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Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 Podpisano umowy:

• z wykonawcą: Krzysztof Jarzyna z siedzibą w Ożarowie

Maz. na usługi uzupełniające do umowy nr RZP.272.17.14.2011 

na przewóz dzieci w czasie wakacji w 2012 r. w dniach 2-14 lipca 

oraz w dniach 16-27 lipca, za cenę ofertową brutto: 12.960 zł

• z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób Paweł Mońko 

z siedzibą w Pruszkowie na usługi uzupełniające do umowy 

nr RZP.272.18.15.2011 dotyczące usług na dowóz oraz przywóz 

2 dzieci niepełnosprawnych z Ożarowa Maz. do Warszawy 

(ul. Bełska 5) na zajęcia „Lato w mieście” w dniach 2-14 lipca 

2012 r., za cenę ofertową brutto: 2.160 zł

• z wykonawcą: Zespół Pedagogów DEZYDERIA Barbara Paź 

z siedzibą w Warszawie na usługę polegającą na zorganizowa-

niu kolonii letnich nad Morzem Bałtyckim na terenie Polski 

z programem profilaktyczno-terapeutycznym dla dzieci i mło-

dzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Ożarów Mazo-

wiecki, za cenę ofertową: 33.920 zł

• z wykonawcą: Zakład Remontowo-Budowlany „ELLA” Bro-

nisław Gawrylczyk z siedzibą w Sochaczewie na remont bu-

dynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, 

za cenę ofertową: 131.718,20 zł

• z wykonawcą: RAMIRENT S.A. z siedzibą w Szczecinie na do-

starczenie, montaż, wynajem (dzierżawę) modułów z przezna-

czeniem na przedszkole dla dzieci w Ożarowie Mazowieckim,

za cenę ofertową: 2.650.896 zł

• z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1) lider: Przedsiębiorstwo 

Robót Inżynieryjnych INSBUD - BIS Rafał Bystrzycki z siedzibą 

w Pruszkowie, 2) partner: Stanisław Bystrzycki INSBUD z sie-

dzibą w Pruszkowie na dokończenie budowy kanalizacji sani-

tarnej w miejscowościach Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, 

Macierzysz, Szeligi - Gmina Ożarów Mazowiecki - ETAP III, 

za cenę ofertową: 3.995.076,10 zł

• z wykonawcą: RAD - MAR z siedzibą w Brwinowie na do-

stawę i wbudowanie kruszywa kamiennego na drogi gminne 

w Ożarowie Mazowieckim 

a) 89,50 zł - za jednostkową cenę brutto za 1 t kruszywa ka-

miennego,

b) 36.874 zł - za całość przedmiotu zamówienia tj. za 412 t kru-

szywa kamiennego (wartość wynagrodzenia nie może prze-

kroczyć kwoty zabezpieczonej w budżecie gminy, tj. 36.814 zł)

• z wykonawcą: COMPLEX Józef Wieteska z siedzibą w Brwi-

nowie na utrwalenie emulsją i grysem bazaltowym nawierzch-

ni tłuczniowej dróg gminnych w Ożarowie Mazowieckim, 

za cenę ofertową: 232.572,36 zł

• z wykonawcą: Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców Chirur-

gia Drzew Petroniusz Frejlich z siedzibą w Milanówku na pie-

lęgnację i konserwację drzew będących pomnikami przyrody 

na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, za cenę ofertową: 

67.824 zł

• z wykonawcą: MOBILIS Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie na 

świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego trans-

portu zbiorowego na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za 

częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki - część A,

za cenę ofertową: 129.081,16 zł

• z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na świadczenie usług 

w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na 

terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatno-

ścią Gminy Ożarów Mazowiecki - część B, za cenę ofertową: 

322.704 zł

• z wykonawcą: GENPOWER Bartosz Dybowski z siedzibą 

w Pniewach na dostawę, montaż i uruchomienie stacjonarne-

go agregatu prądotwórczego na Stacji Pomp Kanalizacyjnych 

w Ożarowie Mazowieckim, za cenę ofertową: 55.903,50 zł

• z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe BU-

DOMAS Masłowski Zbigniew z siedzibą we Wrocławiu na wy-

mianę posadzki w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim, za cenę ofertową: 96.953,31 zł

• z wykonawcą: Krzysztof Jarzyna z siedzibą w Ożarowie Maz. 

na usługi uzupełniające do umowy nr RZP.272.17.14.2011 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. dotyczące usług na przewóz dzieci 

z klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Ku-

socińskiego do Ustki i ich przywóz po zakończeniu obozu, 

za cenę ofertową: 5.200 zł

• z wykonawcą: P.H.U. Transport - Sprzęt - Roboty Drogowe 

Tomasz Zenon Pietruszka z siedzibą w Pruszkowie na moder-

nizację ulicy Duchnickiej (wieś Duchnice) - dojazd do gruntów 

rolnych, za cenę ofertową: 142.760,63 zł

• z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób Paweł Mońko 

z siedzibą w Pruszkowie na dowóz dzieci niepełnosprawnych 

z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno-wy-

chowawczych w roku szkolnym 2012/2013, za cenę ofertową: 

500.464,84 zł

• z wykonawcą: Mazowiecka Fabryka Drożdży „Józefów” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie na usługi dostawy wody dla 

Energetyki Ożarów Mazowiecki za ustaloną po negocjacjach 

należność w wysokości 2,66 zł/m³ brutto, zgodnie z odczytem 

wodomierzy.

 Ogłoszono/wszczęto postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego na:

• remont nakładki asfaltowej na ul. Witosa w Ożarowie Mazo-

wieckim na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Żeromskiego, 

znak postępowania: RZP.271.42.2012   

• opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz bu-

dowa odwodnienia budynku komunalnego przy ul. Kasztano-

wej w Józefowie, znak postępowania: RZP.271.46.2012   

• dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do 

szkół podstawowych, gimnazjów, na pływalnię oraz na za-

wody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej i inne konkursy międzyszkolne, znak postępowania: 

RZP.271.49.2012 (postępowanie powtórzone).

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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KULTURA
 Dom Kultury „Uśmiech”

• Od 2 do 14 lipca w Domu Kultury „Uśmiech” i w Filii w Jó-

zefowie trwała akcja „Lato z Uśmiechem”. Dzieci i młodzież 

z naszej gminy mogły uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach 

plastycznych, fotograficznych, warsztatach tanecznych dla ze-

społu „Ożarowiacy”, warsztatach teatralnych oraz uczyć się gry 

na gitarze i innych instrumentach. 

• W dniach od 20 do 24 lipca Zespół Ludowy „Ożarowiacy” 

uczestniczył w festiwalu folklorystycznym organizowanym 

przez XIX Comunita Montana we Włoszech w gminie Auso-

nia. Więcej informacji w artykule wewnątrz tego numeru „In-

formatora”.

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowiec-
kim, przy ul. Kolejowej 2 zostały wywieszone wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierża-
wę, najem oraz do sprzedaży.

Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr. tel. 22/731 32 58.

INFORMACJA BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała nr XXIV/225/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr XXIV/226/12 w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Uchwała nr XXIV/227/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała nr XXIV/228/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

za 2011 rok.

Uchwała nr XXIV/229/12 w sprawie absolutorium dla Burmi-

strza Ożarowa Mazowieckiego za 2011 rok.

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 28 czerwca 2012 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).

I N F O R M A C J A  ! ! !
STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (POGOTOWIE RATUNKOWE) W BŁONIU 

ZOSTAJE PRZENIESIONA DO CENTRUM DYSPOZYTORSKIEGO 
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE.

Od dnia 1 lipca 2012 r. informacje o pacjentach zabranych z miejsc 
publicznych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pacjentach 

przekazanych do szpitali można uzyskać pod numerem telefonu 19 790.

Dotychczasowy numer pogotowia ratunkowego dla mieszkańców 
Gminy Ożarów Mazowiecki 22 725 47 95 jest NIEAKTUALNY. 

ABY WEZWAĆ POGOTOWIE NALEŻY DZWONIĆ POD NUMER 999.
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Z ŻYCIA GMINY
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Zmiana systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi

Drogi Mieszkańcu,

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa określa 

zadania gmin oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, doty-

czące utrzymania czystości i porządku. 

 Cele ustawy w zakresie gospodarki odpadami komunalny-

mi to przede wszystkim: 

• uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospoda-

rowania odpadami komunalnymi (likwidacja dzikich wysypisk, 

odejście od spalania śmieci w paleniskach domowych), 

• monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komu-

nalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz 

gminy,

• zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych 

na składowiskach,

• upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania od-

padów komunalnych,            

• zapewnienie powstawania odpowiednich instalacji do od-

zysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych.

 Nowelizacja wymusza na gminach gruntowną przebudo-

wę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Nowe zasady obowiązywać będą najpóźniej od       

1 lipca 2013 roku, zatem pozostał rok na ich wprowadzenie. 

