Jagoda - pływanie

Krzysztof Cholewo - pływanie

Bartosz Kuźma - pływanie 

Agata Boguska - karate

Monika Durmaj - karate 

Oliwia Rapacka - piłka nożna dziewcząt.

Stypendia sportowe za 2011 rok przyznane
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Informacje OPS
Informacje w sprawie rządowego programu 

wspierania niektórych osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła Uchwałę 

w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania nie-

których osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu wspierania niektórych osób pobierają-

cych świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do mar-

ca 2012 r.

 Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, 

tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun fak-

tyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, 

która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przy-

sposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. 

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe 

świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie 

przyznawana na wniosek ww. osób.

 Inne niż wyżej wymienione osoby, otrzymujące świadcze-

nie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspie-

rania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyj-

ne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie 

wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty 

świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 

2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizu-

jący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej lub innej jednostki organizacyjnej 

gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do 

pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie 

świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej 

gminie kierownik/pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej lub 

innej jednostki organizacyjnej gminy.

 Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyj-

nego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie po-

mocy (nie został określony wzór takiego wniosku, co oznacza, 

że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony 

w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie 

pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. bę-

dzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie 

pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym 

decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 

stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. termi-

nów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc 

w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem 

Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone pra-

wo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty 

lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty 

świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, 

że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc 

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 

100 zł pomocy.

Bożena Wronikowska - kierownik OPS

UWAGA ROLNICY! Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego
Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów 

określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od ole-

ju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 

0,95 zł od 1 litra oleju. 

 W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski 

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-

dowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmi-

strza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 

położenia gruntów, będących w posiadaniu lub współposia-

daniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch 

terminach, tj.:

• od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami 

VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z orygina-

łem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji 

rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., 

• od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z faktura-

mi VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napę-

dowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 

31 lipca 2012 r. 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

• 2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierw-

szym terminie, 

• 1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku 

w drugim terminie, gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, 

albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha 

użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku kontynuujemy 

akcję bezpłatnego demontażu i odbioru eternitu. Zaintereso-

wanych mieszkańców prosimy o pilny kontakt z Wydziałem 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ożaro-

wie Mazowieckim, osobiście – pokój 110 lub telefonicznie pod 

nr tel. 22 722 22 07 w. 237 lub 609 545 585. Więcej informacji 

w kolejnych numerach „Informatora” oraz na stronie Urzędu.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pozbądź się eternitu!
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Informacja o jakości wody w Ożarowie Mazowieckim

Energetyka Ożarów Mazowiecki

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.energetyka.ozarow-maz.pl

Gmina Ożarów Mazowiecki wspiera Polaków na Litwie
Utrzymywanie i rozwój kontaktów pomiędzy wspólnotami 

samorządowymi sprzyja wzajemnej integracji tych wspólnot, 

wymianie doświadczeń oraz korzystnie wpływa na budowanie 

relacji pomiędzy ich mieszkańcami.

 Gmina Ożarów Mazowiecki od kilku lat, wspólnie z pozo-

stałymi gminami Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ak-

tywnie współdziała na rzecz rozwoju kontaktów z Polakami 

mieszkającymi na Litwie. 

 12 stycznia 2012 roku Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 

- Paweł Kanclerz wziął udział w spotkaniu z samorządowcami 

z Litwy: Merem Rejonu Solecznickiego - Zdzisławem Palewi-

czem i Wicemerem Rejonu Wileńskiego - Czesławem Olszew-

skim. Spotkanie, w którym uczestniczyli: Starosta Powiatu War-

szawskiego Zachodniego - Jan Żychliński, Wicestarosta - Paweł 

Białecki, Członek Zarządu PWZ - Jolanta Stępniak, wójtowie 

i burmistrzowie z gmin Powiatu Warszawskiego Zachodnie-

go oraz Prezydent Pruszkowa - Jan Starzyński i Wójt Teresina 

- Marek Olechowski, odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim. 

 Podczas spotkania samorządowcy z Litwy przedstawili sy-

tuację Polaków mieszkających na Litwie oraz problemy i trud-

ności, z którymi na co dzień muszą się zmagać. 

 Mer Rejonu Solecznickiego - Zdzisław Palewicz podkreślił 

jak ważny dla Polaków mieszkających na Litwie jest kontakt 

z rodakami oraz podziękował za zaproszenie dzieci na waka-

cyjny wypoczynek. 

 W ubiegłym roku na terenie naszej gminy i całego Powia-

tu Warszawskiego Zachodniego wypoczywało stu młodych 

Polaków z Litwy. Organizacja tego wypoczynku była możliwa 

również dzięki znacznemu wsparciu finansowemu  gminy Oża-

rów Mazowiecki. Cieszymy się, że wypoczywający u nas mło-

dzi Polacy z Litwy wywieźli z naszego kraju obraz życzliwych 

i przyjaznych im rodaków.

 Na zakończenie spotkania, przedstawiciele samorządu 

z Powiatu Warszawskiego Zachodniego przyjęli wspólne sta-

nowisko w sprawie dalszej pomocy Polakom na Litwie oraz 

zachęcali inne sąsiedzkie samorządy do podjęcia podobnych 

działań.
Urząd Miejski
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Szanowni Przedsiębiorcy,

 Urząd rozpoczął prace nad stworzeniem bazy lokalnych 

firm działających na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki. Informacje z podziałem na branże zostaną umiesz-

czone na stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl 

Dane o firmach obejmować będą:

• nazwę firmy;

• adres wykonywania działalności;

• przedmiot/branżę wykonywanej działalności (np. ga-

stronomia, transport, apteki, itp.)

