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OSIEDLE KABEL ORAZ SOŁECTWO OŻARÓW WIEŚ
CZĘŚCIĄ MIASTA

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 
2013 r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 869) w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym 
miejscowościom statusu miast oraz zmiany granic siedziby władz gminy. 

Rozporządzenie to sankcjonuje m.in. zmianę granic administracyjnych miasta Ożarowa Mazowieckiego 
poprzez włączenie obrębu ewidencyjnego Ożarów, w skład którego wchodzą Sołectwo Ożarów Wieś oraz 
Osiedle Kabel.

Gmina Ożarów Mazowiecki in-
formuje o uzyskaniu dotacji na 
realizację zadania pod nazwą:  
„Ochrona przyrody – rewitalizacja 
zabytkowego parku i zagospodaro-
wanie terenów w obrębie terenów 

rekreacyjno wypoczynkowych w Oża-
rowie Mazowieckim dofi nansowana 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie, w formie dotacji, w kwo-
cie 36.000,00 zł".

Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: Urządzanie i Utrzymywanie Zie-

leńców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich z sie-
dzibą w Milanówku na zimowe utrzymanie dróg 
i ulic w granicach administracyjnych Gminy Oża-
rów Mazowiecki w sezonie zimowym 2013/2014

za cenę ofertową brutto: 414.680,00 zł

� z wykonawcą: Firma Budowlana „GRUBY 
I GRUBY” s.c. J. Brodowski, A. Pakulski z siedzi-
bą w Płocku na wymianę ogrodzenia terenu działki 
wokół Filii Domu Kultury Uśmiech przy ul. Fabrycz-
nej 15 w Józefowie Gmina Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 88.560,00 zł
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Dom Kultury ,,Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

� 19 października Jubileusz 35-lecia zespołu „Oża-
rowskie Kumoszki” 

� 20 października Wystawa ikon pt.: „Szukając” 
pani Magdaleny Marczyk 

� 27 października Koncert „Pod dachami Paryża” 
w ramach XI Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka 
w barwach jesieni” (Sala Widowiskowa). Podczas kon-
certu wystąpił ARUNDO QUARTET (Tytus Wojnowicz 
(obój), Alina Mleczko (saksofon), Leszek Wachnik (fa-
got), Romuald Gołębiowski (klarnet)) 

� 7 listopada Wykład w ramach Ożarowskiego Uni-
wersytetu III Wieku prowadzony przez dr Mirosława 
Roguskiego, pt.: „Kultura polska – szlachta i magna-
teria”

� 11 listopada Msza Święta i Koncert Upamiętnia-
jący Rocznicę Odzyskania Niepodległości w wykona-
niu Orkiestry Dętej OSP z Karczewa w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim

� 16 listopada Udział Chóru „Ab Imo Pectore” w II 
Ogólnopolskim Konkursie Chórów im. Św. Jana Bosko 
w Aleksandrowie Kujawskim – zdobycie I miejsca! 

� 16 i 17 listopada I Ożarowski Turniej GO
� 17 listopada Spektakl teatralny dla dzieci „Zwie-

rzątka z polany” w wykonaniu Teatru Dobrego Serca
� 21 listopada Wykład w ramach Ożarowskiego 

Uniwersytetu III Wieku prowadzony przez dr Barbarę 
Ogrodowską-etnografa, pt.: „Narodzenie adwent czy-
ni”

� 24 listopada Wieczorek Andrzejkowy dla Senio-
rów

Dom Kultury ,,Uśmiech” – Filia w Józefowie
 
� 20 października Teatr Urwis zaprezentował przed-

stawienie teatralne dla dzieci pt ,,Eco – Bartek”.
� 26 października Wernisaż malarstwa Bożeny 

Woźniak pt. „Barwy martwej natury”, któremu towa-
rzyszył wieczór poezji „Jesienne strofy”, zorganizo-
wany przy współpracy Filii Domu Kultury i Biblioteki 
w Józefowie. Wernisaż uświetnił grą na skrzypcach 
Dominik Ziółek 

� 11 listopada Wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych połączone z wystawą pamiątek po żołnier-
zach zorganizowaną przez Stowarzyszenie Historycz-
no – Rekonstrukcyjne „Patria” 

� 16 listopada udział zespołu seniorów „Wesołe 
Wdówki” w XI Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz My”. 

� 17 listopada Jubileusz 5-lecia istnienia zespołu 
seniorów „Wesołe Wdówki”

� 24 listopada Przedstawienie teatralne pt „Mały 
Czarodziej” w wykonaniu Teatru Urwis

KULTURA

� z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska 
z siedzibą w Domaniewku na roboty uzupełniające 
do umowy Nr RZP.272.30.30.2013 z dnia 8 sierp-
nia 2013 r. dotyczące modernizacji ul. Duchnickiej 
wieś Ołtarzew – dojazd do gruntów rolnych

za cenę ofertową brutto: 28.950,00 zł
� z wykonawcą: Konsorcjum fi rm: 1) Lider: Kan-

celaria Radcy Prawnego Andrzej Czerniak z siedzi-
bą w Oświęcimiu, 2) Partner: Radca Prawny Marcin 
Hemerling z siedzibą w Warszawie na świadczenie 
usług zastępstwa procesowego Gminy Ożarów 
Mazowiecki w Ożarowie Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 71.709,00 zł (za okres 
11 miesięcy)

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

� zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do 
prowadzenia zajęć w Szkołach Podstawowych 

na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach 
projektu unijnego pt. „Ze szkoły w świat” realizo-
wanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
– Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach

� usługi pocztowe – nadawanie przesyłek pocz-
towych w formie bezgotówkowej 

� dostawę różnego sprzętu komputerowego 
i oprogramowania dla Gminy Ożarów Mazowiecki 
(postępowanie powtórzone)

� usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu 
zajęć lekcyjnych w ramach projektu systemowego 
w zakresie indywidualizacji nauczania pt. „Ze szko-
ły w świat” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach
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� W październiku Szkoła Podstawowa im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie przystąpiła do IV edycji pro-
gramu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Projekt jest wy-
nikiem zawartych przez GIODO z placówkami eduka-
cyjnymi porozumień o współpracy w obszarze działań 
edukacyjnych na rzecz podnoszenia poziomu świa-
domości w zakresie prawa do prywatności i ochrony 
danych osobowych. Przystępując do projektu szkoła 
zobowiązała się do włączenie do tematyki zajęć szkol-
nych zagadnień związanych z ochroną danych osobo-
wych.

W ramach programu w dniu 28 stycznia 2014 r., 
nauczyciele i uczniowie szkoły mają wspólnie włączyć 
się do obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. 

� 15 października w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie odbył się Koncert „Muzy-
ka na koniec czasu – rozmowy na cztery głosy” – kon-
cert kwartetu prezentujący osiągnięcia kameralistyki 
ostatnich dwóch stuleci.

� 18 października dzieci z Przedszkola Publicz-
nego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w 
przedstawieniu edukacyjnym poruszającym tematykę 
problemów globalnych związanych z edukacją wśród 
dzieci z biednych krajów. Dzieci obejrzały teatrzyk ku-
kiełkowy w wykonaniu przedstawicieli fundacji oraz 
przygotowywały na warsztatach plastycznych prezenty 
dla dzieci z Tanzanii. Na zakończenie odbyła się wide-
okonferencja, w której brały udział dzieci z Tanzanii 
oraz dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1. Organiza-
torem przedstawienia oraz warsztatów była Fundacja 
Kultury Świata.

� 19 października uczniowie z Gimnazjum im. K.I. 
Gałczyńskiego brali udział w 53 Zlocie Młodzieży „PAL-
MIRY 2013”. Celem zlotu było przypomnienie o wyda-
rzeniach i miejscach związanych z historią Polski.

� 21 października w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie odbyły się warsztaty 
profi laktyczne dla uczniów klas II i III, biorących udział 
w projekcie Poznaję świat – wyrównywanie szans edu-
kacyjnych w Gminie Ożarów Mazowiecki. Warsztaty 
poprowadzili psycholodzy zatrudnieni do realizacji za-
jęć w ramach projektu. 

� 21 - 31 października w Szkole Podstawowej im. 

