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1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: Biuro Projektowo-Inwestycyjne 

“OMEGA” s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk z siedzibą 
w Radomsku na opracowanie kompletnej dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Parkieto-
wej w Ożarowie Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 68.265,00 zł
� z wykonawcą: Budownictwo Rekord Nierucho-

mości Sp. z o.o i Sp. k. z siedzibą w Warszawie na 
rozbudowę i remont budynku Przedszkola Nr 2 przy 
ul. Poznańskiej 135 w Ożarowie Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 3.308.700,00 zł
� z wykonawcą: LYRECO POLSKA S.A. z siedzibą 

w Komorowie na dostawę materiałów eksploatacyj-
nych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla 
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 233.334,69 zł
� z wykonawcą: FAL - BRUK spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na prze-
budowę ul. Kierbedzia w Ożarowie Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 1.104.000,00 zł

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

� remont dróg gminnych – wykonanie remontów 
cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych 

� równanie i utwardzanie dróg gminnych nieutwar-
dzonych wraz z dostawą tłucznia kamiennego

� budowę studni regulującej przepływ na kana-
le deszczowym φ 1400 zbierający wodę opadową 
z utwardzonych terenów zakładu Tele-Foniki Kable 
w Ożarowie Mazowieckim

� opracowanie dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
– komunalnego z obsługą komunikacyjną i niezbędna 
infrastrukturą w Wolicy Gmina Ożarów Mazowiecki

� wykonanie operatów szacunkowych nieruchomo-
ści dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim

� dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Miej-
skiego w Ożarowie Mazowieckim

� usługi uzupełniające do umowy Nr 
RZP.272.48.37.2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r. do-
tyczącego usług na przewóz dzieci z klasy sportowej 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
do Raciborza na Mistrzostwa Szkół Sportowych w pły-
waniu i ich przywóz po zakończeniu mistrzostw.

Dom Kultury "Uśmiech"

� 17 stycznia o godz. 17:30 odbyła się Uroczystość 
Jubileuszowa: 50-lecie pożycia par małżeńskich

� 20 stycznia w Sali Widowiskowej zaprezentowa-
no  teatrzyk dla dzieci: "Szopka Krakowska"

� 23 stycznia odbyło się spotkanie Gminnego Ze-
społu ds. przemocy organizowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.

� 24 stycznia  słuchacze Ożarowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w wykładzie oraz 

INWESTYCJE I REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA

18 grudnia 2012 roku, Rada Miejska Miasta Pia-
stowa, podjęła uchwałę dotyczącą włączenia około 20 
ha terenów z sołectwa Konotopa, należących do Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki, do obszaru Piastowa. 

Decyzja władz Piastowa nie była konsultowana 
i w jakikolwiek sposób uzgadniana z Burmistrzem 
i Radą Miejską Ożarowa Mazowieckiego 

W mojej opinii oraz Rady Miejskiej naszej Gminy, 
uchwała władz Piastowa narusza dobre obyczaje i za-
sady współpracy pomiędzy społecznościami obu są-
siadujących ze sobą Gmin.  

Uznając jednak demokratyczne prawo mieszkań-
ców Ożarowa Mazowieckiego do wypowiadania się na 
temat miejsca, w którym mieszają i są z nim związani 
od pokoleń, pragnę wraz z radnymi, poznać Państwa 

opinię na temat swoistego “zawłaszczenia”  terenu 
naszej Gminy, objętego już planem zagospodarowa-
nia przestrzennego.  

Zachęcam Państwa do udziału w konsultacjach 
społecznych, które zostaną przeprowadzone w dniach 
od  28 lutego do 21 marca 2013 roku (Zarządzenie nr 
B.0050.45.213 z dn.20 lutego 2013 r. ) 

Ankiety konsultacyjne są dostępne w Urzędzie, 
u sołtysów i przewodniczący zarządów osiedli, radnych 
oraz we wszystkich gminnych jednostkach organiza-
cyjnych. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo 
na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Szanowni Mieszkańcy
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dyskusji poświęconej rozwojowi Gminy Ożarów Mazo-
wiecki. Wykład wygłosił pan Paweł Kanclerz, Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego.

� 25 stycznia w sali Widowiskowej odbył się  "Kon-
cert Kolęd" w wykonaniu uczniów uczęszczających 
na zajęcia nauki gry na instrumentach prowadzonych 
przez Instruktorów Waldemara Dąbrowskiego i Seba-
stiana Iwanowicza w Domu Kultury "Uśmiech”.

� 26 stycznia zespoły: "Ożarowskie Kumoszki" 
i "Wesołe Wdówki"  brały udział w  VI edycji  Powia-
towego Festiwalu Chórów Złotego Wieku "W klimacie 
świąteczno-noworocznym" w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Lesznie, gdzie zdobyły kolejne już wyróżnienie.

� 27 stycznia odbyło się Sprawozdawczo-Wy-
borcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW
 nr 75. 

� 27 stycznia w Sali widowiskowej Domu Kultury 
odbył  się Wieczorek Karnawałowy dla Seniorów.

� od 28 stycznia w Domu Kultury "Uśmiech" rozpo-
częły się bezpłatne zajęcia (obejmujące I tydzień ferii 
zimowych). Dzieci i młodzież mogły m. in. uczestniczyć 
w warsztatach tanecznych, w zajęciach nauki gry na 
instrumentach oraz  robotyki, jak również zaprezento-
wano pokaz gier intelektualnych GO.

� 31 stycznia, 1 i 6 lutego  w godz.: 9:00-14:00 
udostępniono salę dla Mazowieckiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego, który zorganizował szkolenie dla 
rolników. 

� 2 lutego udział zespołu „Ożarowskie Kumoszki” 
w XII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Senio-
ra w Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie.

� 9 lutego w godz.: 15:00-19:00 udostępniono salę 
widowiskową Domu Kultury „Uśmiech”  dla  Ośrodka 
Pomocy Społecznej, który zorganizował imprezę kar-
nawałową dla podopiecznych Ożarowskiego Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych.

� 10 lutego wystąpił „Cyrk Pomponi”.
� 14 lutego odbyło się Walne Zebranie Ożarowskie-

go Uniwersytetu Trzeciego Wieku

� w dniach: 16 – 17 lutego odbyły się Mistrzostwa  
Polski Juniorów GO 2013.

Dom Kultury ,,Uśmiech” – Filia w Józefowie

20 stycznia zorganizowany został koncert z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Wystąpiły dzieci uczęszczające 
na zajęcia w Filii Domu Kultury ,,Uśmiech” w Józefo-
wie.

W tym świątecznym wydarzeniu Babcie i Dziadko-
wie wraz z wnukami uczestniczyli w zabawach, konkur-
sach, wspólnym fotografowaniu i malowaniu buziek.

27 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy 
Malarstwa i Rzeźby autorstwa uczestników nowopow-
stałej ,,Grupy Koloryt” zrzeszonej przy Domu Kultury 
,,Uśmiech” w Józefowie. 

 3 lutego zorganizowany został bal karnawałowy 
dla dzieci. Animatorzy z Agencji Artystycznej ,,Scena 
Juno” zadbali o dobry nastrój uczestników, przepro-
wadzili wiele atrakcyjnych konkursów z nagrodami, 
w których udział brały całe rodziny.

10 lutego odbył się bal przebierańców dla Senio-
rów. 

17 lutego najmłodsi widzowie obejrzeli teatrzyk pt 
,,2 Pingwinki Pink i Punk” w wykonaniu Teatru ,,Gar-
gulec”.

