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Z PRACY BURMISTRZA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Podpisano umowy:

� z wykonawcą: „FAL-BRUK” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 
w Warszawie na roboty uzupełniające do umowy Nr 
RZP.272.1.2.2013 z dnia 15 lutego 2013 r. dotyczące 
przebudowy ul. Kierbedzia w Ożarowie Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 23.755,08 zł
� z wykonawcą: RAD-MAR z siedzibą w Domaniew-

ku na utrwalenie nawierzchni ul. Lipowej w Wolicy 
Gmina Ożarów Mazowiecki 

za cenę ofertową brutto: 85.852,77 zł
(zamówienie zostanie udzielone do wysokości 

środków zabezpieczonych w budżecie Gminy tj. kwoty 
100.000,00 zł)

� z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych Budownictwo Warszawa Zakład Robót Drogo-
wych z siedzibą w Warszawie na wykonanie nakładki 
asfaltowej na ul. Górnej w Pogroszewie Gmina Ożarów 
Mazowiecki 

za cenę ofertową brutto: 95.250,30 zł
(zamówienie zostanie udzielone do wysokości 

środków zabezpieczonych w budżecie Gminy tj. kwoty 
95.250,30 zł)

� z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych Budownictwo Warszawa Zakład Robót Dro-
gowych z siedzibą w Warszawie na remont nakładki 
asfaltowej na ul. Sadowej w Jawczycach

za cenę ofertową brutto: 253.370,53 zł
� z wykonawcą: DROG-POL Rafał Koprucki z siedzi-

ba w Gostyninie na wykonanie prac remontowych w 
obiekcie pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Ożarowie Mazowieckim 

za cenę ofertową brutto: 119.120,83 zł
� z wykonawcą: Kancelaria Prawna Grzegorz Herc 

z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług zastęp-
stwa procesowego Gminy Ożarów Mazowiecki w Oża-
rowie Mazowieckim 

� za cenę ofertową brutto: 78.228,00 zł  (za okres 
12 miesięcy)

� z wykonawcą: Kancelaria Radcy Prawnego Ma-
riana Sadurskiego z siedziba w Warszawie na świad-
czenie usług zastępstwa procesowego Gminy Ożarów 
Mazowiecki w Ożarowie Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 98.892,00 zł (za okres 
12 miesięcy)

� z wykonawcą: TELESTRADA S.A. z siedziba w War-
szawie na dostawę urządzeń i usługi pozwalającej na 
korzystanie z Internetu mobilnego – jako zadanie pn. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Ożarów Mazowiecki, realizowane w ramach programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priory-

tetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

za cenę ofertową brutto: 306.816,12 zł
� z wykonawcą: RAD-MAR z siedzibą w Domaniew-

ku na modernizację ulicy Duchnickiej wieś Ołtarzew 
– dojazd do gruntów rolnych

za cenę ofertową brutto: 61.500,00 zł
� z wykonawcą: „FAL-BRUK” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 
w Warszawie na remont nakładki asfaltowej na ul. 
Granicznej w Ożarowie Mazowieckim 

za cenę ofertową brutto: 242.780,17 zł

2. Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

� przeprowadzenie szkoleń dla Benefi cjentów 
Ostatecznych w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ożarów 
Mazowiecki

� świadczenie usług w zakresie wykonywania lokal-
nego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów 
Mazowiecki (postępowanie powtórzone)

� budowę sieci wodociągowej DN100 wraz z przyłą-
czami w Jawczycach Gmina Ożarów Mazowiecki 

� dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 
do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, na pływalnię, za-
wody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej i inne konkursy międzyszkolne w roku 
szkolnym 2013/2014

� dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Ożarów Mazowieckim do placówek szkolno-wycho-
wawczych w roku szkolnym 2013/2014

� zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim wraz z montażem 

� budowę peronów przystankowych dla nowo pro-
jektowanej linii autobusowej Józefów – Warszawa na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (postępowanie po-
wtórzone)

� dostawę sceny mobilnej dla Domu Kultury 
„Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

� renowację parku w Ożarowie Mazowieckim
� usługi uzupełniające do umowy Nr 

RZP.272.12.13.2013 z dn. 30.04.2013 r. dotyczą-
ce wycinki, pielęgnacji, konserwacji i korekty drzew 
i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody na tere-
nie Gminy Ożarów Mazowiecki
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KULTURA
Dom Kultury “Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

20 czerwca uroczystość jubileuszowa 50-lecia po-
życia małżeńskiego (Sala Widowiskowa)

21 i 22 czerwca udostępniono salę Fundacji Mi-
sericordia z Ożarowa Mazowieckiego na warsztaty dla 
Ojców

23 czerwca współpraca – nagłośnienie imprezy 
plenerowej z Okazji Dnia Ojca przy Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim

24 czerwca udostępniono salę na posiedzenie 
Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

26 czerwca zorganizowano Koncert gitarowy 
z udzia łem uczniów uczęszczających na zajęcia w Do-
mu Kultury “Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, pro-
wadzone pod kierunkiem instr. Sebastiana Iwanowi-
cza

27 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej
1-5 lipca zorganizowano w ramach akcji “Lato 

z Uśmiechem” zajęcia plastyczne, jak również zajęcia 
z animacji i fotografi i fi lmowej

4 lipca odbyła się sesja Rady Miejskiej
16-19 lipca zorganizowano warsztaty taneczne dla 

członków zespołu ludowego “Ożarowiacy”
24-28 lipca odbył się I Międzynarodowy Festiwal 

Folklorystyczny – Ożarów Mazowiecki 2013 z udzia-
łem zespołów ludowych z Grecji Macedonii, Ukrainy, 
Węgier oraz rodzimych “Ożarowiaków”

20 lipca Dom Kultury “Uśmiech” był współorgani-
zatorem imprezy Polo TV Truck Show

6 sierpnia udostępniono salę dla Ośrodka Pomocy 
Społecznej – Spotkanie inaugurujące projekt:”Zmie-
niam swoją przyszłość – aktywna integracja w gminie 
Ożarów Mazowiecki”
Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Józefowie

8- 12 lipca br. Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Jó-
zefowie zorganizowała dla dzieci Akcję ,,Lato z Uśmie-
chem”. Odbyły się następujące zajęcia :

- taniec rewiowy dla dzieci
- fotografi a i animacja fi lmowa
- nauka gry na instrumentach perkusyjnych i bęb-

nach
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem 

wśród dzieci.
25 lipca br. odbył się koncert w ramach I Między-

narodowego Festiwalu Folkloru – Ożarów Mazowiecki 
2013 
Filia Domu Kultury “Uśmiech” w Broniszach 

15 lipca – 21 lipca – Akcja “Lato w mieście”
Dzieci uczęszczały na zajęcia z animacji fi lmowej, 

zgłębiały tajniki fotografi i, miały okazję do zabawy 
w scenarzystów, reżyserów, a także wykonywały krót-
kie etiudy. W ciągu całego tygodnia powstało kilka 
zabawnych historii zarówno z udziałem prawdziwych 
“aktorów”, jak i postaci stworzonych przez uczestni-
ków zajęć. Największym powodzeniem cieszyły się 
plenerowe wyjścia pod kierunkiem instruktor Katarzy-
ny Cyniak – Górneckiej.

1) Uchwała Nr XXXVIII/367/13 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oża-
rów Mazowiecki.

2) Uchwała Nr XXXVIII/368/13 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

3) Uchwała Nr XXXVIII/369/13 w sprawie 
nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazo-
wieckim (ul. Zamkowa).

4) Uchwała Nr XXXVIII/370/13 w sprawie 
porozumienia jednostek samorządu terytorialnego 
położonych w pasie zachodnim województwa mazo-
wieckiego w przedmiocie wykonania wstępnego stu-
dium wykonalności przyszłej inwestycji p.n. "Obsługa 
komunikacyjna pasma zachodniego województwa 
mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa Dzielnica 

Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki - Leszno 
- Błonie - Kampinos - Sochaczew".

5) Uchwała Nr XXXVIII/371/13 w sprawie po-
zbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

6) Uchwała Nr XXXVIII/372/13 w sprawie okre-
ślenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokości cen za te odpady.

7) Uchwała Nr XXXVIII/373/13 w sprawie roz-
patrzenia i zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Ożarów Mazowiecki za 2012 rok.

8) Uchwała Nr XXXVIII/374/13 w sprawie ab-
solutorium dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego za 
2012 rok.

Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 27 czerwca 2013 r.

Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 4 lipca 2013 r.

1) Uchwała Nr XXXIX/375/13 o zmianie uchwa-
ły w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

2) Uchwała Nr XXXIX/376/13 w sprawie skargi 
Pana Roberta Wardeckiego na Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim Pana Jerzego 
Malinowskiego.

Z PRACY BURMISTRZA \ Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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3) Uchwała Nr XXXIX/377/13 w sprawie skargi 
Pani Barbary Kekusz na Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej Panią Bożenę Wronikowską.

4) Uchwała Nr XXXIX/378/13 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki dla części wsi Jawczyce - obszar przy 
ul. Piwnej.

5) Uchwała Nr XXXIX/379/13 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części wsi Ołtarzew, 
gmina Ożarów Mazowiecki.

6) Uchwała Nr XXXIX/380/13 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla wsi Domaniewek, 
gmina Ożarów Mazowiecki.

7) Uchwała Nr XXXIX/381/13 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazo-
wiecki dla części wsi Szeligi - obszar na północ od ul. 
Szeligowskiej.

8) Uchwała Nr XXXIX/382/13 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazo-
wiecki dla części wsi Wolica – przy rezerwacie.

9) Uchwała Nr XXXIX/383/13 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Ma-
zowiecki dla części wsi Wolica i części wsi Święcice 
- obszar przy Kanale Ożarowskim.

10) Uchwała Nr XXXIX/384/13 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XXVI/247/12 Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim z dnia 11 października 2012 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr 282/05 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 lutego 2005 r. 
w sprawie zmiany uchwał Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim o przystąpieniu do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów w gminie Ożarów Mazowiecki.

11) Uchwała Nr XXXIX/385/13 w sprawie wyso-
kości i szczegółowych warunków wypłacania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych 
zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
nauczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu na-
gród dla nauczycieli.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z 7 czerwca 
2001 r. z póz. zm.) odprowadzanie deszczówki z pose-
sji do kanalizacji sanitarnej jest nielegalne i może pro-
wadzić nie tylko do kar indywidualnych, ale szeroko 
rozumianych konsekwencji, uderzających w interesy 
wszystkich mieszkańców. 

W wyniku tak intensywnych opadów deszczu jakie 
miały miejsce w czerwcu br. zwiększeniu uległa ilość 
ścieków przejmowanych przez sieć kanalizacji, co z 
kolei doprowadziło do jej przepełnienia, tymczasowej 
niedrożności a w skrajnych przypadkach wywołało cof-
kę do nisko posadowionych budynków. Wiązało się to 
oczywiście z nieprzyjemnymi skutkami w postaci zala-
nia wielu domów na terenie gminy. 

Ponadto trafi ająca do oczyszczalni ścieków desz-
czówka generuje znaczny wzrost kosztów dla przed-

siębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, co z kolei bez-
pośrednio dotyka wszystkich mieszkańców gminy 
w postaci wzrostu obowiązującej stawki za każdy m3 
odprowadzanych do oczyszczalni ścieków. 

Na nieuczciwych osobach odprowadzających wody 
deszczowe do kanalizacji ciąży ponadto odpowiedzial-
ność za wylewanie się ścieków ze studzienek zarówno 
ulicznych jak i przydomowych i zalewanie mieszkań-
ców na niżej położonych terenach w przypadku nawal-
nych deszczy i długotrwałych opadów. Ten proceder 
powoduje, że cierpią wszyscy praworządni mieszkań-
cy naszej Gminy, dlatego też podjąłem decyzję o prze-
prowadzeniu kontroli przyłączy do sieci kanalizacji 
sanitarnej. Każdy, kto mimo powszechnego zakazu 
łamie prawo może za to surowo zapłacić, ponieważ 
ustawowa wysokość kary fi nansowej wynosi nawet do 
10 tysięcy złotych. 

Nielegalne odprowadzanie deszczówki do sieci kanalizacji sanitarnej

1) Uchwała Nr XL/386/13 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr XL/387/13 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

3) Uchwała Nr XL/388/13 w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złoże-

nie wniosku o jego dofi nansowanie ze środków Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, 
niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego 
umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decy-
zji o przyznaniu dofi nansowania.

Uchwały podjęte na XL sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 2 sierpnia 2013 r.

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami: http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98, http://prawo-
miejscowe.pl/institution/18274  oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).
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KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi pracami nad aktuali-

zacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki 
na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypeł-
nienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument 
określi  kierunek rozwoju  naszej Gminy na najbliższe 
lata oraz priorytety samorządu w działaniach na rzecz 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Państwa opinia 
wyrażona w odpowiedziach na zawarte pytania, prze-
kazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwiercie-
dlenie faktycznych potrzeb i oczekiwań Państwa jako 
członków wspólnoty samorządowej. Państwa aktywny 
udział w tworzeniu dokumentu pozwoli na określenie 

ANKIETA do opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013 - 2020

rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz 
wizji rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na najbliższe 
lata.

Ankieta ma charakter anonimowy i można ją wypeł-
nić w formie elektronicznej na ofi cjalnej stronie inter-
netowej Gminy www.ozarow-mazowiecki.pl Formularz 
ankiety dostępny jest również u sołtysów i przewod-
niczących zarządów osiedli oraz w kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 
parter.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kan-
celarii Urzędu do dnia 15 września br. 

Burmistrz 
Paweł Kanclerz

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Ożarów” serdecznie 
zaprasza do korzystania z nowego placu zabaw dla 
dzieci. Niewielki placyk położony jest na osiedlu 
“Floriana” przy ul. Obrońców Warszawy 12. Inwesty-
cja została zrealizowana w miejscu, gdzie dotychczas 
się on znajdował, lecz był słabo wyposażony i nieza-
bezpieczony przed dostępem zwierząt.

Z tego też powodu nie korzystały z niego dzieci. 
W trakcie modernizacji zastosowano nowoczesne 
urządzenia zabawowe z drewna klejonego, odporne 
na działanie warunków atmosferycznych. Wykonano 
też, trwałe ogrodzenie systemowe, mające na celu 
zabezpieczenie placu przed wchodzeniem zwierząt. 
Wszystkie zamontowane urządzenia spełniają wszel-
kie wymogi bezpieczeństwa oraz posiadają wymaga-
ne certyfi katy i atesty.

Na inwestycję Spółdzielnia pozyskała środki z fun-

duszy unijnych w 80 % wartości całej inwestycji w ra-
mach programu “Małych Projektów”.

Dziękujemy za pomoc Lokalnej Grupie Działania 
LGD “Między Wisłą a Kampinosem” w Czosnowie oraz 
za wsparcie merytoryczne. 

Wioleta Włodarczyk - SM "OŻARÓW"

Nowy Plac Zabaw Dla Dzieci

Kontrole podłączeń wodno-kanalizacyjnych 
W celu eliminacji tego procederu przedsiębiorstwo 

wodno-kanalizacyjne zakupiło specjalny sprzęt pozwa-
lający zweryfi kować legalność sposobu zagospodaro-
wania wód opadowych bez potrzeby wchodzenia na po-
sesję (fot.). Energetyka Ożarów Mazowiecki rozpoczęła 
cykl kontroli przy użyciu zadymiarki, w prosty sposób 
wykazującej posesje, których właściciele bezprawnie 
odprowadzają wody opadowe i drenażowe do kanaliza-
cji sanitarnej. Ponadto posiadamy monitoring sieci ka-
nalizacyjnej całego terenu gminy Ożarów Mazowiecki 
na podstawie którego istnieje możliwość wytypowania 
obszarów do kontroli z dokładnością do kilku ulic (te 
obszary będą poddane kontroli w pierwszej kolejności)

Co więcej zakres przeprowadzanych kontroli obej-
muje również zgodność podłączeń wodno-kanaliza-
cyjnych z zawartymi umowami. Dlatego też w celu do-
pełnienia formalności związanych z użytkowaniem już 
istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych prosimy 

o kontakt z biurem Energetyki Ożarów Mazowiecki w go-
dzinach 700-1500 od wtorku do piątku, w poniedziałki 
zaś czas pracy biura podawczego został wydłużony i po-
zostaje do Państwa dyspozycji w godzinach 700-1700. 
Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie pod 
numerami 22 434 36 60 oraz 22 722 41 70.

