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INWESTYCJE I REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Podpisano umowy:

� z wykonawcą: Konsorcjum fi rm: 1) Handel – Hurt 
– Detal Art. Przemysłowymi i Spożywczymi Krystyna 
Proskura z siedzibą w Redzie, 2) Studio Architektury 
„ARCHIS” Joanna Winikajtis z siedzibą w Sopocie na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego-ko-
munalnego z obsługą komunikacyjna i niezbędną in-
frastrukturą w Wolicy – Gmina Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 39.900,00 zł

� z wykonawcą: BRUMEX Piotr Kowalczyk z siedzi-
bą w Płochocinie na remont dróg gminnych – wyko-
nanie robot konserwacyjno-remontowych nawierzchni 
dróg i chodników z kostki i płyt betonowych na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 65.029,50 zł

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

� prace pielęgnacyjne w zakresie wycinki, konser-
wacji, korekty drzew i krzewów, frezowania karp, sa-

dzenia drzew i krzewów oraz innych prac na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki 

� dostawę komputerów oraz urządzeń wielofunk-
cyjnych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem 
– jako zadanie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki, 
realizowane w ramach programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeń-
stwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności go-
spodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion

� dzierżawę pojemników do odbioru odpadów ko-
munalnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 
związaną z umową Nr RZP.272.70.7.2013 z dnia 18 
marca 2013 r. 

� wykonanie usług geodezyjnych i kartografi cznych 
dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowiec-
kim

KULTURA

 Dom Kultury “Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

16 marca w godz.: 9.00-14.00 dyżurowali pracow-
nicy Urzędu Skarbowego

17 marca o godz. 16.00 odbył się Koncert Laure-
atów Eliminacji Rejonowych XXXVI Konkursu Recyta-
torskiego “Warszawska Syrenka”

20 marca w godz. 9.00-14.00 udostępniono salę 
na szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

20 marca w godz. 10:00-18:00 udostępniono salę 
dla przedstawiciela Fundacji EMANIO ARCUS w ra-
mach akcji: “Solarna gmina” 

21 marca w sali widowiskowej Domu Kultury od-
była się promocja książki pt. “Powiat Warszawski Za-
chodni. Przewodnik subiektywny”

24 marca w godz.11.00-15.00 odbył się III Oża-
rowski Kiermasz Wielkanocny

7 kwietnia w sali widowiskowej Domu Kultury 
“Uśmiech”  odbył się Wieczorek Taneczny dla Senio-
rów 

14 kwietnia Teatr Duet zaprezentował przedsta-
wienie dla dzieci pt.” Czerwony Kapturek”

Dom Kultury ,,Uśmiech” – Filia w Józefowie 

17 marca odbyło się uroczyste podsumowanie 
i wręczenie nagród w 1konkursie  plastycznym pt.”Tra-
dycje wielkanocne na Mazowszu”

14 kwietnia zorganizowano wernisaż wystawy ma-
larstwa Janiny Olczak należącej do Grupy plastyków 
“Koloryt” zrzeszonych przy Domu Kultury “Uśmiech”- 
Filia w Józefowie

Dom Kultury “Uśmiech” - Filia w Broniszach 

17 marca odbyło się przedstawienie Teatru Czaro-
dziej pt. “Smok Wawelski” 

7 kwietnia o godz. 14.00 odbyło się Spotkanie 
Wielkanocne Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
nr 8

14 kwietnia w godz. 16.00 – 20.00 odbył się Wie-
czorek Taneczny Seniorów zorganizowany przy współ-
pracy z Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8
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� 15 marca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyło się spotkanie z wiklinia-
rzem, który prezentował sposób wyplatania koszyków 
i innych ozdób z wikliny. Dzieci samodzielnie próbowa-
ły trudnej sztuki wyplatania koszyków. 

� 15 marca, Cezary Kowalski, uczeń klasy III a Gim-
nazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie został 
laureatem kuratoryjnego konkursu historycznego.

� 15 marca w Przedszkolu Publicznym w Józefowie 
odbył się konkurs plastyczny pt.: „Marcowe słońce”. 
Udział w nim wzięły dzieci ze wszystkich grup wieko-
wych.  

� 16 marca przedszkolaki, rodzice i wychowawcy 
z Przedszkola Publicznego w Józefowie, wzięli udział 
w rozstrzygnięciu konkursu plastycznego pt.: „Tradycje 
Wielkanocne na Mazowszu”, organizowanego przez 
Dom Kultury „Uśmiech” w Józefowie. Prace dzieci z gr. 
IV: Mai Dębkowskiej, Aleksandra Gawryołka, Jana Ko-
smalskiego, Natalii Jackiewicz zostały wyróżnione. 

� 16 i 17 marca uczniowie klasy sportowej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Oża-
rowie Mazowieckim brali udział w Mistrzostwach Pol-
ski Szkół Sportowych, które odbyły się w Raciborzu. 
Podczas zawodów uczniowie zdobyli: 1 złoty medal, 
3 brązowe medale. W klasyfi kacji generalnej Szkoła 
Podstawowa Nr 1 zajęła 8 miejsce w Polsce.

� 20 marca trzech uczniów z Gimnazjum im. K.I. 
Gałczyńskiego w Płochocinie brało udział w wojewódz-
kim kuratoryjnym konkursie historycznym pt. „Losy 
żołnierza i oręża polskiego w latach 1887 – 1922”. 
Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 48 w Warszawie 
przy ulicy Deotymy 25/33.

� 21 marca, Cezary Kowalski, uczeń klasy III a Gim-
nazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie, zajął 
trzecie miejsce w fi nale Powiatowego konkursu wiedzy 
o krajach niemieckojęzycznych oraz pierwsze miejsce 
w fi nale Powiatowego Konkursu wiedzy o krajach an-
glojęzycznych. Uroczystość rozdania nagród odbyła 
się w Gimnazjum w Kampinosie.

� 21 marca wszystkie dzieci z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie zapoznały się z obrzędami i zwycza-
jami symbolizującymi koniec zimy i początek budzenia 
się przyrody z zimowego snu. Wzięły udział w obrzę-
dzie „Topienia Marzanny”, która została wykonana 
ze słomy, ubrana w kolorową suknię, przyozdobioną 
wstążkami, koralikami i kwiatami. 

� 21 marca uczniowie klas IV - V ze Szkoły Pod-
stawowej w Święcicach zostali zaproszeni do Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Pruszkowie na obchody Dnia Europejczyka, które 
zostały  zorganizowane z okazji Pierwszego Dnia Wio-
sny. 

� Dzieci z Przedszkola Publicznego w Józefowie 
brały udział w lekcji, podczas której zapoznały się 
z bogatą tradycją Niedzieli Palmowej. .

� W dniu 22 marca w Gimnazjum im. K.I. Gałczyń-
skiego w Płochocinie odbyło się spotkanie integracyj-
ne uczniów gimnazjum z uczniami klas pierwszych 
szkół podstawowych z terenu Gminy Ożarów Mazo-
wiecki. Spotkanie odbyło się z okazji pierwszego dnia 
wiosny. 

� 22 marca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Oża-
rowie Mazowiecki został ogłoszony konkurs rodziny 
z cyklu "Cztery pory roku - Wiosna". Tematyką konkur-
su są dekoracje wiosenne.

� 23 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbyła 
się wystawa oraz sprzedaż szmacianych lalek wykona-
nych przez uczniów szkoły. Zebrane pieniądze zostały 
przekazane dzieciom w Czadzie w ramach projektu 
UNICEF – „Wszystkie kolory świata”.

� 23 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się 
koncert poetycko – muzyczny pt. „Nic dwa razy się nie 
zdarza” w wykonaniu muzyków z Filharmonii Narodo-
wej w Warszawie.

� Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie, którzy biorą udział w zajęciach, 
w ramach projektu unijnego „Poznaję świat – wyrów-
nywanie szans edukacyjnych” uczestniczyli w wyciecz-
ce do Sierpca. Na miejscu odbyły się ciekawe warsztaty 
związane z kultywowaniem ludowych tradycji. 

� 25 marca w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie odbył się kiermasz ozdób wiel-
kanocnych wykonanych przez dzieci uczęszczające na 
świetlicę szkolną.

� 26 marca w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie w ramach kontynuacji szkolnego 
projektu „Szare Szeregi - nasz patron” uczniowie z klas 
VIa i VIb wraz z wychowawcami przygotowali prezenta-
cję multimedialną ukazującą fakty o akcjach Szarych 
Szeregów oraz przybliżającą ideały, które ważne były 
w czasach II wojny światowej i aktualne są do dziś.

� 4 kwietnia w Szkołach Podstawowych na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki odbył się sprawdzian kom-
petencji dla uczniów klas szóstych. 

� 5 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wycieczce do 

OŚWIATA
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Fabryki Krówek w Milanówku. Celem wycieczki było 
zapoznanie dzieci z poszczególnymi etapami produk-
cji cukierków. Na zakończenie dzieci otrzymały słod-
kie prezenty.

� 8, 10 i 11 kwietnia dzieci z grup III, IV i V z Przed-
szkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 
uczestniczyły w inscenizacjach utworów Juliana Tuwi-
ma, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Ożaro-
wie Mazowieckim. 

� 9 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie uczestniczyli w pro-
gramie poetycko - muzycznym pt. „Przez różowe oku-
lary”, zaprezentowanym przez muzyków z Filharmonii 
Narodowej. 

� 9 kwietnia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Oża-
rowie Mazowieckim odbył się „Kurs udzielania pierw-
szej pomocy” dla kadry pedagogicznej. W szkoleniu 
brali udział również nauczyciele z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie.

� 10 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbyły się eliminacje uczniów 
do II etapu Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patrio-
tycznej „Patrz w przyszłość, pamiętaj o przeszłości”.

� 11 kwietnia uczennice z klasy IIIb Szkoły Podsta-
wowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zorgani-
zowały akcję „Na pomoc zwierzakom” skierowaną do 
wszystkich, którzy kochają zwierzęta. Akcja ma na celu 
pomóc biednym, bezdomnym zwierzętom i podnieść 
wagę praw zwierząt. Zbierane są akcesoria, karma, 
zabawki i inne przedmioty, które trafi ą do wybranego 
schroniska dla zwierząt.

� 12 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie zajęli II miejsce w Fi-
nale Powiatowym Minipiłki Ręcznej Chłopców w ka-
tegorii szkół podstawowych w ramach Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2012/2013.

� 13 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odby-
ły się VIII Mistrzostwa Szkoły w tabliczce mnożenia. 
W konkursie wzięli udział uczniowie klas drugich, trze-
cich i czwartych.

� 15 kwietnia w Szkole Podstawowej im.  Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbył się kon-
kurs recytatorski pt. Przebudzenie wiosny" w którym 
uczestniczyli uczniowie oddziału przedszkolnego 
i klas I – III.

� 15 kwietnia dzieci z grupy III i IV z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
w wycieczce do Muzeum Ziemi w Warszawie. Celem 
wycieczki było pokazanie dzieciom ciekawych ekspo-
natów geologicznych.  

� Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Święcicach brali udział w Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Tęcza”. W gru-
pie uczniów „Młodzik” pierwsze miejsce w szkole za-
jęli: 

• Hanna Wąsowska uczennica klasy VI,
• Wiktoria Zalech uczennica klasy VI. 
W grupie uczniów „Maluch” kolejne miejsca w szko-

le zajęli:
• Jakub Bartosiński uczeń klasy III,
• Wiktoria Szwarc uczennica klasy II,
• Maksymilian Zorski uczeń klasy III.

W imieniu mieszkańców Duchnic składam ser-
deczne podziękowania członkom Stowarzyszenia QVO 
VADIS, którzy w dniu 21 kwietnia 2013 r. poświęcili 
swój wolny czas na uporządkowanie dzikiego wysypi-
ska śmieci w Duchnicach przy ulicy Żytniej. W sprząta-
niu wzięły udział rodziny z dziećmi. 

Uczymy młode pokolenie dbania o środowisko, 
w którym żyjemy. 

Radna Małgorzata Rutkowska

PODZIĘKOWANIA
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1) Uchwała Nr XXXIV/328/13 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

2) Uchwała Nr XXXIV/329/13 w sprawie wyra-
żenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2014 roku

3) Uchwała Nr XXXIV/330/13 w sprawie wyra-
żenia opinii w sprawie zmiany granic Gminy Ożarów 
Mazowiecki oraz przyjęcia wyników konsultacji spo-
łecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

4) Uchwała Nr XXXIV/331/13 w sprawie opłaty 
za świadczenia w przedszkolach publicznych prowa-
dzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

5) Uchwała Nr XXXIV/332/13 w sprawie przy-
jęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki.

6) Uchwała Nr XXXIV/333/13 w sprawie usta-
nowienia służebności przesyłu na rzecz Mazowieckiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

7) Uchwała Nr XXXIV/334/13 w sprawie wy-
rażenia zgody na udzielenie bonifi katy od opłaty z ty-
tułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości przeznaczonych 
pod garaże, przysługujące osobom fi zycznym.

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 26 marca 2013 r.

W dniu 21 kwietnia 2013 r. odbyły się wybory uzu-
pełniające do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim. Dotyczyły one okręgu nr 8. Głosowanie odbyło się 
w dwóch obwodach: nr 7 w Broniszach i nr 8 w Ma-
cierzyszu. 
• Liczba wyborców uprawnionych do głosowania  
 – 1409
• Liczba wyborców, którym wydano karty – 462
• Liczba głosów ważnych – 452
• Liczba głosów nieważnych – 10

Na poszczególne listy kandydatów oddano nastę-
pującą liczbę głosów ważnych :

• Lista nr 1 – KWW Ewy Leszczyńskiej
 Leszczyńska Ewa Jadwiga – 83
• Lista nr 2 -  KWW Anny Skowrońskiej
 Skowrońska Anna - 165
• Lista nr 3 -  KWW Jana Mikołajczyka
 Mikołajczyk Jan - 204
Najwięcej ważnych oddanych głosów otrzymał 

i został wybrany radnym:
Mikołajczyk Jan – 204

Miejska Komisja Wyborcza

Wyniki wyborów uzupełniających 
do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

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).

Szanowni Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki, przypominamy o zbliżającym się 

OPŁATA II RATY ZA ZEZWOLENIA 
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

terminie wniesienia opłaty II raty za korzystanie z w/w 
zezwolenia.

Ostateczny termin upływa 31 maja 2013 r. 
Referat Działalności Gospodarczej
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21 marca 2013 r.  zakończyły się konsultacje 
w sprawie odłączenia z obszaru Gminy Ożarów Ma-
zowiecki części sołectwa Konotopa (pow. ok. 20 ha) 
i włą czeniu tego obszaru do Gminy Piastów. 

Ankiety konsultacyjne wypełniło 2.950 osób, 
czyli 17,24% wszystkich uprawnionych. 