• telefon kontaktowy;

• adres e-mail;

• adres strony internetowej;

 Zachęcamy do zgłaszania swoich firm na adres e-mail: 

k.kozlowska@ozarow-mazowiecki.pl lub osobiście w Re-

feracie Działalności Gospodarczej ul. Kolejowa 2, piętro I, 

pok. 111.

 Mamy nadzieję, że stworzenie bazy lokalnych firm uła-

twi Państwu i mieszkańcom nawiązanie wzajemnych kon-

taktów i przyczyni się do promocji i rozwoju ożarowskich 

przedsiębiorstw.

Katarzyna Kozłowska - Inspektor ds. działalności gospodarczej

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Linia autobusowa L7
połączyła Ożarów Mazowiecki z Łomiankami

Od stycznia ruszyła nowa linia autobusowa, dzięki której szyb-

ciej i sprawniej można dojechać do Starych Babic, Izabelina i 

Łomianek.

 Linia L7 finansowana jest przez gminy: Ożarów Mazowiec-

ki, Stare Babice, Izabelin i Łomianki oraz przez m.st. Warszawa, 

w imieniu którego działa Zarząd Transportu Miejskiego. 

 Przystanek początkowy znajduje się w Dziekanowie Le-

śnym (gm. Łomianki), następnie trasa prowadzi przez: Łomian-

ki, Mościska, Laski, Izabelin, Hornówek, Lipków, Zielonki, Stare 

Babice, Nowe Babice, Wieruchów, Strzykuły, Piotrkówek Mały, 

Ożarów Mazowiecki. Przystanek końcowy został zlokalizowa-

ny przed siedzibą Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachod-

niego w Ożarowie Mazowieckim. 

 Autobusy pokonują trasę 6 razy dziennie, w każdy dzień 

roboczy tj. od poniedziałku do piątku. Szczegóły trasy i rozkład 

jazdy busów umieszczony jest na stronie www.ozarow-ma-

zowiecki.pl.

 Na linii L7 obowiązują bilety 2. strefy biletowej ZTM – do-

bowe, 3-dniowe, 30-dniowe, 90-dniowe i bilet seniora oraz bi-

lety sprzedawane przez przewoźnika wg cen ustalonych przez 

gminy tj.: jednorazowy normalny - 2 zł, jednorazowy ulgowy 

- 1 zł, miesięczny normalny - 60 zł, miesięczny ulgowy - 30 zł.

Życzymy Państwu przyjemnej jazdy.

Urząd Miejski

Weekendowa nocna linia 
podmiejska N52 do Ożarowa Mazowieckiego

Uwzględniając prośby mieszkańców dotyczące uruchomienia 

nocnej linii podmiejskiej na trasie Warszawa - Koprki, Bur-

mistrz Ożarowa Mazowieckiego - Paweł Kanclerz wystąpił 

do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z wnioskiem 

o wprowadzenie takiej linii. 

 Od lutego uruchomiona zostanie nowa linia nocna 

N52 na trasie Warszawa Cmentarz Wolski - Koprki Agri-

coop - Warszawa Cmentarz Wolski.

 Linia N52 kursować będzie w weekendy. Linia zostanie uru-

chomiona w nocy z 3 na 4 lutego 2012 r. (z piątku na sobotę). 

 Odjazd z przystanku Warszawa Cmentarz Wolski w kie-

runku Koprki Agricoop o godz. 0:45 i 2:45. Odjazd z przystan-

ku Koprki Agricoop w kierunku Warszawy o godz. 1:06 i 3:06.

 Linia ma charakter testowy. Umowa z Zarządem Transpor-

tu Miejskiego została podpisana na okres 6 miesięcy. Dalsze 

funkcjonowanie linii nocnej uzależnione będzie od potrzeb 

mieszkańców, a co za tym idzie - obłożenia linii.

 Szczegółowy rozkład jazdy na stronie www.ozarow–ma-

zowiecki.pl
Urząd Miejski

Wigilia w ożarowskiej parafii 
23 grudnia, przy parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 

Mazowieckim, „Grupa Charytatywna” zorganizowała 

dla samotnych, starszych osób spotkanie wigilijne. 

Święta bowiem, to taki okres, kiedy każdy z nas czuje silną po-

trzebę bycia z drugim człowiekiem. Cieszę się, że są ludzie, któ-

rym los samotnych osób nie jest obojętny.

 Okres przedświąteczny, to częstokroć również czas, kiedy, 

ogarnięci gorączką zakupów, nie zwracamy uwagi na potrzeby 

osób starszych, samotnych, bezdomnych. A przecież tak nie-

wiele czasem potrzeba – przyjazny gest, dobre słowo, zapro-

szenie na ciepły posiłek. 

 W tym roku na parafialną wieczerzę przybyło ok. 40 osób, 

dla których przygotowano ciepłą i bardzo pyszną wigilijną kola-

cję. Było wspólne śpiewanie kolęd oraz dzielenie się opłatkiem.

 Gorąco dziękuję Ks. Proboszczowi Janowi Latoniowi za za-

angażowanie, serce i dobre słowo, jak również modlitwę. Ale 

przede wszystkim za organizację wigilijnej wieczerzy. Nie by-
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Zgodnie z wieloletnią tradycją, w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie, 

w dniu 21 grudnia 2011 roku uczniowie wystawili „Jasełka”.

Do występu przygotowywali się chętnie i bardzo starannie. Za-

leżało im, żeby wypaść dobrze, tym bardziej, że widzami byli 

zaproszeni goście i rodzice. Swoją obecnością zaszczycili nas 

przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowiec-

kim.