Domu Kultury „Uśmiech” – Filia w Broniszach

3 lutego w niedzielę o godzinie 16.00 odbył się 
koncert fi nalistki programu „Mam Talent” Anny Du-
dek.

10 lutego w niedzielę w godz. 16.00 – 20.00 se-
niorzy bawili się na wieczorku tanecznym

3, 10, 17 lutego o godz. 12.00 – odbyły się Msze 
Św. dla mieszkańców Bronisz

OŚWIATA
� 15 i 17 stycznia drużyna dziewcząt ze Szkoły Pod-

stawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zajęła 
dwa II miejsca w Powiatowym Finale Unihokeja oraz 
Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt w ramach Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.  

� 17 stycznia dla dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Józefowie odbył się konkurs plastyczny pt. „Laurka 
dla Babci i Dziadka”. Prace zostały wykonane różnymi 
technikami. Wyróżnione laurki zostały wyeksponowa-
ne na wystawie w przedszkolu.

� 17 stycznia na terenie Przedszkola Publicznego 
Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim odbyły się warsztaty 
dla rodziców. Tematem warsztatów było "Reagowanie 
na nieposłuszeństwo. Karanie i nagradzanie dzieci".

� 21 stycznia dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Józefowie, wzięły udział w Balu Karnawałowym. 
Przedszkolaki ubrane w piękne, oryginalne stroje ba-
wiły się w rytm karnawałowych przebojów. Bal popro-
wadzili artyści z teatru „Koliber”. Odbyły się konkursy, 
wybrano króla i królową balu. Miłą niespodzianką były 
podarowane dzieciom balony i słodycze.
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� 24 stycznia w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się bal karnawałowy 
dla uczniów klas 0-III. Tego samego dnia odbył się 
również konkurs szkolnych talentów pt. ”Mam talent”, 
który zorganizowany został w ramach zajęć szkolnej 
świetlicy. Całą zabawę poprowadził wodzirej.

� We wszystkich przedszkolach publicznych na tere-
nie Gminy Ożarów Mazowiecki odbyły się uroczystości 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci zaprezentowały 
program artystyczny i wręczyły Dziadkom własnoręcz-
nie wykonane prezenty. 

� W czasie trwania ferii zimowych odbyła się akcja 
„Zima w mieście 2013” oraz „Zima na wsi 2013” 

Akcja zorganizowana była w:
� Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kuso-

cińskiego w Ożarowie Mazowieckim w okresie 28.01. 
– 08.02.2013r.,

� Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców War-
szawy w Ożarowie Mazowieckim w okresie 04.02. 
– 08.02.2013r.,

� Szkole Podstawowej im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Święcicach; w okresie 28.01. – 
01.02.2013r. odbyły się zajęcia sportowe,

� Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie w okresie 28.01. – 01.02.2013r.,

� Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płocho-
cinie w okresie 28.01. – 01.02.2013r. odbyły się zaję-
cia rękodzieła artystycznego.

Łącznie w akcji wzięło udział 225 uczniów.

� 30 stycznia w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim wystąpił Dziecięcy Zespół Ludowy 
„Ożarowiacy”. Młodzi artyści zaprezentowali piosenki, 
tańce krakowskie oraz łowickie.

� 12 lutego w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyło się spotkanie z Policjan-

tem. Tematem spotkania było zapoznanie dzieci z za-
wodem policjanta i bezpiecznym poruszaniem się po 
drodze. 

� 15 lutego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim, odbył się koncert muzyczny 
pt. „Wesołe przedszkole” w wykonaniu Zbigniewa 
Gniewaszewskiego. 

� 18 lutego dzieci z grupy III i IV z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
w wycieczce do Domu Kultury w Ursusie na spektakl 
teatralny pt. "Królowa Śniegu".

� 18 – 19 lutego drużyna dziewcząt ze Szkoły Pod-
stawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zajęła 
III miejsce w Międzypowiatowym Finale Unihokeja 
Dziewcząt Szkół Podstawowych. 

� 19 lutego w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyło się rozstrzygnięcie rodzin-
nego konkursu pt. "Cztery pory roku - barwy zimy". 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody 
ufundowane przez hurtownię zabawek Hipo i PZU.

� 15 lutego dzieci ze wszystkich grup z Przedszkola 
Publicznego w Józefowie brały udział w wycieczce do 
Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Na miej-
scu dzieci obejrzały spektakl teatralny pt. „O koziołku, 
który szukał Pacanowa”.

� W ramach kontynuacji szkolnego projektu „Rok 
edukacji poprzez sport” uczniowie klasy VB Szkoły 
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie 
przygotowali prezentację multimedialną pt. „Irena 
Szewińska – człowiek legenda”.

� Krzysztof Grzelak – uczeń klasy IIIB, Gimnazjum 
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie 
Mazowieckim, został laureatem kuratoryjnego kon-
kursu przedmiotowego z chemii. Uczniowi, jako lau-
reatowi, przysługuje wybór dowolnej szkoły ponadgim-
nazjalnej.

Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zmianami) nakłada na rodziców dzieci 
5-letnich obowiązek zapisania dziecka do przedszko-
la lub innej formy wychowania przedszkolnego na rok 
szkolny 2013/2014 w celu realizacji obowiązku rocz-
nego przygotowania przedszkolnego.

Dzieci 6-letnie mogą zostać zapisane do klasy I 
szkoły podstawowej lub mogą realizować roczne przy-
gotowanie przedszkolne w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach lub innych formach wycho-
wania przedszkolnego.

W Gminie Ożarów Mazowiecki dzieci 6-letnie moż-
na zapisać do klasy I lub do oddziału przedszkolnego 
w szkołach podstawowych do 31 marca 2013 r.
Zapisu dzieci należy dokonać najpóźniej 
do 31 marca 2013 r.

Uwaga Rodzice!
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1) Uchwała Nr XXXI/286/13 w sprawie stwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu radnej.

2) Uchwała Nr XXXI/287/13 o zmianie uchwały 
w sprawie powołania stałych komisji Rady i ich skła-
dów osobowych.

3) Uchwała Nr XXXI/288/13 o zmianie uchwały 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

4) Uchwała Nr XXXI/289/13 o zmianie uchwały 
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej 
do składu Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
„Kampinos”.

5) Uchwała Nr XXXI/290/13 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji do spraw budżetowych na 
2013 rok.

6) Uchwała Nr XXXI/291/13 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji do spraw obywatelskich 
na 2013 rok.

7) Uchwała Nr XXXI/292/13 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji do spraw gospodarczych 
na 2013 rok.

8) Uchwała Nr XXXI/293/13 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

9) Uchwała Nr XXXI/294/13 w sprawie nada-
nia nazwy drodze położonej w Święcicach.

10) Uchwała Nr XXXI/295/13 w sprawie usta-
nowienia służebności przesyłu na rzecz NETFALA Ma-
riusz Chmielewski.

11) Uchwała Nr XXXI/296/13 w sprawie wy-
rażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu 
Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

12) Uchwała Nr XXXI/297/13 w sprawie wy-
rażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu 
Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

13) Uchwała Nr XXXI/298/13 w sprawie wy-
rażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu 
Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

14) Uchwała Nr XXXI/299/13 w sprawie przyję-
cia Statutu Związku Komunalnego Utrata.

15) Uchwała Nr XXXI/300/13 w sprawie przyję-
cia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

16) Uchwała Nr XXXI/301/13 w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współ-
fi nansowania lokalnej linii uzupełniającej.

17) Uchwała Nr XXXI/302/13 w sprawie nada-
nia nazwy drodze położonej w Duchnicach.

