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Gmina Ożarów Mazowiecki
w rankingach Rzeczpospolitej w 2016 r.

Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich Gmina Ożarów 

Mazowiecki uplasowała się na:

•  4 miejscu w kategorii „Innowacyjne gminy”,

•  17 miejscu w kategorii Europejski samorząd (wartość 
pozyskanych środków unijnych, awans z miejsca 65 w roku 
2015), przy jednocześnie najwyższej wartości podpisa-

nych w 2015 r. umów o dofi nansowanie w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca (880,00 zł na osobę).
•  42 miejscu w ogólnym rankingu gmin dobrze zarządza-

nych. 

Ranking gmin przeprowadzany jest corocznie przez dziennik 
„Rzeczpospolita”. Kapituła, której przewodniczy prof. Jerzy 
Buzek, ocenia gminy w podziale na 3 grupy: miasta na pra-

wach powiatu, gminy wiejskie oraz gminy miejskie i miejsko-
-wiejskie. Kryteria oceny obejmują m.in. dynamikę wydatków 
majątkowych i dochodów własnych, wartość pozyskanych 
środków unijnych, ale także innowacyjność, system zarządza-
nia, dialog społeczny, edukacja. W ten sposób Rzeczpospolita 
„…nagradza najlepszych, czyli tych, którzy dbają o rozwój 
swoich gmin, podnoszą jakość życia mieszkańców przy jed-
noczesnym zachowaniu bezpieczeństwa fi nansowego…”
Oprac. na podstawie dodatku do Rzeczpospolitej nt 167 (10500) 
z dnia 19.07.2016 r. Ranking samorządów 2016.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

Referat Funduszy Zewnętrznych  Urzędu Miejskiego
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  Najzdolniejszym uczniom III klas Gimnazjum wręczo-
no nagrody „Ożarowskie perełki”, które otrzymali:
•  Marta Chmielniak – uczennica Gimnazjum im. Bo-

haterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie 
Mazowieckim, w kategorii matematyczno-przy-
rodniczej,

•  Karolina Laskowska – uczennica Gimnazjum im. Boha-
terów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim, w kategorii matematyczno-przyrodniczej,

•  Hanna Wąsowska – uczennica Gimnazjum im. K.I. 
Gałczyńskiego w Płochocinie w kategorii arty-
stycznej,

•  Jakub Smoliński – uczeń Gimnazjum im. Bohate-
rów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim, w kategorii sportowej,

•  Aleksandra Kanka – uczennica Gimnazjum im. Bo-
haterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie 
Mazowieckim, w kategorii humanistycznej.

OŚWIATA

1. Podpisano umowy:

  z wykonawcą: PPUH Budowa i Naprawa Dróg „EFEKT” 
Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie na modernizację na-
wierzchni dróg na terenie Gminy Ożarów Maz.: Szkol-
nej, Pogodnej, Za lipami, Ogrodowej
za cenę ofertową brutto: 321.030,00 zł

  z wykonawcą: KOMATRANS Przewóz Osób Paweł Moń-
ko z siedzibą w Pruszkowie na usługi uzupełniające do 
umowy Nr RZP.272.28.24.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 
r. dotyczące usług na dowóz czworga uczniów niepeł-
nosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowieckie do 
Szkoły Specjalnej Nr 251 w Warszawie przy ul. Bełskiej 5 
w celu uczestnictwa uczniów w akcji „Lato w mieście”
za cenę ofertową brutto: 7.290,00 zł

  z wykonawcą: KOBIS Paweł Wojtanowski z siedzibą
w Tuchowie na dostawę wyposażenia do Szkoły Pod-
stawowej w Duchnicach w zakresie dostawy urzą-
dzeń elektrycznych – cz. B
za cenę ofertową brutto: 416.398,25  zł

  z wykonawcą: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą 
w Łodzi na dostawę wyposażenia do Szkoły Podsta-
wowej w Duchnicach w zakresie dostawy pozostałe-
go wyposażenia – cz. C
za cenę ofertową brutto: 177.704,99  zł

  z  wykonawcą: ART GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie na modernizację Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Płochocinie przy ul. Lipowej 3
za cenę ofertową brutto: 740.000,00 zł

  z wykonawcą: Zakład Wielobranżowy „SOPEL” S. Sob-
czyk z siedzibą w Lipnikach na dostawę i montaż wiat 
przystankowych dla Gminy Ożarów Mazowiecki
za cenę ofertową brutto: 158.424,00 zł

  z  wykonawcą: ART GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawo-
wej  w Umiastowie wraz z niezbędną infrastrukturą
za cenę ofertową brutto: 4.300.000,00 zł

  z wykonawcą: PHU „ŻAK” Michał Szymaniak z siedzibą 
w Duchnicach na dowóz dzieci z terenu Gminy Oża-
rów Mazowiecki do szkól, gimnazjów, na pływalnię, 
zawody sportowe i inne konkursy międzyszkolne oraz 

doraźne zastępstwa w dowozie dzieci w roku szkol-
nym 2016/2017 
za cenę ofertową brutto: 313.181,00 zł

(do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie 
tj. kwoty 313.181,00 zł)

  z wykonawcą: KOMATRANS Przewóz Osób Paweł 
Mońko z siedzibą w Pruszkowie na dowóz dzieci nie-
pełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 
do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkol-
nym 2016/2017
za cenę ofertową brutto: 291.997,44 zł 

(do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie 
tj. kwoty 292.101,12 zł)

  z wykonawcą: Auto Wimar Centrum Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Opaczy Kolonii na dostawę fabrycznie no-
wego samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego
w Ożarowie Mazowieckim
za cenę ofertową brutto: 119.916,00 zł

  z wykonawcą: Auto Wimar Warmia Autoryzowany De-
aler VW z siedzibą w Olsztynie na dostawę fabrycznie 
nowego samochodu osobowego dla GOSiR w Ożaro-
wie Mazowieckim 
za cenę ofertową brutto: 69.987,00 zł

  z wykonawcą: ALU-CENTRUM W. Sudwoj Sp. J. z sie-
dzibą w Sokołowie na budowę sieci ciepłowniczej ni-
skoparametrowej oraz węzła cieplnego na potrzeby 
budynku komunalnego w Józefowie
za cenę ofertową brutto: 242.245,80 zł

2. Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na:

  przebudowę ulic: Muzycznej i Kubusia Puchatka
w Ożarowie Mazowieckim

  przebudowę odwodnienia w rejonie ulicy Rzecznej, 
Warszawskiej i Święcickiej w Świecicach i Płochocinie 
Gmina Ożarów Mazowiecki

  usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu 
zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Oża-
rów Mazowiecki

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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  W Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego
w Ożarowie Mazowieckim oraz w Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowiec-
kim w okresie od 27 czerwca do 8 lipca została prze-
prowadzona akcja „Lato w mieście”. Łącznie w akcji 
uczestniczyło 270 uczniów. Dzieci brały udział w zaję-
ciach sportowych, grach, zabawach i zajęciach plastycz-
nych, które odbywały się na miejscu w szkołach. 

  W dniu 6 i 7 lipca odbyły się egzaminy na stopień na-
uczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło 12 
nauczycieli z gminnych placówek oświatowych. Wszy-
scy otrzymali awans na nauczyciela mianowanego.

  W dniu 6 i 7 lipca odbyły się egzaminy na stopień na-
uczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpili
•  trzech nauczycieli Przedszkola Publicznego Nr 1

w Ożarowie Mazowieckim

•  czterech nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

•  dwóch nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie

•  trzech nauczycieli z Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 
Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,

Wszyscy nauczycieli otrzymali awans na nauczyciela 
mianowanego. 

  W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskie-
go w Ożarowie Mazowieckim, w Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowiec-
kim, w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Płochocinie, oraz w Gimnazjum im. K. I. Gałczyń-
skiego w Płochocinie, w Gimnazjum im. Bohaterów 
Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim 
odbyły się niezbędne remonty.