Szarych Szeregów w Płochocinie trwała akcja ZNICZ, 
której organizatorem byli harcerze szczepu Szaniec.

� 24 października dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Józefowie brały udział w ogólnopolskim programie 
edukacyjnym „Moja droga do przedszkola”. Odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami policji i straży miejskiej. 
Dzieci zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa w do-
mu i na ulicy. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji 
programu „Bezpieczna droga do przedszkola”.

� 25 października uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie zajęli II miejsce 
w fi nale mini koszykówki chłopców Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego. Zawody odbyły się w Starych 
Babicach w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014.

� 25 października dzieci z grupy IV z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie brały udział w zajęciach bi-
bliotecznych „Cuda architektury” w Bibliotece Publicz-
nej w Józefowie. 

� 29 października w Przedszkolu Publicznym Nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim została ogłoszona akcja 
charytatywna „Serce dla zwierzaka”. Odbyła się akcja 
zbierania pokarmu dla psów i kotów. Wszystkie zebra-
ne rzeczy zostały przekazane do schroniska w Mila-
nówku.

� 30 października dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Józefowie z grupy IV obejrzały wystawę malarstwa 
pani B. Woźniak w Domu Kultury w Józefowie. Zapo-
znały się z różnymi technikami malarskimi.

� 31 października uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie brali 
udział w spotkaniu z Panem Marcinem Wrzosek, 
policjantem z Komisariatu Policji w Warszawie. 
Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie poru-
szać się po chodnikach, o zmierzchu, na przejściu 
dla pieszych, podczas jazdy rowerem i w samocho-
dzie. Utrwalili wiadomości o znakach drogowych 
i sygnalizacji świetlnej. 

� 2 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego w 
Józefowie brały udział w ogólnopolskim programie 
edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”. Przed-
szkole otrzymało bezpłatne materiały edukacyjne. 
Celem programu jest uczenie dzieci dbania o higienę 

OŚWIATA

Dom Kultury ,,Uśmiech” – Filia w Broniszach

� 20 października Warsztaty z wyrobu biżuterii
� 27 października Wieczorek Taneczny dla Senio-

rów 
� 10 listopada Koncert „Poloneza czas zacząć” 

w wykonaniu zespołu „Trio stroikowe” w ramach XI 

Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka w barwach je-
sieni”

� 17 listopada Spektakl teatralny pt.: „Podróż za 
horyzont” w wykonaniu Teatru Igraszka

� 24 listopada Impreza Andrzejkowa dla dzieci
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jamy ustnej. Program realizowany jest we wszystkich 
grupach wiekowych.

� 6 listopada 3 uczniów z Gimnazjum im. K.I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie awansowało do etapu rejo-
nowego konkursu kuratoryjnego pn. „Losy żołnierza 
i dzieje Oręża Polskiego. 

� 7 listopada Poczty Sztandarowe z Gimnazjum 
im. K.I. Gałczyńskiego brały udział w uroczystościach 
z okazji 10-lecia Gimnazjum im. Wincentego Pallottie-
go w Ożarowie Mazowieckim.

� 7 i 20 listopada dziewięcioro uczniów z Gimnazjum 
im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie brało udział w XI 
Mazowieckim Przeglądzie Recytatorskim Jednego Po-
ety. 

� 8 listopada we wszystkich placówkach oświato-
wych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki odbył się 
uroczysty apel z okazji obchodów Święta Niepodległo-
ści. 

� 11 listopada Poczty Sztandarowe z Gimnazjum 
im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie brały udział 
w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości, które odbyło się w Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. 

� 14 – 15 listopada w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie dla uczniów klas II, V i VI, 
odbyły się warsztaty profi laktyczne nt:

„Wszyscy mamy równe prawa” dla uczniów klas II,
„Przerwać wzorzec – przemoc i agresja dla uczniów 

klas V, 
„Twoje życie to twoje decyzje” dla uczniów VI,
„Moda na nieuczenie się. Jak sobie poradzić z de-

motywacją” dla uczniów klas V
� 18 listopada dzieci pięcioletnie z Przedszkola 

Publicznego nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, uczestni-
czyły w wideokonferencji z dziećmi ze szkoły w Afryce. 
Rozmowę online umożliwiły dzieciom Panie z Fundacji 
Kultury Świata, podczas której dzieci wzajemnie ze 
sobą rozmawiały. Na koniec dzieci nawzajem zaśpie-
wały sobie piosenki.

� 19 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Józefowie z grupy III i IV były na wycieczce autokaro-
wej w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie brały 
udział w lekcjach muzealnych:

• grupa III – „Zabawy barwami” – dzieci oglą-
dały obrazy, przypomniały sobie nazwy barw podsta-
wowych, tworzyły paletę barw z wykorzystaniem masy 
plastycznej.

• grupa IV – „Ożywione obrazy” – dzieci próbo-
wały odtworzyć przygody zaginionej królewny na pod-

stawie oglądanych obrazów, rozpoznawały zapachy. 
Na zakończenie składały okręty z papieru. 

� 19 listopada w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie, odbyły się dwa przedsta-
wienia teatralne o charakterze profi laktycznym, ad-
resowane oddzielnie dla dzieci klas młodszych O-III i 
uczniów IV-VI. Spektakle „Tajemnice zaginionych liter”  
oraz „Szkic o tolerancji”.  

� 19 i 20 listopada dzieci z grup V, VI, VII, IX, 
z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowiec-
ki uczestniczyły w koncercie pt. „Piękna Nasza Polska 
cała” w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „MAZOWSZE" im. Tadeusza Sygietyń-
skiego w Otrębusach.

� 21 listopada dzieci pięcioletnie z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
w wideokonferencji z dziećmi z Tanzanii. Konferencja 
została przygotowana przez przedstawicieli Fundacji 
Kultury Świata.

� 21 listopada dzieci z grupy VII i IX z Przedszkola 
Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim były gość-
mi w Hotelu Mazurkas. Podczas pobytu dzieci piekły 
i ozdabiały ciasteczka oraz delektowały się specjal-
nie dla Nich przygotowanym słodkim poczęstunkiem. 
Szef kuchni przybliżył dzieciom zasady zdrowego od-
żywiania.

� 22 listopada w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskie-
go w Płochocinie odbył się konkurs matematyczny pn. 
„Mały Euklides”

� od 25 listopada w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie rozpoczęła się akcja „I ty 
zostań Świętym Mikołajem”, która polega zbiórce sło-
dyczy dla Domu Dziecka w Giżycach. Organizatorem 
akcji jest Samorząd Szkolny.

� 26 listopada w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się Koncert fi lharmonii 
„Ze sceny i ekranu – przygoda z piosenką”.  

� 27 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 
1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wycieczce 
do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

� w listopadzie dzieci z oddziału przedszkolnego 
i klasy I-II ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Święcicach, brały udział w zaję-
ciach w ramach projektu „Teatr dla Edukacji” zorga-
nizowanych przez Fundację Kultury Świata, obejrzały 
inscenizację pt. „Mój przyjaciel z Afryki”. Dzieci wzięły 
udział w wideokonferencji, w czasie której śpiewały 
piosenki i mogły porozmawiać ze swoimi rówieśnika-
mi z Kenii. 
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1) Uchwała Nr XLV/424/13 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr XLV/425/13 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

3) Uchwała Nr XLV/426/13 w sprawie likwida-
cji wydzielonych rachunków dochodów własnych.

4) Uchwała Nr XLV/427/13 o zmianie uchwały 
w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki na rok 2014. 

5) Uchwała Nr XLV/428/13 w sprawie określe-
nia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego 
zakładu budżetowego “Zakład Usług Komunalnych” w 
Ożarowie Mazowieckim.

6) Uchwała Nr XLV/429/13 w sprawie wyraże-
nia zgody na przystąpienie Gminy Ożarów Mazowiecki 
do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonal-
nym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ożarów 
Mazowiecki a m.st. Warszawa i pozostałymi gminami 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

7) Uchwała Nr XLV/430/13 w sprawie zalicze-
nia dróg na obszarze Gminy Ożarów Mazowiecki do 
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

8) Uchwała Nr XLV/431/13 w sprawie wyraże-
nia zgody na udzielenie bonifi katy od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności nieruchomości.