18) Uchwała Nr XXXI/303/13 w sprawie nabycia 
nieruchomości położonej w Piotrkówku Małym.

19) Uchwała Nr XXXI/304/13 w sprawie wyraże-
nia zgody na zmianę granic "Tarnobrzeskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN" 
w Ożarowie Mazowieckim.

20) Uchwała Nr XXXI/305/13 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

21) Uchwała Nr XXXI/306/13 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

22) Uchwała Nr XXXI/307/13 w sprawie upoważ-
nienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej do zwoła-
nia posiedzenia komisji do spraw obywatelskich.

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

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 31 stycznia 2013r.

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Cennik ogłoszeń/reklam w Informatorze Ożarowskim.

Rozmiar ogłoszenia/reklamy Cena
Cała strona 500 zł
1/2  strony A4 250 zł
1/4 strony A4 125 zł
1/8  strony A4 63 zł
1/16 strony A4 32 zł

KONTAKT:
Informator Ożarowski, ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (22) 731 32 28, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl , e.jastrzebska@ozarow-mazowiecki.pl
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Warunki zatrudnienia:

umowa zlecenie: od  kwietnia do grudnia 2013 r. 
Planowana liczba godzin w tygodniu – 30. 

Wymagania niezbędne:

asystentem rodziny może być osoba, która spełnia 
poniższe wymogi:

1. posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, 

psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca so-
cjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku 
uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub 
rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy 
z dziećmi  lub rodziną lub studiami podyplomowymi 
obejmującymi zakres programowy szkolenia określo-
ny na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej 
roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pra-
cy z dziećmi i lub rodziną, a także udokumentuje  co 
najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodziciel-
skiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona 
ani ograniczona;

3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przy-
padku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika 
z tytułu egzekucyjnego;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

Do zakresu czynności asystenta rodziny należeć 
będzie w szczególności:

− diagnoza sytuacji rodziny,
− opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
− udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich 

sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowe-
go,

− udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu 
problemów socjalnych,  psychologicznych, wychowaw-
czych itp.

− współpraca z pracownikami socjalnymi ośrod-
ka pomocy społecznej oraz innymi podmiotami spe-
cjalizującymi się w działaniu na rzecz dziecka i rodzi-
ny,

− prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy 
z rodziną,

− oraz inne wynikające z art. 15 w/w ustawy i do-
stosowywanie ich do indywidualnych potrzeb rodziny.

Wymagane dokumenty: 

1. Curriculum Vitae,
2. list motywacyjny,
3. dokumenty poświadczające wykształcenie lub 

ukończone kursy i szkolenia,
4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności 

prawnych, korzystania z pełni praw publicznych i nie-
karalności za przestępstwa umyślnie popełnione,

5. stosowne oświadczenia dot. ust. 1 pkt. 2 i 3 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej,

6. oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty należy 
dostarczyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Na-
bór nas stanowisko asystenta rodziny” w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim (pok. 208) 
lub przesłać na adres ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl  
do dn. 20.03.2013r.  do godz. 10:00.

Oferty , które wpłyną po terminie nie będą rozpa-
trywane.

Szczegółowych informacji o naborze udziela Kie-
rownik OPS – Pani Bożena Wronikowska pod nume-
rem telefonu (22) 722 26 73 codziennie w godz. 8:00 
-15:00.

Poszukujemy asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
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HARMONOGRAM

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza rekrutację do 
projektu „Zmieniam swoja przyszłość – aktywna inte-
gracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osiąga-
na poprzez realizację kontraktu socjalnego aktywizu-
jącego społecznie i zawodowo.

Grupę docelową będzie tworzyło 10 osób z terenu 
Gminy Ożarów Mazowiecki, korzystających ze wspar-
cia OPS  w wieku aktywności zawodowej 18 – 65 lat. 
W pierwszej kolejności do udziału w projekcie kwalifi -
kowane będą osoby niepełnosprawne, będące klien-
tami OPS.

W ramach projektu zaplanowano:
1. Konsultacje z psychologiem
2. Konsultacje z doradcą zawodowym
3. Szkolenie z zakresu kompetencji i umiejętności 

społecznych, radzenia sobie ze stresem oraz świado-
mości roli rodzica

4. Kurs zawodowy - opiekunka dziecięca/ pracow-
nik magazynu

5. Inne kursy w ramach posiadanych środków po 
konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym

6. Szkolenie dot. równego statusu kobiet i męż-
czyzn

7. Spotkanie integracyjne
8. Badania profi laktyczne z zakresu medycyny pra-

cy
9. WSPARCIE DOCHODOWE

Przez cały okres realizacji projektu z uczestnikami 
będą współpracowali pracownicy socjalni, którzy pod-
piszą z benefi cjentami kontrakty socjalne.

•TERMIN REKRUTACJI: OD MARCA DO LIPCA 2013 r.
•WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY 
SOCJALNI W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OŻA-
ROWIE MAZOWIECKIMTEL. 22 722 26 73

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Oferujemy  
atrakcyjne warunki – zwrot kosztów dojazdu i wyży-
wienie

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Weź udział w projekcie „Zmieniam swoją przyszłość 
– aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki”

Harmonogram pomiaru prędkości urządzeniem kontrolno-pomiarowym “Fotorapid CM 011”, 
prowadzony na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez Straż Miejską w Ożarowie Mazowieckim 
w miesiącu marcu 2013 r.

Lp . Data Lokalizacja Cel/powód pomiaru
1 11.03 ul. Nowowiejska (statystyka Straży Miejskiej)
2 12.03 ul. Warszawska (zgłoszenia mieszkańców)
3 13.03 ul. Sochaczewska (statystyka Straży Miejskiej)
4 14.03 ul.  Ożarowska (zgłoszenia mieszkańców)
5 15.03 ul.  Strzykulska (zgłoszenia mieszkańców)
6 18.03 ul.  Poznańska (zgłoszenia mieszkańców)
7 19.03 ul.  Nowowiejska (statystyka Straży Miejskiej)
8 20.03 ul.  Świerkowa (zgłoszenia mieszkańców)
9 21.03 ul.  Sochaczewska (statystyka Straży Miejskiej)
10 22.03 ul.  Szeligowska ( prośba radnych)
11 25.03 ul.  Sochaczewska (statystyka Straży Miejskiej)
12 26.03 ul.  Warszawska (zgłoszenia mieszkańców)
13 27.03 ul.  Nowowiejska (statystyka Straży Miejskiej)
14 28.03 ul.  Ożarowska (zgłoszenia mieszkańców)
15 29.03 ul.  Strzykulska (zgłoszenia mieszkańców)
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Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Święcicach

ZAPRASZA
na

DZIEŃ OTWARTY 16.III.2013 w godz. 11:00 – 13:00.
Przedstawiona zostanie Państwu atrakcyjna pre-

zentacja multimedialna pokazująca historię szkoły 
oraz jej aktualne dokonania.

Tego dnia można będzie także obejrzeć naszą 
małą szkołę, klasy, salę gimnastyczną, komputerową 
i całe otoczenie.

Placówka nasza, choć nieduża, nie odbiega stan-
dardem od większych szkół, a wręcz odwrotnie każdy 
uczeń ma zapewnione wszystko, co jest potrzebne do 
jego rozwoju i traktowany jest indywidualnie. Można 
poświęcić mu więcej czasu.

