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Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Dom Kultury „Uśmiech”
� 12 grudnia w godz. 10:00 - 12:30  odbyło się spo-

tkanie zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Stanowiło ono zakończenie projektu pt. ''Zmie-
niam swoją przyszłość” mającego na celu aktywną 
integrację społeczną w Gminie Ożarów Mazowiecki 

� 13 grudnia Spotkanie Opłatkowe zorganizowała 
Świetlica Środowiskowa przy Parafi i Miłosierdzia Bo-
żego 

� 16 grudnia odbyły się warsztaty świąteczne dla 
dzieci i rodziców

� 17 grudnia  udostępniono salę konferencyjną na 
spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy  

� 20 grudnia o godz. 11:00 odbyło się Spotkanie 
Opłatkowe Kombatantów

� 20 grudnia o godz. 17:30 zorganizowano w sali 
widowiskowej Domu Kultury "Uśmiech" Spotkanie 
Opłatkowe słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Uświetnił 
je występ zespołu „Ożarowskie Kumoszki” 

KULTURA
� 23 grudnia Zarząd Koła Łowieckiego „Jeleń” zor-

ganizował spotkanie wigilijne dla członków koła
� 28 grudnia odbyła się Sesja Rady Miejskiej 
� 28 grudnia w sali konferencyjnej odbyło się Spra-

wozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Człon-
ków Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 75

� 30 grudnia w Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go została odprawiona Msza Święta, podczas której 
śpiewała światowej sławy śpiewaczka, solistka Teatru 
Wielkiego i Filharmonii Narodowej pani Nina Nowak, 
przy akompaniamencie organowym pana Błażeja 
Knopek. Po Mszy Świętej  artystka zaprezentowała 
wspaniały koncert pt. „Najpiękniejsze kolędy polskie 
i międzynarodowe”. 

� 5 stycznia o godz. 14:00 odbyło się Spotkanie 
Opłatkowe członków Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów (Koło nr 8 w Ożarowie Mazo-
wieckim)

� 6 stycznia zespół ludowy "Ożarowiacy" wziął udział 
w Orszaku Trzech Króli

� z wykonawcą: Wydawnictwo „Komograf” Małgo-
rzata Zagulska z siedzibą w Jawczycach na wykona-
nie usługi druku miesięcznika Informator Ożarowski w 
2013 r.

za cenę ofertową brutto: 58.608,00 zł
� z wykonawcą: PGE Obrót S.A. Oddział w Warsza-

wie na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic 
na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

cena jednostkowa brutto za kWh – oświetlenie 
uliczne - 0,2851 zł

cena jednostkowa brutto za kWh – pozostałe 
obiekty – 0,2996 zł

cena ofertowa brutto: 28.168,44 zł
� z wykonawcą: OPTIMA PARTNERS Sp. z o.o. Sp. K. 

z siedzibą w Warszawie na zarządzanie projektem pn. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkań-
ców Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 85.800,00 zł (współfi nan-
sowanie przez UE)

� z wykonawcą: P.P.U.H. „OKNO-BUD” z siedzibą 

w Sochaczewie na budowę budynku wielorodzinnego 
komunalnego z instalacjami i infrastrukturą technicz-
ną przy ul. Poznańskiej w Ożarowie Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 2.204.876,79 zł
� z wykonawcą: PEKUM S.A. z siedzibą w Go-

styninie na roboty uzupełniające do umowy 
Nr RZP.272.56.45.2012 z dnia 15.10.2012 r. doty-
czące odnowienia odwodnienia w miejscowości Świę-
cice

za cenę ofertową brutto: 37.000,00 zł
� z wykonawcą: Zakład Remontowo-Budowlany 

„ELLA” Bronisław Gawrylczyk z siedzibą w Sochacze-
wie na budowę sali dydaktyczno-rekreacyjnej przy bu-
dynku przedszkola w Józefowie

za cenę ofertową brutto: 258.528,37 zł
� z wykonawcą: Budownictwo REKORD Nierucho-

mości Sp. z o.o. i Sp. K. w Warszawie na rozbudowę 
i remont budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Poznań-
skiej 135 w Ożarowie Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 3 308 700, 00 zł

Podpisano umowy:

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

INWESTYCJE I REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

� Przebudowę ul. Kierbedzia w Ożarowie Mazo-
wieckim 

znak postępowania: RZP.271.1.2013 

� Ponadto 14 stycznia 2013 r. wszczęto postępo-
wanie poniżej 14 tys. euro na Oznakowanie pionowe 
i poziome dróg gminnych. Pożądany termin realizacji 
zamówienia 28.02.2014 r.
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� 6 stycznia o godz. 19:00 odbył się Koncert Nowo-
roczny w sali bankietowej Hotelu Mazurkas. Podczas 
koncertu publiczność wysłuchała musicali wszechcza-
sów i CO-OPERY, prapremierowego projektu do muzyki 
Marcina Nierubca i słów Michała Zabłockiego. Wystą-
pili soliści: Justyna Reczeniedi, Krystian Krzeszowiak 
oraz Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłow-
skiego w Zamościu pod dyrekcją Tadeusza Wicherka, 
która jest najstarszą Orkiestrą Symfoniczną w Polsce. 
Powstała 20 lat przed Filharmonią Narodową, 4 listo-
pada 1881  roku.

� 9 stycznia spotkanie Gminnego Zespołu Interdy-
scyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. 

� 10 stycznia o godz. 17:30 odbyło się spotkanie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchacze mieli okazję 
uczestniczyć w wykładzie pt. "Fazy i etapy rozwoju psy-
chosomatycznego człowieka z naciskiem na fazę roz-
woju średniej i późnej dorosłości". Wykład poprowadził 
pan Igor Siedlecki, psycholog, doktorant na Wydziale 
Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania 
w Warszawie.

� 12 stycznia wynajęto salę na pokaz kolektorów 
słonecznych

� 13 stycznia o godz. 15:00 w kościele p. w. Królo-
wej Apostołów w Ołtarzewie odbył się Wieczór Kolęd, 
w którym wystąpiły zespoły działające przy Domu Kul-
tury „Uśmiech” ("Ożarowiacy", Zespół Seniorów "Oża-
rowskie Kumoszki" oraz chór "Ab Imo Pectore")

� 13 stycznia odbył się XXI Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Jak co roku w Domu Kultu-

ry "Uśmiech" znajdował się sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 28 wolontariuszy kwestowało na 
rzecz ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej 
seniorów. Udało się zebrać 13 770,77 złotych! Poczę-
stunek dla wolontariuszy i sztabu zapewnili: pan Cze-
sław Kisza - dyrektor Hotelu Mazurkas, pani Karolina 
Badenko  - właścicielka "Cukierni Ożarowskiej" oraz 
pan Romuald Wilczyński – właściciel pizzerii "Jerry" 

� 16 stycznia Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego zorganizował szkolenie dla rolników.

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

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie
� 15 grudnia Polski Związek Niewidomych – Okręg 

Mazowiecki zorganizował spotkanie dla członków, 
podopiecznych i zaproszonych gości z okazji zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia.

� 16 grudnia odbył się Kiermasz Świąteczny. Ozdo-
by świąteczne zostały wykonane przez dzieci z pra-
cowni malarstwa sztalugowego i rzeźby, oraz dzieci 
i dorosłych z pracowni robótek ręcznych. Podczas 
kiermaszu dzieci z teatralnej grupy Domu Kultury 
,,Uśmiech” w Józefowie wraz z zespołem seniorów 
,,Wesołe Wdówki” zaprezentowały jasełka pt. „Dawno 
temu w Judei”.

� 11 stycznia spotkanie Artystów Plastyków ,,Grupa 
Koloryt” zrzeszonych przy Domu Kultury ,,Uśmiech” 
w Józefowie.

� 13 stycznia odbył się karnawałowy wieczorek ta-
neczny Seniorów.

OŚWIATA
� W dniu 14 grudnia w Przedszkolu Publicznym Nr 

2 w Ożarowie Mazowieckim zakończyła się akcja cha-
rytatywna „Gwiazdeczka”. Głównym celem akcji była 
zbiórka słodyczy dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej 
przy Parafi i Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazo-
wieckim.

� W dniu 14 grudnia w Przedszkolu Publicznym 
w Józefowie z inicjatywy Rady Rodziców odbyło się 
przedświąteczne spotkanie integracyjne, w którym 
udział wzięli: wychowawczynie, rodzice i rodzeństwo 
dzieci z grupy II. Podczas spotkania przy dźwiękach 
znanych kolęd wszyscy wykonywali ozdoby i dekoracje 
świąteczne oraz wypiekali świąteczne pierniki

� W dniu 18 stycznia w Szkole Podstawowej Nr 1 
im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 
odbyło się Święto Szkoły. Dla uczniów klas 0-III został 
zorganizowany konkurs sportowy. Nagrody w postaci 
pucharów zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

� W dniu 19 grudnia w Przedszkolu Publicznym Nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim we wszystkich grupach 
odbyły się spotkania wigilijne przy choince. W tym wy-

jątkowym dniu dzieci obejrzały przedstawienie jaseł-
kowe w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 
oraz Szkoły Podstawowej Nr 2. Po jasełkach dzieci po-
dzieliły się opłatkiem. 

� W dniu 20 grudnia w Przedszkolu Publicznym w 
Józefowie odbyły się Uroczystości Jasełkowe. Dzieci 
wystawiły przedstawienie pt.: „Boże Narodzenie”. Mali 
aktorzy donośnie recytowali i śpiewali kolędy. Wielu 
rodziców nie ukrywało wzruszenia. Wychowawczynie 
przeczytały fragment Pisma Świętego, złożyły rodzi-
com życzenia, podzielono się opłatkiem. Po uroczy-
stości rodzice zorganizowali dla dzieci słodki poczę-
stunek.