 Emocje i trema małych artystów ustąpiły, gdy zaczęli wy-

stęp. Cieszyli się, że zebrani wspierali ich, razem śpiewając ko-

lędy. Nagrodzeni brawami, nie kryli zadowolenia i satysfakcji 

z udanego przedstawienia.

 Kosz słodyczy, wręczony na ręce pani Dyrektor Grażyny 

Pytkowskiej przez pana Burmistrza Pawła Kanclerza i Przewod-

niczącą Rady Miejskiej panią Blankę Jabłońską, sprawił im dużo 

radości. 

 Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu życzeń, zebrani, 

w miłej, świątecznej atmosferze, spożywali posiłki przygotowa-

ne na wigilijną wieczerzę. 

Jadwiga Bieńkowska

W wigilijnym nastroju 

łoby to jednak możliwe bez wkładu pracy ludzi dobrej woli, 

którzy, mimo świątecznej krzątaniny, znaleźli czas na przygoto-

wanie przepysznych potraw oraz stworzenie przyjaznej świą-

tecznej atmosfery. 

 Na serdeczne podziękowania zasługują szczególnie wspa-

niałe panie: Teresa Ciarka, Maria Jońca, Teresa Czaplicka, Stefa-

nia Hrynkiewicz, Hanna Nalewajecka i Urszula Prudziłko.

 Swoje podziękowania kieruję także do pana Burmistrza 

Pawła Kanclerza oraz  kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

za pomoc finansową, przeznaczoną między innymi na zakup 

świątecznych paczek.  

wolontariusz - Anna Bartoszewicz 

Betlejemskie Światło Pokoju 

 Jak co roku, już od 25 lat, harcerze także i tym razem ode-

brali Betlejemskie Światło Pokoju, czyli światło pochodzące 

z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, aby rozpowszech-

niać jego ideę i płomień w swoim otoczeniu. 

 Światło – symbol pokoju, ciepła i wspólnoty – trafiło do 

Polski 11 grudnia, 15 grudnia w Warszawie zostało przekaza-

ne harcerzom z naszego hufca i naszych środowisk, aby dalej 

rozprzestrzeniać jego płomień. W kolejnych dniach trafiło do 

Sejmu, Ministerstw, w czym uczestniczyły harcerki z najstarszej 

drużyny w hufcu - 11 DHSiW „Zielono-Czarni”. W Sejmie zo-

stały bardzo miło przyjęte przez panią Marszałek Ewę Kopacz. 

Natomiast w niedzielę 18 grudnia światło zostało przekazane 

do kościołów w naszej okolicy – w Ożarowie Mazowieckim, 

Płochocinie, Błoniu i Łaźniewie, aby wierni też mogli się nim 

cieszyć i dzielić. Trafiło także do naszych rodzin i do każdego 

z naszych zuchów i harcerzy, gdy zostało rozpalone podczas 

spotkania świątecznego Szczepu „Szaniec” i Szczepu „Baza” w 

Płochocinie 19 grudnia. 

 W ten sposób piękna idea światła, które łączy ludzi i roz-

pala kolejne serca, obiegła także nasze najbliższe otoczenie, 

a w niezwykłym przedświątecznym czasie przypomniany zo-

stał najważniejszy aspekt tych świąt.

HARCERSKIE AKTUALNOŚCI
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Ogłoszenie Komendy Hufca ZHP „Błonie” 

z siedzibą w Płochocinie
Zwracamy się z informacją i prośbą do wszystkich osób chcą-

cych zaangażować się w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz 

w pracę na rzecz środowiska lokalnego, a także po prostu 

w przeżywanie ciekawych przygód, odwiedzanie interesują-

cych miejsc i poznawanie wspaniałych ludzi.

 Poszukujemy osób z Ożarowa Mazowieckiego i okolic, 

które chciałyby jako wolontariusze (na tej zasadzie pracują in-

struktorzy, czyli wychowawcy w Związku Harcerstwa Polskie-

go) włączyć się w odbudowywanie środowiska harcerskiego 

w naszym mieście. Zwracamy się szczególnie do osób, które 

same kiedyś należały do ruchu harcerskiego, ale do pozosta-

łych chętnych także. Żeby być wspaniałym wychowawcą 

w ZHP wcale nie trzeba mieć szczególnych kwalifikacji, wystar-

czy dobra wola, zapał do działania i chęć zmieniania świata. 

Praca wychowawcy dzieci i młodzieży może za to dać wielką 

satysfakcję, piękne wspomnienia i niesamowitą energię.

 Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich chęt-

nych. Osobom, które chciałyby pracować w drużynach harcer-

skich jako wychowawcy, oferujemy niezbędne przeszkolenie. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: 

blonie@zhp.pl.

Informacja dodatkowa: nazwa hufca może być myląca, hufiec 

nosi nazwę „Błonie”, ale w tym momencie w ogromnej więk-

szości działa na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, w Płocho-

cinie i kontynuuje tradycje dawnego Hufca „Ożarów Mazo-

wiecki”. 

Czuwaj! Komenda Hufca ZHP „Błonie” z siedzibą w Płochocinie

Hufcowe Zawody Sportowe

 W sobotę 17 grudnia hala sportowa w Płochocinie zapełni-

ła się ludźmi i to w różnym wieku, odbyła się pierwsza edycja 

Hufcowych Zawodów Sportowych. Zaproszeni do udziału byli 

właściwie wszyscy chętni, nie tylko związani z harcerstwem. 