Największym atutem szkoły z ponad 100 – letnią 
tradycją jest spokój, bezpieczeństwo, przyjazny dzie-
ciom klimat i rodzinna atmosfera. Wszyscy się tu zna-
ją i nikt nie jest anonimowy.

Wszechobecny w polskich szkołach problem agre-
sji nas nie dotyczy – nie ma przemocy i od wielu lat 
nie dochodzi do wypadków. Ze spokojem więc może-
cie Państwo powierzyć Wasze pociechy w nasze ręce. 
Na pewno będą tu pod doskonałą opieką. 

Nie będzie też problemu z adaptacją w nowym śro-
dowisku. Robimy wszystko, aby pomóc dzieciom przy-
stosować się do nowych warunków, inspirując i sty-
mulując do funkcjonowania w grupie rówieśniczej. 
Polega to na udzielaniu wsparcia emocjonalnego, 
uczenia radzenia sobie w kontaktach rówieśniczych 
i ćwiczenie postawy asertywnej. Dziecko ma pomoc 
nie tylko psychologa, ale i logopedy.
Rodzicu! – Daj szansę swojemu dziecku. – Przyjdź 
na spotkanie i zapisz je do nas.
Oto inne istotne walory naszej szkoły:

- Dzieci uczą się w klasach z niewielką liczbą 
uczniów na jedną zmianę.

- Korzystają z nowoczesnej pracowni kompute-
rowej i pomocy dydaktycznych – gier edukacyjnych po-
szerzających spostrzegawczość, bystrość, inteligencję 
i samodzielne myślenie.

- Rozwijają swoje zainteresowania i talenty 
w kółku teatralnym, plastycznym i tanecznym.  

- Realizują swoje pasje w prężnie działającym 
kole sportowym – sekcja unihokeja.

- Odbywają się zajęcia karate, a dla dzieci z wa-
dą postawy -korektywa.

- Szkoła uczestniczy w programie unijnym Aka-
demia Przyszłości – te dodatkowe bezpłatne zajęcia 
pozwalają na lepszy rozwój dziecka i wyrównują szan-
se edukacyjne.

Naprawdę warto przyjść.
Serdecznie zapraszamy – odpowiemy na wszystkie 

Państwa pytania.

Szkoła Podstawowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Święcice ul. Poznańska 541
22 722 50 28
spswiecice@wp.pl

Wiktoria Dziuda
Nauczyciel języka polskiego

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW!
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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 termi-
nów konsultacji)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Poznańska 165
II piętro - pokój 213
tel. 22 722 26 73, 22 721 02 80 (do 82), wew. 213

PUNKT KONSULTACYJNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Dzięki Sołtysowi wsi Ołtarzew, Panu Tadeuszowi 
Lubańskiemu, który zawnioskował do budżetu na 
2013 rok, zadanie inwestycyjne pod nazwą: “zakup 
sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ożarowie Mazowieckim”, zakupione zostały, za pra-
wie trzy tysiące złotych, narzędzia Hallingan oraz łom 
NUPLA, a także kaski chroniące ratowników.

Dielektryczne narzędzia są niezwykle ważne pod-
czas akcji strażackich. Służą do wyważania, podważa-
nia, odchylania, odsuwania, odkuwania, rozbrajania 
betonu, konstrukcji kruchych, odkrywania desek, ocie-

pleń, okładzin, wykończeń, zrywania kłódek, wyłamy-
wania drzwi i wielu innych czynności pomocniczych, 
podczas prowadzonych akcji ratowniczo – gaśniczych. 
Nowoczesne kaski stanowią ochronę naszych ratow-
ników.

Serdecznie dziękujemy
W imieniu OSP

Jacek Andrzejczak – Prezes Zarządu OSP
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Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/239/12 z dnia 11 
października 2012 roku, z dniem 1 stycznia powoła-
na została Filia Domu Kultury „Uśmiech” z siedzibą 
w Broniszach przy ulicy Przyparkowej 15. Działalność 
Filii rozpoczęła się od corocznej akcji „Ferie z Uśmie-
chem”. Już w niedzielę 27 stycznia dzieci mogły po-
bawić się na balu karnawałowym, który zaczarował 
wszystkich hasłem „Pora na Mikołaja – stacja Miko-
łajki”.  W dniach od 28 stycznia do 8 lutego dzieci  
bezpłatnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych, te-
atralnych oraz tanecznych, które poprowadziła instruk-
tor Joanna Piotrowska. Dużym powodzeniem cieszyły 
się również warsztaty z fotografi i i animacji fi lmowej 
prowadzone przez Panią Katarzynę Cyniak-Górnecką. 
W okresie zimowym do 3 marca, społeczność lokalna 
ma możliwość uczestniczenia w niedzielnych Mszach 
Świętych o godzinie 12.00. 3 lutego Filię Bronisze od-
wiedziła fi nalistka programu „Mam Talent”, Ania Du-
dek, która wystąpiła z repertuarem piosenek znanych 
i lubianych, jak również zaprezentowała swoje autor-
skie kompozycje. Współpracę z Polskim Związkiem 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Nr 8, rozpoczę-
liśmy 10 lutego Ostatkowym Wieczorkiem Tanecznym 
dla seniorów. W marcu Filia Domu Kultury startuje 
z nowymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Tutaj każdy 
znajdzie coś dla siebie – zapraszamy na zajęcia:

FILIA DOMU KULTURY W BRONISZACH – JUŻ DZIAŁA

zajęcia świetlicowe:  poniedziałek, wtorek, środa –godz. 13.00 – 15.30
poniedziałek:   pianino –godz.13.00 – 18.00, taneczny aerobik godz.18.00 – 19.00
   zajęcia plastyczne– grupa 5 – 7 lat – godz. 16.00 – 17.30
   tworzenie biżuterii – raz w miesiącu – godz.18.00 – 19.30
wtorek:   zajęcia rytmiczne – dla dzieci 4 – 6 lat – godz. 16.00 – 16.30
   zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – godz. 16.45 – 17.45
   zajęcia teatralne – godz. 18.00 – 19.30
środa:    balet dla dzieci – godz.16.00 – 16.45
   zajęcia plastyczne – grupa 8 – 10 lat – godz. 16.00 – 17.30
   zajęcia dla Pań: taniec, pilates, relaks, godz. 18.30 – 19.30
czwartek:   nauka gry na gitarze, godz. 13.00 – 19.00
   ceramika, godz.  17.45 – 18.00
   zajęcia dla dorosłych – robótki ręczne, godz. 18.00 – 19.30

Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: 510 284 791
Filia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00
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W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

7 marca – czwartek – godz. 10.00 
– odbędą się Eliminacje Gminne XXXVI Konkursu 

Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

9 marca – sobota – godz. 9.00 – 14.00 
– dyżur Urzędu Skarbowego.

10 marca – niedziela – godz. 18.00 
– z okazji Dnia Kobiet wystąpi „Kabaret z Konopi”. 

Wstęp wolny!!!

14 marca – czwartek – godz. 16.00 
– Sesja Rady Miejskiej.

16 marca – sobota – 9.00 – 14.00 
– dyżur Urzędu Skarbowego.

17 marca – niedziela – godz. 16.00 
– Koncert Laureatów Eliminacji Gminnych XXXVI 

Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

21 marca – czwartek – godz. 17.30 
– promocja książki pt. „Powiat Warszawski 

Zachodni, Przewodnik Subiektywny” – spotkanie 
organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie 

Mazowieckim i Starostwo Powiatu Warszawskiego 
– Zachodniego. 

Wstęp wolny!!!