� We wszystkich szkołach na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki odbyły się Jasełka oraz spotkania wigilij-
ne.  

� Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szere-
gów w Płochocinie uczęszczające na świetlicę szkol-
ną, pod okiem swoich wychowawców, wykonywały 
pomysłowe i piękne ozdoby świąteczne, które zostały 
przekazane na kiermasz świąteczny zorganizowany 
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przez kierownika świetlicy p. Monikę Prybę. Pieniądze 
zebrane podczas kiermaszu przeznaczone zostaną 
na doposażenie świetlicy. 

� W dniu 21 grudnia w Szkole Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie w ramach działań 
integracyjnych nauczyciele wraz z uczniami zorganizo-
wali szkolny koncert kolęd i pastorałek oraz przedsta-
wienie Jasełka 2012.

� W dniu 14 stycznia w Przedszkolu Publicznym Nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim został ogłoszony rodzin-
ny konkurs plastyczno – techniczny pt. „Barwy zimy”. 
Konkurs jest kontynuacją cyklu „Cztery pory roku”.

� W dniu 16 stycznia dzieci z grupy II z Przedszko-
la Publicznego w Józefowie brały udział w zajęciach 

bibliotecznych pt. „Zima w poezji i literaturze dziecię-
cej”. Dzieci wysłuchały utworów Marii Konopnickiej.

� W dniu 17 stycznia dla dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego w Józefowie odbył się konkurs plastyczny pt. 
„Laurka dla Babci i Dziadka”. Prace zostały wykonane 
różnymi technikami. Wyróżnione laurki zostały wyeks-
ponowane na wystawie w przedszkolnej szatni.

� W dniu 17 stycznia na terenie Przedszkola Pu-
blicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim odbyły się 
warsztaty dla rodziców, które zostały przygotowane 
przez Panią psycholog. Tematem warsztatów było "Re-
agowanie na nieposłuszeństwo. Karanie i nagradza-
nie dzieci".

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXX/277/12 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

Uchwała Nr XXIX/278/12 w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Uchwała Nr XXX/279/12 w sprawie powołania 
Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Ma-
zowieckim.

Uchwała Nr XXX/280/12 w sprawie ustanowie-
nia służebności przesyłu na rzecz HAWE TELEKOM Sp. 
z o.o.

Uchwała Nr XXX/281/12 o zmianie uchwały 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakre-
su świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXX/282/12 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała Nr XXX/283/12 w sprawie uchwały bu-
dżetowej na rok 2013 Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała Nr XXX/284/12 o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy 
Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2013 roku.

Uchwała Nr XXX/285/12 w sprawie określenia 
jednostek budżetowych gromadzących dochody na 
wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania pla-
nu fi nansowego dochodów i wydatków nimi fi nanso-
wanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdza-
nia.

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).

Zapraszamy słuchaczy Ożarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku do uczest-
nictwa w zajęciach informatycznych „Ob-
sługa komputera z dostępem do interne-
tu” (dwa poziomy do wyboru: podstawowy 
i średnio zaawansowany).

Zajęcia prowadzone będą w Gimna-
zjum w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2. 

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 
2013 r.

Zajęcia informatyczne dla słuchaczy 
Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zapisy prowadzone są do 22 lutego br.

Informacje i zapisy - p. Anna Fedoryk, 
tel. 22 731 32 57, Urząd Miejski w Oża-
rowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, 
III p., p.312

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Projekt realizowany jest w ramach działania 8.3. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclu-
sion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyj-
ne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Głównym celem Projektu jest zapewnienie dostępu 
do Internetu 300 gospodarstwom domowym w Gmi-
nie Ożarów Mazowiecki zagrożonym wykluczeniem 
cyfrowym z powodu niepełnosprawności lub trudnej 
sytuacji materialnej, a także rodzinom zastępczym. 
Projekt obejmuje również zakup sprzętu komputero-
wego i zapewnienie dostępu do sieci Internet w 6 jed-
nostkach podległych (szkołach podstawowych i gim-
nazjach).

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby nie po-
siadające komputera z dostępem do Internetu, speł-
niające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

· orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równo-
ważne (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 Projek-
tu dostępne są na stronie www.ozarow-mazowiecki.
pl (w zakładce Z Europą w tle/Projekty - POIG) oraz 
w Biurze Projektu: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Ma-
zowiecki, tel. 22 731 32 00, 22 731 32 28

Wypełnione formularze należy składać w terminie 
do 31.03.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 (biuro podawcze) 
lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu 
Miejskiego).

Wartość Projektu:  3 008 788,25 zł
Dofi nansowanie:  2 557 470,01 zł – 85%
Okres realizacji:  do 30.09.2014 r.

Urząd Miejski

USUWANIE ETERNITU

Informujemy, że przedłużony został termin naboru do Projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki” 

do 31 marca 2013 r.

Informujemy, że w 2013 roku będziemy 
kontynuować usuwanie odpadów zawierających az-
best z terenu Gminy, zgodnie z przyjętym w 2009 
r. Programem usuwania wyrobów zawierających az-
best z terenu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na 
lata 2009 – 2032. 

Mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć da-
chowych z eternitu lub odbiorem eternitu już zdjętego 
mogą składać wnioski w biurze podawczym Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. Wnioski będą 
rozpatrywane zgodnie z kolejnością złożenia do wyczer-
pania środków na dany rok. Wnioski można pobrać w 

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kolejowa 2, 
pokój nr 109 lub ze strony www.ozarow-mazowiecki.pl, 
zakładka-Ochrona środowiska.

Prace obejmujące demontaż, transport i utylizację 
wyrobów zawierających azbest są bezpłatne. Właściciel 
obiektu ponosi koszty nowego pokrycia dachu. 

Osoby planujące demontaż eternitu składają 
wypełniony wniosek wraz z kopią wniosku o zgłoszenie 
robót niewymagających pozwolenia na budowę/
rozbiórkę, złożonego w Starostwie Powiatu Warsza-
wskiego Zachodniego.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na 
celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego ta-
kimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zi-
mowa, opady śniegu czy gołoledź. 

 Za organizację i koordynację utrzymania dróg 
w okresie zimy w stopniu zależnym od zaistniałych wa-
runków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza 
technicznego (sprzętowo-materiałowego) na terenie 
miasta i gminy odpowiedzialni są :

1. Za drogi krajowe – Trasa Poznańska: Gen-
eralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 
w Warszawie, Rejon w Ożarowie Mazowieckim, 
ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 
22 722-32-73, 22 722-32-79.

2. Za drogi wojewódzkie, ulice: Ożarowska, Ko-
notopska, Strzykulska, Ceramiczna, Umiastowska, Li-
powa, Warszawska, Fabryczna, Rokicka - Mazo wiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, rejon Grodzisk Mazo-
wiecki, tel. 22 755-59-46 lub  22 755-51-17 . 

3. Za drogi powiatowe, ulice: Piwna, Rajdowa, 
Piastowska, Sochaczewska, Nowowiejska, Macie-
ja Rataja - Zarząd Dróg Powiatowych Komunikacji 
i Transportu, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, tel. 22 722-13-80 .
4. Za drogi gminne: Urząd Miejski w Ożarowie 

Mazowieckim, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa tel. 22 722-22-07 wewn. 235,236,237,264 oraz 
Naczelnik Wydziału: Robert Głazowski 605550150, 
Pracownicy: Zdzisław Lewandowski 661661680, 
Renata Galbarczyk 609545585, Piotr Trentowski 
609661680, Katarzyna Rykowska 609107109.

Drogi objęte programem zimowego utrzymania 
należące do UM w Ożarowie Mazowieckim zaliczane 
są do dwóch kategorii: 

� drogi objęte stałym utrzymaniem (strategi czne 
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.

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki 
w sezonie 2012/2013.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do 
produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

· w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 
2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od 
miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 
31 stycznia 2013 r.,

· w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierp-
nia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wój-
ta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od 
miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 
31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku okre-
ślonego na 2013 r.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wnio-

sku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia 

wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo 

przelewem na rachunek bankowy podany we wnio-
sku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można po-
brać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, 
ul. Kolejowa 2 lub na stronie internetowej gminy www.
ozarow-mazowiecki.pl, Biuletyn Informacji Publicznej/
poradnik interesanta/ sprawy według kategorii/rolnic-
two.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
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Ożarów Mazowiecki  15.01.2013 r.
Ogłaszam przetarg na sprzedaż niżej przedstawionego samochodu osobowego:

- Marka, typ. PEUGEOT Partner 1,6 HDI Presence  
Liczba miejsc 5 ;   Nr rejestracyjny: WZ 74545, Rok prod.: 2007
Pojazd zarejestrowany na Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 
05-850  Ożarów Mazowiecki. 

Charakter wykorzystania Samochód Straży Miejskiej
Masa własna 1344 kg
Rodzaj nadwozia samochód osobowy/bez cech sam. specjalnego/
Nr nadwozia VIN VF3GJ9HWC95296255
Kolor powłoki lakierniczej  BIAŁY
Nr silnika 10JB&90135005
Pojemność silnika 1560 cmł
Paliwo  Olej napędowy
Liczba osi/kół 2/4
Wskazanie drogomierza 125 000 km.
Data pierwszej rejestracji  30.11.2007 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wszyscy zainteresowani nabyciem pojazdu mogą 
składać oferty na piśmie w terminie od 01.02.2013 
r. do 28.02.2013 r. do godz.15.00 na biurze podaw-
czym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim 
przy ulicy Kolejowej 2. Oferty złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane.