9) Uchwała Nr XLV/432/13 w sprawie wyraże-
nia zgody na udzielenie bonifi katy od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności nieruchomości.

10) Uchwała Nr XLV/433/13 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim 
(Aksamitna).

11) Uchwała Nr XLV/434/13 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim 
(Perłowa).

12) Uchwała Nr XLV/435/13 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim 
(Rumiana).

13) Uchwała Nr XLV/436/13 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Płochocinie (Włościańska).

14) Uchwała Nr XLV/437/13 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Płochocinie (Hetmańska).

15) Uchwała Nr XLV/438/13 w sprawie przyjęcia 
"Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofi ar Przemocy w Rodzinie w 
Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 2014-2016".

16) Uchwała Nr XLV/439/13 w sprawie przyjęcia 
“Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Ożarów Mazowiecki na lata 2014-2016”.

17) Uchwała Nr XLV/440/13 w sprawie przyję-
cia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2014-2020".

18) Uchwała Nr XLV/441/13 w sprawie przyję-
cia “Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ożarów Mazowiec-
ki”.

19) Uchwała Nr XLV/442/13 w sprawie wyraże-
nia zgody na realizację projektu pt. “Przedszkole rów-
nych szans w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

20) Uchwała Nr XLV/443/13 w sprawie wyraże-
nia zgody na realizację projektu pt. “Sprawny przed-
szkolak w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

21) Uchwała Nr XLV/444/13 o zmianie uchwa-
ły w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad 
ich zbywania i wykupu.

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

Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 14 listopada 2013r.

1) Uchwała Nr XLIV/417/13 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

2) Uchwała Nr XLIV/418/13 w sprawie obni-
żenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia 
podatku rolnego na rok 2014.

3) Uchwała Nr XLIV/419/13 w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

4) Uchwała Nr XLIV/420/13 w sprawie ustale-
nia wzorów formularzy podatkowych.

5) Uchwała Nr XLIV/421/13 w sprawie zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków.

6) Uchwała Nr XLIV/422/13 w sprawie dopłat 
do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

7) Uchwała Nr XLIV/423/13 w sprawie opłaty 
targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 12 grudnia 2013r.

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na 
celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi 
czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, 
opady śniegu czy gołoledź. Za organizację i koordyna-
cję utrzymania dróg w okresie zimy w stopniu zależ-
nym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz 
posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-ma-
teriałowego) na terenie miasta i gminy odpowiedzialni 
są:

1. Za drogi gminne – Urząd Miejski w Ożaro-
wie Mazowieckim, Wydział Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa tel. 22 731 32 36, 22 732 31 35, 22 731 
(poza godzinami urzędowania: Naczelnik Wydziału: 
605550150, Pracownicy: 661661680, 609661680, 
609545585, 609107109).

 Drogi objęte programem zimowego utrzymania 
należące do UM Ożarów Mazowiecki zaliczane są do 
dwóch kategorii: 
� drogi objęte stałym utrzymaniem (strategicz-

ne dla komunikacji) 
� drogi odśnieżane interwencyjnie, na zlecenie 

(drogi nieutwardzone i pozostałe)
Zimowym utrzymaniem chodników (nie będących 

w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych 
posesji, zgodnie z Uchwałą o utrzymaniu czystości i 

porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki) oraz 
przystanków autobusowych zajmuje się Zakład Usług 
Komunalnych, ul. Poznańska 165, tel. 22 721 02 80 
- Andrzej Rostkowski.

2. Za drogi krajowe – Trasa Poznańska: Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Od-
dział w Warszawie, Rejon w Ożarowie Mazowieckim, 
ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 
tel. 22 722 32 73 (poza godzinami urzędowania: Dy-
żurny ZUD – 694 484 455).

3. Za drogi wojewódzkie – ulice: Ożarowska, 
Strażacka, Konotopska, Strzykulska, Ceramiczna, 
Umiastowska, Lipowa, Warszawska, Fabryczna, Ro-
kicka - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon 
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 59 46 lub 22 755 
51 17 (poza godzinami urzędowania: 604 583 046, 
602 465 802, 698 660 328)

4. Za drogi powiatowe – ulice: Piwna, Rajdowa, 
Piastowska, Sochaczewska, Nowowiejska, Macieja 
Rataja, Świerkowa - Zarząd Dróg Powiatowych Komu-
nikacji i Transportu, ul. Poznańska 300, 05-850 Oża-
rów Mazowiecki, tel. 22 722-13-80 (poza godzinami 
urzędowania: 500 152 846).

Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa

Telefony interwencyjne w sprawie zimowego utrzymania dróg 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie 2013/2014

Z różnych form wsparcia w ramach projektu w 2013 
r. skorzystało 14 osób - klientów pomocy społecznej, 
będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. W ramach aktyw-
nej integracji, wszyscy objęci kontraktami socjalnymi 
skorzystali z doradztwa psychologicznego - trening 
kompetencji społecznych, warsztaty psychologiczne, 
konsultacje z psychologiem (instrument aktywizacji 
społecznej), doradztwa zawodowego - warsztaty z do-
radcą zawodowym (instrument aktywizacji zawodowej) 
oraz uczestniczyli w kursach zawodowych (instrument 
aktywizacji edukacyjnej): kurs komputerowy, kurs 
pracownik magazynu  oraz kurs dziecięca opiekunka 
domowa. W ramach projektu zorganizowane zostało 
szkoleniu dot. równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 
Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem 
fi nansowym. Jedna z uczestniczek projektu w ramach 
kontraktu socjalnego skierowana została do szkoły 
w celu uzupełnienia wykształcenia. 

Głównym celem projektu było zwiększenie integra-
cji ze społeczeństwem i rynkiem pracy osób zagro-

żonych wykluczeniem społecznym, zapobieganie ich 
marginalizacji, poprzez wspieranie zdolności do za-
trudnienia, poprawy jakości życia, integrację społecz-
ną, oraz ułatwienie dostępu do rynku pracy, zdobywa-
nie nowych kwalifi kacji zawodowych..

Projekt systemowy “Zmieniam swoją przyszłość 
– aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów 
Mazowiecki” współfi nansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priory-
tet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej.

Rozpoczęto już wstępną rekrutację uczestników do 
projektu na kolejny rok. Warunkiem zakwalifi kowania 
się jest korzystanie z pomocy społecznej i pozostawa-
nie bez zatrudnienia.

Więcej informacji na temat projektu tel. 22 722 26 
73.

Bożena Wronikowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Dobiega końca realizacja kolejnej edycji projektu systemowego 
„Zmieniam swoją przyszłość……..” 
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Podatek Janosikowy – 5,8 mln zł. 
Gmina Ożarów Mazowiecki wpłaci do budżetu państwa w 2014 roku

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że zmianie ulegają terminy odbioru 

odpadów przypadających na dni świąteczne i nowo-
roczne, tj. Boże Narodzenie, Nowy Rok oraz Święto 
Trzech Króli.

ODPADY ZMIESZANE:
- odpady, których termin odbioru przypada na śro-

dę 25 grudnia, zostaną odebrane w sobotę, 28 grud-
nia,

- odpady, których termin odbioru przypada na 
czwartek 26 grudnia, zostaną odebrane w poniedzia-
łek, 30 grudnia,

- odpady, których termin odbioru przypada na śro-
dę 1 stycznia 2014 r., zostaną odebrane we wtorek, 
31 grudnia,

- odpady, których termin odbioru przypada na 
poniedziałek  6 stycznia 2014 r., zostaną odebrane 
w sobotę, 4 stycznia 2014 r.

Uwaga!
ZMIANA TERMINÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE 

ŚWIĄTECZNYM I NOWOROCZNYM

ODPADY SEGREGOWANE:
Odpady, których odbiór przypada na 25 grudnia 

(rejon 2 i 3), zostaną odebrane we wtorek, 31 grud-
nia.

Przypominamy o konieczności wystawiania odpa-
dów przed godz. 6 rano lub poprzedniego dnia wie-
czorem. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niepra-
widłowej segregacji spółka MZO Pruszków może nie 
odebrać odpadów np. nie zostaną odebrane worki, do 
których będą wrzucone odpady higieniczne lub inne 
nie podlegające recyklingowi.