Dyrektor Mariusz Malinowski 
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I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości położonych w Józefowie – ul. Kasztanowa, 
obr.ewid. SHR Płochocin, gminie Ożarów Mazowiecki

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość ozna-
czona w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 
11/198, 11/199, 11/202, 11/203 ,11/204, 
11/205, 11/206, 11/208, 11/209,11/210, 
11/211, 11/212, 11/213, 11/214, 11/215, 
11/216 z obrębu SHR Płochocin o łącznej pow. 
320 m² ( każda z w/w działek ma pow. 20 m² ), dla 
której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę 
wieczystą nr WA1P/00041539/3 oraz nierucho-
mość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 
11/207 z obrębu SHR Płochocin o pow. 285 m², dla 
której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę 
wieczystą nr WA1P/00046056/8, przy czym przed-
miotem sprzedaży jest każda z w/w działek z osob-
na wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w działce 
ewidencyjnej 11/207

* - na zielono zaznaczono działki przeznaczone do 
sprzedaży

Zgodnie z obowiązują-
cym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Prze-
strzennego gminy Oża-
rów Mazowiecki zatwier-
dzonym uchwałą Rady 
Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim nr 454/06 
z dnia 12 września 
2006r., ww. nieruchomo-
ści położone są na tere-
nie przeznaczonym na 

parkingi, zespoły garaży i placów i oznaczone są na 
rysunku planu symbolem 3 KP.

Cena wywoławcza (za pojedynczą działkę) – 
4000,00 zł  (cena nie zawiera podatku od towarów 
i usług)

Wadium (dotyczy pojedynczej działki)  - 400,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2013 r. 

o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej 2, po-
kój nr 105.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłace-
nie  wadium na rachunek UM w Ożarowie Mazowiec-
kim: PKO BP SA XVIII Oddział w Warszawie 15 1020 
1185 0000 4602 0019 2351 do dnia 20 września 
2013r., w tytule wpisując : „wadium-garaże Józefów”. 
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wyma-
ganej kwoty na ww. rachunek w określonym powyżej 
terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega 
opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena 
sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetar-
gu wraz z należnym podatkiem VAT jest płatna jedno-
razowo przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty 
umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba 
ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi 
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapo-
znać się z jego warunkami zawartymi w pełnym ogło-
szeniu i regulaminie wywieszonymi na tablicy informa-
cyjnej w UM w Ożarowie Mazowieckim oraz na stronie 
internetowej http://bip.ozarow-mazowiecki.pl.

Dodatkowe informacje możne uzyskać pod nr tel. 
22/7313258 lub w UM w Ożarowie Mazowieckim, ul. 
Kolejowa 2, pokój 202

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
/-/ Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza

Szanowni Państwo,
Chciałbym podziękować za wyrozumiałość i jedno-

cześnie przeprosić za niedogodności i braki w zaopa-
trzeniu w wodę podczas tegorocznych upałów. 

Rozwój naszego Miasta i Gminy w ostatnich kil-
ku latach znacznie wyprzedził rozwój infrastruktury 
(zwłaszcza wodociągowej), dlatego też w ciągu naj-
bliższych lat planowane są inwestycje związane z po-
prawą zaopatrzenia wodę mieszkańców naszej gminy 
(równomierność dostaw, poprawa ciśnienia). Obecnie 
w miarę możliwości fi nansowych podejmujemy doraź-
ne działania związane ze zmniejszeniem uciążliwości 
jakie Państwa dotykały w czasie tegorocznych upałów. 
Przed nami jednak jeszcze końcówka lata i możliwość 

wystąpienia kolejnych gorących dni, dlatego też jeśli 
wystąpią niedobory w zaopatrzeniu czy spadki ciśnie-
nia to w miarę możliwości zwracam się do Państwa z 
prośbą o ograniczenie podlewania ogrodów i trawni-
ków. 

Za wszelkie niedogodności jeszcze raz bardzo Pań-
stwa przepraszam w imieniu Energetyki Ożarów Ma-
zowiecki. 

Jednocześnie zachęcam Państwa do przekazywa-
nia wszelkich uwag i sugestii, które z całą pewnością 
wykorzystam podczas rozpoczętej przeze mnie reor-
ganizacji zakładu. 

Z wyrazami szacunku,
      Dyrektor Mariusz Malinowski

Niedobory wody
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Gmina Ożarów Mazowiecki została laureatem w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2013 w katego-
rii Najlepsza Gmina Miejsko-Wiejska. Gmina Ożarów Mazowiecki  została sklasyfi kowana na  wysokim 28 
miejscu.

W przygotowywanym już od dziesięciu  lat rankingu bierze się pod uwagę bardzo wiele kryteriów świadczą-
cych o jakości danej gminy.  Oceniano m.in. dynamikę wzrostu dochodów, wydatki na wspieranie organizacji 
pozarządowych, wydatki na gospodarkę mieszkaniową w latach 2009 – 2012, wyniki z testów szóstoklasistów 
oraz testu gimnazjalnego, liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, liczbę decyzji zaskarżanych do 
SKO oraz wydatki na promocję samorządu  i  preferencje podatkowe dla mieszkańców.

Celem rankingu jest sprawdzenie, które samorządy w największym stopniu dbają o rozwój i standard życia 
mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa fi nansowego.
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Szanowni Mieszkańcy, Zarządcy nieruchomości!

Przypominamy, że składając deklarację o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zobowiązaliście się Państwo do jej systematycznego 
uiszczania bez wezwania ze strony urzędu.

Jednocześnie informujemy, że każda osoba skła-
dająca deklarację otrzymała potwierdzenie jej przyję-
cia wraz z indywidualnym numerem konta bankowe-
go, na który należy dokonywać płatności w terminie 
do dn. 15-go każdego miesiąca. Opłatę można uiścić 
w placówkach pocztowych,  bankowych oraz w kasie 
urzędu.

Powyższy schemat postępowania wynika z zapi-
sów art. 6 h i 6i ustawy z dn. 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) oraz prawa miejsco-
wego (Uchwała Nr XXXIII/321/13  z dnia 14 marca 
2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi).

W związku z powyższym gmina nie przesyła Pań-
stwu faktur lub innych dokumentów tego typu.

www.ozarow-mazowiecki.pl/aktualnosci/gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-sprawy-biezace

Gospodarka odpadami – aktualności
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Dom Kultury “Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim  
od września proponuje:

- nauka gry na instrumentach keyboard, pianino, 
gitara, akordeon, fortepian, skrzypce

/lekcje indywidualne 30 minut - 35 złotych / 
zajęcia popołudniowe 

- nauka śpiewu – STUDIO PIOSENKI
/zajęcia indywidualne odpłatność 48 złotych za 

miesiąc 1 raz w tygodniu /
zajęcia popołudniowe 

- język angielski dla dzieci I grupa 3-5 lat II grupa 
od lat 6

/odpłatność 10 zł za zajęcia (30 min); zajęcia od-
bywają 2 razy w tygodniu/

- zajęcia fotografi czne i plastyczne dla różnych 
grup wiekowych 

/odpłatność 56 złotych 2 razy w tygodniu, 28 zło-
tych 1 raz w tygodniu /

zajęcia popołudniowe 

- zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 2 lat
/odpłatność 40 zł za miesiąc – 1 raz w tygodniu/

- zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-6 lat
/odpłatność 28 zł za miesiąc – 1 raz w tygodniu/

- ceramika dla dzieci
/odpłatność 72 zł za miesiąc zajęcia 1 raz w tygo-

dniu); więcej informacji na www.gliniarnia.pl 

- robotyka dla dzieci od lat 5 
/odpłatność 160 zł za miesiąc zajęcia 1 raz w ty-

godniu/

- kurs tańca - Panie solo
/odpłatność 70 złotych za miesiąc 1 raz w tygo-

dniu  godzina /
zajęcia popołudniowe 

- kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych 
/grupa początkująca i średnio zaawansowana/
/odpłatność 150 złotych od pary za miesiąc 1 raz 

w tygodniu /
zajęcia popołudniowe 

− baby dance (zajęcia integracyjno-rozwijają-
ce dla dzieci w wieku 2-3 lata z mamą/tatą )

/1 raz w tygodniu odpłatność 65 złotych/  
zajęcia  popołudniowe 

- zajęcia taneczno – rytmiczne (dzieci w wieku 
4-6 lat )