Oferty powinny być składane w zaklejonych koper-
tach, a koperty zaadresowane:

Bożena Żurek, Zastępca Naczelnika Wydziału Ad-
ministracji i Kadr z dopiskiem

 „Przetarg na samochód”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2013 r. o godz. 

10.00 , w sali na III piętrze Urzędu Miejskiego w  Oża-
rowie Mazowieckim.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą 
uzyskać bardziej szczegółowe informacje u Pana Ro-
berta Traczyk,  pod numerem telefonu 22 721-26-51 

lub w siedzibie Straży Miejskiej, ul. Poznańska 127A 
w Ożarowie Mazowieckim w godz. 8.00 – 15.00. Po-
jazd można oglądać przed siedzibą Straży Miejskiej 
(adres jw.)

Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie doręczo-
ne zwycięzcy przetargu, na adres podany przez niego 
w ofercie, albo zostanie mu doręczone osobiście.

Gmina Ożarów Mazowiecki zastrzega sobie prawo 
do unieważnienia przetargu w przypadku  nie złoże-
nia ofert w terminie, oraz w przypadku, gdy złożone 
oferty będą  niższe niż wynikające z wyceny rzeczo-
znawcy majątkowego, która to cena zostanie ujawnio-
na uczestnikom przetargu bezpośrednio przed otwar-
ciem ofert. 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
PAWEŁ KANCLERZ

Drogi Rodzicu, Przyjacielu Szkoły w Umiastowie!
I ty możesz wspomóc działania Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci 
Wiejskich 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 orga-
nizację pożytku publicznego

Sam o tym decydujesz ! Pobierz program ze strony www.szkola.umiastow.pl, który ułatwi Ci wypełnienie 
deklaracji 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,  wy-
pełniając samodzielnie prosimy dokładnie podawać nazwę organizacji.
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W związku z otrzymanym pismem z Zarządu Transportu Miejskiego informujemy, że Wspólny Bilet ZTM-KM 
będzie funkcjonował na obecnych zasadach do 31 marca 2013 roku. Obecnie trwają rozmowy dotyczące prze-
dłużenia umowy na kolejne miesiące. O wynikach negocjacji będziemy Państwa informować.

Poniżej pismo z Zarządu Transportu Miejskiego:

Urząd Miejski

WSPÓLNY BILET ZTM – KM

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim

Komendantem Komisariatu Policji w Ożarowie 
Mazowieckim jest podinsp. Marek Kozłowski 
- funkcję zastępcy sprawuje nadkom. Witold 
Karasek. Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych jest 
asp. Andrzej Au, tel. kom. 600-997-706, któremu 
bezpośrednio podlega 8 dzielnicowych:

mł. asp. Dariusz Dłużniewski - tel. kom. 600-997-
639 - Rejon służbowy nr 1 - Ożarów Mazowiecki

ulice: Cicha, Parkietowa, Poznańska (od numeru 
123 do numeru 235), Graniczna, Bolesława Prusa, 
Przejazdowa, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Konotop-
ska, Konwaliowa, Mikołaja Kopernika, Spacerowa, 
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Spokojna, Janusza Kusocińskiego, Strażacka, 11 Lis-
topada,  3 Maja, Wincentego Majewskiego, Wiśniowa, 
Wincentego Witosa, Adama Mickiewicza, Nieznana, 
Zielna, Stefana Żeromskiego, Ożarowska

sierż. Rafał Antoniak - tel. kom. 600-997-665 - 
Rejon służbowy nr 2 - Ożarów Mazowiecki

ulice: Daleka, Parkowa, Gen. Henryka Dąbrowskiego, 
Partyzantów, Romana Dmowskiego, Polna, Duchnicka, 
Józefa Poniatowskiego, Dobrogórska, Poznańska (od 
numeru 226 do numeru 374), Floriana, Gen. Kazimie-
rza Pułaskiego, Pallotyńska, Prosta, Józefa Hallera, 
Kapucka, Stanisława Kierbedzia, Jana Kilińskiego, 
Władysława Reymonta, Robotnicza, Rolna, Hen-
ryka Sienkiewicza, Władysława Sikorskiego, Józefa 
Sowińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krzywa, Lipowa, 
Strzykulska, Szkolna, 1 Maja, Umiastowska (do nu-
meru 41 i 46), Wiejska, Mała, Mazowiecka, Wolności, 
Józefa Wybickiego, Muzyczna, Jana Zamoyskiego, 
Nadbrzeżna, Zgody, Niska, Obrońców Warszawy

mł. asp. Artur Bogusz - tel. kom. 0-600-997-671 
- Rejon służbowy nr 3

Miejscowości: Bronisze, Ożarów Wieś (ulica 
Poznańska od numeru 131 i 224), Macierzysz, Szeli-
gi, Piotrkówek Duży, Piotrkówek Mały, Wieruchów, 
Strzykuły, Kaputy

mł. asp. Artur Bogusz - tel. kom. 0-600-997-636 
- Rejon służbowy nr 4

Miejscowości: Mory, Jawczyce, Konotopa, Duch-
nice

st. sierż. Krzysztof Rawa - tel. kom. 0-600-997-
228 - Rejon służbowy nr 5

Miejscowości: Józefów, Wolica

st. sierż. Marcin Górski - tel. kom. 0-600-997-229 
- Rejon służbowy nr 6

Miejscowości: Płochocin Osiedle, Płochocin Wieś

mł. asp. Sebastian Kawka - tel. kom. 0-600-997-
992 - Rejon służbowy nr 7

Miejscowości: Pogroszew, Pogroszew Kolonia, Pi-
laszków, Myszczyn, Orły, Święcice, Wolskie

mł. asp. Dariusz Dobrzyński - tel. kom. 0-600-
997-224 - Rejon służbowy nr 8

Miejscowości: Gołaszew, Domaniewek I, Koprki, 
Ołtarzew, Michałówek, Umiastów, Kręczki

Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
telefon dyżurny czynny całą dobę: 
(22) 722-20-39, (22) 722-19-97,
(22) 721-20-32
telefon do Rewiru Dzielnicowych w Józefowie 
(22) 292-60-17
fax: (22) 604-34-02
e-mail: policja@ozarow-mazowiecki.pl

Komenda Powiatowa Policji 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach
05-082 Stare Babice
ul. Warszawska 276
tel. (22) 752 80 00
fax (22) 722 96 23

telefon alarmowy: 997 lub 
z telefonu komórkowego: 112
e-mail: kppwawzach@policja.waw.pl 
http://kppbabice.policja.waw.pl/

Nowe kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

Już wkrótce wielu Gimnazjalistów stanie przed wy-
borem szkoły ponadgimnazjalnej, a co za tym idzie 
dalszej drogi zawodowej. Dla większości z nich nie jest 
to łatwa decyzja, bo muszą odpowiedzieć sobie na py-
tanie, co będę robił za trzy, cztery lata. A co potem? 
Analiza danych wykazała, że w skali kraju bezrobo-
cie wśród osób do 25 roku życia wynosiło w kwietniu 
2012r. 27,5% (Źródło: MPiPS)

Warto wybrać taką szkołę, która zapewni znalezie-
nie pracy. Dlatego, po przeanalizowaniu oczekiwań 
uczniów gimnazjów oraz potrzeb lokalnego rynku 
pracy, zgłaszanych przez pracodawców, Zespół Szkół 
w Ożarowie Mazowieckim poszerza swoją ofertę edu-
kacyjną o nowe kierunki kształcenia.

Obok istniejących dziś i cieszących się sporą po-
pularnością kierunków w czteroletnim Technikum: 
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz tech-
nik hotelarstwa pojawi się technik organizacji rekla-
my, technik informatyk, technik ochrony środowiska, 
a także w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym klasa 
z rozszerzonym wychowaniem fi zycznym ze specjal-
nością – sędzia piłki nożnej, a w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej kierunki: kucharz, cukiernik, pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej. 

W mieszczącym się przy ul. Poznańskiej 129/131 
Zespole Szkół, w budynku Starostwa Powiatu War-
szawskiego Zachodniego kształci się obecnie 189 
uczniów. Na 2880 m2 znajdują się specjalistyczne 
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i kształtowaniem opinii publicznej.
Technik informatyk to kierunek dla pasjonatów, 

dziś staje się coraz bardziej poszukiwanym w sferze 
zatrudnienia. Daje możliwość wykonywania zawodu 
administratora baz danych, programisty, projektanta 
stron internetowych, administratora sieci informatycz-
nej, konserwatora systemów komputerowych i sieci 
oraz operatora sprzętu komputerowego.

Technik ochrony środowiska to kierunek prze-
znaczony dla uczniów o zainteresowaniach przyrod-
niczych, który kształci w zakresie ochrony wód, po-
wietrza i gleby. Przygotowuje do pracy między innymi 
w instytucjach państwowych zajmujących się ochro-
ną i monitorowaniem środowiska, ośrodkach badań 
i kontroli, stacjach sanitarno-epidemiologicznych. 

W ramach trzyletniego Liceum Ogólnokształcące-
go w klasie o profi lu sportowym dajemy szansę zdo-
bycia uprawnień do wykonywania zawodu sędziego 
piłkarskiego. 

Po więcej informacji na temat szkoły warto przyjść 
na spotkanie informacyjne 13 marca 2013r. o godzi-
nie 17.00. 

