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Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 Podpisano umowy:

• z wykonawcą: PAPIRUS Piotr Szumski z siedzibą w Dzieka-

nowie Leśnym na dostawę i montaż 2 szt. przydomowych 

oczyszczalni hydroponicznych na terenie Gminy Ożarów Ma-

zowiecki, za cenę brutto: 34.194 zł

• z wykonawcą: BEROLINA POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą 

w Warszawie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do 

kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miej-

skiego w Ożarowie Mazowieckim, za cenę ofertową brutto: 

91.551,81 zł

• z wykonawcą: MOJE BAMBINO z siedzibą w Łodzi na za-

kup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć 

pozalekcyjnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy 

Ożarów Mazowiecki w ramach projektu „Lepszy start” realizo-

wanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – na część A 

(pomoce dydaktyczne), za cenę ofertową brutto: 43.817,92 zł

• z wykonawcą: SAGITO Sebastian Kaczanowski z siedzibą 

w Warszawie na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych 

do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawo-

wych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach pro-

jektu „Lepszy start” realizowanego z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki – na część B (sprzęt multimedialny), za cenę 

ofertową brutto: 16.162,20 zł

• z wykonawcą: PP „PAXER” Grzegorz Papych z siedzibą 

w Ostrowie Wielkopolskim na zakup i dostawę pomocy dy-

daktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach 

podstawowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w ra-

mach projektu „Lepszy start” realizowanego z Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki – na część C (programy edukacyjne), 

za cenę ofertową brutto: 13.732,16 zł

• z wykonawcą: AGMAR Marcin Jarek z siedzibą w Pruszkowie 

na remont dróg gminnych - równanie mechaniczne oraz za-

gęszczenie nawierzchni dróg nieutwardzonych na terenie Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki, na kwotę brutto: 50 490,58 zł

• z wykonawcą: BRUMEX Piotr Kowalczyk z siedzibą w Pło-

chocinie na roboty konserwacyjno-remontowe nawierzchni 

dróg i chodników z kostki i płyt betonowych, na kwotę brutto: 

58 775 zł

• z wykonawcą: BIT-BRUK A. Winnicka z siedzibą w Teresinie 

na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gmin-

nych, na kwotę brutto: 200 000 zł

 W ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok:

• Złożono zamówienie na wyposażenie placu zabaw w miejsco-

wościach Płochocin Wieś, Macierzysz, Pilaszków, Konotopa.

• Złożono zamówienie na wyposażenie parku rekreacyjno-re-

habilitacyjnego dla tzw. „siłowni na świeżym powietrzu” wraz 

z montażem w miejscowości Umiasów. 

 Wydano decyzje i postanowienia:

• decyzje o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w pasie 

drogowym drogi gminnej: 9

• decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej: 10

• decyzje na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

technicznej: 18.

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OŚWIATA
 4 lutego w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochoci-

nie zorganizowano VIII edycję Powiatowego Konkursu Recyta-

torskiego im. K. I. Gałczyńskiego. 

 17 lutego w Przedszkolu Publicznym nr 2 odbyło się przed-

stawienie teatralne pt. „O śnieżnej chmurce” w wykonaniu ak-

torów z teatru „Artis Logos” z Warszawy.

 W Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie od-

były się obchody Święta Szkoły pn. „Konstantynki”. Uczniowie 

brali udział w paradzie postaci z utworów K.I. Gałczyńskiego. 

 22 lutego dzieci z grupy IV i V z Przedszkola Publicznego 

nr 2 w Ożarowie Mazowieckim uczestniczyły w wycieczce do 

Muzeum Techniki w Warszawie. 

 W ramach doskonalenia zawodowego, w dniu 17 lutego 

w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, 

odbyły się warsztaty dla nauczycieli pn. „W kręgu Brzechwy 

i Tuwima”. Celem spotkania było wykorzystanie utworów li-

terackich w różnorodnych twórczych aktywnościach w pracy 

z dziećmi na szczeblu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkol-

nej. W warsztatach brali udział nauczyciele z Przedszkola w 

Broniszach, z Przedszkola nr 1 w Ożarowie Mazowieckim oraz

z Przedszkola w Błoniu.

 21 lutego uczniowie klasy IVa ze Szkoły Podstawowej im. 

Szarych Szeregów w Płochocinie przedstawili prezentację z cy-

klu „Polska w Unii Europejskiej” pt. „Państwa członkowskie Unii 

Europejskiej”

 21 lutego uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie, uczęszczający na moduł poetycko-

-teatralny realizowany w ramach unijnego projektu „Poznaję 

świat”, przygotowali i przedstawili spektakl pt. „Dziewczynka 

z zapałkami”. Sztuka oparta była na znanej baśni H. CH. An-

dersena.

 23 lutego w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie Ma-

zowieckim odbyło się spotkanie na temat zasad udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, pro-

wadzone przez psychologów z Poradni Psychologiczno-Peda-

gogicznej w Błoniu. 

 24 lutego uczniowie z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie zajęli III miejsce w Powiatowym Finale w Pły-

waniu Chłopców. Zawody sportowe odbyły się w Ożarowie 

Mazowieckim.

 W Przedszkolu Publicznym nr 2 oraz w Przedszkolu Pu-

blicznym nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odbyły się eliminacje 

do XXXV Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. 

Laureaci eliminacji przedszkolnych zaprezentowali swoje umie-

jętności 8 marca w eliminacjach gminnych, które odbyły się 

w Domu Kultury „Uśmiech”.
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 2 marca, w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-

nej, uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie zajęły II miejsce w powiatowym finale piłki siat-

kowej dziewcząt w kategorii szkół podstawowych. Zawody 

sportowe odbyły się w Błoniu

 3 marca w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 

w Płochocinie odbył się koncert filharmoniczny pt. „Muzyczne 

rozmaitości”.

 7 marca dzieci z grup V, VI, VII z Przedszkola Publicznego 

nr 1 w Ożarowie Mazowieckim zostały zaproszone do Biblio-

teki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim na przedstawienie 

„Damy i Rycerze”.

 27 lutego oraz 7 marca nauczyciele z Przedszkola Publicz-

nego w Józefowie brali udział w spotkaniu z pedagogami oraz 

psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bło-

niu. W trakcie spotkania poruszono temat rozwoju osobowo-

ści nauczyciela, omówiono trudności spotykane w pracy wy-

chowawczo-dydaktycznej oraz zaprezentowano podstawowe 

założenia do pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera i zaleca-

ne formy pomocy.

 8 marca uczennice z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie zajęły I miejsce w Powiatowym Finale Unihokeja 

Dziewcząt. Zawody sportowe odbyły się w Łomiankach.

 12 marca w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbyło 

się przedstawienie teatralne pt. „Zamieszanie w kurzostanie” 

w wykonaniu aktorów z Teatru „Psikus” z Łodzi.

 13 marca uczniowie z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie zajęli II miejsce w Powiatowym Finale Unihokeja 

Chłopców. Zawody sportowe odbyły się w Łomiankach.

 Uczeń klasy VIb Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców 

Warszawy w Ożarowie Mazowieckim - Piotr Jasiński - został 

laureatem „Konkursu matematycznego dla uczniów szkół pod-

stawowych” w roku szkolnym 2011/2012, zorganizowanego 

przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Zgod-

nie z przepisami prawa oświatowego laureaci tego konkursu 

są zwolnieni ze sprawdzianu pisanego w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej i jest to równoznaczne z uzyskaniem 

najwyższego wyniku (40 pkt.). Laureaci otrzymują najwyższą 

ocenę końcową z matematyki (celujący) oraz są przyjmowani 

do wybranego gimnazjum (z wyłączeniem gimnazjów prowa-

dzących tylko oddziały dwujęzyczne) niezależnie od kryteriów 

zawartych w statucie danej szkoły.

