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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: BLANCA PLUS Sp. z o.o. z siedzibą 

w Woli Mrokowskiej na dostawę i montaż urządzenia 
zmiękczającego wodę z nowych studni dla SUW Go-
łaszew Gmina Ożarów Mazowiecki oraz wykonanie 
i montaż wiaty o konstrukcji stalowej

za cenę ofertową brutto: 157.331,95 zł
� z wykonawcą: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.A. 

z siedzibą w Łodzi na zakup i dostawę pomocy dydak-
tycznych do prowadzenia zajęć w Szkołach Podstawo-
wych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach 
projektu p.n. „Ze szkoły w świat”

za cenę ofertową brutto za część A: 137.812,49 
zł

� z wykonawcą: Septylion Sp. J. z siedzibą w War-
szawie na dostawę różnego sprzętu komputerowego 
i oprogramowania dla Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 89.790,00 zł 
� z wykonawcą: Poczta Polska S.A. z siedzibą 

w Płocku na usługi pocztowe – nadawanie przesyłek 
pocztowych w formie bezgotówkowej

wg cennika usług pocztowych (wartość szacunko-
wa umowy na 3 lata: 556.500,00 zł)

� z wykonawcą: Wydawnictwo KOMOGRAF Małgo-
rzata Zagulska z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim 
na wykonanie usługi druku miesięcznika „Informator 
Ożarowski” w 2014 roku

za cenę ofertową brutto: 59.940,00 zł 
� z wykonawcą: Polskie Centrum Edukacji Tomasz 

Marciniak Sp. j. z siedzibą w Warszawie na usługi 
edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć dydak-
tycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki oraz zajęć dogoterapii w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim w ra-
mach projektu pn. „Ze szkoły w świat”

za cenę ofertową brutto za część A: 134.136,00 
zł 

za cenę ofertową brutto za część B: 4.188,00 zł

2. Ogłoszono-wszczęto postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego na:

� opracowanie kompletnej dokumentacji projekto-
wej oraz budowę Szkoły Podstawowej w Duchnicach 
Gmina Ożarów Mazowiecki

� dostawę materiałów eksploatacyjnych do ksero-
kopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miej-
skiego w Ożarowie Mazowieckim

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
� 1 grudnia Spektakl teatralny dla dzieci „O Kasi co 

gąski zgubiła” w wykonaniu Teatru Czarodziej
� 5 grudnia Wykład z udziałem dr. Stanisława Dy-

mura pt. „Z ekonomią na co dzień”, spotkanie słucha-
czy Uniwersytetu III Wieku

� 5 grudnia Rozświecenie choinki gminnej oraz 
„Parada świąteczna ze świętym Mikołajem”

� 15 grudnia Wernisaż pokonkursowy „Mój projekt 
Ożarowskiej Kartki Świątecznej - Boże Narodzenie 
2013”.

� 16 grudnia Spotkanie opłatkowe z udziałem słu-
chaczy Uniwersytetu III Wieku

� 18 grudnia Spotkanie opłatkowe z udziałem 
kombatantów

� 22 grudnia Spektakl teatralny dla dzieci „Pomoc-
nik św. Mikołaja w wykonaniu teatru „Czarodziej”

� 29 grudnia Koncert kolęd w wykonaniu chóru 
„Ab Imo Pectore” - Siedziba Starostwa Powiatu War-
szawskiego Zachodniego

� 5 stycznia Spektakl teatralny dla dzieci „Waligóra 
i Wyrwidąb” w wykonaniu Teatru Czarodziej

� 12 stycznia XXII Finał WOŚP

� 12 stycznia Koncert „Noworoczny Trójkąt, Wie-
deń- Granada- Petersburg” w wykonaniu Orkiestry 
Symfonicznej SINFONIETTA POLONIA pod dyrekcją 
Cheung Chau oraz VARSOVIA BRASS QUINTET.Wy-
stapili soliści: Renata Drozd - sopran, Dorota Szcze-
pańska – sopran, Piotr Rafałko – tenor, Kamil Pękala 
– baryton.Sala Bankietowa Hotelu Mazurkas w Ożaro-
wie Mazowieckim.

� 19 stycznia Spektakl teatralny dla dzieci „Królo-
wa śniegu”w wykonaniu Teatru Narwal

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Broniszach

� 8 grudnia Występ grupy tanecznej z Bronisz ze 
spektaklem „Czas na święta” oraz rodzinne warsztaty 
z wyrobu ozdób świątecznych

� 15 grudnia Teatr Katarynka zaprezentował spek-
takl: „Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja”

� 5 stycznia Warsztaty z wyrobu biżuterii
� 19 stycznia Wieczorek taneczny dla seniorów 

(we współpracy z Kołem Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów nr 8)

KULTURA
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OŚWIATA

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Józefowie

� 1 grudnia Rodzinne Warsztaty Świąteczne
� 8 grudnia Jasełka w wykonaniu grupy teatral-

nej ,,Bajka” z Filii Biblioteki Publicznej w Józefowie. 
Wspólne śpiewanie kolęd z Zespołem Ludowym 
,,Ożarowiacy” oraz wizyta św. Mikołaja, który obdarował 
dzieci słodkimi upominkami.

� 14 grudnia Spotkanie Opłatkowe Polskiego 
Związku Niewidomych

� 15 grudnia Kiermasz Świąteczny
� 5 stycznia Zabawa karnawałowa dla Seniorów
� 12 stycznia Spektakl teatralny dla dzieci ,,Dzia-

dek do orzechów” w wykonaniu Teatru Wariacja
� 19 stycznia Dzień Babci i Dziadka zaprezentowa-

ny przez dzieci z teatrzyku ,,Bajka” oraz uczestników 
zajęć tanecznych i muzycznych

� 2 grudnia w Szkole Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbył się konkurs 
poezji oraz konkurs plastyczny pt. „Barwy Jesieni” dla 
uczniów klas 0-III. 

� 6 grudnia Przedszkole Publiczne w Józefowie 
odwiedził św. Mikołaj. Był gościem w każdej grupie 
przedszkolnej. Rozmawiał z dziećmi, obdarował ich 
prezentami. Dzieci przygotowały dla gościa rysunki, 
śpiewały kolędy i pastorałki.

� 6 grudnia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyło się spotkanie z Mikołajem. 
Dzieci uczestniczyły w przedstawieniu pt. „Święty Mi-
kołaj i Pani Zima”. Tego dnia przedszkolaki wspólnie 
z Mikołajem bawiły się podczas zabawy tanecznej 
oraz otrzymały drobne upominki. 

� 2 – 6 grudnia Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego 
w Płochocinie, w ramach projektu pt. „Sztuka przez 
duże S – Integracja przez Sztukę”, przygotowało ty-
dzień pełen wrażeń, które pozostając w pamięci, będą 
szansą na zrozumienie, że wszyscy ludzie bez względu 
na to kim są i jacy są, mają prawo marzyć, realizować 
własne pasje i działać dając innym radość. Szczegóło-
wy program przedstawiał się następująco: 
� 2 grudnia odbył się pokaz szermierki w wykonaniu 

paraolimpijczyków poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. 

� 3 grudnia Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt „CZE-
NE-KA” pokazała w jak cudowny sposób psy dzia-
łają na rzecz osób niepełnosprawnych i pomagają 
przeciwdziałać patologiom społecznym

� 4 grudnia nauczyciele przygotowywali uczniów do 
podjęcia trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia. 
Odbyła się wycieczka klas 3 na spektakl „BELFER” 
oraz na warsztaty aktorskie do Teatru Nowego 
w Łodzi – przybliżenie uczniom specyfi ki zawodu 
nauczyciela i aktora

� 5 grudnia odbyły się warsztaty dla uczniów Gimna-
zjum z podstawami języka angielskiego.

� 6 grudnia w Hotelu Święcice odbył się koncert Pani 
Moniki Kuszyńskiej. Koncert zakończył Tydzień In-
tegracji w Gimnazjum, który nastroił refl eksyjnie, 
ale i tchnął nadzieję w uczestników. Zachęcił, by 
pomimo różnych przeciwności losu nigdy nie tracili 
optymizmu.

� 6 grudnia uczniowie Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskie-
go w Płochocinie włączyli się do akcji „Szlachetna 
paczka”, której celem było zebranie niezbędnych 

artykułów pierwszej potrzeby oraz środków fi nan-
sowych na zakup lodówki i innych produktów dla 
wybranej rodziny z terenu Gminy Ożarów Mazo-
wiecki. Przekazanie „Szlachetnej paczki” odbyło 
się w dniu 8 grudnia.
� 9 grudnia, dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 

w Ożarowie Mazowieckim, uczestniczyły w spektaklu 
teatralnym pt. "Zwykła zimowa opowieść". Podczas 
przedstawienia dzieci pięcioletnie miały możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych - na 
scenie zaśpiewały piosenki dla Świętego Mikołaja.

� 9 grudnia do Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego 
w Płochocinie przybył z wizytą kanoniczną Biskup Po-
mocniczy Archidiecezji Warszawskiej Tadeusz Pikus. 
Podczas wizyty odbyło się spotkanie z nauczycielami 
oraz pracownikami szkoły. Następnie odbyło się uro-
czyste otwarcie i poświęcenie sali rekreacyjnej przy 
Przedszkolu Publicznym w Józefowie. Wśród zapro-
szonych gości byli: ks. biskup Tadeusz Pikus, ks. pro-
boszcz parafi i Św. Wojciecha w Płochocinie – Andrzej 
Otyszecki i ks. Waldemar Rybicki, burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego – Pan Paweł Kanclerz, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej – Pani Blanka Jabłońska i wiceprze-
wodniczący - Pan Dariusz Galant, dyrektor ZEASiP 
– Pan Zbigniew Rybak, pracownik Urzędu Miejskie-
go Działu Inwestycji – Pan Tadeusz Drużyński oraz 
przewodnicząca Rady Rodziców Pani Dorota Smoliń-
ska. Przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Pan Paweł 
Kanclerz, przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Blanka 
Jabłońska, dyrektor przedszkola Pani Krystyna Para-
kiewicz i przedszkolaki. Ksiądz Biskup poświęcił salę 
rekreacyjną i krzyż, który zostanie w niej powieszony. 
Przedszkolaki na tle pięknej, kolorowej scenografi i 
przedstawiły program artystyczny pt.: „Kwiaty”.

� 11 grudnia w Przedszkolu Publicznym w Józefowie 
odbył się Bal z Mikołajem. Naszymi gośćmi byli artyści 
z teatru „Koliber”. Dzieci obejrzały przedstawienie pt.: 
„Sopelek”; bawiły się z Mikołajem przy muzyce. Każde 
dziecko otrzymało prezent od Mikołaja. 

