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1. Podpisano umowy:
 ▶ z wykonawcą: CORRENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Oża-

rowie Mazowieckim na sprzedaż i rozliczenia energii 
elektrycznej dla budynku Gminy Ożarów Mazowiecki 
przy ul. Konotopskiej 4 za cenę netto za 1 MWh w 
wysokości: 260,00 zł.

 ▶ z wykonawcą: Poczta Polska S.A.  z siedzibą w War-
szawie na usługi pocztowe – nadawanie przesyłek 
pocztowych w formie bezgotówkowej wg cennika 
usług pocztowych (wartość szacunkowa umowy 
na 3 lata: 600.000,00 zł)

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

 ▶ zwiększenie różnorodności biologicznej elementem 
zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów 
Mazowiecki w ramach POIiŚ 2014-2020 ” dotyczące:
• Cz. A  - Dostawy i wykonania nasadzeń roślin-
nych (traw, bylin, drzew, krzewów ) i ich pielęgnacji 
oraz dostawy i montażu elementów małej architek-

tury ( ławki, kosze na śmieci, stoliki, grill, altana, doni-
ce, karmniki dla ptaków i budki lęgowe dla zwierząt ) 
oraz usunięcia wyznaczonych drzew i krzewów.
• Cz. B – Wykonania pomostu na stawie w Parku 
Ołtarzewskim w Ożarowie Mazowieckim. 

 ▶ budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Macierzyszu
 ▶ budowa dróg gminnych ul. Pallotyńskiej i ul. Baczyń-

skiego
 ▶ remont dróg gminnych – naprawy cząstkowe, utwar-

dzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem ka-
miennym

 ▶ budowa dróg gminnych ul. Architektów i ul. Geode-
tów

 ▶ wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew  
i krzewów oraz inne prace związane z utrzymaniem 
zieleni na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA

 ▶ W grudniu uczniowie klas IV-V Szkoły Podstawowej  
w Duchnicach uczestniczyli w warsztatach „Jem zdrowo”

 ▶ 10 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się 
pierwszy etap IV edycji Gminnego Konkursu Przyrodni-
czo – Profilaktycznego

 ▶ 11 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbyła się uro-
czystość rozstrzygnięcia Gminnego  Konkursu Plastycz-
nego pt. „Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej”.   
Nagrodzonych zostało 27 uczniów z naszej placówki. Kac-
per Kozłowski uczeń klasy IIIf otrzymał nagrodę GRAND 
PRIX

 ▶ W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Święcicach odbyły się jasełka

 ▶ 14 grudnia gościem Szkoły Podstawowej Nr 1 im.  
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim gościła 
Orkiestra Dęta Gedeon Richter z Grodziska Mazowieckie-
go

 ▶ 14 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Świę-
cicach brali udział w programie edukacyjno – przyrod-
niczym „Niezwykły świat techniki” w Ciemna City. Wy-
cieczka miała na celu poznawanie fascynujących odkryć 
i wynalazków

 ▶ 15 grudnia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Magiczny 
Ogród”  odbyły się przedstawienia bożonarodzeniowe: 

„Jasełka” oraz „Gwiazda Betlejemska”
 ▶ 16 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Duch-

nicach brali udział w warsztatach piernikowych z Babą 
Mazowiecką

 ▶ 19 grudnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim gościli  
funkcjonariuszy Policji i rozmawiali na temat bezpieczeń-
stwa

 ▶ W grudniu odbyły się spotkania uczniów klas 0-III 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego  
w Ożarowie Mazowieckim z pracownikami Straży Miej-
skiej na temat jak zachować się w sytuacji kontaktu ze 
zwierzętami oraz jak udzielić poszkodowanemu pierw-
szej pomocy

 ▶ Od 9 do 11 stycznia w Szkole Podstawowej w Duch-
nicach funkcjonariusze Straży Miejskiej z Ożarowa Mazo-
wieckiego przeprowadzili cykl zajęć - udzielanie pierw-
szej pomocy

 ▶ 11 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim zapre-
zentowali przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami” dla 
dzieci ze szpitala WUM

 ▶ 16 stycznia dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1  
w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Mickiewicza gościły 
przedstawicielkę Straży Miejskiej i rozmawiały na temat 
bezpieczeństwa – „ Powiedz Nie obcemu”.

OŚWIATA

DOM KULTURY ,,UŚMIECH” 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 9 grudnia Koncert Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” 
podczas Wigilii dla Rolników w Ochotniczej Straży Pożar-

nej Święcice
 ▶ 9 grudnia Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu na 

logo „50 lat Ożarów Mazowiecki” i wręczenie nagród
 ▶ 11 grudnia wernisaż pokonkursowy „Mój projekt 

Ożarowskiej Kartki Świątecznej”
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 ▶ 15 grudnia Zorganizowano Wigilię dla Kombatan-
tów, podczas której program świąteczny zaprezentowała 
dziecięca grupa teatralna „Oczy Teatru” oraz zespół „Oża-
rowskie Kumoszki”

 ▶ 16 grudnia Spotkanie wigilijne Zespołu Ludowego 
„Ożarowiacy” oraz Wigilia dla Ożarowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku

 ▶ 17 grudnia Warsztaty Międzykulturowe o tradycjach  
i zwyczajach świątecznych na świecie 

 ▶ 26 grudnia Koncert Kolęd w Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim w wykonaniu ze-
społu Redlin

 ▶ 30 stycznia Spotkanie członków Ożarowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z władzami miasta – podsu-
mowanie 2016 roku

 ▶ 9,10,11 stycznia Zajęcia programowe Ożarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 ▶ 15 stycznia 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

 ▶ 15 stycznia Udział zespołów działających w Domu 
Kultury („Ożarowskie Kumoszki”, „Wesołe Wdówki”,  
„Ożarowiacy”) w XX Wieczorze Kolęd w Ołtarzewie

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
 „PRZY PARKU”

Aktywności cykliczne

PONIEDZIAŁEK
 ▶ „Lekcje Brydża”  dla seniorów organizowane przez  

Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 ▶ Czytanie książeczek i wspólna zabawa z dziećmi do  

3 r.ż.  organizowane przez Stowarzyszenie „Mam Klub”
ŚRODA

 ▶ Spotkania Ożarowskiego Klubu Mam, zajęcia umuzy-
kalniające („Gordonki”) i pobudzające zmysły („Zmysło-
wianki”)

 ▶ „Treningi umysłu” dla seniorów organizowane przez 

Fundację Bene Factum
 ▶ Ogólnorozwojowe zajęcia dla młodzieży z psycholo-

giem
CZWARTEK

 ▶ Zajęcia wspierające pamięć (OUTW)
 ▶ „Sekcja Brydża” (OUTW)