24 marca – niedziela – godz. 11.00 – 15.00 - III 
Ożarowski Kiermasz Wielkanocny 

– teren przed budynkiem Domu Kultury 
„Uśmiech” przy Poznańskiej 165. 

W BRONISZACH, ul. Przyparkowa 15

10 marca – niedziela – godz. 15.00 
– Dom Kultury „Uśmiech” oraz Koło Emerytów i 

Rencistów nr 8 zaprasza na  spotkanie  z okazji Dnia 
Kobiet. W programie słowno-muzycznym wspomnie-
nie o Agnieszce Osieckiej  „… a to życie zachodu jest 

warte” . 
Wstęp wolny!!!

17 marca – niedziela – godz. 15.00 
– spektakl Teatru Czarodziej pt. „Smok Wawelski”. 

Wstęp wolny!!!

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

10 marca – niedziela – godz. 14.00 – 17.00 
– „Popołudnie  dla Pań” – z okazji Dnia Kobiet za-

praszamy Panie na bezpłatne porady: stylista, fryzjer, 
wizaż, manicure, indywidualny dobór kosmetyków. 

Wstęp wolny!!!
16 marca – sobota – godz. 8.00 – 13.00 

– Spotkanie integracyjne Związku Niewidomych 
–Okręg Mazowiecki, z okazji zbliżających się Świat 

Wielkanocnych.

17 marca – niedziela – godz. 16.00 
– Wernisaż wystawy konkursu plastycznego „Tra-

dycje wielkanocne na Mazowszu”.
Wstęp wolny!!!

Kalendarium wydarzeń w marcu

Drogi Rodzicu, Przyjacielu Szkoły w Umiastowie!
I ty możesz wspomóc działania Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiej-
skich w prowadzeniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Umiastowie.
Nasze Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego
Nr KRS 0000143664 
Każdy może przekazać 1% swojego podatku od dochodu należnego fi skusowi na organiza-
cję pożytku publicznego

Sam o tym decydujesz ! Pobierz program ze strony www.szkola.umiastow.pl, który ułatwi Ci wypełnienie de-
klaracji podatkowej, program posiada gotowy wpis do przekazania nam Twojego 1 %
UWAGA:
Urząd Skarbowy sam  przekaże 1% podatku należnego na konto organizacji w terminie do 3 miesięcy,  wypeł-
niając samodzielnie prosimy dokładnie podawać nazwę organizacji.
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Od kilku lat, wio-
sną, na terenie naszej 
gminy odbywa się mło-
dzieżowy rajd pieszo-
rowerowy p.n. "Szla-
kiem Naszej Historii". 
Poprzez odwiedzanie 
lokalnych miejsc pa-
mięci narodowej mło-
dzież szkolna uzupeł-
nia wiedzę historyczną 
opisaną w podręczni-
kach. Dzięki temu na-

sze "małe Ojczyzny" opisane słowem w plenerze, czę-
sto przez żywych historii świadków, stają się bliższe 
nam wszystkim.

Twórcą i honorowym Komandorem Rajdu był Jan 
Cierliński. Był, ponieważ odszedł na wieczną wartę 7 
grudnia 2012 roku nie doczekawszy swych 86 urodzin. 
Pamiętamy go jako dociekliwego badacza historii, m. 
in. struktur Polskiego Państwa Podziemnego okresu II 

wojny światowej, oraz wytrwałego propagatora etosu 
Armii Krajowej. Mimo zaawansowanego wieku impo-
nował zaangażowaniem w pracę na rzecz młodzieży, 
budząc patriotyzm z jej szeregach.

Porucznik Jan Cierliński, pseudonim "Wicher", był 
żołnierzem Armii Krajowej VII Obwodu "Obroża" w dru-
żynie dowodzenia (pluton 1744) X kompanii "Kordian" 
w Ursusie. Aktywny w działalności konspiracyjnej lat 
1939-1944 uczestniczył także w Powstaniu Warszaw-
skim 1944 roku. To harcmistrz ZHP, autor publikacji 
wspomnieniowych, człowiek wielokrotnie odznaczany. 
Był Prezesem Koła nr 6 "Helenów" Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK (ŚZŻAK) Okręgu Warszawa - Powiat. 
Jego profi l znaleźć można w Muzeum Historii Mówio-
nej: http://ahm.1944.pl/Jan_Cierlinski. Tegoroczny, 
XXVIII Rajd "Szlakiem Naszej Historii" będzie nosił jego 
imię: porucznika, harcmistrza Jana Cierlińskiego.

Janku, będzie nam Ciebie brakowało - 
- koleżanki i koledzy z ożarowskiego Koła nr 7 "Ja-

worzyn" ŚZŻAK  (WjK)

Rajd w imię Jana Cierlińskiego.

W fi lii naszej gminnej biblioteki w Józefowie od 
2012 roku działa Klub Brydżowy. Powstał z inicjatywy 
okolicznych mieszkańców. Członkowie Klubu znaleź-
li sposób na interesujące spędzanie wolnego czasu, 
a przy okazji wyszli naprzeciw zadaniom określonym 
w strategii rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 
2005-2013 w zakresie zadań związanych z rozwojem 
działalności kulturalnej i promocji aktywności społecz-
no-kulturalnej mieszkańców w czasie wolnym.

Spotkania klubowe odbywają się w czwartkowe wie-
czory. Do klubu może należeć każdy, kto gra w brydża 
lub chciałby się tej gry nauczyć. Doświadczeni gracze 
chętnie przekazują wiedzę i umiejętności młodszemu 
pokoleniu.

Nasi brydżyści wychodzą z założenia, że kwintesen-
cją brydża jest współdziałanie z partnerem na ustalo-
nych zasadach. Zresztą, sama nazwa gry to sugeruje. 
Pochodzi od angielskiego słowa „Bridge’, co oznacza 
„most, pomost”, więc połączenie między dwoma róż-
nymi  brzegami – wprzenośni – międzydwoma umy-
słami, których zadaniem jest wspólne przeprowadze-
nie rozgrywki.

Brydż to gra zarówno towarzyska jak i sportowa. 
Można w nią  grać w gronie rodziny, przyjaciół i zna-
jomych, podobnie jak w wiele innych gier karcianych. 
W naszej bibliotece gramy w brydża towarzyskiego. 
Stali bywalcy klubu panie Anna Ickiewicz i Maria Do-
bosz oraz panowie Jacek Salak i Tadeusz Gołębiewski 
rozegrali już wiele emocjonujących partii. Wszyscy po-
znali się w klubie podczas wspólnego zgłębiania tajni-

Z życia Biblioteki Publicznej

(fot. Wanda Orzechowska)
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ków gry. Dziś, po rocznym treningu ich gra jest dobra, 
a wciąż poszerzają swoją wiedzę i umiejętności prak-
tyczne. Planują uruchomienie kolejnych stolików, aby 
w przyszłości rozegrać mistrzostwa. W tym celu szkolą 
nowych graczy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do 
podjęcia tej intelektualnej przygody w gronie sympa-

tycznych ludzi. Koordynatorką inicjatywy brydżystów 
jest - zawsze otwarta na wszelkie formy współpracy ze 
społecznością lokalną – pani Wanda Orzechowska, 
Kierownik Filii Biblioteki Publicznej w Józefowie.

Agata Dybowska
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, 

Filia w Józefowie

W ostatnią sobotę karnawału – 9 lutego – Ośrodek 
Pomocy Społecznej zaprosił dzieci z Ożarowskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
– na zabawę karnawałową.

Ci, którzy byli nieobecni (a niestety było ich dużo) 
– mogą żałować!