Dodatkowe informacje w sprawie naboru do klas 
pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 można uzy-
skać w sekretariacie szkoły pod nr tel. (22)7224193 
oraz na stronie internetowej szkoły: www.zs1ozarow-
mazowiecki.szkolnastrona.pl, lub napisać zapytanie 
do szkoły e-mail: szkolaozarow@poczta.onet.pl.

Monika Baraniak - nauczyciel 
języka polskiego

sale lekcyjne z Wi-Fi, pracownie zawodowe, dwie pra-
cownie komputerowe z Internetem, sala gimnastycz-
na, profesjonalna siłownia oraz bogato wyposażona 
biblioteka multimedialna z czytelnią. W ramach za-
jęć w programie „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe” 
uczniowie mogą uzyskać dodatkowe kwalifi kacje m.in. 
na kursach: językowych, komputerowych, obsługi ru-
chu turystycznego, kelnerskich, barmańskich. 

Nasi absolwenci kierunku hotelarskiego mają sze-
rokie możliwości znalezienia zatrudnienia w sektorze 
usług turystycznych. Stoi przed nimi szeroki wybór 
stanowisk poczynając od pracowników recepcji, służ-
by pięter, na dziale gastronomicznym i administracji 
kończąc. 

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych to 
kierunek dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoje 
umiejętności kulinarne. Uczniowie nauczą się goto-
wać, planować i organizować żywienie w zakładach 
gastronomicznych oraz żywienie rodziny, urządzać 
zakłady gastronomiczne, obsługiwać konsumenta, 
organizować promocję i reklamę. Praktyki zawodowe 
odbywają się w lokalnych oraz warszawskich renomo-
wanych restauracjach i hotelach np. Sheraton, Sobie-
ski, Westin, Interkontinetal, Mazurkas, Lamberton, 
Rest, Święcice. 

Wykształcenie w zawodzie technik organizacji 
reklamy daje możliwość pracy w agencjach reklamo-
wych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach 
ogłoszeń, działach promocji środków masowego prze-
kazu, studiach grafi cznych, studiach produkcyjnych 
oraz w agencjach zajmujących się kontaktami z prasą 

Program bezpłatnej edukacji informatycznej dla osób z pokolenia 50+

W naszym mieście od lipca 2012 roku działa 
Partnerstwo Lokalne na rzecz wdrożenia programu 
nauki podstaw obsługi komputera i internetu dla 
starszego pokolenia mieszkańców Gminy.

Kolejne, trzecie już spotkanie Partnerstwa odbyło 
się poniedziałek 21 stycznia br. w siedzibie Biblioteki 
Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. Przybyli Partne-
rzy: Małgorzata Rutkowska - przedstawicielka Rady 
Miejskiej, Mirosław Mazuruk - Prezes WR-SRH Bro-
nisze S.A., Jolanta Niegrzybowska - Sekretarz Gminy, 
Alina Gołaszewska - przedstawicielka Ożarowskiego 
UTW, Sołtys wsi Wolskie Rajmund Oskierko, nasza 
czytelniczka i lokalna działaczka Wanda Bednarska 
oraz Dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicznej w Oża-
rowie Mazowieckim omówili dotychczasowe osiągnię-
cia Partnerstwa i przyjęli plan działań na najbliższą 
przyszłość.

Spotkaniu towarzyszyła telewizja rolnicza TVR 
(www.tvr24.pl), która po skończonym zebraniu prze-
prowadziła wywiady z uczestnikami. 

Dzięki zawiązanej współpracy partnerskiej do 
końca 2012 roku przeprowadzono kursy pilotażowe, 
w których wzięło udział pięćdziesięcioro słuchaczy 
Ożarowskiego UTW. Wydano i rozkolportowano ulot-
kę z informacją o celach Partnerstwa i zaproszeniem 
do współpracy przedstawicieli rad osiedlowych, sołty-
sów i radnych. Obecnie trwa nabór na kolejne zajęcia. 
Poza słuchaczami UTW, którzy pragną rozwijać naby-
te umiejętności, zgłaszają się osoby, które o kursach 
usłyszały od bibliotekarek. Dla nich kurs zorganizuje 
Biblioteka w ramach Partnerstwa w świetlicy kompu-
terowej w Józefowie. Wiele starszych osób, a szczegól-
nie rolników, ma nadal obawy przed podjęciem nauki 
obsługi komputera i nie widzi konieczności zmiany ta-
kiego podejścia. Jednak w dzisiejszym świecie, posłu-
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giwanie się komputerem i internetem jest po prostu 
potrzebne do codziennego funkcjonowania. Dlatego 
też proponujemy wdrożenie bezpłatnych kursów skie-
rowanych specjalnie dla osób dojrzałych. Takie dosto-
sowane dla pokolenia 50+ kursy podniosą kompeten-
cje cyfrowe uczestników.

Wszystkich zainteresowanych kursami kompute-
rowymi zapraszamy do zgłaszania się do Biblioteki 
Publicznej w Ożarowie Mazowieckim oraz jej fi lii w Jó-
zefowie i w Święcicach. Informacji udzielają także 
państwo Małgorzata Rutkowska i Rajmund Oskierko. 

Elżbieta Paderewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej 

w Ożarowie Mazowieckim

W dniu 17 stycznia 2013 roku, w Domu Kultu-
ry „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim odbyła się 
uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył spe-
cjalnym Medalem 4 pary, które razem przeżyły co naj-
mniej 50 lat Państwa: Halinę i Zdzisława Bogaczów, 
Reginę i Józefa Borkowskich, Henrykę i Edwarda Ra-
domskich, Lucynę i Jerzego Popławskich. 

W imieniu Prezydenta odznaczenia wręczał Bur-
mistrz Paweł Kanclerz. Uroczystości Złotych Godów 
zaszczycił swoją obecnością ksiądz Jerzy Błaszczak 
z Parafi i Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowiec-
kim. Jubilaci otrzymali od Burmistrza listy gratulacyj-
ne, bukiety kwiatów i pamiątkowe dyplomy, od księ-
dza różańce.

Na uroczystość przybyli również najbliżsi odzna-
czonych, sąsiedzi, znajomi. Był tort weselny, szampan 
i gromkie 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-

Dostojni Jubilaci

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 zawarty był w innym 
Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Jolanta Dragan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

 w Ożarowie Mazowieckim 

Stypendia dla ożarowskich sportowców

W 2012 roku 13 ożarowskich sportowców otrzy-
mało stypendia sportowe. Przyznano je zawodni-
kom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 

Stypendia sportowe przyznawane są na podstawie 
Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 
2008 roku w sprawie ustanowienia stypendiów dla 

zawodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki osią-
gających wysokie wyniki sportowe oraz Uchwały Rady 
Miejskiej Nr 506/10 z dnia 23 września 2010 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/08 
z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie ustanowienia 
stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Ożarów 
Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe.
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Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych skła-
dane były do 30 listopada br. Spośród zgłoszonych 17 
kandydatów, Komisja Stypendialna powołana przez 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Zarządzeniem 
Nr S.0050.227.2012 z dnia 2 listopada 2012 r. pozy-
tywnie zaopiniowała 13 kandydatur.

Stypendia sportowe w 2012 roku otrzymali: 
1) Justyna Włodarczyk – wybitna zawodniczka 

(kapitan drużyny) UKS Ołtarzew w sekcji unihokeja, na 
pozycji obrony; trenuje od początku powołania sekcji 
1 września 2008 r.; zdobywczyni nagród dla najlepszej 
zawodniczki turniejów i meczy organizowanych przez 
Polski Związek Unihokeja; w latach 2010 - 2012 po-
woływana do Kadry Narodowej; w sezonie 2010/2011 
zajęła z drużyną I m-ce w fi nale B Mistrzostw Polski; 
w sezonie 2011/2012 - VIII m-ce.

2) Joanna Olejniczak – czołowa zawodniczka 
UKS Ołtarzew w sekcji unihokeja, na pozycji obrony; 
trenuje od początku powołania sekcji 1 września 
2008 r.; zdobywczyni nagród dla najlepszej zawod-
niczki turniejów i meczy organizowanych przez Polski 
Związek Unihokeja; w latach 2009 - 2012 powoływana 
do Kadry Narodowej (w 2009 r. jako pierwsza wśród 
zawodniczek klubu); w sezonie 2010/2011 zajęła 
z drużyną I m-ce w fi nale B Mistrzostw Polski; w sezo-
nie 2011/2012 - VIII m-ce.   

3) Stella Guławska – czołowa zawodniczka UKS 
Ołtarzew w sekcji unihokeja, na pozycji środkowy atak 
(również obrony); trenuje od początku powołania sekcji 
1 września 2008 r.; zdobywczyni nagród dla najlepszej 
zawodniczki turniejów organizowanych przez Polski 
Związek Unihokeja; w latach 2010 - 2012 powoływana 
do Kadry Narodowej; reprezentuje kraj w rozgrywkach 
międzypaństwowych w kategorii juniorek starszych; w 
sezonie 2010/2011 zajęła z drużyną I m-ce w fi nale B 
Mistrzostw Polski; w sezonie 2011/2012 - VIII m-ce. 
4) Oliwia Rapacka – czołowa zawodniczka 
MUKS Praga Warszawa – piłka nożna kobiet; Halowa 
Wicemistrzyni Polski juniorek młodszych U-16; Wice-

mistrzyni Polski juniorek młodszych U-16; II Wicemis-
trz Polski podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
U-16; Halowa Mistrzyni Mazowsza juniorek młodszych 
U-16; Mistrzyni Mazowsza juniorek młodszych U-16.