/1 raz w tygodniu odpłatność 65 złotych/
zajęcia popołudniowe 

- taneczny aerobic dla Pań
/odpłatność 60 złotych za miesiąc - 1 raz w tygo-

dniu /

- nowe zajęcia taneczne – Zumba 
/odpłatność za miesiąc 160 zł  za 8 zajęć (po 1 

godz.)/

- HIP - HOP i VIDEO CLIP DANCE
grupa  9-12 lat 
/odpłatność 80 złotych 1 raz w tygodniu /
zajęcia  popołudniowe 

- Zespół ludowy “Ożarowiacy” – różne grupy wie-
kowe

/ odpłatność 30 złotych 1 raz w tygodniu/      
zajęcia  popołudniowe 

- taniec nowoczesny i latynoamerykański dwie 
grupy wiekowe 7-10 lat i 10-13 lat 

/odpłatność 65 złotych za miesiąc 1 raz w tygo-
dniu/

zajęcia  popołudniowe 

- zajęcia dla Pań – taniec, pilates, relaks
/1 raz w tygodniu odpłatność za miesiąc 60 zło-

tych/
zajęcia popołudniowe

- nowe zajęcia teatralne dla dzieci od lat 8
/zajęcia 1 raz w tygodniu - zajęcia bezpłatne /
zajęcia popołudniowe 

- nowe zajęcia z wyrobu biżuterii
/zajęcia 1 raz w tygodniu – odpłatność 15 zł za 

zajęcia)

Propozycja zajęć Domu Kultury “Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 
na rok kulturalny 2013/2014
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- zespół muzyczno – wokalny seniorów “Ożarow-
skie Kumoszki” /zajęcia bezpłatne/

zajęcia przedpołudniowe

- Chór Kameralny “Ab Imo Pectore” 
/zajęcia bezpłatne – próby 2 razy w tygodniu/

SOBOTA W UŚMIECHU

- plastyka - zajęcia dla dzieci w wieku od 5 lat 
/poznawanie różnych technik malarskich i rysun-

kowych, robienie biżuterii, kwiaty z bibuły i inne / 
/ odpłatność 20 złotych za 1 zajęcia /

- Klub Gier intelektualnych GO 
/zajęcia bezpłatne/

Zapisy na w/w zajęcia przyjmujemy w sekreta-
riacie Domu Kultury “Uśmiech” 

w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 165, pok. 113
od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00 - 16.00
pod numerem telefonu 22  722 14 45

- pracowania plastyczna dla dzieci w wieku:
I grupa-3-5 lat
II grupa-6-10
odpłatność 56 zł za miesiąc, zajęcia 2 razy w ty-

godniu
- rzeźba i malarstwo sztalugowe
odpłatność 40 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygo-

dniu
- zajęcia teatralne dla dzieci
 zajęcia bezpłatne, 1 raz w tygodniu
- robótki ręczne dla dzieci i dorosłych
odpłatność 20 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygo-

dniu
- nauka gry na instrumentach (keyboard, piani-

no, akordeon, gitara)-lekcje indywidualne
odpłatność 35 zł za 30 min., zajęcia 1 raz w tygo-

dniu
- nauka śpiewu STUDIO PIOSENKI-zajęcia indywi-

dualne
odpłatność 48 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygo-

dniu
- fotografi a i animacja fi lmowa
odpłatność 30 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygo-

dniu
- zajęcia baletowe
I grupa-zajęcia rytmiczno - baletowe dzieci 3,5-5 lat

 II grupa-podstawy tańca klasycznego dzieci 6lat-wzwyż
 odpłatność 48 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygo-
dniu

- taniec dla dzieci
odpłatność 60 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygo-

dniu
- taniec ludowy i narodowy
odpłatność 30 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz tygo-

dniu

- taneczny aerobic 
odpłatność 50 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygo-

dniu
- nowe zajęcia-Zumbo aerobic
odpłatność 50 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygo-

dniu
- zajęcia wokalno - muzyczne dla seniorów “We-

sołe Wdówki”
zajęcia bezpłatne, 1 raz w tygodniu
- nowe zajęcia-Robotyka dla dzieci
odpłatność 40 zł za 1 zajęcia, 1 raz w tygodniu
- nowe zajęcia-Klub malucha
zajęcia bezpłatne, 1 raz w tygodniu

Zapisy na w/w zajęcia przyjmujemy w sekreta-
riacie Filii Domu Kultury “Uśmiech” 

w Józefowie
ul. Fabryczna 15
od poniedziałku do piątku 
w godzinach:
8.00-16.00 do 6.09.2013
12.00 – 20.00 od 9.09.2013
pod numerem telefonu 22  722 50 08

Filia Domu Kultury “Uśmiech” w Józefowie od września proponuje 
zajęcia popołudniowe:
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- zajęcia plastyczne – grupa 5-7 lat 
/odpłatność 28,-zł za miesiąc/
zajęcia popołudniowe
- robótki ręczne – dla dorosłych, 
/bezpłatnie/
zajęcia popołudniowe
- zajęcia teatralne  dla dzieci i młodzieży, 
/bezpłatnie/
zajęcia popołudniowe
- zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, 
/bezpłatnie/
zajęcia popołudniowe
- zajęcia rytmiczne dla dzieci 4-6 lat 
/odpłatność 32,-zł za miesiąc/
zajęcia popołudniowe
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży 
/bezpłatnie/
zajęcia popołudniowe
- zajęcia dla Pań : taniec, pilates, relaks, 

/odpłatność 60,-zł za miesiąc/
zajęcia popołudniowe
- nauka gry na gitarze 
/odpłatność 35,-zł za 30 minut/
zajęcia popołudniowe
- nauka gry na pianinie, 
/odpłatność 35 zł za 30 minut/
zajęcia popołudniowe
- spotkania dla seniorów 
zajęcia popołudniowe

Zapisy na w/w zajęcia przyjmujemy w sekreta-
riacie Filii Domu Kultury “Uśmiech”

w Broniszach
ul. Przyparkowa 15
od poniedziałku do piątku 
w godzinach:
8.00 – 16.00 do 6.09.2013
12.00 – 20.00 od 9.09.2013
pod numerem telefonu 510 284 791

Filia Domu Kultury “Uśmiech” w Broniszach od września proponuje 
zajęcia popołudniowe:

Na ożarowskiej “Mapie Pamięci” przybyło nowe 
miejsce przypominające wydarzenia ciągle jeszcze 
żywe, obejmujące okres kilku lat II wojny światowej, 
a wszystko to za sprawą odsłoniętej 27 sierpnia ta-
blicy informacyjnej mówiącej o działaniach związa-
nych z lokalną historią. Uroczystość poprowadziła 
Izabella Milczarek członek Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. 

Tablica powstała z inicjatywy dr Janusza Orsika 
oraz Tadeusza Zgutki we współpracy z Gminą Oża-

rów Mazowiecki. Pomysłodawcy chcieli przypomnieć 
Mieszkańcom naszej gminy, iż w czasie działań wojen-
nych, w kamienicy należącej do nieistniejącej już Huty 
Szkła  siostry Urszulanki prowadziły tajne komple-
ty, księża Pallotyni odprawiali msze w kaplicy, której 
funkcje pełniła świetlica,  tuż po wybuchu Powstania 
Warszawskiego utworzono tutaj szpital przeznaczony 
dla powstańców z walczącej Warszawy. 

W uroczystości udział wzięli Burmistrz Paweł Kanc-
lerz, Starosta Jan Żychliński, Przewodnicząca Rady 

Ku pamięci …
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Miejskiej Blanka Jabłońska, Rektor Seminarium Du-
chownego ks Tomasz Skibiński, siostra Iwona Kacz-
marczyk USJK, weterani walk o Wolną Polskę oraz 
mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego. Ceremonia od-
była się w obecności pocztów sztandarowych Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Gminy Ożarów 
Mazowiecki oraz ożarowskich szkół. Rozpoczynając 
uroczystość odsłonięcia tablicy Burmistrz Paweł Kanc-
lerz powiedział, iż wszyscy jesteśmy winni pamięć 
tych, którzy w trudnych wojennych czasach nie pa-

trząc na trudy, poświęcali się dla innych. Wydarzenia 
chronologicznie przedstawił dr Janusz Orsik Prezes 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Nr 
7 “Jaworzyn” a  ks Tomasz Skibiński poświęcając ta-
blicę dodał, iż w sprawie wymienionego tam księdza 
Pellowskiego, zamordowanego w obozie koncentracyj-
nym w Auschwitz, toczy się proces beatyfi kacyjny. Po 
wysłuchaniu Hymnu i Modlitwy Obozowej delegacje 
poszczególnych środowisk złożyły kwiatki i wiązanki.