Dzieci bawiły się doskonale, grupa artystyczna AR-
TIS LOGOS przygotowała oryginalny, nowy program m. 
in. sztuczki psa pudelka, który od razu podbił serca 

Zabawa karnawałowa

dzieci. Było wiele konkursów, także dla rodziców. Przy 
dobrej muzyce dzieci i rodzice odpoczywali od co-
dziennych trosk. Dzieci otrzymały maskotki oraz sło-
dycze i napoje.

Bożena Wronikowska 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Najpierw wszyscy wynosiliśmy z największej sali 
zabawki, po to aby było dużo miejsca do tańca, wszy-
scy dmuchaliśmy balony, rozwieszaliśmy pod sufi tem 
sznurki, na których wieszaliśmy serpentyny, przygoto-
wywaliśmy confetti, ustawialiśmy refl ektory z kolorowy-
mi szybkami, dyskotekowe kule i kolumny głośnikowe, 
programowaliśmy konsoletę świetlną, ustawialiśmy 
rzutnik, wybieraliśmy teledyski i piosenki…

Potem wszyscy przebieraliśmy się we wcześniej 
przygotowane stroje – od Księżniczek i Wróżek po-
cząwszy, a na Batmanach, Spidermanach i Zorro 
skończywszy. 

I gdy już byliśmy gotowi zagrała orkiestra…
To był bal! Muzyka grała, światła pulsowały w rytm 

melodii, korowody taneczne krążyły po sali, tu i tam 
pojawiały się kółeczka, przytulone pary poruszały 

się rytmicznie, a nieliczni indywidualiści gdzieś tam 
w kącie podskakiwali samotnie. Mamusie tańczyły 
z synami, tatusiowie z córkami, ciocie z wujkami, bab-
cie z dziadkami, maluchy ze starszakami, wszyscy ze 
wszystkimi…

Były konkursy dla maluchów i starszaków, były kon-
kursy dla rodziców, były nagrody. Był słodki poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców.

Gdy wychodziliśmy z balu nasze głowy były ciężkie 
od wrażeń, ale każdy z nas niósł w ręku kiść koloro-
wych balonów.

Szkoda, że w tym roku karnawał trwał tak krótko. 
Pewnie już niedługo zapomnimy teledysk z koreańskim 
„Gangnam Stylem”, zespół „Weekend” nagra nową pio-
senkę „Ona tańczy dla mnie 2” i wyrośniemy ze strojów, 
ale ten bal będziemy jeszcze długo pamiętać.

TO BYŁ BAL!!!
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Dzieciaki i personel przedszkola w Broniszach 
pięknie dziękują wszystkim rodzicom za wspaniałą, 
wspólną zabawę. Dziękują fi rmie „Cleo party shop” 
za materiały do dekoracji sali i balonikowe zwierząt-
ka. Dziękują DK „Uśmiech” za wypożyczenie sprzętu 

oświetleniowego, a Urzędowi Miejskiemu za wypoży-
czenie multimedialnego rzutnika.

Dziękują wszystkim za BAL!
Przedszkolaki z Bronisz.

Jest w naszym mieście takie miejsce, do którego 
dzieci chodzą bardzo chętnie.

To Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej przy 
ul. Zamoyskiego. Ma ono swoją bogatą historię, 
uczęszczało do niego kilka pokoleń Ożarowian, zatem 
nie potrzebuje się reklamować. Przedszkole wspiera 
rodziny i oczywiście jak przystało na siostry dba o roz-
wój religijny dzieci. Zarówno pracujące w nim siostry 
i nauczycielki świeckie, to bardzo ciepłe, oddane dzie-
ciom osoby.

Siostra Dyrektor, stając często na “głowie”, organi-
zuje wyjazdy do kin, teatrów, na wycieczki edukacyjne. 
Dzięki Jej staraniom dzieci mają piękny i świetnie wy-
posażony plac zabaw oraz sale dydaktyczne. 

Jest tutaj dużo ciekawych zajęć jak: koncerty, za-
jęcia z teatru pantomimy, zajęcia z gliny, pogadanki 
z weterynarzem i ekologiem, język angielski. 

Nasze dzieci są zawsze dobrze przygotowane do 
wszystkich uroczystości, a swoich ról uczą się bardzo 
chętnie.

21 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka seniorzy 
rodzin zostali zaproszeni na uroczystość, która uświet-
niła ich święto. Dodatkowo dzieci wystawiły Jasełka, 
które wcześniej mieli okazję oglądać ich rodzice. Wy-
stawione Jasełka nie miały sobie równych, wzruszenie 
odbierało dziadkom głos, zastąpiły je więc ogromne 
brawa.

Po przedstawieniu dziadkowie dostali od swych 
pociech własnoręcznie wykonane laurki, a podczas 
przygotowanego poczęstunku dzielili się wrażeniami 
i podziwiali swoich wnuków.

Ale to nie wszystko czym nasze przedszkole może 
się pochwalić. Przedszkole we współpracy z rodzica-
mi zwraca uwagę na talenty dzieci. Biorą one udział 
w różnych konkursach i zajmują tam wysokie miejsca. 
Ostatnio na ogłoszony Międzyprzedszkolny Konkurs 
Plastyczny “Mój pluszowy miś”, zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową Nr 41 im. Stanisława Staszica 
w Warszawie, Siostra Dyrektor zgłosiła prace rysunko-
we naszych dzieci.

Z dumą informujemy, że wśród 19-tu zgłoszonych 
do konkursu przedszkoli, aż czworo dzieci z naszego 
przedszkola zostało jego laureatami.

Nasze Przedszkole
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Jeszcze nie przebrzmiały echa Jasełek, a już 
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Umiastowie zaczęli przygotowania do 
przyjęcia w progach szkoły seniorów ich rodzin.

Każdemu z nas wiadomo, że życie bez babci i dziad-
ka byłoby mniej ciekawe, pozbawione wielu niespo-
dzianek i tej cudownej, bezinteresownej miłości, którą 
otaczają swoje wnuczęta. Dlatego też przedstawienia 
dla nich zostały wybrane bardzo starannie, a na ich 
przygotowania poświęcono wiele czasu.

21 stycznia do naszej szkoły z okazji Dnia Babci 
i Dziadka przybyli zaproszeni goście. Z niecierpliwo-
ścią oczekiwali na występy swoich wnuków. Dzieci 
z oddziału przedszkolnego przekazały swoje uczucia, 
recytując wiersze i śpiewając dla zebranych piosen-
kę.Występ najmłodszych został przyjęty bardzo ciepło 
i nagrodzono go gromkimi brawami. Klasa pierwsza  
zaprezentowała spektakl pt. ,,Bardzo lubimy spę-
dzać z Wami czas”. Widać było, że dzieci odczuwają 
satysfakcję i radość, występując przed tak zacnym 
gronem. Ich wysiłek także został doceniony i przyjęty 
z zadowoleniem. ,,Familiada” – tak brzmiał tytuł in-
scenizacji przygotowanej przez klasę drugą i trzecią. 
Rywalizująca w niej drużyna babć i dziadków wniosła 
wiele humoru. Wybuchy śmiechu były dowodem, że 

przedstawienie bardzo się podoba. Zaśpiewana przez 
wszystkich naszych ,,aktorów” piosenka z najpiękniej-
szymi i najlepszymi życzeniami, zakończyła część arty-
styczną. Po niej wnuki wręczyły swoim kochanym Bab-
ciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki 
i zaprosiły na spotkanie przy herbacie.