PIĄTEK
 ▶ „Spotkania przy kawie” dla seniorów

Spotkania, wykłady, warsztaty

 ▶ 9 grudnia Wykład Ożarowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku z cyklu „Długowieczność: przypadek, prze-
znaczenie czy aktywny wybór człowieka?” Wykład popro-
wadziła Pani Ewa Misiołek

 ▶ 13 grudnia Pan dr Robert Zubkowicz wygłosił wykład 
„Historia ogrodów zoologicznych.” Wykład został zorgani-
zowany przez Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 ▶ 13 stycznia Na zaproszenie Ożarowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku P. Sebastian Bielak poprowadził 
wykład „Góry Stołowe”

 ▶ 17 stycznia Spotkanie Klubu fotograficznego

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH” W JÓZEFOWIE 

 ▶ 11 grudnia Spotkanie z teatrem – bajka muzyczna 
pn. „Mikołaj na góralską nutę”

 ▶ 18 grudnia Rodzinne warsztaty świąteczne oraz kon-
cert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu uczniów 
uczęszczających na zajęcia wokalne oraz instrumentalne 
w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH” W BRONISZACH

 ▶ 11 grudnia Rodzinne warsztaty świąteczne połączo-
ne ze wspólnym kolędowaniem

 ▶ 18 grudnia Teatr „Złoty Dukat” wystąpił ze świątecz-
nym przedstawieniem „Mikołaj po warszawsku”

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 29 grudnia 2016 r.

1. Uchwała Nr XXXII/336/16 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ożarów Mazowiecki.

2. Uchwała Nr XXXII/337/16 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

3. Uchwała Nr XXXII/338/16 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

4. Uchwała Nr XXXII/339/16 w sprawie Uchwały 
Budżetowej na rok 2017 Gminy Ożarów Mazowiecki.

5. Uchwała Nr XXXII/340/16 w sprawie określenia 
stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego 
zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” 
w Ożarowie Mazowieckim.

6. Uchwała Nr XXXII/341/16 w sprawie określenia 
stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego 
zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” 
w Ożarowie Mazowieckim.

7. Uchwała Nr XXXII/342/16 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały Nr VII/38/15 z 26 lutego 
2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą 
punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyj-
nego do publicznych przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
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Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 26 stycznia 2016 r.

1. Nr XXXIII/343/17 w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oża-
rów Mazowiecki.

2. Uchwała Nr XXXIII/344/17 w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

3. Uchwała Nr XXXIII/345/17 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznacze-
niem na dofinansowanie wykonania dokumentacji 
projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4117W 
ul. Rajdowej oraz drogi powiatowej nr 4119W ul. So-
chaczewskiej.

4. Uchwała Nr XXXIII/346/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od 
Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

5. Uchwała Nr XXXIII/347/17 w sprawie nieodpłatne-
go nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie 
Mazowieckim.

6. Uchwała Nr XXXIII/348/17 w sprawie określenia  
zasad ustalania i przekazywania środków finanso-
wych, wynikających z rozliczenia podatku od towa-
rów i usług Zakładowi Usług Komunalnych w Ożaro-
wie Mazowieckim.

7. Uchwała Nr XXXIII/349/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprze-
targowym.

8. Uchwała Nr XXXIII/350/17 w sprawie opłaty za  
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  
w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych pro-
wadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

9. Uchwała Nr XXXIII/351/17 w sprawie nadania na-
zwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim 
(Diamentowa).

10. Uchwała Nr XXXIII/352/17 w sprawie nadania na-
zwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim 
(Nadbrzeżna).

11. Uchwała Nr XXXIII/353/17 o zmianie uchwały  
w sprawie podjęcia działań zmierzających do polep-
szenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych 
zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

12. Uchwała Nr XXXIII/354/17 w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 
2017-2020”.

13. Uchwała Nr XXXIII/355/17 w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Ożarów Mazowiecki na lata 2017-2019”.

14. Uchwała Nr XXXIII/356/17 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

15. Uchwała Nr XXXIII/357/17 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Obywatelskiej na 2017 rok.

16. Uchwała Nr XXXIII/358/17 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Społeczno - Technicznej na 2017 
rok.

17. Uchwała Nr XXXIII/359/17 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Gospodarczej na 2017 rok.

18. Uchwała Nr XXXIII/360/17 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Budżetowej na 2017 rok.

19. Uchwała Nr XXXIII/361/17 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

20. Uchwała Nr XXXIII/362/17 w sprawie współdziała-
nia z Gminami Łomianki, Stare Babice oraz Powia-
tem Warszawskim Zachodnim w zakresie organizacji 
transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełnia-
jącej L-7.

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

UWAGA! 
ŹLE ZAPARKOWANE SAMOCHODY
UTRUDNIAJĄ ODŚNIEŻANIE ULIC!

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców 
o parkowanie samochodów na terenach posesji. 
Samochody zaparkowane na chodnikach i drogach publicznych 

utrudniają służbom drogowym odśnieżanie i sprzątanie. 

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
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 Pod koniec ub. roku uzyskaliśmy z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie róż-
norodności biologicznej elementem zrównoważonego 
rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Przyznana wysokość środków finansowych 
to ok. 1,7 mln zł, przy całkowitej wartości projektu pra-
wie 2,5 mln zł.

 Dzięki dotacji będzie można uporządkować istnie-
jący drzewostan, ale przede wszystkim wykonać nowe 
nasadzenia. Zazielenią się tereny placówek oświato-
wych: Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Pu-
blicznego Nr 2 ,,Magiczny Ogród” i Żłobka Miejskiego  
w Ożarowie Mazowieckim, Szkoły Podstawowej w Duch-
nicach oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego  
i Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego  
w Ożaro wie Mazowieckim. 
 O nowe nasadzenia roślinne 
m.in. trawy, byliny i krzewy wzbo-
gaci się również teren wokół Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Tereny te nie tylko zostaną wzboga-

cone roślinami - najmłodsi miesz-
kańcy naszej gminy będą mogli 
skorzystać z kolorowych puf,  
a swoje oczy nacieszą elemen-
tami dekoracyjnymi tj. donice  
z bylinami.
 Duża część środków zostanie 

przeznaczona na modernizację Parku Ołtarzewskiego 
– pojawią się w nim nie tylko nowe drzewa i krzewy, 
ale także elementy małej architektury. Do końca roku 
odwiedzający ten ponad stuletni park będą mogli po-
dziwiać pomost na jednym ze stawów, obejrzeć budki 
lęgowe dla ptaków, nietoperzy, wiewiórek oraz owa-
dów m.in. trzmieli i os. W trakcie spaceru będzie moż-
na odpocząć na nowych ławkach lub w altanie, a w dni 
pięknej pogody skorzystać z grilla i stolików. Projekt 
uwzględnia również dbałość o czystość – zostaną za-
montowane kosze na śmieci.
 Mamy nadzieję, że efekty projektu obok walorów 
środowiskowych wpłyną również na estetykę miasta 
oraz zachęcą do aktywnego spędzania wolnego czasu 
na łonie natury. 

Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak  
Jednostka Realizująca Projekt

Zazieleni się 
w Ożarowie Mazowieckim
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  Po raz dwudziesty piąty braliśmy 
udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 
Nasz Sztab mieścił się jak w roku ubiegłym w sali widowi-
skowej Domu Kultury „Uśmiech” przy ul. Poznańskiej 165 
w Ożarowie Mazowieckim. Chętnych do zbiórki pienię-
dzy również i w tym roku nie brakowało. Celem  zbiórki 
25 Finału było hasło: „Dla ratowania życia i zdrowia  
dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”.  
W naszym sztabie rozliczyło się 25 wolontariuszy,  
a o godzinie 15 jak w latach ubiegłych odbyła się licy-
tacja gadżetów WOŚP. W tym roku w licytacji uczestni-
czył Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanc-
lerz, przyszli również rodzice z dziećmi, które razem  
z nimi licytowały podkoszulki, kalendarze, książki, płyty  

i kolorowanki. Stawki były wyjątkowo wyso-
kie. Na naszej licytacji za jedną z koszulek licy-
tujący zapłacił 300 złotych i dlatego podczas  
całej licytacji zebraliśmy pokaźną „sumkę”  
2 789 złotych. Pogoda w tym roku nas trochę 
zaskoczyła, padał śnieg i było bardzo zimno.  
W związku z tym wielu wolontariuszy rozli-
czyło się  bardzo wcześnie. Jednak nie wpły-
nęło to na naszą zbiórkę, ponieważ była ona 
wyższa od tych z lat ubiegłych o około 9 ty-
sięcy złotych. Do tej pory nie zebraliśmy ta-
kiej kwoty (23 672,29 złotych)!  To wszystko 

dzięki Mieszkańcom naszej Gminy, którzy byli w tym roku 
bardzo, bardzo hojni. Do naszego Sztabu wolontariusze 
przychodzili ogrzać się, wypić gorącą herbatę i zjeść coś 
słodkiego. 
 Ochotnicza Straż Pożarna z Ożarowa Mazowiec-
kiego, podobnie, jak w latach ubiegłych, do tegorocznej 
zbiórki również dorzuciła swoją cegiełkę w kwocie 500 
złotych oraz  przekazała na licytację  medal z 11 edycji 
Biegu WOŚP - „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej  
pomocy”. Został on sprzedany za kwotę 1800 złotych.
 W tym roku  wolontariusze zebrali naprawę duże 
kwoty, wielu z nich zebrało ponad 1 000 złotych. Naszym 
najmłodszym wolontariuszem był Artur Grenda, ma 8 lat  
i w kwestowaniu pomagała mu mama. Poniżej lista wo-
lontariuszy, którzy kwestowali z dużym zaangażowaniem: 
Grzegorz Woldon, Wiktoria Nastałek, Wiktoria Senderow-
ska, Piotr Jan Winiarczyk, Maja Kochman, Michał Ościk, 
Artur Grenda, Iryna Bezeliuk, Emilia Goszczyńska, Antoni-
na Kozarzewska, Dominika Maślanek, Daniel Kopeć, Anna 
Zawadka, Piotr Śnieżyński, Piotr Ciszewski, Emil Latosiń-
ski, Krzysztof Nowak, Maciej Zelek, Paweł Zelek, Karolina 
Pracz, Anna Zelek, Renata Kopeć, Kamil Janiszek, Tomasz 
Waszczuk, Monika Żyła. 
 Kolejny raz nie odmówili nam pomocy w zor-
ganizowaniu słodkiego poczęstunku dla wolontariuszy 
i osób, które organizowały i rozliczały sztab: Pan Cze-
sław Kisza - dyrektor Hotelu Mazurkas, Pani Karolina 
Badenko - właścicielka cukierni „Rarytas”, Pan Seba-
stian Król - właściciel Pizzerii „Jerry”. Dziękujemy rów-
nież Panu Burmistrzowi za kosz słodkości dla wolon-
tariuszy. 
 Podziękowania dla pracowników z Komisariatu 
Policji w Ożarowie Mazowieckim, którzy  otoczyli kwe-
stujących opieką czuwając nad ich bezpieczeństwem.
Serdecznie dziękuję: Krystynie Malinowskiej, Jadwidze 
Polak, Violi Wściseł, Kasi Cyniak-Górneckiej, Małgo-
rzacie Wdowiak, Renacie Kwiatkowskiej, Ewie Sobie-
raj. Panie już kolejny raz poświęciły swój wolny czas na 
pomoc w naszym sztabie przy jego organizowaniu i roz-
liczaniu.
 Bardzo, bardzo dziękuję za okazaną pomoc.

Szef Sztabu
Alina Holk

WOŚP zagrała 
w Ożarowie
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Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i 
życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
• Państwowa Inspekcja Pracy,
•   Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-ba-
dawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci ma-
szyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału 
w organizacji Konkursu).
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowa-
dzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone 

w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: 
regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni 
wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placów-
kach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej 
www.krus.gov.pl. 
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do naj-
bliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 marca 2017r.

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu

BEZPIECZNE
GOSPODARSTWO
ROLNE

Ekonomista, były wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych Kancelarii 
Sejmu, dr hab. Grzegorz Gołębiowski podczas spotkania w Bibliotece 
wraz z uczestnikami

 W Bibliotece czytelnicy są zawsze mile widziani. Ale 
nie samymi książkami żyje biblioteka. Istotna jest także 
nasza funkcja społeczna, czyli spotkania, które regular-
nie organizujemy. Dla użytkowników biblioteki  najcie-
kawsze są te, które dotyczą nas wszystkich – mieszkań-
ców gminy. 