Głosów nieważnych oddano: 91
Głosów ważnych oddano: 2.859,  w tym:
1) liczba osób popierających odłączenie od Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki części sołectwa Konotopa: 3
2) liczba osób przeciwnych odłączeniu od Gminy 

Ożarów Mazowiecki części sołectwa Konotopa: 2.855 
(99,9%)

3) liczba osób, które wstrzymały się od głosu, 
w sprawie odłączenia od Gminy Ożarów Mazowiecki 
części sołectwa Konotopa: 1

Opinie wyrażone w trakcie konsultacji: Miesz-
kańcy podnosili poczucie przynależności obszaru 
sołectwa Konotopa do Gminy Ożarów Mazowiecki, 
prawo do stabilności terytorialnej Gminy oraz brak 

akceptacji dla dokonywania przesunięć granic Gminy 
traktowanych jako swoisty zamach na samodzielność 
jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Miejska, na sesji 26 marca br., opierając się 
na wynikach konsultacji, wyraziła  negatywną opinię 
w sprawie zmiany granic Gminy Ożarów Mazowiecki 
oraz przyjęła wyniki konsultacji społecznych przepro-
wadzonych z mieszkańcami Gminy Ożarów Mazowiec-
ki. Uchwała ta została przekazana Radzie Miejskiej 
Piastowa.

W imieniu swoim i radnych Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim dziękuję Państwu za aktywność, 
za skorzystanie z prawa stanowienia o własnej, małej 
ojczyźnie. Dziękuję Sołtysom, Przewodniczącym Za-
rządów Osiedli, dyrektorom gminnych jednostek orga-
nizacyjnych za zaangażowanie w procesie przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych.  

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

.

Wyniki Konsultacji Społecznych w sprawie zmiany granic 
Gminy Ożarów Mazowiecki.

Zapraszamy na obchody ŚWIĄT MAJOWYCH w NASZEJ GMINIE



8 Informator Ożarowski 4/28 2013

KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy, Zarządcy nieruchomości 
zamieszkałych

W nowym systemie gospodarowania odpadami 
komunalnymi obowiązującym od dnia 1 lipca tego 
roku, umowy pomiędzy mieszkańcami/zarządcami 
a odbiorcą odpadów zastąpią deklaracje o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Deklaracje należy składać w terminie do 15 maja 
2013 r. 

Zapraszamy do pobierania deklaracji – dostępne 
są na naszej stronie internetowej: ozarow-mazowiec-
ki.doc.pl , w Urzędzie Miejskim, przy ul. Kolejowej 2 
w Ożarowie Mazowieckim, w biurze podawczym, pok. 
109, 110, 112 ( w godzinach pracy Urzędu) lub u zain-
teresowanych sołtysów i przewodniczących osiedli. 

Wypełnione deklaracje należy składać (obowiązek 
ustawowy) w Urzędzie Miejskim, przy ul. Kolejowej 
2 w Ożarowie Mazowieckim, w pok. 109, 110, 112, 
w go dzinach pracy Urzędu.

Złożenie deklaracji może nastąpić również drogą 
elektroniczną - konieczny jest wówczas podpis elek-
troniczny utworzony za pomocą platformy e-PUAP, 
użyteczny również do załatwiania innych formalności 
urzędowych.    

Obowiązujące stawki opłat w naszej Gminie:
- 11 zł od osoby za miesiąc w przypadku segregacji 

odpadów (wydzielanie z odpadów komunalnych: ma-
kulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań 
wielomateriałowych),

- 22 zł od osoby za miesiąc, gdy odpady będą gro-
madzone nieselektywnie.

W ramach powyższych opłat mieszczą się również 
usługi takie jak:

- od miesiąca lipca korzystanie z Gminnych Punktów 
Zbierania Odpadów Problemowych w Wolicy (ul. Le-

śna 1 teren oczyszczalni Gea-Nova) oraz w Duchni-
cach (ul. Ożarowska 54 przy torach kolejowych), gdzie 
można będzie przywozić surowce wtórne, odpady 
elektroniczne i elektryczne, opakowania po chemika-
liach, gruz, popiół i inne wymienione w uchwale,

- odbiór odpadów biodegradowalnych (trawy, liści, 
gałęzi, chwastów) 4 razy w sezonie wegetacyjnym od 
kwietnia do października,

- odbiór odpadów gabarytowych dwa razy do roku 
w zabudowie jednorodzinnej, raz na dwa miesiące 
w zabudowie wielorodzinnej. 

Nowe rozwiązanie dotyczy wyłącznie Mieszkańców 
posesji mieszkalnych, nie dotyczy instytucji i działal-
ności gospodarczej w wyniku której powstają odpady 
komunalne. Przedsiębiorcy są zobowiązani do usuwa-
nia odpadów przez wyspecjalizowane fi rmy w oparciu 
o zawartą umowę. 

Nowi Mieszkańcy terenu gminy Ożarów Mazowiec-
ki  są  zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania. 

W przypadku zmiany danych, które są podstawą 
do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, Właściciel nierucho-
mości składa nową deklarację/korektę do Burmistrza 
Ożarowa, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmia-
ny.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: ozarow-
mazowiecki.doc.pl gdzie publikujemy szczegółowe 
informacje oraz uchwały podjęte w sprawie działania 
systemu oraz przekazujemy Państwu wiadomości.

Telefony do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa: 22 731 32 64, 22 731 32 35-37.

Robert Głazowski 
Wydział Środowiska i Rolnictwa

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi

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),

Uzupełniający nabór do Projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki”
realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi prioryte-

towej 8. „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka 2007-2013.
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Działające na terenie naszej gminy Partnerstwo 
Lokalne na rzecz podniesienia kompetencji cyfrowych 
osób z pokolenia 50 plus przeprowadziło wśród miesz-
kańców akcję promującą korzyści i pożytki płynące 
z umiejętności posługiwania się komputerem i Inter-
netem w życiu codziennym. Sołtysi i przewodniczący 
osiedli rozdali około tysiąca ulotek z informacją na ten 
temat i z zaproszeniem do udziału w programie bez-
płatnej nauki podstaw obsługi komputera i Internetu. 
Mieszkańcy naszej gminy pozytywnie odpowiedzieli na 
inicjatywę  i sporo osób zgłosiło się do udziału w  szko-
leniach.  Zajęcia komputerowe rozpoczęły się w mar-
cu w świetlicy komputerowej w Józefowie. Prowadzą je 
lokalni wolontariusze, którzy pomagają innym odkry-
wać cyfrowy świat uczestnicząc w ten sposób w cywi-
lizacyjnej przemianie otoczenia. Wolontariusze, czyli 
ludzie zaangażowani, silnie związani ze swoją „małą 

ojczyzną” i czujący satysfakcję z tego, że zmieniają 
swoją społeczność na lepsze. Przeważnie pozytywnie 
nakręceni, z pomysłami, jak rozwiązać konkretne pro-
blemy  i wprowadzić osoby z pokolenia 50+ do społe-
czeństwa wiedzy. 

Uczestnicy kursów spotykają się dwa razy w tygo-
dniu przez okres miesiąca. W trakcie zajęć panuje do-
bra atmosfera do nauki i rozwijania swoich umiejętno-
ści. Podczas zajęć wyłaniają się osoby, które szybko 
przyswajają wiedzę i chcą dzielić się tymi umiejętno-
ściami z innymi. Taką osobą jest pani Maria Janiszew-
ska mieszkanka Michałówka, która w drugiej edycji 
kursu jako wolontariuszka asystuje w prowadzeniu 
zajęć. Pani Maria polubiła Internet i wciąż przyswaja 
nowinki - poszerza wiedzę i pomaga innym uczestni-
kom kursu, jest otwarta i komunikatywna. Dzięki tym 
umiejętnościom inni uczestnicy szybciej przełamują 
bariery informatyczne.