Następnym etapem w życiu szkoły i naszych 
uczniów był karnawałowy bal. To wydarzenie co roku 
jest wielką atrakcją ze względu na przebrania, pięk-
ne stroje i niecodzienną atmosferę. W tym roku bal 
był prowadzony przez nauczycielki pracujące w szko-
le. Zabawy i konkursy prowadziła pani Jadwiga Bień-
kowska, loterię fantową zorganizowała pani Beata 
Truszkowska, oprawa muzyczna leżała w gestii pani 
Agnieszki Grabowskiej. Dzieci bawiły się doskona-
le, chętnie uczestniczyły w konkursach, z zapałem 
oddawały się zarówno tańcom w kole, we dwoje, jak 
i indywidualnym. Zmęczenie po krótkim odpoczynku 
szybko mijało i z nową energią można było powtórnie 
przystąpić do wspólnej zabawy. Wspaniałą atmosferę 
balu na pewno utrwali wspólnie zjedzona pizza, wylo-
sowane maskotki i radosne wspomnienia.

Jadwiga Bieńkowska

Najciekawsze wydarzenia

II miejsce – Zuzanna Paleczna
III miejsce – Bartosz Witkowski
wyróżnienie – Antonina Bozik
wyróżnienie – Maja Gajewska

W dniu 24 stycznia 2013 r. dzieci zostały zaproszo-
ne do organizatora konkursu na Uroczystą Galę, pod-
czas której otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody 
– oczywiście piękne PLUSZOWE MISIE.

A wszystko to jest zasługą cichych i skromnych 
kobiet w habitach, ich ogromnego zaangażowania 
w edukację naszych dzieci. 

Są za skromne, by same się chwalić, więc tą drogą 
IM dziękujemy.

Rodzice
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Karnawał to fantastyczny czas dla dorosłych, ale 
również i dla dzieci. Tegoroczny był  niestety bardzo 
krótki, pożegnaliśmy go na plenerowej imprezie – 
Balu Przebierańców, zorganizowanej po raz pierw-
szy w naszej gminie na lodowisku. 

Korsarz, Batman, Wróżka i inne bajkowe posta-
ci spotkały się na tafl i sztucznego lodowiska przy 
Szkole Podstawowej w Ożarowie Mazowieckim, któ-
re posłużyło za parkiet do tańca. Do zabawy zachę-
cał profesjonalny wodzirej, wspierany przez niemniej 
profesjonalnego klauna, stwarzając pomimo zimowej 
aury gorącą atmosferę. W ich działaniach spełniło 
się powiedzenie, iż dobra muzyka łączy pokolenia bo-
wiem znakomicie bawili się wspólnie dzieci, młodzież 
i dorośli. Całość okraszona była licznymi konkursami 
z nagrodami, a wręczali je razem z Burmistrzem Paw-
łem Kanclerzem radni - Anna Bartoszewicz i Andrzej 
Cichal. Na zmęczonych zabawą czekała ciepła herba-
ta przygotowana przez Ewelinę Antoniak. Najbardziej 
oczekiwanym momentem był wybór Królowej i Króla 
Balu. Po burzliwej dyskusji Jury konkursowe wybrało 
Panią Jadwigę Tomaszewską oraz Pana Bogdana Ta-
bakę.  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział 
i wspólnie z Królową i Królem Balu zapraszamy już na 
kolejny..... za rok. 

Reportaż z Karnawałowego Balu Przebierańców 
można obejrzeć w serwisie Gminy Ożarów Mazowiecki 
www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce Galeria.

Leszek Tokarczyk

Karnawałowy Bal Przebierańców

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Gminy -  www.ozarow-mazowiecki.pl 
oraz naszego profi lu na Facebooku -  http://www.facebook.com/UrzadMiejskiwOzarowieMazowieckim 
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W dniu 21 lutego bieżącego roku w Domu Kultury 
“Uśmiech” odbyła się uroczystość wręczenia Medali 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat, są 
nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 
16.10.1992 r. specjalnym medalem przyznawanym 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on 
kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której 
z jednej strony jaśnieje napis: “ZA DŁUGOLETNIE PO-
ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”, a z drugiej strony widnieją dwie 
srebrzyste róże. 

W dniu 21 lutego 2013 r. Medal za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie otrzymali Państwo: Marianna i Eu-
geniusz Pisarscy, Romana i Zdzisław Wójcik, Barbara 
i Tadeusz Zgutka. W imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej odznaczenia wręczał Burmistrz Paweł 
Kanclerz. Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim re-
prezentował Wiceprzewodniczący Pan Tadeusz Szmi-
giel. Uroczystości Złotych Godów Małżeńskich trady-
cyjnie swoją obecnością zaszczycił ksiądz Jan Latoń, 
Proboszcz Parafi i Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Ma-
zowieckim. 

Jubilaci otrzymali od Burmistrza listy gratulacyjne, 
bukiety kwiatów oraz pamiątkowe dyplomy. Ksiądz 
proboszcz podarował Odznaczonym różańce oraz ob-
razki przedstawiające Świętą Rodzinę. 

W imieniu Jubilatów Pan Tadeusz Zgutka podzięko-
wał za przygotowanie uroczystości oraz wręczył Panu 
Burmistrzowi pamiątkową tabliczką. 

W Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich uczest-
niczyli najbliżsi odznaczonych, sąsiedzi i znajomi. Był  
tort weselny i gromkiego sto lat dla Jubilatów. 

Ze względu na długą procedurę zgłoszeniową, oso-
by, które mają w rodzinie, wśród swoich znajomych 
pary obchodzące 50 rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego prosimy o zgłaszanie jubilatów do Urzędu 
Stanu Cywilnego. Zgłoszenie powinno zawierać imio-
na i nazwiska jubilatów oraz odpis skrócony aktu mał-
żeństwa jeżeli związek małżeński zawierany był w in-
nej gminie.  

Jolanta Dragan 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Ożarowie Mazowieckim 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
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Zapraszamy do udziału w konkursie kulinar-
nym na najładniejsze i najsmaczniejsze ciasto 
wielkanocne. Dla laureatów przewidziane są 
atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN KONKURSU
1. Celem konkursu jest popularyzacja trady-

cji ludowej na wypieki wielkanocne oraz integra-
cja środowisk Gminnych.

2. Konkurs kierowany jest do osób dorosłych 
(powyżej 18 roku życia) z Gminy Ożarów Mazo-
wiecki. 

3. Przedmiotem konkursu są tradycyjne cia-
sta wielkanocne:

− mazurek wielkanocny,
− babka wielkanocna,
− inne ciasta wielkanocne.
4. Do każdego wypieku powinna być dołą-

czona  metryczka wykonawcy i przepis.
5. Ocenie podlegać będą:
− estetyka wypieku, 
− dekoracja ciast,

− walory smakowe wypieku, 
− zgodność z tradycją.
6. Ostateczny termin zgłoszenia z wypiekiem 

w godz. 11.00 – 13.00 w dniu 24 marca w Domu 
Kultury “Uśmiech” w Ożarowie Mazowiecki przy 
ul. Poznańskiej 165. 

7. Oceny dokona specjalnie powołana komi-
sja konkursowa w dniu Kiermaszu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

o godzinie 14.00 w dniu imprezy (24 marca pod-
czas Kiermaszu).

2. Wszystkie wypieki dostarczone na kon-
kurs przechodzą na własność organizatora, który 
w dniu imprezy przygotuje ich ekspozycję i de-
gustację dla uczestników kiermaszu o godzinie 
14.00.

3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga orga-
nizator.