Gmina w tym czasie:

- dokona zmiany obowiązujących aktów prawa miejscowego,

- podejmie nowe uchwały stanowiące akty prawa miejscowego,

Gmina Ożarów Mazowiecki została laureatem 
w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2012 

w kategorii Najlepsza Gmina Miejsko-Wiejska
16 lipca 2012 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Paweł Kanclerz na uroczystym spotkaniu

najlepszych władz lokalnych w redakcji

„Rzeczpospolitej” odebrał to zaszczytne wyróżnienie.

„Rzeczpospolita” wyróżnia najlepsze samorządy od 15 lat. 

Nagradzane są gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój 

i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców. W pierwszym 

etapie, na podstawie danych Ministerstwa Finansów, wybiera-

nych jest po 250 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które naj-

lepiej zarządzały finansami i najwięcej inwestowały. Następnie 

gminy te i 64 miasta na prawach powiatu wypełniają ankietę 

z pytaniami o kondycję finansową, organizacyjną oraz rozwo-

jową. Kapituła konkursowa redakcji „Rzeczpospolita” wyłania 

laureatów w poszczególnych kategoriach. Jedną z najważniej-

szych wartości rankingu jest niezmienność kryteriów oceny sa-

morządów oraz to, że wyróżniane są samorządy, które wydają 

najwięcej pieniędzy na inwestycje.

Urząd Miejski

Z A W I A D O M I E N I E 
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DOTYCZĄCE 

KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA 
DO MIASTA OŻARÓW MAZOWIECKI OBRĘBU EWIDENCYJNEGO OŻARÓW

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zawiadamia, że w 

dniu 22 sierpnia 2012 r. zostało podpisane Zarządzenie 

nr B.0050.165.2012 w sprawie przeprowadzenia konsul-

tacji z mieszkańcami dotyczące przyłączenia do miasta 

Ożarów Mazowiecki obrębu ewidencyjnego Ożarów (so-

łectwa Ożarów Wieś wraz z osiedlem Kabel).

 Burmistrz przedstawia mieszkańcom do konsultacji 

zamierzenie, polegające na powiększeniu granic admini-

stracyjnych miasta Ożarów Mazowiecki i przyłączenie do 

miasta sołectwa Ożarów Wieś wraz z osiedlem Kabel. 

 Powyższe konsultacje stanowią pierwszy krok w pro-

cedurze zmierzającej do powiększenia obszaru miasta 

i pozyskania nowych terenów rozwoju.

 Konsultacje ograniczone zostają do mieszkańców 

miasta Ożarów Mazowiecki oraz sołectwa Ożarów Wieś 

wraz z osiedlem Kabel, posiadających prawo wyborcze, 

którzy wpisani są do rejestru wyborców pod adresem na 

obszarze, na którym przeprowadza się konsultacje.

 Opinie wraz z uwagami można wyrazić na karcie 

konsultacyjnej dostępnej w Urzędzie Miejskim w Oża-

rowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 w Wydziale Geode-

zji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego (pokój 213) w poniedziałki od 9:00 do 

18:00 i od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00 w terminie 

od 3 września 2012 r. do 15 października 2012 r. W tym 

terminie również pracownicy Wydziału udzielą informa-

cji dotyczących przedmiotu konsultacji.

Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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- zorganizuje i wdroży nowy system gospodarowania odpada-

mi komunalnymi.

 Najistotniejsza zmiana polega na obligatoryjnym przejęciu 

przez gminę od mieszkańców obowiązków w zakresie zago-

spodarowania odpadów komunalnych.  Tym samym właścicie-

le nieruchomości, najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 roku, zostają 

zwolnieni z obowiązku podpisywania umów na odbieranie 

odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działal-

ność w tym zakresie i jednocześnie od tego dnia są zobowiąza-

ni wnosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Uwaga: do dnia 1 lipca 2013 r. należy rozwiązać umowę na 
odbiór odpadów komunalnych z dotychczasową firmą.
 Wpływy z opłat stanowić będą dochód gminy, z którego fi-

nansowane będzie funkcjonowanie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w zakresie:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych,

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania od-

padów komunalnych,

- obsługi administracyjnej tego systemu.

 W najbliższym czasie Rada Miejska podejmie następujące 

uchwały:

• w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną opłatę,

• w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi,

• w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

• w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicie-

la nieruchomości o miejscu i terminach jej składania, a także 

o terminie złożenia pierwszej deklaracji.

 Stawka opłaty za daną nieruchomość będzie uzależniona 

od liczby faktycznie zamieszkujących ją osób. Stawka będzie 

niższa w przypadku prowadzenia segregacji odpadów, co bę-

dzie szczegółowo weryfikowane. 

 Podmiot, który będzie odbierał odpady komunalne zosta-

nie wyłoniony w drodze przetargu na zasadach określonych 

w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

 Zmiana przepisów ustawy wymusza zarówno na gminach, 

jak i na jej mieszkańcach nowe obowiązki związane z osiągnię-

ciem konkretnych poziomów odzysku i recyklingu następują-

cych frakcji odpadów wytworzonych w gospodarstwach do-

mowych: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe oraz ograniczeniem składowania odpadów 

biodegradowalnych (trawa, liście, części roślin, odpady ku-

chenne). Za brak segregacji odpadów zapewniającej osiągnię-

cie tych poziomów na gminy będą nakładane kary finansowe, 

które wpływać będą  na uszczuplenie ich budżetu. Wszyscy 

zatem musimy poważnie zaangażować się w stosowanie selek-

tywnej zbiórki odpadów w naszych domach i mieszkaniach.

 Zgodnie z ustawą burmistrz jest zobowiązany przeprowa-

dzić, w sposób zwyczajowo przyjęty, kampanię informacyjną 

na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, okre-

ślonych w uchwałach Rady Miejskiej, dotyczących gospoda-

rowania odpadami. Informacje znajdą Państwo na stronie 

Urzędu, w Informatorze Ożarowskim, u radnych, sołtysów 

i przewodniczących osiedli oraz w Wydziale Ochrony Środo-

wiska i Rolnictwa.

 O kolejnych krokach w zakresie działań związanych z bu-

dową systemu będziemy informować wg powyższego klucza.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

W 2012 r. Gmina Ożarów Mazowiecki 

po raz kolejny zorganizowała konkurs 

„Tam, gdzie mieszkam jest pięknie”. 

Jego celem jest mobilizacja, poprzez współzawodnictwo, do 

większej dbałości o czystość i estetykę zagród wiejskich, po-

sesji, balkonów i ogródków przydomowych oraz tworzenie 

wzorców pozytywnie oddziałujących na społeczność.

 Komisja konkursowa, w wyniku przeprowadzonych lustra-

cji zgłoszonych obiektów, dokonała oceny w następujących 

kategoriach:

1. ZAGRODA WIEJSKA

2. POSESJA

3. OGRÓD PRZY WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

wg kryteriów: 

• walory artystyczne

• utrzymanie czystości i porządku, gospodarka odpadami

• przystosowanie obiektu do określonej funkcji

• dobór roślin

• oryginalność pomysłów

• nowatorskie rozwiązania. 

W 2012 roku laureatami konkursu zostali:

KATEGORIA ZAGRODA

1. miejsce Lidia i Stanisław Lubańscy z Płochocina 

2. miejsce Danuta i Grzegorz Szmidt z Ołtarzewa

3. miejsce Grażyna i Jan Żychlińscy z Domaniewka

KATEGORIA POSESJA

1. miejsce Beata i Mariusz Kona z Ożarowa Mazowieckiego 

2. miejsce Marta i Mariusz Kacprzak z Duchnic

3. miejsce Helena i Jacek Turkas z Płochocina

                  Kinga i Waldemar Szmidt z Ołtarzewa 

                  Maria Skornia-Roszij i Janusz Roszij z Szelig 

Wyróżnienie w kategorii POSESJA otrzymali:

1. Małgorzata Żychlińska z Domaniewka

2. Małgorzata i Marek Chmielewscy z Umiastowa 

Wyróżnienie w kategorii BALKON otrzymali:

1. Regina i Piotr Ałaszewscy z Ożarowa Mazowieckiego. 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Konkurs edukacyjny 
„Tam, gdzie mieszkam jest pięknie” rozstrzygnięty
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ASYSTENT RODZINY
Znowelizowana w 2011 roku „Ustawa o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej” umożliwia samorządom zatrud-

nianie asystentów rodziny zgodnie z Resortowym Programem 

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, realizowanym 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 Celem programu jest wspomaganie jednostek samorzą-

du terytorialnego szczebla gminnego w budowaniu systemu 

wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez dofinansowanie 

zatrudnienia asystentów rodziny.

 Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotacje na zatrud-

nienie asystenta rodziny (1 osoba), na okres lipiec-grudzień 

2012 r.