Mamy nadzieję, że znajdą się naśladowcy pani Ma-
rii, którzy będą chcieli  skorzystać  z możliwości posze-
rzenia swoich umiejętności poruszania się  w świecie 
informatycznym tak potrzebnych obecnie w codzien-
nym funkcjonowaniu, i podzielić się z innymi swoim 
doświadczeniem.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się 
do koordynatorki Partnerstwa, pani Wandy Orzechow-
skiej, kierowniczki fi lii Biblioteki Publicznej w Józefo-
wie, tel. 22 292 60 22, 

e-mail: w.orzechowska@biblioteka.ozarow-mazo-
wiecki.pl

Agata Dybowska, Biblioteka Publiczna w Ożarowie 
Mazowieckim, Filia w JózefowieUczestnicy pierwszej edycji szkolenia komputero-

wego (foto. Łukasz Sikora)

Realizacja programu bezpłatnej edukacji informatycznej dla osób z pokolenia 50 
plus w ramach Partnerstwa Lokalnego

• 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.
Regulamin Projektu i formularz zgłoszenia do Pro-

jektu dostępne są na stronie www.ozarow-mazowiec-

ki.pl (w zakładce Z Europą w tle/Projekty - POIG) oraz 
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Kolejowej 2, biuro podawcze (parter).

Wypełnione formularze należy składać w ter-
minie do 14 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miejskim 
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 (biuro 
podawcze) lub przesłać pocztą (liczy się data wpły-
wu do Urzędu Miejskiego).

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Gminy -  www.ozarow-mazowiecki.pl 
oraz naszego profi lu na Facebooku -  http://www.facebook.com/UrzadMiejskiwOzarowieMazowieckim 

Z myślą o umacnianiu roli rodziny oraz wspieraniu 
realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin 
wielodzietnych w naszej gminie wprowadzona została 
Ożarowska Karta Rodziny 3+.  Od 27 marca do 22 
kwietnia wpłynęło do Urzędu 49 wniosków o wydanie 
Ożarowskiej Karty Rodziny 3+ . 180 kart jest już przy-
gotowanych do wydania Rodzinom.

Ożarowska Karta Rodziny 3+  została przyjęta 
Uchwałą  Nr XXXII/314/13 Rady Miejskiej w Ożaro-
wie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013 r. w spra-
wie podjęcia działań zmierzających do polepszenia 
warunków życiowych rodzin wielorodzinnych za-
mieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

KOMU PRZYSŁUGUJE „Ożarowska Karta Rodziny 
3 +”  

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na 
utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku 
życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko 
uczy się lub studiuje.

O przyznanie karty mogą ubiegać się również ro-
dziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, w których 
występuje 3 lub więcej dzieci.

„Ożarowska Karta Rodziny 3 +”  przyznawana jest 
wyłącznie rodzinom zamieszkującym w Gminie Ożarów 
Mazowiecki. Kartę otrzyma każdy członek w rodzinie, 
której na podstawie wniosku zostanie ona przyznana.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE „Ożarowska Karta 
Rodziny 3 +” 

- 20% zniżki od obowiązującej ceny biletów na im-
prezy kulturalne organizowane lub odbywające się 
w Domu Kultury Uśmiech,

- 20% zniżki od ceny za udział w stałych zajęciach 
prowadzonych lub organizowanych przez Dom Kultury 
Uśmiech

- 20% zniżki od obowiązujących cen biletów i kar-
netów na pływalnię oraz na inne zajęcia organizowane 
przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie 
Mazowieckim

- 20% zniżki od ceny posiłków wydawanych w szko-
łach dla uczniów tych szkół dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Ożarów Mazowiecki,

- 20% zniżki w opłatach administracyjnych wnoszo-
nych w przedszkolach gminnych.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ „Ożarowską Kartę Ro-
dziny 3 +”  

Krok pierwszy: pobierz i wypełnij wniosek (wnio-
sek do pobrania na stronie www.ozarow-mazowiecki.
pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim, ul. Kolejowa 2),

Krok drugi:  wypełnij wniosek, 
Krok trzeci: złóż wniosek w siedzibie Urzędu Miej-

skiego, ul. Kolejowa 2 w Ożarowie Mazowieckim (po-
niedziałek  w godzinach 9.00 – 17.00 , wtorek – pią-
tek w godzinach 8.00-16.00 ).

Krok czwarty: odbierz karty dla wszystkich człon-
ków swojej rodziny i ciesz się zniżkami. Odbiór kart 
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznań-
ska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, III piętro , pok. 
312

Krok piąty: przed upływem roku od daty wydania 
karty złóż ponownie wniosek w celu przedłużenia waż-
ności karty.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZ-
CZENIA KARTY

Właściciel Karty lub przedstawiciel ustawowy (ro-
dzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego 
zawiadomienia o tym fakcie Urzędu Miejskiego wraz 
z prośbą o wydanie duplikatu  Karty. 

Szczegółowe informacje dot. Ożarowskiej Karty Ro-
dziny 3+ dostępne pod nr tel. 22 731 32 57; e-mail: 
j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl , a.fedoryk@oza-
row-mazowiecki.pl   

Program „Ożarowska Karta Rodziny 3 +”  
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W dniu 8 marca 2013 r. w Domu Kultury “Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim odbyła się kolejna edycja 
Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie 
Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.

Organizatorami olimpiady byli: Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Warszawie, oddział w Łazach 
oraz  Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

W olimpiadzie udział wzięły 23 mieszkanki Gminy 
Ożarów Mazowiecki, które otrzymały do rozwiązania 
test składający się z 25 pytań, przygotowany przez 
MODR i weryfi kujący wiedzę z zakresu produkcji ro-
ślinnej, zwierzęcej, ekonomiki oraz wiedzy o gospo-
darstwie i UE.

Trafność odpowiedzi uczestniczek sprawdzała 
komisja w składzie: Przewodnicząca Katarzyna Ry-
kowska-Kitlińska – pracownik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie 

Mazowieckim oraz członkowie: Zofi a Rutkowska – kie-
rownik TZD w Łazach oraz Justyna Rosłaniec – dorad-
ca MODR. 

Spośród Uczestników piszących test, największą 
liczbę punktów otrzymały:

I miejsce – Pani Beata Dobrogosz, która zdobyła 
25 punktów, czyli rozwiązała test bezbłędnie;

(nagroda maszynka do mielenia wraz z przystaw-
kami)

II miejsce ex aequo – Panie: Małgorzata Oskierko, 
Bożena Kalenik, Agnieszka Rosłonek, Zofi a Rosłonek

(nagrody: 2 blendery wieloczynnościowe, gofrowni-
ca, zestaw: kieliszki oraz salaterki)

III miejsce ex aequo – Panie: Karolina Kosińska, 
Beata Przybyszewska (nagrody: zestawy fi liżanek do 
kawy).

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia 
w postaci zestawów kieliszków, salaterek lub szkla-
nek.

Ponadto wszystkie Panie z Okazji Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet otrzymały od Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego słodkie upominki w postaci czekola-
dek.

Wszystkim uczestnikom, a w szczególności Pani 
Beacie Dobrogosz gratulujemy szerokiej wiedzy na tak 
ważne tematy. Laureatkom gratulujemy zwycięstwa, 
a wszystkich mieszkańców naszej Gminy zapraszamy 
do udziału w kolejnych konkursach i olimpiadach.

Katarzyna Rykowska-Kitlińska 
Wydział Środowiska i Rolnictwa

Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, 
Przedsiębiorczości i Ekologii 2013
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w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

5 maja godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów

5 maja (po mszy o godz. 18.00 w Parafi i NMP 
Królowej Apostołów w Ołtarzewie)

Koncert: “Piękna nasza Polska cała” w wykonaniu 
chóru Ab Imo Pectore i Varsovia Brass Quintet

9 maja godz. 16.00
sesja Rady Miejskiej

12 maja godz. 17.00
“Tuwim prywatny” – niepublikowane dotąd fakty 

z życia i twórczość kabaretowa poety. Spotkanie z 
Joanną Siedlecką, reportażystką, eseistką, autorką 
m.in. biografi i pisarzy (“Jaśnie - panicz”, “Mahatma 

Witkac”, “Czarny ptasior”,  “Pan od poezji”)

16 maja godz. 17.30
spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku – Wy-

kład nt. “Gminny system gospodarki odpadami, nowy 
sposób odbierania śmieci” poprowadzi pan Robert 
Głazowski, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

19 maja godz. 13.00
spektakl teatralny dla dzieci “Pinokio”

w Józefowie, ul. Fabryczna15

3 maja początek o godz. 15.30
Majówka

12 maja godz. 15.00
spektakl teatralny dla dzieci “Pipi Wędrowniczka”

19 maja godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów

26 maja godz. 16.00
Dzień Matki

w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

5 maja godz. 15.00
spektakl teatralny dla dzieci “Magiczny ołówek”

12 maja godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów – wstęp wolny!