DOM KULTURY „UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

22 czerwca Zajęcia programowe Uniwersytetu III Wieku
25 czerwca-2 lipca Warsztaty taneczne Zespołu ludo-
wego „Ożarowiacy“ w Kruklankach
26 czerwca Wieczorek taneczny seniorów
26 czerwca Koncert w wykonaniu Collegium Musicum 
Varsoviensis i Chóru kameralnego „Ab Imo Pectore” 
(Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazo-
wieckim)
27,28,29 czerwca Zajęcia programowe Uniwersytetu
III Wieku
27 czerwca-1 lipca Warsztaty malarskie w ramach:
Akcja „Lato z Uśmiechem“
7 lipca Promocja książki poświęconej panu Paluchowi 
pt.: „Życie bez bólu kregosłupa” autorstwa Doroty Mir-
skiej-Królikowskiej
21-23 lipca Warsztaty Zespołu ludowego „Ożarowiacy”  
oraz próba Kapeli z „Uśmiechem” 
24 lipca Koncert Zespołu ludowego „Ożarowiacy”
w Płochocinie z okazji Światowych Dni Młodzieży 
26-31 lipca Udział Zespołu ludowego „Ożarowiacy”
w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Brusach
3-7 sierpnia IV Międzynarodowy Festiwal  Folkloru 
Ożarów Mazowiecki 2016

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH

„PRZY PARKU”

Spotkania, wykłady, warsztaty:
24 czerwca odbył się wykład z cyklu „Długowieczność-
Przypadek-Przeznaczenie” p. Ewy Misiołek
27 czerwca odbyły się badanie wydolnościowe dla se-
niorów organizowane przez  Ożarowski Otwarty Uni-
wersytet Trzeciego Wieku

KULTURA

27 czerwca-1 lipca FOOTBALL i FAST WEEK, czyli pierw-
szy tydzień wakacyjnej akcji 4XF w ramach, której 
uczestnicy akcji brali udział w rozgrywkach w piłkarzyki 
oraz wyścigach samochodowych na konsoli PlayStation 
o Grand Prix Ożarowa Mazowieckiego 
30 czerwca miała miejsca emisja galerii konkursowej 
„Rodzina na fotografi i” 
1 lipca odbyło się spotkanie z cyklu „Kino Seniora” orga-
nizowane przez  Ożarowski Otwarty Uniwersytet Trze-
ciego Wieku
4-8 lipca FOTO WEEK, czyli praktyczne warsztaty foto-
grafi czne poprowadzone przez profesjonalistów z agen-
cji MP Fotografi a, w ramach wakacyjnej akcji 4XF
6 lipca odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie 
Mazowieckim
11-15 lipca FOOTBALL i FAST WEEK, czyli kolejny ty-
dzień wakacyjnej akcji 4XF Tydzień zakończył się tur-
niejami z nagrodami przyznanymi zwycięzcom w obu 
kategoriach.
14 lipca odbyło się spotkanie Komisji Obywatelskiej 
Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim
18-22 lipca FASHION WEEK, czyli tydzień warsztatów 
modowych ze znanym stylistą gwiazd Konradem Fado, 
który zakończył pokazem mody z udziałem gości. 
12 sierpnia odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Oża-
rowie Mazowieckim
Aktywności cykliczne:
  W poniedziałki  Seniorzy spotykali się na  „Lekcjach 

Brydża” – współorganizowanych z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku.

  W czerwcu i lipcu (w sierpniu przerwa wakacyjna) we 
środy odbyły się spotkania „Ożarowskiego Klubu Mam”. 
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W ramach spotkań zajęcia umuzykalniające, poznawa-
nie świata, elementy teatrzyków dla dzieci i inne.

  W czerwcu we czwartki spotkania w ramach progra-
mu „Zajęcia Pamięciowe dla Seniorów”.

  We czwartki swoje rozgrywki prowadziła „Sekcja Bry-
dża”.

  W czerwcu w piątki odbywały się cotygodniowe spo-
tkania młodzieży szkolnej z psychologiem w tematy-
ce komunikacji międzyludzkiej, pokonywaniu proble-
mów codzienności itp.

  W każdy poniedziałek oraz piątek Seniorzy spotykali 
się w ramach „Spotkań przy kawie”.

FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH”

W JÓZEFOWIE

3 sierpnia odbył się koncert inauguracyjny IV Między-
narodowego Festiwalu Folkloru 

           
FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH”

W BRONISZACH

4-8 lipca zorganizowano akcję „Lato z Uśmiechem” 
(oferta skierowana do dzieci i młodzieży)      

Informacja pełnomocnika

Polskich Sieci Elektroenergetycznych

w sprawie budowy linii 400kV Kozienice-Ołtarzew

Informujemy, że na stronie internetowej www.kozienice-oltarzew.eu została zamiesz-

czona „INFORMACJA PRASOWA INWESTORA W SPRAWIE PRZEBIEGU KORYTARZA LINII 

400 KV KOZIENICE – OŁTARZEW”.

Wbrew wcześniejszym komunikatom inwestor zdecydował się na zmianę proponowa-
nego przebiegu linii 400 kV. Zgodnie z treścią informacji umieszczonej na stronie in-
westycji wskazać należy że inwestor postanowił wytyczyć trasę w korytarzu okre-

ślonym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego. Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego linia ma 
przebiegać przez tereny obrębów ewidencyjnych Koprki, Michałówek, Płochocin oraz 
SHR Płochocin.  

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z informacją na stronie internetowej inwestycji:
http://www.kozienice-oltarzew.eu/o-inwestycji#aktualnosci/66.

Ponadto, zainteresowanych prosimy o bieżące zapoznawanie się z zamieszczanymi ma-
teriałami w sprawie inwestycji w serwisie internetowym Gminy Ożarów Mazowiecki
www.ozarow-mazowiecki.pl zakładka „Informacje dot. linii 400kV”

HOT SPOT w Parku Miejskim
Uprzejmie informujemy, że na obszarze od parku przy ul. Poniatowskiego, przy fon-
tannie i Parku StreetWorkoutu, aż do zabudowań handlowych przy ul. Poznańskiej, 
został uruchomiony HOT SPOT(darmowy dostęp do internetu).

Można z niego skorzystać wybierając sieć WIFI o SSID – UM_PRZY_PARKU.
Sieć działa na częstotliwościach 2,4 oraz 5 GHz.

Pojedyncza sesja została ograniczona do 30 minut i przepustowości 1Mb/s.
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Fundusze zewnętrzne w projektach
Gminy Ożarów Mazowiecki

współfi nansowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddzia-
łanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: 
„e-administracja”.

Całkowita wartość Projektu – 1.887.344,00 zł, 

w tym kwota dofi nansowania 1.509.875,20 zł, 

co stanowi 80 % wartości Projektu.

Planowany okres realizacji: do 30 września 2017 r.

Celem projektu jest usprawnienie kontaktu pomię-
dzy mieszkańcami i przedsiębiorcami Gminy Ożarów 
Mazowiecki a jej jednostkami administracyjnymi 
oraz udostępnienie jak najszerszego zakresu usług 
publicznych drogą elektroniczną, przy wykorzysta-
niu nowych technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych.
Projekt jest realizowany w Urzędzie Miejskim, gmin-
nych jednostkach organizacyjnych oraz placówkach 
oświatowych.

Od lewej: Wiesław Raboszuk-Wicemarszałek Województwa Ma-
zowieckiego, Elżbieta Lanc-Członek Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego, Paweł Kanclerz-Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, 
Małgorzata Piotrowska-Skarbnik Gminy Ożarów Mazowiecki

W dniu 12 lipca 2016 r. Burmistrz Ożarowa Mazo-

wieckiego Pan Paweł Kanclerz oraz Skarbnik Gmi-

ny Pani Małgorzata Piotrowska podpisali umowę 

o dofi nansowanie projektu pn. „Rozwój innowa-

cyjnych E-USŁUG w Gminie Ożarów Mazowiecki” 

W dniu 1 sierpnia 2016 r. Gmina Ożarów Mazo-

wiecki uzyskała informację o dofi nansowaniu 

Projektu „Zwiększenie różnorodności biologicz-

nej elementem zrównoważonego rozwoju ob-

szaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska 
miejskiego.

Całkowita wartość Projektu – 2.403.988,14 zł, 

w tym kwota dofi nansowania 1.704.751,22 zł, 

co stanowi 85% kosztów kwalifi kowanych Pro-

jektu.

Planowany okres realizacji: do 31 grudnia 2017 r.

Celem Projektu jest zwiększenie powierzchni tere-
nów zielonych w obszarze funkcjonalnym miasta 
Ożarów Mazowiecki  oraz kompleksowa rewitalizacja 
już istniejących obszarów zielonych. 

Kolejne wnioski o dofi nansowanie gminnych pro-
jektów są w trakcie oceny. Jednym z nich jest 

wniosek dotyczący rozbudowy sieci kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów 

Mazowiecki złożony w odpowiedzi na konkurs 
ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa
w aglomeracjach. 
Wnioskowana kwota dofi nansowania to ponad 

14 mln złotych. 

 
Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

Kierownik Referatu

Funduszy Zewnętrznych



Ożarowska fontanna
Układy wodne za dnia oraz kolorowe światła, efekty wodne i mu-

zyka wieczorami. Widowiskowe pokazy ożarowskiej fontanny multi-

medialnej są jedną z najpopularniejszych atrakcji tego lata w naszym 

mieście, przyciągając codziennie sporą liczbę mieszkańców.

Od lipca 2016 r. na terenie Ożarowa Mazowieckiego funkcjonuje 
fontanna posadzkowa typu „dry plaza”. Wyposażona jest ona w dyszę 
centralną oraz 12 dysz mniejszych, które umożliwiają tworzenie cie-
kawych kompozycji wodnych, tym bardziej, że dysze wyposażone są 
w kolorowe oświetlenie oraz zsynchronizowany układ muzyczny. Fon-
tanna od chwili otwarcia zyskała sobie rzeszę zwolenników, głównie 
dzieci i młodzież, korzystających z atrakcji w ciepłe, słoneczne dni oraz 
wieczory. Wokół fontanny zlokalizowane są ławki, na których rodzice 
mogą doglądać swoje pociechy oraz oglądać ciekawe układy fontan-
ny, która pełnię atrakcji ujawnia po zmroku, gdy działają wszystkie 
jej komponenty, tj. woda, oświetlenie i muzyka. Miejsce to aktualnie 
skupia wielu mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego oraz całej gminy, 
stając się lokalnym punktem spotkań i wymiany poglądów w miłej at-
mosferze.