 Asystent ma pod opieką sześć rodzin mieszkających na te-

renie gminy Ożarów Mazowiecki, wskazanych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej, przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Główne problemy, z którymi rodziny borykają się, to:

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,

• nadużywanie alkoholu,

• bezrobocie/niski poziom wykształcenia,

• trudne warunki mieszkaniowe/wielodzietność,

• brak umiejętności organizowania życia codziennego,

• słabe umiejętności komunikacji z instytucjami.

Działania podejmowane na rzecz rodziny polegają między in-

nymi na:

• diagnozowaniu problemów rodziny poprzez zapoznanie się 

z dokumentacją dotyczącą rodziny (wywiad środowiskowy, 

kontrakt socjalny),

• określeniu, wspólnie z rodziną, podstawowych problemów 

i potrzeb występujących w rodzinie,

• zmotywowaniu rodziny do współpracy i działań zmierzają-

cych do pokonania problemów,

• sporządzeniu planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem 

metod bezpośredniej pracy z rodziną, zorganizowanie wspar-

cia środowiskowego poprzez zaproszenie do współpracy re-

prezentantów służb i instytucji, zaangażowaniu całej szeroko 

pojętej rodziny oraz podejmowaniu czynności związanych 

z realizacją zadań zawartych w planie, przy aktywnym udziale 

rodziny,

• pomocy w poprawie sytuacji rodziny, w szczególności po-

mocy w usunięciu czynników przeszkadzających w osobistym 

wychowywaniu dzieci (rozwiązywanie podstawowych proble-

mów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, pomo-

cy w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego, wspieranie rodziny w uzyskaniu 

zatrudnienia i podniesieniu kwalifikacji zawodowych), wspiera-

niu rodziny w dążeniu do pokonania problemów, budowanie 

i utrwalanie w niej wiary we własne siły,

• prowadzeniu poradnictwa i edukacji dla rodzin będących 

w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności poradnic-

twa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz 

udzielania informacji na temat pomocy świadczonej przez 

właściwe instytucje rządowe, organizacje samorządowe,

• współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorzą-

du terytorialnego, właściwymi instytucjami, organizacjami po-

zarządowymi oraz innymi podmiotami i specjalistami działają-

cymi na rzecz dziecka i rodziny wymagających wsparcia w celu 

przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk 

społecznych,

•  monitorowaniu i wspieraniu procesu zmian, wzmacnianiu 

i pokazywaniu rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowa-

nie postawy aktywnej klienta.

 Zakładanym efektem programu jest propagowanie do-

brych praktyk i wzorów inicjatyw w rodzinach przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

a tym samym zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych poza 

rodziną naturalną. 

Bożena Wronikowska - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i porady psychologiczne (indywidualne, 
małżeńskie, rodzinne) osoby z terenu gminy Ożarów Mazowiecki.

Zakres poradnictwa:
   • problemy wychowawcze, w tym także trudności szkolne,
   • sytuacje kryzysowe (choroba, rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy),
   • przemoc w rodzinie,
   • uzależnienia i współuzależnienia,
   • depresja, lęk, stres, poczucie osamotnienia,
   • trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
   • konflikty rodzinne oraz inne trudności.

Zapraszamy osoby dorosłe, dzieci i młodzież. 
Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:30-16:00.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Poznańska 165, piętro II, tel. 22 722 26 73, 22 721 02 80 (do 82)
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APEL o wykaszanie chwastów i traw 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU WYKASZANIA 
CHWASTÓW I TRAW NA GRUNTACH WŁASNYCH.

Zaniedbane działki stanowią siedliska szkodników glebowych, 

gryzoni, ślimaków, które stanowią zagrożenie dla upraw rol-

niczych, ogrodowych i dla nas samych. Dodatkowo, w okre-

sach suszy, zarośnięte działki zwiększają zagrożenie związane 

z pożarami.

 Wysiew chwastów z zaniedbanych działek jest dużą 

uciążliwością dla użytkowników sąsiednich terenów, którzy 

narażeni są w związku z tym na większe koszty związane 

z dodatkową pielęgnacją swoich upraw. Likwidację chwas-

tów należy prowadzić systematycznie. W/w obowiązek wy-

nika z ustawy dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rol-

nych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., nr 121, poz. 1266 ze zm.).

 Powyższe dotyczy również zaniedbanych działek w te-

renie zabudowanym. Zgodnie z Regulaminem określającym 

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na tere-

nie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki przyjętym uchwałą 

nr 419/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

27 kwietnia 2006 r. „właściciele nieruchomości są obowią-
zani do utrzymywania porządku, czystości oraz należy-
tego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości”.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ 
O ZAKAZIE WYPALANIA TRAW. 

Działanie takie powoduje niszczenie środowiska naturalnego 

i życia biologicznego, zagraża bezpieczeństwu ludzi i mieniu.

PAMIEJĘTAJMY O ZAKAZIE SPALANIA ŚMIECI! 
Informujemy jednocześnie, że działanie zagrażające zdrowiu, 

życiu i mieniu oraz nie stosowanie się do zapisów prawa, 

w tym prawa miejscowego, jest karalne. Sankcje wynikają, 

między innymi, z następujących przepisów: 

• art. 15 ust. 5, art. 30 ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (Dz. U. z 2004 r., nr 121, poz. 1266 ze zm.) 

• art. 10 ust. 2, 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U.2012.391-j.t.) 

• art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., 

nr 151, poz. 1220 ze zm.)

• art. 117 kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., nr 46, poz. 275 

ze zm.). 

Telefony interwencyjne: 
Straż Miejska 22 721 26 51, Policja 22 722 19 97 

Dbajmy wszyscy o estetyczny wygląd naszej Gminy! 

Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 

Detektory ożarowskiej firmy VIGO SYSTEM S.A. na Marsie 
Firma VIGO System S.A. jest światowym liderem 

w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów 

podczerwieni. Jest członkiem - założycielem Polskiej 

Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. 

Od kilkunastu lat firma zajmuje czołową pozycję na świato-

wym rynku niechłodzonych detektorów fotonowych średniej 

i dalekiej podczerwieni. Oferuje detektory do zastosowań 

w przemyśle, medycynie, w pracach badawczych oraz technice 

wojskowej. 

 6 sierpnia 2012 r. na powierzchni Marsa wylądowała auto-

matyczna sonda amerykańska Curiosity - sygnały potwierdza-

jące udane lądowanie dotarły do centrum kontroli lotu NASA 

o 7:31 polskiego czasu. Curiosity będzie badać przez 98 tygodni 

geologię Marsa, promieniowanie docierające do powierzchni 

planety (np. promieniowanie kosmiczne), monitorować kli-

mat, a także sprawdzi, czy na Czerwonej Planecie występo-

wały kiedyś warunki sprzyjające życiu. Na pokładzie Curiosity 

zainstalowano różne instrumenty naukowe, w tym czułe spek-

trofotometry przeznaczone do badania oparów materiałów, 

które powstaną w wyniku oświetlania określonych miejsc na 

powierzchni gruntu silnymi impulsami laserowymi. Analiza 

składu wymaga zastosowania czułych detektorów podczer-

wieni, pozwalających zbadać widmo absorpcyjne badanych 

par, co pozwala ustalić jakie związki chemiczne występują 

w mieszaninie gazów. W spektrometrach sondy zamontowane  

są detektory podczerwieni wyprodukowane dla NASA przez 

firmę VIGO System S.A.

informacje ze strony:  www.vigo.com.pl
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Projekt „Odświeżamy nasze miasta. 
TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”

Koncepcja projektu 

“Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT 

(Tobacco Free Cities)” powstała 

w Głównym Inspektoracie 

Sanitarnym w związku z niepokojącą sytuacją 

epidemiologiczną dotyczącą palenia tytoniu w Polsce. 

W trakcie pierwszej edycji, która miała miejsce w latach 2009-

-2011, trzy miasta - Szczecin, Łódź i Rzeszów - tworzyły strefy 

wolne od dymu tytoniowego, które powstawały w miejscach 

publicznych, takich jak urzędy, szkoły, zakłady pracy, przystan-

ki autobusowe i tramwajowe oraz parki i place zabaw. 

 W październiku 2011 roku rozpoczęto realizację drugiej 

edycji projektu, która ma charakter ogólnokrajowy. Jej głów-

nym zadaniem jest poprawa egzekwowania i wzrost prze-

strzegania postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku 

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych, także zapoznanie społeczeństwa ze 

szkodliwymi skutkami zdrowotnymi dymu tytoniowego dla 

czynnych i biernych palaczy. Za realizację projektu odpowie-

dzialny jest Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Wojewódz-

kimi i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi. 

Funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policji, Straży 

Miejskiej i Gminnej przeprowadzają bieżący monitoring reali-

zacji ustawy.

Konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu
Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 związków chemicznych, 

w tym ponad 40 znanych czynników rakotwórczych oraz sze-

reg środków toksycznych. Palacze są szczególnie narażeni na:

- choroby układu oddechowego

- rozedmę płuc, raka: płuc, języka, wargi, jamy ustnej, krtani, 

tchawicy, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrze-

lową,

- choroby układu krążenia - chorobę niedokrwienną serca, 

zawał mięśnia sercowego, miażdżycę zarostową kończyn dol-

nych, nadciśnienie tętnicze, tętniaka aorty,

- inne choroby: raka nerki, przełyku, upośledzenie płodności 

i wiele innych.

Konsekwencje ekonomiczne
Obciążenia ekonomiczne dla gospo-

darki, wynikające z palenia tytoniu 

obejmują:

- koszty bezpośrednie - koszty leczenia chorób spowodowa-

nych paleniem tytoniu,

- koszty pośrednie - ekonomiczne koszty przedwczesnych 

zgonów spowodowanych narażeniem na środowiskowy dym 

tytoniowy.

Konsekwencje społeczne
Palenie tytoniu niesie za sobą liczne skutki społeczne, w tym:

- wykluczenie palacza z życia społecznego w wyniku choroby,

- zmniejszenie budżetu domowego kosztem zakupu papiero-

sów (około 2500 zł rocznie),

- śmierć palacza, która ma negatywny wpływ na rozwój dzieci 

i sytuację materialną rodziny,

- dostarczenie negatywnych modeli zachowań zdrowotnych 

przez palących rodziców, a tym samym narażenie młodzieży 

nie tylko na samo palenie, ale i uzależnienie od innych sub-

stancji.

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie 

Warszawskim Zachodnim uczestniczy w projekcie od paź-

dziernika 2011 roku. Nawiązaliśmy współpracę z Komendą 

Powiatową Policji w Starych Babicach, Strażą Miejską w Bło-

niu, Łomiankach, Ożarowie Mazowieckim i Strażą Gminną 

w Starych Babicach. Otrzymujemy kwartalne sprawozdania 

dotyczące przestrzegania ustawy i sporządzamy zbiorcze ze-

stawienia z całego powiatu. W tym miejscu dziękujemy za 

współpracę i liczymy na jeszcze lepsze jej efekty - wszystko 

w trosce o zdrowie naszego społeczeństwa.

 Pomocy w rzucaniu palenia udzielają poradnie zajmujące 

się profilaktyką i terapią uzależnienia od dymu tytoniowego 

oraz lekarze rodzinni. Osoby uzależnione mogą również sko-

rzystać z pomocy udzielanej przez Telefoniczną Poradnię 
Pomocy Palącym 801 108 108.

Anna Dmochowska - Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE
Źródło: Podręcznik dla funkcjonariuszy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie stosowania 

ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Wycieczka do Kazimierza Dolnego
W ramach funduszu sołeckiego realizowanego 

w naszej gminie, 7 lipca br. mieszkańcy wsi Wolskie 

pojechali na wycieczkę do Kazimierza Dolnego. 

W trakcie podróży mieszkańcy zwiedzili dawną rezydencję  

Czartoryskich w Puławach, w skład której wchodzi pałac oraz 

park pałacowy Izabeli Czartoryskiej. Obok licznych zabytków 

znajduje się tam ciąg wyrobisk podziemnych usytuowanych 

w skarpie wiślanej o łącznej długości 140 m. W największej ko-

morze została urządzona kaplica z ołtarzem, w której pomyśla-

ne życzenia się spełniają - wierzymy, że wszystkie się spełnią.

 Następnym punktem programu było zwiedzanie Wąwo-

zu Korzeniowego w Kazimierzu Dolnym. To urokliwe miejsce, 

stworzone przez naturę, zostało uznane za pomnik przyrody.     

W tracie spaceru można było podziwiać dzieło natury, jakim 

są poplątane korzenie drzew w odsłoniętych skarpach ziemi 

wąwozu. 

 Głównym punktem programu był rejs statkiem po Wi-

śle. Podczas rejsu można było zobaczyć krajobraz Wyżyny 

Lubelskiej, na której położony jest Kazimierz Dolny. Należy 

przy tym podkreślić, że ten niezwykły charakter połączenia 

natury z architekturą jest zaliczany do światowej klasy zabyt-
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30 czerwca br., w ramach funduszu sołeckiego, 

odbył się Piknik Wiejski w Dworze Ołtarzew, 

mający na celu integrację mieszkańców naszej wsi. 

O godz.13:00 rozpoczęliśmy piknik programem dla dzieci pro-

wadzonym przez grupę teatralną, a następnie po godz. 16:00 

rozpoczęło się pieczenie kiełbaski, kaszanki, ustawiono także 

stół wiejski. Spędzony we wspólnym gronie czas uprzyjemniał 

nam koncert zespołu muzycznego. 

 Pragnę tą drogą podziękować przybyłym na piknik miesz-

kańcom Ołtarzewa za spędzony w miłej atmosferze czas oraz 

wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy organiza-

cji pikniku.

Sołtys Ołtarzewa - Tadeusz Lubański

Piknik Wiejski w Dworze Ołtarzew

ków. W czasie rejsu można było obejrzeć okoliczne sołectwa 

z zachowaną średniowieczną architekturą oraz ruiny zamku 

w Janowcu.

 W czasie pobytu w Kazimierzu Dolnym zwiedziliśmy za-

bytki miasta - efektowne kamienice z dekoracyjnymi fasadami 

(między innymi kamienice Przybyłów i spichlerze). Część osób 

podziwiała okolicę z tarasu widokowego Góry Trzech Krzyży. 

Podczas zwiedzania poznawaliśmy historię tego miasta. Atrak-

cją wycieczki okazał się także Gienek Loska, zwycięzca X-fak-

tor, który śpiewał na kazimierskim rynku.

 W czasie całej podróży poznaliśmy wiele bardzo ciekawych 

historii naszych przodków, związanych z tymi miejscami, za co 

bardzo dziękujemy naszej przewodniczce i organizatorce wy-

cieczki pani Annie Marczak-Krupie z biura turystycznego Ma-

gellan.
Rajmund Oskierko - Sołtys wsi Wolskie

DAM PRACĘ
MS JOBS (cert. 6527)  zatrudni: 

- spawaczy z aktualnymi uprawnieniami 
  MIG MAG 135 i doświadczeniem
- ślusarzy z doświadczeniem zawodowym
- robotników ogólnobudowlanych 
  (pomoc przy montażu konstrukcji stalowych) 

Kontakt osobisty: 
Sochaczew, ul. Żeromskiego 8 

lub cv na maila: rekrutacjamsjobs@gmail.com 
Praca w Błoniu lub Grodzisku.



Stowarzyszenie Historyczno-Rekonstrukcyjne „Patria”
Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa

Widowisko Historyczne
ITWA OŁTARZEWSKA 193B 9

partnerzy inscenizacji 

zapraszają na

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
oraz Rada Miejska

8 WRZEŚNIA 2012

godzina 11.00 Inscenizacja Bitwy w Parku Ołtarzewskim
godzina 10.00 Apel Poległych na Cmentarzu Wojennym
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Szanowni Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, 

przypominamy o zbliżającym się terminie wniesienia 
opłaty III raty za korzystanie z w/w zezwolenia.

Ostateczny termin do 30 września 2012 r.

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

XII edycja akcji Szlachetna Paczka 
na terenie Ożarowa Mazowieckiego i okolic

Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby wziąć 

udział w XII edycji akcji Szlachetna Paczka 

na terenie Ożarowa Mazowieckiego i okolic.

POSZUKUJĘ WOLONTARIUSZY:

- posiadających energię i motywację do kreatywnego działania 

na rzecz potrzebujących rodzin ze swojej najbliższej okolicy, 

- gotowych na wszystko,

- otwartych i kreatywnych,

- posiadających talent dzielenia się sobą i swoim czasem 

w imię wyższych wartości. 

ZADANIA WOLONTARIUSZA:

- wizyty u rodzin potrzebujących i przeprowadzanie ankiet, 

na podstawie których są one włączane do pomocy,

- kontakt z darczyńcą przygotowującym paczkę dla rodziny, 

- dostarczenie paczek do rodzin,

- przekazanie darczyńcom relacji z dostarczenia przygotowa-

nej przez nich paczki do rodziny.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

- szansę na realną pomoc ludziom żyjącym w ubóstwie 

w Twojej okolicy,

- wolontariat w jednej z największych organizacji pozarządo-

wych w Polsce,

- kompleksowe szkolenia przygotowujące do udziału w pro-

jekcie,

- świetną PACZKĘ ludzi pozytywnie zakręconych, w której 

z pewnością znajdziesz przyjaciół!