Leszek Tokarczyk

Foto Dom Kultury ‘Uśmiech”  Marzena Kałuzna
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Projekt zakładał organizację I Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru – Ożarów Mazowiecki 2013 w lipcu 
lub sierpniu.Przedsięwzięcie miało na celu promocję  
kultury ludowej nie tylko na terenie Gminy Ożarów Ma-
zowiecki, także w miejscowościach ościennych. Pomy-
słodawcą zorganizowania koncertów pokazujących 
nie tylko nasz folklor, ale również folklor z różnych 
stron świata był Pan Burmistrz Paweł Kanclerz. Dzię-
ki jego staraniom zespół ludowy „Ożarowiacy” został 
zaproszony w roku ubiegłym do udziału w festiwalu 
do miejscowości Ausonia we Włoszech i tam zrodził 
się pomysł  zorganizowania takiego przedsięwzięcia 
u nas w naszej Gminie, przeniesienia tak kolorowych 
parad i koncertów na ulicę naszego miasta i pokaza-
nia atrakcyjności kultury tradycyjnej. Realizacją tak 
dużego projektu zajmowaliśmy się już od stycznia 
bieżącego roku i proszę mi wierzyć, że nie było pra-
cownika w Domu Kultury „Uśmiech”, który nie byłby 
zaangażowany w to przedsięwzięcie. Pisanie projektu, 
programu pobytu dla zespołów, szukanie noclegów 
dla tak licznej grupy uczestników, niezliczona ilość 
maili, które Pani Viola cierpliwie tłumaczyła i wysyła-
ła zespołom, choreografi a i muzyka do programów, 
które instruktorzy zespołu „Ożarowiacy” Małgorzata 
Wojciechowska i Waldemar Dąbrowski przygotowy-
wali.To tylko mała część spraw do załatwienia z ca-
łego przedsięwzięcia. Oczywiście otrzymaliśmy dużą 
pomoc, za którą bardzo dziękuję, ze strony naszych 
współorganizatorów. Podziękowania dla Pana Staro-
sty Jana Żychlińskiego, który zaoferował nam pomoc 
w zakwaterowaniu jednego z zespołów, jak również 
dla PanaTadeusza Złotkowskiego Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ożarów”, który udostępnił nam teren 
do organizacji dwóch dni Festiwalowych. Bardzo dzię-
kuję również pozostałym współorganizatorom, którzy 
bez zastanowienia podjęli się zorganizowania pozo-
stałych koncertów poza naszą gminą. Pierwszy inau-
guracyjny koncert zorganizował Pan Tomasz Tymofty-
jewicz Wójt Gminy Kampinos, natomiast drugi Pan 
Dariusz Sitarski Dyrektor Centrum Kultury w Błoniu.

Szanowni Państwo, celem naszego I Festiwalu była 
popularyzacja kultury ludowej, kultywowanie tradycji 
ludowych, rzemiosła i wyrobów artystycznych, jak rów-
nież przedstawienie jej w atrakcyjnej formie, zachę-
cenie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zajęciach 
zespołów ludowych na terenie Gminy i Powiatu. 

W naszym wydarzeniu podczas 5 dni festiwalowych 
zaczynając od miejscowości Kampinos, przez Błonie, 
Józefów oraz pozostałe dwa dni koncertowe w Ożaro-
wie Mazowieckim zaprezentowały się zespoły ludowe 

„MYGDONIA” z Grecji, AKUD „MIRCHE ACEV” z Ma-
cedonii, „KVITY UKRAINY” z Ukrainy, „NAPSUGÁR” 
z Węgier i oczywiście nasz zespół „Ożarowiacy”.Każ-
dego dnia koncert rozpoczynali polonezem „Ożarowia-
cy”. Każdego dnia na scenie tańczyło około 200 osób 
a nasi goście prezentowali różne, oryginalne stroje 
i programy, za które otrzymywali gromkie brawa. 

Na terenie naszej Gminy pierwszy koncert, jak już 
wcześniej wspomniałam, odbył się w Józefowie przy Filii 
Domu Kultury „Uśmiech”. Gości i artystów, którzy dali 
kolejny, wspaniały koncert, powitali pan Paweł Kanclerz 
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki i pani 
Blanka Jabłońska Przewodnicząca Rady Miejskiej.

27 lipca w Ożarowie Mazowieckim imprezę rozpo-
częła uliczna parada. Z Parku Miejskiego roztańczony 
i barwny korowód przeszedł osiedlowymi uliczkami na 
boisko na osiedlu Floriana. Zgromadzoną publiczność 
powitali ponownie Burmistrz, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej igospodarz terenu pan Tadeusz Złotkow-
ski, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”. So-
botnia impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem 
i poczęstunkiem grillowym w Julinku na terenie, gdzie 
zakwaterowane były zespoły. Wspólne biesiadowanie, 
nauka tańców i zabaw charakterystycznych dla regio-
nu, z którego zespół pochodził towarzyszyły nam do 
późnych godzin wieczornych. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć naszej ludowej zabawy „mam chusteczkę 
haftowaną”.

Podczas każdego festiwalu grupy koncertujące 
wykorzystują czas wolny na zwiedzanie. Nasi goście 
wybrali się do Żelazowej Woli i Warszawy. Zwiedzanie 
stolicy zakończyło się niespodzianką, goście zostali 
zaproszeni na uroczysty obiad do Pałacu Prymasow-
skiego, który przygotowała fi rma ZPR Express, współ-
pracująca z nami przy Festiwalu w zakresie noclegów 
i wyżywienia dla grup festiwalowych.

28 lipca ostatni dzień festiwalu zakończyliśmy uro-
czystą mszą świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Ożarowie Mazowieckim, którą odprawił ksiądz 
Michał Borowski. Na zakończenie kapele festiwalowe 
wspólnie zagrały pieśń naszego Papieża Jana Pawła II 
–„Barkę”.

W tym dniu podczas koncertu fi nałowego wszyst-
kie zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy 
a na zakończenie zaprosiły zgromadzonych widzów do 
wspólnej zabawy, ucząc swoich narodowych tańców. 

Imprezie towarzyszył również Kiermasz Sztu-
ki Ludowej i Rzemiosła Artystycznego. Można było 
obejrzeć: haft, koronkę, wycinankę łowicką, garncar-
stwo, malarstwo, zabawkę ludową, rzeźbę w drewnie 

Ożarowskie Międzynarodowe  Lato z Folklorem
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i w glinie, toczenie na kole garncarskim, 
plecionkarstwo ze słomy i wikliny. Każdy 
na pewno z zaciekawieniem oglądał te lu-
dowe cudeńka a niektóre z nich trafi ły do 
naszych domów. Na tej imprezie nie mo-
gło zabraknąć oczywiście Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Święcic i Piotrkówka Małego. 
Panie przygotowały na dwa dni Festiwalo-
we poczęstunek dla uczestników imprezy, 
tradycyjne potrawy barszcz biały, czerwo-
ny, bigos, chleb ze smalcem, ciasta i wiele 
innych potraw mogli po raz pierwszy popró-
bować nasi europejscy goście.

Szanowni Państwo, zrealizowanie tego 
niezwykłego wydarzenia kulturalnego, któ-
re jak do tej pory jest  jedną z największych 
tego typu imprez w regionie, było możliwe 
również dzięki pomocy sponsorów, którym 
bardzo dziękujemy za wsparcie fi nansowe 
przy organizacji Festiwalu, fi rmom: BACCA-
RA, PERI, PFISTERER, KOMPANIA BUDOW-
LANA AT, DELIKATESY BOGUSI I JACKA, HO-
TEL LAMBERTON.

Dziękuję również wolontariuszkom, Pa-
niom: Annie Smaga, Annie Habot, Annie 
Gruber, Ninie Gruber, Marcie Pytka i Mary-
si Miłek, które poświęciły swój wolny czas 
i bardzo nam pomogły jako tłumaczki i pi-
lotki zespołów festiwalowych. Oczywiście 
liczymy na pomoc w roku przyszłym.