 W styczniu kolejny już raz zaprosiliśmy ciekawego 
mieszkańca Ożarowa -  ekonomistę, byłego wicedy-
rektora Biura Analiz Sejmowych, dr hab. Grzegorza 
Gołębiowskiego. Rozmawialiśmy o budżecie Polski,  
o tym jak się go układa, jak stanowi się prawo w Sejmie 
i dlaczego kraje się zadłużają. Spotkanie, mimo powa-
gi tematu, było żywe i interesujące, o czym świadczyły 
zadane pytania. Wyszliśmy po dwudziestej. W Bibliotece 
mamy też dokument z tego spotkania „Projekt ustawy 
budżetowej na rok 2017” (kilkaset stron z tabelkami).  
Od naszego gościa otrzymaliśmy w darze bardzo cieka-
wą książkę opracowaną pod jego redakcją  - „Leksykon 
budżetowy” - wydaną  przez Wydawnictwo Sejmowe. 
 Z okazji Dnia Babci i Dziadka nie mogło zabraknąć 
warsztatów, podczas których dzieci i młodzież wykona-
ły prezenty dla swoich najbliższych. Powstały nie tylko 
piękne karty, ale też wyjątkowej urody akcesoria ku-
chenne, które będą wspaniałą niespodzianką dla Dziad-
ków.  Regularnie spotykamy się też w ramach Dyskusyj-
nego Klubu Książki, na gry planszowe i z innych okazji, 
tu odsyłamy do kalendarium Biblioteki na stronach In-

formatora, gdzie zamieszczone są także informacje z filii 
w Józefowie (m. in. szachy dla dzieci!). 
 Będziemy wdzięczni, jeśli wypełnią Państwo ano-
nimową ankietę Biblioteki, która pomoże nam lepiej 
zaspakajać Państwa potrzeby. Ankieta jest do odebra-
nia na miejscu lub pod adresem www: https://www.in-
terankiety.pl/i/3Ln7Vjp1 

Wojciech Albiński
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

BIBLIOTECZNE SPOTKANIA
ROZMAITYCH STOPNI
(I PEWNA ANKIETA)

IN
FO

RM
A

CJ
E 

D
LA

 M
IE

SZ
K

A
Ń

CÓ
W



9Informator Ożarowski 1/66 2017

 11 stycznia 2017 roku w mroźny, ale słoneczny dzień 
towarzyszyliśmy pani Marii Łopatkowej w Jej ostatniej 
ziemskiej drodze. Punktualnie o 13:00 w Domu Pogrzebo-
wym Cmentarza Wojskowego na Powązkach rozpoczę-
ła się uroczystość ostatniego pożegnania Pani Senator. 
Poprzedził ją wzruszający koncert kwartetu smyczko-
wego i prezentacja słynnych arii musicalowych. Pani 
Profesor  Maria Łopatkowa urodziła się 27 stycznia 1927 
roku w Braciejowicach na Lubelszczyźnie. Dramatyczne 
lata wojny były początkiem jej działalności społecznej  
i konspiracyjnej. Jak wskazują źródła, młodziutka Maria 
Łopatkowa należała do Batalionów Chłopskich, zapisa-
ła się w pamięci pod pseudonimem „Zbożna.” Na lata 
okupacji przypadł również debiut literacki Pani Profe-
sor. Przyszła żarliwa propagatorka „pedagogiki serca” 
szybko zorientowała się, że praca z dziećmi umożliwi 
Jej realizację wielu młodzieńczych marzeń i stanie się 
jej życiowym powołaniem. Swą pracę zawodową rozpo-
częła w 1947 roku w Modlicy, małej miejscowości pod 
Łodzią. Tam też poznała dramatyczną sytuację dzieci 
wiejskich, które z powodu wojny, a także wszechobec-
nej i destrukcy jnej biedy, nie miały szans na prawidło-
wy rozwój intelektualny i społeczny. Po ukończeniu 

studiów polonistycznych na Uniwersytecie Łódzkim  
w 1952 roku Pani Prof. M. Łopatkowa mocno zaangażo-
wała się więc w tworzenie ogniska przedszkolnego dla 
dzieci pozbawionych dostępu do profesjonalnej opieki 
pedagogicznej. Pod Łodzią dzięki jej osobistemu zaan-
gażowaniu powstało wkrótce pierwsze w Polsce ogni-
sko przedszkolne.  Wszyscy, którzy znali Prof. Marię Ło-
patkową, jednomyślnie i ze wzruszeniem potwierdzali, 
że nikt nie zrobił tak wiele dla dzieci, ile uczyniła dla nich 
Pani Profesor. Pewnie niewiele osób zdaje sobie sprawę, 
że dzięki staraniom Pani Marii Łopatkowej, rodzice dzie-
ci hospitalizowanych mogą bez ograniczenia czasowe-
go przebywać na oddziałach szpitalnych razem ze swy-
mi pociechami. W 1978 roku powołano Rzecznika Praw 

Dziecka, niestety Maria Łopatkowa nie była do końca 
zadowolona z mocno ograniczonych uprawnień, które 
otrzymał przedstawiciel spraw dzieci.
 Nasza skromna obecność na pogrzebie Pani Prof. 
Marii Łopatkowej była koniecznością, wynikała prze-
cież z potrzeby serca i zarazem honorowej powinności.  
Z dumą przypominamy zatem, że Pani Prof. Maria Ło-

patkowa w naszej szkole w latach 1960- 1969 pra-
cowała w charakterze nauczyciela historii, pełniąc 
również funkcję jej pierwszego kierownika. Pobyt  
w  Ołtarzewie przypadł na początek kariery naukowej  
Pani M. Łopatkowej, uwieńczonej obroną pracy doktor-
skiej w 1968 roku na Wydziale Pedagogicznym Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W latach 1969 -1971 pełniła funk-
cję redaktora naczelnego „Przyjaciel Dziecka”. Natomiast  
w latach 1981- 1993 kierowała Komitetem Ochro-
ny Praw Dziecka. Była ponadto dyrektorem Zespołu 
Ognisk Wychowawczych w Warszawie. Została odzna-
czona Orderem Uśmiechu i należała do Międzynarodo-
wej Kapituły Orderu Uśmiechu. Wybudowanie i otwar-
cie z okazji tysiąclecia Państwa Polskiego nowej szkoły  
w Ołtarzewie było początkiem jakże bogatej pod wzglę-
dem duchowym i edukacyjnym historii nowoczesnej,  
a zarazem kameralnej, nastawionej na dialog z uczniem 
- szkoły, którą śmiało można nazwać prawdziwą kuźnią 

talentów. W tych smutnych chwilach pocieszamy się 
faktem, że gościliśmy Panią dyrektor Łopatkową  na gali 
obchodów 50-lecia naszej szkoły w 2010 roku. Dzisiaj 
wiemy, że wszystkie wspomnienia dotyczące pani prof. 
Marii Łopatkowej łączyć będziemy z koniecznością sys-
tematycznego kształcenia umiejętności rozpoznawania 
przez dzieci ich uczuć. Dziękujemy za zaszczyt towarzy-
szenia w ostatnim pożegnaniu, przekazujemy szczere 
kondolencje Bliskim Prof. Marii Łopatkowej. 