Robert Głazowski, fot. MP fotografi a.pl, M. Turkas, P. Krupa



W sobotę 30 lipca 2016 o godzinie 12.00 odbyło się otwarcie pierwszego 
Parku Street Workout w Ożarowie Mazowieckim. Ofi cjalnego otwarcia do-
konał Pan Burmistrz Paweł Kanclerz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim Pan Andrzej Cichal, a także przedstawiciel Grupy Ghet-
to Workout Poland Pan Piotr Szwiec. Zaproszeni goście z Ghetto Workout 
Poland wykonali pokaz atletyczny swoich umiejętności oraz pokazali kilka 
podstawowych ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała dla osób poczat-
kujących ze Street Workoutem. Przeprowadzony został trening dla dzieci 
i dla dorosłych pod okiem instruktorów, który zakończono konkursami
z nagrodami.

Street Workout 



do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki. Pod względem 
funkcjonalności, trwałości i odporności na warunki atmo-
sferyczne zastosowana technologia przewyższa tradycyj-
ne nawierzchnie syntetyczne. Boisko zostało wyposażone
w odwodnienie, piłkochwyty oraz oświetlenie dla większe-
go komfortu korzystania. Kolorystycznie wkomponowane 
zostało w otaczającą architekturę osiedla.
Jedną z większych obecnie prowadzonych przez Gminę 
inwestycji jest budowa nowej siedziby Gminnego Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego 
przy ul. Konopnickiej. Jest to inwestycja o wartości po-
nad 3,5 mln zł., której oddanie do użytku planowane jest 
za półtora roku. Będzie to 3-kondygnacyjny budynek
z poddaszem użytkowym z 15 miejscami postojowymi oraz
4 dla osób niepełnosprawnych. Liczymy, że zaspokoi ona 
bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie dostępności usług 
medycznych na terenie Gminy.
Jak co roku znaczną część wydatków w budżecie gmi-
ny pochłaniają wydatki na inwestycje drogowe. Ostatnio 
zakończona została budowa ul. Sowińskiego w Ołtarze-
wie o wartości ponad 1 mln. zł. Mieszkańcy mogą cieszyć 
się nową nawierzchnią z kostki betonowej, chodników
i oświetlenia ulicznego. Ulica wyposażona została również 
w progi zwalniające.
Zakończyła się również przebudowa ul. Wiśniowej na 
osiedlu Mickiewicza w Ożarowie Mazowieckim. Ta inwesty-
cja o wartości prawie 400 tys. zł pozwoliła zapewnić szero-
ką nawierzchnię z kostki betonowej i obustronne chodniki 
z oświetleniem ulicznym. Stała organizacja ruchu zatwier-
dzona jako jednokierunkowa na pewnym odcinku, to nic 
innego jak pojemny parking po północnej stronie drogi, co 
ułatwia dowóz dzieci do przedszkola na ul. Mickiewicza czy 
szkoły w Duchnicach.
Zakończona jest także budowa ul. Orzeszkowej w Duchni-
cach. Za ponad 1,2 mln zł mamy m.in. drogę z kostki beto-
nowej, chodniki i nowoczesne oświetlenie uliczne LED.
Robotników wciąż spotkać można podczas robót drogo-
wych na ul. Gałczyńskiego w Duchnicach. Wartość inwe-
stycji to ponad 1,7 mln zł. Zaawansowanie robót jest duże
i droga będzie oddana do użytku jeszcze w tym miesiącu.
Przestrzeń publiczna naszej gminy wzbogaciła się rów-
nież o multimedialną fontannę w Parku Miejskim. Więcej
informacji w artykule pt. Ożarowska fontanna.
W parku miejskim poza miejscem do ćwiczeń i multime-
dialną fontanną od niedawna działa również bezpłatny do-
stęp do Internetu HOT SPOT. W ten sposób Gmina chciała-
by zwiększyć atrakcyjność parku jako miejsca wypoczynku 
i rekreacji.
Darmowy internet bezprzewodowy jest wygodny dla 
mieszkańców, którzy czas wolny spędzają m.in. na trenin-
gu w Parku Street Workout, w CIS czy w Parku Miejskim. 
Obecnie w dobie smartfonów, tabletów i laptopów, szybki 
dostęp do internetu jest dużym udogodnieniem.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

W gminie Ożarów Mazowiecki lato to prężny czas inwe-

stycyjny – roboty trwają, niektóre inwestycje są na fi ni-

szu. Większość prac idzie zgodnie z harmonogramem.

Na osiedlu Duchnice na uczniów czeka nowoczesna pub-
liczna szkoła podstawowa, przeznaczona dla 270 dzie-
ci. Budowa zakończyła się planowo, a nowa placówka to
10 pracowni lekcyjnych, 2 laboratoria językowe, sala tea-
tralna, sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowym
i sanitarnym, stołówko-świetlica wraz z zapleczem caterin-
gowym, biblioteka, pomieszczenia administracyjne, po-
mieszczenia sanitarne oraz techniczne. 
Mam nadzieję, że uczniom spodoba się nowa szkoła, spro-
sta ich oczekiwaniom i rozbudzi kreatywność. Ufam, że 
lepsze warunki lokalowe spełnią również potrzeby kadry 
pedagogicznej, a nauczyciele nadal z zaangażowaniem
i poświęceniem będą rozwijali młode umysły i poszerzali hory-
zonty. Edukacja dzieci i młodzieży to opłacalna lokata – mówi 
Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
Nowa inwestycja jak również otwarte w ubiegłym roku, 
po sąsiedzku przedszkole publiczne wpłyną na pewno na 
zwiększenie ruchu pieszego i samochodowego. To również 
Gmina przewidziała w swoich planach inwestycyjnych. Od 
1 września szereg ulic stanie się w Ożarowie Mazowieckim 
ciągiem szkolnym co wpłynie na polepszanie i zachowanie 
zwiększonych środków bezpieczeństwa w odniesieniu do 
najmłodszych uczestników ruchu. W ulicy Adama Mickiewi-
cza przebudowane zostały prawie wszystkie skrzyżowania, 
wymalowano grubo warstwowo przejścia dla pieszych, za-
montowano aktywne punktowe elementy odblaskowe LED, 
zwiększono bezpieczeństwo bezpośrednio przed przejaz-
dem kolejowym, eliminując zatrzymanie i postój pojazdów 
na dojeździe do torów przy otwartych rogatkach. 
Zwiększono poziom bezpieczeństwa na drogach w od-
niesieniu do otoczenia innych placówek oświatowych
w Gminie m.in, poprzez zamontowanie barierek oddziela-
jących ruch pieszy dzieci od ruchliwej drogi wojewódzkiej 
w Płochocinie. Zaplanowano również montaż aktywnych 
punktowych elementów LED na ul. Szkolnej w Ożarowie Ma-
zowieckim przy SP i Gimnazjum, na ul. Lipowej w Ołtarzewie, 
wzdłuż ul. Poniatowskiego na przejściach dla pieszych, przy 
ścieżce rowerowej oraz w miejscach niebezpiecznych, kiedy 
ulica z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowa-
niu np. ul. Żeromskiego w Ożarowie Mazowieckim.

W Ożarowie przybyły również 2 nowe obiekty rekreacyj-
no-sportowe, „szyte na miarę” wciąż rosnących potrzeb 
Mieszkańców w tym zakresie. Pierwszy w Gminie Park 
Street Workout – miejsce do treningu ulicznego, otwar-
ty ofi cjalnie 30 lipca br. Więcej informacji w artykule pt.
Street Workout.
Drugim obiektem jest nowe boisko na Osiedlu Floriana. 
Jest to nowoczesne boisko z nawierzchnią polipropyleno-
wą o wymiarach 22 m x 38 m (prawie 855 m2) przeznaczone 

Inwestycyjne lato
w Gminie Ożarów Mazowiecki



Inwestycyjne lato w Gm

NOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH

BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA OSIEDLU FLORIANA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM



inie Ożarów Mazowiecki

BUDOWA NOWEGO OŚRODKA ZDROWIA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

INWESTYCJE DROGOWE
– BUDOWA UL. ORZESZKOWEJ I GAŁCZYŃSKIEGO W DUCHNICACH

BARIERKI OCHRONNE PRZY SZKOLE W PŁOCHOCINIE



IV Międzynarodowy Festiwal Fol
W dniach 3-7 sierpnia w Ożarowie Mazowie-

ckim miała miejsce IV edycja Międzynarodo-

wego Festiwalu Folkloru – Ożarów Mazowiecki 

2016. Mieliśmy zaszczyt gościć takie zespoły 

jak COROS Y DANZAS DE CIEZA z Hiszpanii, 

CRAISORUL z Rumunii, VIHORLAT ze Słowacji 

oraz WOŁYŃYAŃKA z Ukrainy. Polskę repre-

zentował zespół ludowy OŻAROWIACY. 