Organizator
Dom Kultury „Uśmiech”

w Ożarowie Mazowieckim

KONKURS NA CIASTO WIELKANOCNE
24 marca 2013 roku

III OŻAROWSKI KIERMASZ WIELKANOCNY

Sami swoi w Ożarowie Mazowieckim

Chyba wszyscy lubimy, kiedy jest o nas 
głośno, zwłaszcza, kiedy mówią o nas 
dobrze. Po to właśnie powstała audycja 
„Sami swoi” w Radiu KIM. Mieszkań-
cy Gminy województwa mazowieckiego 
zaprezentowali swoją małą ojczyznę na 
radiowej antenie. 27 lutego goście 
z Gminy Ożarów Mazowiecki, nale-
żącej do Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego gościli w Radiu KIM.

W audycji „Sami swoi” pracownice Urzędu Miej-
skiego – Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik oraz Anna Fe-
doryk opowiedziały słuchaczom Radia KIM, jak cie-
kawym miejscem z tradycjami i historią jest Ożarów 
Mazowiecki. Z audycji Nasi odbiorcy dowiedzieli się 
dlaczego warto zamieszkać na terenie Gminy, jakie 
atrakcje czekają na mieszkańców i zwiedzających. 

Ożarów Mazowiecki położony jest przy trasie S8, 
która idealnie uzupełnia się z komunikacją miejską 
ZTM oraz koleją. To miejsce, w którym na co dzień, 
korzystać można z wielu aktywności. Dom Kultury 
„Uśmiech” posiadający już dwie fi lie w Broniszach 

oraz Józefowie oferuje szeroki wachlarz za-
jęć od nauki gry na pianinie, zajęcia plastycz-
ne, kursy tańca dla dzieci ale i bezpłatnie dla 
seniorów. Pływalnia Miejska wyposażona  
w bogaty zestaw urządzeń wodno - rekre-

acyjnych, umieszczonych w kilku base-
nach o różnej głębokości i temperatu-
rze wody wraz z sauną jest idealnym 
miejsce na aktywne spędzania czasu. 

Gmina wspiera rozwój inicjatyw społecznych, wśród 
nich sport dzieci i młodzieży poprzez program dotacji 
m.in. uczniowskich klubów sportowych. Podczas au-
dycji wspomniano o  historii Ożarowa, o mistrzu olim-
pijskim Januszu Kusocińskim pochodzącym z tych 
terenów oraz współczesności - powstającej atrakcji 
regionu - 14 metrowym tunelu aerodynamicznym. 

Podczas audycji towarzyszyła Nam muzyka mło-
dych artystów pochodzących z Ożarowa Maz. Kariny 
Kowalczyk,  zespołu DOT i akordeonisty Łukasza Brze-
ziny.

Serdecznie zapraszam do wysłuchania audycji na 
stronie  www.radio-kim.pl. 
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z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim
§1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim w jednomandatowym okrę-
gu wyborczym nr 8,

§ 2. W okręgu wyborczym wybiera się jednego radne-
go.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na dzień 21 kwietnia 
2013 r.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czyn-
ności wyborczych przewidzianych w ustawie z dnia 16 lipca 

ZARZĄDZENIE Nr 61 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Termin wykonania 
czynności wyborczej Treść czynności

do dnia 20 lutego 2013 r. podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów 
uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

do dnia 2 marca 2013 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o granicy i numerze 
okręgu wyborczego oraz limbie wybieranych   radnych w okręgu, w którym zarządzono wybory uzupełnia-
jące oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazowieckim zawiadomienie       Komisarza 
Wyborczego w Warszawie o utworzeniu komitetu wyborczego   oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów 
na radnych

do dnia 4 marca 2013 r. zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Warszawie kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Ożarowie Mazowieckim

do dnia 7 marca 2013 r. powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazo-
wieckim

do dnia 22 marca 2013 r. do 
godz. 24.00 zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazowieckim list kandydatów na radnych

do dnia 29 marca 2013 r. zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 31. marca 2013 r. podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia burmistrza, informacji O numerach i grani-
cach obwodów głosowania oraz oznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

do dnia 6 kwietnia 2013 r.
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej, informacji o za-
rejestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierającej numery list, skróty nazw komitetów, dane o 
kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów

do dnia
7 kwietnia 2013 r.

powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą obwodowych komisji wyborczych sporządzenie spisu 
wyborców oraz powiadomienie wyborców o miejscu i czasie jego udostępnienia

do dnia
11 kwietnia 2013 r. składanie wniosków o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 
19 kwietnia 2013 r. 
do godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej

do dnia 
20 kwietnia 2013 r. przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych spisów wyborców

21 kwietnia 2013 r, 
od godz. 8.00 do godz. 22.00 głosowanie

1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stano-
wiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze 
miasta i gminy Ożarów Mazowiecki.

KALENDARZ WYBORCZY

Wojewoda Mazowiecki

21 kwietnia br. odbędą się wybory uzupełniające 
do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. Jak infor-
mowaliśmy, w listopadzie zmarła radna Maria Skornia 
-Roszij.  Na styczniowej  sesji Rada Miejska podjęła 
uchwałę o wygaszeniu mandatu zmarłej Marii Skorni 
-  Roszij. Zgodnie z ordynacją wyborczą w ciągu 3 mie-

sięcy muszą odbyć się wybory. Osoba, którą miesz-
kańcy wybiorą na radnego, pełnić tę funkcję będzie 
przez półtora roku. Jesienią 2014 roku czekają nas 
wybory samorządowe.

Wybory uzupełniające w Gminie Ożarów Mazowiecki
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POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

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
czwartki i piątki w godz. 12.00 - 16.00

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje 
można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 165, tel. (22) 731-32-23 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313

OFERTA PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJ-
NEGO UZALEŻNIEŃ

KONSULTACJE INDYWIDUALNE I GRUPY WSPARCIA

PONIEDZIAŁEK
17.00 – 18.00 
Konsultacje indywidualne z terapeutą
18.00 – 20.00 
Grupa wsparcia dla początkujących – zajęcia z tera-
peutą
Miejsce: Punkt Konsultacyjno – Informacyjny UZALEŻ-
NIEŃ 
ul. Poznańska 167A

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 !!!

ŚRODA
16.00 – 20.00 
Spotkania z terapeutą dla osób z długim stażem abs-
tynenckim
Miejsce: Punkt Konsultacyjno – Informacyjny UZALEŻ-
NIEŃ 
ul. Poznańska 167A

PIĄTEK
15.00 – 16.30 Zajęcia dla młodzieży - Grupa I
16.30 – 19.00 Zajęcia dla młodzieży - Grupa II
Miejsce: Punkt Konsultacyjno – Informacyjny UZALEŻ-
NIEŃ 
ul. Poznańska 167A

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ 
22 722 20 09 – każda środa w godz. 1800-1930

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!
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Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znalezienia psa:
1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, podając dokład-

ne dane dotyczące zaginięcia (datę, opis psa) oraz swoje dane. 
2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska czy zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, to 

zgłosić zaginięcie pod numer telefonu, który jest podany w kąciku adopcyjnym Informatora, oraz Straży Miejskiej 
22-721-26-50

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

Wydział  Ochrony Środowiska i Rolnictwa (22) 731-32-37
Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe domy. Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy.
Telefony kontaktowe:
507-415-468, 602-655-645 po 17.00

KĄCIK ADOPCYJNY

Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

NutekPusia Szarki Świątek

CzikaLisek Książę Una

Bruno Lucek Flora Frugo