� 10-12 grudnia w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskie-
go w Płochocinie odbył się próbny egzamin gimnazjal-
ny dla uczniów klas trzecich. 

� 12 grudnia dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim zaprezentowały przedsta-
wienia jasełkowe dla rodziców, zakończone wspólnym 
kolędowaniem i złożeniem życzeń bożonarodzenio-
wych i noworocznych.
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� 15 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim obyło się 
Święto Szkoły. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w za-
wodach sportowych organizowanych przez nauczycieli.

� 15 stycznia w ramach międzynarodowego projek-
tu Comenius grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 
była na wycieczce na Węgrzech. Naszych uczniów go-
ścili nauczyciele ze szkoły podstawowej w Dömsöd. 

� 16 grudnia dzieci z grupy II z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie były na wycieczce w Bibliotece Pu-
blicznej w Józefowie. Brały udział w lekcji bibliotecznej 
pt.: „Bożonarodzeniowe tradycje”. Słuchały utworów 
literackich o Bożym Narodzeniu; wykonały świąteczne 
ozdoby

� 17 – 18 grudnia w Przedszkolu Publicznym 
w Józefowie odbyły się wieczory Wigilijne z udziałem 
rodziców, dziadków, rodzeństwa. Przedszkolaki ubra-
ne w piękne stroje przedstawiły „Jasełka”. Zgodnie 
z tradycją podzieliły się ze swoimi bliskimi opłatkiem. 
Rodzice przygotowali dla swoich pociech słodki poczę-
stunek.

� 18 grudnia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyły się spotkania wigilijne 
w grupach, podczas których dzieci miały możliwość 
poznania tradycji bożonarodzeniowych. Przedszkolaki 
uczestniczyły w przedstawieniu jasełkowym zaprezen-
towanym przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim. Dzieci po wspólnym ko-
lędowaniu ze starszymi kolegami zostały zaproszone 
przez Mikołaja do zabawy tanecznej i otrzymały pre-
zenty świąteczne. Ten dzień zakończył się składaniem 
życzeń oraz łamaniem się opłatkiem. 

� 20 grudnia we wszystkich szkołach odbyły się Ja-
sełka oraz spotkania wigilijne. 

� 20 grudnia w Szkole Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbyły się Jasełka 
w wykonaniu uczniów uczęszczających na koło te-
atralne. Na Jasełka zaproszono gości, wśród, których 
byli Ksiądz z Parafi i Świętego Antoniego w Łaźniewie, 
Pani Dorota Jaworska, oraz sołtys Święcic Pani Małgo-
rzata Szastak.

� Uczennica klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowiec-
kim - Aleksandra Hamny, zakwalifi kowała się do 
trzeciego etapu (szczebel wojewódzki) konkursu 
kuratoryjnego z języka polskiego, zaś uczeń klasy 
VIE – Jakub Bielecki, zakwalifi kował się do trzecie-

go etapu (szczebel wojewódzki) konkursu kuratoryj-
nego z matematyki. 

� 10 stycznia po raz pierwszy uczniowie z Gimna-
zjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie brali udział 
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym pt. 
„Pangea”. Organizatorem konkursu było Międzyna-
rodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące 
Meridian oraz Vistula University w Warszawie. Koor-
dynatorem konkursu PANGEA w Gimnazjum jest Pani 
Urszula Galant – nauczyciel matematyki. 

� 11 stycznia w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego 
w Płochocinie odbyła się X Edycja Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego im. K. I. Gałczyńskiego. W te-
gorocznej jubileuszowej edycji konkursu uczestniczyli 
uczniowie z gimnazjów: im. W. Pallottiego w Ożarowie 
Maz., F. Chopina w Kampinosie, Bohaterów Powstania 
Warszawskiego w Ożarowie Maz., K. I. Gałczyńskiego 
w Płochocinie oraz Gimnazjum w Lesznie. Uczestni-
cy występowali w trzech kategoriach: poezja śpiewa-
na, recytacja oraz małe formy teatralne. Nagrodą dla 
uczestników II etapu będzie wycieczka do Muzeum 
im. K. I. Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach.

� 11 stycznia w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskie-
go w Płochocinie odbył się Konkurs Matematyczny 
„1 z 9”. Konkurs odbył się na podobnych zasadach jak 
telewizyjny teleturniej ”1 z 10”. Uczestnikami konkur-
su byli uczniowie klas drugich Gimnazjum w Płocho-
cinie. Po wielu pytaniach wyłoniono trzech fi nalistów, 
a następnie zwycięzcę.

� 17 stycznia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim oraz w Przedszkolu Publicz-
nym w Józefowie dla wszystkich przedszkolaków odbył 
się Bal Karnawałowy. Dzieci ubrane w karnawałowe, 
kolorowe stroje bawiły się przy różnorodnej muzyce. 
Prezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. 
Wybrano Króla i Królową balu.

� 17 stycznia dla uczniów Gimnazjum im. K.I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie odbyły się warsztaty na 
temat zdrowego odżywiania, które zostały zorganizo-
wane przez studentów psychologii z Koła Naukowego 
„PROGRES” przy Uniwersytecie Warszawskim. Doty-
czyły one zasad prawidłowych nawyków żywieniowych 
oraz chorób wynikających z ich nieprzestrzegania: oty-
łości, bulimii i anoreksji

� 19 stycznia uczniowie z koła teatralnego w Szko-
le Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Święciach zaprezentowały jasełka w Kościele 
Św. Antoniego w Łaźniewie.

Zapraszamy dzieci i młodzież od lat 6 na zajęcia 
łucznictwa odbywające się w każdy wtorek i piątek od 
godziny 17.00 na Antresoli sali gimnastycznej Gimna-
zjum w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2.

W czasie Ferii zimowych zajęcia będą prowadzone 
od poniedziałku do piątku od godziny 17.00.

Więcej informacji można uzyskać u trenera sekcji 
Grzegorza Targońskiego pod nr tel. 691 353 000 oraz 
instruktora Michała Patrzałka tel. 505 990 864.

Trenerzy Sekcji Łuczniczej KS Ożarowianka

Zajęcia sekcji łuczniczej
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1) Uchwała Nr XLVI/445/13 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr XLVI/446/13 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

3) Uchwała Nr XLVI/447/13 w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiec-
ki.

4) Uchwała Nr XLVI/448/13 w sprawie uchwały 
budżetowej na 2014 rok Gminy Ożarów Mazowiecki. 

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresa-
mi:

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  ,
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 

(pokój nr 108).

Uchwały podjęte na XLVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 30 grudnia 2013 r.

Radosny i rodzinny Orszak Trzech Króli w Ożarowie Mazowieckim

Noworoczny Trójkąt Wiedeń – Granada – Peters-
burg to tytuł 13 już ożarowskiego Noworocznego 
Koncertu. Organizatorami byli Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego, Starosta Warszawski Zachodni 
oraz Dom Kultury „Uśmiech” a miejsca jak co roku 
użyczył Hotel Mazurkas. 

Widzowie odbyli muzyczną podróż do trzech euro-
pejskich zakątków. Petersburg symbolizował między 
innymi Polonez z opery Eugeniusz Oniegin Piotra Czaj-
kowskiego oraz Taniec z szablami Arama Chaczaturia-
na. Gorące klimaty Granady można było się doszukać 
w Pieśni Toreadora Georga Bizeta. Wiedeń to oczy-
wiście nieśmiertelni Straussowie Johann ojciec oraz 
Johann syn. Widzom szczególnie przypadła do gustu 
Furioso-Polka quasi Galopp. 

W koncercie wystąpiła orkiestra Sinfonietta Polo-
nia z Poznania pod batutą dyrygenta z Hong Kongu 

Cheung Chau. Dyrygowanie poznańską orkiestrą to nie 
jedyny związek z Polską. W 2011 roku pełnił funkcję 
Dyrektora Festiwalu Karola Szymanowskiego w Peki-
nie, prezentując jego najważniejsze dzieła oraz innych 
polskich kompozytorów. Drugą gwiazdą Noworoczne-
go Koncertu był Varsovia Brass Quintet czyli grupa 
absolwentów wyższych uczelni artystycznych pasjo-
natów muzyki wykonywanej na instrumentach dętych 
blaszanych. Repertuar zespołu jest bogaty i obejmuje 
utwory od renesansu po muzykę współczesną. W kon-
cercie wystąpiły młode ale już utytułowane sopranist-
ki  Renata Drozd i Dorota Szczepańskaw towarzystwie 
Piotra Rafałko tenor oraz Kamila Pękala baryton.

Leszek Tokarczyk
Fotorelacja wewnątrz numeru

Koncert Noworoczny

Ulicami Ożarowa Mazowieckiego podobnie jak 
w 187. miejscowościach w Polsce i na świecie, 
w uroczystość Objawienia Pańskiego, jednego z naj-
starszych i największych Świąt Chrześcijańskich, 
przeszedł Orszak Trzech Króli. Na naszych oczach 
tworzy się nowa tradycja, w Ożarowie obecna już po 
raz drugi.

Wezwanie – Kolędujmy, czyli zaproszenie do 
wspólnego śpiewania było hasłem tegorocznego Or-
szaku. Uczestników marszu dzielnie w tym wspoma-
gała kapela góralska Hora, która na zaproszenie or-
ganizatorów przyjechała do nas ze Szczyrku. Według 
organizatorów tegoroczny Orszak zgromadził około 
czterech tysięcy osób - rodziny z dziećmi, wnukami, 
które radośnie manifestowały swą wiarę, śpiewając 
kolędy, wznosząc okrzyki wspierające dobro i pląsa-
jąc w tanecznych korowodach. Tak jak w ubiegłym 

roku orszak wyruszył z Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego, by dotrzeć do Betlejemskiej Stajenki ustawionej 
u stóp Kościoła NMP w Ołtarzewie. Na swojej drodze 
pielgrzymi prowadzeni przez Gwiazdę i trzech Mędr-
ców spotkali Anioła Bożego, ostrzegającego przed czy-
hającymi niebezpieczeństwami. W krainie Republika 
Przyjemności czarownice wspólnie z diabłami nama-
wiali do uciech i zaprzestania wędrówki. Zdradziecki 
Herod próbował dowiedzieć się o miejscu narodzin 
Zbawiciela, a niedaleko stajenki doszło do spektaku-
larnej walki Archanioła Michała z Lucyferem symboli-
zującej zwycięstwo dobra nad złem. 