Podziękowania także dla pracowników 
Domu Kultury „Uśmiech”, którzy postarali  
się o to, aby poziom zarówno artystyczny, 
jak i organizacyjny tej imprezy nie odstawał 
od tych już organizowanych. Jednocześnie 
jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, które 
na pewno pomogą nam w roku przyszłym 
w naszej pracy przy festiwalu. Podzięko-
wania dla pani instruktor Małgorzaty Woj-
ciechowskiej prowadzącej 4 koncerty fe-
stiwalowe i podziękowania dla wszystkich, 
których nie sposób wymienić a pomogli 
nam w większym lub mniejszym stopniu 
w tym przedsięwzięciu.

„Kultura ludowa jest wielkim skarbem, 
którego nie wolno zakopać, lecz trzeba 
z niej ciągle czerpać” - powiedział Papież 
Jan Paweł II, starajmy się o tym nie zapo-
minać.

Alina Holk

I Międzynarodowy Festiwal Folkloru zyskał akceptację 
Mieszkańców Gminy, o czym świadczy powyższy list, który 
wpłynął do Redakcji Informatora Ożarowskiego.
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W tym roku harcerze ze Szczepu Baza wybrali się 
na Międzynarodowy Zlot Harcerzy i Skautów, który zo-
stał zorganizowany z okazji setnej rocznicy urodzin bł. 
ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego – pa-
trona harcerzy. 

Wyruszyliśmy pociągiem do Torunia, aby wraz 
z dwoma tysiącami innych harcerzy poznać smak 
przygody.

W czasie zlotu odwiedził nas prezydent RP – druh 
Bronisław Komorowski wraz z małżonką, którzy wzięli 
udział w naszym apelu inauguracyjnym i przygotowa-
nych dla nich zajęciach.

Dni na zlocie wypełnione były mnóstwem atrakcji 
i różnorodnym programem. Pierwszym wyzwaniem 
dla nas były zajęcia z SURVIVAL’u, na których uczyli-
śmy sztuki przetrwania w warunkach ekstremalnych. 
Profesjonalna ekipa z SurvivalTech, nauczyła nas jak 
rozpalać ogień za pomocą krzesiwa, battonowania, 
robienia pukli – pierzastych patyków, czy fi ltrowania 
brudnej wody tak, aby stała się zdatna do picia. Na-
stępnego dnia czekała nas kolejna niezapomniana 
przygoda, czyli spływ kajakowy na przepięknej, czystej 
rzece Brdzie. Na zajęciach „4FUN” mieliśmy możli-
wość beztroskiej zabawy na różnego rodzaju dmucha-
nych atrakcjach, takich jak ścianka wspinaczkowa, 
gigantyczne zapasy, czy bungee-run. 

Harcerskie przygody w Toruniu, czyli Wicek 2013

W niedzielę uczestniczyliśmy we mszy świętej dzię-
kując bł. ks. phm. S. W. Frelichowskiego za opiekę nad 
nami, a na zakończenie zlotu zrobiliśmy sobie wspól-
ne pamiątkowe zdjęcie i braliśmy udział w grze po 
Toruniu, dzięki której poznaliśmy sekrety toruńskiego 
starego miasta. 

Wspomnienia zlotowe zostaną w nas na długo, 
zdobyte doświadczenie jest dla nas bezcenne, a zna-
jomości zawarte z harcerskimi braćmi już dziś zmie-
niają się w zażyłą przyjaźń. 

Julia Dąbrowska
pwd. Agnieszka Galant

W dniach 23 – 28 lipca 2013 roku dane mi było 
uczestniczyć w I Międzynarodowym Festiwalu Folkloru 
odbywającym się na terenie gminy Ożarów Mazowiec-
ki. Pomysł na taką imprezę zrodził się w zeszłym roku, 
kiedy Ożarowiacy uczestniczyli w podobnym festiwalu 
we Włoszech. Pan Burmistrz Paweł Kanclerz realizując 
swoje włoskie postanowienie przy współpracy z Panią 
Aliną Holk dyrektorem Domu Kultury Uśmiech, dostar-
czył mieszkańcom wielu wspaniałych chwil i okazji do 
poznawania folklorystycznej tradycji rodzimej oraz eu-
ropejskiej.

Na cały okres trwania festiwalu powierzono mi 
funkcję pilota jednej z grup. Podczas dwóch burzli-
wych zebrań organizacyjnych, z racji mojego senty-
mentu do krajów bałkańskich, przydzielono mi zespół 
z Macedonii. Zadaniem opiekunów grup była pomoc 
językowa, organizacyjna w czasie koncertów jak rów-
nież pilotowanie tras dojazdowych na koncerty czy do 
miejsc, które goście odwiedzali w czasie wolnym od 
obowiązków festiwalowych.

Moje doświadczenie i wrażenia wyniesione z festi-
walu na zawsze odmieniły moje zapatrywania na zna-
czenie i wartość kultury i tradycji ludowej. Nauczyły 

mnie patrzeć na nią przez pryzmat konkretnego czło-
wieka, pozwoliły zrozumieć, że bariery polityczne czy 
etniczne a nawet językowe, znikały w obliczu wspólno-
ty, jaką tworzyły wśród uczestników muzyka, taniec. 

Nie byłoby mnie na tym wydarzeniu gdyby nie oso-
ba, która współpracowała ze mną przez wszystkie dni 
festiwalu. Była to moja koleżanka Anna Smaga, któ-
rej bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Wraz 
z czwórką pozostałych wolontariuszy zauważyłyśmy 
ogromny sentyment, z jakim wszyscy uczestnicy wy-
jeżdżali po festiwalu z Polski. Czy liderzy grup czy też 
członkowie zespołów – wszyscy okazywali żywe zainte-
resowanie powrotem na podobną imprezę w przyszło-
ści. Pojawiły się również zaproszenia ze strony węgier-
skiej, greckiej i macedońskiej na tamtejsze festiwale. 
Nie pozostaje, więc nic innego jak tylko kontynuować 
tę świeża tradycję motywując wszystkich chętnych do 
zasilenia szeregów Zespołu Ludowego Ożarowiacy 
pod kierunkiem artystycznym Pani Małgorzaty Wojcie-
chowskiej oraz muzycznym Pana Waldemara Dąbrow-
skiego.

Anna Habot

Wolontariat na ludowo
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W dniach 15-28.07.2013 r. ponad stu zuchów 
i harcerzy Hufca ZHP Błonie wypoczywało na kolonii 
zuchowej oraz obozie harcerskim w Szklanej Hucie.

W tym roku fabuła naszego harcerskiego wypoczyn-
ku opierała się na elementach żeglarstwa z racji tego, 
że zdecydowaliśmy się, aby miejscem obozowania był 
teren nadmorski. Już dawno nasza harcerska zało-
ga nie zrzeszała podczas jednej akcji letniej zuchów 
i harcerzy z Płochocina, Bożej Woli, Błonia, Ołtarzewa 
i Kampinosu.

Kolonia zuchowa pod hasłem “statek wesołych 
piratów” wraz z obozem harcerskim pod banderą 
“morskich opowieści” dzielnie ze sobą współpracowa-
ły w wielu wspólnie podjętych wyprawach. Słoneczne 
dwa tygodnie minęły nam na warsztatach z tereno-
znawstwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, su-
rvivalu, zajęciach wprowadzających w elementy że-
glarstwa, grach harcerskich, zajęciach sportowych, 

OBÓZ HUFCA ZHP BŁONIE – Cała, naprzód!

ogniskach harcerskich, podchodach, a także space-
rach nadmorskich oraz plażowaniu. Ponadto nie obe-
szło się bez zwiedzenia najatrakcyjniejszych miejsc 
turystycznych wybrzeża: przemierzyliśmy Ruchome 
Piaski na terenie Słowińskiego Parku Narodowego 
oraz odwiedziliśmy Fokarium w Sarbsku, starsi harce-
rzy natomiast zawędrowali do latarni morskiej w Stilo. 
Wielkim przeżyciem dla każdego uczestnika wyjazdu 
był z pewnością uroczysty apel kończący obóz, jaki od-
był się na plaży. Pełen godności był zuchowy i harcer-
ski meldunek składany przełożonemu na tle spokoj-
nie falującego morza. 

Za nami dwa tygodnie pełne uśmiechu, przygody, 
zabawy, radości, wyzwań i pasji, a także wspaniałej 
pogody!