5) Karolina Aniołkowska – trenuje taniec spor-
towy w Egurrola Dance Studio; zdobywczyni II m-ca 
w kat. solówka hip-hop 12-15 lat oraz II m-ca w kat. 
duet hip-hop 12-15 lat podczas Mikołajkowego 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca; laureatka III m-ca 
z formacją Luz 2 i II m-ca z miniformacją Luz 2 "a" 
w kat. hip-hop podczas XIII Ogólnopolskiego Festi-
walu Tańca Nowoczesnego; laureatka IV m-ca w kat. 
solówka hip-hop juniorzy 13-16 lat (kwalifi kacje do 
MŚ) oraz V m-ca w kat. duet hip-hop juniorzy, II m-ca 
z formacją Luz-2, I m-ca z miniformacją Luz-2 "a" pod-
czas Mistrzostw Ekstraklasy (poziom zaawansowany) 
ZNTS w tańcu sportowym; laureatka II m-ca w kat. 
duet hip-hop oraz I m-ca z formacją Luz-2 podczas 
Otwartego Pucharu Polski w tańcu hip-hop; zdobywc-
zyni I m-ca z formacją Luz-2 w kat. hip-hop i II m-ca 
z miniformacją Luz-2 "a" podczas Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca Nowoczesnego.

6) Adrian Rudowski – zawodnik karate UKS 
UNSU; zdobywca I m-ca w kat. kata indywidualne pod-
czas III Pucharu Mazowsza Karate WKF oraz Sparingu 
Mazowieckiego III Karate Ożarów CUP - Talent Spor-
towy; laureat II i III m-ca w kat. kata drużynowe i ku-
mite podczas III Pucharu Mazowsza Karate WKF oraz 
Sparingu Mazowieckiego III i II Karate Ożarów CUP 
– Talent Sportowy; laureat II m-ca w kat. kata i kumite 
podczas VIII Ogólnopolskiego Turnieju Karate WKF 
Mazowsza CUP.

7) Agata Boguska – zawodniczka karate UKS 
UNSU; zdobywczyni I m-ca w kat. kumite indywidualne 
dziewcząt podczas III Pucharu Mazowsza Karate WKF 
oraz Sparingu Mazowieckiego III i II Karate Ożarów 
CUP - Talent Sportowy; laureatka I, II i III m-ca w kat. 
kata drużynowe i indywidualne dziewcząt oraz kumite 
podczas III Pucharu Mazowsza Karate WKF oraz Spar-
ingu Mazowieckiego III i II Karate Ożarów CUP - Talent 
Sportowy; laureatka I m-ca w kat. kata indywidualne 
dziewcząt, II m-ca w kat. kata drużynowe dziewcząt i III 
m-ca w kat. kumite indywidualne dziewcząt podczas 
VII Ogólnopolskiego Turnieju Karate CUP; zdobywczy-
ni I m-ca w kat. kata indywidualne dziewcząt podczas 
Heijne Cup.  

8) Alicja Kwiatkowska – zawodniczka KS 
Ożarowianka w sekcji tenisa stołowego; od 4 lat 
powoływana do Kadry Wojewódzkiej, zajmująca 
czołowe miejsca podczas Wojewódzkich Turniejów 
Kwalifi kacyjnych: I WTK Młodzik 9-11 m-ce; II WTK 
Młodzik 13-16 m-ce; I WTK Młodzik 5-6 m-ce; 
w Półfi nale do I Okręgowego Turnieju Kwalifi kacyjne-
go Młodzik 9-12 m-ce; II WTK Młodzik 2 m-ce; w In-
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i Młodzieżowców; podczas Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży 17-18 latków zdobywczyni: (fi nał A) 7 m-
ca na 50 m stylem motylkowym, (fi nał B) 1 m-ca na 
50 m stylem dowolnym, (fi nał B) 1 m-ca na 100 m 
stylem dowolnym, (fi nał B) 2 m-ca na 200 m stylem 
zmiennym; podczas Zawodów Grand Prix Polski lau-
reatka: 4 m-ca na 100 m stylem zmiennym, 4 m-ca 
na 50 m stylem motylkowym; podczas X Memoriału 
im. C. Piórkowskiego w Pływaniu: złoty medal na 50 
m stylem dowolnym, złoty medal na 100 m stylem 
zmiennym, złoty medal na 50 m stylem motylkowym, 
brązowy medal na 50 m stylem grzbietowym. 

12) Julia Jagoda – zawodniczka KS „1” Ożarów 
Mazowiecki; posiada Mistrzowską klasę sportową 
uzyskaną podczas Zimowych Mistrzostw Polski 17-
18 latków na 100 m stylem zmiennym (czas 1:03.66 
sek.). Wielokrotna Reprezentantka Polski, zawodni-
czka Kadry Narodowej, Kadry Wojewódzkiej. Podczas 
Zawodów Grand Prix Polski zdobywczyni srebrnego 
medalu na 50 m stylem motylkowym, srebrnego 
medalu na 50 m stylem dowolnym, srebrnego medalu 
na 100 m stylem dowolnym, brązowego medalu na 
200 m stylem grzbietowym. Trzykrotna srebrna meda-
listka podczas Zawodów Grand Prix Polski: na 50 m 
stylem motylkowym, na 100 m stylem zmiennym, na 
100 m stylem dowolnym. Zdobywczyni złotych medali 
podczas Zimowych Mistrzostw Polski 17-18 latków. 
Srebrna i brązowa medalistka podczas Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży 17-18 latków. Zawody Grand Prix 
Polski: srebrny medal na 100 m stylem dowolnym, 
brązowy medal na 50 m stylem dowolnym, brązowy 
medal na 50 m stylem motylkowym.

13) Łukasz Dmoch – zawodnik kickboxingu UKS 
Ożarowska Szkoła Kickboxingu; brązowy medalista 
w kat. wagowej do 74 kg podczas Indywidualnych Mis-
trzostw Polski Juniorów Light Contact.

Gratulujemy stypendystom i życzymy wielu suk-
cesów sportowych w 2013 roku. 

Urząd Miejski

dywidualnych Mistrzostwach Mazowsza 7-10 m-ce. 
Z zespołem KS Ożarowianka awansowała do II ligi ko-
biet w sezonie 2011/2012.

9) Klaudia Ciesielska – zawodniczka KS 
Ożarowianka w sekcji tenisa stołowego; w Kadrze 
Wojewódzkiej od 5 lat; zajmująca czołowe miejsca 
podczas Wojewódzkich Turniejów Kwalifi kacyjnych: 
I WTK Kadet 4 m-ce; w Półfi nale do I OTK 9 m-ce; 
II WTK Kadet 5-8 m-ce; III WTK Kadet 5-6 m-ce; w In-
dywidualnych Mistrzostwach Mazowsza 5-8 m-ce. 
Awans z zespołem KS Ożarowianka do II ligi kobiet; 
Najlepsza zawodniczka III ligi; I WTK Kadet 1 m-ce; 
w Półfi nale do I OTK Kadet 5-6 m-ce; II WTK Kadet 2 
m-ce.

10) Jakub Smoliński – zawodnik KS „1” Ożarów 
Mazowiecki; posiada II/15 klasę sportową. Złoty meda-
lista na 50 m stylem motylkowym podczas Zawodów 
Pływackich Od Młodzika Do Olimpijczyka; trzykrotny 
złoty medalista – na 50 m stylem motylkowym, na 50 
m i 100 m stylem grzbietowym, brązowy medalista na 
50 m stylem dowolnym podczas Międzynarodowych 
Otwartych Mistrzostw Warszawy w Pływaniu; złoty 
medalista na 50 m stylem motylkowym i 100 m sty-
lem grzbietowym podczas V Grand Prix w Pływaniu 
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo; złoty i srebrny 
medalista podczas Międzywojewódzkich Drużynowych 
Mistrzostw Młodzików 12-letnich – złoty medal na 100 
m stylem grzbietowym (w klasyfi kacji ogólnopolskiej 2 
m-ce w Polsce), srebro na 100 m stylem motylko wym, 
na 200 m stylem grzbietowym i na 100 m stylem 
dowolnym; złoty medalista w sztafecie 4 x 50 m sty-
lem dowolnym (w klasyfi kacji ogólnopolskiej 2 m-ce); 
trzykrotny srebrny medalista podczas X Memoriału 
im. C. Piórkowskiego w Pływaniu – na 50 m stylem 
dowolnym, grzbietowym i motylkowym. 

11) Weronika Jagoda – zawodniczka KS „1” 
Ożarów Mazowiecki; posiada II klasę sportową. 
Powołana do Kadry Wojewódzkiej Juniorów. Zdoby-
wczyni 9 m-ca na 200 m stylem zmiennym (fi nał 
B) podczas Głównych Mistrzostw Polski Seniorów 

Zima w mieście 2013 r.

Jak co roku we wszystkich szkołach w Gminie 
Ożarów Mazowiecki, organizowana jest akcja „Zima 
w mieście”. 

· W Szkole Podstawowej im. Szarych Szere-
gów w Płochocinie w okresie od 28 stycznia do 1 
lutego 2013 r. w godzinach 8:00-16:00 w ramach ak-
cji zrealizowano program zajęć uwzględniający profi -
laktykę przeciw uzależnieniom pod hasłem „Trzymaj 
formę w zdrowym stylu”. Dzieci wyjechały do teatru, 
uczestniczyły w zajęciach plastycznych, zabawach in-

tegracyjnych, grach, zabawach i konkursach. Dzieci 
otrzymały obiad.

· W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Święcicach w okresie od 28 stycznia 
do 1 lutego 2013 r. w godzinach 8:00 – 12:00 zostały 
zorganizowane zajęcia sportowe.