Patronami Orszaku byli: Paweł Kanclerz - Bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego, ks. Jan Latoń - -ku-
stosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ks. Jacek 
Smyk - proboszcz parafi i NMP w Ołtarzewie, którzy 
wcielili się postacie Trzech Króli, Jan Żychliński - Sta-

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego w Błoniu zaprasza osoby bezrobot-
ne zarejestrowane w tutejszym Urzędzie do wzięcia 
udziału w projekcie „Bieg z przeszkodami”  Poddzia-
łania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
które:
� nie ukończyły 25 roku życia,
� ukończyły 50 rok życia,
� posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Formy wsparcia z których będą mogli skorzystać 
uczestnicy ww. projektu to: szkolenia, staże, jedno-
razowe środki na podjęcie działalności gospodar-
czej.

Informacje pod numerami telefonów: 22 725-
41-44, 22 725-42-91, 22 731-90-04

Szkolenia wew. 120
Staże wew. 121 – 125
Jednorazowe środki na podjęcie działalności go-

spodarczej wew. 110

luty marzec kwiecień maj czerwiec

Duchnice
ul. Ożarowska 54 14-15

28.02-01.03 04-05 02 06-07

14-15 18-19 16-17 20-21

Wolica
ul. Leśna 1

07-08 07-08 11-12 09-10 13-14

21-22 21-22 25-26 23-24 27-28

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Harmonogram otwarcia Gminnych Punktów Zbiórki 
Odpadów Problemowych (GPZOP) w okresie luty – czerwiec 2014 r.

rosta Warszawski Zachodni, a patronem medialnym 
Telewizja Misericordia. Organizatorem była Fundacja 
Misericordia oraz osoby ją wspomagające. Kierownik 
projektu Agnieszka Przybyszewska, pomysłodawczyni 
organizacji Orszaku w Ożarowie, do pomocy zaprosi-
ła Bogusławę Bartosińską, Bogumiłę Borkowską, An-
drzeja Cichala, Małgorzatę Chmielewską, Aleksandra 
Janusa, Katarzynę Janus, Barbarę Pielas, Macieja 
Przybyszewskiego, Leszka Tokarczyka oraz Mariusza 
Wojdata. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 70 

osób pełniących funkcje pomocnicze, w tym ok. 40 
aktorów odtwarzających role: dwórek, aniołów, ryce-
rzy i diabłów. 

Szczególne podziękowania kieruję do sponsorów, 
patronów i partnerów, którzy wsparli nasze dzieło nie 
tylko fi nansowo, ale również własną pracą. To także 
dzięki ich bezinteresowności mogło dojść do tego ra-
dosnego ulicznego wydarzenia.

Leszek Tokarczyk
Fotorelacja wewnątrz numeru

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Bieg z przeszkodami” – Poddziałanie 6.1.3 PO KL

Informujemy, że w 2014 roku będziemy kontynu-
ować usuwanie odpadów zawierających azbest z tere-
nu Gminy, zgodnie z przyjętym w 2009 r. Programem 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2009 – 
2032. 

Mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć da-
chowych z eternitu lub odbiorem eternitu już zdjętego 
mogą składać wnioski w biurze podawczym Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. Wnioski będą 
rozpatrywane zgodnie z kolejnością złożenia do wy-
czerpania środków na dany rok. Wnioski można po-
brać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

ul. Kolejowa 2, pokój nr 112 lub ze strony www.oza-
row-mazowiecki.doc.pl, zakładka-azbest.

Prace obejmujące demontaż, transport i utyli-
zację wyrobów zawierających azbest są bezpłatne. 
Właściciel obiektu ponosi koszty nowego pokrycia 
dachu. 
� Osoby planujące demontaż eternitu składają 

wypełniony wniosek wraz z kopią wniosku o zgłosze-
nie robót niewymagających pozwolenia na budowę/
rozbiórkę, złożonego w Starostwie Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Usuwanie eternitu
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Dnia 18 stycznia 1924 roku w sądzie rejestrowym 
Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 574 zo-
stało założone „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotni-
czej w Ożarowie w powiecie Warszawskim”

Założycielami Towarzystwa byli: Michał Zabłotniak 
- prezes, Edmund Langer - vice prezes, Ludwik Skór-
kowski – sekretarz, Ignacy Perz - naczelnik, Jan Pie-
traszkiewicz - z-ca naczelnika. 

Skład korpusu straży:
Dowódca I oddziału Eugeniusz Kwiatkowski, z-ca 

Tadeusz Rubik, dowódca II oddziału Zenon Chojnacki, 
z-ca Stanisław Białek, adiutant Leonard Górecki.

Strażacy: Eugeniusz Łazowski, Edmund Łazowski, 
Eugeniusz Lubański, Jan Sztyk, Feliks Kotuszewski, 
Franciszek Dworak, Kazimierz Golczyński, Kazimierz 
Siemiątkowski, Kazimierz Kunce, Maksymilian Dróź-
dziel, Feliks Berkowski, Majer Borsztajn, Josek Wer-
thaim, Władysław Skórkowski, Szlama Berychowski.

Komisja rewizyjna: Antoni Puczkowski, Julian Smo-
liński, Antoni Fiut. 

W 1925r. przy straży zorganizowano orkiestrę któ-
rej kapelmistrzem został Piotr Latko, a jego zastęp-
cą Leonard Górecki. W skład orkiestry weszli: Henryk 
Gadzinowski, Zygmunt Latko, Leon Figaj, Wacław 
Kowalski, Wacław Pniewski, Daniel Cygling, Michał 
Tulik, Jan Pepla, Stanisław Kuberski, Franciszek Kret, 
Oswald Figaj, Aleksander Łuczak, Józef Wysocki, Ste-
fan Kochanowski, Władysław Gołasiewicz, Stanisław 
Rosiński, Roman Lubański, Michał Kaszak, Wacław 
Janiszewski, Stanisław Tulik, Aleksander Jaworski, 
Aleksander Szeóielow, Edward Palucha, Aleksander 
Pisarek, Lebioda i Edward Helman.

Dzięki założycielom, Nasza jednostka mogła służyć 
mieszkańcom w gaszeniu pożarów. Podczas wojny 
działalność nie została zawieszona, ale strażacy wal-
czyli z okupantem okazując opieszałość w udzielaniu 
pomocy. Na początku działalności siedzibą straży był 
plac przekazany przez Stefana Matysa przy obecnej 
ulicy Ożarowskiej. Z tego miejsca nasi przodkowie 
wyjeżdżali alarmowo do pomocy, najpierw bryczką 
zaprzęgniętą w konie, a następnie dostosowanymi do 
potrzeb straży samochodami. Tak się działo do roku 
1964. W tym też roku przenieśliśmy się do obecnej 
siedziby przy ul. Strażackiej 1. Powstała tam nowocze-
sna, jak na tamte czasy, jednostka z trzema boksami 

garażowymi i warsztatem naprawczym. Nad garażami 
znajdowały się 4 mieszkania dla strażaków i świetli-
ca. 

Strażacy walczyli z coraz to większą ilością poża-
rów, doskonaląc swoje umiejętności podczas ćwiczeń. 
Sprzęt z powojennych samochodów zmieniał się na 
typowo pożarniczy, pojawiały się Magirusy, Stary 25, 
Skody i inne coraz to nowsze pojazdy. W latach osiem-
dziesiątych rozbudowaliśmy strażnicę o jeden garaż, 
wyższy niż poprzednie i dwa mieszkania. Zmienił się 
również rodzaj interwencji. Z akcji typowo gaśniczych 
musieliśmy wyszkolić się w ratownictwie: technicznym 
i pomocy przy wypadkach komunikacyjnych, medycz-
nym - abyśmy mogli w fachowy sposób opatrzyć rany 
i przede wszystkim uratować życie poszkodowanym 
w różnych zdarzeniach, chemicznym, wysokościowym 
i przy innych zdarzeniach trudnych do przewidzenia. 
Od roku 2006, po wybudowaniu domu strażaka, 
znacznie polepszyła się dyspozycyjność straży. W tej 
chwili jesteśmy w stanie wyjechać do akcji trzema sa-
mochodami z 18 osobową obsadą w czasie nie dłuż-
szym niż minuta. Pierwszy samochód wyjeżdża nawet 
w nocy po około 30 sekundach. W naszych szeregach 
jest około 30 ratowników po kursie kwalifi kowanej 
pierwszej pomocy, około 35 kierowców z uprawnie-
niami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, 
niektórzy z naszych druhów szkolili się w ratownictwie 
wysokościowym, poszukiwawczo – ratowniczym z uży-
ciem geofonów i kamer wziernikowych. Wyposażenie 
całej jednostki można zobaczyć podczas Dni Otwar-
tych organizowanych zazwyczaj każdego roku na po-
czątku maja. Ilość interwencji do jakich zostaliśmy 
zadysponowani w roku 2013 przekracza 400, czyli 
średnio znacznie częściej niż raz dziennie. Podkre-
ślić należy, że niektóre straże zawodowe w kraju nie 
mają takiej liczby wyjazdów. Strażacy pracują charyta-
tywnie, a wszystkie ekwiwalenty jakie przysługują za 
udział w akcjach są od kilkunastu lat przekazywane 
są na rzecz straży i wykorzystywane na zakup sprzętu 
i szkolenia specjalistyczne. 

18 stycznia bieżącego roku w sali balowej Hotelu 
Mazurkas wraz z władzami naszej gminy i powiatu, 
zaproszonymi gośćmi, a także w obecności naszych 

90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim
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Za nami pierwsze półrocze działania nowego sys-
temu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy 
Rok sprzyja podsumowaniom, chcielibyśmy zatem 
przedstawić Państwu krótką analizę tego okresu.

Z dniem 1 lipca 2013 r. gminy przejęły obowiązek 
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych, mieszkańcy natomiast zo-
stali zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na koniec 2013 roku w naszej gminie złożono 
ogółem 4337 deklaracji obejmujących 21498 osób, 
z czego 8030 osób zostało objętych systemem w ra-
mach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W 3941 
deklaracjach mieszkańcy zobowiązali się do segrega-
cji odpadów, a niespełna 10% składających deklara-
cje odpadów nie segreguje.  

System gospodarowania odpadami komunalnymi 
– podsumowanie pierwszego półrocza

W ramach systemu nieruchomości zostały wyposa-
żone w pojemniki przeznaczone na odpady zmiesza-
ne (pozostałości po segregacji). Dostarczono 2722 
pojemników o pojemności 120 litrów, 1124 pojemni-
ków 240-litrowych oraz 19 o pojemności 360 litrów. 
Wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe dysponują 
196 pojemnikami 1100-litrowymi.