Rozpoczęcie Festiwalu odbyło się  3 sierpnia
w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie gdzie 
wszystkie zaproszone zespoły zaprezentowały 
swoje układy. Mieszkańcy Ożarowa Mazowie-
ckiego i okolic mogli podziwiać śpiewy, tańce 
oraz barwne stroje ludowe regionów, z których 
przybyły do nas poszczególne grupy artystyczne.
W kolejnych dniach zespoły  koncertowały w Bło-
niu i Lesznie.
W dniu 6 sierpnia br. w Ożarowie Mazowieckim 
na boisku przy osiedlu Floriana zespół MUSICISTI  
BASSO LAZIO prosto z Włoch dał popis swoich 
wysokich umiejętności, przygrywając i śpiewa-
jąc piękną muzykę tradycyjną i folklorystyczną. 
W tym samym dniu koncertował również zespół 
góralski ZBÓJECKO FAMILIA prezentując folklor 
swojego regionu. 
W dniu 7 sierpnia grupy festiwalowe spotkały się 
na Mszy Św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 
następnie przeszły w paradzie ulicami Ożarowa 
na boisko przy osiedlu Floriana gdzie uroczystym 
koncertem trwającym ponad 2 godziny zakoń-
czyliśmy nasz IV Międzynarodowy Festiwalu Folk-
loru – Ożarów Mazowiecki 2016. Wszystkie zespo-
ły otrzymały pamiątkowe statuetki festiwalowe, 
dyplomy oraz pamiątki, które wręczył Burmistrz 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pan Paweł 
Kanclerz. Słowa podziękowania Pan Burmistrz 
skierował  do wspaniałej Publiczności, która en-
tuzjastycznie przyjmowała każdy zespół. Uczest-
nikom festiwalu, dziękował za wspaniałe barwne 
koncerty i za radość jaką zespoły wniosły swoją 
muzyką, tańcem i śpiewem.
Sympatyków folkloru oraz dobrej muzyki i zaba-
wy czekała dawka niezapomnianych przeżyć. 

Klaudia Kubicka



kloru – Ożarów Mazowiecki 2016



Od 20 do 25 lipca 2016 roku z okazji 

Światowych Dni Młodzieży w gmi-

nie Ożarów Mazowiecki przebywali 

pielgrzymi z różnych stron świata. 

W Parafi i św. Wojciecha w Płochocinie 
gościli pielgrzymi z Meksyku, którzy 
mieszkali u polskich rodzin i stołowali 
się w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie. W trakcie po-
bytu Gmina zapewniła pielgrzymom 
transport do Niepokalanowa, Żelazo-
wej Woli i Pilaszkowa, aby zapoznać 
gości z naszym regionem. 
W Parafi i pw. Miłosierdzia Bożego
w Ożarowie Mazowieckim i w Parafi i 
NMP Królowej Apostołów w Ołtarze-
wie przebywali pielgrzymi z Białorusi, 
Ukrainy, Indii, Brazylii, Urugwaju, Au-
stralii, Wenezueli, Słowacji, Rwandy, 
Burkina Faso oraz Kongo. 
W piątek 22 lipca w Ożarowie Mazo-
wieckim uroczyście powitano piel-
grzymów na Mszy Św. o godzinie 
16:00, a następnie na placu obok 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego od-
był się poczęstunek tradycyjną gro-
chówką. Wieczorem miało miejsce 
Czuwanie, które zgromadziło około 
400 osób, przybyli na nie również wo-
lontariusze i mieszkańcy Ożarowa Ma-
zowieckiego. 
W sobotę 23 lipca na boisku UKS Oł-
tarzew, goszczący w parafi ach w Oża-
rowie Mazowieckim i Ołtarzewie, piel-
grzymi konkurowali w rozgrywkach 
sportowych. Podczas swojego pobytu 
pielgrzymi wraz z wolontariuszami 
brali również udział w wydarzeniach 
ŚDM organizowanych przez Kurię 
Warszawską. 
W niedzielę 24 lipca pielgrzymi, gosz-
czący w Gminie Ożarów Mazowiecki, 
wzięli udział w Festiwalu Narodów, 
który odbył się na boisku UKS Ołta-
rzew i na którym prezentowały się 
wszystkie grupy zagraniczne, jak rów-
nież zespół „Ożarowiacy”. Festiwal za-
czął się o godzinie 15:00 Koronką do 
Miłosierdzia Bożego, a zakończył oko-

ło godziny 20:00. Od 18:00 kucharki 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obroń-
ców Warszawy częstowały kiełbas-
kami z grilla przygotowanymi przez 
kucharki Szkoły Podstawowej nr 1 im.
J. Kusocińskiego.
Zabezpieczenie sanitarne wydarzeń 
w Gminie, w których brali udział piel-
grzymi, zapewnił gminny ZUK, a nad 
bezpieczeństwem czuwała policja.
Z dużym zaangażowaniem pracowała 
także straż miejska, która była widocz-
na wszędzie, gdzie przebywali goście.
W poniedziałek 25 lipca pielgrzymi, 
przebywający w naszej Gminie, po-
jechali na obchody Światowych Dni 
Młodzieży do Krakowa.

Zbigniew Rybak

Światowe Dni Młodzieży

DOM KULTURY „UŚMIECH” w Ożarowie Mazowieckim
Serdecznie zaprasza na

WARSZTATY TEATRALNE
Podczas warsztatów będziemy pracować nad realizacją spektaklu teatralnego dla dzieci,

 który zaprezentujemy najmłodszym widzom wiosną 2017 r.
Nie trzeba być profesjonalnym aktorem.

Wystarczy trochę wolnego czasu i poczucie humoru.

Uczestnicy: osoby dorosłe
Miejsce spotkań: sala widowiskowa DK „Uśmiech”
Ilość osób: 10 – 12 
Koszt: bezpłatnie 
Próby: raz w tygodniu (czwartek) godz. 18.00
Osoby prowadzące:  Iwona Marcinkowska – reżyseria, scenografi a, kostiumy 
                                         Katarzyna Milewska – muzyka, chorografi a      

Zgłoszenia i szczegółowe informacje: 
Iwona Marcinkowska, treas@interia.pl

Sekretariat DK „Uśmiech”, ul. Poznańska 165.
sekretariat@dkusmiech.eu , Tel. 22/722 14 45



I FESTIWAL POLSKIEJ
MUZYKI DAWNEJ
Na przełomie maja i czerwca 2016 na terenie gminy Ożarów 
Mazowiecki miał miejece I Festiwal Polskiej Muzyki Dawnej. 
Koncert inaguracyjny 29 maja w kościele NMP Królowej 
Apostołów w Ołtarzewie poprowadziła wybitna dyrygentka, 
zaliczająca się do ścisłego grona najlepszych chórmistrzów 
w Polsce, a także w Europie – Agnieszka Franków-Żelazny. 
Artystka jest dyrygentem Chóru Narodowego Forum Mu-
zyki we Wrocławiu,  a także Polskiego Chóru Narodowego. 
I właśnie ten zespół solistyczny Narodowego Forum Muzy-
ki z Wrocławia wykonał Nieszpory NMP (Vesperae) Leopolda 
Pycha, kompozytora działającego w XVIII wieku we Lwowie. 
Śpiewakom towarzyszyła barokowa orkiestra festiwalowa 
Collegium Musicum Varsoviensis. 
Kolejny koncert festiwalu odbył się 12 
czerwca w kościele św. Wojciecha w Pło-
chocinie. Pod dyrekcją Mariusza Latka 
zabrzmiała inna kompozycja Leopolda 
Pycha – Missa Solemnis D-dur w wyko-
naniu solistów-śpiewaków oraz Colle-
gium Musicum Varsoviensis. Warto zwró-
cić uwagę, że w znakomitej akustycznie 
świątyni w Płochocinie instrumenty 
dawne zabrzmiały po raz pierwszy. 
Na zakończenie I Festiwalu Polskiej Muzyki Dawnej w Archi-
diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
Mazowieckim w dn. 26 czerwca usłyszeliśmy dwa utwory Si-
mona Ferdinanda Lechleitnera, kompozytora pochodzące-
go prawdodobnie z Austrii, ale tworzącego w Rzeczypospo-
litej na przełomie XVII i XVIII w. Na program koncertu złożyły 
się Nieszpory oraz Exultate Jubilate. To ostatnie dzieło przy 
akompaniamencie barokowej orkiestry festiwalu Collegium 
Musicum Varsoviensis wykonał ożarowski chór Ab Imo Pecto-
re. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na pięknie zaśpiewa-
ną przez Katarzynę Bienias arię sopranową.
Pragnę gorąco podziękować ks. dr Dariuszowi Smolarkowi 
SAC, który przed każdym z festiwalowych koncertów wygło-
sił wykład wprowadzający słuchaczy w kontekst historyczno
-kulturowy XVIII wieku – czasu powstania prezentowanych 
publiczności dzieł. Warto zaznaczyć, że ks. Dariusz Smolarek 
odnalazł rękopisy wykonywanych podczas festiwalu utwo-
rów w Archiwum Opactawa Cystersów w Krakowie-Mogile, 
Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu oraz w Państwowym 
Archiwum w Modrej k. Bratysławy na Słowacji oraz dokonał 
ich profesjonalnej, muzykologicznej rekonstrukcji. Serdecz-
ne podziękowania za gościnę dla występujących na festiwa-
lu artystów przekazujemy na ręce ks. dr Jacka Smyka SAC, 
proboszcza parafi i NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie, 
ks. Stanisława Zarosy SAC, proboszcza  Archidiecezjalnego 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 
i ks. Andrzeja Otyszeckiego, proboszcza kościoła św. Wojcie-
cha w Płochocinie. 
Chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi Pawłowi Kancle-
rzowi za dofi nansowanie I Festiwalu Polskiej Muzyki Dawnej. 
Dzięki takim inicjatywom udaje się ocalić od zapomnienia 
wartościowe dzieła – bezcenne świadectwa nieznanej prze-
szłości muzycznej naszego kraju. 