· W Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Pło-
chocinie w okresie od 28 stycznia do 1 lutego 2013 r. 
w godzinach 9:00 – 13:00 uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach rękodzieła artystycznego.
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ganizowane będą różne konkursy.
Uczestnicy otrzymają obiad.
· W Szkole Podstawowej Nr 2 im. 

Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazo-
wieckim w okresie od 4 lutego do 8 lute-
go 2013 r. w godzinach 8:00-16:00 dzieci 
będą uczestniczyły w konkursach, zaję-
ciach literackich, plastycznych.

Planowane są wyjazdy do muzeów: Zie-
mi PAN oraz Ewolucji w Warszawie.

Uczestnicy otrzymają obiad.

Urząd Miejski

· W Szkole Podstawowej Nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim w okresie od 28 stycznia do 8 
lutego 2013 r. zajęcia będą się odbywały 
w godzinach 8:00-15:00. 

Uczestnicy będą mogli skorzystać z bo-
gatej oferty zajęć organizowanych na te-
renie szkoły, jak i wyjazdów poza jej teren. 
Planowany jest wyjazd do kina, zakładu 
produkującego cukierki „krówki” w Mila-
nówku, Muzeum Ewolucji w Warszawie, za-
bawy na basenie.

Na terenie szkoły dzieci będą uczestniczyły w zaję-
ciach sportowych, plastycznych, komputerowych. Or-

Jasełka w Umiastowie 

Wszystko co dobre i miłe, szczęśliwe i radosne
Niech będzie bliskie i trwałe 
w Święta Bożego Narodzenia
A zegar Nowego Roku 
niech odmierza tylko pomyślne godziny.

Zgodnie z coroczną tradycją i w tym roku w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewi-
cza w Umiastowie zostały wystawione Jasełka. Mali 
artyści do ich zaprezentowania przygotowywali się 
długo i starannie. Wiadomo, że zaproszonym go-
ściom i rodzicom trzeba się pokazać od najlepszej 
strony; wykazać się kunsztem aktorskim, znajomo-
ścią tekstu, pięknymi strojami i umiejętnością śpie-
wania. 

Wreszcie, wieczorem 20 grudnia do szkoły zawita-
li dostojni goście: Zastępca burmistrza - pan Dariusz 
Skarżyński, Skarbnik gminy - pani Małgorzata Piotrow-
ska, Sekretarz Gminy - pani Jolanta Niegrzybowska, 
przedstawiciele Rady Miejskiej z jej przewodniczącą 
panią Blanką Jabłońską oraz rodzice.

Jasełka rozpoczęto od wspólnie zaśpiewanej ko-
lędy. Aniołowie przez cały czas trwania spektaklu 

tłumaczyły małemu, psotnemu, ale i zagubionemu 
Aniołkowi jakiego ważnego i pięknego wydarzenia jest 
świadkiem. Aniolek pilnie obserwował Marię i Józefa 
poszukujących schronienia w szopce betlejemskiej 
i biegł służyć im pomocą. Z radością przyglądał się pa-
sterzom, którzy zaskoczeni byli pojawieniem się Anio-
łów i rozgrywającymi się scenami. Przybycie trzech 
królów i złożenie przez nich darów u stóp nowonaro-
dzonego spotkało się z wdzięcznością Marii i Józefa. 
Małego Anioła niebiosa wysłały w dalszą drogę – do 
Umiastowa. Jak tam dotrzeć, pytał zebranych na sali.

Poszczególne kwestie przeplatane były śpiewaniem 
kolęd przez wszystkich zebranych na sali, którzy w ten 
sposób uczestniczyli także w naszym przedstawieniu. 
Stremowani, zdenerwowani artyści odetchnęli z ulgą, 
gdy na zakończenie usłyszeli brawa oraz otrzymali 
mnóstwo słodyczy. Występ przed tak szanownym gro-
nem był dla nich zaszczytem. Następnego dnia czekał 
ich jeszcze występ dla uczniów naszej szkoły.

Po podzieleniu się opłatkiem i składaniu życzeń 
zebrani zostali zaproszeni do wigilijnego stołu. Był to 
czas na rozmowy, wymianę zdań i dyskusję. 

Jadwiga Bieńkowska

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim zaprasza 
na swoją stronę na portalu społecznościowym Face-
book.

Nasz login: „Urząd Miejski w Ożarowie Mazowiec-
kim”.

Zachęcamy do polubienia naszego profi lu, poleca-
nia i dzielenia się nim z innymi.

Urząd Miejski na Facebook`u
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22 grudnia 2012 roku w salkach parafi alnych 
przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
Mazowieckim „Grupa Charytatywna” po raz kolejny 
zorganizowała dla osób samotnych, starszych, bez-
domnych spotkanie wigilijne.

Każde Święta Bożego Narodzenia są niepowtarzal-
ne i wyjątkowe, bo choć wyciągamy tę samą zastawę, 
obrus czy lampki na choinkę, to MY nie jesteśmy tacy 
sami. Różnie się przecież życie układa, ale Święta do-
dają otuchy, nadziei na to, że coś w życiu zmieni się, 
tych kilka dni pozwoli nam się skupić na sobie i innych, 
że podejmiemy jakieś ważne decyzje, że zatrzymamy 
się na moment i spojrzymy na nasze życie z boku.

Właśnie dzięki Ks. proboszczowi Janowi Latoniowi 
wraz z „Grupą Charytatywną” udało się zorganizować 
wspaniałą wieczerzę wigilijną dla 30 osób wraz z za-
proszonymi gośćmi. Ks. Proboszcz przywitał wszyst-
kich gości, szczególne podziękowania skierował do 
Pana Burmistrza Pawła Kanclerza oraz do Przewod-
niczącej Rady Miejskiej Pani Blanki Jabłońskiej za 
wsparcie fi nansowe ze strony samorządu naszej gmi-
ny. Podkreślił gotowość samorządu do niesienia po-
mocy i włączanie się w różne przedsięwzięcia służące 
potrzebującym. Wszyscy goście złożyli sobie serdecz-
ne życzenia, dzieląc się opłatkiem, chwil wzruszenia 
i radości na twarzach nie było końca. Następnie wszy-

Spotkanie wigilijne w parafi i

scy zasiedli do wigilijnego stołu wśród dźwięków pięk-
nej kolędy „Wśród nocnej ciszy”.

Na stole królowały potrawy wigilijne. Nie zabrakło 
smażonej ryby, makaronu z makiem, barszczu czer-
wonego, pierogów z kapustą i grzybami, śledzi, sała-
tek oraz ciast. 

W ten piękny i mroźny wieczór każdy z nas chciałby 
być szczęśliwy, ale niewielu wie, czym jest szczęście. 
Ludzie często czerpią radość z posiadania pieniędzy, 
dóbr materialnych, sławy, ale są wśród nas tacy, dla 
których najważniejszy jest drugi człowiek i to, że mogą 
dzielić się tym, co mają z innymi. 

Dobrze, że są wśród nas osoby, które bezintere-
sownie chcą pomagać innym i w tym dniu stworzyły 
niezapomnianą rodzinną atmosferę.

Na szczególne podziękowania zasługują wspaniałe 
panie z „Grupy Charytatywnej”: Teresa Ciarka, Janina 
Szydlak, Maria Wojciechowska, Teresa Czaplicka, Ma-
ria Jońca, Urszula Prudziłko, Sabina Stroińska.

Burmistrz Pan Paweł Kanclerz oraz Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Pani Blanka Jabłońska w Ożarowie 
Mazowieckim kierują podziękowania dla Proboszcza 
ks. Jana Latonia za zaangażowanie, za dobre serce 
i dzielenie się dobrym słowem z drugim człowiekiem 
jak również za modlitwę. Serdeczne podziękowania 
składają także wszystkim paniom oraz wolontariu-
szom, którzy zaangażowali się pomoc w przygotowaniu 
spotkania wigilijnego dla osób samotnych, starszych, 
bezdomnych podkreślając, że spotkanie to nie byłoby 
możliwe bez wkładu pracy ludzi dobrej woli o dobrych 
sercach.

Niech słowa wypowiedziane przez błogosławionego 
Ojca Świętego Jana Pawła II będą mottem dla każde-
go z nas i wzorem do naśladowania na każdy dzień.

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz 
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi”

 Wolontariusz - Anna Bartoszewicz
 

Wigilia w Polskim Związku Niewidomych

W dniu 15 grudnia 2012 r. w Filii Domu Kultu-
ry „UŚMIECH" w Józefowie - Zarząd Koła Warszawa 
Zachodnia zorganizował spotkanie wigilijne dla 
członków, podopiecznych i opiekunów.

Modlitwę poprowadził ksiądz Waldemar z parafi i 
Św. Wojciecha w Płochocinie.

Dzielono się opłatkiem, składano życzenia oraz 
wspólnie śpiewano kolędy.

Przy wigilijnym stole wraz z niewidomymi i niedo-

widzącymi zasiedli: Burmistrz Błonia - Zenon Reszka 
wraz z burmistrzem włoskiego miasta KORENO, z któ-
rym współpracuje UM Błonie, z-ca burmistrza Ożaro-
wa Mazowieckiego Dariusz Skarżyński, przewodni-
cząca Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego Blanka 
Jabłońska, V-Prezes Okręgu Mazowieckiego Jarosław 
Skarżyński oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Okręgu Mazowieckiego Ewa Kotowska.

Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze.
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Po spotkaniu wszyscy członkowie i podopieczni 
Koła otrzymali paczki żywnościowe częściowo zaku-

pione ze środków Koła, jak również ofi arowane przez 
sponsorów.