Segregacja odpadów odbywa się w systemie wor-
kowym w zabudowie jednorodzinnej, natomiast nie-
ruchomości wielomieszkaniowe zostały wyposażone 
w pojemniki na mieszankę odpadów surowcowych 
(papier, tworzywa sztuczne, metal, tetra paki) oraz 
pojemniki na szkło, a dodatkowo wiele altanek dys-
ponuje pojemnikami typu dzwon. Mieszkańcy otrzy-
mali pakiet startowy worków, w kolejnych miesiącach 
kierowano się zasadą 1:1, czyli dostarczenia jednego 

rodzin, świętowaliśmy 90 lat istnienia jednostki. Po 
przywitaniu gości przez zarząd, rys historyczny przed-
stawił Prezes Jacek Adnrzejczak, następnie zasłużo-
nym strażakom zostały wręczone medale „Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa” i odznaczenia wysługi lat. Nasi Go-
ście zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami, 
my również przyjęliśmy w darze kilka wspaniałych pa-
miątek.

Lektor, wice prezes Jarosław Rasiński zaprosił 
wszystkich do wysłuchania i obejrzenia prezentacji ze 
statystykami z ostatnich lat, którą przedstawił druh 
Marcin Olesiński. Informacje tam zawarte dotyczyły 
bieżącej działalności straży. Zarząd na czele z Pre-
zesem Jackiem Andrzejczakiem i naczelnikiem Lesz-
kiem Stachlewskim podziękował za prezenty i liczne 
przybycie, a strażakom za ofi arność, oddanie i ciężką 
pracę podczas akcji, pożarów, ćwiczeń i prac społecz-
nych. Po części ofi cjalnej, która zakończyła się krótkim 
fi lmem o „życiu straży” rozpoczęła się zabawa, która 
trwała do białego rana. Sala udekorowana w strażac-
kie rekwizyty z wozem konnym i namiotem pneuma-
tycznym na czele wyglądała urzekająco. Wszyscy ba-

wili się wspaniale i powtarzali, że z niecierpliwością 
czekają na stulecie. Przez następne dziesięciolecia 
będzie nam przyświecało hasło z naszego sztandaru 
„Bogu Na Chwałę A Ludziom Na Ratunek”

Odznaczeni strażacy to:
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-

kiego ZOSP RP Nr 4/2013 z dnia 19 marca 2013 r. 
odznaczeni zostali:

Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa:
Druh Wojciech Mańkowski, Druh Paweł Winiar-

ski, Druh Marcin Kobla, Druh Andrzej Pawiński
Srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa:
Druh Tomasz Dzionek, Druh Łukasz Mańkowski, 

Druh Sławomir Szczyglak, Druh Grzegorz Włóka
Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa:
Druh Konrad Drzazgowski, Druh Dominik Kiełba-

sa, Druh Krzysztof Gasiński, Druh Paweł Kubala
Druh Tomasz Markowski, Druh Marcin Pepla, 

Druh Patryk Trojan, Druh Wojciech Wrzosek
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-

Gminnego ZOSP nr 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 
roku nadano odznaki za wysługę lat:

Druh Zbigniew Kacprzak 55 lat Druh Andrzej Pawiński 25 lat
Druh Sylwester Nowakowski 45 lat Druh Jacek Andrzejczak 25 lat
Druh Janusz Gorjaczew 45 lat Druh Bartłomiej Kinal 20 lat
Druh Marek Szewczyński 45 lat Druh Przemysław Szpak 20 lat
Druh Andrzej Makulski 40 lat Druh Sławomir Szczygla 20 lat
Druh Tomasz Makulski 40 lat Druh Tomasz Dzionek 15 lat
Druh Marek Tlak 40 lat Druh Grzegorz Włóka 5 lat
Druh Krzysztof Tlak 40 lat Druh Michał Stachlewski 15 lat
Druh Dariusz Stachlewski 35 lat Druh Daniel Lipiński 10 lat
Druh Mirosław Stachnik 30 lat

Dziękujemy wszystkim za zaufanie i miłe słowa.
Pamiętajcie, że zawsze jesteśmy gotowi nieść pomoc.

Strażacy z OSP Ożarów Mazowiecki
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OWOCNA WSPÓŁPRACA GIMNAZJUM IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 
W PŁOCHOCINIE Z POLSKO- AMERYKAŃSKĄ FUNDACJĄ WOLNOŚCI 

ORAZ NIDZICKĄ FUNDACJĄ ROZWOJU NIDA

worka zwrotnego w zamian za 1 worek wystawiony. 
W przypadku większej ilości odpadów mieszkańcy 
mają możliwość zaopatrzenia się w dodatkowe worki 
w siedzibie Urzędu Miejskiego lub wystawienia odpa-
dów we własnych workach.

W ramach systemu mieszkańcy mogą dwukrotnie 
w ciągu roku wystawiać przed posesje odpady wiel-
kogabarytowe oraz zużyty elektrosprzęt, odbierane 
w ramach zbiórki objazdowej. W październiku ub.r. 
odebrano w ten sposób 27,2 ton odpadów.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą 
się Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Problemowych 
(GPZOP), gdzie można oddać różnego rodzaju odpady 
podlegające segregacji. Na terenie naszej gminy dzia-
łają dwa punkty: w Duchnicach oraz w Wolicy.

W pierwszym półroczu działania GPZOP odebrano 
od mieszkańców 55,7 ton odpadów surowcowych; 
65,13 ton odpadów zielonych; 167,9 ton odpadów 
poremontowych. Przyjęto 42,4 ton odpadów wielko-
gabarytowych, ponad 4 tony elektrosprzętu oraz tonę 
odpadów niebezpiecznych. Do punktów oddawane są 
również opony – 2,5 tony, a w sezonie grzewczym tak-
że popioły – do końca grudnia oddano 1,7 ton tego 
odpadu. 

W ramach gminnego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą również 
korzystać z odpłatnych usług dodatkowych, takich jak 
kontenery na odpady segregowane, których dowiezie-
nie do punktu może stwarzać problemy (głównie od-
pady poremontowe) czy też odbiór z posesji worków z 
popiołem, gruzem czy odpadami zielonymi.

Ogółem w analizowanym półroczu odebrano z nie-
ruchomości zamieszkałych 1250 ton odpadów zmie-
szanych oraz 1205 ton odpadów segregowanych, 

w tym m.in. 702 tony odpadów surowcowych, 156 ton 
odpadów zielonych, 71 ton odpadów wielkogabaryto-
wych 258 ton odpadów poremontowych. Jak wynika 
z powyższych danych, niemal połowę ogólnej ilości od-
padów stanowią odpady zebrane selektywnie, z czego 
1/3 tych odpadów przyjęły Gminne Punkty Zbiórki Od-
padów Problemowych.

Dokładamy wszelkich starań, by w sposób jak naj-
bardziej efektywny komunikować się z mieszkańcami, 
informować ich o wszelkich zmianach w ramach sys-
temu. Na bieżąco aktualizowana jest strona interne-
towa urzędu: www.ozarow-mazowiecki.doc.pl. Miesz-
kańcy korzystając z poszczególnych aplikacji mogą 
wypełnić deklarację/korektę deklaracji lub sprawdzić 
historię opłat za gospodarowanie odpadami. Warto 
wspomnieć w tym miejscu o dużej dyscyplinie wśród 
mieszkańców w zakresie regulowania należności za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jedynie ok. 
5% właścicieli nieruchomości zalega z opłatami z tego 
tytułu.

W naszym odczuciu przyjęte rozwiązania organiza-
cyjne umożliwiły prawidłowe wdrożenie i funkcjonowa-
nie systemu na terenie naszej gminy. Mamy świado-
mość konieczności wprowadzenia pewnych ulepszeń. 
Jedną z pierwszych zmian jakie planujemy jest zwięk-
szenie częstotliwości odbioru odpadów zielonych. Dla 
zapewnienia jeszcze większej efektywności systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, jesteśmy 
otwarci na Państwa wnioski i sugestie dotyczące jego 
działania.

Renata Galbarczyk, Joanna Michalczyk
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

W Gimnazjum im. K.I.  Gałczyńskiego w Płochoci-
nie  od września 2012 do grudnia 2013 realizowany 
był projekt Small Grants zatytułowany ,,English is gre-
at! Let's work together'' w ramach Programu English 
Teaching Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Wszelkie 
działania związane z projektem były fi nansowane przez 
Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Uczniowie 
na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego po-
znawali  kulturę krajów anglojęzycznych poprzez przy-
gotowywanie prac związanych z następującymi trady-
cjami: Dzień Wszystkich Świętych, Halloween, Bonfi re 
Night, święta Bożego Narodzenia, Dzień Świętego Pa-
tryka, Święto Dziękczynienia, Dzień Niepodległości, 
Dzień Kolumba.  W ramach programu Nauka Bez 
Granic uczniowie brali udział w następujących warsz-
tatach na temat zwyczajów w Anglii, Irlandii, USA: ,,Qu-

irky Customs'', ,,Christmas Fun and Games'', ,,Ireland 
and St Patrick's Day''. Udział w warsztatach stał się dla 
uczniów inspiracją  do tworzenia własnych prac, część 
z nich została wysłana do zaprzyjaźnionej szkoły Ri-
pley St Thomas School w Lancaster. Uczniowie z Anglii 
przysłali prezentacje dotyczące świąt wielkanocnych, 
Pancake Day, Kissing Friday, Lent. W projekcie zaan-
gażowani byli także członkowie koła bibliotecznego 
i plastycznego działający pod kierunkiem pani Beaty 
Paplińskiej. Wykonano zakładki do książek, przewod-
nik po Polsce po angielsku w formie albumu oraz pre-
zentacji PowerPoint. Prace te wysłano do Anglii, część 
z tych prac została wyeksponowana w czasie apelu 
zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Bi-
blioteki Szkolnej. Uczniowie przedstawili wtedy skecze 
wykonane w języku angielskim.  Klasopracownia do 
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języka angielskiego wzbogaciła się o drukarkę, głośni-
ki do komputera, laminator, gilotynkę do papieru. Ku-
piono także dużą ilość książek w języku angielskim, 
gier planszowych do nauki tego języka oraz rekwizy-
tów do przedstawień szkolnych. 