Szczegółowe zasady odbioru odpadów zamiesz-
czone są na stronie internetowej gminy www.ozarow-
mazowiecki.doc.pl.

Naczelnik Robert Głazowski
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

„…Ponad 2,5 mld zł – tyle w ramach tzw. janosiko-
wego mają zapłacić samorządy w 2014 r. – wynika z 
danych resortu fi nansów.

To więcej niż obecnie; przybędzie też płatników. 
Danina uszczupli budżety 165 jednostek: 106 gmin, 
57 powiatów i miast na prawach powiatu oraz dwóch 
województw.

Do niektórych z tych samorządów pieniądze wrócą, 
jako do odbiorców „janosikowego”, niekiedy przewyż-
szając kwotę odprowadzoną do budżetu państwa. Np. 
Białystok zapłaci 1,4 mln zł, jednocześnie otrzymując 
wsparcie w wysokości 18,8 mln zł. Główni płatnicy po-
zostaną jednak na minusie.

Listę gmin, które będą dokonywać największych 
wpłat do budżetu państwa w 2014 r., otwiera Klesz-
czów (46,7 mln zł). Kolejne są: Polkowice (43 mln zł), 

Kobierzyce (11 mln zł), Suchy Las (10,6 mln zł), Boga-
tynia (9,1 mln zł), Tarnowo Podgórne (8,9 mln zł), Kon-
stancin-Jeziorna (8,4 mln zł), Krynica Morska (7,6 mln 
zł), Lesznowola (6,8 mln zł) oraz Ożarów Mazowiecki 
(5,8 mln zł)….”

Lista Gmin, które dokonywać będą wpłat do budże-
tu państwa w 2014 r. dostępna jest pod adresem:

http://www.samorzad.pap.pl/depesze/redakcyj-
ne.fi nanse/131840/Gminy--ktore-beda-dokonywac-
wplat-do-budzetu-panstwa-w-2014-r-

Informacja z portalu internetowego Serwis Sa-
morządowy PAP.Artykuł w całości dostępny jest pod 
adresem http://www.samorzad.pap.pl/depesze/
wiadomosci_centralne/131822/Lista-Janosika--Pu-
blikujemy-listy-165-samorzadow---platnikow-podatku

Od 4 grudnia 2013 r. na wniosek mieszkańców 
zaktualizowany został rozkład jazdy linii autobusowej 
813. Szczegółowe informacje na stronie www.ztm.

waw.pl oraz na stronie gminy Ożarów Mazowiecki 
www.ozarow-mazowiecki.pl/gospodarka/komunika-
cja-61

Zmiana rozkładu jazdy linii autobusowej 813
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realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi prio-
rytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Nabór uzupełniający na listę podstawową i rezerwową do Projektu będzie miał charakter ciągły. Termin 
zakończenia naboru zostanie opublikowany z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej gminy 
www.ozarow-mazowiecki.pl i w prasie lokalnej.

Projekt skierowany jest do osób nie posiadających komputera z dostępem do Internetu, spełniają-
cych co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

• orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważ-
ne (bez względu na wysokość dochodu),

• niski dochód na rodzinę, upoważniający do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy spo-
łecznej i/lub wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

• uczniowie i studenci pobierający  stypendium socjalne,
• rodziny zastępcze.

Mieszkańcy zakwalifi kowani do Projektu otrzymują bezpłatnie: 
• komputer przenośny z oprogramowaniem,
• łącze internetowe,
• pakiet szkoleń,
• pomoc techniczną.

Regulamin Projektu i formularz zgłoszenia do Projektu dostępne są na stronie www.ozarow-mazowiecki.
pl (w zakładce Z Europą w tle/Projekty - POIG) oraz w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Kolejowej 2, biuro podawcze (parter).

Wypełnione formularze należy składać osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego, I piętro (pn. godz. 
9.00-17.00; wt.-pt. godz. 8.00-16.00), lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Urząd Miejski, ul. Kolejo-
wa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Z dniem 20 grudnia 2013 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
ogłasza 

nabór uzupełniający na listę podstawową i rezerwową 
do Projektu 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki”
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Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem 
silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżej-
szym od powietrza. Powstaje w wyniku niepełnego spa-
lania wielu paliw m. In. drewna, oleju, gazu, benzyny, 
nafty, węgla, spowodowanego brakiem odpowiedniej 
ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może 
to wynikać z braku dopływu świeżego/ zewnętrznego/ 
powietrza do urządzenia, w którym następuje spala-
nie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej 
regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego 
zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szcze-
gólnie groźne w mieszkaniach, w których okna są 
szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Nie-
bezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek 
węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Do-
staje się do organizmu przez układ oddechowy, a na-
stępnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie 
oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z he-

moglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ 
tlenu do organizmu.

Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spa-

lanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie 
zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. 
Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego od-
pływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz, ile świeżego 
powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszyst-
kim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu 
świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, 
kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz 
swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:
� nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów 

nawiewnych,
� przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych 

korzystaj z usług wykwalifi kowanej osoby,
� dokonywać okresowych przeglądów instala-

cji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich 
czyszczenia. Zarządca budynku lub właściciel ma 
obowiązek m. In. przeglądu instalacji wentylacyjnej 
nie rzadziej niż raz w roku.
� w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić 

poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna 
są o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentyla-
cję,
� systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. 

poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź 
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca  wentylacji, 
kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego 
otworu lub kratki,
� zabezpiecz mieszkanie czujnikami wykrywający-

mi  tlenek węgla w powietrzu.
zbiera śmiertelne żniwo. Każdego roku w wyniku 

zatrucia czadem umiera ok. 100 osób.

Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zale-

żeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wy-
starczy jedynie odrobina przezorności.

NIE dla czadu
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W Klubie osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ożarów” przy ulicy Obrońców Warszawy 14 w sposób 
szczególny uczczono 95. rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Uczennice III klasy Technikum Hotelarskiego 
w Zespole Szkół im. Tony’ego Halika pod kierunkiem 
pani profesor Marzanny Bodych przygotowały spek-
takl słowno-muzyczny „Tak rodziła się wolna, niepod-
legła Polska”. W ich wykonaniu zebrani mogli usłyszeć 
wiersze i pieśni patriotyczne, które opisywały zrywy po-
wstańcze, walkę o niepodległość oraz oddawały hołd 
wielu bezimiennym bohaterom, którzy oddali życie 
dla Ojczyzny. Zachęceni przez młodzież do wspólnego 
śpiewania, zebrani gromko włączali się w chór głosów. 
Nie tylko piwnica, w której mieści się Klub, ale i cała 
klatka wypełniły się dźwiękami patriotycznych pieśni. 
Sprawami technicznymi zajmował się kolega młodych 
artystek. Obsługa komputera, podkłady dźwiękowe, 
sufl er, światła to była jego domena. Młodzież zosta-
ła nagrodzona brawami i chętnie powtórzyła niektóre 
utwory programu. Gościom wieczoru bardzo spodo-
bała się piosenka „Mury”. Młodzi artyści powtórzyli ją 
na życzenie zebranych, którzy ochoczo włączyli się do 
wspólnego śpiewu: „Wyrwij murom zęby krat! Zerwij 
kajdany, połam bat! A mury runą, runą, runą i pogrze-
bią stary świat!”.

Słowa tej pieśni napisał w 1978 roku bard podzie-
mia antykomunistycznego Jacek Kaczmarski, a pieśń 
stała się hymnem „Solidarności”. Melodia jest autor-
stwa katalońskiego pieśniarza Louisa Llacha i w cza-
sie reżimu generała Franco była nucona i śpiewana, 
jako wyraz oporu.

Uczennice przypomniały też wiersz „Gawęda o miło-
ści ziemi ojczystej” naszej noblistki Wisławy Szymbor-
skiej. Mam nadzieję, że wszyscy wzięli sobie do serca 
przestrogę poetki: „Bez tej miłości można żyć, […] ale 
nie można owocować” i będą starali się zawsze anga-
żować nie tylko w sprawy Ojczyzny, ale i swoich małych 
ojczyzn, swoich miast, parafi i czy rodzin.