Małgorzata Tomaszewska,
wicedyrektor SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim - tekst

Marzena Maliszewska, naucz. matematyki - zdjęcia 

Pożegnanie prof. Marii Łopatkowej
- prawdziwej damy wśród polityków  i niekwestionowanego autorytetu w środowisku pedagogicznym, 

często ze względu na charyzmę i ogrom działań porównywanej do Janusza Korczaka.
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ANNA WYSZKONI
KOLĘDY WIELKIE
W sobotę, 21 stycznia  w Sanktuarium Miłosierdzia                         
Bożego odbył się koncert Anny Wyszkoni „Kolędy Wielkie”, 
któremu  towarzyszyła wyjątkowa atmosfera, a świąteczny 
nastrój udzielił się licznie zgromadzonej publiczności.
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 Kontrowersyjny sposób dochodzenia należności 
przez bank.  
 Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) jest budzą-
cym wiele kontrowersji dokumentem wstawianym 
przez bank, stwierdzającym istnienie wierzytelno-
ści banku wobec klienta (najczęściej kredytobiorcy). 
Bankowe tytuły egzekucyjne wystawiane są bez me-
rytorycznego rozpoznania sprawy i de facto zastępu-
ją orzeczenie sądu. BTE może być podstawą wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego po nadaniu mu przez sąd 
klauzuli wykonalności przeciwko osobie, która dokony-
wała czynności bankowej bezpośrednio z bankiem oraz 
złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 
Omawiany instrument z całą pewnością znacznie przy-
czynił się do zapewnienia bezpieczeństwa udzielanych 
przez bank kredytów, niemniej jednak był jednocześnie 
głośno krytykowany z uwagi na nadmierne uprzywilejo-
wanie banków w stosunkach z klientami.  
Niekonstytucyjność przywileju. 
 Instytucja bankowego tytułu egzekucyjnego zo-
stała wyeliminowana z polskiego systemu prawnego 
na mocy wyroku Trybunał Konstytucyjny, który stwier-
dził, że zarówno bank jak i jego klient są stronami pry-
watnoprawnego stosunku zobowiązaniowego opartego 
na zasadzie równości i autonomii woli stron, w związku 
z czym jego strony winny mieć zapewnione równe moż-
liwości obrony swoich praw i interesów. Trybunał Kon-
stytucyjny odroczył termin utraty mocy obowiązującej 
przepisów regulujących BTE do dnia 1 sierpnia 2016 r. 
Niezwykle istotnym jest, że BTE który został już opa-
trzony klauzulą wykonalności przez sąd pozostaje w 
mocy i może być podstawą wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego również po dniu 1 sierpnia 2016 r.  
W związku z powyższym, w obrocie w dalszym ciągu 
możemy się spotkać z BTE, o których istnieniu dłużnicy 
banku dowiadują się de facto dopiero w momencie do-
ręczenia im przez komornika zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania egzekucyjnego. 
Jak skutecznie bronić się przed BTE?
 Niezbędnym w tym miejscu wydaję się omówie-
nie zagadnienia przedawnienia roszczeń wynikających 
z BTE. Bank może dochodzić od klienta roszczenia mająt-
kowego wynikającego z BTE w okresie trzech lat od dnia 
wymagalności roszczenia (np. w sytuacji gdy po wypo-
wiedzeniu umowy klient nie zwróci kwoty kredytu na 
rzecz banku, staję się ona wymagalna i od tej pory bieg 
terminu przedawnienia rozpoczyna swój bieg). Dodatko-
wo, ustawodawca przewidział okoliczności w których 
dochodzi do swoistego przerwania biegu terminu prze-
dawnienia. Do takich sytuacji należy wystąpienie do 
sądu z wnioskiem o nadanie BTE klauzuli wykonalności 
w terminie 3 lat od dnia wymagalności roszczenia oraz 
do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
egzekucyjnego w terminie 3 lat od dnia wydania posta-

nowienia o nadaniu klauzuli wykonalności BTE, ale nie 
należy wystawienie przez bank BTE. Przerwany bieg 
terminu przedawnienia rozpoczyna swój bieg na nowo 
od momentu zakończenia postępowania klauzulowe-
go lub egzekucyjnego. Jednakże zwrócić należy uwagę,  
że wskazane czynności nie mogą być dokonane po upływie 
3-letniego terminu przedawnienia. W związku z powyż-
szym, jeżeli bank nie wystąpi do komornika z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w terminie  
3 lat od dnia wydania postanowienia o nadaniu klau-
zuli wykonalności BTE roszczenie ulega przedawnieniu,  
a klient banku może skutecznie uchylić się od spłaty zo-
bowiązania.
 W sytuacji, gdy wszczęte na podstawie BTE po-
stępowanie egzekucyjne nie doprowadziło do wyeg-
zekwowania należności, banki najczęściej dokonywały 
cesji przysługującej im wierzytelności na rzecz funduszu 
sekurytyzacyjnego. Szczęśliwie dla osób przeciwko któ-
rym BTE zostało wystawione i opatrzone klauzulą wyko-
nalności Sąd Najwyższy w dniu 29 czerwca 2016 r. podjął 
uchwałę, zgodnie z którą czynności wierzyciela – banku 
prowadzące do przerwania biegu przedawnienia doty-
czą wyłącznie tego wierzyciela i nie dotyczą nabywcy 
nie będącego bankiem, który wierzytelność nabywa co 
prawda w swojej treści i przedmiocie tożsamą z wierzytel-
nością banku, ale nie może powołać się na przerwę biegu 
terminu przedawnienia i jego rozpoczęcie na nowo. 
 Spróbuję teraz wyjaśnić treść powyższej uchwa-
ły za pomocą przykładu – jeżeli bank wystąpił do ko-
mornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egze-
kucyjnego na podstawie BTE opatrzonego w klauzulę 
wykonalności, a następnie przeniósł przysługującą mu 
wobec klienta wierzytelności na rzecz podmiotu trzecie-
go (np. funduszu sekurytyzacyjnego), bieg terminu prze-
dawnienia nie przerywa się, a podmiot na rzecz którego 
wierzytelność została przeniesiona musi wystąpić o wy-
danie nowego tytułu wykonawczego. W konsekwencji,  
w większości takich sytuacji nabywcy wierzytelności po-
zostają w błędnym przekonaniu, iż wierzytelność wnika-
jąca z BTE może być przez nich dochodzona w związku 
z czynnościami egzekucyjnymi dokonanymi przez banki, 
podczas gdy w rzeczywistości w tym celu niezbędnym 
jest wszczęcie odpowiedniego postępowania sądowego 
i uzyskanie nowego tytułu wykonawczego. 
 