Zgłosiło się wiele zespołów, co samych organizatorów delikat-

nie zdziwiło, ale przede wszystkim bardzo pozytywnie zasko-

czyło. Można właściwie powiedzieć, że byli oni zachwyceni 

frekwencją. Przez salę w Płochocinie w ciągu całych zawodów, 

czyli od 9 do 17, przewinęło się ponad 100 osób.

 W piłkę nożną grało czternaście zespołów, a w siatkówkę 

sześć. Rozgrywki piłkarskie były podzielone na dwie kategorie 

wiekowe, natomiast siatkarskie odbywały się w dwóch trzyze-

społowych grupach, spośród których najlepsi zmierzyli się póź-

niej w półfinałach i w finale. Wśród młodszych piłkarzy zwy-

ciężył zespół Mateusza Lecha, a wśród starszych zespół Justyny 

Włodarczyk, który wygrał także zawody siatkarskie. 

 Zawody okazały się sukcesem, zgromadziły wiele osób, 

zapewniły dużo dobrej zabawy uczestnikom oraz satysfakcji 

organizatorom, dały okazję do zaciętej, zdrowej, sportowej ry-

walizacji i integracji harcerzy i ludzi spoza ZHP. 

 Na uczestników i zwycięzców czekały drobne upominki. 

Mamy nadzieję, że przy organizacji kolejnych takich imprez 

uda nam się uzyskać wsparcie sponsorów, którzy sprawią, 

że będziemy mogli jeszcze lepiej nagrodzić najlepszych awod-

ników. Zapraszamy na kolejne edycje zawodów! Dziękujemy 

także wszystkim osobom, które włączyły się w organizację 

– odpowiedzialnym za porządek, sędziom, obsłudze technicz-

nej, która dbała o prawidłowy przebieg turnieju, wszystkim, 

którzy poświęcili swój prywatny czas.

phm. Kasia Cackowska - zastępca komendanta Hufca „Błonie”

1% podatku dla ZHP
Zbliża się czas rozliczania corocznych zeznań podatkowych. 

Od kilku lat istnieje możliwość przekazania 1% Państwa po-

datku na rzecz wybranej przez Państwa osobiście organizacji 

pożytku publicznego.  Zachęcamy już teraz do przekazania 1% 

Państwa podatku na rzecz Hufca ZHP „Błonie” lub jego wy-

branych jednostek (Szczep „Szaniec”, Szczep „Baza”, konkretne 

gromady zuchowe i drużyny harcerskie).

 Przekazanie pieniędzy właśnie na rzecz Związku Harcerstwa 

Polskiego jest bardzo dobrą decyzją. Dzięki tym pieniądzom 

ponad 150 młodych osób, dzieci i młodzieży, zrzeszonych 

w naszych jednostkach, mogłoby jeszcze ciekawiej spędzać 

czas wolny, włączać się w organizację większej liczby imprez na 

rzecz naszych miejscowości, wyjeżdżać na niezapomniane wy-

jazdy i uczyć się wielu nowych, przydatnych rzeczy. Z pewno-

ścią te pieniądze, to dobra inwestycja, która przyniesie efekty.

 Aby przekazać pieniądze na ten cel należy w odpowiedniej 

części arkusza zeznania podatkowego wpisać kilka danych. Naj-

ważniejszy jest numer KRS, jest on następujący 0000268913, 

ważne jest także, by w polu „Cel szczegółowy 1%” wpisać na-

zwę Hufiec ZHP „Błonie” i ewentualnie jeszcze nazwę konkret-

nej jednostki oraz oczywiście w odpowiednim polu obliczoną 

kwotę. Te trzy krótkie operacje sprawią, że trafią do nas pienią-

dze, których potrzebujemy na ulepszanie naszej pracy. Liczy 

się nawet najmniejsza kwota. Serdecznie dziękujemy za każde 

wsparcie.

harcerze i instruktorzy Hufca „Błonie”
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To już XX Finał WOŚP i XX finał 

sztabu w Domu Kultury „Uśmiech”.

 

Tegoroczny Finał odbył się pod hasłem „Gramy z pompą! Zdro-

wa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup 

najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześnia-

ków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzy-

cą”. Ten XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył  

się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Bronisława Komorowskiego. 

 Po raz dwudziesty Dom Kultury „Uśmiech” brał udział 

w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chętnych do 

zbiórki pieniędzy i w tym roku nie brakowało. Zapisy przyj-

mowaliśmy już od października. Nasz sztab mieścił się w sali 

widowiskowej Domu Kultury „Uśmiech” przy ul. Poznańskiej 

165 w Ożarowie Mazowieckim, w którym rozliczyło się 29 wo-

lontariuszy. Tu również odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. 

 Pogoda w tym roku nam sprzyjała, było ciepło i nasi wo-

lontariusze nie zmarzli, jak w roku ubiegłym. Mieszkańcy na-

szej gminy byli bardzo hojni. Zbiórka przewyższyła tę z roku 

ubiegłego i zamknęła się kwotą 16 156,35 złotych. Ochotnicza 

Straż Pożarna z Ożarowa Mazowieckiego, jak co roku, również 

dorzuciła swoją cegiełkę do tegorocznej zbiórki. Największe 

kwoty zebrali Marta Jaśkaczek (z Gimnazjum im. Bohate-

rów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim)- 

1728,49 zł, Mateusz Gołębiewski (ze Szkoły Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach) - 1173,11 zł oraz 

Marta Szychowska (z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim)- 1153,39 zł. Poni-

żej pozostali wolontariusze, którzy z dużym zaangażowaniem 

kwestowali na terenie naszej gminy, poświęcając swój wolny 

czas na zebranie w/w kwoty: Norbert Kryński, Agnieszka Pio-

trowska, Elżbieta Piotrowska, Paulina Zwierzyńska, Daria Ma-

tynia, Robert Piotrowski, Dariusz Biernacki, Konrad Maliński, 

Maciej Przygoda, Karolina Marciniak, Kinga Jarzyna, Małgo-

rzata Pawińska, Katarzyna Gołębiowska, Michał Gołębiowski, 

Ola Mikołajczyk, Grzegorz Woldon, Patryk Filipowicz, Piotr Ci-

szewski, Emil Latosiński, Krzysztof Nowak, Joanna Muszyńska, 

Maciej Zelek, Paweł Zelek, Maja Kosmala, Aleksandra Kosmala, 

Magdalena Bachanek.