Mieliśmy zaszczyt gościć Pana Douglasa Ades, se-
kretarza Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności, który przybył  do naszej szkoły wraz 
z małżonką pochodzącą z Polski. Pan Ades urodził 
się i mieszka w USA, jego przodkowie pochodzą ze 
Szkocji. Od ponad 20 lat regularnie przyjeżdża do Pol-
ski, gdzie spotyka się z młodymi ludźmi w szkołach. 
Pan Ades przeprowadził zajęcia z uczniami klas trze-
cich. Lekcje w języku angielskim polegały na rozmo-
wie o Stanach Zjednoczonych. Pan Ades przedstawił 
slajdy i opowiadał o ciekawych miejscach, potem roz-
mawiał z uczniami na różne tematy w zależności od 
stopnia opanowania przez nich języka angielskiego.  
Na samym końcu odpowiadał na zadawane pytania. 
Uczniom spodobała się bezpośredniość i poczucie hu-
moru prowadzącego, który ze wszystkimi żegnał się 
,,żółwikiem’’. Mamy nadzieję, że państwo Ades odwie-
dzą nas ponownie.

Dzięki wsparciu fi nansowym Polsko- Amerykań-
skiej Fundacji Wolności uczeń gimnazjum brał udział 
we wspaniałym 3- tygodniowym obozie językowym 
w Załęczu.  Nauczycielami byli wolontariusze z USA, 

którzy prowadzili także  zajęcia plastyczne oraz mu-
zyczne połączone z nauką gry na instrumentach

Dzięki PAFW oraz Fundacji NIDA nauczyciele co 
roku biorą udział we wspaniałych szkoleniach meto-
dycznych i okolicznościowych. W tym roku obserwo-
wali także sposób organizacji pracy oraz prowadzenia 
lekcji w Szkole Amerykańskiej w Warszawie.

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc 
okazywaną naszej szkole. Mamy nadzieję na dalszą 
owocną współpracę.

Koordynator projektu Barbara Kołkiewicz

PUNKT KONSULTACYJNY
ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA
 Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i porady psychologiczne (indywidualne, małżeńskie, rodzinne) osoby 
z terenu gminy Ożarów Mazowiecki.
 Zakres poradnictwa:
� przemoc w rodzinie,
� problemy wychowawcze,
� sytuacje kryzysowe (choroba, rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy),
� uzależnienia i współuzależnienia,
� depresja, lęk, stres, poczucie osamotnienia,
� trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
� konfl ikty rodzinne oraz inne trudności.

 Godziny przyjęć:
 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:   8:30 – 16:00
 (prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminów konsultacji)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Poznańska 165

II piętro - pokój 216
tel. 22 722 26 73, 22 721 02 80 (do 82) wew. 216
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12 grudnia 2013 r. podczas XLV sesji Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim 15 młodych sportow-
ców otrzymało stypendia sportowe. Przyznano je za-
wodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym:

1. Weronika Bińkowska – łucznictwo; KS Ożarowian-
ka

2. Oliwia Rapacka – piłka nożna kobiet; MUKS Pra-
ga Warszawa

3. Grzegorz Preibisch – karate; UKS UNSU
4. Agata Boguska – karate; UKS UNSU

Stypendia sportowe za 2013 rok przyznane

Gmina Ożarów Mazowiecki, uruchomiła monitoring 
dedykowany dla przestrzeni miejskiej.

System przekazywania obrazu z określonych 
miejsc, służący do nadzoru i poprawy bezpieczeństwa 
znalazł również swoje zastosowanie na naszym tere-
nie.

Wytypowane przez Policję i Straż Miejską obszary 
posiadające swoją statystykę wydarzeń, wskazywały 
na konieczność zastosowania kamer wizyjnych z moż-
liwością rejestracji i przekazywania bieżącego zapisu. 
Z końcem 2013 r. pojawiło się 5 kamer, w tym jedna 
obrotowa.

Zlokalizowane są w Ożarowie Mazowieckim: na 
skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Szkolną oraz 
ul. Strażacką, w parku miejskim przy ul. Poniatow-
skiego; w Płochocinie na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej 
z ul. Lipową. Rejestracją i monitorowaniem obrazu za-
jęła się Straż Miejska jako organ uprawniony do tego 
typu działań.

Władze gminy liczą na podniesienie poczucia bez-
pieczeństwa dla naszych mieszkańców poprzez wyeli-
minowanie potencjalnych niebezpiecznych zachowań. 
W sytuacji, gdy urządzenia przyczynią się do ujawnie-
nia wykroczenia lub przestępstwa będzie to ich dodat-
kowym atutem.

Z badań wynika, że po uruchomieniu systemu 
monitoringu miejskiego, odnotowuje się spadek wy-
kroczeń i przestępczości drobnej np. kradzieży kie-
szonkowych, dewastacji mienia komunalnego czy też 
samochodów, włamań i rozbojów. 

Strażnicy miejscy potwierdzają, że w ciągu ostat-
nich 3 tygodni, wykroczenia w zakresie nieprawidło-
wego parkowania spadły o 80% , pod okiem czujnej 
kamery.

Straż Miejska

Monitoring profi laktyczny w Gminie Ożarów Mazowiecki

Został znaleziony pies. 
Jeśli ktoś rozpozna w nim 

swojego pupila, proszę o kon-
takt: 

tel. 694 087 862.
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12 stycznia 2014r. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy grała w całej Polsce po raz 22, a sztab nr 475 
w Tonym Haliku w Ożarowie Mazowieckim już po raz 7 
aktywnie uczestniczył w tej akcji. 40 wolontariuszy wy-
ruszyło w najróżniejsze miejsca w okolicy, by przynieść 
w puszkach 15 198,33zł. Przed wyruszeniem w trasę 
wolontariusze zostali wyposażeni przez policjantów 
w istotne informacje na temat bezpieczeństwa wła-
snego oraz powierzonych im funduszy. Pomimo nie-
sprzyjającej pogody odwiedzali okoliczne miejscowo-
ści, byli wszędzie tam, gdzie mogli spotkać ofi arnych 
i wrażliwych darczyńców. Wolontariusze byli również 
na torze wyścigowym Rally Drive w Klaudynie, gdzie 
korzystając z zaproszenia organizatorów prowadzili 
kwestę wśród uczestników tej imprezy sportowej. 

Tegoroczni rekordziści nie chcieli zdradzić, w jaki 
sposób udało im się zebrać tak duże kwoty, warto jed-
nak odnotować sukces duetu Magdy Wachnik z kl. IV 
TH i Sebastiana Krupińskiego, którzy zebrali wspólnie 
2560zł, a nasz najmłodszy debiutant 10-letni Leon 
Oleksiewicz może być wzorem skutecznego działania 
dla starszych kolegów – w swojej puszcze przyniósł 
najwięcej pieniędzy, bo aż 1658,63zł. Mamy nadzie-
ję w kolejnych latach kontynuować współpracę z Le-
onem i jego tatą Aleksandrem. 

Atmosfera w sztabie była jak zwykle gorąca. Nad 
całością pracy niezmiennie czuwała pani Ania Dym-
kowska z mężem Krzysztofem. To już 12 fi nał organi-

XXII FINAŁ WOŚP U HALIKA...

zowany przez Panią Anię, która skutecznie angażuje 
swoich uczniów z różnych szkół i roczników - Sebastian 
Krupiński, Paweł Malarowski, Jarosław Wierzbicki, Ar-
tur Piątkowski i Malwina Żywek  grają z Panią Dym-
kowską od 12 lat co roku przynosząc do sztabu pełne 
puszki pieniędzy; Weronika Myszkowska i Dominika 
Maliszewska z II TH od listopada aktywnie pracowały 
nad organizacją sztabu, zakończyły pracę w 22 Finale 
dopiero późnym wieczorem przekazując zebrane pie-
niądze w studiu Telewizji Polskiej. 

Szczególne podziękowania za możliwość organiza-
cji sztabu WOŚP w Publicznym Technikum w Ożaro-
wie Mazowieckim kierujemy do Pani Dyrektor Jagody 
Rybak oraz Przewodniczącej Rady Rodziców p. Hanny 
Chełchowskiej-Osieckiej – dzięki którym udostępnio-
no pomieszczenia szkolne oraz zakupiono artykuły 
spożywcze do przygotowania posiłków dla wolontariu-
szy. Pani Wicedyrektor Elżbieta Adamaszwili ogrzała 
zmarzniętych wolontariuszy nie tylko ciepłym uśmie-
chem i dobrym słowem, ale i przepysznym bigosem, 
który sama przygotowała. Pani Bogusia Borkowska 
czuwała nad oprawą techniczną imprezy zarażając jej 
uczestników swoim entuzjazmem i niespożytą ener-
gią. W sztabie z pomocą pani Dymkowskiej przyszły 
p. Izabela Łapińska-Panek, p. Ewa Prejs i p. Wioletta 
Krause-Badur.

Przekazując wieczorem w studiu telewizyjnym po-
nad 15 tysięcy złotych nasz sztab osiągnął swój własny 

11. Andrzej Tłomak – pływanie; KS „1” Ożarów Mazo-
wiecki

12. Bartosz Walo – kickboxing; UKS Ożarowska Szko-
ła Kickboxingu

13. Mateusz Nitek – kickboxing; UKS Ożarowska 
Szkoła Kickboxingu

14. Justyna Włodarczyk – unihokej; UKS Ołtarzew
15. Joanna Olejniczak – unihokej; UKS Ołtarzew

Gratulujemy stypendystom i życzymy wielu sukce-
sów w 2014 roku.

5. Wiktor Michalski – karate; UKS UNSU
6. Jan Wyrzykowski – karate; UKS UNSU
7. Julia Jagoda – pływanie; KS „1” Ożarów Mazo-

wiecki
8. Jakub Smoliński – pływanie; KS „1” Ożarów Ma-

zowiecki
9. Adam Waśko – pływanie; KS „1” Ożarów Mazo-

wiecki
10. Iga Wrzosek – pływanie; KS „1” Ożarów Mazo-

wiecki
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pomoc. Dziękuję również Komendantowi Komisariatu 
Policji  w Ożarowie Mazowieckim, Panu asp. Karolowi 
Żakowi oraz  pracownikom Komisariatu, którzy kolej-
ny raz otoczyli kwestujących opieką i pomogli podczas 
przewozu zebranych pieniędzy do banku.