 Uwieńczeniem Waszej pracy nie będą pieniądze, ale coś 

znacznie ważniejszego - uśmiech na twarzach ludzi, dla któ-

rych otrzymanie paczki jest sygnałem, że jeszcze nie wszystko 

stracone, że nie należy się poddawać, lecz trzeba wziąć sprawy 

w swoje ręce i zacząć walkę z przeciwnościami losu. 

Zainspirujmy ich do zmiany życia! Zapraszam!

 Proszę o kontakt drogą telefoniczną lub przez zarejestro-

wanie się w bazie wolontariuszy Szlachetnej Paczki, na stronie 

www.superw.pl, wybierając na mapce odpowiedni rejon i wy-

pełniając krótką ankietę.

Więcej informacji o Szlachetnej Paczce 
znajdziesz na stronie www.szlachetnapaczka.pl

Paulina Chrzanowska,
Szlachetna Paczka, Lider rejonu Ożarów Mazowiecki

tel. 609 854 596 

W 2011 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła z pomocą 

do prawie 12 tys. rodzin w całej Polsce. Przekazaliśmy 

pomoc wartą ponad 18 mln złotych. W projekt włą-

czyło się 150 tys. darczyńców i 7 tys. wolontariuszy. 

Byli z nami jednocześnie Ronaldo i Papież Benedykt XVI,

Jerzy Dudek i Prezydent Bronisław Komorowski, siostry

Radwańskie i rodzina Stuhrów. 

W tym roku PACZKA organizowana jest po raz dwunasty.
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VIII GMINNY TURNIEJ „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”
16 czerwca br. w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbył się 

VIII Gminny Turniej „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. 

Celem konkursu było utrwalenie znajomości tabliczki mnoże-

nia, usprawnienie obliczeń rachunkowych w pamięci, dosko-

nalenie spostrzegania wzrokowego, sprawności manualnej, 

orientacji przestrzennej oraz integracja uczniów ze szkół Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki. Organizatorem turnieju był zespół 

edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel matematyki.

 W turnieju wzięło udział 48 uczniów z klas drugich, trze-

cich i czwartych z następujących szkół: Zespół Szkół im. ks. 

Jana Twardowskiego z Bożej Woli - gmina Baranów, Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy - Ożarów Mazo-

wiecki, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Święcicach.

 Klasy drugie rozegrały konkurencje: 

OLIMPIJCZYK

KRZYŻAK

SOKOLE OKO.

 Konkurencje rozegrane przez uczniów klas trzecich i czwar-

tych: 

OLIMPIJCZYK

SOKOLE OKO

KRZYŻAK

BŁYSKAWICA.

 Uczniowie rywalizowali o nagrody indywidualne i zespoło-

we (dla szkół). 

WYNIKI KLASYFIKACJI 

VIII TURNEJU „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”

Klasyfikacja indywidualna:

klasa II 

1. Ignacy Dymski (SP Święcice) 

2. Hubert Getter (SP Boża Wola)

3. Mikołaj Świątkowski (SP Boża Wola)

4. Jakub Bartosiński (SP Święcice)

klasa III

1. Julia Bartosińska (SP Święcice)

2. Adam Grabek (SP Święcice)

3. Marika Świątkowska (SP Boża Wola)

    Hubert Świątkowski (SP Boża Wola)

4. Patrycja Nosek (SP Święcice)

klasa IV

1. Filip Dąbkowski (SP Święcice)

   Robert Nowecki (SP Boża Wola)

2. Jakub Dmoch (SP Święcice)

3. Eryk Dominikowski (SP Święcice)

4. Kacper Bejne (SP Święcice)

Klasyfikacja zespołowa:

1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Święcicach 

2. Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego z Bożej Woli - gmi-

na Baranów

3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy - Ożarów 

Mazowiecki .

 Laureaci zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami 

rzeczowymi. Pozostali uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy 

uczestnictwa. Dla szkół ufundowano puchary.

 Składamy serdeczne gratulacje zwycięzcom konkursu. Sło-

wa uznania należy skierować pod adresem wszystkich uczniów 

biorących udział w turnieju. Sprostanie konkursowym wyma-

ganiom było szczególnie trudne dla uczniów klas II, po raz 

pierwszy uczestniczących w takim przedsięwzięciu. Zakres  

znajomości tabliczki mnożenia wykraczał poza wymagania 

programowe dla klasy II. Mimo tak wysokiego progu, ucznio-

wie znakomicie dawali sobie radę i z ogromnym zaangażowa-

niem uczestniczyli w poszczególnych rozgrywkach turniejo-

wych. Duża zasługa w tym nauczycieli, którzy nie szczędząc 

swojego wolnego czasu, wspaniale przygotowali uczniów do 

udziału w konkursie. 

 Dziękujemy również za pomoc w przeprowadzeniu kon-

kursu. Konkurs został dobrze przygotowany i sprawnie prze-

prowadzony. Przebiegał w życzliwej atmosferze. Doskonale 

udało się zintegrować wszystkich uczestników turnieju.

Jolanta Kasztelan
przewodnicząca zespołu edukacji wczesnoszkolnej
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Pod takim hasłem w Publicznej Szkole Podsta-

wowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie, 

w czasie wakacji, przez cały lipiec były prowa-

dzone zajęcia dla dzieci w wieku 6-13 lat. 

 Przygotowanie do tej akcji letniej zaczęłyśmy od napisania 

projektu, który bez zbędnych poprawek został zaakceptowany. 

Dalsza praca dotyczyła organizacji wycieczek, zakupów na wa-

kacyjne zajęcia i scenariuszy. Wymagało to czasu i dokładnego 

przemyślenia, by proponowane zajęcia były nie tylko atrak-

cyjne, ale także wnosiły wiedzę, uczyły dzieci dokonywania 

analizy i wyciągania wniosków wynikających z zadań przez nie  

wykonywanych. 

 Zgodnie z harmonogramem, nasza wakacyjna praca ruszyła 

2 lipca. Każdy tydzień zajęć był realizowany pod innym hasłem. 

 W pierwszym, dzieci po ustaleniu i zapisaniu ułożonych 

przez nie zasad obowiązujących we wzajemnych relacjach, 

w czasie pobytu w szkole poznawały się przez zabawę. Poru-

szały sprawę zdrowego, racjonalnego odżywiania. W czasie 

wycieczki do Nieborowa dowiedziały się jak dawniej mielo-

no ziarno, prano za pomocą kijanek i blaszanej tary, wyrabia-

no chleb ręcznie i pieczono go w piecach specjalnie do tego 

przeznaczonych. Przekonały się, że jest to ciężka praca, gdyż 

każde z nich samodzielnie mogło wykonywać wymienione 

czynności. Najwięcej radości sprawił dzieciom własnoręcznie 

wyrobiony i upieczony chleb. Chociaż trzeba było się przy tym 

trochę napracować i ubrudzić, to jego smak i zapach nagrodził 

trud naszych bohaterów.

 Drugi tydzień pracy przebiegał pod hasłem „Przez zabawę 

do nauki” i zakończył się wycieczką do warszawskiego Ogrodu 

Zoologicznego. Zwiedzanie zostało poprzedzone spotkaniem 

z  naukowcem, który w ciekawy,  poglądowy sposób przedsta-

wił dzieciom życie mieszkańców różnych akwenów wodnych.

 „Poznajemy dinozaury” - to temat następnego tygodnia za-

jęć. Jego realizację rozpoczęłyśmy od zorganizowania wystawki 

książek i literatury związanej z tematyką oraz projekcji filmu. 

Miło zaskoczyła nas propozycja dziewczynek, które same 

zgłosiły się do przygotowania ciekawostek o tych zwierzętach. 

Dużo pracy wymagało wykonanie jaja dinozaura, ale efekt był 

bardzo interesujący. Poszukiwanie skarbu „ukrytego” przez to 

prehistoryczne zwierzę, rysowanie jego sylwetki kolorową kre-

dą na chodniku, projektowanie i wykonanie z gazet stroju pier-

wotnego człowieka, okazało się miłym, radosnym zajęciem. 

Zakończeniem i jednoczesnym podsumowaniem pracy była 

bardzo ciekawa wycieczka do „Dinoparku - Kołacinek”. 

 Ostatni tydzień naszej wakacyjnej pracy przebiegał pod 

hasłem „Młody naukowiec”. Uczestnicy przeprowadzali różne 

doświadczenia, wyciągali z nich wnioski i szukali prawidłowych 

odpowiedzi na zadane wcześniej pytania: Dlaczego świeczka 

się pali? Jakie właściwości posiada magnes? Czym się charakte-

ryzują ciała stałe i ciecze?

 Wycieczka do Centrum Nauki „Kopernik” utwierdziła dzie-

ci w przekonaniu, że nauka może być nie tylko obowiązkiem, 

ale ciekawym, atrakcyjnym sposobem na ich dalsze życie, 

a w otaczającym nas świecie jest jeszcze wiele do zbadania 

i odkrycia. 