 W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych kolejny raz 

nie odmówili nam pomocy w zorganizowaniu słodkiego po-

częstunku dla wolontariuszy i rozliczających sztab: pan Cze-

sław Kisza - dyrektor Hotelu Mazurkas, pani Aleksandra Ba-

denko-Katrycz - właścicielka cukierni „Rarytas”, pan Romuald 

Wilczyński - właściciel pizzerii „Jerry”. Bardzo, bardzo dziękuję 

za okazana pomoc. Dziękuję również Komendantowi Policji 

z Ożarowa Mazowieckiego - panu Markowi Kozłowskiego 

oraz  pracownikom Komisariatu, którzy kolejny raz otoczyli 

kwestujących opieką i pomogli podczas przewozu zebranych 

pieniędzy do banku. 
Alina Holk -dyrektor DK „Uśmiech”

WOŚP GRAŁA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
w Domu Kultury „Uśmiech”...

8 stycznia 2012 roku w całej Polsce dwudziesty raz 

zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

W Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika 

w Ożarowie Mazowieckim też obchodziliśmy mały jubileusz, 

ponieważ po raz piąty w naszej szkole był zorganizowany sztab 

WOŚP. 

 Ponownie uczniowie i absolwenci naszej szkoły, pod opieką 

pani Anny Dymkowskiej, udowodnili, że są wrażliwi na los dru-

giego człowieka, życzliwi i bezinteresowni. 

 Tego dnia 90 osób: uczniów, absolwentów, nauczycieli, pra-

cowników administracyjnych szkoły brało udział w pracach 

sztabu. W zbiórce uczestniczyło 20 patroli zbierających pienią-

dze do 40 puszek. Pozostali wolontariusze czuwali przez cały 

dzień w sztabie przygotowując ciepłą herbatę i poczęstunek 

dla osób kwestujących oraz uczestniczyli w wielkim liczeniu 

zebranych pieniędzy. 

 Na konto naszego sztabu wpłynęły również datki zebrane 

podczas charytatywnego turnieju piłki siatkowej „czwórek”, 

zorganizowanego przez pana Pawła Lewińskiego w Gimna-

zjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie 

Maz. W sumie na konto WOŚP przekazaliśmy 15 248,28 zł.

 Wszyscy uczestniczący w tym wspaniałym wydarzeniu że-

gnali się mówiąc „do zobaczenia za rok…”

Izabela Łapińska-Panek

... i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika 

Chwalmy życie bez przemocy!
Po raz kolejny Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wzięła udział w dzia-

łaniach promujących życie bez przemocy. 

 W listopadzie i grudniu 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 1 

im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim zorganizowano 

konkurs „Pochwała życia bez przemocy”. Brało w nim udział 47 

uczniów z klas I-VI. Do głównych celów konkursu należało:

- uwrażliwienie na piękno i wartość życia bez agresji i przemocy,

- przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w życiu szkol-

nym i pozaszkolnym,

- kształtowanie u uczniów postaw empatii, 

- uczenie zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji 

z innymi ludźmi,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.

 Komisja Konkursowa stanęła przed bardzo trudnym zada-

niem i postanowiła nagrodzić 13 prac, a pozostałe wyróżnić. 
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Niech żyją nam!
Babcia i dziadek, to osoby, które w naszym życiu 

odgrywają ważną rolę - opiekują się nami, służą pomocą. 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 

w Umiastowie, 13 stycznia 2012 roku, na spotkanie ze swoimi 

wnuczętami przybyło liczne grono seniorów. 

  Jako pierwsze wystąpiły dzieci z przedszkola. Swój program 

artystyczny prezentowały z wdziękiem i wywołały mnóstwo 

radości i uśmiechu. Ich spontaniczność została nagrodzona 

gromkimi brawami zgromadzonych.

 W kostiumach, maskach i z rekwizytami, dla zebranych 

wystąpili też artyści z „zerówki”. Oni również w interesujący 

sposób przedstawili przygotowaną część artystyczną i zyskali 

uznanie widowni. 

 Dla babć i dziadków nie mogło zabraknąć też występu 

uczniów klasy pierwszej. Wiersze, piosenki, inscenizowanie 

muzyki ruchem, sprawiły, że ta prezentacja również była oglą-

dana z zaciekawieniem i przyjemnością. 

 Bardziej „dorosłe”, jednocześnie współczesne, było przed-

stawienie klasy drugiej i trzeciej pod tytułem „Niech żyją 

nam!”. W nim dzieci starały się ułożyć swój autorski program 

z okazji Dnia Babci i Dziadka. Miały ciekawe pomysły, między 

innymi dowiedzieliśmy się, że „Babcia, to instytucja charytatyw-
na, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy rodzi-
ców”. Wybuchy śmiechu zgromadzonych i brawa, były dowo-

dem, że i ten występ bardzo się podobał.

 Po prezentacji części artystycznej, pani Dyrektor Grażyna 

Pytkowska zaprosiła gości na herbatę i smakowite ciasta, upie-

czone przez mamy naszych pociech.