Wolontariusze ze sztabu w Domu Kultury „Uśmiech” 
to: Dariusz Biernacki, Piotr Burkot, Sylwia Chojnacka-
Zelek, Marcin Ciesielski, Piotr Ciszewski, Patryk Fili-
powicz, Agnieszka Garbalińska, Mateusz Gołębiewski, 
Kamil Janiszek, Małgorzata Jasińska, Łukasz Jasiń-
ski, Krystian Kiełbasa, Kacper Kołodziej, Renata Ko-
peć, Daniel Kopeć, Julia Ludwicka, Maciej Łopaciński, 
Krzysztof Nowak, Elżbieta Piotrowska, Robert Piotrow-
ski. Wojciech Poghosyan, Michalina Rodak, Grzegorz 
Roguski, Jakub Walicki, Tomasz Waszczuk, Grzegorz 
Woldon, Anna Zawadka, Maciej Zelek, Paweł Zelek, 
Anna Zelek.

Dom Kultury Uśmiech

W Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po 
raz 22 brał również udział sztab zarejestrowany w Do-
mu Kultury „Uśmiech”. Sztab liczył 30 wolontariuszy 
kwestujących dla orkiestry na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki i poza nią. W sumie zebrano 12294,37 zł. 
Najwięcej zebrali.: Agnieszka Garbalińska – 1470,20 
zł, Michalina Rodak - 1236,93 zł oraz Mateusz Go-
łębiewski – 1065,61 zł. Pieniądze zebrane podczas 
22 Finału Orkiestry przeznaczone zostaną na zakup 
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ra-
tunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Szef Sztabu Pani Alina Holk serdecznie dziękuje 
wolontariuszom (lista poniżej) i wszystkim osobom 
pracującym w Sztabie: Krystynie Malinowskiej, Annie 
Pilarczyk, Marzenie Kałużnej, Magdalenie Adamczyk, 
Violi Wściseł, Wiktorii Mierzejewskiej, Katarzynie Cy-
niak-Górneckiej, Ewie Wolnik, Jadwidze Polak i Paw-
łowi Krupie.

Również i w tym roku pomocy w zorganizowaniu po-
częstunku dla wolontariuszy i rozliczających sztab nie 
odmówili: Pan Michał Kozak, dyrektor generalny Ho-
telu Mazurkas, Pani KarolinaBadenko, właścicielka-
„Cukierni Ożarowskiej” oraz Pan Romuald Wilczyński, 
właściciel pizzerii „Jerry”. Bardzo dziękuję za okazaną 

niemały rekord – ponad 100 000zł zebranych na rzecz 
potrzebujących w czasie ostatnich 7 lat. Możliwe to 
było dzięki wielkiemu zaangażowaniu oraz współpracy 
dużej grupy ludzi w różnym wieku, a przede wszystkim 
dzięki Wam – anonimowym ofi arodawcom, którzy po-

dzielili się tym, co mieli, mając świadomość, że śmia-
łe cele mają szansę realizacji tylko dzięki wspólnemu 
działaniu. 

Wioletta Krause-Badur

Już po raz drugi uczniowie i nauczyciele z Gimna-
zjum im.K.I. Gałczyńskiego  w Płochocinie postano-
wili otworzyć swoje  serca i wspólnie przygotować na 
święta SZLACHETNĄ PACZKĘ. W tym roku obdarowali 
rodzinę z okolic Ożarowa Mazowieckiego, której tra-
giczna sytuacja materialna poruszyła ich sumienia. 
Dzięki szczodrości i zaangażowaniu całej społecz-
ności uczniowskiej pod choinką wybranego przez 
uczniów małżeństwa z dwójką małych dzieci, znala-

zła  się wymarzona lodówka, ciepła odzież, obuwie, 
żywność oraz wiele innych przedmiotów codziennego 
użytku.  Wspólne zbieranie pieniędzy, produktów oraz 
pakowanie paczek zintegrowało uczniów, nauczycieli 
i rodziców, a  wzruszenie i radość widniejąca na twa-
rzach obdarowanych była największą nagrodą.

Katarzyna Drzewska- Wieczorek
Anna Grobelna

UDAŁO SIĘ- ŚWIĄTECZNA PACZKA POJECHAŁA DO POTRZEBUJĄCYCH

... i w Domu Kultury „Uśmiech”.
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Zamienić się w pięknego anioła, rogatego diabła, 
dziarskiego pastuszka lub nieziemsko bogatego kró-
la... tudzież królową z krajów odległych, uśpić Lucy-
fera, zatańczyć w niebiańskich przestworzach, zde-
maskować zło i sprawić żeby zatriumfowała wiara 
w zbawczą moc tego co dobre. I wszystko to w ciągu 
jednej nocy. Niemożliwe? A jednak...  

W atmosferze pełnej konspiracji odbywały się 
spotkania Teatru Rodziców. Kiedy zgasły światła na 
korytarzach i w salach, życiem zaczynała tętnić sce-
na Przedszkola Publicznego nr 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim. „Czy warto tak poświęcać swój wolny czas?” 
- zapytałyśmy jedną z mam. „Tak – odpowiedziała. - 
Wymaga to  trochę poświęcenia, ale to fajna zabawa 
dla nas, rodziców. Można oderwać się od codziennej 
rutyny, lepiej się poznać”,”...i dzieci bardzo się cieszą 
widząc nas na scenie – dodał jeden z tatusiów”. I taki 
był cel naszego projektu. Uśmiech zadowolenia na 
wszystkich twarzach. Skończyły się próby.

Już czas. Widownia wypełniła się po brzegi. Przy-
byli też zaproszeni goście z Urzędu Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki: Pan Burmistrz - Paweł Kanclerz, 
Pani Sekretarz - Jolanta Niegrzybowska i Pani Skarb-
nik - Małgorzata Piotrowska. Jeszcze tylko przywitanie 
zgromadzonych osób przez Panią Dyrektor - Bożenę 
Nasielską i zgasły światła. Zaczęło się.

Pełnym energii tańcem diabłów dnia 17 grudnia 
2013 roku rozpoczął się spektakl teatralny pt.: „Gru-
dniowa Noc”. Realizmu scenerii piekła dodało czer-
wone oświetlenie i sztuczna mgła. I w tym momencie 
zaczęła działać magia teatru. Aktorzy (bo choć niepro-
fesjonalni, zasłużyli na to miano) doskonale odegrali 
role diabłów. Ich kwestie zakończyła kołysanka dla Lu-
cyfera. Kurtyna zasunęła się. Cisza. Czy to wszystko? 
Nie. Wyszedł diabeł - wysłannik piekieł, przebrany za 
anioła. „Aniołek – rozległ się dziecięcy głosik”. Fortel 
się udał. 

Zadzwoniła „komórka”. W środkowym rzędzie ktoś 
odebrał połączenie i rozpoczął rozmowę z diabłem. 
To szpieg i siedział cały czas tak blisko! Już skrył się 
w mroku.

Diabeł wyruszył do nieba. Kurtyna rozsunęła się. 
Zniknęła gdzieś piekielna czerwień, zastąpił je nie-
biański błękit i anioły. Czy zdemaskują przybysza? Nie 
zorientowały się. Wyruszyły z nim na ziemię, obudzić 
pasterzy. Ci, nie dali się tak łatwo zwieść, odkryli jego 
prawdziwe oblicze, odezwała się w nich buntownicza 
nuta. I gdyby nie moc przebaczenia, płynąca z nieba 
to nie wiadomo jaki los spotkałby skruszonego biesa. 
Przebaczyli mu i w zgodzie dotarli do Betlejem. 

Przybyli także i Trzej Królowie. Wszyscy oddali po-
kłon nowo narodzonemu Panu. Tradycji stało się za-
dość. Popłynęły kojące dźwięki kolędy „Przybieżeli do 
Betlejem”. Wszyscy złączyli się we wspólnym śpiewie. 
Kurtyna zasunęła się. Słychać gromkie brawa i proś-
bę o odsłonięcie. Owacja na stojąco. Udało się znako-
micie. Nastąpiło wręczenie pamiątkowych statuetek 
przez Pana Burmistrza. „Pewnie są z plawdziwego 
złota – szepnął jeden z 3-latków”. „Powinny być – po-
myślałam. - Nasi aktorzy na takie zasłużyli.”

Pragniemy gorąco podziękować za wspaniałą  
współpracę  Rodzicom:

Panu Radosławowi Nasielskiemu, Panu Przemysła-
wowi Janowskiemu, Pani Annie Kokoszce, Pani Dag-
marze Skwirze, Panu Zbigniewowi Tchórzewskiemu, 
Pani Annie Voit, Pani Małgorzacie Krótki, Pani Kata-
rzynie Odolak, Pani Joannie Stradomskiej, Pani Annie 
Chmielewskiej, Panu Arkadiuszowi Banaszczykowi 
i Pani Anecie Żukowskiej

Specjalne podziękowania składamy:
Pani Dyrektor, Bożenie Nasielskiej za wsparcie 

i cenne wskazówki
Panu Grzegorzowi Modliborskiemu za opiekę nad 

nagłośnieniem i oświetleniem  
Pani Iwonie Niemyjskiej za wsparcie muzyczne
Dziękujemy Publiczności:
Dzieciom, Rodzicom oraz Personelowi Przedszko-

la
Dziękujemy Gościom za uświetnienie naszej uro-

czystości Swoją obecnością:
Panu Burmistrzowi-Pawłowi Kanclerzowi, Pani Se-

kretarz - Jolancie Niegrzybowskiej i Pani Skarbnik - 
Małgorzacie Piotrowskiej. 

Iwona Marcinkowska
Katarzyna Milewska

POCZUĆ MAGIĘ TEATRU
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Nasza gminna i powiatowa Biblioteka Publiczna 
proponuje mieszkańcom szereg nowych wydarzeniach 
kulturalnych zaplanowanych na sezon zimowy 2014.

W styczniu w siedzibie głównej Biblioteki w Oża-
rowie Mazowieckim, przy ul. Szkolnej 2 odbędzie się  
kiermasz książek przeczytanych „Tanie czytanie”. 
W dniach od 20 do 31 stycznia w godzinach otwarcia 
naszej Bibliotek będzie można obejrzeć i za symbo-
liczną złotówkę zakupić  książki wycofane z naszego 
księgozbioru. Serdecznie zapraszamy.

W zakresie działań skierowanych do dzieci i mło-
dzieży, seniorów oraz całych rodzin bardzo prężnie 
działa nasza fi lia w Józefowie. W styczniu  rozpoczęło 
tam działalność  „Kino na Fabrycznej,” które stało się 
kontynuacją  „Poranków fi lmowych w bibliotece” zaini-
cjowanych we współpracy kierowniczki fi lii pani Wandy 
Orzechowskiej i  instruktora biblioteki powiatowej pani 
Urszuli Hoczyk. Od października ubiegłego roku w pa-
rzyste soboty miesiąca o ustalonej porze wyświetla-
ne były fi lmy animowane dla dzieci. „Poranki fi lmowe 
w bibliotece” a obecnie „Kino na Fabrycznej” ma na 
celu wykształcenie już od najmłodszych lat wrażliwych 
odbiorców sztuki fi lmowej, uczestników współczesnej 
kultury.