 Było nam miło, gdy na zakończenie dzieci stwierdziły, 

że następny miesiąc wakacji mógłby przebiegać podobnie, 

gdyż bardzo podobały się im atrakcyjnie prowadzone zajęcia, 

wycieczki i inne niespodziewane przyjemności. Rodzice też byli 

bardzo zadowoleni, że w czasie wakacji nieodpłatnie, przez cały 

miesiąc dzieci miały zapewnioną profesjonalną opiekę, mogły 

zjeść ciepły posiłek, a przede wszystkim czuć się bezpiecznie. 

 Letnia Szkoła Nowoczesnej Edukacji mogła być prowadzo-

na dzięki wytężonej pracy zespołu, w skład którego wchodzi-

ła pani Dyrektor - Grażyna Pytkowska, nauczycielki: Jadwiga 

Bieńkowska, Agnieszka Grabowska, Beata Truszkowska. Pieczę 

nad realizacją programu sprawowała pani Dyrektor. Jesteśmy 

dumne i zadowolone, że mała szkoła podjęła się i przeprowa-

dziła dużą sprawę, której istotą jest rozwój dziecka, jego dobro 

i bezpieczeństwo.

Jadwiga Bieńkowska 

Letnia Szkoła Nowoczesnej Edukacji
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Obóz harcerski Szczepu „Szaniec” z Płochocina w Bieszczadach
NASICZNE 2012

„Gór mi mało i trzeba mi więcej, 

żeby przetrwać od zimy do zimy,

Ktoś mnie skazał na wieczną wędrówkę 

po śladach, które sam zostawiłem.”

Podczas tegorocznego obozu naszego Szczepu postanowili-

śmy odwiedzić jedne z najdzikszych terenów w Polsce - prze-

piękne Bieszczady. Byliśmy w tych górach już raz, w 2007 

roku, w Myczkowcach, ale w tym roku pojechaliśmy znacznie 

dalej, do Nasicznego. Czekały nas dwa tygodnie bez zasięgu, 

z dala od cywilizacji, wśród bieszczadzkich wzgórz. Położenie 

bazy rzeczywiście było urzekające - dwa tygodnie spędziliśmy 

nad pięknym, czystym potokiem, między kilkoma górami, 

w bliskim sąsiedztwie przepięknych bieszczadzkich połonin 

Caryńskiej i Wetlińskiej. Dopisała nam także pogoda, właściwie 

całe dwa tygodnie upłynęły w przyjemnej aurze, która rzadko 

krzyżowała nam plany.

 Obóz przebiegał pod hasłem „Bądź gotów!” i stanowił po-

wrót do początków skautingu. Postać Roberta Baden-Powella, 

twórcy ruchu skautowego, towarzyszyła nam codziennie po-

przez różne złote myśli, np. „Śmiejcie się ile tylko możecie, to 

dobrze robi”. Myślę, że udało nam się stworzyć podczas całego 

obozu naprawdę miłą, przyjacielską atmosferę, przepełnioną 

tym, co w skautingu najważniejsze, czyli braterstwem. Czter-

dziestka harcerzy z naszego Szczepu miała okazję przez te dwa 

tygodnie poćwiczyć różne, poznane już wcześniej, umiejętno-

ści, ale i nauczyć się wielu nowych rzeczy. Dni spędzaliśmy na 

zajęciach w grupach, warsztatach, zabawach, wycieczkach (do 

Ustrzyk Dolnych na basen, do parku linowego w Dołżycy), wy-

prawach górskich (góra Dwernik-Kamień, Przełęcz Nasiczniań-

ska oraz całodniowa wspaniała wyprawa na Połoninę Caryń-

ską), grach terenowych, a wieczory na śpiewankach, zabawach 

sportowych, zajęciach plastycznych, graniu w uwielbiane przez 

dzieci gry planszowe oraz oczywiście na ogniskach.

 Obóz dostarczył nam wielu wrażeń. Niezapomniana była 

długa wyprawa w góry, na najpiękniejszą połoninę Bieszczad. 

Przy wspaniałej pogodzie, w doborowym towarzystwie wę-

drówka była, mimo wysiłku, świetną przygodą. Przepiękne wi-

doki, wiatr na szczycie cudownie chłodzący zmęczone ciała, 

wspólne wędrowanie i zwykły chleb z pasztetem, przemienia-

jący się pod wpływem zmęczenia w najwspanialszą ucztę, to 

wspomnienia, które pozostaną z nami na zawsze.

 Dla mnie obóz w Nasicznym był szczególny także dlate-

go, że mogliśmy wreszcie zobaczyć wiele z tych rzeczy, o któ-

rych tak często śpiewamy w naszych harcerskich piosenkach 

– „połoniny zielone, przepastne doliny”, świt, który „jeszcze tak 

nieporadnie chce ominąć szczyt”, „jutrzenki szal na stokach 

gór”, itd. A poza tym mogliśmy robić to, do czego harcerze są 

stworzeni, czyli wędrować. Inna instruktorka Szczepu, Monika 

Psujek, drużynowa podczas obozu, z kolei tak podsumowała 

cały wyjazd i niech to będzie też podsumowanie całej mojej 

relacji:

 „Zawsze cieszy mnie fakt, że co roku mogę spędzić dwa wa-
kacyjne tygodnie na łonie natury razem z moimi przyjaciółmi. 
Szczególnie wspominam wszystkie ogniska harcerskie, jakie od-
były się podczas naszego obozu. Ogniska zawsze mają w sobie 
coś niezwykłego. Niezależnie czy są na wesoło, czy też gawędzimy 
na nich o poważnych sprawach lub też najzwyczajniej śpiewa-
my nasze ulubione piosenki. Łączą nas, członków różnych dru-
żyn i środowisk, ponieważ często wtedy na nowo odkrywamy, 
że w pojedynkę trudno jest czegokolwiek dokonać, a razem może-
my prawie wszystko.”

 Więcej zdjęć z wyjazdu jest dostępnych 
na fanpage’u Hufca Błonie w portalu Facebook pod adresem 

internetowym http://www.facebook.com/hufiec.blonie. 
phm. Katarzyna Cackowska,

komendantka Szczepu „Szaniec” - komendantka obozu
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PARTNERSTWO LOKALNE
18 lipca 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie 

Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim 

odbyło się pierwsze spotkanie w celu zawiązania 

partnerstwa na rzecz wdrożenia programu eduka-

cji informatycznej dla osób z pokolenia 50 plus. 

Biblioteka Publiczna, biorąc udział w Programie Rozwoju Bi-

bliotek, zobowiązała się tym samym do stworzenia partner-

stwa na rzecz społeczności lokalnej.  

 W spotkaniu wzięli udział: Radne: Małgorzata Rutkowska 

i Maria Skornia-Roszij, Mirosław Mazuruk - Prezes WR-SRH 

Bronisze S.A., Waldemar Roszkiewicz - Wiceburmistrz ds. spo-

łecznych, Ludwik Pepla - Przewodniczący Koła Związku Eme-

rytów i Rencistów w Ożarowie Mazowieckim, a także Sołtys 

Wolskiego - Rajmund Oskierko, Katarzyna Cackowska - Dru-

żynowa Szczepu „Szaniec” z Płochocina i Wanda Bednarska 

- nasza aktywna czytelniczka oraz bibliotekarki.

 Pierwsze spotkanie wspierał fachową wiedzą i udzielał 

porad w zawiązaniu partnerstwa animator-trener z Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL - Grażyna Gnatowska.       

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób. 

 Powodem zainicjowania spotkania była potrzeba zorgani-

zowania kursów komputerowych, która wynikła z przeprowa-

dzonego przez bibliotekarki badania potrzeb lokalnej społecz-

ności. 

 Podczas spotkania przedstawiono ideę partnerstwa oraz 

wartości i korzyści płynące z partnerskiej współpracy. Goście 

wypowiedzieli się na temat samej idei programu, każdy po-

dzielił się swoimi refleksjami - Prezes WR-SRH Bronisze S.A. 

Mirosław Mazuruk: „My, jako rynek hurtowy, widzimy pragma-
tycznie. Dla nas bardzo ważnym elementem jest komunikacja, 
mamy grupę docelową producentów rolnych, mamy od nich tyl-

ko 20-30% e-maili, bo nie posługują się Internetem, nie potrafią 
korzystać z komputera. Potrzebna jest im nauka obsługi kompu-
tera.” 

 Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Zaowocowało 

to ciekawymi spostrzeżeniami i pomysłami. Zebrani postano-

wili do następnego spotkania, którego termin wyznaczono 

na 19 września, rozejrzeć się w zasobach własnych organizacji 

i przeanalizować możliwości uruchomienia sprzętu, fachow-

ców oraz promocji programu wśród różnych grup społecznych 

(szczególnie sołtysów, przewodniczących osiedli i rolników) 

oraz zainicjować tworzenie stron internetowych sołectw. 