26 maja godz. 14.00-18.00
“Majówka dla małych i dużych”

KALENDARIUM IMPREZ W “UŚMIECHU”
MAJ 2013

Śpiewaliśmy pod hasłem WHO “Zdrowe bicie ser-
ca”

18 kwietnia 2013 roku odbył się IX Powiatowy Fe-
stiwal Piosenki o Zdrowiu zorganizowany przez Powia-
tową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim, Starostwo Powiatu i Dom 
Kultury “Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. 

W tegorocznej edycji  udział wzięło 17 przedszkoli. 
Przygotowania do festiwalu trwały od stycznia. Panie 
nauczycielki, rytmiczki i rytmicy pracowali z dziećmi, 
aby godnie reprezentowały swoich rówieśników, jako 
delegacja przedszkola. Na scenie zaprezentowali się 
mali artyści z gmin na terenie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego.

Miasto i Gmina Łomianki –  3 przedszkola,
Miasto i Gmina Błonie – 3  przedszkola,
Gmina Ożarów Mazowiecki – 4 przedszkola,
Gmina Leszno – 2 przedszkola,
Gmina Kampinos –  1 przedszkole,
Gmina Babice – 3 przedszkola,

Gmina Izabelin – 1 przedszkole.
Miejscem imprezy była sala w Domu Kultury 

“UŚMIECH” w Ożarowie Mazowieckim.
Wszystkich zebranych powitał Jan Żychliński Sta-

rosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Dyrektor 
Powiatowej Stacji  Adam Sobociński. 

JURY w składzie:
Andrzej Cichal – Absolwent Wyższej Szkoły Muzycz-

nej, nauczyciel muzyki
Waldemar Dąbrowski – instruktor , muzyk.
Iwona Gryczka – lekarz, Sekcja Epidemiologii Po-

wiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
Teresa Tarkowska – Wojewódzka Stacja Sanitarno 

– Epidemiologiczna - ogłosiło swój werdykt:

I miejsce   – Przedszkole w Starych Babicach ul. 
Polna 40 – z piosenką ZDROWA PIOSENKA, CZYLI 
TAKTYKA -  PROFILAKTYKA

II miejsce  – Przedszkole Samorządowe w Dąbro-
wie ul. Kolejowa 51 – z piosenką DBAM O ZDROWIE 

IX Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu
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III miejsce – Przedszkole Publiczne w Zaborowie 
– z piosenką CO ZROBIĆ BY ZDROWYM BYĆ

Dla przedszkoli które zajęły trzy pierwsze miejsca 
ufundowano nagrody: aparaty fotografi czne. Nagrody 
wręczał  Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego - Pan Pa-
weł Kanclerz i Wicestarosta – Paweł Białecki.

Pozostałe przedszkola zostały wyróżnione. 
Każde dziecko otrzymało dyplom i puzzle. Na ręce 

przedstawicieli przedszkoli zostały przekazane dyplo-
my, puchary i torby z książkami i słodyczami ufundo-
wanymi przez sponsorów.

Cała impreza mogła być zorganizowana dzięki 
wsparciu sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

Sponsorzy: 
Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej
ZARZĄD FIRMY DR GERARD - SŁODYCZE
JOLANTA MARCZAK – FRESH WORD – owoce
FIRMA KSIĘGARSKA OLESIEJUK - książki
MARCIN I TOMASZ BURZYŃSKI – BACCARA – ciastka
JERZY WODZYŃSKI – PIEKARNIA AGARA – BUŁKI
MICHAŁ MAKOWSKI – JERONIMO MARTINS POLSKA 
S.A. BIEDRONKA – napoje

Bardzo dziękuję Pani Dyrektor Domu Kultury 
“Uśmiech” Alinie Holk i jej współpracownikom za życz-
liwość i okazaną pomoc. 

Pragnę również podziękować moim koleżankom 
i kolegom z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiolo-
gicznej, którzy dołożyli wszelkich starań, aby imprezę 
uznać za udaną. 

To dzięki Waszej pomocy mogliśmy bawić już ko-
lejny raz.

Anna Dmochowska – organizator imprezy

Zwracamy się do Państwa z propozycją przy-
stąpienia do Programu Ożarowska Karta Rodzi-
ny 3+. 

Program ma charakter otwarty tzn. wszyscy, 
którzy chcą zostać jego Partnerami, mogą to uczy-
nić na każdym etapie funkcjonowania Programu.

Wszyscy Partnerzy Programu otrzymują spe-
cjalne naklejki promujące Kartę, które zamiesz-
czają jako informację o swoim udziale w Pro-
gramie, w miejscach świadczenia swoich usług. 
Logo lub nazwa Partnera zostają zamieszczona 
na stronie internetowej Gminy Ożarów Mazowiec-
ki  www.ozarow-mazowiecki.pl w  zakładce Oża-
rowska Karta Rodziny 3+.

Dlaczego warto zostać Partnerem Programu 
Ożarowska Karta Rodziny 3 +

• fi rma lub instytucja przystępująca do Pro-
gramu buduje zaufanie i kreuje pozytywny wize-
runek wśród mieszkańców poprzez współpracę 
z Urzędem Miejskim w Ożarowie Mazowieckim,

• Partner akcji staje się rozpoznawalny dla 
rodzin korzystających z Karty oraz zainteresowa-
nych osób, poprzez umieszczenie logo i danych 
teleadresowych na stronie www.ozarow-mazo-
wiecki.pl w zakładce Ożarowska Karta Rodziny 
3+ 

• udział w Programie stwarza możliwość po-
szerzenia grona nowych klientów i pozyskiwanie 
stałej klienteli,

• Partner zostaje oznaczony specjalną na-
klejką promującą Program Ożarowska karta Ro-
dziny 3+

Więcej informacji dot. programu w artykule na str. 
10  oraz na stronie internetowej www.ozarow-mazo-
wiecki.pl. W razie pytań prosimy o kontakt z j.kolodyn-
ska@ozarow-mazowiecki.pl , a.fedoryk@ozarow-ma-
zowiecki.pl , tel. 22 731 32 57.

Zaproszenie dla Przedsiębiorców do udziału 
w Programie Ożarowska Karta Rodziny 3 +
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Klub Osiedlowy przy Obrońców Warszawy 14 kolejny 
raz zaprosił na wieczornicę. Gościom zaprezentowano 
program liryczno-muzyczny „Kwiaty we włosach”, wy-
stawę autorskiej porcelany i kiermasz pisanek i stro-
ików wielkanocnych. 

Skromne pomieszczenia klubowe z trudem zmie-
ściły ponad 40 osób, które przybyły na wieczorne 
spotkanie. Mimo zimowej aury, jaka panowała 7 mar-
ca w Ożarowie wszystkim udzielał się wiosenny na-
strój. Podkreślały go zdjęcia kwiatów wyświetlane na 
ogromnym ekranie kina domowego oraz barwny stół 
ozdób wielkanocnych. Z głośników dobiegały dźwięki 
piosenek o miłości, kobietach, kwiatach, rozstaniach 
i powrotach.