„Kino na Fabrycznej” rusza z nowym repertuarem 
na I kwartał 2014 roku. Wstęp wolny dla wszytkach za-
interesowanych, dużych i małych. Repertuar dostępny 
na stronie internetowej Biblioteki http://biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl.

Nasza fi lia w Józefowie w swojej ofercie ma rów-
nież działania skierowane do pokolenia 50+. W każdy 
czwartek miesiąca o godz. 10.30  zapraszamy panie 
i panów po pięćdziesiątce na „Kulturalne czwartki”, 
które stały się kontynuacją projektu „Spotkania z pa-
sjami”. Projekt ten realizowany w ramach grantu z Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz  Fundacji 
Orange  cieszył się coraz większym powodzeniem.. Od 
września do listopada odbyło się 12 spotkań o cha-
rakterze edukacyjno-animacyjnym dla seniorów w for-
mie wideo konferencji (poprzez streaming online). 
Bohaterami spotkań były znane osoby, które chciały 
przybliżyć słuchaczom swoje zainteresowania, prze-
konać do swoich poglądów, zaszczepić w nich bakcy-
la swoich pasji. Uczestnicy spotkań mieli możliwość 
zadać bohaterom wideo konferencji pytania poprzez, 
specjalnie przygotowany do tego celu, czat interne-
towy. W trakcie wrześniowych zajęć  w Filii Biblioteki 
Publicznej w Józefowie zawiązał się Klub Pasjonaci. 
Aktualnie do Klubu należy 14 pań., które uczestniczą 
w zajęciach z cyklu „Kulturalne czwartki” Podczas 
„Kulturalnych czwartków” odbył  się już wirtualny spa-
cer po Muzeach Watykanu oraz spotkanie z teatrem. 
Aktualnie fi lia biblioteki wraz z Klubem Pasjonaci 
w ramach „Kulturalnych czwartków” zaprasza na spo-
tkania z fi lmem.

W siedzibie głównej naszej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Szkolnej 2 realizowane są zajęcia adresowane 
dla dzieci i młodzieży z pobliskich szkół i przedszkoli. 
W co drugi piątek miesiąca we współpracy z Centrum 
Helen Doron odbywają się spotkania  z cyklu „Ożarów 
czyta po polsku i po angielsku”  Raz w miesiącu or-
ganizowane są także „Literackie piątki” dla uczniów 
integracyjnej klasy IV. Od lutego ruszamy z nowym 
cyklem  pod hasłem „Czytanie to świetna zabawa”. 
W ramach tej akcji Biblioteka zorganizuje cykl lekcji 
bibliotecznych w lutym i w marcu. Tematem przewod-
nim będą książki z serii „Czytam sobie” Wydawnictwa 
Egmont napisane przez wybitnych i nagradzanych 
współczesnych twórców literatury dziecięcej m. in. 
Zofi ę Stanecką, Joannę Olech, Wojciecha Widłaka, 
Joannę Strzałkowską. Do akcji przyłączyło się wiele 
osób publicznych. Opowiadają one w spotach, które 
będziemy także prezentować w trakcie zajęć biblio-
tecznych, dlaczego czytanie od najmłodszych lat jest 
ważne i w jaki sposób książki wpłynęły na ich życie 
oraz przyczyniły się do sukcesu zawodowego i prywat-
nego. Zajęcia pod hasłem „Czytanie to dobra zabawa” 
prowadzić będzie pani Urszula Hoczyk, nasza instruk-
torka biblioteki powiatowej. Zapraszamy serdecznie 
opiekunów i nauczycieli dzieci do zapisywania się 
na te lekcje. Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail 
u.hoczyk@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl lub telefo-
nicznie 22 722 12 65 w. 22 w godzinach od 8.00 do 
15.00.

Prosimy nas odwiedzać. Wszak  - jak mówił i pisał 
Joachim Lelewel, wybitny polski historyk, bibliograf 
i poliglota - „Biblioteka nie jest po to, by była w paki 
pozamykana, albo do ozdoby służąca, jest po to, by 
była powszechnie użytkowana”.

Elżbieta Paderewska, 
Dyrektor Biblioteki Publicznej 

w Ożarowie Mazowieckim

Kulturalny sezon zimowy w Bibliotece Publicznej
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KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

9 lutego - niedziela – godzina 17.00
Wernisaż pracowni plastycznej dla dorosłych.
Sala Widowiskowa Domu Kultury „Uśmiech”.

13 lutego – czwartek – godz. 16.00
Sesja Rady Miejskiej

16 lutego  - niedziela godz. 16.00
Wieczorek karnawałowy dla seniorów.

Bilet wstępu - 12 zł/osoba.

17-28 lutego – Zajęcia zimowe z „Uśmiechem”.
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Szczegóły na stronie internetowej www.dkusmiech.eu

23 lutego – niedziela – godz. 15.00
Zabawa karnawałowa dla dzieci razem z klaunami 

Ruphertem i Rico.

w Józefowie, ul. Fabryczna 15

9 luty - niedziela - godz. 15.00
Przedstawienie teatralne dla dzieci pt.: „Złote jajko” 

w wykonaniu  Teatru Igraszka.
Wstęp wolny.

16 lutego - niedziela - godz. 16.00-18.00
Zabawa karnawałowa dla dzieci.

Zabawę poprowadzą aktorzy 
z „Teatru pod Orzełkiem”.

Wstęp wolny

23 lutego- niedziela- godz. 15.00
Wystawa fotografi i:
- Zuzanny Karlickiej
- Julii Grabkowskiej

- Alicji Lewandowskiej
- Agnieszki Adamczyk

24-28 lutego – Zajęcia zimowe z „Uśmiechem”.

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szczegóły na stronie internetowej www.dkusmiech.eu

w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

9 lutego - niedziela – godz. 12.00
Msza święta.

9 lutego - niedziela - godz. 14.00
Rozstrzygnięcie konkursu 

oraz wernisaż prac „Pani zima”

16 lutego – niedziela - godz. 12.00
Msza święta.

16 lutego – niedziela - godz. 16.00-20.00
Wieczorek taneczny dla seniorów.

Wstęp wolny.

23 lutego - niedziela – godz. 12.00
Msza święta.

24-28 lutego – Zajęcia zimowe z „Uśmiechem”.
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Szczegóły na stronie internetowej www.dkusmiech.eu

ZAJĘCIA ZIMOWE Z „UŚMIECHEM” 
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

17 – 23 lutego 2014 r.
Plastyka  (3-5 lat)
Poniedziałek  godz. 10.00-10.45
Wtorek   godz. 10.00-10.45
Czwartek  godz. 10.00-10.45
Piątek   godz. 10.00-10.45

Plastyka  (6-11 lat)
Poniedziałek  godz. 11.00-12.30
Wtorek   godz. 11.00-12.30
Czwartek  godz. 11.00-12.30
Piątek   godz. 11.00-12.30
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Fotografi a i animacja poklatkowa  (7-12lat)
Poniedziałek  godz. 12.45-14.00
Wtorek   godz. 12.45-14.00
Czwartek  godz. 12.45-14.00
Piątek   godz. 12.45-14.00

Ożarowski Zespół Rozrywkowy- grupa dziecięca
Poniedziałek godz. 9.30-11.00
Wtorek  godz. 9.30-11.00
Środa  godz. 9.30-11.00
Czwartek godz. 9.30-11.00

Ożarowski Zespół Rozrywkowy 
- grupa młodzieżowa
Poniedziałek  godz. 11.00-12.30
Wtorek   godz. 11.00-12.30
Środa   godz. 11.00-12.30
Czwartek  godz. 11.00-12.30

Plastyka 4 – 6 lat 
poniedziałek  godz. 11.00 – 12.00
środa   godz. 11.00 – 12.00
piątek   godz. 11.00 – 12.00

Zajęcia teatralne od 5 lat 
wtorek   godz. 12.30 – 13.15
czwartek  godz. 11.00 – 12.00

Zajęcia teatralne od 8 lat 
poniedziałek  godz. 12.30 – 14.30

środa   godz. 13.30 – 15.30
piątek   godz. 12.15 – 14.15

Zajęcia taneczne  od 6 lat 
wtorek   godz. 11.00 – 12.00
środa   godz. 12.15 – 13.15
czwartek godz. 13.30 – 14.30
piątek   godz. 14.30 – 15.30
Zajęcia poprowadzi instruktor Joanna Piotrowska
szczegóły na stronie: www.dkusmiech.eu
(Filia Bronisze)

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach
24-28 lutego 2014 r.

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie
24-28 lutego 2014 r.

Młodzieżowe Studio Nagrań  
zajęcia indywidualne- zapisy w sekretariacie Domu 
Kultury „Uśmiech”
Poniedziałek  godz. 13.00-16.00
Wtorek   godz. 13.00-16.00
Środa   godz. 13.00-16.00
Czwartek godz. 13.00-16.00

Zajęcia dla dzieci z pierwszej pomocy przedmedycz-
nej
Zajęcia poprowadzą Ratownicy z Powiatowej Stacji 
Ratownictwa Medycznego w Błoniu.
Środa w godz.11.00-12.00

Zabawa karnawałowa dla dzieci – niedziela 
23.02.2014 w godz.: 15.00-18.00
Zabawę poprowadzą KLAUNI  RUPHERT i RICO

Plastyka 3-5 lat
Poniedziałek   godz. 10.00-10.45
Wtorek   godz. 10.00-10.45
Czwartek  godz. 10.00-10.45
Piątek   godz. 10.00-10.45

Plastyka 6-11 lat
Poniedziałek  godz. 11.00- 12.30
Wtorek   godz. 11.00- 12.30
Czwartek godz. 11.00- 12.30
Piątek   godz. 11.00- 12.30

Animacja fi lmowa i praca z komputerem 
(ograniczona ilość miejsc)
Poniedziałek  godz. 12.45-14.00
Wtorek   godz. 12.45-14.00

Czwartek   godz. 12.45-14.00
Piątek    godz. 12.45-14.00

Robótki ręczne (Elżbieta Ragus) 
Poniedziałek godz. 12.30-14.30
Wtorek  godz. 12.30-14.30
Środa   godz. 10.00-12.00
Czwartek godz. 12.30-14.30
Piątek  godz. 12.30-14.30
25 lutego 2014 (we wtorek) w godz.: 11.00 – 12.00 
odbędą się zajęcia dla dzieci z pierwszej pomocy 
przedmedycznej prowadzone przez ratowników me-
dycznych z Powiatowej Stacji Ratownictwa Medyczne-
go.  
szczegóły na stronie: www.dkusmiech.eu
(Filia Józefów)
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 
na Comeniusie 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego w Oża-
rowie Mazowieckim w roku szkolnym 2013/2014  
przystąpiła do realizacji dwuletniego Projektu Partner-
skich Szkół Comenius „ACTIVE SPORTIVE HEALTHY 
EUROPEAN YOUTH TEAM”. W projekcie biorą również 
udział szkoły z: Portugalii, Węgier, Rumunii, Hiszpanii, 
Finlandii, Turcji i Włoch.