dr Mariusz Latek



DZIECI OTRZYMUJĄ SZCZEPIONKĘ 13-WALENTNĄ ,  
KTÓRA DAJE W TEJ CHWILI NAJSZERSZĄ , DOSTĘPNĄ OCHRONĘ PRZED PENUMOKOKAMI 

 
SZCZEPIENIE POPRZEDZONE JEST KONSULTACJĄ Z LEKARZEM PEDIATRĄ

SZCZEPIENIA PRZEZNACZONE SĄ DLA DZIECI W WIEKU OD 24 DO 35 MIESIĄCA ŻYCIA, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE 
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI, POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PRZYJĘCIA SZCZEPIONKI PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

PLACÓWKI REALIZUJĄCE 

SZCZEPIENIA:

GSPZLO, UL. KONOPNICKIEJ 8,
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI,
INFORMACJA I REJESTRACJA:
22 722 10 38
W GODZ. 10.00 – 15.00

GSPZLO FILIA W JÓZEFOWIE,
UL. LIPOWA 28A,
05-860 PŁOCHOCIN,
INFORMACJA I REJESTRACJA:
22 722 52 00
W GODZ. 10.00 – 15.00
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KULTURA

Ta niezwykła przygoda związana ze 
Stanami Zjednoczonymi rozpoczęła 
się w lipcu 2015 roku na międzyna-
rodowym konkursie IBLA Grand Pri-
ze, odbywającym się corocznie na 
Sycylii we Włoszech. Dyrektorem ar-
tystycznym tego festiwalu jest słyn-
ny włoski pianista – Salvatore Molti-
santi – osoba niezwykle wpływowa
w artystycznym świecie. Łukasz 
Brzezina wystąpił tam w swoim pro-
jekcie – Brzezina/Kolsut Duo – po-
wstałym w 2011 roku. Z ponad 100 
muzyków z całego świata, biorących 
udział w konkursie (instrumentali-
stów, wokalistów, kompozytorów, 
zespołów kameralnych), między-
narodowe jury wyselekcjonowało
10 laureatów, którzy wzięli udział 
w trasie koncertowej w USA. Wśród 
nich znalazł się właśnie Łukasz 
Brzezina – otrzymując główną na-
grodę. Samo już amerykańskie to-
urnée odbywające się w kwietniu 
i maju 2016 roku było niezwykle 

wymagające i ambitne. 
Był to cykl 13 koncer-
tów, w trzech stanach 
USA (Wirginii, Arkansas 
i Nowym Jorku) w cią-
gu zaledwie 17 dni. Całą 
trasę wieńczył koncert
w Carnegie Hall w No-
wym Jorku. Brzezina/Kol-
sut Duo wystąpiło tam
11 maja, otrzymując za 
swój występ znakomite 
recenzje w amerykań-
skich mediach. 
Z kolei występ w Londy-
nie, na najważniejszej dla 
Anglików scenie (również 
z tym samym projektem) 
spowodowany był zwycięstwem 
w innym konkursie – Grand Prize 
Virtuoso. Ma on dosyć specyfi czną 
formę, ponieważ uczestnicy po za-
kwalifi kowaniu do konkursu wysyła-
ją swoje nagrania. Na tej podstawie 
zostają wybrani laureaci. Decyzją 

Młody ożarowski muzyk
Rok 2016 był dla akordeonisty Łukasza Brzeziny – miesz-

kańca Ożarowa Mazowieckiego – rokiem spektakularnych 

sukcesów. Zadebiutował w dwóch najbardziej prestiżo-

wych salach koncertowych na świecie: Royal Albert Hall

w Londynie, słynnej nowojorskiej Carnegie Hall oraz odbył 

trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. 

jury duet w składzie Łukasz Brzezina 
i Bartosz Kołsut otrzymał Grand Prix 
i możliwość zagrania koncertu w tej 
niezwykłej Royal Albert Hall w Lon-
dynie – sali koncertowej poświęco-
nej mężowi królowej Wiktorii, księ-
ciu Albertowi.

ŁUKASZ BRZEZINA 

Jeden z 7 fi nalistów konkursu „Młody Muzyk Roku 
2012” – Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji
w Wiedniu. 
Jest laureatem ponad 30 nagród na prestiżowych kon-
kursach krajowych i międzynarodowych. Od początku 
swojej edukacji muzycznej bierze udział w różnorod-
nych koncertach i festiwalach jako solista i kameralista 
w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Francji, Niemczech, Słowacji i Włoszech.
Jako solista z towarzyszeniem orkiestr występował 
m.in. W Studiu Koncertowym Polskiego Radia im.
W. Lutosławskiego z Polską Orkiestrą Radiową pod 
dyrekcją Łukasza Borowicza podczas fi nału konkursu 
„Młody Muzyk Roku”, w Amfi teatrze Łazienek Królew-
skich inaugurując tym samym Festiwal „Strefa Ciszy 
2014” pod batutą Marty Kluczyńskiej oraz podczas 
uroczystego Koncertu Dyplomantów, który odbył się 

w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Luto-
sławskiego, gdzie za pulpitem dyrygenckim ponownie 
stanęła Marta Kluczyńska.
Wielokrotnie uczestniczył w mistrzowskich kursach 
interpretacji, doskonaląc swoje umiejętności pod kie-
runkiem najwybitniejszych akordeonistów i pedago-
gów naszych czasów, do których zaliczają się: Stefan 
Hussong, Geir Draugsvoll, Grzegorz Stopa, Claudio 
Jacomucci, Mie Miki, Matti Raantanen, Klaudiusz Ba-
ran i Yuri Shishkin. Współpracuje również z szeregiem 
kompozytorów młodego pokolenia, przyczyniając się 
do tworzenia i wykonywania nowej polskiej literatury 
akordeonowej.
Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, a także Krajowego Funduszu na Rzecz Dzie-
ci. W 2015 roku Łukasz Brzezina został objęty presti-
żowym programem stypendialnym Ministra Kultury 
„Młoda Polska”, przeznaczonym na zakup najwyższej 
jakości akordeonu koncertowego.
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Lato z Uśmiechem

4xF czyli wakacje w CIS Przy Parku

Czas wakacji, to odpoczynek, relaks i ciekawe zajęcia. W dniach 
4-8 lipca br. Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach przepro-
wadziła akcję „Lato z Uśmiechem”. Z naszej oferty skorzystało 
25 osób. Dzieci i młodzież wzięły udział w zajęciach teatralnych, 
rytmiczno-tanecznych, artystycznych oraz z animacji poklatko-
wej. Poznaliśmy tajniki „czerpania” papieru, wykonaliśmy odlew 
gipsowy. W parku przy sztalugach namalowaliśmy otaczającą 
nas przyrodę. Jako, że był to czas trwającego EURO, nie mogło 
zabraknąć emocji i z tym związanych. Stworzyliśmy własny fi lm 
poklatkowy „Mecz Polska – Portugalia, prawdziwa historia”. Dzię-
kujemy za wspólnie, efektywnie spędzony czas. Zapraszamy na 
nasze zajęcia już od połowy września.

Krzysztof Jabłoński

W okresie wakacyjnym CIS „Przy 

Parku” zaproponowało dzieciom 

i młodzieży atrakcyjny dla nich 

sposób spędzania wolnego czasu.

 

Przygotowaliśmy ciekawą akcję 4XF 
czyli 4 tygodniową propozycję: Fo-
otball, Foto, Fast i Fashion Weeks.  
Każdego dnia w godzinach 10:00 – 
15:00 drzwi Centrum były otwarte 
dla mieszkańców oraz gości, którzy 
spędzali okres wakacyjny w Ożaro-
wie Mazowieckim. 

 FOOTBALL WEEK (27.06-01.07  
i 11.07-15.07), czyli pierwsza pro-
pozycja akcji 4XF, skierowana była 
do fanów piłki nożnej, którzy chcie-
liby poczuć mistrzowskie emocje.

W ramach Football Week uczestni-
cy akcji brali udział w rozgrywkach 
w piłkarzyki. Do zabawy włączyli się 
także rodzice, dziadkowie i starsze 
rodzeństwo. Akcja zakończyła się 

turniejem z nagrodami dla zwycię-
skiej drużyny, a wszystko w czasie 
trwania Mistrzostw Europy, kiedy 
tak dumni byliśmy z polskiej repre-
zentacji.