 W związku z wdrażaniem programu, wszystkich chętnych 

zainteresowanych udziałem w kursach komputerowych, za-

praszamy do zgłaszania się do Biblioteki Publicznej oraz jej filii.

Anna Jabłecka

STRAŻ MIEJSKA

KAMERA MOBILNA 
Nareszcie ją mamy!

Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim, 

jako druga tego typu jednostka w Polsce, 

została zaopatrzona w nowatorską kamerę mobilną. 

Należy śmiało uznać, że może to być zalążek monitoringu 

miejskiego, tak bardzo oczekiwanego ze strony społeczeństwa.       

 Możliwości urządzenia będą skierowane na takie wykro-

czenia jak np. tworzenie się nielegalnych wysypisk śmieci, ob-

serwacja miejsc zagrożonych zakłócaniem porządku i spokoju 

publicznego, rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na niszczenie nawierzchni na-

szych ulic poprzez wjazd pojazdów ciężarowych w strefę ogra-

niczenia tonażowego, również akty wandalizmu. 



197-8/19-20 2012

Punkt Konsultacyjno–Informacyjny Uzależnień w Ożarowie 

Mazowieckim oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych dla rodzin oraz osób z problemem uza-

leżnień i przemocą domową. 

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

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje można 

uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Poznańska 165, tel. (22) 722-22-07 w. 223, WYDZIAŁ 

SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313

OFERTA PUNKTU KONSULTACYJNO–INFORMACYJNEGO 

UZALEŻNIEŃ 

Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia

PONIEDZIAŁEK: 

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

18:00-20:00 - grupa wsparcia dla początkujących - zajęcia z te-

rapeutą; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależ-

nień, ul. Poznańska 167A

WTOREK:

16:30-20:30 - spotkania z terapeutą dla osób z długim stażem 

abstynenckim; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

UZALEŻNIEŃ, ul. Poznańska 167A

ŚRODA

16:00-20:00 - konsultacje indywidualne oraz grupa edukacyj-

no-pomocowa dla ofiar przemocy i osób współuzależnio-

nych; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień, 

ul. Poznańska 167A

CZWARTEK

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

nenckim; miejsce: Klub Quo Vadis, ul. Strażacka 3A

PIĄTEK

15:00-16:30 - zajęcia dla młodzieży - grupa I

16:30-19:00 - zajęcia dla młodzieży - grupa II

miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień, ul. Po-

znańska 167A.

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie

PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY UZALEŻNIEŃ 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

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

601 939 514 - OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9:00-21:00 

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

• ŚRODY - 18:00-20:00

mityng AA grupa „Jedynka”, miejsce: DK Uśmiech, Filia 

w Józefowie ul. Fabryczna 15

• SOBOTY - 17:00-19:00

mityng AA grupa „Trzeźwość”, miejsce: Punkt Konsultacyj-

no-Informacyjny Uzależnień, ul. Poznańska 167A, Ożarów 

Mazowiecki

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

 Urządzenie ma działać prewencyjnie, zniechęcając spraw-

ców czynów karalnych. Sukcesem będzie złapanie osoby na 

gorącym uczynku.

 Kamera nazywana jest „mobilną” - ponieważ zamonto-

wana jest na pojeździe służbowym. Jednak jej możliwości nie 

ograniczają się tylko do takiego rozwiązania. Korzystając z wła-

snego zasilania, przytwierdzimy ją na słupie, drzewie, latarni czy 

wręcz na ścianie budynku - w zależności od potrzeb. System 

pozwala na automatyczne wykrycie ruchu, śledzenie, obrazu 

i wykonywanie zbliżeń.

 Zapewne zobaczymy nowy sprzęt na Dożynkach w dniu 

2 września br., gdzie będziemy mogli przybliżyć Państwu jej 

funkcjonalność.

Pozdrawiamy - Straż Miejska
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WYDARZENIA KULTURALNE

Zespół Ludowy „Ożarowiacy” na Międzynarodowym Festiwalu 
Folklorystycznym we Włoszech

„XXII Festival del Folklore e delle Tradizioni”
XIX Comunita Montana e Comune di Ausonia

W dniach od 18 do 26 lipca Zespół Ludowy 

„Ożarowiacy” wyjechał na Międzynarodowy 

Festiwal Folklorystyczny „XXII Festival del Folklore 

e delle Tradizioni” do zaprzyjaźnionej gminy Ausonia 

we Włoszech na zaproszenie Oreste De Bellis Presidente 

Della XIX Comunita Montana „L’Arco degli Aurunci”.

Po krajoznawczej podróży przez Czechy, Austrię, Słowenię - 

dotarliśmy do miejscowości Ausonia we Włoszech, położonej 

w regionie Lacjum w prowincji Frosinone. Ausonia znajduję 

się w środkowej części Półwyspu Apenińskiego, położona jest 

między Apeninami a Morzem Tyreńskim. Region ten uznawa-

ny jest za kolebkę państwa rzymskiego, jest to przepiękna kra-

ina historyczna w antycznej Italii.

 Podczas festiwalu, w dniach od 20 do 24 lipca, ”Ożarowia-

cy” brali udział w paradach ulicznych oraz koncertach w gmi-

nach należących do Związku XIX Gmin Górskich. Prezentowa-

liśmy naszą piękną kulturę ludową, ukazaną w postaci tańców 

i pieśni z regionu łowickiego, krakowskiego i spiskiego.

 Podczas festiwalu zetknęliśmy się nie tylko z kulturą wło-

ską, ale także z kulturą peruwiańską, argentyńską i serbską, 

gdyż zespoły z tych krajów były także gośćmi tego festiwalu.

 Oprócz koncertów i parad mieliśmy czas, aby zwiedzić jed-

no z najatrakcyjniejszych miast Starożytnego Rzymu - Pompe-

je położone w regionie Kampania /20 km od Neapolu/.

 Odwiedziliśmy także jedno z najważniejszych miejsc pa-

mięci narodowej Polaków - cmentarz żołnierzy polskich II Kor-

pusu Wojska Polskiego na stoku Monte Cassino, którzy pod 

dowództwem Generała Władysława Andersa walczyli w cza-

sie II Wojny Światowej. A oto jak brzmi jedna z sentencji wy-

pisana na cmentarzu „Za naszą i waszą wolność, my żołnierze 
polscy, oddaliśmy Bogu ducha, ciało włoskiej ziemi, a serca Polsce”. 
Cmentarz polskich żołnierzy, to wielka lekcja historii i patrioty-

zmu  dla naszych dzieci i młodzieży.

 23 lipca wyruszyliśmy do Wiecznego Miasta - Rzymu. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Watykanu. Zwiedziliśmy plac 

Św. Piotra, Bazylikę Św. Piotra, pomodliliśmy się przy grobie 

błogosławionego Jana Pawła II, zwiedziliśmy Katakumby, gdzie 

znajdują się groby papieży. Następnie udaliśmy się do Pante-

onu, starożytnej świątyni. Podziwialiśmy także Forum Roma-

num i Koloseum. Z bardziej współczesnych zabytków obej-

rzeliśmy Fontannę di Trevi. Rzym - to jedno z najpiękniejszych 

miast na świecie, spacer po nim - to niezapomniane wrażenia, 

które nie pozwalają o sobie zapomnieć. Mieliśmy także czas, 

aby popływać w ciepłych wodach morza Tyreńskiego, posza-

leć na basenach, cudowne słońce nas nie opuszczało. Nawią-

zywaliśmy nowe znajomości i przyjaźnie.

 Wyjazdy na takie festiwale sprzyjają integracji, pozwala-

ją naszym dzieciom i młodzieży na poznawanie wielu kultur 

Europy i świata, zbliżają ludzi do siebie, ukazując, że siła tkwi 

w narodowych i regionalnych odrębnościach. Ważne także 

jest to, iż możemy pokazać światu polską kulturę.

 W imieniu dzieci i młodzieży z Zespołu Ludowego „Oża-

rowiacy”, pragnę podziękować panu Pawłowi Kanclerzowi - 

Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego. Dzięki Jego staraniom 

zespół został zaproszony do udziału w festiwalu i mógł zapre-

zentować się włoskiej publiczności. 