Gościem wieczoru był architekt, projektant, pisarz 
i malarz w jednej osobie - pan Antoni Filipowicz. Jede-
naście jego obrazów wykonanych w technice suchych 
pasteli stanowiło wspaniałą oprawę malarską wie-
czornicy. Artysta malarz dał się namówić na opowieść 
o sobie i swoich działaniach. W połowie październi-
ka był jednym z organizatorów i sponsorów koncertu 
„Łowiłeś ludzi” w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w naszym mieście, a dochód ze sprzedaży obrazów 
z wystawy przeznaczył na rzecz Fundacji „Dzieło No-
wego Tysiąclecia”, która wspiera uzdolnioną młodzież. 
W Ożarowie ma pracownię malarską i jest związany 

z miastem również poprzez swoich rodziców, którzy 
przenieśli się z Gołąbek do Ołtarzewa w 1973 roku. 

Pan Filipowicz z dumą opowiadał, że miał szczę-
ście wychowywać się w rodzinie wielopokoleniowej 
(portret prababci Bronisławy był na wystawie). Tato 
był dla pana Antoniego wzorem kreatywności i konse-
kwencji w działaniu. Zawsze znajdował czas w maju 
na rodzinny wyjazd na kilka dni do Częstochowy.

Artysta malarz wyznał, że kocha tradycyjne war-
tości, stara się być zawsze zaangażowanym całkowi-
cie w podejmowane dzieła i przedsięwzięcia i w pełni 
utożsamia się z hasłem „Bóg, honor, Ojczyzna”. Pan 
Antoni Filipowicz jest z zawodu architektem, projektu-
je budynki, ale też z pasją oddaje się malarstwu i pi-
saniu. Od 40 lat gra też namiętnie w tenisa. Zachwycił 
się, odczytanym dla przypomnienia, wierszem „Mogi-
ła nieznanego żołnierza” napisanym przez panią Zofi ę 
Głodkowską, gościa ubiegłorocznej wieczornicy. 

Wszystkim zebranym sprawiła ogromną niespo-
dziankę wizyta Telewizji Misericordia. Dzięki niej wszy-
scy, którzy nie zdecydowali się na przyjście na wieczór 
„Kocham Niepodległość” mogą uczestniczyć, choć 
chwilę w przeżyciach wieczoru w serwisie OżarówIn-
fo. 

Artyści otrzymali brawa i podziękowania od gości 
wieczoru. Wykonawcy spektaklu „Tak rodziła się wol-
na, niepodległa Polska” dostali czekolady i dyplomy 
podpisane przez prezesa Spółdzielni pana Tadeusza 
Złotowskiego, polonistka pani Marzanna Bodych i pan 
Antoni Filipowicz kosze z cyklamenami i oczywiście 
dyplomy. 

W dalszej części spotkania zebrani dostali śpiew-

Kocham Niepodległość
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niki i wspólnie śpiewali znane i popularne pieśni pa-
triotyczne: „Ostatni mazur”, „Warszawianka 1831 r.”, 
Marsz strzelców 1863 r.”, Marsz Pierwszej Brygady”, 
„Wojenko, wojenko”, „O mój rozmarynie” i inne.

Stało się tradycją w Klubie Osiedlowym prowadzo-
nym przez panią Janinę Kowalczyk, że spotkania koń-
czą się wspólną herbatką i poczęstunkiem. Tym ra-
zem było podobnie. Panie Wanda Bednarska, Wanda 
Cierpica, Halina Kondej, Janina Kowalczyk, Marianna 
Wójcik upiekły wspaniałe ciasta, Jadzia Michalska 
przyniosła mandarynki. 

Oglądając kronikę Klubu zapisywaną artystycznym 
pismem przez panią Lidię Połocką, zebrani przypomi-
nali sobie minione wydarzenia i spotkania.

Klub Osiedlowy przy Obrońców Warszawy po pół-
torarocznym działaniu stał się miejscem pełnym po-
zytywnej energii. Wszyscy przybywający na spotkania 
klubowe czymś obdarowują innych: prowadząca Klub 
pani Janina Kowalczyk zaangażowaniem i wdzięczną 
pamięcią o wszystkich darczyńcach, goście prześciga-
ją się w przynoszeniu najlepszych swoich wypieków 
a artyści pozwalają przenieść się w ich niecodzienny 
świat. W Klubie panuje równowaga między tym, co du-
chowe i ziemskie.

11 listopada o godzinie 15.00 w Domu Kultury 
„Uśmiech” –Filia w Józefowie, spotkali się mieszkań-
cy Józefowa, Płochocina i okolic, aby uczcić pamięć 
naszych przodków, którzy walczyli o wolną Polskę pod 
dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wspól-
ne śpiewanie pięknych patriotycznych pieśni rozpo-
częła 9-letnia Kasia Jędrzejczyk. Państwo Beata i Ma-
riusz Szkup mieszkańcy Józefowa, jedni z założycieli 
Stowarzyszenia Historyczno-Rekonstrukcyjnego „Pa-
tria” przygotowali wystawę pamiątek po żołnierzach. 
Wszystkie rekwizyty znalezione na terenie Gminy Oża-
rów Mazowiecki, mogliśmy obejrzeć i dotknąć historii 
własnymi rękami. 

Znaczną część spotkania poświęciliśmy wspólnej 
dyskusji dotyczącej dzisiejszego wychowania dzieci 
i młodzieży oraz czym dla współczesnego młodego 
człowieka jest  „BÓG, HONOR, OJCZYZNA”, o przeka-
zywaniu dzieciom naszych polskich tradycji, o rodzi-
nie, która jako pierwsza powinna kształtować i uświa-
damiać młodego człowieka w duchu polskości.

Na nasze spotkanie przybył także Pan Antoni Fi-
lipowicz, architekt, malarz – mieszkaniec Ożarowa 
Mazowieckiego, który  uświetnił nasze spotkanie ma-
lując obraz Marszałka Piłsudzkiego. Pan Antoni na za-

kończenie spotkania zacytował słowa wypowiedziane 
w 1972 roku w Warszawie przez Prymasa Polski kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego „Naród, który odcina 
się od historii, który jej się wstydzi, który wychowu-
je młode pokolenie bez powiązań historycznych - to 
naród renegatów…”.

Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia 
naszego spotkania, bardzo dziękuję.

Małgorzata Wojciechowska 

Niepodległa Polska w Józefowie.

Zaczyna brakować miejsca w pomieszczeniu na 
klubowych wieczorach. To dobry znak

Grażyna Lipska-Zaremba
. 
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W październiku i listopadzie obchodziliśmy dwa, 
wspaniałe jubileusze: jubileusz 35-lecia zespołu „Oża-
rowskie Kumoszki” i jubileusz 5-lecia zespołu „Weso-
łe Wdówki”. Pierwsza uroczystość odbyła się w sobo-
tę, 19 października 2013 roku, w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, 
natomiast drugi jubileusz odbył się w niedzielę, 17 li-
stopada 2013 roku, w Filii Domu Kultury „Uśmiech” 
w Józefowie. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: 
Pan Paweł Kanclerz - Burmistrz Ożarowa Mazowiec-
kiego, Pani Blanka Jabłońska - Przewodnicząca Rady 
Miejskiej, Pan Jan Żychliński – Starosta Powiatu War-
szawskiego-Zachodniego, Pan Dariusz Galant - Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej, radni: Pani Dorota 
Jaworska i Pani Krystyna Tenderenda oraz Pani Alina 
Holk - Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”.

Na uroczystości jubileuszowe przybyły także dele-
gacje zaprzyjaźnionych zespołów śpiewaczych, m.in. 
przedstawiciele zespołu „Ballada” z Leszna. Nie za-
brakło również licznego grona przyjaciół, członków 
rodzin oraz miłośników „Ożarowskich Kumoszek” 

i „Wesołych Wdówek”. Występy wszystkich, obecnych 
na uroczystościach zespołów spotkały się z olbrzymim 
aplauzem zgromadzonych gości. Podczas spotkań 
przekazane zostały pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Na ręce instruktorów obu zespołów: Pani Janiny 
Patockiej, Pani Joanny Michrowskiej – Kamińskiej 
oraz Pana Waldemara Dąbrowskiego przedstawicie-
le władz złożyli serdeczne gratulacje i życzenia ra-
dości oraz satysfakcji z dalszej działalności zespołu, 
jak również wielu sukcesów i pomyślności w życiu 
osobistym. Uwieńczeniem obydwu uroczystości były 
pyszne, jubileuszowe torty oraz wspólna zabawa.
Były to niezwykłe, radosne spotkania, które na długo 
pozostaną w naszej pamięci.