 20 marca wylosowani uczniowie klas III (z rocznika 96) Gim-

nazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie 

Mazowieckim brali udział w badaniu PISA (Program Między-

narodowej Oceny Umiejętności Uczniów).

 Do udziału w badaniu szkoła została wylosowana już po 

raz drugi. Celem programu jest określenie, na ile młodzież 

w różnych krajach przygotowana jest do pełnego uczestnic-

twa w dorosłym życiu.

 Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim i Filia 

Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie:

• W sobotę 18 lutego odbyły się warsztaty karnawałowe „Oża-

rowiaków”.

• 19 lutego, w ramach niedzielnych spotkań z teatrem, w Filii 

Domu Kultury w Józefowie dzieci obejrzały spektakl pt. „Księż-

niczka i rycerz”, natomiast 4 marca spektakl pt. „Czarne Białe”. 

• W niedzielę 26 lutego najmłodsi widzowie obejrzeli spektakl 

pt. „Grzecznie i bezpiecznie”.

• 3 marca w sobotę odbył się wernisaż malarstwa Antoniego 

Filipowicza. Oprócz obrazów autor zaprezentował również 

swoje wiersze. Gościnnie wystąpił Genady Ishakov znakomity 

rosyjski tenor, aktor Teatru Żydowskiego w Warszawie.

• W niedzielne popołudnie 4 marca odbył się koncert z okazji 

Dnia Kobiet - wystąpiła Nina Nowak - solistka Teatru Wiel-

kiego i Filharmonii Narodowej. Widzowie usłyszeli standardy 

muzyki rozrywkowej oraz fragmenty najsłynniejszych musicali 

i arii operowych. 

• 8 marca odbyły się eliminacje gminne XXXV Konkursu Recy-

tatorskiego „Warszawska Syrenka”.

• W czwartkowe popołudnie 8 marca odbyło się spotkanie 

przedstawicieli władz gminy oraz Rady Miejskiej z mieszkań-

cami dotyczące powołania Ożarowskiego Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku.

• 11 marca, podczas niedzielnego spotkania z teatrem, dzieci 

obejrzały spektakl pt. „Mała Królewna”.

• 11 marca w Filii Domu Kultury odbyło się „Popołudnie dla 

pań”. Tego dnia panie mogły skorzystać z bezpłatnych zabie-

gów i porad kosmetycznych w zakresie pielęgnacji ciała i twa-

rzy, fryzjerstwa, manicure, pedicure i innych. 

• W niedzielę 18 marca w sali widowiskowej Domu Kultury 

„Uśmiech” odbył się koncert laureatów eliminacji gminnych 

XXXV Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

KULTURA

FELICJE                             2012
Szanowni Państwo,

Tradycją naszej gminy jest coroczne przyznawa-

nie Felicji - nagrody honorowej, nadawanej oso-

bom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju Mia-

sta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

 Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: 

Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miej-

skiej, grupie 5 radnych oraz grupie 50 mieszkańców. 

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandyda-

tur. 

 Wnioski, wraz z pisemnym uzasadnieniem, na-

leży składać w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, se-

kretariat burmistrza - pok. 102 w terminie do 1 maja 

2012 r.

Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Z ŻYCIA GMINY

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała nr 182/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr 183/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-

le budżetowej na 2012 rok.

Uchwała nr 184/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-

minowego w roku budżetowym 2012 na spłatę wcześniej zacią-

gniętych kredytów.

Uchwała nr 185/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-

minowego w roku budżetowym 2012 na realizację zadania in-

westycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infra-

strukturą towarzyszącą w Ożarowie”.

Uchwała nr 186/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-

minowego w roku budżetowym 2012 na realizację zadania inwe-

stycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Piotrkówek - Wieruchów - Strzykuły - Macierzysz - Szeligi”.

Uchwała nr 187/12 w sprawie zmiany uchwały nr 254/04 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 listopada 2004 r. 

w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej przedszkoli pu-

blicznych w gminie Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr 188/12 w sprawie zmiany regulaminu w sprawie 

wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodat-

ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-

miarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.

Uchwała nr 189/12 w sprawie wyrażenia zgody na użycie her-

bu Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr 190/12 w sprawie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego.

Uchwała nr 191/12 w sprawie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obsza-

ru Duchnice - Ołtarzew.

Uchwała nr 192/12 w sprawie odstąpienia od sporządzenia 

zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała nr 193/12 w sprawie warunków, jakie powinien speł-

niać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Uchwała nr 194/12 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”.

Uchwała nr 195/12 w sprawie przeprowadzenia wyborów do 

organów wykonawczych w jednostkach pomocniczych Gminy 

Ożarów Mazowiecki.

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Miejskiej w Ożaro-
wie Mazowieckim w dniu 15 marca 2012 r.

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

Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Złota jesień życia jest dobrym okresem 

do czerpania radości płynącej z aktyw-

nego wykorzystania wolnego czasu.

To teraz właśnie można oddać się ro-

bieniu czegoś, co daje przyjemność i satysfakcję. 

W czwartek 8 marca br. w DK „Uśmiech” odbyło się spotkanie 

mieszkańców zainteresowanych utworzeniem w naszej gminie 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie, w którym uczestni-

czyło ponad 70 osób, zorganizowano z inicjatywy Burmistrza 

Pawła Kanclerza oraz radnych Rady Miejskiej. 

 Uchwałą Senatu RP rok 2012 ogłoszony został Rokiem 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku - zaznaczyła radna Maria 

Skornia-Roszij, podkreślając jednocześnie potrzebę powołania 

instytucji wspomagającej rozwój społeczny i aktywność osób 

dojrzałych w gminie Ożarów Mazowiecki.

 Podczas spotkania 19 osób wyraziło wolę powołania sto-

warzyszenia podlegającego rejestracji w KRS i określiło się jako 

członkowie-założyciele. 

 Spośród tych osób wybrano tymczasowy zarząd, który 

podjął się przygotowania zebrania założycielskiego, projek-

tu statutu i uchwał niezbędnych dla rejestracji organizacji. 

W skład zarządu weszli: Teresa Stempień (prezes), Elżbieta 

Paderewska (wiceprezes), Alina Gołaszewska (sekretarz), Elżbie-

ta Paleczna (skarbnik) i Ryszard Lubański (członek zarządu). 

 Ustalono wstępnie nazwę stowarzyszenia - „Ożarowski 

UTW” i przyjęto, że siedzibą organizacji może być Biblioteka 

Publiczna w Ożarowie Mazowieckim. 

 W związku z dużym zainteresowaniem tą inicjatywą ze 

strony mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki informuje-

my osoby, które chciałyby zostać słuchaczami Ożarowskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że Deklarację Słuchacza UTW 

można otrzymać, a następnie po jej wypełnieniu złożyć w:

1. Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazo-

wiecki (biuro podawcze), 

2. Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165, 05-850 Oża-

rów Mazowiecki

3. Bibliotece Publicznej, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazo-

wiecki.

 Deklarację Słuchacza UTW można również pobrać ze stro-

ny internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl

Zapraszamy serdecznie.

Jolanta Niegrzybowska – Sekretarz Gminy
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Mieszkam w Gminie Ożarów Mazowiecki 
i tu przekazuję swój podatek dochodowy

Zostań lokalnym patriotą! 

Masz wpływ na rozwój naszej małej ojczyzny.

Wielu z Państwa jest być może obojętne, gdzie trafiają Wasze 

podatki lub sądzicie, że po złożeniu w urzędzie skarbowym 

rocznego rozliczenia finansowego nie macie już na nic wpływu. 

Nic bardziej błędnego. Dziś Państwo możecie zadecydować 

o tym, gdzie trafią środki przez Was wypracowane! 

 Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że płacony 

przez Państwa podatek dochodowy, jest zwracany gminie aż 

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

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

jeśli wszyscy o to zadbamy, jeśli tylko potwierdzimy w urzędzie 

skarbowym, że faktycznie mieszkamy na terenie Gminy Oża-

rów Mazowiecki. 

 Zachęcam osoby niezameldowane na pobyt stały, a miesz-

kające na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, do zameldowa-

nia się zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania, a oso-

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

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

Składając taki formularz sprawimy, że cześć podatku trafi do 

ożarowskiej gminy.

 Nie lekceważmy możliwości wzbogacenia gminy swoimi 

podatkami. Namawiajmy do tego działania sąsiadów i znajo-

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

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

dze zainwestować w infrastrukturę - w drogi, chodniki, place 

zabaw, obiekty sportowe, oświetlenie itd.

 Zamelduj się lub zgłoś fakt zamieszkania w Gminie 
Ożarów Mazowiecki na druku NIP-3 lub ZAP-3 i weź udział 
w konkursie! Czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody!”
 Zapraszam osoby, które dokonają zameldowania na pobyt 

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

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

czą, że mieszkają na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, do 

udziału w konkursie. Dodatkowym warunkiem przystąpienia 

do konkursu jest złożenie wypełnionego formularza zgłosze-

niowego dostępnego w Urzędzie Miejskim oraz na stronie 

www.ozarow-mazowiecki.pl 

 Konkurs trwać będzie od 1 marca do 30 kwietnia 
2012 r. i zostanie rozstrzygnięty 17 czerwca podczas Dni 
Ożarowa. Zapewniam ufundowanie 10 nagród, w tym nagro-

dę główną, którą będzie Tablet-PC. 

Regulamin konkursu, formularz konkursowy, druk NIP-3 i ZAP-3 

oraz informacje szczegółowe umieszczone są na stronie 

www.ozarow-mazowiecki.pl Informacji udziela p. Bożena 

Żurek tel. 22 722 22 07 wew. 234.

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

Państwa aktywnym udziale będzie organizowany corocznie.

Zadbajmy wspólnie o rozwój naszej Gminy

Burmistrz - Paweł Kanclerz  

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, w porozumieniu z Na-

czelnikiem Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, ułatwiając 

mieszkańcom gminy wywiązanie się z obowiązku złożenia ze-

znań podatkowych od osób fizycznych za 2011 rok, zapraszają 

Państwa w sobotę 14 kwietnia 2012 roku w godz. 9:00-
-15:00 na dyżur pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa 

Bielany.

 Dyżur odbędzie się w Domu Kultury „Uśmiech” przy ul. Po-

znańskiej 165.

 Pracownicy Urzędu Skarbowego będą udzielać informacji 

odnośnie rozliczeń rocznych, wydawać druki oraz przyjmować 

wypełnione zeznania podatkowe.

 Informujemy również, że w Biurze Podawczym Urzędu 

Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 

można pobrać aktualne druki zeznań podatkowych PIT wraz 

z objaśnieniami.

Szanowni Przedsiębiorcy,

 Urząd rozpoczął prace nad stworzeniem bazy lokalnych 

firm działających na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. 

Informacje z podziałem na branże zostaną umieszczone na 

stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl 

Dane o firmach obejmować będą:

• nazwę firmy;

• adres wykonywania działalności;

• przedmiot/branżę wykonywanej działalności (np. ga-

stronomia, transport, apteki, itp.)

• telefon kontaktowy;

• adres e-mail;

• adres strony internetowej;

 Zachęcamy do zgłaszania swoich firm na adres e-mail: 

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

feracie Działalności Gospodarczej ul. Kolejowa 2, piętro I, 

pok. 111.

 Mamy nadzieję, że stworzenie bazy lokalnych firm uła-

twi Państwu i mieszkańcom nawiązanie wzajemnych kon-

taktów i przyczyni się do promocji i rozwoju ożarowskich 

przedsiębiorstw.

Katarzyna Kozłowska - Inspektor ds. działalności gospodarczej

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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Plusy i minusy nauki w wielkim mieście
Młodzież z mniejszych miejscowości często 

wybiera szkoły w dużych miastach, sądząc, 

że zdobędą wykształcenie z tzw. górnej półki. 

Tymczasem edukacja w dużym mieście może być zagrożeniem 

dla młodych ludzi. W małych szkołach żyje się jak w rodzinie, 

problemy wszystkich uczniów są możliwe do rozpoznania. 

W molochach żyje się anonimowo. Młodzież często pada ofia-

rą wymuszeń, kradzieży, a nawet rozbojów. Anonimowość nie 

sprzyja integracji młodych ludzi, budzi lęk, powoduje izolację 

od środowiska, prowadzi do frustracji.

 Młodzi, sfrustrowani ludzie częściej sięgają po narkotyki 

czy alkohol. Łatwiej w dużym miescie pójść na wagary, bo po-

jawia się wiecej pokus.

 Małe, kameralne szkoły dbają o indywidualne potrzeby 

ucznia. Nie istnieje tu problem agresji, przemocy czy uzależ-

nień. Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 30% uczniów 

pochodzących z mniejszych miejscowości nie kończy wybra-

nej szkoły, 20% pada ofiarą uzależnień, a  przynajmniej 40% 

było ofiarą kradzieży lub rozboju. 

 Alternatywą dla uniknięcia tych problemów jest edukacja 

w mniejszej placówce. Sukcesy wychowawcze małych szkół są 

doceniane przez przyszłych pracodawców.

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Hali-
ka w Ożarowie Mazowieckim przygotował bogatą ofertę 
edukacyjną dla absolwentów gimnazjum.
Kształcimy w zawodach:

- technik hotelarstwa

- technik organizacji usług gastronomicznych

- kucharz na poziomie technikum

- kelner na poziomie technikum

- technik organizacji ruchu turystycznego.

 Miarą sukcesu naszej szkoły są osiągnięcia zawodowe ab-

solwentów - praca w renomowanych obiektach hotelarskich. 

Naszym uczniom organizujemy praktyki w najlepszych hote-

lach. Nasi uczniowie osiągasją sukcesy w sporcie, dobrze zdają 

egzaminy maturalne i zawodowe, mają możliwość korzystania 

z darmowych kursów unijnych kończących się certyfikatami. 

W szkole organizowane są atrakcyjne wyjścia do kina, teatru 

czy muzeów.

 My nie kształcimy przyszłych bezrobotnych, uczymy sa-

modzielnego myślenia i przedsiębiorczości. Serdecznie zapra-

szamy wszystkich chętnych do kontynuowania nauki w naszej 

placówce.

Marzanna Bodych - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

Gmina Ożarów Mazowiecki 
wspiera działania organizacji pozarządowych

INFORMACJA BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

20 stycznia 2012 roku Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 

ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

dla mieszkańców naszej gminy w 2012 roku z zakresu turystyki, 

ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wy-

chowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 Wnioski dotacyjne złożyło 8 organizacji pozarządowych 

i każda z nich otrzymała wsparcie finansowe z budżetu gminy. 

 Oferty zawierały propozycje działań zarówno dla najmłod-

szych mieszkańców naszej gminy, jak i dla osób w wieku eme-

rytalnym. 

 Rozdysponowano łącznie 252.000 zł. Szeroki wachlarz pro-

pozycji pozwolił na dofinansowanie wielu różnorodnych przed-

sięwzięć m.in. „Majówkę w Macierzyszu”, koncert „Nie dajmy 

zginąć poległym”, zawody karate, zadania promujące wolonta-

riat, turystykę i rekreację oraz działania promujące zdrowy styl 

życia bez nałogów. 

 Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu gminy, orga-

nizacjom uda się również podjąć działania wpływające na 

zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym oraz będą mogły przeciwdziałać wykluczeniu 

społecznemu. 