 FOTO WEEK (04.07-08.07), czyli 
praktyczne warsztaty jak wykonać 
profesjonalne zdjęcie przy pomo-
cy posiadanego sprzętu. Warsztaty 
zostały przeprowadzone przez pro-
fesjonalistów z agencji MP Fotogra-
fi a- Michała Turkasa i Pawła Krupę. 
Uczestnicy poznali tajniki fotogra-
fi i, ustawiania aparatu, tworzenia 
zdjęć plenerowych, portretowych 
i w ruchu oraz mieli możliwość po-
znania techniki wykonywanie zdjęć 
w stworzonym w CIS na potrzeby 
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warsztatów, studio fotografi cznym. 
Nasi eksperci każdego dnia omawia-
li prace uczestników i dawali wska-
zówki na kolejny dzień. W efekcie 
powstały niesamowite fotografi e, 
które można obejrzeć na stronie ci-
sprzyparku.pl 

 FAST WEEK (27.06-01.07 i 11.07-
15.07), czyli kolejny tydzień wakacyj-
nej akcji 4XF w ramach, której uczest-
nicy akcji brali udział w wyścigach 
samochodowych na konsoli PlaySta-
tion o Grand Prix Ożarowa Mazowiec-
kiego. Uczestnicy mogli spróbować 

swoich sił na autentycznych torach 
wyścigowych na których ścigają się 
kierowcy F1. Do dyspozycji mieli kon-
solę, kierownicę oraz ekran o wymia-
rach kilku metrów kwadratowych. 
Zwycięzcą został uczestnik, który 
osiągnął najlepszy wynik na wirtual-
nym torze w Monte Carlo.

 FASHION WEEK (18.07-22.07), 
czyli tydzień warsztatów modowych 
dla osób, które kochają modę i ma-

rzą, aby zostać projektantem mody. 
Warsztaty poprowadził  znany styli-
sta gwiazd, dziennikarz mody, cho-
reograf i reżyser pokazów mody- 
Konrad Fado. Uczestnicy warsztatów 

poznali techniki projektowania, styli-
zacji, pozowania i poruszania się na 
wybiegu. Wszyscy samodzielnie za-
projektowali i wykonali swoje ubra-
nia z papieru i folii.  Warsztaty zakoń-
czyły się pokazem mody z udziałem 
gości.

Akcja 4XF okazała się ogromnym 
sukcesem. Z różnorodnych pro-
pozycji 4XF skorzystało blisko 50 
uczestników. Ponadto pokaz mody 

wieńczący Fashion Week 
przyciągnął bardzo dużą 
publiczność, która z za-
chwytem wypowiadała 
się na temat wydarze-
nia a niektórzy nawet 
żałowali, że nie wzięli
w tym pokazie udziału. 
Kto wie, może tego typu 
wydarzenie powtórzy-
my w CIS jeszcze w tym 
roku? Śledźcie nasz pro-

fi l na Facebook’u – tam zawsze aktu-
alne informacje z CIS „Przy Parku.”

Centrum Inicjatyw Społecznych 

„Przy Parku”

Dotacja z Programu „Klub” dla UKS NET
UKS NET pozyskał dotacje w wyso-

kości 10 000, 00 zł  z ogłoszonego 

przez Ministerstwo Sportu i Tury-

styki Programu „Klub”. Przyznane 

pieniądze przeznaczone zostały 

na organizację stacjonarnego 

obozu szkoleniowo-wypoczynko-

wego dla młodych mieszkańców 

Gminy Ożarów Mazowiecki  oraz 

pracę trenerską z młodzieżą.

W czasie wakacji  Uczniowski Klub 
Sportowy „Net” zorganizował  Teni-
sowe Lato w mieście dla dzieci i mło-
dzieży z terenu Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki.  Zajęcia odbywały 
się w lipcu i sierpniu na kortach przy 
pływalni miejskiej. Uczestnikami na-
szych zajęć tenisowych byli  młodzi 
tenisiści zrzeszeni w klubie, ale także 
wszystkie chętne dzieci, które wcze-
śniej zgłosiły gotowość do udziału 

w zajęciach. Organizowane treningi 
były świetną kontynuacją szkolenia 
jakie odbywało się w naszym klubie 
przez cały rok szkolny 2015/2016, 
a także alternatywą dla tych którzy 
spędzali wakacje na terenie Ożaro-
wa Mazowieckiego. Podczas trenin-
gów nauczaliśmy i doskonaliliśmy 
technikę gry w tenisa ziemnego
i pracowaliśmy nad ogólną spraw-
nością fi zyczną. Nasze sierpniowe 
spotkania tenisowe były doskonałą 
okazją do rozpoczęcia nowego cy-
klu szkolenia w naszym klubie: po-
dział nowych grup tenisowych, za-
pisy, opracowanie planu szkolenia. 
Zapraszamy do rozpoczęcia przygo-
dy z tenisem w naszym klubie dzieci
i młodzież, szczególnie przedszkola-
ków. Od września startujemy z pro-
gramem „Przedszkola tenisowego 
dla najmłodszych”. W sierpniu i wrze-

śniu odbywają się 
zajęcia pokazowe, 
testowe aby każdy 
potencjalny uczest-
nik zajęć mógł naj-
pierw spróbować
i zadecydować czy rozpocznie swo-
ją przygodę z tą piękną dyscypliną 
sportu jaką jest tenis ziemny. 
Realizacja zadania publicznego – 
Prowadzenie sekcji tenisa ziemnego 
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Ożarów Mazowiecki oraz pozyskiwa-
nie środków zewnętrznych pozwala 
znacznie zmniejszać obciążenia fi -
nansowe uczestników zadania.
WWW.UKSNET.PL

TEL.: trener: 503 007 947

z tenisowym pozdrowieniem

trener Wojciech Gałecki

oraz Wojciech Markiewicz

członek zarządu UKS NET
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ODWOŁANIE DAROWIZNY cz. I
Umowa darowizny stanowi popu-
larną formę przeniesienia własno-
ści, zwłaszcza w kręgu najbliższej 
rodziny. Zdarza się jednak, że pod 
wpływem zmiany okoliczności po 
zawarciu umowy żałujemy podjętej 
decyzji. Jest to szczególnie bolesne, 
jeżeli przedmiotem darowizny były 
rzeczy szczególnie wartościowe, ta-
kie jak np. nieruchomość czy duże 
kwoty pieniężne. W tym artykule 
przedstawimy sytuacje, w których 
możemy odwołać darowiznę.
Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cy-
wilnego darowizna jest umową, 
przez którą darczyńca zobowiązu-
je się do bezpłatnego świadczenia 
na rzecz obdarowanego kosztem 
swojego majątku. Cechą charakte-
rystyczną darowizny jest jej nieod-
płatność. Darowizna rodzi jednak po 
stronie obdarowanego obowiązek o 
charakterze moralnym, w związku 
z czym darczyńca ma prawo ocze-
kiwać od niego wdzięczności oraz 
szacunku. W przypadku, gdy osoba 
obdarowana narusza ten obowiązek 
w wyraźny sposób darczyńca może 
odwołać darowiznę powołując się 
na rażącą niewdzięczność obdaro-
wanego. 
Pod pojęciem rażącej niewdzięczno-
ści należy rozumieć skrajnie nagan-
ne i wrogie zachowania lub zanie-
chania obdarowanego względem 
darczyńcy. Może to być zarówno 
popełnienie przestępstwa przeciw-
ko niemu, jak i dopuszczenie się 
ciężkiego naruszenia obowiązków 
rodzinnych. Jako przykłady rażącej 
niewdzięczności można podać m. 
in. pobicie, zniewagę, psychiczne 
i fi zyczne znęcanie się, uporczywe 
niewypełnianie obowiązku alimen-
tacji czy też nieudzielenie pomocy
w chorobie. Powodem odwołania 
darowizny może być także rażąca 
niewdzięczność obdarowanego 
względem osób najbliższych dla 
darczyńcy, jeżeli zachowanie to bez-
pośrednio dotyka jego uczuć.
Uznanie danego zachowania lub za-

niechania za rażącą niewdzięczność, 
nie może być jednak uzależnione 
wyłącznie od wewnętrznych uczuć 
darczyńcy. Powinno mieć ono cha-
rakter obiektywny. Należy przy tym 
zaznaczyć, że za rażącą niewdzięcz-
ność nie uznaje się drobnych prze-
winień obdarowanego, które nie 
wykraczają poza zwykłe konfl ikty 
rodzinne oraz nieumyślnych czy-
nów obdarowanego. Podkreślenia 
wymaga, że rażąca niewdzięczność 
musi wystąpić po zawarciu umowy.
 Z powodu rażącej niewdzięczności 
darowiznę może odwołać nie tylko 
sam darczyńca, ale również jego 
spadkobiercy. Dotyczy to sytuacji, 
gdy darczyńca w chwili śmierci był 
uprawniony do odwołania darowi-
zny albo, gdy obdarowany umyślnie 
pozbawił darczyńcę życia lub wy-
wołał rozstrój zdrowia, którego skut-
kiem była śmierć. 
Darowizny nie można jednak odwo-
łać po upływie roku od dnia, w któ-
rym osoba uprawniona (darczyńca 
lub jego spadkobiercy) dowiedziała 
się o rażącej niewdzięczności obda-
rowanego. Termin ten nie ulega prze-
dłużeniu. Jeżeli go nie zachowamy 
bezpowrotnie stracimy możliwość 
odwołania darowizny z powołaniem 
się na rażącą niewdzięczność obda-
rowanego. Warto także zaznaczyć, 
że w przypadku rażącej niewdzięcz-
ności obdarowanego możemy od-
wołać darowiznę wykonaną, a więc 
nawet wtedy, gdy przenieśliśmy już 
własność rzeczy na obdarowanego. 