W imieniu członków, podopiecznych i Zarządu Koła 
dziękujemy naszym sponsorom za okazywaną nam 
pomoc, bez której nie moglibyśmy tak dużo zrobić.

Dziękując za życzliwość życzymy dużo zdrowia, po-
myślności w życiu osobistym, sukcesów w pracy za-
wodowej i satysfakcji z niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi, a w Nowym Roku 2013 - aby każdy dzień 
przynosił szczęście, każda nowa chwila była wyjątko-
wa i radosna.

W imieniu swoim i członków 
Zarząd Koła Warszawa Zachodnia

W sobotę 22 grudnia 2012 roku w Hotelu Mazur-
kas odbyło sie spotkanie opłatkowe osób niepełno-
sprawnych z Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Spotkanie zorganizowały trzy największe stowarzy-
szenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych 
w powiecie warszawskim – zachodnim: Ożarowskie 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
im. Jana Pawła II, Katolickie Stowarzyszenie Niepeł-
nosprawnych Archidiecezji Warszawskiej oraz Stowa-
rzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub 
fi zycznie "Dobra Wola Błonie". 

Z okazji świąt osoby niepełnosprawne mogły prze-
łamać się opłatkiem we wspaniałym miejscu, w ma-
gicznej atmosferze. Dzięki Dyrekcji Hotelu Mazurkas 
spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych miało 
wspaniałą oprawę. Tuż po wejściu przybyłych gości wi-
tały wspaniałe konie z saniami, natomiast klimat sali 
widowiskowej Hotelu Mazurkas w pełni oddawał ma-
gię świąt. Oświetlenie sali, nagłośnienie oraz poczę-
stunek wszystko było przygotowane perfekcyjnie, tak 
że każdy poczuł się jak ktoś wyjątkowy. Dla większości 
osób niepełnosprawnych była to jedyna możliwość od-
wiedzenia takiego miejsca. 

Dzieci w podzięce za wspaniały rok 2012, w którym 
dzięki ludziom o wielkich sercach mogły być rehabili-

Spotkanie opłatkowe

towane przygotowały występ artystyczny oraz drobne 
upominki. 

Sala była wypełniona po brzegi. Oprócz osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin w spotkaniu uczestni-
czyły osoby, które wspierały działania stowarzyszeń 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych: Wice-
starosta, Radni Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Burmistrzowie, Przewodniczący Rady Miejskiej i Rad-
ni Gmin Ożarów Mazowiecki i Błonie oraz Wójt Gmi-
ny Babice Stare, Kierownicy Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej, Dyrektor ZEASiP w Ożarowie Mazowieckim, 
Dyrektor Zespołu Szkół im. T. Halika oraz wielu ludzi 
dobrej woli, których nie sposób wszystkich wymienić. 
Wszyscy wspólnie kolędowali i cieszyli się ze wspania-
łej atmosfery wigilijnego spotkania. 

Nie zabrakło również Mikołaja, który przyniósł pre-
zenty wszystkim dzieciom.

Cicha noc, święta noc.

Małgorzata Prokop
Ożarowskie Stowarzyszenie Pomocy

Osobom Niepełnosprawnym
im. Jana Pawła II

Orszak Trzech Króli widziany oczami Heroda

Na początku grudnia zapewne jeszcze nikt nie 
przypuszczał, iż pomysł Agnieszki, aby zorganizować 
Orszak, nawiązujący do dawnych ulicznych jasełek, 
wzbudzi tak duże zainteresowanie. Zaczęło się od 
ósemki organizatorów, ale potem z dnia na dzień było 
nas coraz więcej i przybywało w tempie toczącej się 
kuli śnieżnej. Dotychczasowe Orszaki widzieliśmy tyl-
ko na fi lmach, nie mieliśmy więc doświadczenia, ale 

za to wiarę, iż z taką grupą ludzi nie ma rzeczy nie-
możliwych. Tym bardziej, że z różnych stron otrzymy-
waliśmy wsparcie, a pierwsi dali dobry przykład Bur-
mistrz i Proboszczowie obydwu Ożarowskich parafi i. 
Oni też zostali naturalnymi kandydatami do odegrania 
najważniejszych ról, biblijnych Mędrców ze Wschodu. 
Oczywiście nie mogło obejść się bez niespodzianki, 
gdyż zapowiadany zespół góralski z powodu choroby 
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na to Republika Przyjemności kusząca wędrujących 
przyziemnymi rozkoszami. Rozkrzyczane cyganki i dia-
bły robiły wszystko, aby utrudnić ludziom drogę do Be-
tlejem a Lucyfer elegancko ubrany symbolizował zło, 
ale atrakcyjnie opakowane. Trzecia scena działa się 
na Dworze Heroda, który namawiał uczestników do 
zmiany planów i oddania mu pokłonu zamiast oczeki-
wanemu Królowi Judzkiemu. Czwarta, to walka dobra 
ze złem, w której Aniołowie przeciągają wszystkich na 
dobrą stronę. Orszak więc, mimo różnych pokus zmie-
rzał niestrudzenie w kierunku Stajenki, aby w kulmi-
nacyjnym punkcie oddać pokłon Bożej Dziecinie. Uro-
czystość zakończył wspólny taniec i śpiewanie kolęd. 

Słowa podziękowania należą się wszystkim, którzy 
byli zaangażowani w ten projekt, których w tym miejscu 
nie sposób wymienić, bo było nas tak dużo. Niemniej 
głębokie słowa uznania i podziękowania przekazuje-
my dla Burmistrza Pawłowa Kanclerza, Proboszczów 
Jana Latonia i Jacka Smyka, Starosty Jana Żychliń-
skiego. Dziękujemy Agnieszce Przybyszewskiej, która 
reprezentuje organizatorów, aktorów i wolontariuszy 
oraz wszystkim sponsorom. A na koniec dziękujemy 
gorąco wszystkim uczestnikom Orszaku, bo to dzięki 
nim uroczystość osiągnęła tak duży wymiar. 

Leszek Tokarczyk

trzech muzyków, do Ożarowa nie przyjechał. Na wy-
sokości zadania stanęła wtedy Basia, która w myśl 
orszakowego hasła „Kolędy – lepiej śpiewać niż słu-
chać, lepiej razem niż samemu” poprowadziła śpiew, 
do którego przyłączyło się ponad półtora tysiąca gar-
deł. Zaraz po Orszaku ktoś zadał mi pytanie skąd my 
wiemy ilu było uczestników? Wbrew pozorom nie było 
to trudne do oszacowania, bowiem wynikało z ilości 
rozdanych śpiewników i koron, których dla wszystkich 
nie starczyło. Była tylko jedna rzecz, mogąca trochę 
pokrzyżować nasze przygotowania i zniechęcić do 
udziału, z niepokojem więc budziliśmy się w niedzielę 
rano, patrząc jak kształtuje się pogoda. Szczęśliwie 
nam sprzyjała i zgodnie z planem wielobarwny, roz-
śpiewany korowód wyruszył spod Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego, by dotrzeć do Stajenki usytuowanej 
na schodach Kościoła NMP w Ołtarzewie. Centralnym 
punktem Orszaku byli Trzej Królowie symbolizują-
cy trzy znane w ówczesnym świecie kontynenty tzn. 
Europę, Azję i Afrykę a dzieci ze szkół podstawowych 
nr 1 i nr 2 tworzyły dwór złożony z rycerzy i dworzan. 
Po drodze na uczestników przemarszu czekało wiele 
atrakcji. W czterech miejscach odegrane zostały scen-
ki tematyczne. W pierwszej z nich Anioł Boży ogłosił 
nowinę o narodzeniu Zbawiciela i ostrzegał wszyst-
kich przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Kolej-

Fotorelacja z Orszaku Trzech Króli na okładce Informatora

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

3 luty – niedziela – godz. 16.00 
Karnawałowy wieczorek taneczny dla Seniorów. 

Bilety 12zł./osoba.

9 luty – godz. 15.00-19.00 
impreza zamknięta dla Ożarowskiego 

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
organizowana przez OPS

10 luty  - niedziela- godz. 13.00 
Pokaz cyrkowy dla dzieci w wykonaniu 

Cyrku POMPONI. Wstęp wolny!!!

14 luty – czwartek – godz. 17.00 
walne zebranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

16 luty – sobota – godz. 9.00-20.00 
pierwszy dzień Mistrzostw Polski Juniorów GO 

2013 wraz z turniejem towarzyszącym.

17 luty – niedziela – godz. 9.30-16.00 
drugi dzień Mistrzostw Polski Juniorów GO 2013 

wraz z turniejem towarzyszącym. 
Organizatorami Mistrzostw Juniorów GO 2013 

są Dom Kultury "Uśmiech", przy którym działa Klub 
„Go” oraz Polskie Stowarzyszenie Go. Obowiązują 
trzy kategorie wiekowe: do lat 12, do lat 16, do lat 
20. Ich celem jest wyłonienie reprezentantów Pol-
ski na Mistrzostwa Europy Go, jakie mają się odbyć 
w dniach 7-10 marca w Budapeszcie. Polska edycja 
mistrzostw juniorów odbywa się regularnie od dzie-
sięciu lat. Pula nagród rzeczowych w tegorocznej 
edycji przekracza już trzy tysiące złotych. Turnieje 
odbędą się pod patronatem Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego, Pana Pawła Kanclerza, oraz Staro-
sty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pana Jana 
Żychlińskiego.

24 luty – niedziela – godz. 13.00 
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Baśń zimowa”.