 Szczegółowe informacje o przyznanych środkach dla po-

szczególnych organizacji zamieszczone są na stronie www.
ozarow-mazowiecki.pl w zakładce Organizacje pozarządo-

we/Konkursy dla NGO.

 Mamy nadzieję, że w przyszłym roku organizacje pozarzą-

dowe równie aktywnie będą brały udział w konkursach na re-

alizację zadań publicznych, a swoim działaniem przyczynią się 

do uatrakcyjniania czasu wolnego mieszkańców naszej gminy.

Agnieszka Jędrzejczak - Wydział Spraw Społecznych

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, 

przy ul. Kolejowej 2 został wywieszony wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do obciążenia 

ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 

nr. tel. 22/722 22 07 wew. 258 lub 22/731 32 58.
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Damy i Rycerze w „Krainie Wiedzy”
W Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim 

w okresie od 21 lutego do 9 marca 2012 r. 

odbywały się spotkania z dziećmi 

z oddziałów przedszkolnych i szkolnych. 

Dzięki scenerii, jaką przygotowały bibliotekarki w oddziale dla 

dzieci, najmłodsi mogli przenieść się wyobraźnią do czasów 

średniowiecza i przeżyć dzień w „Zamku Krainy Wiedzy”.

 Gospodarze Zamku - Król, Królowa oraz Mistrzyni Cere-

monii „oprowadzali” dzieci po komnatach i dziedzińcu, opo-

wiadając o średniowiecznej tradycji i obyczajach. 

 W trakcie odwiedzin nasi mali goście mogli obejrzeć multi-

medialną prezentację, która dała im możliwość poznania tajni-

ków wiedzy o strojach i zachowaniu Dam i Rycerzy. Większości           

z nich tak się to podobało, że zapragnęli zostać Damą lub Ry-

cerzem „Krainy Wiedzy”.

 Aby dostąpić zaszczytnego tytułu Damy lub Rycerza, mło-

dzi kandydaci musieli przejść sprawdziany z wiedzy teoretycz-

nej i praktycznej. 

 Trudne próby, które wywoływały raczej zachwyt niż prze-

rażenie, powiodły się znakomicie, a wszelkie przeszkody zosta-

wały pokonane z uśmiechem. Potem następowała uroczysta 

przysięga oraz pasowanie na Księżniczkę i Rycerza „Krainy 

Wiedzy”. Spotkania kończyły się konkluzją: Nie musimy się prze-
bierać, żeby być Damą lub Rycerzem. Wystarczy, że odpowiednio 
się zachowujemy.   
 Odwiedziny w Zamku były tak wielkim przeżyciem dla 

dzieci, że chętnie wracały wraz z rodzicami i starszym rodzeń-

stwem do biblioteki, by pokazać Zamek i całe to zaczarowane 

miejsce, które dało im tyle radości i dobrej zabawy.

 Serdecznie dziękuję pracownikom biblioteki paniom: Ire-

nie Schumacher, Annie Jabłeckiej i Beacie Jagodzińskiej za 

przygotowanie i poprowadzenie zajęć, a dzieciom z Bajlandii, 

Przedszkola Publicznego nr 1 oraz z zerówek i klas I-II ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim oraz ich wycho-

wawcom - za wspaniałą wspólną naukę i zabawę.

Elżbieta Paderewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

15 marca br. został rozstrzygnięty pierwszy etap 

II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod 

nazwą „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek?”

Głównym organizatorem konkursu na Mazowszu jest Oddział 

Regionalny KRUS w Warszawie. Konkurs na etapie gminnym 

został zorganizowany z inicjatywy Placówki Terenowej KRUS 

w Błoniu, przy współorganizacji Urzędu Miejskiego w Ożaro-

wie Mazowieckim. 

 Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy w forma-

cie A3, w dowolnej technice plastycznej, o tematyce związanej 

z zapobieganiem upadkom podczas pracy i zabawy w gospo-

darstwie rolnym. 

 Uczestnikami tegorocznego konkursu były wszystkie szko-

ły podstawowe z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki, których 

uczniowie startowali w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa 

- klasy 0-III i druga grupa - klasy IV-VI. Ogółem do Gminnej 

Komisji Konkursowej wpłynęło 51 prac. Przy ocenie prac ko-

misja w składzie: Teresa Młynarczyk - przewodnicząca, Zdzi-

sław Lewandowski, Katarzyna Rykowska - członkowie, brała 

pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu, walory estetyczne 

i wykonanie indywidualne przez uczestnika konkursu. 

„Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek?”
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Komisja wyłoniła następujących laureatów:

• w I kategorii wiekowej tj. klasy 0-III 

I miejsce - Oliwia Rzepecka, kl. II (SP w Umiastowie)

II miejsce - Michał Każmierowski, kl. II (SP w Umiastowie)

III miejsce - Julia Bartosińska, kl. III (SP w Święcicach

• w II kategorii wiekowej tj. klasy IV-VI

I miejsce - Hanna Wąsowska, kl. V (SP w Święcicach)

II miejsce - Wiktoria Zalech, kl. V (SP w Święcicach)

III miejsce - Karolina Szlaga, kl. IV (SP w Święcicach.

 Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane 

przez Oddział Regionalny KRUS i Burmistrza Ożarowa Mazo-

wieckiego. Prace laureatów zostały już przekazane do II etapu, 

a pozostałe będzie można podziwiać w kwietniu w Urzędzie 

Miejskim w Ożarowie Mazowieckim.

 Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do 

udziału w następnej edycji konkursu!

Teresa Młynarczyk - Placówka Terenowa KRUS w Błoniu
Zdzisław Lewandowski, Katarzyna Rykowska - Urząd Miejski w Ożaroiwe Maz.

Inicjatywa uczniowska w płochocińskim gimnazjum 
 - Na naukę nigdy nie jest za późno!

Uczniowie z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie organizują bezpłatne szkolenie 

z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. 

Działanie to jest częścią ogólnopolskiego projektu „E-akade-

mia Przyszłości”, w którym nasi gimnazjaliści biorą udział od 

2010 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

z Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4. 

Modernizacja treści i metod kształcenia. 
 Grupa uczniów z drugich klas wspólnie z nauczycielem 

Rafałem Kupraczem przygotowała program szkolenia, który 

pozwoli poznać od podstaw świat Internetu i tajemnice kom-

putera.  Główne bloki tematyczne to: budowa i podstawy ob-

sługi komputera, korzystanie z Internetu. Rozpoczęcie kursu 

planowane jest w maju 2012 roku. Przewidzianych jest 20 go-

dzin zajęć. 

 Informacje szczegółowe można uzyskać u nauczyciela 

i uczniów biorących udział w przedsięwzięciu. Zapisy prowa-

dzone są w sekretariacie Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

przy ulicy Lipowej 3 w Płochocinie, tel. 22/752-58-65.

mgr Rafał Kupracz 

Na taki bal czeka się z wielką niecierpliwością. 

Na kilka tygodni wcześniej zdradza się 

tylko zaufanym koleżankom i kolegom 

na ucho, w jakim przebraniu się wystąpi. 

17 lutego br., w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Umiastowie, na balu pojawiły się bardzo różne, 

ciekawe postaci. Prym wiodły królewny, księżniczki i wróżki. 

Nie zabrakło także pirata, kowboja, Zorro i Spidermana. Nasz 

bal swoją obecnością zaszczyciła także liczna plejada wspania-

łych zwierzątek. W rytm muzyki hasał tygrysek, dalmatyńczy-

ki, kotki, myszki, króliczki, biedronki i Myszka Miki.

 Młodsze dzieci czuły się doskonale w basenie pełnym kolo-

rowych piłeczek i w dmuchanym zamku z różnymi ciekawymi 

zakamarkami i trudnościami wzmagającymi wspaniałą zabawę. 