Viola Wściseł
Dom Kultury Uśmiech

Wspaniałe „uśmiechowskie” jubileusze

Trzyletni okres pobytu w gimnazjum to dla młodych 
ludzi moment szybkiego rozwoju fi zycznego, psychicz-
nego i emocjonalnego. To także moment, kiedy orga-
nizmy dzieci i młodzieży powoli „przygotowują” się, w 
każdym aspekcie, do wkroczenia w dorosłe życie; to 
moment, kiedy zaczynają dojrzewać. A dojrzewanie to 
okres w życiu, przez który każdy z nas musi przejść. 
Wiąże się to z wrodzoną, naturalną chęcią pozna-
wania i eksplorowania otaczającego świata, chęcią 
próbowania i zaspokajania własnej ciekawości, pró-
bą znajdowania najbardziej właściwych rozwiązań 
w sytuacjach, których doświadczają. Takie sytuacje to 
różnego rodzaju  pokusy, nacisk grupy rówieśniczej, 
chęć bezrefl eksyjnego zaimponowania innym, a także 

wewnętrzna potrzeba akceptacji oraz, co się często 
zdarza, chęć odreagowania stresu lub osobistej sytu-
acji (najczęściej domowej).

W naszej szkole, w Gimnazjum im. K. I. Gałczyń-
skiego w Płochocinie, od kilku lat podejmujemy dzia-
łania wychowawczo-profi laktyczne mające na celu 
uświadamianie młodych, dojrzewających, ciekawych 
świata ludzi o niewłaściwych, zagrażających i ryzykow-
nych zachowaniach. Regularnie przez cały rok szkolny, 
nauczyciele wychowawcy, w swoich klasach prowadzą 
prelekcje profi laktyczne, zaś w każdym miesiącu przy-
najmniej jedna klasa prezentuje przedstawienie dla 
wszystkich uczniów o konkretnej tematyce. Przykłado-
we prelekcje profi laktyczne w tym roku szkolnym to: 

„Profi laktyka wciąga na maksa!”
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W dniu 8 Listopada 2013 r. nastąpiło rozstrzygnię-
cie Konkursu Plastycznego dla dzieci, który został 
ogłoszony w świetlicy szkolnej w Płochocinie, pod ha-
słem: „Złota Polska Jesień”.

Wszystkie prace były bardzo ciekawe artystycznie, 
wykonane różnorodnymi technikami. Komisja była 
pod wrażeniem pomysłowości i znajomości technik 
plastycznych. Członkowie komisji mieli niemały kłopot 
– trudno było dokonać wyboru najlepszych prac, gdyż 
poziom był bardzo wysoki. Komisja Konkursowa osta-
tecznie, po długich dyskusjach i naradach, zdecydo-
wała  przyznać:

LAUREACI KONKURSU „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ”

„Życie – drogocenny dar”, „Życie w realu lepsze niż 
w wirtualu”, „Na talerzu – o racjonalnym odżywianiu 
się”, „Bezpieczne ferie”.

W okresach poprzedzających dłuższą przerwę w 
zajęciach dydaktycznych (święta, ferie zimowe, wa-
kacje) szkoła nasila akcje profi laktyczne. Szczytowym 
momentem działań profi laktyczno-wychowawczych 
jest czerwiec, czyli chwila, kiedy obowiązkiem każ-
dego zaangażowanego pedagoga-wychowawcy jest 
„przygotowanie” dzieci na dwa miesiące wolnych dni. 
Wtedy nasza szkoła prowadzi zintensyfi kowane dzia-
łania o szerokiej tematyce. W tym roku dzieci miały 
pokaz i naukę udzielania pierwszej pomocy (wykład, 
ćwiczenia praktyczne prowadzone przez p. Beatę 
Cebulę-pielęgniarkę szkolną oraz Macieja Gołębiew-
skiego-absolwenta naszej szkoły, aktualnie studenta 
ratownictwa medycznego). Zaprezentowano fi lm pt.: 
„Płytka wyobraźnia, to kalectwo”, który opowiadał 
o zagrożeniach i niebezpieczeństwach wynikających 
z nieodpowiedzialnych zachowań najczęściej mło-
dych ludzi, podczas wypoczynków wakacyjnych; na-
stępnie uczniowie pracowali w salach i na podstawie 
fi lmu pracowali nad projektem plakatów, scenariu-
szem scenek, układaniem piosenek profi laktycznych. 
Uczniowie brali udział w warsztatach tanecznych or-
ganizowanych przez Carbo Dance-Dance and Fitness 
Anna Baśkiewicz z Sochaczewa. Warsztaty taneczne 
były zorganizowane, aby zachęcić do bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu oraz rozwijania swoich pa-
sji. Prowadzone były także warsztaty profi laktyczne ze 
specjalistą w dziedzinie uzależnień, panem Tomaszem 
Pawlukiem. Ponadto uczniowie naszej szkoły praco-
wali na materiałach dostarczonych w ramach Kam-
panii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. To, realizowana od 
roku 2002, ogólnopolska akcja podejmująca problem 
profi laktyki uzależnień, której najważniejszymi celami 

jest – jak już wcześniej wspomniano –  promowanie 
konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz 
atrakcyjnych dla młodzieży zachowań prospołecznych 
jako alternatywy wobec wielu patologii (w szczególno-
ści picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stoso-
wania przemocy). W jednym z konkursów plastycznych 
realizowanych w ramach Kampanii laureatem został 
nasz uczeń – Marcin Łapot.

Po kilku latach doświadczeń związanych z powyż-
szymi zajęciami, mamy głębokie przekonanie, że dzia-
łania podejmowane przez naszą placówkę, przynoszą 
wymierne korzyści w postaci wiedzy i umiejętności 
nabywanych przez uczniów podczas realizowanych 
warsztatów i ćwiczeń. Dlatego też naszym nadrzęd-
nym celem jest utrzymanie intensywności zajęć, a na-
wet poszerzenie oferty tematycznej o kolejne ćwicze-
nia i warsztaty.

Łukasz Federowicz

Pani Anna Łęczek (nauczyciel plastyki), Marcin Łapot, 
Pani Renata Król (Dyrektor Gimnazjum) – podczas odbioru 
nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie pla-
stycznym.
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Dnia 16 listopada Szkolne Koło Turystyczno Kra-
joznawcze działające przy SP nr 2 w Ożarowie Mazo-
wieckim ruszyło na swoją kolejną wyprawę. Także i ta 
wyprawa została wsparta funduszem mieszkańców 
sołectwa Ołtarzew (opłacenie przewozu autokarowe-
go), którzy tym gestem po raz kolejny okazali nam 
swoje zainteresowanie i życzliwość. Serdecznie im 
z tego miejsca dziękujemy! Tym razem celem naszej 
wycieczki była ziemia łódzka - Tomaszowska Okrągli-
ca w Tomaszowie Mazowieckim i Ośrodek Hodowli Żu-
brów w Smardzewicach. 

Pełni zapału i chęci poznania nowych miejsc wy-
ruszyliśmy o poranku i zwiedziliśmy kolejno Skansen 
Rzeki Pilicy, Rezerwat Niebieskie Źródła oraz pod-

SKKT PTTK „WĘDROWCY OŻAROWCY” NA ZIEMI ŁÓDZKIEJ

4 MIEJSCA PIERWSZE 
� Julia Płoszka Kl. IB
� Małgorzata Rudzik Kl. IA
� Mateusz Tomaszewski Kl. 0B
� Jakub Wąsowski Kl.0B

WYRÓŻNIENIA
Dla uczniów z klas zero
� Michalina Bracik KL.0B
� Natalia Chorąziak KL.0A
� Gabriela Włodarczyk KL.0B
� Anastazja Żurawska KL.0B
� Joanna Adamczyk KL.0A

Dla uczniów z klas pierwszych
� Oskar Ferens KL.IA
� Paweł Wrzosek KL.IA
� Lena Jabłońska KL.IA
� Oliwia Dudzińska KL.IB
� Julia Antosik KL.IA
� Emilia Sejnowska KL.IA

Dla uczniów z klas drugich
� Maja Ałaszewska KL.IIC
� Kinga Borowicz KL.IIA
� Kinga Kaczanowska KL.IIA
� Amelia Uścińska KL.IIB
� Alicja Dymkowska KL.IIB
� Zbigniew Bessert KL.IIB
� Wiktoria Kostecka KL.IIA

Dla uczniów z klas trzecich
� Kamil Lachowski KL.IIIA

Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratula-
cje i podziękowania za udział w Konkursie Plastycz-
nym. Uczestnicy, którzy brali udział otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz słodkie nagrody.