Wstęp wolny.

24 luty – niedziela – godz. 17.00
wernisaż rękodzieła Pani Bogusławy Chylińskiej oraz 

Pani Marii Szymańskiej. Wstęp wolny!!!

Kalendarium imprez w ,,Uśmiechu”
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Było wiele etapów działalności stowarzyszenia. Po-
nieważ nie było pieniędzy a w budynku ściany nie były 
dawno malowane wpadliśmy na pomysł, żeby osoby, 
które chcą zorganizować np. jubileusz, czy przyjęcie 
komunijne zamiast opłaty odnawiały pomieszczenia. 
W ten sposób ludzie ci jeszcze bardziej traktowali 
to miejsce jak swoje i integrowali się, a kolejne po-

Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza powstało 
11.11.2002 r.

10 lat to naprawdę dużo. Wiele osób przez ten czas 
bardzo się zmieniło, posiwiało, odeszło. Osoby, które 
brały udział w tworzeniu stowarzyszenia,  poświęcały 
swój czas i pieniądze wiedzą o tym najlepiej jak było i w 
tym miejscu chciałabym Im wszystkim podziękować.

10 lat Stowarzyszenia Rozwoju Macierzysza.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15.

3 luty – niedziela – godz.15.00- 17.00 
Bal karnawałowy dla dzieci – scena Juno

Wstęp wolny.

4 luty – 8 luty 
akcja Ferie zimowe z Uśmiechem. 

Wszystkie zajęcia bezpłatne. Szczegóły na stronie 
internetowej www.dkusmiech.eu oraz plakatach!!!

10 luty- niedziela – godz.16.00 
Wieczorek taneczny dla seniorów 

bal przebierańców.
Wstęp 12 zł/osoba.

17 luty – niedziela – godz. 15.00 
Teatrzyk dla dzieci pt. ,, Pingwinek Pink i Punk” 
W wykonaniu Teatru Gargulec. Wstęp wolny!!!

24 luty – niedziela – godz. 16.00 
Wieczór z poezją pt. ,,Miłość i liryka”, organizowany 
wspólnie z Filią Biblioteki Publicznej w Józefowie. 
Recytacja wierszy w wykonaniu miłośników poezji 

lirycznej.
 

W BRONISZACH, ul. Przyparkowa 15.

3 luty – niedziela- godz. 16.00  
koncert w wykonaniu fi nalistki programu 

MAM TALENT –„Ania Dudek akustycznie”. 
Wstęp wolny!!!

3,10,17 i 24 luty – niedziela- godz. 12.00 
Msza Święta.

10 luty – niedziela- godz. 16.00-20.00 
wieczorek taneczny dla seniorów. 

Wstęp wolny!!!

21 stycznia obchodziliśmy święto Babci i Dziadka 
w naszym przedszkolu. Zaproszonych gości powitała 
pani dyrektor Bożena Nasielska, po czym przedszko-
laki pod kierunkiem nauczycielek zaprezentowały 
swój program artystyczny. Dzieci z poszczególnych 
grup przygotowały: piosenki, wierszyki, inscenizacje 
oraz tańce. Wielką przyjemność sprawiły Babciom i 
Dziadkom drobne upominki własnoręcznie wykonane 
przez wnuki. Na twarzach gości można było zauważyć 
radosny uśmiech i wzruszenie. Dziadkowie byli zado-
woleni i pełni uznania dla swoich wnuków, podziwiali 
ich umiejętności. Uściskom i całusom nie było końca. 
Po artystycznym wystąpieniu dzieci zaprosiły swoich 
dziadków do sal dydaktycznych na słodki poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców. Wspólne biesiado-
wanie było okazją do dzielenia się wrażeniami i umac-

nianiem więzi rodzinnej spędzonej w miłej atmosferze 
z wnukami.

Niespodzianką dla wnuków była zorganizowana 
Wystawa talentów Babć i Dziadków . Z wielkim zain-
teresowaniem nie tylko dzieci ale i goście podziwiali 
wytwory dziadków. Można było podziwiać: hafty krzy-
żykowe, półkrzyżykowe, richelieu, prace szydełkowe, 
konstrukcje drewniane, przeczytać wiersze napisane 
dla ukochanych wnuków oraz oglądać przetwory wy-
konane przez babcie. 

Wystawa udostępniona jest w Sali wielofunkcyjnej 
na parterze przedszkola, którą oglądają rodzice dzieci 
i goście odwiedzający przedszkole.

To był bardzo miły i niepowtarzalny dzień.
Anna Nastałek
Irena Łubianka

Święto Babci i Dziadka obchodzone w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim.
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mieszczenia były odświeżone. Dziesięć lat temu umie-
jętność pozyskiwania pieniędzy z projektów unijnych 
posiadało niewiele osób.

Z rozrzewnieniem wspominam widok, kiedy Karoli-
na (śliczna dziewczyna, dziś dorosła kobieta) w stroju 
pochlapanym farbą, w chustce zawiązanej jak pirat, z 
drabiny malując ścianę rządziła kolegami, który ma co 
zrobić ( przygotowywali się do „osiemnastki”).

W siłowni, do której sprzęt podarował nam SOLAR, 
ćwiczyli młodzi ludzie zamiast „szukać wrażeń”. Jeden 
z tych młodych ludzi – Paweł na ostatniej majówce 
zorganizował pokaz sztuk walk wschodu,  a jest  już 
instruktorem. 

Pamiętam jak z Agatą urządzałyśmy salę naszego 
małego Muzeum Wsi Mazowieckiej. Długie łodygi dzi-
kiego chmielu fantastycznie ozdabiały wnętrze, a przy-
noszonych sprzętów ze strychów było coraz więcej. 

Msza w trzecią niedzielę miesiąca była dla mnie 
zawsze ważnym momentem. Cieszyłam się, że starsze 
osoby, które nie mogły albo nie chciały wybrać się do 
kościoła parafi alnego,  przychodzą  do naszego  ”ma-
łego kościoła”. Było z tym zawsze dużo pracy, bo salę 
trzeba przygotować, poznosić i poustawiać krzesła, 
przygotować ołtarz i kwiaty, pozawieszać obrazy i po 
mszy wszystko uprzątnąć. Na początku złościło mnie 
to, że tak mało osób angażuje się, ale potem uświado-
miłam sobie, że przyjmujemy w Tym skromnym miej-
scu najwspanialszego z gości i cała złość minęła.

Była  prowadzona początkowo przez Stowarzysze-
nie później przez Gminę biblioteka, świetlica, odbywa-
ły się wystawy malarskie, występowała pani Krystyną 
Sienkiewicz, były spotkania integracyjne. Na pewno 
nie napisałam o wszystkim i nie taki był mój zamiar. 

Najważniejsze jest to, że mijające lata, zmieniają-
ce się zarządy, determinacja w dążeniu do celu żeby 
dobrze zagospodarować ten „spadek po przodkach” 
doprowadziły do tego, że mamy duże  przedszkole. 
Miejsce, które kiedyś tętniło życiem znów jest pełne 
radości i dziecięcego gwaru. A największym sukcesem 
jest to, że zgłaszają się rodzice, którzy poznali opinię 
o naszym przedszkolu i chcą zabezpieczyć miejsce dla 
swoich  dzieci, które dopiero się urodziły. Stowarzysze-
nie zgodnie ze statutem, nie może gromadzić żadnych 
zysków, więc opłaty są niewielkie i w całości przezna-
czone  na funkcjonowanie przedszkola, co odróżnia je 
od modnych obecnie prywatnych przedszkoli. Nie bez 
znaczenia jest również przy tak dużym bezrobociu, że 
powstały tu miejsca pracy.

Wielką radość sprawia mi świadomość, że w nie-
wielkim stopniu przyczyniłam się do sukcesu i nama-
wiam wszystkich do działania na rzecz tego przedsię-

wzięcia. Nie wszyscy mają czas, nie wszyscy potrafi ą 
się społecznie angażować, ale jest sposób na to, żeby 
każdy mógł poczuć, że zrobił coś ważnego dla trwało-
ści budynku byłej szkoły, którą być może rodzice czy 
dziadkowie pomagali tworzyć. Wystarczy przekazać 
1% dochodu, który i tak nie trafi  do Państwa kieszeni. 
Wydawane są niepotrzebnie duże kwoty na ogrzewa-
nie, ponieważ  budynek nie jest ocieplony. Wystarczy 
w rozliczeniu rocznym wpisać numer KRS Stowarzy-
szenia Rozwoju Macierzysza: 0000147545 z dopi-
skiem: na ocieplenie budynku przedszkola w Macie-
rzyszu.

W przedszkolu będą dyżury osób, które bezpłatnie 
będą pomagać w wypełnieniu rocznego zeznania po-
datkowego dla osób, które zdecydują się na przekaza-
nie 1% podatku na ocieplenie budynku.

Oto numery telefonów pod którymi  można uzyskać 
informację:

 Teresa Kacperska- autorka tekstu i współzałoży-
cielka Stowarzyszenia- 602 245 715

Anna Leszczyńska- prezes Stowarzyszenia Rozwo-
ju Macierzysza- 602 267 555

Wiesława Waga- wiceprezes – Stowarzyszenia Roz-
woju Macierzysza-606 463 284

i na stronie internetowej: www.macierzysz.republi-
ka.pl

Teresa Kacperska
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PAGINAKOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

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?

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 !!!

WTOREK
17.00 – 21.00 
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 - każdy wtorek w godz. 18.00-19.30
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





Artykuł „Orszak Trzech Króli widziany oczami Heroda” na str. 17