W dniach 4-9.11.2013r. pięć uczennic: Gabrysia, 
Weronika, Julia, Magda i Sylwia wraz z opiekunami: 
panią Ewą Felczak - vicedyrektorem szkoły, panią Jo-
anną Koll – pedagogiem oraz panią Niną Gruber - ko-
ordynatorem projektu, uczestniczyło w pierwszej  wy-
mianie zagranicznej programu Comenius, która miała 
miejsce w Alcanede – mieście oddalonym 50 km od 
stolicy Portugalii, Lizbony. 

W ramach zajęć uczennice przedstawiły prezen-
tację i fi lm o Warszawie oraz zaprezentowały tańce 
i stroje ludowe z Łowicza, Krakowa, Spiżu i Śląska. 

W pamięci uczestników na długo zostaną wspo-
mnienia z: Sanktuarium i domu św. Łucji w Fatimie, 
ruin zamku św. Jerzego, spaceru w dzielnicy Belem 
i zakupów na placu Rossio w Lizbonie, z Carsoscopio 
– centrum przyrodniczego i muzeum nietoperzy. 

Z wielkim zainteresowaniem i podziwem został 
odebrany występ dziewcząt przez władze lokalne 
w Santarem – podczas spotkania z doradcą ds. edu-
kacji oraz w Alcanede - z burmistrzem miasta.

Uczennice poszerzały swoją wiedzę na temat hi-
storii Portugalii podczas wycieczek terenowych oraz 
uczestnicząc w lekcji języka angielskiego i portugal-
skiego w Zespole Szkół Don Afonso Henriquesa. 

Umiejętności komunikacyjne w języku angielskim 
uczestniczki projektu miały możliwość rozwijania, 
goszcząc w rodzinach portugalskich w Alcanede. Dużo 
emocji sportowych młodzieży portugalskiej dostarczy-
ła gra w ringo zainicjowana przez polską grupę. 

Jednym z zadań Comeniusa było zaprojektowanie 
maskotki, wyłonionej w ramach konkurs. Zwyciężył 
bocian Comi autorstwa Emilii Miedzińskiej z klasy Vd, 
który obecnie „przebywa” w Alcanede, a do Polski 
„przybyła” Papryczka z Węgier. 

Konkurs na logo Projektu Comenius Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim wygrała Małgorzata Hałaj z klasy Vc. Laureat-
ki konkursów w ramach nagrody biorą udział w drugim 
spotkaniu szkół partnerskich, które odbędzie się 
w Dömsöd na Węgrzech w styczniu 2014 r. 

Nina Gruber
koordynator projektu 

W dniu 08.01.2014 r. ruszyła 
nowa sekcja przy klubie AKS FC Pło-
chocin, czyli „Szkoła RC Płochocin” 
.Będą to zajęcia dodatkowe a ich 
tematyką „głównie modelarstwo sa-
mochodowe” Planujemy je raz w ty-
godniu przez ok. 2 godziny, co każdą 
środę w godzinach 16:30-18:30.

Na zajęciach podopieczni będą 
mogli poznawać tajniki budowy mo-
deli samochodów jak również szko-
lić się manualnie w jeździe nimi. Za-
jęcia poprowadzą wykwalifi kowani 
instruktorzy. Więcej informacji na te-
mat „Szkoły RC” jak również samych 
zapisów można uzyskać u P.Karola 
Dumały pod nr.tel. 505-433-051 

Nowe zajęcia dodatkowe w klubie AKS FC PŁOCHOCIN

oraz adresem mailowym : kardumek@
gmail.com

Pomocą służy również P.Włodzi-
mierz Młot – adres email: wlodzi-
mierzm@fcplochocin.pl

Opłata miesięczna za zajęcia to 
koszt 20 zł. Spotkanie organizacyjne 
odbędzie się na godzinach wychowaw-
czych w szkole przy ul.Lipowej 3 dnia 
07.01.2014

 Mamy nadzieję, że ta nowa forma 
zajęć zainteresuje wszystkich ma-
rzących o sportach motorowych, bo 
wszyscy wielcy tego sportu zaczynali 
dokładnie w ten sposób.

Zapraszamy na zapisy i do udziału 
w zajęciach.
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Nazywam się Krzysztof Psula, pracuję od 26 lat 
w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Prusz-
kowie na stanowisku St. Instruktora Terapii Uzależ-
nień. Pełnię dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Infor-
macyjnym ”UZALEŻNIEŃ” przy ul. Poznańskiej 167A w 
Ożarowie Mazowieckim. 

BEZPŁATNE I ANONIMOWE KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE

Zapraszam wszystkich zainteresowanych proble-
matyką uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard i inne) 
w każdą środę w godzinach 16.00-20.00. 

Udzielam również konsultacji telefonicznych w śro-
dy  w godzinach 16.00-20.00 pod nr. tel. 22 722-20-
09. 

Wszystkie konsultacje są bezpłatne i anonimo-
we.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych zaprasza dzieci i młodzież w wieku 12-18 
lat w godzinach 16.00-20.00 w każdy piątek na za-

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

jęcia socjoterapeutyczne,które odbywają się w Punk-
cie Konsultacyjno-Informacyjnym „Uzależnień”w Oża-
rowie Mazowieckim, ul. Poznańska 167A. Prowadzi je 
Pani Paulina Wajda.

Uprzejmie informujemy, że od 27 stycznia 2014 
roku, w poniedziałki, w godz. 16.30 – 20.30 w fi lii DK 
„Uśmiech” w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15, dyżury 
pełnił będzie Pan Krzysztof Psula – St. Instruktor Te-
rapii Uzależnień. 

BEZPŁATNE I ANONIMOWE KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE W FILII 
DOMU KULTURY „UŚMIECH” W JÓZEFOWIE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych proble-
matyką uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard i inne).

Wszystkie konsultacje są bezpłatne i anonimo-
we.

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
   że każdy wszystko usłyszy:
i sanie w obłokach mknące,
  i gwiazdy na dach spadające,
a wszędzie to ufne czekanie…
Czekajmy - dziś cud się stanie.
     www.poezjaani.republika.pl

Po wizycie w ,,Krainie Świętego Mikołaja” i wystę-
pie rodziców dla dzieci w dniu 6 grudnia  z insceni-
zacją ,,Mikołajowy zawrót głowy”, w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie 
przyszedł czas na tak bardzo oczekiwane przez dzieci 
Jasełka.

Na wieczerzę wigilijną w dniu 19 grudnia przybyli 
do szkoły zaproszeni goście i rodzice oraz mali arty-
ści z klasy pierwszej. Ogromna trema ustąpiła, gdy 
Jasełka się rozpoczęły. Zebranych powitały trzy anio-
ły. W dalszej części inscenizacji zgodnie z tradycją 
pojawili się Józef z Maryją, pasterze i trzej królowie. 
Panował miły i podniosły nastrój, gdyż widzowie także 
współtworzyli spektakl, biorąc aktywny udział w śpie-
waniu kolęd.

Występy zostały nagrodzone brawami, podzięko-
waniami pani dyrektor Grażyny Pytkowskiej i koszem 

pełnym słodyczy wręczonym przez panie: Blankę Ja-
błońską - przewodniczącą Rady Miejskiej i Jolantę 
Niegrzybowską - sekretarz Gminy.

Podzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, a po-
tem  wieczerza wigilijna, przy której toczyły się rozmo-
wy i panował pogodny, radosny nastrój, zakończyły 
spotkanie.

Jadwiga Bieńkowska

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
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PAGINAKOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

Niby nic…
a tak to się zaczęło…

Masz problem z alkoholem?
Chcesz przestać pić?
ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

WTORKI
18.00 – 20.00 Mityng AA grupa Dzwon
Miejsce: Stowarzyszenie Quo Vadis
ul. Strażacka 3A, Ożarów Mazowiecki

ŚRODY
18.00 – 20.00  Mityng AA grupa Jedynka
Miejsce: Dom Kultury Uśmiech
Filia w Józefowie ul. Fabryczna 15

SOBOTY
17.00 - 19.00 Mityng AA grupa Trzeźwość
Miejsce: Punkt Konsultacyjno – Informacyjny
UZALEŻNIEŃ ul. Poznańska 167A, 
Ożarów Mazowiecki

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

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

DLA RODZIN ORAZ OSÓB
Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ
I PRZEMOCĄ DOMOWĄ

ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 – 20 – 09

w każdy czwartek w godz. 1800 - 2000
Dyżur pełnią członkowie GKRPA

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

OFERTA 
PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO 
UZALEŻNIEŃ

PONIEDZIAŁEK
17.00 – 18.00
Konsultacje indywidualne z terapeutą
18,00 – 20.00
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych początkują-
cych
Zajęcia z terapeutą

WTOREK
17.00 – 20.00
Konsultacje indywidualne i spotkania grupowe
dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
ŚRODA
16.00 – 20.00
Spotkania z terapeutą 
dla osób z długim stażem abstynenckim
(alkohol, narkotyki, hazard i inne)
CZWARTEK
18.00 - 20.00
Dyżury członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych
PIĄTEK
16.00 - 20.00
Zajęcia dla młodzieży

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ
601 939 514 – od poniedziałku do piątku
22 722 20 09 – każda środa w godz. 18.00-19.30
Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…
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KĄCIK ADOPCYJNY

Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znale-
zienia psa:

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

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

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

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. 

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

Nie możesz zaadoptować zwierzaka a chcesz po-
móc fi nansowo 

Będziemy wdzięczni za każda złotówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwie-
rząt – Viva

z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

SmutekSmutekKuna i MiecioKuna i MiecioCzarekCzarek

PikuśPikuś

FrugoFrugo

LunaLuna

suniasunia
piespies
staruszekstaruszek w schroniskuw schronisku w schroniskuw schronisku

DiegoDiego SaabSaab
piespies
w schroniskuw schronisku

suniasunia
w schroniskuw schronisku

BaryBary