Zwycięskie prace wywieszone są na tablicach w 
szkole i w świetlicy w Płochocinie.

SP w Płochocinie

ziemną trasę turystyczną Groty Nagórzyckie – najcie-
kawsze obiekty Tomaszowskiej Okrąglicy.

Następnie koroną tamy Zalewu Sulejowskiego 
przejechaliśmy do Ośrodka Hodowli Żubrów w Smar-
dzewicach, jednego z centrów edukacyjnych Kam-
pinoskiego Parku Narodowego. Tam wysłuchaliśmy 
bardzo ciekawej opowieści pani Katarzyny o stadzie 
żubrów liczącym obecnie 21 sztuk, którego pokazo-
wych członków mieliśmy przyjemność oglądać. 

I na koniec skorzystaliśmy z gościnności Nadle-
śnictwa Smardzewice, gdzie zostaliśmy zaproszeni na 
wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek, które po 
takich emocjach smakowały wybornie… A tuż po ogni-
sku, w zapadającym z wolna zmroku, radośnie bawili-
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KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

22 grudnia - niedziela - godz. 19.00
Koncert kolęd w wykonaniu chóru „Ab Imo Pectore”

Siedziba Starostwa 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

22 grudnia - niedziela - godz. 13.00
Spektakl teatralny dla dzieci 

„Pomocnik św. Mikołaja”
w wykonaniu Teatru Czarodziej.

Wstęp wolny.

5 stycznia - niedziela - godz. 13.00
Spektakl teatralny dla dzieci „Waligóra i Wyrwidąb”

w wykonaniu Teatru Czarodziej.
Wstęp wolny !

12 stycznia - niedziela – XXII Finał WOŚP
Sztab WOŚP  w godz. 8.00- 16.00 - sala widowiskowa 

Domu Kultury „Uśmiech”,
o godzinie  15.00 zapraszamy na  licytację gadżetów 

Wielkiej Orkiestry.

12 stycznia - niedziela – godz. 19.30
Koncert „Noworoczny Trójkąt 

- Wiedeń- Granada- Petersburg”
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej 

SINFONIETTA POLONIA pod dyrekcją Cheung Chau
wystąpią soliści: Renata Drozd - sopran, Dorota 
Szczepańska – sopran, Piotr Rafałko – tenor,

Kamil Pękala – baryton 
oraz VARSOVIA BRASS QUINTET .

Sala Bankietowa Hotelu Mazurkas 
w Ożarowie Mazowieckim.

Karnety w cenie 40 zł do nabycia od 16.12. 2013 r. 
w Domu Kultury „Uśmiech”

19 stycznia - niedziela godz. 13.00
Spektakl teatralny dla dzieci „Królowa śniegu”

w wykonaniu Teatru Narwal.
Wstęp wolny!

25 stycznia - sobota – godz. 10.00-18.00
Mistrzostwa Polski Juniorów GO

26 stycznia - niedziela – godz. 8.00-14.00
Mistrzostwa Polski Juniorów GO

26 stycznia - niedziela – godz. 16.00
Wieczorek karnawałowy dla seniorów.

Bilet wstępu - 12 zł/osoba.

w Józefowie, ul. Fabryczna 15

5 stycznia – niedziela - godz. 16.00
Noworoczny wieczorek taneczny dla seniorów.

Bilet wstępu - 12 zł/osoba.

12 stycznia - niedziela – godz. 15.00
Opera dla najmłodszych „Dziadek do orzechów”

w wykonaniu Teatru Wariacja.
Wstęp wolny!

19 stycznia - niedziela - godz. 16.00
Dzień Babci i Dziadka – koncert w wykonaniu 

dzieci i młodzieży
z Domu Kultury „Uśmiech"

26 stycznia - niedziela - godz. 15.00
Teatrzyk dla dzieci 

pt.: „Jak koza Frania oduczyła się kłamania”
w wykonaniu Teatru Domowego.

Wstęp wolny!

w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

5 stycznia – niedziela - godz. 14.00
Warsztaty z wyrobu biżuterii.

Wstęp wolny!

19 stycznia – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny seniorów.

Wstęp wolny!

26 stycznia – niedziela – godz. 15.00
Spektakl teatralny dla dzieci 
pt.: “Pomarańczowa pantera”

w wykonaniu Teatru Duet.
Wstęp wolny!

śmy się w ulubionego przez nasze koło „Krokodyla”.
Wracaliśmy zmęczeni, ale z wieloma ciekawymi 

wspomnieniami, choć pewnie każdy z nas najlepiej 
zapamiętał coś innego, a zapewne wielu z nas już my-

śli, gdzie też skierujemy nasze kroki na kolejną wypra-
wę…

Z leśnymi pozdrowieniami Darz Bór
Joanna Łuczkiewicz 

i SKKT PTTK „Wędrowcy Ożarowcy”
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Z ŻYCIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

W dniach 14 i 15 listopada br. na terenie szkoły 
odbyły się warsztaty profi laktyczne. Brali w nich udział 
uczniowie z klas: IIa,b,c, V a,b, VI a,b. W sumie odbyło 
się pięć warsztatów po dwie godziny:

„Wszyscy mamy równe prawa” kl. IIa,b,c
„Przerwać wzorzec – przemoc i agresja” kl. Vb
„Twoje życie to twoje decyzje” kl. VIa i kl. VIb od-

dzielnie dla każdej klasy
„Moda na nieuczenie się.  Jak sobie poradzić z de-

motywacją” kl. Va.
Dzięki warsztatom uczniowie pogłębili wiedzę i 

utrwalili zdobyte już umiejętności w dziedzinie:
• rozwiązywania konfl iktów,
• radzenia sobie w przypadku agresji i przemo-

cy,
• radzenia sobie z powszechnym brakiem moty-

wacji i niechęci do zdobywania wiedzy,
• podejmowania ważnych w życiu decyzji i świa-

domego zachowania abstynencji w wieku młodzień-
czym,

• zrozumienia mechanizmu uzależnienia (alko-
hol, narkotyki, dopalacze).

W dniu 19 listopada na terenie placówki odbyły się 
dwa przedstawienia teatralne o charakterze profi lak-
tycznym, adresowane oddzielnie do dzieci klas młod-
szych 0-III i uczniów klas IV-VI.

Profi laktyka w Szkole Podstawowej w Płochocinie

Spektakl „Tajemnica zaginionych liter” był barw-
ną opowieścią o tym, jak ważne jest w naszym życiu 
czytanie książek. Miał na celu zachęcić do czytania 
i wspierać pozytywne nastawienie do literatury dzie-
cięcej.

Spektakl „Szkic o tolerancji” poruszał problem 
braku tolerancji, egoizmu, plotek lokalnych i uległości 
presji rówieśników. Miał na celu uświadomić uczniom, 
jak ważne jest posiadanie własnego zdania opartego 
na ważnych wartościach i wzajemnej tolerancji, a tak-
że podkreślić, że każdy jest kimś wyjątkowym, zasłu-
gującym na szacunek.

pedagog szkolny
Agnieszka Olczak

W dniu 27 września br. gościliśmy w Gimnazjum 
w Ożarowie Mazowieckim delegację uczniów i nauczy-
cieli ze szkół w Gruzji. Grupa ta bierze udział w pro-
jekcie „Szkoła debat” będącym wspólnym przedsię-
wzięciem Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej 
i Bridge of Friendship Kartlosi. Celem projektu jest 
zwiększanie zaangażowania uczniów we współde-
cydowaniu o szkolnych sprawach poprzez organizo-
wanie debat. Wszyscy realizowali własne projekty 
w swoich szkołach przed przyjazdem do Polski. Będąc 
w Polsce, poszerzali swoją wiedzę o samorządności 

szkolnej oraz zapoznali się z doświadczeniami szkół 
w Polsce.