Darowizna nie może być odwo-
łana, jeżeli darczyńca przebaczył 
obdarowanemu. Przebaczenie jest 
zdarzeniem prawnym, które nie 
ma cech czynności prawnej. Jego 
skuteczność nie jest uzależniona 
od posiadania przez darczyńcę 
zdolności do czynności prawnych, 
może więc dokonać go nawet oso-
ba ubezwłasnowolniona. Istotne 
jest, aby przebaczenie zostało do-
konane z należytym rozeznaniem. 
Oznacza to, że darczyńca powinien 
zdawać sobie sprawę, że osoba, na 
rzecz której dokonał darowizny do-
puściła się względem niego rażącej 
niewdzięczności, jednak chce mu 
tę niewdzięczność przebaczyć i pu-
ścić w niepamięć doznane krzywdy. 
Przebaczenie nie wymaga szczegól-
nej formy. Może ono być zatem do-
konane nie tylko w sposób wyraźny, 
ale także w sposób dorozumiany, 
np. w formie gestu.
Kolejnym przypadkiem, w którym 
darczyńca może odwołać darowiznę 
jest pogorszenie się jego sytuacji 
majątkowej. Zgodnie z art. 896 Ko-
deksu cywilnego, darczyńca może 
odwołać darowiznę jeszcze niewy-
konaną, jeżeli popadł w niedostatek. 
Niedostatek oznacza, że darczyńcę 
nie stać na rzeczy, które są niezbęd-
ne do egzystencji, takie jak jedzenie, 
leki, ubrania oraz nie ma środków 
pieniężnych na dokonanie podsta-
wowych opłat np. zapłatę czynszu 
lub wypełnienie ciążących na nim 
ustawowych obowiązków alimen-

Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki mogą korzystać z bezpłat-

nych porad prawnych prowadzonych przez prawników Kancelarii Ka-
linowski Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach projektu „Prawnik Pierw-

szego Kontaktu” w każdy piątek w godzinach 11:00-13:00.

W celu uzyskaniu porady należy umówić się telefonicznie od ponie-
działku do piątku w godz. 9:00-17:00 pod numerem: 22 652 31 15.

PARADY PRAWNE
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tacyjnych. Nie jest istotna przyczyna 
popadnięcia  w niedostatek – trud-
na sytuacja materialna w jakiej zna-
lazł się darczyńca nie musi być wyni-
kiem zawarcia umowy darowizny. 
Jednak nawet jeżeli wykonaliśmy już 
umowę darowizny nie pozostajemy 
bez ochrony. Ustawodawca bowiem 
nakłada w takim przypadku na obda-

rowanego obowiązek alimentacyjny 
względem darczyńcy w granicach 
istniejącego jeszcze wzbogacenia. 
Obdarowany może zwolnić się z tego 
obowiązku zwracając darczyńcy war-
tość wzbogacenia. 
W następnym artykule skupimy się 
na tym, w jaki sposób możemy od-
wołać darowiznę oraz jakie kroki 

należy podjąć w sytuacji, gdy osoba 
obdarowana nie chce zwrócić uzy-
skanej korzyści. Wyjaśnimy także, 
czym różni się odwołanie darowizny 
od jej rozwiązania. 

Jaśmina Łyczewska,
Kancelaria Radców Prawnych

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. jawna

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” – WRZESIEŃ

KALENDARIUM CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH – WRZESIEŃ

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

4 września – niedziela – w godz. 14.00-21.30 za-
praszamy na Dożynki Gminne (na terenie  boiska 
Klubu sportowego AKS FC Płochocin, ul. Lipowa 3, 
Płochocin).
10 września – sobota rozpoczęcie roku kulturalne-
go – początek zajęć.
25 września – niedziela – godz. 16.15 zapraszamy 
na Koncert z okazji 72 rocznicy zakończenia działań 
wojennych Powstania Warszawskiego w wykonaniu 
Chóru „Ab Imo Pectore” (Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Ożarowie Mazowieckim).

Pierwsza połowa września – odbędzie się kolejne 
z cyklu spotkanie „Kino nieme z muzyką na żywo” 
organizowane przy współpracy z Fundacją „otoKul-
tura.org”.
3 września – sobota – w godz. 10.00-12.00 bę-
dzie miało miejsce Narodowe Czytanie „Quo vadis”. 
Wydarzenie jest współorganizowane z Biblioteką 
Publiczną w Ożarowie Mazowieckim w ramach 
ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem 
Pary Prezydenckiej.
20 września – wtorek – godz. 18.00 cykl spotkań 
„Zmyślne ruchy rozwijające umysł czyli Edufrajda 
dla całej rodziny” współorganizowane z Fundacją 
Nowatorska Edukacja. Temat spotkania: „Gleba, czy-
li jakie znaczenie ma środowisko i wychowanie”.
23 września – piątek – godz. 10.00 odbędzie się 
wykład „Egzotyczny Madagaskar”. Wykład popro-
wadzi podróżnik p. Michał Szulik.
29 września – czwartek – godz. 10.00 odbędzie 
się wykład „Nowoczesne parki Paryża – urok i styl”. 

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

18 września – niedziela – godz. 15.00 Teatrzyk dla 
dzieci. Występ Teatru Dur-Moll w przedstawieniu pt. 
„Na jesiennym liściu”. Wstęp wolny. 
25 września – niedziela – w godz. 16.00-20.00 „Po-
żegnanie lata”- impreza plenerowa. Wstęp wolny.

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15       

8 września – czwartek – godz.18.00  Zebranie so-
łectwa z Bronisz. 
18 września – niedziela – w godz. 16.00 – 20.00 
Wieczorek taneczny dla seniorów.
25 września – niedziela – godz. 15.00 Teatr  PACUŚ 
wystąpi ze spektaklem dla dzieci „Czarodziejskie 
okulary”. Wstęp wolny.

Wykład poprowadzi dr inż. Robert Zubkowicz.
W każdy poniedziałek zapraszamy na bezpłatne 
„Lekcje Brydża” od 9.00. 
Zapraszamy na cykliczne spotkania „Ożarowskie-
go Klubu Mam.” Terminy spotkań zostaną podane 
wkrótce. Obowiązują zapisy na stronie klubmam.
cisprzyparku.pl
W środę w godzinach 16.00-20.00 odbywają się spo-
tkania dla młodzieży. Są to cztery godziny cotygo-
dniowych kreatywnych zajęć w formie twórczych 
warsztatów młodzieży z psychologiem.
Zajęcia wspierające pamięć odbywają się w czwart-

ki o godzinie 10.00.
W czwartek o godzinie 11.45 Otwarty Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zaprasza na spotkania Klubu fi lmo-
wego OUTW.
W czwartek o godz. 17.00 odbywają się rozgrywki 
brydża.
W piątki o 11.30 odbywają się  „Spotkania przy ka-
wie” dla Seniorów.



INFORMATOR OŻAROWSKI – 7-8/60-61 201612

INFORMACJE
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PROPOZYCJE ZAJĘĆ DOMU KULTURY „UŚMIECH” NA 2016/2017

  Świetlica komputerowa dla dzieci, młodzieży i do-

rosłych (bezpłatnie)
  Zespół muzyczno-wokalny seniorów „Wesołe 

Wdówki” (bezpłatnie)                   
  Zespół Ludowy „Ożarowiacy” dla dzieci w wieku 

5-6 lat, 7-10 lat
  Zumba dla dzieci oraz tańce świata – dzieci w wie-

ku 5-7 lat, 8-12 lat
  Zumbo-aerobic dla młodzieży i dorosłych 

  Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 2-3 lat, 4-5 lat, 
6-8 lat 

  Zajęcia indywidualne:nauka gry na gitarze, keybo-
ardzie, pianinie, zajęcia wokalne

NOWE ZAJĘCIA!!!
  Taniec towarzyski dla dzieci w wieku 5-7 lat, 8-11 lat
  Zajęcia z ceramiki dla dzieci

  Zajęcia rytmiczno-baletowe dla dzieci

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 do 11 

września, od 14 września w godz.  13.00-20.00 pod numerem 

telefonu tel. 22  722 50 08, e-mailowo: fi liajozefow@dkusmiech.

eu lub osobiście w sekretariacie Filii Domu Kultury „Uśmiech”, 

ul. Fabryczna 15, Józefów

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

  Origami dla dzieci  w wieku 4-6 lat, 7-11 lat (bezpłatnie)
  Świetlica komputerowa dla dzieci, młodzieży i se-

niorów (bezpłatnie)
  Rytmika dla dzieci w wieku 4-6 lat
  Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 6-9 lat (bezpłatnie)
  Zajęcia z tworzenia gier komputerowych od 8 lat
  Robotyka dla dzieci od 8 lat
  Taniec, pilates, relaks dla pań

  Warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 4-6 lat
  Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 4-6 lat (bezpłatnie)

NOWOŚĆ!!!    Zapraszamy na „Twórcze Urodzinki”!