Wszyscy z uwagą słuchali Kobiety i Mężczyzny, 
którzy słowami wierszy poetów opowiadali o sobie, 
o spotkaniu swojej miłości, o uczuciach, przeżyciach 
i zawodach. Zaczęło się wszystko, jak Bóg przykazał, 
od Adama i Ewy, czyli od słów wiersza Juliana Tuwi-
ma „Zaczęło się to dawno, dawno, - Najdawniej jak 
pamięć sięga, - Tam, skąd bierze początek - Rodzaju 
ludzkiego księga”. Kolejni poeci i poetki ustami wy-
konawców prowadzili gości wieczoru przez zawiłe nie-
raz drogi Mężczyzny i Kobiety, którzy, choć tak bardzo 
różni, szukają siebie i potrzebują się nawzajem. A gdy 
spotkają tę właściwą osobę proszą „A Ty mnie na wy-
spy szczęśliwe zawieź” (K.I. Gałczyński), „Bądź przy 
mnie blisko, bo tylko wtedy nie jest mi zimno” (H. Po-
światowska), obiecują, „Więc ci rzuciłem marzenia 
pod stopy; Stąpaj ostrożnie, stąpasz po marzeniach”. 
(William Yeats), radośnie wykrzykują światu swoją 
miłość „Dziś rano cały świat kupiłem, za jedno serce 

cały świat, nad gwiazdy szczęściem się wybiłem, nad 
czas i morskie głębie lat„ (K.K. Baczyński), pytają „Co 
to jest miłość - Powiedz - Albo nic nie mów - Ja chcę 
cię mieć - Przy sobie - I nie wiem – Czemu” (Jonasz 
Kofta), marzą o ślubie „A kiedy będziesz moją żoną,..
umiłowaną, poślubioną” (K. Przerwa-Tetmajer), cier-
pią, gdy nie mogą się zrozumieć „Dziś, kiedy jesteśmy 
razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wy-
gląda róża? Czy to kwiat? A może kamień?”(W. Szym-
borska). Program zakończyły fragmenty pamiętnika 
artystki malarki Anny Rak-Kaszanits, mieszkającej 
od pół wieku w Ożarowie. Wystawę jej prac mogliśmy 
oglądać w grudniu minionego roku w Klubie. Wśród 
zaproszonych gości była siostra pani Ani, Marta Rak-
Podgórska, też malarka, która zdradziła zebranym, 
dlaczego jej siostra pisała przez trzy lata pamiętnik. 
Zakochana od pierwszego wejrzenia w młodym Rosja-
ninie Juriju, tęskniła przez te lata, szukała go, po 10 
latach od spotkania w Gruzji w warszawskiej księgarni 
kupiła książkę „Anna” - jak się okazało o miłości Jurija 
do niej. Nigdy się po raz drugi nie spotkali a ich mi-
łość pozostała niespełniona. „Miły mój! Gdziekolwiek 
jesteś, czymkolwiek -; zjawą, czy złudzeniem istniejesz 
-; przyjdź i weź za rękę i powiedź na jeden długi dzień 
chociażby za obręb tego, w czym żyłam dotychczas 
a pojaśnieję i zniknie obawa, że nim umrę nie dosię-
gnę gwiazd, które tak lśnią w mej wyobraźni”. Zebrani 
rozmarzyli się; czuło się wzruszenie i skupione zasłu-
chanie. Poezja, proza i muzyka odświeżyły wspomnie-
nia, wyzwoliły marzenia i poruszyły najgłębsze zaka-
marki serc uczestników spotkania. 

Opiekun Klubu, pani Janina Kowalczyk, niestru-
dzenie wyszukuje w naszym otoczeniu artystów. Tym 
razem zostali zaproszeni państwo Świeccy i pani Mał-
gorzata Tlak.

Barbara i Jacek Świeccy zaprezentowali autorską 
ceramikę wytwarzaną od ponad 30 lat. Pan Jacek 
pracował w ożarowskiej Hucie i po studiach, na któ-
rych poznał żonę Barbarę, założyli pracownię ceramiki 
w naszym mieście a potem sami się tu przeprowadzili. 
Zaczynali od wyrobów dekoracyjnych. Dziś w ofercie 
mają serwisy obiadowe, kawowe i herbaciane, cerami-
ka dekoracyjna, a nawet kafl e do starych pieców czy 
płyty terakotowe na wzór tych produkowanych przed 
wojną przez fi rmę Dziewulski i Lange. Kafl e i płyty były 
realizowane na specjalne zamówienia konserwatorów 
i jednocześnie było to ogromne wyzwania zawodowe. 
Opracowali wiele oryginalnych wzorów ceramiki użyt-
kowej. Znakiem rozpoznawczym wielu ich wyrobów są 
białe i czerwone anemony. Pani Basia kocha ogród 
i kwiaty, ma sporą kolekcję ogrodowych tulipanów. 
Pan Jacek przeszedł drogę od „plasteliny do gliny”, po-
tem pasjonował się rzeźbą i fotografi ą a teraz bonsai. 
Tę ostatnią pasję dzieli z synem Piotrem. Ukształto-

Kwiaty we włosach
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wali przez okres 10 lat około 50 drzew. Zebrani mogli 
kupić eksponowane przedmioty i porozmawiać o tajni-
kach ich wytwarzania. 

Nie mogło zabraknąć świątecznych akcentów. Go-
ście mogli podziwiać i zakupić piękne pisanki i stroiki 
wielkanocne autorstwa mieszkanki Ożarowa z trzy-
dziestoletnim stażem pani Jadwigi Małgorzaty Tlak 
i pań z Klubu. Pani Małgosia zamiłowanie do robótek 
ręcznych odziedziczyła po mamie. Nie powiela wzorów 
czy motywów. Jak sama mówi uwielbia eksperymento-
wać i praca nad jedną pisanką wyzwala od razu pomy-
sły wykonania następnych. Skierowanie myśli na two-
rzenie, prace ręczne są dla pani Małgosi lekarstwem 
na dopadający ją pesymizm i nadmierne przejmowa-
nie się wszystkim. 

Prace pani Małgosi cieszyły się ogromnym powo-
dzeniem. Atrakcjom wieczoru nie było końca. Arty-
ści ufundowali ciasta a państwo Świeccy dodatkowo 
szampana, goście też przynieśli słodkie smakołyki, 
państwo Szymankiewicz poczęstowali tortem z bitą 
śmietaną a opiekun Klubu, pani Janeczka Kowalczyk, 
w imieniu pana Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
obdarowała czekoladami obecne na wieczorze panie 
i wręczyła artystom wiosenne bukiety tulipanów wraz 
z podziękowaniami.

Mijający rok działalności Klubu Osiedlowego poka-
zuje, że ożarowianie polubili spotkania i coraz liczniej 
na nie przybywają, często z całymi rodzinami. Przycią-
ga przyjazna atmosfera, ciekawe wydarzenia i progra-
my, możliwość zaprezentowania własnych pasji i po-
znania talentów innych. 

Ostatnio Klub odwiedziły dzieci z klasy IIe szkoły 
podstawowej z opiekunami. Uczyły się wykonywać 
ozdoby ze wstążek i każde projektowało swoją pisan-
kę. Rodzice przynieśli ciasta. Z wizytą na warsztaty 
wybierają się kolejne klasy.

Grażyna Lipska-Zaremba

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza rekrutację do 
projektu „Zmieniam swoją 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 kwa-
lifi kowane będą osoby niepełnosprawne, będące 
klientami 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 doradca 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:  DO LIPCA 2013 r.
•WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNI-

CY SOCJALNI
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OŻAROWIE 

MAZOWIECKIM  TEL. 22 722 26 73
Udział w projekcie jest  BEZPŁATNY. Oferujemy  

atrakcyjne warunki – zwrot kosztów dojazdu i wyży-
wienie

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

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego
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Nasze przedszkole w tym roku szkolnym poszerza 
wiedzę dzieci dotyczącą tradycji ludowych. Z okazji 
Świąt Wielkiej Nocy zorganizowany został konkurs pla-
styczny. Do udziału zaangażowani zostali rodzice, któ-
rzy wraz ze swoimi dziećmi mogli wykazać się swoją 
pomysłowością i talentem plastycznym. Nasi uczest-
nicy przygotowywali się do konkursu długo i starannie. 
Prace można było składać w terminie od 4 do 18 mar-
ca 2013 roku.