W imieniu swoim oraz kadry obozu Hufca ZHP 
Błonie pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
osobom za okazane nam wsparcie przy organizacji 
naszego wyjazdu.

phm. Monika Psujek
komendant obozu

KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

3 września
Debata społeczna mieszkańców dot.poprawy bezpie-
czeństwa , w ramach rzadowego programu „Razem 

Bezpieczniej“ (Sala Widowiskowa)
8 września

Dożynki Gminne w Płochocinie
26 września

spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku połączo-
ne z wykładem nt. Ożarowa Mazowieckiego

22 września
niedziela godz. 17.00 – spotkanie autorskie pani Gai 

Kołodziej organizowane przez Bibliotekę Publicz-
ną w Ożarowie Mazowieckim. 

29 września 
godz. 16.00 wieczorek taneczny dla seniorów. 

Cena biletu 12 zł/osoby!!!

w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

5 września
godz. 17.00 – 18.00 - zebranie Rady Sołeckiej

7 września
godz. 16.00 – spotkanie Rady Sołeckiej z miesz-

kańcami Bronisz
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Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Blanka Jabłońska,

Prezesi Mazurkas Conference Centre
Pan Andrzej Bartkowski i Pan Andrzej Hulewicz 

mają przyjemność zaprosić
Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki 
na koncert pt. „Pod dachami Moskwy”

w dniu 6 października 2013 r. o godzinie 18.00 
w sali koncertowej Hotelu Mazurkas 

Bezpłatne wejściówki na koncert do odbioru 
od 23 września w siedzibie organizatora: sekretariat Domu Kultury 

„Uśmiech” ul. Poznańska 165, pokój 113, I piętro 
oraz w recepcji Hotelu Mazurkas

Więcej informacji pod numerem telefonu 7221445 i na plakatach.

Liderzy polskiej kadry Wojciech Baran i Aleksandra 
Goss triumfowali w I Roller Cup Ambra w Ożarowie Ma-
zowieckim. To było prawdziwe święto dla miłośników 
jazdy na rolkach. W pierwszych, historycznych zawo-
dach Roller Cup wystartować mógł każdy. Wystarczyło 
mieć rolki i kask. Program imprezy obejmował wyścigi 
dla dorosłych, młodzieży, dzieci, a nawet przedszko-
laków. Rywalizacja rozegrała się na rundzie liczącej 
6140 metrów, wytyczonej ulicami Ożarowa Mazowiec-
kiego.

Najdłuższy dystans Open wynosił ponad 30 km 
(5 rund). Po pasjonującym fi niszu najszybszy na me-
cie okazał się Wojciech Baran, przed Bartoszem Choj-
nackim (obaj Mapei BDC Ambra), a trzecie miejsce 
zajął Mirosław Pawelec (Zicoracing Team).

- Doskonała organizacja i znakomita atmosfera 
– mówił na mecie Wojciech Baran. – Ci co nie przyje-
chali do Ożarowa Mazowieckiego, niech bardzo żału-
ją. Jest tu świetna runda z bardzo dobrą nawierzchnią 
do jazdy szybkiej na rolkach. Oby więcej właśnie ta-
kich imprez. A sam fi nisz? Z Bartkiem Chojnackim na 
co dzień jesteśmy kolegami, ale podczas walki o zwy-
cięstwo żadnych sentymentów nie było. Cieszę się, że 
udało mi się wygrać po tak zaciętym pojedynku.

W rywalizacji kobiet zwyciężyła liderka Pucharu 
Świata Aleksandra Goss (Zicoracing Team UKS Zryw 
Słomczyn). Druga była Aleksandra Szymkiewicz (UKS 
Orlica Duszniki Zdrój), a trzecia Anita Parkot (UKS Gim 
Dwójka Tomaszów Lubelski) 

- Za dwa tygodnie wyjeżdżam na Puchar Świata do 
Kolumbii, a w Ożarowie Mazowieckim miałam dobry 
sprawdzian przed tymi zawodami – powiedziała po wy-
ścigu Aleksandra Goss. – Byłam ciekawa, jak wypad-
nie debiut Roller Cup i teraz mogę śmiało przyznać, 

że była to wspaniała impreza. Debiut udany. Zawody 
zostały zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. 
Ścigało się około stu zawodników w komfortowych wa-
runkach. To była doskonała promocja jazdy szybkiej 
na rolkach.  

Wyścig Fitness był przejazdem na trasie liczącej 
prawie 12,5 km (2 rundy). Na tym dystansie wszystkie 
miejsca na podium przypadły zawodnikom WSR Pol-
skater Rollerblade Warszawa. Wygrał Łukasz Warchoł, 
przed Tomaszem Grzybem i Przemysławem Pyzelem. 
Natomiast wśród kobiet triumfowała Marta Jarecka, 
przed Dominiką Karaś i Joanną Nowakowską (wszyst-
kie z Warszawy). Ponadto dzieci i młodzież miały do 
pokonania 950 metrów, a przedszkolaki – 500 me-
trów.

Na najlepszych czekały atrakcyjne nagrody wręczo-
ne podczas efektownej dekoracji I Roller Cup Ambra 
z udziałem współorganizatorów imprezy: burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego Pawła Kanclerza, wicestaro-
sty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pawła Bia-
łeckiego oraz byłych kolarzy zawodowych Grzegorza 
Wajsa i Jarosława Chojnackiego.

I Roller Cup Ambra został zorganizowany przy 
współpracy z Urzędem Miejskim w Ożarowie Mazo-
wieckim, Powiatem Warszawskim Zachodnim, Fun-
dacją Sport i Poland Bike. A kolejny, tym razem dwu-
dniowy II Roller Cup odbędzie się w weekend 21-22 
września w warszawskim Wilanowie.

Więcej na www.rollercup.pl i www.facebook.com/
Fundacja.Sport

Roller Cup Ambra w Ożarowie dla Barana i Goss
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Dnia 7 czerwca 2013 roku w oddziale przedszkol-
nym czwartej grupy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożaro-
wie Mazowieckim odbył się Dzień Rodziny. 

Program uroczystości składał się z dwóch części. 
Najpierw rodzice z „modułowej” zerówki przygotowali 
dla swoich pociech niespodziankę. Specjalnie na tę 
okazję wystawione zostało przedstawienie pod tytu-
łem „Zamieszanie w Krainie Bajek”. Dla dzieci było to 
wyjątkowe przeżycie, gdyż główne role grali ich rodzi-
ce, rodzeństwo oraz pani pomagająca w grupie.

Rodzice wykazali godne pochwały zaangażowa-
nie w całokształt uroczystości stawiając się licznie na 
próbach, ucząc się ról, przygotowując przepiękne ko-
lorowe stroje, oraz bajkową scenografi ę. Każdy z ze-
branych miał okazję podziwiać dekoracją pochodzącą 
z iście bajkowej krainy. 

Zobaczyć można było żywe kwiaty doniczkowe, 
choinki oraz tiulowe niebo zawieszone pod sufi tem. 
Przez jedną z mam uszyta została pokaźnych rozmia-
rów kurtyna stanowiąca tło, na którą podoczepiano 
wykonane ręcznie elementy krajobrazu. Słychać było 
także dochodzący z boku kojący śpiew ptaków.

W trakcie spektaklu na chwilę można było prze-
nieść się w świat fantazji, w której Złe Wróżki pomie-
szały wszystkie baśnie. Tak Jaś i Małgosia uciekając 
przed Babą Jagą spotkali Czerwonego Kapturka, Baba 
Jaga zaprzyjaźniła się z 7 Krasnoludkami, a Kot w Bu-
tach, nie mógł odnaleźć swojego Janka. Był też Wilk, 
a także Król Baj, który wszystkich uratował i pomógł 
wrócić do swoich bajek.

Do przedstawienia przygotowana została odpo-
wiednia oprawa muzyczna, dzięki której każda z po-
staci wychodziła na scenę z towarzyszeniem piosenki 
adekwatnej do swojej postaci. 

Na zakończenie nasi bajkowi bohaterowie oraz 
wszystkie dzieci zaśpiewały razem piosenkę pocho-
dzącą z „Akademii Pana Kleksa” pod tytułem „Witaj-
cie w naszej bajce”. Przedstawienie spodobało się tak 
bardzo, że piosenka wykonywana była dwukrotnie.

Dzieci oraz wszyscy zebrani goście z radością 
i śmiechem podziwiały występujących rodziców na 

scenie, a następne przedstawiły przygotowaną przez 
siebie część artystyczną.