Anita Gosiewska, Kancelaria Radców Prawnych 
Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j.

OBRONA PRZED BANKOWYM
T Y TUŁEM EGZEKUCYJNYM
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 Od  stycznia 2017 roku na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki działa punkt pomocy prawnej, w których jest 
udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, 
określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.  
z 2015 r. poz. 1255).
 Zgodnie z w/w ustawą stworzony został dostęp 
do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście 
przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, apli-
kanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w loka-
lu udostępnionym przez gminę. 

Katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna po-
moc prawna:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzające-

go zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, 

klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązują-

cym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach 
lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 

dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy 

prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w 
postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism 
w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosz-
tów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzę-
du.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospo-

darczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatko-

wych związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu:
 • prawa celnego, 
 • dewizowego, 
 • handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem 

przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej po-
mocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.
Nieodpłatny punkt pomocy prawnej na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki  

Ożarów Mazowiecki – Urząd Miejski ul. Poznańska 165,  
III piętro pok. 307 05-850 Ożarów Mazowiecki

Godziny dyżurów:
Poniedziałek   od godz. 14.00 do 18.00
Wtorek       od godz. 12.00 do 16.00
Środa    od godz. 14.00 do 18.00
Czwartek   od godz. 09.00 do 13.00
Piątek    od godz. 09.00 do 13.00

Nieodpłatna pomoc prawna
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Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki mogą korzystać  
z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych przez 

prawników kancelarii Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j  
w ramach projektu „Prawnik Pierwszego Kontaktu” 

w każdy piątek w godzinach 11.00 – 13.00

W celu uzyskania porady należy umówić się telefonicznie
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -17:00 pod numerem: 22 652 31 15
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 Szlachetna Paczka, ogólnopolski projekt Sto-
warzyszenia Wiosna, od lat efektywnie realizuje ideę 
mądrej pomocy, w której konkretny człowiek pomaga 
konkretnemu człowiekowi. Dołączając do tego grona  
i wspierając projekt finansowo jako Inwestor Społecz-
ny, masz szasnę realnie wpłynąć na jego kształt. Dla 
wielu firm i osób publicznych udział w Szlachetnej 
Paczce to powód do dumy, dlatego chętnie i często 
dzielą się tym z innymi. Teraz i Ty masz szansę czerpać 
ogromną satysfakcję z tego, że budujesz odpowie-
dzialne społeczeństwo. Zostań Inwestorem Społecz-
nym Szlachetnej Paczki.

 Kim jest Inwestor Społeczny rejonu Szlachet-
nej Paczki?
 Mamy miejsce dla Ludzi Przedsiębiorczych! Nasz 
projekt jest skierowany do tych, którzy chcą zaangażo-
wać swoją firmę i pracowników w ogólnopolski projekt 
społeczny; chcą wesprzeć  inicjatywy, które dają realną 
korzyść na ich terenie.  Inwestorem Społecznym może zo-
stać osoba prywatna lub firma, która chce stać się liderem 
zmiany społecznej w lokalnej społeczności. To dzięki jego 

zaangażowaniu Szlachetna Paczka ma szansę docierać ze 
swoją pomocą do konkretnych rodzin, dawać wolontariu-
szom szansę na rozwój i zmieniać świat na lepsze już dziś. 

 Jaka Jest Rola Inwestora Społecznego? 
 Inwestor Społeczny jest partnerem lokalnym jed-
nego rejonu Szlachetnej Paczki lub/i kolegium Akademii 
Przyszłości, który poprzez inwestycję wpływa na zmianę 
społeczną w lokalnej społeczności. Wkład finansowy daje 
wynik społeczny. Dzięki swojemu zaangażowaniu finan-
sowemu Inwestor Społeczny 
 • wspiera finansowanie systemów niezbędnych do re-

alizacji naszych projektów, m. inn. Akcji Szlachetna Pacz-
ka (IT, szkoleniowe,  rekrutacyjne itp.);
 • wspomaga rozwój i umożliwia zwiększenie skali dzia-

łania projektów;
 • razem z nami kreuje trwałą zmianę na dużą skalę za-

angażowanie w działalność społeczną 1,5% Polaków;
 • uczy biznesowego podejścia do rozwiązywania pro-

blemów;
 • buduje społeczeństwo obywatelskie i uczestniczy  

w zmianie społecznej w Polsce.

 Jak Inwestor Wpływa na Lokalną Społecz-
ność?
 •wpływa na zmianę społeczną w lokalnym środo-

wisku, w którym firma działa;
 • jest częścią systemu motywatorów zmiany;
 •ma wpływ na rozwój ludzi, a także na budowanie 

zaufania społecznego w lokalnej społeczności, re-
lacji międzyludzkich, lokalności;
 •staje się inspiracją dla innych.

 Jak Zaangażowanie Wpływa na Firmę Inwe-
stora?
 •odpowiedzialność społeczna w zasięgu każdego 

przedsiębiorcy;
 •pracownicy firmy mogą obserwować efekty za-

angażowania swojej firmy w lokalnym środowi-
sku;
 •widoczne są korzyści biznesowe, np. udział  

w projekcie jest dobrą reklamą w lokalnej spo-
łeczności i Internecie.

 Aby zostać Inwestorem Społecznym wystar-
czy wejść na stronę  www.inwestorspoleczny.pl, 
wybrać jedną z lokalizacji, w której jest obecny 
rejon Szlachetnej Paczki lub kolegium Akademii 
Przyszłości i zdecydować się na inwestycję w roz-
wój wybranej lokalizacji. To jednorazowa wpłata 
w wysokości 5000 PLN. Darowizna to pierwszy 
krok. Od niej zaczyna się to, co najpiękniejsze. Za-
prosimy Cię do zaangażowania w nasze projekty 
wspólnie z Twoimi pracownikami i najbliższymi.

TWÓJ DOROBEK TO POWÓD DO DUMY!
Dołącz do Szlachetnej Paczki 
– zostań Inwestorem Społecznym
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 Dodatkowe benefity to między innymi:
 • Certyfikat Inwestora Społecznego
 • Banner elektroniczny „Inwestor Społeczny 2016”, któ-

ry możesz wykorzystać w swoich kanałach
 • Możliwość odliczenia przekazanej darowizny od po-

datku
Źródło: https://www.szlachetnapaczka.pl/inwestor-spo-
leczny

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

W tym roku w ramach Szlachetnej Paczki w rejonie 
Ożarowa Mazowieckiego odwiedziliśmy 51 rodzin,  

z czego 26 zostało wybranych do projektu. Wszystkie 
wybrane rodziny otrzymały pomoc i miały okazję 
poczuć Wasze wsparcie. Wszystkim szlachetnym 

osobom z naszej gminy zaangażowanym w działania 
Paczki pragniemy serdecznie podziękować.
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Uprzejmie informujemy, że na obszarze od parku
przy ul. Poniatowskiego, przy fontannie i Parku 
StreetWorkout, 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.