Małgorzata Wojciechowska - choreograf, instruktor tańca

Propozycja zajęć Domu Kultury „Uśmiech” 
i Filii DK w Józefowie na rok kulturalny 2012/2013

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
od września proponuje:

• kursy językowe prowadzone autorską „Metodą Kształcenia 

Całościowego”: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, francu-

ski, rosyjski (więcej informacji, zapisy, cennik na stronie: www.

epikur.org) - zajęcia przedpołudniowe i popołudniowe  

• nauka gry na instrumentach keyboard, pianino, gitara, akor-

deon (lekcje indywidualne 30 minut - 30 zł) - zajęcia przedpo-

łudniowe i popołudniowe 

• nauka śpiewu - STUDIO PIOSENKI (zajęcia indywidualne - 

odpłatność 48 zł za miesiąc - 1 raz w tygodniu) - zajęcia przed-

południowe i popołudniowe 

• pracownia plastyczna dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat oraz 

dla dorosłych (odpłatność 56 zł - 2 razy w tygodniu) - zajęcia 

popołudniowe 

• kurs tańca - panie solo (odpłatność 70 zł za miesiąc - 1 raz 

w tygodniu 1 godzina) - zajęcia popołudniowe 

• nauka tańca  dla seniorów 55+ (zajęcia bezpłatne - 1 raz 

w tygodniu) - zajęcia popołudniowe 

• kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych - grupa początkująca 

i średnio zaawansowana (odpłatność 150 zł od pary za miesiąc 

- 1 raz w tygodniu) zajęcia popołudniowe 

• baby dance - zajęcia integracyjno-rozwijające dla dzieci 

w wieku 2-3 lata z mamą/tatą (1 raz w tygodniu - odpłatność 

65 zł) - zajęcia popołudniowe 

• zajęcia taneczno-rytmiczne - dzieci w wieku 4-6 lat (1 raz 

w tygodniu - odpłatność 65 zł) - zajęcia popołudniowe 

• taneczny aerobic dla pań (odpłatność 60 zł za miesiąc - 1 raz 

w tygodniu)
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• nowe zajęcia - HIP-HOP i VIDEO CLIP DANCE

I grupa 9-12 lat; II grupa 13-16 lat (odpłatność 80 zł - 1 raz 

w tygodniu) - zajęcia popołudniowe 

• zajęcia baletowe dla dzieci 4-5 lat (odpłatność miesięczna 

48 zł - 1 raz w tygodniu) - zajęcia popołudniowe 

• Zespół Ludowy „Ożarowiacy” - różne grupy wiekowe (od-

płatność 25 zł - 1 raz w tygodniu) - zajęcia popołudniowe 

• taniec nowoczesny i latynoamerykański - dwie grupy wieko-

we: 7-10 lat i 10-13 lat (1 raz w tygodniu - odpłatność 65 zł) 

- zajęcia popołudniowe 

• zajęcia dla pań - taniec, pilates, relaks (1 raz w tygodniu - od-

płatność 60 zł) - zajęcia popołudniowe

• nowe zajęcia teatralne: dla dzieci, młodzieży i dorosłych (za-

jęcia 1 raz w tygodniu - zajęcia bezpłatne) - zajęcia popołu-

dniowe 

• nowe zajęcia „Robotyka dla dzieci” (zajęcia 1 raz w tygodniu  

- odpłatność 20 zł za godzinę) - zajęcia popołudniowe

• Klub Gier Intelektualnych GO (zajęcia w czwartki w godz. 

18:30-21:30 - zajęcia bezpłatne)

• zespół muzyczno-wokalny seniorów „Ożarowskie Kumoszki” 

(zajęcia bezpłatne) - zajęcia przedpołudniowe 

• ceramika dla dzieci - dwie grupy wiekowe (1 raz w tygodniu  

- odpłatność 72 zł) - zajęcia popołudniowe (informacje i zapisy: 

tel: 691-360-432, e-mail: info@gliniarnia.pl lub tel: (22) 722-14-45, 

e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu

• warsztaty i szkolenia dla nauczycieli 

• kursy przygotowawcze do: sprawdzianu szóstoklasisty, egza-

minu gimnazjalnego (więcej informacji, zapisy, cennik na stro-

nie: www.epikur.org) - zajęcia przedpołudniowe i popołudniowe  

SOBOTA W UŚMIECHU

• plastyka i robótki ręczne - zajęcia dla dzieci w wieku od 

5 lat wzwyż - poznawanie różnych technik malarskich i rysun-

kowych, robienie biżuterii, kwiaty z bibuły i inne (odpłatność 

20 zł za 1 zajęcia) - zajęcia w sobotę w godzinach 10:00-12:30 

TWÓRCZE URODZINY 

więcej informacji na stronie: www.epikur.org 

Zapisy na w/w zajęcia przyjmujemy w sekretariacie od ponie-

działku do piątku - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165, 

w godzinach 8:00-16:00, pod numerem telefonu 22 722-14-45.

Filia Domu Kultury „Uśmiech” 
w Józefowie od września proponuje:

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

• pracownia plastyczna dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat (od-

płatność 56 zł - 2 razy w tygodniu)

• zajęcia baletowe dla dzieci od lat 5 (odpłatność 48 zł - 1 raz 

w tygodniu)

• nauka gry na instrumentach keyboard, pianino, gitara, akor-

deon (lekcje indywidualne 30 minut - 30 zł)

• nauka śpiewu - STUDIO PIOSENKI - zajęcia indywidualne 

(odpłatność 48 zł za miesiąc)

• taneczna gimnastyka - aerobic dla pań (odpłatność 100 zł za 

miesiąc - 2 razy w tygodniu)

• nauka tańca dla seniorów 55+ (zajęcia bezpłatne - 1 raz 

w tygodniu)

• tańce narodowe i ludowe dla dorosłych (odpłatność 25 zł)

• zajęcia wokalno-muzyczne dla seniorów „Wesołe Wdówki” 

(zajęcia bezpłatne)

• robótki ręczne - zajęcia  dla dzieci i dorosłych - wyplatanie, 

decoupage, kwiaty z bibuły, szydełkowanie, szycie, haftowanie, 

robienie na drutach (odpłatność 20 zł za miesiąc - 1 raz w ty-

godniu)

• zajęcia fotograficzne (odpłatność 30 zł za miesiąc - 1 raz 

w tygodniu)

• nowe zajęcia - rzeźba, malarstwo sztalugowe (odpłatność 

40 zł za miesiąc - 1 raz w tygodniu)

• nowe zajęcia - taniec nowoczesny dla dzieci (odpłatność 

80 zł - 1 raz w tygodniu)

• taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (odpłatność 75 zł 

za miesiąc - 1 raz w tygodniu)

ZAJĘCIA SOBOTNIE

• nowe zajęcia - korektywa dla dzieci (odpłatność 80 zł za mie-

siąc - 1 raz w tygodniu)

TWÓRCZE URODZINY

więcej informacji na stronie: www.epikur.org

Zapisy na w/w zajęcia przyjmujemy w sekretariacie od ponie-

działku do piątku - Józefów, ul. Fabryczna 15 w godzinach 8:00-

-16:00, pod numerem telefonu 22 722-50-08.

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

2 września - niedziela - godz. 15:00
DOŻYNKI GMINNE 

Boisko AKS Płochocin przy ul. Lipowej 3 w Płochocinie. 

O godz. 12:00 Msza Święta w intencji rolników w kościele 

p.w. Św. Wojciecha w Płochocinie.

16 września - niedziela - godz. 16:00
Wernisaż pracowni plastycznej i fotograficznej - prace pla-

styczne wykonane w roku kulturalnym 2011/12 oraz prace 

z letnich warsztatów fotograficznych.

23 września - niedziela - godz. 13:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl „O Cesarzu Piku 

Piku”. Wstęp wolny.

30 września - niedziela - godz. 16:00
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

Bilety wstępu w cenie 10 zł.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

30 września - niedziela - godz. 15:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Kowboj Lucky”. Wstęp wolny.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
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FIGA

szczeniak - 5 mies.

ZOJA

KSIĄŻĘ

PSOTKA -szczeniak

Kącik adopcyjny
Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Maz., podając dokładne dane 

dotyczące zaginięcia (datę, opis psa) oraz swoje dane. 

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-

nictwa, czy zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, to zgłosić 

zaginięcie pod numer telefonu, który jest podany w kąciku ad-

opcyjnym „Informatora” oraz Straży Miejskiej.

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o telefo-

ny po godzinie 16:00. Tel. kontaktowe: 507-415-468 po 16:00, 
602-655-645 po 17:00, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnic-

twa (22) 722-22-07 wew. 236, 237.

BRUNO GROSZEK
szczeniak

KLUSIK szczeniak

NELA

GUMDI - szczeniak

UNA

Więcej informacji pod telefonami 
wolontariuszy. Tel. kontaktowe: 
507-415-468, 602-655-645 po 16.00.

Zwierzęta znajdujące się na zdjęciach 
czekają na nowe domy. 
Są zdrowe, zaszczepione 
i zachipowane. 

konto do wpłat dla bezdomnych zwierząt:
Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie 
ul. Jagiełły 5 m. 19, 14-100 Ostróda 

 Numer konta:  
VWBank 78 2130 0004 2001 0388 0143 0001

Koniecznie z dopiskiem „Zwierzaki Kasi”. 
Dopisek ten wskazuje, na które psy zostaje przeznaczona 

pomoc. „Zwierzaki Kasi” - to bezdomne psy z rejonu Ożarowa 
Maz., Brwinowa, Pruszkowa i ościennych miejscowości.