Uczniowie z Gruzji  przedstawili nam prezentację 
o swoim kraju, o swojej szkole i opowiedzieli o proble-
mach w działaniu samorządów szkolnych.

Nasi gimnazjaliści wraz z nauczycielami zaprezen-
towali materiały z realizowanych projektów oraz opo-
wiedzieliśmy jak u nas zorganizowany jest Samorząd 
Szkolny, jakie ma sukcesy i na jakie problemy napo-
tyka. Odpowiadaliśmy również na pytania nauczycie-
li z Gruzji dotyczące kwestii rozwiązań problemów 
zwiększenia zaangażowania samorządu szkolnego 
w życie szkoły.

Goście zwiedzili również sale szkolne; byli pod 
wrażeniem wystroju sal i możliwości wykorzystywania 
technologii multimedialnych w klasach, gdyż w szko-
łach w Gruzji, zdarza się jeszcze, że nie ma prądu.

Nasze spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, 
wymianą podarunków  i wspólnym zdjęciem.

Marta Hajduk-Banasiak
nauczyciel, opiekun Samorządu Szkolnego

Szkoła debat
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26 listopada 2013 roku, w Szkole Podstawowej nr 
1 w Ożarowie Mazowieckim, odbył się I etap Gminne-
go Konkursu Profi laktyczno-Przyrodniczego ,,Świat 
Szczęśliwych Ludzi w Świecie Pięknej Przyrody” 
Patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Celem konkursu było:
1. Promowanie bezpiecznych zachowań i zdrowego 

stylu życia.
2. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.
3. Kształtowanie postaw proekologicznych i pro-

społecznych.
4. Wdrażanie do pracy zespołowej w celu realizacji 

zadań.
 Konkurs składa się z dwóch etapów. Następny od-

będzie się 8 maja 2014 roku. Przeznaczony jest dla 
uczniów klas II, III i IV szkoły podstawowej. 

Do rywalizacji przystąpiły 4 szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 2 Ożarowie Mazowieckim
Szkoła Podstawowa w Płochocinie
Szkoła Podstawowa w Święcicach
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowiec-

kim 
Szkoły reprezentowała grupa przedstawicieli klas 

II, III i IV, łącznie 66 uczestników.
W dniu konkursu, o godz. 9 00 odbyło się uroczy-

ste rozpoczęcie zmagań konkursowych. Na uroczy-
stość, oprócz uczestników, przybył Naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
Pan Robert Głazowski oraz Przewodniczący Rady Ro-
dziców Szkoły Podstawowej nr 1 Pan Jacek Rosłon. 

Po powitaniu i pamiątkowym zdjęciu przystąpiono do 
fazy konkursowej. Na początku uczestnicy rozwiązy-
wali indywidualny test złożony z 15 pytań. Do punkta-
cji szkoły liczona była średnia arytmetyczna członków 
zespołu. Następnie zaproszono dzieci na mały poczę-
stunek, przygotowany przez Radę Rodziców. Potem 
przystąpiono do rywalizacji zespołowej. Ostatnim eta-
pem była runda pytań wzajemnych. Ta konkurencja 
wzbudziła wiele emocji. Wszystkie dzieci zaprezento-
wały bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

Nasz konkurs miał również charakter edukacyjny, 
gdyż przy okazji niektórych pytań, dzieci zdobyły nową 
wiedzę lub obaliły powszechne przekonanie o zwycza-
jach lub stylu życia wybranych gatunków zwierząt.

Po I etapie różnice punktowe między szkołami są 
minimalne. Z tego też powodu rywalizacja w maju bę-
dzie bardzo ciekawa. Na uczestników konkursu cze-
kają ciekawe nagrody sponsorowane przez instytucje, 
które objęły patronat nad naszym konkursem.

Małgorzata Polańska
SP Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

„Świat Szczęśliwych Ludzi w Świecie Pięknej Przyrody”
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Z okazji Światowego Dnia Misia, Filia Biblioteki 
w Święcicach zaprosiła uczniów młodszych klas miej-
scowej Szkoły  Podstawowej na urodziny Pluszowego 
Misia. Dzięki uprzejmości strażaków, spotkanie odby-
ło się w sali bankietowej święcickiej OSP.

Po  krótkim przypomnieniu historii liczącego już 
111 lat Jubilata, odbyła się „Rewia misiów”: w takt 
muzyki dzieci prezentowały na scenie misie-przytulan-
ki oraz swoje prace plastyczne na „misiowy” temat.

Po tym pokazie najmłodsi z uwagą wysłuchali opo-
wiadania o losach niezwykłego niedźwiedzia - Wojtka, 
który przeszedł wraz z polskimi żołnierzami szlak bo-
jowy w czasie II wojny światowej.

Następnie przeprowadzony został quiz dotyczący 
wiadomości o zwyczajach niedźwiedzia brunatnego, 
który jest pierwowzorem Pluszowego Misia. Młodzi 
uczestnicy wykazali się szeroką wiedzą na ten temat.

Kolejnym punktem spotkania była projekcja frag-
mentów fi lmów o misiach –Uszatku, Paddingtonie, 
Puchatku, Colargolu oraz przedstawienie wystawki 
książek na ten temat.

Potem trwała zabawa: „misiowe” wyliczanki i ta-
niec przy piosence „Pokochaj misia”.

Urodziny Pluszowego Misia w Filii Biblioteki Publicznej w Święcicach

Spotkanie zakończył mały, słodki poczęstunek i za-
proszenie dzieci do biblioteki i korzystania z jej zaso-
bów.

Teresa Sakowska
Kierownik Filiii Biblioteki w Święcicach

Szlachetna Paczka to niezwykła 
akcja, w której udział  wzięli  również  
urzędnicy Urzędu Miejskiego w Oża-
rowie Mazowieckim.

Przez kilka dni urzędnicy zbierali 
datki, za które kupiono paczkę świą-
teczną dla jednej z rodzin z terenu 
Gminy. W paczce znalazły się żywność, 
środki czystości, zabawki dla dzieci, 
przybory szkolne, odzież, obuwie oraz 
drobne upominki świąteczne. 

Szlachetna paczka to ogólnopolska 
akcja świątecznej pomocy – realizowa-
na od 2001 roku przez Stowarzyszenie 
Wiosna. Głównym jej założeniem jest idea przekazy-
wania bezpośredniej pomocy – by była ona skutecz-
na, konkretna i sensowna.

SZLACHETNA PACZKA pomocą obejmie w tym roku 
ponad 14 000 rodzin w trudnej sytuacji materialnej w 

Urzędnicy przygotowali paczkę….

całej Polsce, z tego 47 rodzin w na-
szej Gminie. 

„Nie ma Polski biednej i boga-
tej. Jest jedna Polska” – to hasło 
tegorocznej kampanii SZLACHET-
NEJ PACZKI. Łączymy biednych i 
bogatych, gdyby nie Paczka nigdy 
by się nie spotkali, nie wiedzieliby 
o swoich istnieniach. Jednoczymy 
Polaków, którzy chcą mądrze po-
magać, bez względu na podzia-
ły i różnice. Chcemy inspirować 
ludzi do walki z biedą i trudno-

ściami oraz dawać im impuls do 
zmian. Zależy nam na Polsce, w której ludzie wstają 
z kolan i chcą wygrywać swoje życie.

Więcej informacji na  stronie www.szlachetnapacz-
ka.pl
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ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

Niby nic…
a tak to się zaczęło…

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

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

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

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

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

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

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

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

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

OFERTA 
PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO 
UZALEŻNIEŃ

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

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

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

SmutekSmutek MiszaMisza

LunaLuna

Kuna i MiecioKuna i Miecio

KropaKropa

MaksiMaksi

AlexAlex CzarekCzarekBrutusBrutus

FrugoFrugo

PikuśPikuś ToraTora