HOT  SPOT w Parku Miejskim

 Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do 
produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 ▶ w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. na-
leży złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia 
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okre-
sie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,

 ▶ w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położe-

nia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich ko-
piami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  
w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

 Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:  
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.
 Więcej informacji na stronie : 
w w w . o z a r o w - m a z o w i e c k i . p l / i m a g e s / s t o -
ries/2017/01/Procedura_zwrotu_w_2017.pdf 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Urzędu Miejskiego

Informacja dla rolników
Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku

Informujemy, że archiwalne numery 
Miesięcznika Miasta i Gminy INFORMATOR  OŻAROWSKI 

mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy: 

www.ozarow-mazowiecki.pl/media-lokalne/
informator-ozarowski-120
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”

„FERIE Z UŚMIECHEM” 
Ożarów Mazowiecki

 ▶ 13-17 lutego 2017 s. nr 108 I piętro godz. 10.00-
12.00 (dzieci w wieku od lat 8) Mała Akademia Kreatyw-
nego Szycia.

 ▶ 14-17 lutego 2017 s. nr 109 I piętro, godz. 12.30 
Wesołe Laboratorium (zajęcia godzinne) – Przemysław 
Owczarek. 

 ▶ 13-17 lutego 2017 s. nr 108 I piętro godz. 14.00-
16.00 Malowanie na szkle dla dzieci i młodzieży w wieku 
10-16 lat.

 ▶ 13-17 lutego 2017, godz. 10.00-12.00 Sala Widowi-
skowa. Warsztaty teatralne teatru lalkowego dla dzieci i 
młodzieży.

Zapisy:
Dom Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165, 05-850 

Ożarów Mazowiecki, tel./fax: 22 722 14 45
WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE. 

Więcej  informacji na stronie: www.dkusmiech.eu

 „FERIE Z UŚMIECHEM” 
Bronisze

 ▶ 20-24 lutego pomiędzy godz. 10.00-14.30 zajęcia 
dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. 

 ▶ 20, 21 i 22 lutego 2017 w godz. 11.00-12.15
Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.                                                                                                                

 ▶ 20-24 lutego w godz. 12.30-13.15 zajęcia eduka-
cyjne w świetlicy komputerowej.                  
                                                                                                                

Zapisy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 12.00 do 20.00 (do 10 lutego br.), 
następnie w dniach: 13-24 lutego br. 
w godz.: 8.00-16.00, tel. 510 284 791

ul. Przyparkowa 15, Filia Domu Kultury „Uśmiech” 
w Broniszach.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE. 
Więcej  informacji na stronie: www.dkusmiech.eu

 ▶ 26 lutego godz. 15.00 – 17.00 Na zakończenie ferii 
zimowych zapraszamy na bal karnawałowy dla dzieci. 
Dwugodzinną zabawę poprowadzą aktorzy z  Teatru 
Narwal.

DOM KULTURY „UŚMIECH” 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 

UL. POZNAŃSKA 165

 ▶ 12 lutego, godz. 12.00 Iluzja dla dzieci. 
Wstęp wolny! 

 ▶ 26 lutego godz. 16.00-20.00 Ostatkowy wieczorek 
taneczny dla seniorów przy muzyce na żywo. 
Wstęp 15 zł/os.!

FILIA W BRONISZACH
UL. PRZYPARKOWA 15    

   
12 lutego godz. 15.00 – 19.00  Walentynkowy wieczo-
rek taneczny dla seniorów. Wstęp wolny!
W każdą niedzielę lutego o godz. 12.30 odbywa się Msza św

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292

20-24 luty godz. 13.00-16.00 CIS „Przy Parku” zaprasza na 
FERIE Z „UŚMIECHEM”. W tym czasie odbędą się warsztaty 
aktorskie „Bliżej sceny” z aktorką Gracją Niedźwiedź. Za-
praszamy na bezpłatne zajęcia, które są propozycją na 
spędzenie drugiego tygodnia ferii dla dzieci w wieku 7-12 
lat. W programie m. in.: wprowadzenie w świat teatru  
i w świat aktora, rola muzyki w teatrze, stworzenie przed-
stawienia zakończone występem. 

Aktywności cykliczne

PONIEDZIAŁEK
 ▶ 9.00-10.30 „Lekcje Brydża”  dla seniorów organizo-

wane przez  Ożarowski Uniwersytet  Trzeciego Wieku.
 ▶ 11.00-13.00 Czytanie książeczek i wspólna zaba-

wa z dziećmi do 3 r.ż.  organizowane przez Stowarzysze-
nie „Mam Klub.”
ŚRODA

 ▶ 9.30 Spotkania Ożarowskiego Klubu Mam,  
zajęcia umuzykalniające („Gordonki”) i pobudzające zmy-
sły („Zmysłowianki”). Obowiązują zapisy na stronie klub-
mam.cisprzyparku.pl

 ▶ 16.00-20.00 Ogólnorozwojowe zajęcia dla mło-
dzieży z psychologiem. Więcej informacji pod numerem 
telefonu: 22 731 32 23.
CZWARTEK

 ▶ 10.00 Zajęcia wspierające pamięć (OUTW). Zapisy na 
zajęcia  odbywają się w biurze Ożarowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku (22 731 32 29).

 ▶ 17.00-20.00 „Sekcja Brydża” (Ożarowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku).
PIĄTEK

 ▶ 12.30-14.00„Spotkania przy kawie” dla seniorów.

Nowość
 ▶ 18.00-20.00 Kulturalne piątki- cykl otwartych spo-

tkań dla mieszkańców. Proponujemy m.in. projekcje fil-
mowe, emisja audiobooków i gry planszowe. Więcej in-
formacji na stronie 
www.kulturalnepiatki.cisprzyparku.pl/
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KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ Spotkanie 08.02.2017, g. 18.00: Co w trawie piszczy? 
Hala sportowa w Kręczkach-Kaputach.

 ▶ Zapraszamy na spotkanie z panem Lechem Toru-
szewskim, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, jed-
nym z inicjatorów budowy hali, który zaspokoi ciekawość 
mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego co do tego, jak 
będzie wyglądała hala, pokaże jej wizualizacje i opowie  
o planach wykorzystania obiektu.