 Było nam bardzo miło, że tak liczne grono seniorów za-

szczyciło nas swą obecnością. Serdecznie dziękujemy. Podzię-

kowania składamy również mamom, które zawsze wspierają 

naszą działalność swoją pracą.

Jadwiga Bieńkowska

 Oceniano zgodność pracy z tematem, pomysłowość oraz 

estetykę wykonania.

 21 grudnia 2011 r. odbył się uroczysty apel, który podsu-

mowywał tę świetną inicjatywę. Przybyli goście - pani Anna 

Bartoszewicz - Przewodnicząca GKRPA oraz funkcjonariusze 

z Patrolu Szkolnego wręczali nagrody uczestnikom konkursu. 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowa-

ne przez burmistrza i Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych. Wyróżnione prace plastyczne będą eks-

ponowane na wystawie w Domu Kultury „Uśmiech”. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych serdecznie dziękuje kadrze pedagogicznej ze Szkoły Pod-

stawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 

za tego typu inicjatywę i zachęca pozostałe placówki oświa-

towe z terenu naszej gminy do promowania zdrowego trybu 

życia bez nałogów i przemocy.

Agnieszka Jędrzejczak - Wydział Spraw Społecznych 

WYDARZENIA KULTURALNE

Mikołajki z Fundacją Ternopilską
Fundacja Ternopilska – to jedna z pierwszych po-

zarządowych organizacji w Polsce założona przez 

migrantkę z Ukrainy - Mariję Jakubowycz.

 Głównym celem fundacji jest udana integracja migrantów 

ze społeczeństwem polskim w poszanowaniu jego praw i kul-

tury, a także promowanie norm i zasad funkcjonowania de-

mokratycznego społeczeństwa i przeniesienie tej wiedzy na 

grunt ukraiński. 

 Jednym z naszych projektów jest Europejski Klub Czytelni-

ka. Celem projektu jest stworzenie podstaw do działań eduka-

cyjnych skierowanych ku społeczności migrantów. Spotkania 

w ramach Klubu Czytelnika odbywają sie również w Ożaro-

wie Mazowieckim. Najbliższe spotkania zaplanowane są na 

5 lutego oraz 25 marca 2012 r. Każde spotkanie odbędzię się 

w DK „Uśmiech” (ul. Poznańska 165) o godz. 15:00.

 Na spotkaniach chcemy podyskutować na temat tworze-

nia wspólnych projektów integracyjnych oraz kulturowych. 
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Przedstawimy możliwości uczestnictwa w międzynarodowych 

projektach Fundacji - w szczególności skorzystania z bezpłat-

nych wyjazdów do partnerów z Litwy oraz Łotwy. 

 Zapraszamy wszystkich chętnych do otwartej dyskusji oraz 

proponowania ciekawych pomysłów.

 W niedzielę 18 grudnia Św. Mikołaj, przyjmując zapro-

szenie Fundacji Ternopilskiej, zawitał do Ożarowa Maz. - do 

DK „Uśmiech”. 

 Chociaż miał mnóstwo pracy, to jednak znalazł godzinkę na 

to, żeby spotkać się ze społecznością migrantów ukraińskich 

w gminie Ożarów Mazowiecki – szczególnie czekał na spotka-

nie z dziećmi. Bardzo jesteśmy wdzięczni Mikołajowi z Polski, 

że wyręczył swojego ukraińskiego przyjaciela Św. Mykola-

ja, który niestety miał pewne problemy z otrzymaniem wizy 

w konsulacie we Lwowie. 

 Spotkanie zaczęło się od warsztatu bajkoterapii dla rodzi-

ców. Warsztaty poprowadziła mgr Joanna Piekarska z Bibioteki 

Narodowej w Warszawie. Co ciekawe, swoją pracę magisterską 

napisała analizując bajki Andersena, więc wszyscy wiedzieliśmy,  

że Pani Joanna opowie naprawdę bardzo interesujące rzeczy.

 Podczas 2-godzinnego spotkania każdy rodzic dowiedział 

się, jak ważne dla dzieci są bajki oraz czytanie książek dzieciom. 

Wszyscy otrzymaliśmy informacje, jaką literaturę wybrać, żeby 

takie czytanie odniosło pozytywny efekt oraz czego unikać 

w wybieraniu książek. Potem przeprowadziliśmy dyskusję na 

temat tego, czy dzieci powinny ogłądać telewizję, jeżeli tak 

– to ile czasu i jakie programy. A co w sprawie zabawek? Te-

mat ten też został poruszony – odbyliśmy krótką rozmowę na 

temat zabawek, które warto kupować dzieciom. Pani Joanna 

zakończyła warsztat opowiadając o tym, jak skutecznie poma-

gać dzieciom w przezwyciężaniu ich lęków (nawet tych nie-

uzasadnionych) oraz jak sobie radzić z konfliktami w rodzinie. 

Niestety dłużej rozmawiać już się nie dało, gdyż dzieci bardzo 

czekały na święto – było to widać i słychać.

 Mikołajki rozpoczęliśmy początkowo bez Mikołaja, który 

utknął w korku w centrum Warszawy. Święto poprowadziła 

nasza gospodyni z Ukrainy - Iryna. Ale już za chwilę dołączyła 

do niej „Niegrzeczna dziewczynka” - Oksana, która na początku 

chciała popsuć wszystkim święto. Jednak w trakcie wspólnych 

konkursów, rozwiązywania zagadek i śpiewania okazało się, 

że tak naprawdę jest ona bardzo grzeczna. Na tyle grzeczna, 

że ku wielkiej radości wszystkich udało się jej w końcu znaleźć 

Mikołaja. Po przybyciu Św. Mikołaja dzieci otrzymały prezenty, 

a chcąc się mu odwdzięczyć - przygotowały dla niego wier-

szyki. Wieczór skończył się wspólną sesją zdjęciową, a już po 

niej Mikołaj wyruszył dalej na wschód Polski, by tam również 

rozdawać prezenty.