Starsze dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach: 

wyścigach na rowerkach, tańcu z balonami, przekładaniu piłe-

czek, zabawach z chustą i przeciąganiu liny. Zawody i zabawy 

przeplatano tańcami przy muzyce.

 Nie mogło oczywiście zabraknąć ciepłych tostów przygo-

towanych przez mamy. Po tak intensywnej zabawie smakowa-

ły znakomicie i nawet największe niejadki tym razem nie gry-

masiły.

 Doskonałą zabawę uatrakcyjniła inscenizacja „Czerwone-

go Kapturka”, wykonana przez dzieci pod kierunkiem prowa-

dzącego, i zabawy w większym zamku. Zjazdom, wyścigom 

i ogromnej radości nie było końca. Dzieci, mimo widocznego 

zmęczenia, z żalem powitały koniec balu. Wydarzenia z niego 

stanowiły główny temat rozmów w następnym tygodniu szko-

ły. To był naprawdę wspaniały bal.

J. Bieńkowska

To był niezapomniany bal!
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Wycieczkowe wieści
Na interesującą wycieczkę wyruszyliśmy 

16 marca z Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Umiastowie. 

Starsze dzieci odbyły warsztaty w pracowni szkła artystyczne-

go. Dowiedziały się z jakich składników składa się szkło, jaka 

jest historia jego powstania i jak należy postępować, by się 

nim nie zranić. Obserwowały cięcie i przyrządy do tego służą-

ce, umieszczone na specjalnym stole. Podziwiały wzory, które 

można uzyskać wykorzystując różne szablony. 

 Przyglądały się także, w jaki sposób w szkle nawierca się 

otwory. Odwiedziły pomieszczenie, w którym znajdował się 

piec do wypalania gotowych prac, a potem same zabrały się 

do artystycznej twórczości. Na kartce papieru narysowały pro-

jekt swojej pracy, umieściły na nim przygotowane wcześniej 

szkło i specjalnymi farbami pokolorowały swoje dzieła. Wy-

kazały przy tym dużo fantazji i własnej inicjatywy. Wykonane 

przez nich prace zostały w pracowni do wypalenia. Dopiero 

jako ostatecznie uformowane i dopracowane dzieła naszych 

małych twórców zostaną dostarczone do szkoły. 

 Po tych zajęciach poszliśmy do „Kolorado”, gdzie nasi 

najmłodsi oddawali się wspaniałej zabawie. Błyszczące oczy 

i zaróżowione buzie były dowodem, że nie próżnowali. Starsi 

uczniowie chętnie przyłączyli się do wspólnej zabawy. Pełni 

wrażeń i zmęczeni powróciliśmy do szkoły, gdzie na swoje po-

ciechy czekali już stęsknieni rodzice.

J. Bieńkowska

,,WSPÓLNA SPRAWA”
„Każdy człowiek ma prawo do szczęścia 

i swojego miejsca w społeczeństwie” 
Maria Grzegorzewska

We wrześniu 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożaro-

wie Mazowieckim powołana została do istnienia klasa integra-

cyjna. 

 Klasa liczy 15 uczniów, w tym kilkoro z różnymi problemami. 

Uczniowie w naszej klasie realizują program szkoły masowej, we-

ryfikowany i dostosowany do ich potrzeb i możliwości. 

 W naszej klasie pracuje dwóch nauczycieli, którzy jedno-

cześnie prowadzą zajęcia ze wszystkimi dziećmi. Kładziemy 

nacisk nie tylko na edukację dzieci niepełnosprawnych, ale 

rozwijamy też uzdolnienia dzieci zdrowych. Pracujemy już dru-

gi rok, a nasze dzieci nabywają coraz to nowe doświadczenia. 

 Integracja w naszej szkole rozumiana jest jako wspólne wy-

chowanie i nauczanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych 

oraz zakłada konieczność liczenia się z różnorodnością ich po-

trzeb i możliwości. Oceniając naszych uczniów doceniamy ich 

indywidualne możliwości i osiągnięcia. 

 Oprócz podwójnej opieki pedagogicznej, do współpracy 

z naszą klasą zaangażowane jest grono specjalistów: psycholog, 

pedagog szkolny, reedukator, logopeda, specjalista z zakresu 

gimnastyki korekcyjnej oraz dogoterapii. Dzieci w każdej chwili 

mogą liczyć na ich pomoc. Cały czas jesteśmy też w kontak-

cie ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

której punkt mieści się w budynku szkoły. Nasza współpraca 

jest bardzo cenna z punktu widzenia dobra dzieci, determinuje 

prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci pełno- i niepełno-

sprawnych. Pomyślnie układa się również nasza współpraca 

z ożarowską Biblioteką Publiczną, dzięki ogromnemu zaanga-

żowaniu pani Ireny Schumacher, która przygotowuje niezwyk-

le ciekawe, bardzo pouczające comiesięczne lekcje bibliotecz-

ne, nawiązujące do omawianej w danym czasie lektury szkolnej. 
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 Nasi uczniowie biorą udział w uroczystościach szkolnych. 

W tym roku przygotowujemy przedstawienie z okazji pierw-

szego dnia wiosny. 

 W nasze przedsięwzięcia angażujemy wszystkie dzieci. 

Działają kółka zainteresowań, uczestniczymy w konkursach, 

w których zdobywamy nagrody.

 Zarówno w tym, jak i ubiegłym roku szkolnym nasza klasa 

brała udział w szkolnych zawodach sportowych zakończonych 

ogromnym sukcesem - zdobyliśmy pierwsze miejsce. Wycho-

dzimy do kina, teatru, muzeum. Korzystamy z miejskiej pływal-

ni. W naszych przedsięwzięciach bardzo chętnie uczestniczą 

rodzice dzieci, co pokazuje, że nie tylko nasi uczniowie znako-

micie integrują się, przykładem integracji są również rodzice.

 Idea integracji, piękna i głęboka w swym humanizmie, daje 

korzyści zarówno dzieciom zdrowym, jak i niepełnosprawnym. 

Dzieci niepełnosprawne, przez wspólną edukację, zabawę, przy-

jaźń, pomoc oraz opiekę dzieci sprawnych, tworzą środowisko, 

w którym to, co różni - nie dzieli, ale łączy i właśnie ze względu 

na różnice kształtuje postawę akceptacji, odpowiedzialności, 

zaufania, przyjaźni, tolerancji i poczucia bezpieczeństwa. 

 W szkole dzieci niepełnosprawne przebywają wśród 

zdrowych rówieśników, pomiędzy którymi przyjdzie im żyć 

w przyszłości. Nie trzeba stwarzać sztucznych warunków 

i uczyć, jak żyć w społeczeństwie. Wiemy dobrze, że ludzie 

niepełnosprawni najszybciej uczą się przez bezpośredni kon-

takt i doświadczenia.

 Im wcześniej zaczniemy w młodych ludziach kształtować 

właściwe postawy wobec osób niepełnosprawnych, uświada-

miać im i przybliżać ich problemy, tym większe prawdopo-

dobieństwo, że w przyszłości społeczeństwo będzie bardziej 

tolerancyjne wobec osób niepełnosprawnych. 

 Grupa zaspakaja ważne potrzeby człowieka - przynależno-

ści do zespołu, kontaktów towarzyskich, wymiany poglądów 

i myśli, akceptacji społecznej. Wzmacniane poczucie własnej 

wartości, umożliwia nawiązywanie przyjaźni, uczy dostrzegania 

potrzeb innych, pomaga kształtować uczuciowość wyższą. 

 Integracja jest nie tylko szansą dla dzieci niepełnospraw-

nych, ale jest przede wszystkim szansą dla nas, jako społeczeń-

stwa.
Justyna Kawecka-Pruszyńska - nauczyciel 

wspomagający ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Maz.