Ku zaskoczeniu wszystkich pracowników przed-
szkola wpłynęło wiele prac, wykonanych różnorodną 
techniką: prace szydełkowe, łowickie wycinanki, wy-
klejanki, pisanki, kraszanki, de coupage, colage.

Największym powodzeniem cieszyły się prace prze-
strzenne, w których wykorzystane były różne materiały 
plastyczne. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie na-
gród nastąpiło dnia  21 marca 2013. Jury składające 
się z członków Rady Pedagogicznej wyłoniło pięć głów-
nych miejsc oraz wyróżnienia dla pozostałych uczest-
ników. Nagrody sponsorowane były z funduszy Rady 
Rodziców, za co serdecznie dziękujemy. 

Wszystkim rodzicom i dzieciom gratulujemy. 

Renata Okraska 
Agnieszka Chmielewska
Katarzyna Nowakowska

„Ozdoba wielkanocna z motywem ludowym”
to hasło Rodzinnego konkursu plastycznego w Przedszkolu Publicznym 

Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i porady 
psychologiczne (indywidualne,  małżeńskie, rodzinne) 
osoby z terenu gminy Ożarów Mazowiecki.

Zakres poradnictwa:
� przemoc w rodzinie,
� problemy wychowawcze,
� sytuacje kryzysowe (choroba, rozwód, śmierć 

bliskiej osoby, utrata pracy),
� uzależnienia i współuzależnienia,
� depresja, lęk, stres, poczucie osamotnienia,
� trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
� konfl ikty rodzinne oraz inne trudności.

Godziny przyjęć:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
8:30 – 16:00
(prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalanie 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
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Gimnazjum im. św. Wincentego Pallottiego w Oża-
rowie Mazowieckim od września ubiegłego roku zaan-
gażowane jest w Międzynarodowy Program Comenius 
zatytułowany „Verantwortungsbewusster Konsum” 
(jestem świadomym konsumentem). Uczestniczą 
w nim szkoły z Polski, Niemiec, Danii, Węgier, Ru-
munii, Turcji, Portugalii oraz Estonii. Głównym celem 
projektu jest wykształcenie w młodych ludziach świa-
domych zachowań konsumenckich. Wymiany partner-
skie fi nansowane z funduszu europejskiego sprzyjają 
poznaniu innych narodów, kultur, doskonaleniu języ-
ków obcych i zawarciu nowych przyjaźni. Pierwsze, 
listopadowe spotkanie wszystkich uczestników miało 
miejsce w  Gladenbach niedaleko Frankfurtu. Następ-
ne, styczniowe odbyło się w Estonii w miejscowości 
Tabasalu pod Tallinem. W dniach 10-14 marca br., 
zaplanowano przyjazd uczestników Comeniusa do 
Polski. 

W ciągu zaledwie kilku dni życie uczniów, nauczy-
cieli i całej placówki zostało „przewrócone do góry no-
gami“, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pierwsi 
goście- Niemcy, przylecieli w sobotę. W niedzielę dotarli 
pozostali. Jedenasty marca był pierwszym dniem „co-
meniusowym” w szkole. W auli gości przywitali: Bur-
mistrz Ożarowa Pan Paweł Kanclerz, Proboszcz Pa-
rafi i Miłosierdzia Bożego ks. Jan Latoń oraz Dyrektor 
Gimnazjum ks. Paweł Szczupak. Pan Burmistrz prze-
mawiając do zebranych licznie uczestników, zwrócił 
uwagę na ogromne znaczenie tego typu spotkań dla 
rozwoju młodego człowieka. Mówił o poszerzaniu ho-
ryzontów, uczeniu szacunku do innych narodowości, 
wzbogacaniu naszej wiedzy o innych narodach. Na 
zakończenie wreczył gościom upominki. Ksiądz Pro-
boszcz wskazał na chrześcijańskie fundamenty kultu-
ry europejskiej. Nadmienił, że rozwijała się ona przez 
wieki, dzięki takim ludziom jak św. Wincenty Pallotti, 
patron szkoły. O tych wartościach nie można zapami-

nać, trzeba je pielęgnować i na nich budować wspólne 
ralacje międzyludzkie.           

Po części ofi cjalnej nastąpiła prezentacja delegacji 
z poszczególnych krajów. Zaczęliśmy od Polski. Kół-
ko muzyczne pod kierunkiem Pani Malwiny Stańczak 
uczyło naszych gości piosenki pt: „Czerwone korale”. 
Z pomocą Pani Barbary Małkińskiej - naszej psycho-
log, rozpoczęły się zajęcia integracyjne, dzięki którym 
mogliśmy poznać się bliżej. W końcu przyszła pora na 
obiad. Wszystkim zaserwowano polskie pierogi. Na-
stępnie udaliśmy sie do Państwa Janikowskich- rodzi-
ców naszych kolegów ze szkoły, którzy uczyli nas, jak 
upiec chleb, podpłomyki i jabłkowe chipsy.

We wtorek byliśmy w Warszawie. Na Starówce 
uczestniczyliśmy w grze terenowej przygotowanej przez 
nasze nauczycielki: panią Martę Kozak i Agnieszkę Ja-
nicką. Przeszliśmy ulicami Starego Miasta. Mogliśmy 
zobaczyć m.in. Zamek Królewski, Kolumnę króla Zyg-
munta III Wazy, największą rzekę w Polsce- Wisłę i wie-
le innych, równie ciekawych zabytków.  Wykonaliśmy 
mnóstwo intrygujących zadań, takich jak: znalezienie  
najwyższej kamienicy w Warszawie, skakanie trzy razy 
wokół słynnego dzwonu na Małym Rynku. Często o po-
moc prosiliśmy przechodniów. Mogliśmy też wykazać 
się znajomością języków obcych, tłumacząc naszym 
zagranicznym kolegom wypowiedzi Warszawiaków.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Cen-
trum Nauki Kopernik.     

Gości nie zniechęcała bariera językowa. Chętnie 
próbowali swych sił w poznawaniu nowych tematów 
i rozwiązywaniu zagadek w języku obcym. Najwięk-
szym  zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja doty-
cząca człowieka i jego zmysłów oraz robienie ogrom-
nych baniek mydlanych. Obcokrajowcy zafascynowani 
byli całym obiektem.

W środę uczestnicy programu Comenius zwiedzali 
fabrykę cukierniczą "Dr Gerard”. Przebranych w białe 
fartuchy i pomarańczowe czepki oprowadzono nas po 
halach zakładu.  Pozwolono nawet skosztować ciastek 
prosto z taśmy produkcyjnej. Następnie poszliśmy do 
Zakładu Ceramiki Barbara s. c. Świeccy B.J. 

Pan Jacek  z żoną Barbarą objaśnili przbyłym cały 
proces wytwarzania naczyń ceramicznych. Opowie-
dzieli wiele ciekawostek, np. jak odróżnić porcelanę 
od innych wyrobów ceramicznych. Po powrocie do 
szkoły, uczestnicy zebrali się w auli, aby obejrzeć spo-
ty reklamowe na temat zdrowej żywności, przygotowa-
ne przez grupy z poszczególnych krajów. 

Każdy fi lm był bardzo ciekawy, prezentował produk-
ty spożywcze charakterystyczne dla danego kraju. 

Wizyta międzynarodowa „Comenius“ w Gimnazjum Pallottiego.