 Dziękujemy serdecznie pracownikom DK „Uśmiech” oraz 

wolontariuszom Fundacji za pomoc w przygotowaniu spotka-

nia dla dzieci. A nasze największe podziękowania kierujemy 

do Św. Mikołaja.

Andrzej Korniychuk

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

4 lutego - sobota - godz. 16:00 

Wernisaż pokonkursowy „Pochwała życia bez przemo-

cy”. Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową 

nr 1 w Ożarowie Maz. oraz Dom Kultury „Uśmiech”.

5 lutego - niedziela - godz. 15:00

Fundacja Ternopilska - spotkanie Klubu Czytelnika.

11 lutego - sobota - godz. 15:00

Bal karnawałowy dla dzieci objętych opieką Oża-

rowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepeł-

nosprawnym im. Jana Pawła II. Organizator: Ośro-

dek Pomocy Społecznej przy współpracy Domu 

Kultury „Uśmiech”. Wstęp za zaproszeniami. 

12 lutego - niedziela - godz. 16:00

Karnawałowy wieczorek taneczny dla senio-

rów - „Ostatki”. Bilety w cenie 10 zł.

18 lutego - sobota - godz. 18:00

Warsztaty karnawałowe „Ożarowiaków”. 

26 lutego - niedziela - godz. 13:00

Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl 

pt. „Grzecznie i bezpiecznie”. Wstęp wolny.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

5 lutego - niedziela - godz. 15:00

Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl 

pt. „Przygody kota Filemona”. Wstęp wolny.

19 lutego - niedziela - godz. 15:00

Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl 

pt. „Księżniczka i rycerz”. Wstęp wolny.

26 lutego - niedziela - godz. 16:00

Wernisaż konkursu fotograficznego 

„Architektura i przyroda Józefowa i okolic”. 

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
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INFORMACJE, ROZMAITOŚCI

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 Miejski 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
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH 
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PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Anna Szołajska – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska – Sekretarz Redakcji
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tel.:  22 722 12 11,  e–mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl, informator@studiobarocco.pl

STRAŻ MIEJSKA

Jeszcze raz o pieskach

Właścicieli psów obowiązują przepisy porządkowe związane 

z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przy wy-

prowadzaniu zwierząt w miejscach publicznych:

- terminowe przeprowadzanie szczepień ochronnych przeciw-

ko wściekliźnie oraz innym chorobom zakaźnym, jeżeli wyma-

gają tego odrębne przepisy;

- wyprowadzanie psów na smyczy, a jeżeli uzasadnia to agresja 

psa, także w kagańcu;

- niepozostawianie psów bez opieki w miejscach, gdzie istnieje  

prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeń-

stwa lub uciążliwości dla ludzi;

-niewprowadzanie psów na place zabaw, kwietniki, boiska 

szkolne, piaskownice;

- dopuszcza się zwalnianie psów ze smyczy z nałożonym ka-

gańcem, lecz tylko w miejscach mało uczęszczanych przez 

ludzi, jeżeli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania 

bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa;

- usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta 

domowe w miejscach publicznych należy do ich właścicieli;

- do właściciela należy obowiązek towarzyszenia zwierzętom 

na spacerze oraz stałe nadzorowanie ich zachowania.

 Osoby trzecie nie mogą być przy tym narażone na bezpo-

średni kontakt ze zwierzęciem, bez wyraźnego pozwolenia.

 Zabrania się wprowadzania zwierząt na place zabaw dla 

dzieci, tereny placówek oświatowych, do innych pomieszczeń 

użyteczności publicznej, na obiekty sportowe (za wyjątkiem 

imprez organizowanych z udziałem zwierząt).

 Przestrzeganie powyższych wymogów zapewni większe 

bezpieczeństwo mieszkańcom i zachowanie czystości naszego 

miasta i gminy.

Straż Miejska

PREZENTACJE

MŁODZI ZDOLNI
Kropka nad „i”… DOT

Kto by przypuszczał, że pod naszym bokiem 

w Ożarowie Mazowieckim powstanie 

tak ciekawy brzmieniowo zespół muzyczny. 

DOT, to zespół młodych wiekiem, lecz artystycznie dojrzałych 

muzyków. Ich fascynacja muzyką przerodziła się w pasję grania 

i chęć stworzenie czegoś swojego, oryginalnego - zespołu mu-

zycznego o wyjątkowym brzmieniu. 

 Formacja powstała w 2009 roku, a jej obecny skład skry-

stalizował się rok później. Grupę tworzą: Jacek (wokal, gitara 

akustyczna, teksty), Patryk (gitara prowadząca), Michał (gitara 

rytmiczna), Rysiek (bass, backing, wokal) i Staszek (perkusja). 

 Dwaj członkowie zespołu - Michał i Rysiek - są mieszkań-

cami Ożarowa Mazowieckiego. Tutaj też odbywają się wszyst-

kie próby zespołu.Różnorodność muzycznych zainteresowań 

członków grupy zaowocowała opracowaniem nowego brzmie-

nia, będącego połączeniem klasycznego rocka z domieszką 

metalu oraz elementami własnych inspiracji. Muzykę zespołu 

charakteryzują ciężkie, a zarazem melodyjne riffy z tekstami, 

które poruszają te ważne i te na pozór błahe problemy. 