WYDARZENIA KULTURALNE

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

1 kwietnia - niedziela - godz. 10:00-15:00
II Ożarowski Kiermasz Wielkanocny

4 kwietnia - środa - godz. 11:00
Wielkanocne spotkanie dla kombatantów. 

14 kwietnia - sobota - godz. 10:00-15:00
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego. Pomoc i do-

radztwo przy wypełnianiu deklaracji PIT. 

15 kwietnia - niedziela - godz. 13:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Pomarańczowa Pantera”. Wstęp wolny.

18 kwietnia - środa - godz. 10:00
Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu.

22 kwietnia - niedziela - godz. 16:00
Wieczorek taneczny dla seniorów. Bilety w cenie 10 zł.

29 kwietnia - niedziela - godz. 13:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Ratunku dzidziuś”. Wstęp wolny.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

15 kwietnia - niedziela - godz. 16:00
Wernisaż pokonkursowy „Cztery pory roku - wiosna”. 

22 kwietnia - niedziela - godz. 15:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Indiańska legenda”. Wstęp wolny.

Zapraszamy na 

IV Józefowską Majówkę
3 maja w godz. 14:00-19:00 

plac przy Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 
ul. Fabryczna 15.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
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Koncerty z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Staraniem Fundacji „Ave Patria” oraz wielu 

instytucji samorządowych i osób prywatnych, 

w dniach 3 i 4 marca odbył się cykl koncertów 

poświęconych „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 

o wspólnym tytule „Nie dajmy zginąć poległym”. 

W koncertach wzięło udział 6 chórów polonijnych, a miano-

wicie: chór „Echo” ze Lwowa - Ukraina, chór „Mościczanka” 

z Wilna - Litwa, chór „Kraj Rodzinny” z Baranowicz - Białoruś, 

chór „Promień” - Łotwa, chór „Jutrzenka” - Łotwa, chór „Polo-

nia” z Dortmundu - Niemcy oraz dwa polskie: chór kameralny 

„Ab Imo Pectore” z Ożarowa Maz. i chór „Soli Deo” z Nowego 

Dworu Mazowieckiego. 

 Wszyscy chórzyści zebrali się 2 marca w Nowym Dworze 

Mazowieckiem, gdzie odbyły się wielogodzinne warsztaty 

muzyczne, zwieńczone próbą generalną w hali widowiskowo-

-sportowej. 

 Następnego dnia, tj. 3 marca, członkowie chórów złożyli 

wieńce przy pomniku Golgoty Wschodu, przy Grobie Niezna-

nego Żołnierza, następnie zwiedzili Salę Tradycji w Dowódz-

twie Garnizonu Warszawa, a na koniec złożyli wieńce przy ta-

blicach pamiątkowych na murze więzienia – miejsca kaźni na 

ulicy Rakowieckiej. Po złożeniu wieńców wszyscy odśpiewali 

pieśń „Gaude Mater Polonia”. 

 Tego samego dnia o godzinie 18:00 odbył się pierwszy kon-

cert w hali widowiskowo-sportowej w Nowym Dworze Ma-

zowieckim. Drugi koncert odbył się 4 marca o godzinie 12:00 

w Auli UKSW w Warszawie. Trzeci koncert odbył się również 

4 marca o godzinie 13:00 w Błoniu, w kościele pw. Narodzenia 

Pańskiego. Tego samego dnia o godzinie 14:00 w kościele pw. 

Św. Stanisława Kostki w Warszawie odbył się czwarty z cyklu 

koncertów. 

 Piąty koncert - koncert główny - odbył się 4 marca o godzinie 

18:00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazo-

wieckim. Koncert został poprzedzony uroczystą Mszą Św.

 Wśród gości honorowych znaleźli się między innymi: 

płk Romuald Bardzyński (kombatant, jeden z nielicznie oca-

lałych żołnierzy AK legendarnego zgrupowania „Krysiaków” 

- obrońca ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej), mjr Stefania Szan-

tyr-Powolna (Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy 

AK), Zofia Optułowicz-Pilecka (córka słynnego bohatera Rot-

mistrza Witolda Pileckiego).

 Na koncert przybyli kibice piłkarscy z 12-metrową biało-

-czerwoną flagą z godłami Lwowa i Wilna. Zgłosiło się też 

20 pocztów sztandarowych z całego kraju. Poczty sztanda-

rowe do kościoła wprowadził Proporzec Bojowy „Krysiaków” 

Żołnierzy Oddziałów Zgrupowania Północ Armii Krajowej - 

nie 77 P.P.

 Wzruszającą homilię wygłosił ksiądz dr Henryk Kietliński. 

Wskazał w niej na bohaterstwo „Żołnierzy Wyklętych”, którzy 

oddawali swoje młode życie po to, żebyśmy dziś mogli żyć 

w wolnej Polsce. 

 Po mszy rozpoczął się koncert, w którym uczestniczyły 

wszystkie chóry oraz soliści: Małgorzata Kneć-Ajdukiewicz 

- sopran, Wiesław Bednarek - baryton i 12-letni Maksymilian 

Kuc. Akompaniowali Andrzej Płonczyński - fortepian i Tade-

usz Melon - skrzypce. Dyrygowali Edward Kuc, Mariusz Latek 

i Barbara Twarowska. Wykonane zostały pieśni powszechnie 

znane, takie jak „Marsz pierwszej brygady”, zaśpiewany przez 

Wiesława Bednarka obdarzonego głębokim i soczystym bary-

tonem, „Wojenko, wojenko” i „Kwiaty Polskie” pięknie podane 

przez Małgorzatę Annę Kneć-Ajdukiewicz, „Modlitwa harcer-

ska” i „Modlitwa obozowa” (obie w interpretacji połączonych 

chórów), jak też mniej znany „Marsz Sybiraków” Czesława 

Majewskiego do słów Mariana Jonkajtys czy pieśń-modlitwa 

„Wierzę” Józefa Świdra do tekstu Juliusza Słowackiego. 

 Głębokie wrażenie wywarła na publiczności pieśń „Orlątko” 

do słów Artura Oppmana wykonana przez 12-letniego Lwo-

wiaka Maksymiliana Kuca oraz sugestywna, krótka insceniza-

cja egzekucji dokonanej przez UB na bohaterskiej sanitariuszce 

z oddziału „Łupaszki”, niespełna 18-letniej Danucie Siedzików-

nie „Ince” oraz na żołnierzu - oficerze z tego zgrupowania o ps. 

„Zagończyk” (Feliks Selmanowicz). W postać „Inki” wcieliła się 

Gabriela Kuc ze Lwowa, zaś rolę męską odegrał Maciej Przygo-

da, a w roli aniołów wystąpiły Marta Gębska oraz Monika Nie-

dzwiecka. „List do Inki”, autorstwa Anny Dudzic, przeczytała 

Marta Chrzanowska - uczennica 2 Gimnazjum w Ostrołęce. 

 Mnogość wrażeń sprawiła, że trwająca ponad 3 godziny uro-

czystość, minęła jak jedna chwila. Frekwencja była imponująca. 

Andrzej Milde

 Fundacja „Ave Patria” dziękuję władzom samorządowym 

oraz firmom prywatnym za pomoc w zorganizowaniu tego 

przedsięwzięcia: Archidiecezji Warszawskiej, Burmistrzowi 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - Jackowi Kowalskiemu, Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Zakroczym - Henrykowi Ruszczy-

kowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Błonie - Zenonowi Resz-

ce, księdzu Prałatowi Tadeuszowi Jaworskiemu, Burmistrzowi 

Dzielnicy Żoliborz - Krzysztofowi Bugla, księdzu Tadeuszowi 

Bożełko - Proboszczowi parafii pw. Świętego Stanisława Kostki, 

Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Janowi Ży-

chlińskiemu, Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego - Paw-

łowi Kanclerzowi, księdzu Janowi Latoniowi - Proboszczowi 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, państwu Bogumile i Jackowi 

Miziołek - Delikatesy „U Bogusi”, SKOK Wołomin - Prezesowi 

Mariuszowi Gazda, Romanowi Bittner i Andrzejowi Bittner, 

Tomaszowi Burzyńskiemu - restauracja „Baccara”, państwu 

Annie i Michałowi Kochańskim, firmie Unitronex - Poland 

Sp. z o. o., Andrzejowi Wojdyga.