Już od 2 października w każdy piątek Filia Domu Kultu-
ry „Uśmiech” w Broniszach proponuje wspólną zabawę 
na „Twórczych Urodzinkach”
Koszt wynosi 300 zł brutto, a w cenę wliczone są:
 Warsztaty twórcze z instruktorem dla dzieci – 

1h  Animacje i zabawy – 1 h  Wynajem sali na 
poczęstunek – 1h  Minimalna ilość dzieci – 12 osób. 
Powyżej 15 osób dopłata – 5 zł za każde dziecko.

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 do 11 

września, od 14 września w godz.  12.00-20.00 pod numerem 

telefonu tel. 510 284 791, e-mailowo: fi liabronisze@dkusmiech.

eu lub osobiście w sekretariacie Filii Domu Kultury „Uśmiech”, 

ul. Przyparkowa 15, Bronisze

Szczegółowe informacje: 

na stronie internetowej www.dkusmiech.eu 

W Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

  STREET DANCE  dla młodzieży w wieku 12-15 lat
  JAZZ I MODERN dla młodzieży w wieku 9-14 lat
  Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat
  Zajęcia plastyczne dla maluchów w wieku 2-3 lata
  Animacja fi lmowa i fotografi a dla dzieci w wieku 8-12 lat
  Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 8-12 lat (bezpłatnie)
  zespół muzyczno – wokalny seniorów „Ożarowskie Ku-

moszki” (bezpłatnie)
  Chór Kameralny „Ab Imo Pectore” 

  Baby dance dla dzieci w wieku 2-3 lata
  Zajecia taneczno-rytmiczne dla dzieci w wieku 4-6 lat  
  Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 6-9 lat 
  Taniec towarzyski dla par – osoby dorosłe
  Język angielski dla dzieci w wieku 3-5 lat i 6-7 lat
  Zespół ludowy „Ożarowiacy” dla dzieci 5-6 lat, 7-9 lat,

10-14 lat i dla młodzieży 

  Ceramika dla dzieci w wieku 4-12 lat, szczegóły na http://
www.gliniarnia.pl/

  Teatr Rodziców – warsztaty teatralne (bezpłatnie; zapisy 
również pod adresem mailowym: treas@interia.pl (p. Iwona 
Marcinkowska)

  Kapela z Uśmiechem – zajęcia wokalno-muzyczne (bez-
płatnie)

  Zajęcia indywidualne: nauka gry na gitarze/keyboardzie 
/pianinie/studio piosenki 

  Zespół wokalny dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat

SOBOTA W UŚMIECHU

  Balet dla dzieci – różne grupy wiekowe

  Warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 4-5 lat; 6-8 lat; 9-12 
lat; 13-16 lat

  Klub Gier Intelektualnych GO od lat 5 do 105 (bezpłatnie)

NOWE ZAJĘCIA!!!
  Mała Akademia Kreatywnego Szycia – dwie grupy 

wiekowe 9-13 i 14-17 lat. W ramach zajęć uczestnicy mają 
zapewnione wszystkie niezbędne przybory, tkaniny i maszy-
ny do szycia. Zapał do pracy we własnym zakresie! Każde 
zajęcia to inny temat dopasowany do umiejętności i zainte-
resowań grupy wiekowej.

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 do 9 wrze-

śnia, od 12 września w godz. 8.00-20.00 pod numerem telefonu 

tel. 22  722 14 45, e-mailowo: sekretariat@dkusmiech.eu lub 

osobiście w sekretariacie Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Poznań-

ska 165, Ożarów Mazowiecki

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

  Rzeźba i malarstwo sztalugowe dla dzieci w wieku 
8-12 lat

  Robótki ręczne dla dzieci i dorosłych (zajęcia bez-
płatne) 

  Taniec dla dzieci dla rożnych grup wiekowych
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PUNKT KONSULTACYJNY
ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i porady psy-

chologiczne (indywidualne, małżeńskie, rodzinne) 

osoby z terenu gminy Ożarów Mazowiecki.

Zakres poradnictwa:

• przemoc w rodzinie,
• problemy wychowawcze,
•  sytuacje kryzysowe (choroba, rozwód, śmierć bli-

skiej osoby, utrata pracy),
• uzależnienia i współuzależnienia,
• depresja, lęk, stres, poczucie osamotnienia,
• trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
• konfl ikty rodzinne oraz inne trudności.

Godziny przyjęć:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
8:30 – 15:30 (prosimy o wcześniejsze telefoniczne 
ustalanie terminów konsultacji)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Poznańska 165, I piętro – pokój 105

tel. 22 721 02 80 (do 82) wew. 111
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Skoczek jest biszkop-
towym, sporo przed ko-
lano, bardzo wesołym, 
drobnym i przyjaznym 
psiakiem w wieku ok 3-4 
lat. Został znaleziony na 
pobliskiej wsi. Biegał szu-
kając schronienia. Wy-
chudzony i zaniedbany 
trafi ł pod nasza opiekę. 
Skoczek jest bardzo łagodny, delikatny i zrów-
noważony.  Na spacerach jest grzeczny, nie 
szarpie się ani nie wyrywa. Nie ma najmniej-
szych oporów w relacjach z ludźmi. Obecnie 
mieszka w domu tymczasowym z innymi psa-
mi jak i kotami. Skoczek kocha towarzystwo 
człowieka jak i jego pieszczoty. Lubi zabawy 
jest wesoły i pogodny. Pilnie oczekuje na nowy 
dom 507-415-468

Kajtek niby ma dom, ale już go tam nie 
chcą. Fakt, ze są to ludzie starzy, schoro-
wani i po prostu nie mają zdrowia i cier-
pliwości do niego. Zanim się do mnie 
zwrócili z prośba o pomoc w znalezieniu 
mu domu to już go zapamiętałam ze spa-
cerów jako psa mega nieszczęśliwego. 
Wyprowadza go pan który sam ledwo 
chodzi bo czeka na operacje stawów bio-
drowych i Kajtek zawsze szedł z podkulo-
nym ogonem a właściwie nie szedł ale był 
ciągnięty. Ostatnio na spacerze tak pociągnął swego pana, ze ten 
złamał rękę i wtedy mnie poprosili o pomoc w wyprowadzaniu. 
Teraz gdy zabieram go na spacery z moimi psami to Kajtek ma 
ogon wiecznie w górze i prowokuje moje psy do szalonych har-
ców i zabawy w berka. Kajtek ma 6 lat. Jest wykastrowany, trochę 
w typie „Gończy Polski”. Ma piękny pióropusz na ogonie. Uwielbia 
spacery i zabawy z innymi psami. Idealny towarzysz dla aktyw-
nych. 507-415-468, 602-655-645
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Dlaczego nie należy ptaków karmić chlebem?
Chleb nie jest naturalnym pożywieniem ptaków. 

Chleb nawet świeży i nie spleśniały ptakom po pro-

stu szkodzi. Karmienie wyłącznie pieczywem (przez 

kilka miesięcy) prowadzi do chorób układu pokar-

mowego!

Najbardziej szkodliwe jest wrzucanie chleba prosto do 
wody. Pod wpływem rozkładającego się chleba zwiększa 
się liczba żyjących na powierzchni wody glonów i sinic, 
które mogą wydzielać toksyny szkodliwe dla populacji 
ryb oraz wydzielać zapach nieprzyjemny dla ludzi, uwal-
niając więcej azotanów i fosforanów. Warstwa glonów 
odcina także podwodne rośliny od światła słonecznego. 
Woda po prostu gnije i śmierdzi.
Niestrawiony chleb rozkładający się na dnie zbiorników 
wodnych może sprzyjać rozwojowi bakterii i glonów, 
które nie tylko zatruwają kaczki i inne gatunki ptaków 
i ryb, ale także przyciągają szkodniki, w tym szczu-
ry. Mocz szczurów może zawierać krętki, wywołujące
u ludzi uszkadzającą wątrobę i nerki chorobę Weila 
(leptospirozę). Krętki wnikają przez uszkodzoną skórę 

podczas kontaktu z wodą skażoną szczurzym moczem.
Bardzo szkodliwe jest dokarmianie ptaków w lecie. Do-
karmianie zmienia ich nawyki i nie odlatują na zimę.
A wtedy mogą przymarznąć do lodu w okresie ciężkich 
mrozów, lub są dożywiane niewłaściwą karmą, albo gło-
dują bo zimą nikomu już nie chce się chodzić codzien-
nie do parku karmić kaczki.

Ewa Komor-Mazur