 ▶ Każdy poniedziałek, godz. 16.00-18.00 – Planszoma-
nia. Kilkanaście gier planszowych dla osób w każdym 
wieku. Różne poziomy trudności , wspólna zabawa.

 ▶ Każda pierwsza środa miesiąca, godz. 17.00-18.00  
– Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych

 ▶ Każdy czwartek, godz. 17.00-18.00 - Czytanie na  
Dywanie. Pierwszy kontakt z książką może być fascynu-
jący. To sprawdzone. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat. 

FILIA W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ Każdy czwartek, godz. 10.00-12.00 - Klub Pasjonaci. 
Mamy tu taki Klub, gdzie można porozmawiać o teatrze 
telewizji, filmach, przynieść ciasto. Zapraszamy do – wyj-

ścia z domu – i przyjścia do Biblioteki. Jest o czym poga-
dać. 

 ▶ Każdy czwartek , godz. 9.00-10.00 oraz 12.00-
13.00  – Kurs komputerowy 50+. Bezpłatne zajęcia na-
uki obsługi komputera dla osób 50+, obowiązują zapisy.

 ▶ Każdy piątek, godz. 17.00-18.00 - Szachy dla dzieci. 
Pierwsze ruchy w królewskiej grze. Czeka instruktor i miła 
atmosfera.

 ▶ Soboty 28.01, 11.02 i 25.02, godz. 10.00-12.00 
– Kino na Fabrycznej. Wspólne oglądanie wybranych 
wcześniej filmów familijnych.

Informacje o wydarzeniach bieżących znajdują się  
w kalendarium na stronie Biblioteki, gdzie można 
również zapisać się na biblioteczny newsletter.

Zapraszamy grupy na lekcje biblioteczne, warsztaty te-
matyczne i umówione razem pokazy filmowe. Kontakt: 
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim: (22) 722 
12 65, Filia w Józefowie: (22) 292 60 22, Filia w Święcicach:  
(22) 721 02 60. 
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W czasie ferii zimowych 2017 w poniedziałki i środy 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji  zapraszają dzieci ze szkół 

podstawowych i gimnazjów - mieszkańców  Gminy Ożarów 

Mazowiecki do bezpłatnego korzystania z pływalni 

w godzinach 12.30 - 13.30 w ramach akcji 

„Zima w Mieście 2017”



P e r s o n a l n e g o

Treningu
Centrum 

na Trening
zaproszenie

trening funkcjonalny

trening personalny 

(indywidualny, nie tylko rowerowy)

trenażery 

(programy: Swift, Virtual training,  

trening indywidualny, grupowy)

trening wytrzymałościowy

dietetyk
masażysta

fizjoterapeuta

przechowywanie 

rowerów 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul Kolejowa 10
tel. 222 952 666,  info@kolarzklub.pl



21Informator Ożarowski 1/66 2017

  1%1% - Rozlicz się z sercem

– podaruj Emilce oddech

Emilka urodziła się 2006-08-05 z MUKOWISCYDOZĄ
- chorobą uwarunkowaną genetycznie, 

bardzo rzadką, ciężką, nieuleczalną powodującą przedwczesną śmierć. 

Choroba ta dotyka wielu narządów, w których znajdują się gruczoły produkujące

gęsty osadzający się śluz. Przede wszystkim PŁUCA, zatoki, trzustkę itp. Niestety

obecnie nie ma skutecznej metody leczenia, wszystko co robimy: leki, odżywki,

suplementy diety, inhalacje, płukanie zatok, różnego rodzaju drenaże ma na celu jak

najbardziej wydłużyć Emilki życie.

Profilaktyka Emilki jest strasznie droga, większość nie jest refundowane przez NFZ

oraz wymaga ciągłej opieki jednego z rodziców, dlatego mając świadomość, że choroba

będzie postępować zwracamy się o pomoc.

Przekaż 1% podatku
W formularzu PIT wpisz numer:

KRS 0000037904KRS 0000037904
W rubryce "Informacje uzupełniające 

– cel szczegółowy 1%" podaj:

21898 Sejnowska Emilia21898 Sejnowska Emilia
Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam zgodę".

Szanowni Darczyńcy
Możecie przez cały rok wspomagać leczenie Emilki wpłacając kwoty na konto:

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Tytułem: 21898 SEJNOWSKA EMILIA 

- darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Darowizną przekazaną na Emilkę można pomniejszyć podatek dochodowy odprowadzany do Urzędu

Skarbowego. Rozliczając PIT należy odliczyć kwotę darowizny od ogólnej wartości dochodu:

osoby fizyczne i spółki osobowe do 6%, a osoby prawne do 10%.

Więcej inf.: dzieciom.pl/podopieczni/21898; www.oddychaj.pl; www.mukowiscydoza.pl
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KĄCIK ADOPCYJNY
 Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 
Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znalezienia psa

1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, podając dokładne dane dotyczące 
zaginięcia, (datę, opis psa) oraz swoje dane. (22) 731-32-37
2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska czy zostało odłowione takie zwierzę jeśli nie, to zgłosić  
zaginięcie pod numer telefonu, który jest podany w kąciku adopcyjnym Informatora oraz Straży Miejskiej 22-721-26-50 

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na właścicieli lub nowe domy. 
Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy.

507-415-468, 602-655-645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka 
a chcesz pomóc finansowo 

Będziemy wdzięczni za każda złotówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch  na Rzecz Zwierząt – Viva
z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”

95203000451110000002611090

INFORMUJEMY O BEZPŁATNYM CHIPOWANIU PSÓW NA TERENIE GIMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
Chip to małe urządzenie elektroniczne wielkości ziarnka ryżu, umieszczane pod skórą zwierzęcia na grzbiecie bądź 
karku poprzez zastrzyk. Za pomocą czytnika jaki posiadają m.in. lekarze weterynarii i straże miejskie, można odczytać 
informacje o właścicielu zwierzęcia i zawiadomić go o znalezieniu psa.

Informujemy, że chipowanie przysługuje wyłącznie mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
tel. 22 731-32-35, 22 731-32-37

Gabinety weterynaryjne, w których można chipować psy w ramach akcji:
ul. Strażacka 1B, tel. 22 353-69-99 
ul. Kierbedzia 1, tel. 22 722-12-48
ul. Ożarowska 27 lok 2, tel. 660-198-483

Bleki Rolek Mirka Morka Lejdi Kajko

Misiek i Lena Tosia Tuluś Misio

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE  PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH. 
Niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy.

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Sekretarz Redakcji
KOREKTA TEKSTU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

SKŁAD TEKSTU I DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 251
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”

tel.: 22 731 32 00, 731 32 28, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl, 
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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