 W imieniu wszystkich wykonawców oraz członków Funda-

cji „Ave Patria” serdecznie dziękuję sponsorom, dzięki którym 

mogliśmy po koncercie w Ożarowie Mazowieckim udać się 

do na uroczystą kolację pożegnalną do restauracji „Baccara”. 

Dziękujemy za obecność Burmistrzowi Pawłowi Kanclerzowi, 

Zastępcy Burmistrza - Dariuszowi Skarżyńskiemu oraz V-ce 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Tadeuszowi Szmigiel. 

 Podziękowania kieruję też dla grupy rekonstrukcyjnej „Ra-

dosław”, dla telewizji „Trwam” oraz dla kibiców piłkarskich, któ-

rzy przybyli z 12-metrową flagą. 
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Ludzie z pasją
Jarosław Wydrych - fotograf i podróżnik 

z zamiłowania, absolwent kulturoznawstwa. 

Pasjonat różnych dziedzin fotografii, zajmuje się 

głównie fotografią reporterską i podróżniczą. 

Karolina Jarzębińska - również absolwentka kultu-

roznawstwa, pasjonatka kulinariów i podróży.

 

Poznaliśmy się na studiach, połączyły nas wspólne zaintere-

sowania, chęć do podróżowania i poznawania kultur. Razem 

zaplanowaliśmy podróż przez Europę i Azję. 

 Wyruszyliśmy z Warszawy 17 września 2011 r. Naszym pla-

nem było poruszanie się autostopem i jak najtańszymi środka-

mi lokomocji. Podróżowaliśmy w sumie 4 miesiące, zwiedzając 

11 krajów m.in. Turcję, Iran, Nepal, Indie, Tajlandię, Laos i Wiet-

nam, przejechaliśmy około 20 000 km, przemieszczaliśmy się 

gównie lądem. Przeżyliśmy mnóstwo ciekawych przygód. 

 Chcieliśmy przede wszystkim przyglądać się codziennym 

czynnościom mieszkańców, poznawać nowe kultury i ludzi. 

Chodziliśmy małymi uliczkami, zwykle omijając typowe tury-

styczne atrakcje. Chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej ze zwykłe-

go życia, prowadzonego często na ulicy. Jarosław starał się jak 

najlepiej uwiecznić to wszystko na swoich fotografiach. „Sto-

powaliśmy” na wielu drogach, spaliśmy w ciężarówkach, na 

bocznicach kolejowych, na plażach, polach i w krzakach przy 

szosach. 

 W Europie i na Bliskim Wschodzie poruszaliśmy się au-

tostopem. W niektórych krajach azjatyckich ten sposób po-

dróżowania nie działa już tak sprawnie, więc jako alternatywę 

wybraliśmy tanie lokalne autobusy i pociągi, co zmieniło 

wymiar percypowania zwiedzanych przez nas krajów. Ceny 

transportów lokalnych można targować, a w niektórych kra-

jach ten sposób przemieszczania się jest niezwykle tani. Przy-

kładem może być luksusowy autobus w Iranie, za przejazd 

około 700 km płaci się około 5 dolarów. W pewnych przypad-

kach na naszej drodze stanęła wielka woda, więc byliśmy zmu-

szeni skorzystać z najtańszych przelotów samolotem.  

 W Turcji poczuliśmy pierwszy smak orientu. W Iranie za-

skoczyła nas niesamowita gościnność ludzi, nieraz zostaliśmy 

bardzo ciepło przyjęci w obcym domu. W Nepalu ucieszyła 

Karolina Jarzębińska

 Prezes fundacji składa szczególne podziękowania wszyst-

kim członkom fundacji, a w szczególności: Beacie Bartyzel 

- Studio Reklamy „Barocco”, Adamowi Głodkowi, Barbarze i 

Bolesławowi Waśkiewiczom, Gabrieli i Tadeuszowi Sumkom 

oraz Pauli Waśkiewicz-Banasiak.

 Za bezpośrednie przygotowanie koncertów serdecznie 

dziękuję Romanowi Pawlakowi, Małgorzacie Kneć-Ajdukie-

wicz, Marcinowi Skalskiemu oraz Pawłowi Praczowi. Dziękuję 

wybitnemu pianiście Andrzejowi Płonczyńskiemu za zaanga-

żowanie. W sposób szczególny dziękuję wszystkim, którzy tak 

licznie przybyli na koncert w Ożarowie Mazowieckim.  

Prezes Fundacji „AVE PATRIA” - Piotr Białek

Fotoreportaż znajduje się na okładce „Informatora”

PUBLICYSTYKA

Turcja
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nas perspektywa korzystania z tanich lokalnych połączeń z 

możliwością jazdy na dachu. W Indiach oczarowała nas reli-

gijność ludzi, a także maleńki stan Goa, na jednej z plaż miesz-

kaliśmy ponad tydzień. W Tajlandii nie mogliśmy nacieszyć 

się różnorodnością smaków, skosztowaliśmy też przeróżne 

insekty. Wraz z Laotańczykami przywitaliśmy Nowy Rok, zaś 

w Wietnamie poznaliśmy wszystkie rodzaje deszczu.

 Swoją podróż planowaliśmy jednak nie tak dokładnie, by-

liśmy przygotowani na dużą ilość spontanicznych decyzji, bo 

z tym między innymi wiąże się jeżdżenie „stopem”. Wcze-

śniejsze przygotowania obejmowały głównie kwestie wizowe 

i sprawy medyczne tj. szczepionki, leki, tabletki przeciw 

malarii. 

 Podróżowanie wiąże się dla nas z wykonywaniem fotogra-

fii, każdy kraj był specyficzny - to inny klimat, inne zachowania, 

różnice kulturowe. Przepełniała nas chęć odkrywania nowych 

dla nas zjawisk i rejestrowania tego wszystkiego. 

 Podróże budują siłę charakteru i uczą umiejętności radze-

nia sobie w trudnych i nowych sytuacjach. Po powrocie czuje-

my się w jakiś sposób umocnieni i wzbogaceni.

 
mieszkańcy Ożarowa Maz. - Jarosław Wydrych, Karolina Jarzębińska

Jarosław Wydrych

PREZENTACJE

MŁODZI ZDOLNI - Z miłości do muzyki!
Marta Pytka, bo o niej tu mowa, śpiewa, odkąd pamięta. Swo-

ją karierę muzyczną rozpoczynała w Ludowym Zespole Pieśni 

i Tańca „Ożarowiacy”. Umożliwiło jej to występ na  „Dniach 

Ożarowa” tuż obok wielkiej gwiazdy polskiej estrady - Zbignie-

wa Wodeckiego. Artysta wprowadził ją na scenę i zapytał, czy 

gra na jakimś instrumencie. Odpowiedziała, że nie i zakorzenia-

jąc pytanie głęboko w pamięci, uczyła się grać na tylu instru-

mentach, na ilu zdołała. Żaden jednak nie zdobył jej serca.

 Mając 9 lat, w zorganizowanym przez Dom Kultury Ra-

kowiec festiwalu „Wiosenne Nutki 2004”, otrzymała pierwsze 

w życiu wyróżnienie. Potem przyszły kolejne sukcesy. Stres, 

jakiego wtedy doświadczyła, wspomina teraz ze śmiechem, 

twierdząc, że już nie boi się stanąć na scenie.