 Zespół ma już za sobą kilkanaście świetnych koncertów. 

Występowali w warszawskich klubach: „Piwnicy pod Harendą”, 

„Remoncie”, „Fono Barze” i paru jeszcze innych miejscach. Jak 

grają? Miejmy nadzieję, że zobaczymy i usłyszymy ich wkrótce 

na naszej ożarowskiej scenie. Więcej o zespole można prze-

czytać na ich stronie internetowej www.myspace.com/do-

tpoland oraz na portalu społecznościowym facebook www.

facebook.com/DOTpoland i wejść w klimat ich muzyki.

Agnieszka Przybyszewska



WOŒP zagra³a
w O¿arowie

8 stycznia

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku odbêdzie siê 5 lutego 2012
roku w œwietlicy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w O¿arowie Maz.
przy ul. Stra¿ackiej 1 w godzinach od 10:00 do 16:00.

Jak zostaæ potencjalnym dawc¹

I. Pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej - w Polsce
stosowane w ok. 80% pobrañ do przeszczepów

II. Pobranie szpiku kostnego

Nale¿y przynieœæ ze sob¹ dokument to¿samoœci z numerem PESEL.

1. W Polsce co druga osoba chora na bia³aczkê nie znajduje
odpowiedniego dawcy wœród osób niespokrewnionych. Dlatego tak wa¿ne
jest, aby potencjalnych dawców by³o jak najwiêcej. Daje to wiêksze szanse
chorym na znalezienie tego w³aœciwego. Jeœli dziœ przy³¹czysz siê do walki
z bia³aczk¹, jutro mo¿e okazaæ siê, ¿e to w³aœnie Ty mo¿esz uratowaæ
komuœ ¿ycie.
2. Fundacja DKMS Polska zosta³a za³o¿ona w celu poprawienia obecnej
sytuacji chorych. DKMS ma swoje korzenie w Niemczech. Zosta³ za³o¿ony
28 maja 1991 roku, jako prywatna inicjatywa. W tym czasie w Niemczech
by³o zarejestrowanych tylko 3000 potencjalnych dawców. W ci¹gu 20 lat
DKMS rozwin¹³ siê w najwiêkszy na œwiecie bank dawców komórek
macierzystych (ponad 2 mln zarejestrowanych dawców), potocznie
nazywanych dawcami szpiku kostnego.
3. Ka¿dy cz³owiek pomiêdzy 18 a 55 rokiem ¿ycia, który wa¿y minimum
50 kg lub nie ma du¿ej nadwagi, mo¿e zostaæ dawc¹. W celu okreœlenia
antygenów cech zgodnoœci tkankowej wystarczy pobraæ do przebadania
4 ml krwi. Faktycznie dawc¹ zostaniesz, gdy oka¿e siê, ¿e posiadasz takie
same cechy zgodnoœci tkankowej jak chory pacjent. Wtedy niezbêdne bêd¹
dodatkowe badania lekarskie.
4. Chory na bia³aczkê dostaje szansê na nowe ¿ycie kiedy dochodzi do
przeszczepu komórek macierzystych od niespokrewnionego, zgodnego
genetycznie dawcy. Istniej¹ dwa sposoby pobrania komórek macierzystych.

• Dawca otrzymuje przez okres 5 dni wytwarzan¹ w organizmie substancjê
zbli¿on¹ do hormonów (czynnik wzrostu). Lek ten pobudza produkcjê
komórek macierzystych w szpiku kostnym, które specjaln¹ metod¹ mo¿na
nastêpnie pobraæ bezpoœrednio z krwi.

Metoda ta znana jest na œwiecie od 1988 roku. Wed³ug obecnego stanu
badañ ryzyko wyst¹pienia odleg³ych w czasie efektów ubocznych jest
nieznane.

Nie ma koniecznoœci pobytu w szpitalu.
Zabieg pobrania komórek z krwi obwodowej trwa oko³o 3-4 godzin.

Szpik pobiera siê z talerza koœci biodrowej (nie jest to rdzeñ krêgowy).
Od znajduj¹cego siê pod narkoz¹ dawcy pobiera siê ok. 5% szpiku
kostnego i podaje pacjentowi.

Dawca przyjmowany jest na oddzia³ zwykle dzieñ przed pobraniem szpiku.
W szpitalu pozostaje 2-3 dni.
Po pobraniu szpiku dawca mo¿e przez kilka dni odczuwaæ lokalny ból,

podobny jak przy st³uczeniach.
Szpik kostny dawcy ulega kompletnej regeneracji w przeci¹gu 2 tygodni.

Decyzja o wyborze jednej z powy¿szych metod pobrania komórek
macierzystych od dawcy uzale¿niona jest od stanu oraz preferencji chorego
na bia³aczkê pacjenta. W miarê mo¿liwoœci bierze siê pod uwagê ¿yczenia
dawcy.
5. Rejestracja dla potencjalnego dawcy jest bezp³atna. Wszystkie koszty
rejestracji, czyli 250 z³ (w tym badanie próbki krwi w laboratorium) ponosi
Fundacja. Koszty te nie s¹ refundowane przez Ministerstwo Zdrowia,
dlatego tak wa¿ne s¹ dotacje finansowe - pozwol¹ na przebadanie wiêkszej
iloœci dawców, a w efekcie zwiêksz¹ szansê na nowe ¿ycie.
6. Informacje dodatkowe uzyskasz na www.dkms.pl albo pod nr telefonu
22 331 01 47 oraz mailem: fundacja@dkms.pl

•

• Podczas za¿ywania leku wyst¹piæ mog¹ grypopodobne symptomy.
•
•

•

•
•
•

•
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