Składały się na nią wiersze i piosenki dla mamy 
i taty. Dzieci mogły pobawić się także po raz pierwszy 
w małych konferansjerów, zapowiadając swoje wystę-
py.

Na końcu uroczystości rodzice oraz dzieci wymieni-
li się podarunkami i wspólnie zasiedli do przygotowa-
nego poczęstunku. 

Wszystkim rodzicom biorącym udział w naszym 
Dniu Rodziny należą się wielkie brawa i podziękowa-
nia!!!

Agata Gałązka

W dniu 7 czerwca 2013 roku uczniowie, rodzice 
i wychowawcy klasy IIe (klasy integracyjnej) ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, spotkali 
się na wspólnym ognisku. Impreza ta odbyła się z oka-
zji Dnia Rodziny. Gospodarzem naszego spotkania 
był ksiądz Jacek Smyk, proboszcz parafi i w Ołtarze-
wie. Zabawa rozpoczęła się od Sportowego Turnieju 
Rodzinnego. Uczniowie i rodzice startowali w różnych 
konkurencjach. Dzieci i mamy wykazywały się swoją 
sprawnością i pomysłowością. Były wyścigi z woreczka-
mi i ringo na głowie, zabawy zręcznościowe z użyciem 
plastikowych obręczy i rakietek z lotkami do badmin-
tona. Panowie biegali z wiaderkami z owsem i rzucali 
podkową do celu. Po sportowych zmaganiach wszyscy 
biesiadowali przy ognisku. Zabawa na świeżym powie-
trzu wszystkim poprawiła humory i zaostrzyła apety-
ty. Impreza trwała do późnych godzin wieczornych. 
Wspólne spotkanie zintegrowało rodziców, którzy 
w pozaszkolnej scenerii i w miłej atmosferze spędzili 
czas na zabawie i ruchu na świeżym powietrzu. To był 
niezapomniany wieczór. 

Dziękujemy księdzu Jackowi Smykowi, probosz-
czowi parafi i w Ołtarzewie, za gościnność i możli-
wość miłego spędzenia czasu na ognisku integra-
cyjnym. 

Uczniowie, rodzice i wychowawcy klasy IIe  

Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
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WYDARZENIA SPORTOWE

22 czerwca 2013r. w ramach funduszu sołeckie-
go odbył się Drugi Piknik Wiejski na użyczonej przez 
Pana Bogdana Sadowskiego działce przy ul. Poznań-
skiej 408.

Piknik rozpoczęliśmy o godz. 13 zabawami i kon-
kursami dla dzieci prowadzonymi i przez Panią Agatę 
Bobrzyńską z zespołem; BOMADANCE’’. Następnie ok. 
godz.15 swój program artystyczny dla dzieci przedsta-
wił zespół teatru ZŁOTY DUKAT. W programie teatru 
były piosenki, gry, zabawy, malowanie buziek oraz 
konkursy z nagrodami. Fundatorami nagród byli wła-
ściciele fi rm, które to działają na terenie naszej Wsi 
Ołtarzew, i w tym miejscu chcę gorąco podziękować 
naszym sponsorom;

Panu Markowi Perkowskiemu właścicielowi fi rmy 
WILLA STUDIO z siedzibą w Ołtarzewie przy ul. Po-
znańskiej 466 za dostarczenie piłek futbolowych oraz 
rakietek do tenisa stołowego.

Panu Jarosławowi Antosiewiczowi właścicielowi 
fi rmy ANTEX [zabezpieczenia ładunkowe] z siedzibą 
w Ołtarzewie przy ul. Poznańskiej 466 za dostarcze-
nie kredek i bloków rysunkowych.

Serdeczne podziękowanie składam Fabryce Cia-
stek DR. GERARD z siedzibą w Ożarowie Mazowiec-
kim [dawny kabel] a w szczególności Pani Kierownik 
Biura Beacie Barańskiej za dostarczenie nieodpłatnie 
na nasz Piknik swoich wyrobów.

Podczas trwania imprez dla dzieci serwowany był po-
częstunek Udział w imprezie wzięło ok.40 dzieciaków.

Po godz. 18-tej. rozpoczęła się zabawa taneczna 
dla dzieci i dorosłych prowadzona przez zespół BOMA-
DANCE. Poczęstunek został przygotowany przez fi rmę 
cateringową IZABELA z siedzibą w Borzęcinie.

Na Piknik przybyło ok. 170 mieszkańców Wsi Oł-
tarzew.

Chcę złożyć gorące podziękowanie wszystkim 
uczestnikom Pikniku, oraz tym którzy pomagali mi 
w organizacji tego przedsięwzięcia

SOŁTYS WSI OŁTARZEW
Tadeusz Lubański

Sprawozdanie z Pikniku Wiejskiego w Ołtarzewie

W dniu 26.05.2013r., dzięki przyznaniu funduszy 
przez Pana Burmistrza oraz Radę Miejską, miesz-
kańcy z Piotrkówka Małego i Strzykuł mogli pojechać 
i podziwiać  zakątki najstarszego miasta w Polsce To-
runia.

Toruń położony jest nad Wisłą i szczyci się wspa-
niałymi zabytkami oraz niezwykłą historią.

Każdy kto odwiedzi to miasto, musi zwiedzić dom 
Mikołaja Kopernika, Planetarium, pomnik Kopernika, 
przepiękną Starówkę i spróbować przepysznych pier-
ników. Uczestnicy wycieczki brali udział w wypiekaniu 
od podstaw Toruńskich pierników. Grupa młodych 
ludzi która prowadziła warsztaty z wypiekania pierni-
ków zabawiała nas znakomicie, poznaliśmy wszystkie 
przyprawy potrzebne do tego wypieku.

Kolejnym elementem wycieczki był seans w Plane-
tarium, wszyscy wyszli pod ogromnym wrażeniem. Na-
stępnie udaliśmy się na obiad, po obiedzie był dalszy 

ciąg zwiedzania miasta. Do domu wróciliśmy około 22 
wszyscy byli bardzo zadowoleni. 

Bardzo dziękuje w imieniu swoim oraz wszystkich 
mieszkańców za przyznanie funduszy.

Maria Dominiak 
Sołtys wsi Piotrkówka Małego i Strzykuł

Sprawozdanie z wycieczki do Torunia
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ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

Niby nic…
a tak to się zaczęło…

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: 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 !!!

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY
UZALEŻNIEŃ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
oraz
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DLA RODZIN ORAZ OSÓB
Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ
I PRZEMOCĄ DOMOWĄ
ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 – 20 – 09

w każdy czwartek w godz. 18.00 - 20.00
(Dyżur pełnią członkowie GKRPA)

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje 
można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 165, tel. (22) 731-32-57 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 312

OFERTA 
PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO 
UZALEŻNIEŃ

PONIEDZIAŁEK
17.00 – 18.00
Konsultacje indywidualne z terapeutą
18.00 – 20.00
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych początkują-
cych
Zajęcia z terapeutą
WTOREK
17.00 – 20.00

Konsultacje indywidualne i spotkania grupowe
dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
ŚRODA
16.00 – 20.00
Spotkania z terapeutą 
dla osób z długim stażem abstynenckim
(alkohol, narkotyki, hazard i inne)
CZWARTEK
18.00 - 20.00
Dyżury członków 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PIĄTEK
15.00 – 16.00  Zajęcia dla młodzieży - Grupa I
16.00 – 19.00  Zajęcia dla młodzieży - Grupa II

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ
601 939 514 – od poniedziałku do piątku
22 722 20 09 – każda środa w godz. 18.00-19.30

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…
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KĄCIK ADOPCYJNY

Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

Bruno

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znale-
zienia psa:

1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, 
podając dokładne dane dotyczące zaginięcia (datę, 
opis psa) oraz swoje dane, tel. (22) 731-32-37

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Śro-
dowiska czy zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, 
to zgłosić zaginięcie pod numer telefonu, który jest 
podany w kąciku adopcyjnym Informatora oraz Straży 
Miejskiej, tel. (22-721-26-50)

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy 
o telefony po godzinie 17.00

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. 

Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy.
507-415-468, 602-655-645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka a chcesz po-
móc fi nansowo 

Będziemy wdzięczni za każda złotówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwie-
rząt – Viva

z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

SzczeniakiPikuś

Fafi k

Świątek

Lucek

Szczeniak
– suka Danio

Kuba
Szczeniak
– pies Sagan Frugo