 Przez wiele lat Marta śpiewała i grała w parafialnych „Pal-

lotyńskich Nutkach”. Uważa, że ten okres muzycznie rozwi-

nął ją najbardziej. W ostatniej klasie gimnazjum wzięła udział 

w szkolnym konkursie talentów „Try - pokaż, co umiesz” oraz 

zdobyła artystyczną „Ożarowską Perełkę”.

 Obecnie Marta uczęszcza do IX LO im. Klementyny Hof-

fmanowej, równocześnie próbując swoich sił w czymś zupeł-

nie nowym - śpiewie solowym - w jednej z warszawskich szkół 

muzycznych. 

 Martę będziemy mogli usłyszeć po raz drugi na tegorocz-

nych „Dniach Ożarowa”. Życzymy jej powodzenia i dalszych 

sukcesów!

Urszula Prudziłko

Nepal



16 3/15 2012

Awans drużyn dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawo-

wej w Święcicach do finału Mazowieckich Igrzysk Młodzie-

ży Szkolnej, to kolejne potwierdzenie młodych sportowców 

o przynależności do najlepszych drużyn Mazowsza.

 Konsekwentna, systematyczna praca na zajęciach SKS, 

zajęciach sportowych w czasie ferii i dodatkowych treningach 

w sali gimnastycznej w Płochocinie zadecydowała o tak wyso-

kich wynikach. Sportowcy pokazali duże umiejętności tech-

niczne i taktyczne podczas rozgrywek gminnych, zajmując 

I miejsce w finale powiatowym i międzypowiatowym, awansu-

jąc tym samym do finału Mazowsza.

 Najlepszymi zawodnikami w powiatowym finale unihokeja 

zostali: Wiktoria Zalech - uczennica kl. V i Patryk Węsek - uczeń 

kl. VI, najlepsi bramkarze: Wiktoria Łukasiewicz - uczennica 

kl. VI i Dmoch Jakub - uczeń kl. IV. W finale międzypowiato-

wym najlepszymi zawodnikami zostali: Martyna Czyż - uczen-

nica kl. VI i Tomasz Szastak - uczeń kl. VI, bramkarzami: Wikto-

ria Łukasiewicz - uczennica kl. VI i Dmoch Jakub - uczeń kl. IV. 

 Drużynę dziewcząt reprezentowały w finale międzypowia-

towym: Czyż Martyna, Łukasiewicz Wiktoria, Boguraj Karolina, 

Mirowska Marika, Zalech Wiktoria, Mogielska Natalia, Kiebler 

Katarzyna.

 Drużynę chłopców reprezentowali w finale międzypowia-

towym: Szastak Tomasz, Węsek Patryk, Ruchniewicz Olaf, Fi-

gurski Michał, Wróbel Łukasz, Dmoch Jakub, Sieklicki Paweł, 

Bejne Kacper, Dąbkowski Filip, Dominikowski Eryk, Sobczak 

Krzysztof.

 Dziękujemy bardzo Dyrektor Gimnazjum w Płochocinie 

pani Renacie Król, która przyczyniła się do naszego sukcesu, 

umożliwiając korzystanie z sali gimnastycznej na cotygodnio-

wych treningach, w każdy piątek w czasie ferii zimowych 

i w inne wolne od zajęć edukacyjnych dni.

Życzę młodym sportowcom wysokich wyników w finale. 

nauczyciel wychowania fizycznego - Lucyna Bielecka

Awans drużyn dziewcząt i chłopców do finałów Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju

WYDARZENIA SPORTOWE

INFORMACJE, ROZMAITOŚCI

Punkt Konsultacyjno–Informacyjny Uzależnień w Ożarowie 

Mazowieckim oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych dla rodzin oraz osób z problemem uza-

leżnień i przemocą domową.

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

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje można 

uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Poznańska 165, tel. (22) 722-22-07 w. 223, WYDZIAŁ 
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OFERTA PUNKTU KONSULTACYJNO–INFORMACYJNEGO 

UZALEŻNIEŃ

Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia

PONIEDZIAŁEK: 

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

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

rapeutą; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależ-

nień, ul. Poznańska 167A

WTOREK:

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

abstynenckim; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

UZALEŻNIEŃ, ul. Poznańska 167A

ŚRODA

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

no-pomocowa dla ofiar przemocy i osób współuzależnio-

nych; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień, 

ul. Poznańska 167A

CZWARTEK

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

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

PIĄTEK

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

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

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

znańska 167A

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie

PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY UZALEŻNIEŃ 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

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

601 939 514 - OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9:00-21:00 
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Masz problem z alkoholem? 
Chcesz przestać pić?

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ
• WTORKI - 18:00-20:00 - mityng AA grupa „Dzwon”

miejsce: Stowarzyszenie „Quo Vadis” - ul. Strażacka 3A, 

Ożarów Mazowiecki

• PIĄTKI - 18:00-20:00 - mityng AA grupa „Jedynka”

miejsce: Dom Kultury Uśmiech - Filia w Józefowie, 

ul. Fabryczna 15

• SOBOTY - 17:00-19:00 - mityng AA grupa „Trzeźwość”

miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień 

ul. Poznańska 167A, Ożarów Mazowiecki

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

Nie umiera ten, kto mieszka w naszych sercach

 ELŻBIECIE PADEREWSKIEJ
WYRAZY GŁĘBOKIEGO ŻALU

I WSPÓŁCZUCIA Z POWODU ŚMIERCI

TATY

SKŁADAJĄ 
Pracownicy Biblioteki Publicznej

 w Ożarowie Mazowieckim
ELU, JESTEŚMY Z TOBĄ

Pani 

Elżbiecie Paderewskiej
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają

Burmistrz oraz Pracownicy
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

Drogiej Koleżance 

Lidii Neszper

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu tragicznej śmierci Zięcia

Radosława Pustoła
składają

Burmistrz oraz Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Miejskiego

w Ożarowie Mazowieckim

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

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Maz., podając dokładne dane 

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

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-

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

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

opcyjnym „Informatora” oraz Straży Miejskiej.

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o telefony 

po godzinie 16:00. Tel. kontaktowe: 507-415-468 po 16:00, 602-
-655-645 po 17:00, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
(22) 722-22-07 wew. 236, 237.

BIAŁY DEMI

ELA ZOLTAN
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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: Anna Szołajska – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska – Sekretarz Redakcji
SKŁAD TEKSTU I DRUK: Studio Reklamy „Barocco”, Ożarów Maz., ul. Poznańska 129/133, tel. 22 721 15 83, e-mail: informator@studiobarocco.pl

KOREKTA TEKSTU: Studio Reklamy „Barocco”
ADRES DO KORESPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO” 

tel.:  22 722 12 11,  e–mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl, informator@studiobarocco.pl

FAFIK

FIGA

FOKS MAX

OLA SNAKI

NEGRO SZCZENIAKI

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe domy. Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy.
Telefony kontaktowe: 507-415-468, 602-655-645 po 16.00.

Konto do wpłat dla bezdomnych zwierząt:

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie 

ul. Jagiełły 5 m. 19, 14-100 Ostróda 

Numer konta: VWBank 78 2130 0004 2001 0388 0143 0001

Koniecznie z dopiskiem „Zwierzaki Kasi”. 

Dopisek ten wskazuje, na które psy 

zostaje przeznaczona pomoc. 

„Zwierzaki Kasi” to bezdomne psy 

z rejonu Ożarowa Maz., Brwinowa, Pruszkowa. 



„Nie dajmy zgin¹æ poleg³ym”
cykl koncertów poœwiêconych

„Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych”

fot. Iwona Ko³odyñska-Adamczyk