18 Informator Ożarowski 4/28 2013

WYDARZENIA KULTURALNE

Następnie zostaliśmy podzieleni na dziewięć mię-
dzynarodowych grup. Każda drużyna miała za zada-
nie wypełnić otrzymane karty pracy. Uczestnicy razem 
z panią Urszulą Pietrasik wykonywali różne doświad-
czenia i eksperymenty chemiczne. W pracowni bio-
logicznej pod kierunkiem pani Ewy Bogusz czekało 
na nas bardzo przyjemne zadanie. Degustowaliśmy 
różne rodzaje czekolad z ośmiu krajów, poznając ich 
skład, zapach. Pod okiem pani Anny Tokaj uczyliśmy 
się zrobieć ”szaszłyk” za pomocą balonów i wykałacz-
ki lub posprzątać wysypany cukier do plastikowego 
kubeczka bez dotykania kartki, na której się znajdo-
wał. W pracowni chemicznej, czekały na nas trzy sta-
nowiska. Tam między innymi dowiedzieliśmy się, jak 
można napełnić balon powietrzem tylko i wyłącznie 
przy użyciu ciepła naszych rąk i ”suchego lodu”. Mo-
gliśmy również zaobserwować, co się dzieje z suchym 
lodem włożonym do zlewki z gorącą wodą. 

O godzinie 18.00 rozpoczął się Wieczór Pożegnal-
ny. Każdy gimnazjalista wraz z gościem, miał za zada-
nie przygotować potrawę. Na szkolnym stole pojawiło 
się wiele pysznych przekąsek, ciast, sałatek, nie za-
brakło również placków ziemniaczanych. 

Mimo że wizyta w Polsce trwała zaledwie kilka dni, 
to z pewnością pozostanie w naszej pamięci na za-
wsze. Goście z innych krajów poznali polską kulturę, 
zabytki, zwyczaje. Mieli też okazję zobaczyć prawdzią 
zimę w połowie marca. Dla osób z Portugalii i Turcji 
śnieg był nowym zjawiskiem, którego wcześniej nie 

mieli okazji doświadczyć. Każdy z nas zdążył przywią-
zać się do swoich nowych przyjaciół. Planowane są 
kolejne wyjazdy. W maju jedziemy do Turcji a w paź-
dzierniku do Danii.

Dzięki projektowi Comenius zdobyliśmy wiele no-
wych doświadczeń. Większość z nas nie miała nigdy 
styczności z innymi językami w prawdziwym życiu. 
Mieliśmy okazję, nie tylko ćwiczyć język niemiecki 
i angielski, ale także uczyć sie podstawowych słówek 
w językach naszych gości. Szczególne podziękowania 
kierujemy do pani Marty Kozak -  nauczycielki języka 
niemieckiego, która jest kordynatorem projektu. Sło-
wa wdzięczności składamy Nauczycielom i Pracowni-
kom naszego Gimnazjum oraz Rodzicom, którzy zaan-
gażowali się w ten projekt.

Uczniowie Gimnazjum Pallottiego

W dniach 20-21.04.2013 na terenie Gimnazjum 
im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Odbyły się po raz pierwszy Halowe Otwarte Mistrzo-
stwa Polskiej Federacji Modelarstwa Samochodowe-
go. W imprezie tej brało udział ponad 40 zawodników 
z całej Polski. Dodatkową atrakcją było zorganizowa-
nie konkursu dla publiczności, w którym wzięła udział 
ponad setka dzieci i młodzieży. Zwycięzcy w 4 kate-
goriach wiekowych zajmujący odpowiednio 1, miejsca 
dostali bardzo wartościowe prezenty w postaci mo-
deli zdalnie sterowanych samochodów i śmigłowców. 
Miejsca 2 i 3 były premiowane również modelami RC 
w nieco mniejszej skali. Pozostali uczestnicy dostali 
nagrody pocieszenia tak, iż nikt nie odszedł bez upo-
minków. Tak liczne nagrody były możliwe dzięki hoj-
ności sponsorów którzy je ufundowali. Frekwencja 
dopisała ,było olbrzymie zainteresowanie tą dziedziną 
modelarstwa i dzięki temu planowana jest od Wrze-
śnia „szkółka RC” modelarstwa samochodowego przy 
klubie FC Płochocin. Dzięki zaangażowaniu się w pro-

jekt Dyrekcji Gimnazjum i Szkoły podstawowej , oraz 
Prezesów ATA Racing Team i AKS FC Płochocin ta cen-
na inicjatywa ma szansę wpisania się w cykliczny ka-
lendarz zawodów modelarskich w czasie następnego 
sezonu halowego.

Organizatorzy zawodów.

Otwarte Mistrzostwa Polskiej Federacji Modelarstwa Samochodowego
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W dn. 16.03.2013 Chór Kameralny Ab Imo Pectore 
z Ożarowa Mazowieckiego uczestniczył w VI Ogólno-
polskim Konkursie Pasyjnym w Bydgoszczy.

Konkurs, który odbywa się co dwa lata, patronatem 
objęli: JE Ks. Bp. Jan Tyrawa – Ordynariusz Bydgoski, 
Prezydent Miasta Bydgoszczy i Narodowe Centrum 
Kultury w Warszawie.

Do konkursu zakwalifi kowało się 27 chórów z całej 
Polski. Najliczniej reprezentowane było województwo 
mazowieckie (6 zespołów). Przyjechały również chóry 
z takich miast, jak: Łódź, Katowice, Szczecin, Lublin, 
Gdańsk, Poznań, Białystok, Częstochowa, Rzeszów, 
Sopot i in.

Nasz chór Ab Imo Pectore zaśpiewał, zgodnie z wy-
mogami konkursu, 4 utwory pasyjne:

1. Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) 
– O Domine Jesu Christe

2. Ola Gjeilo (ur.1978) – Ubi caritas
3. Mateusz Dębski (ur.1985) – Crux fi delis
4. György Deák-Bárdos (1905-1991) – Crucifi ga-

tur

Prezentacji każdego chóru przysłuchiwało się jury 
w składzie:

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska (Akademia Mu-
zyczna w Bydgoszczy)

prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska (Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

prof. dr hab. Waldemar Górski (Akademia Muzycz-
na w Gdańsku)

dr hab. Bernard Mendlik (Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy)

ks. dr hab. Michał Roman Szulik (Uniwersytet Przy-
rodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Chór Ab Imo Pectore, startujący w kategorii chórów 
kameralnych, zdobył Złoty Dyplom z wynikiem 93 pkt. 
Jest to nasze pierwsze tak wysokie osiągnięcie. 

Za nami uplasowały się uznane chóry, jak m.in.: 
Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Kate-
dralny Chór Carmen z Białegostoku, Wilanowski Chór 
Kameralny z Warszawy.

Znakomity wynik Chóru Kameralnego Ab Imo Pec-
tore to przede wszystkim nagroda za regularne uczest-
nictwo na próbach. Kształcenie dobrego chóru, praca 
nad wyrównaną emisją i stopliwością brzmienia trwa 
latami, wymaga rzetelnej pracy i wytrwałości. Chciał-
bym serdecznie podziękować wszystkim chórzystom 
za ich cierpliwość, poświęcony czas i zaangażowanie. 
To dzięki temu nasz zespół może pochwalić się tak 
dużym sukcesem.

Przekazujemy podziękowania dla Pana Burmistrza 
w Ożarowie Mazowieckim, który wspomógł nasz ze-
spół.

Mamy nadzieję, że wykonując koncerty w wielu 
miejscach w Polsce i uczestnicząc w znaczących kon-
kursach chóralnych jesteśmy dobrą wizytówką nasze-
go miasta.

Serdecznie zapraszamy na nasze koncerty.

Mariusz Latek
dyrygent Chóru Kameralnego Ab Imo Pectore

Złoto dla Chóru Kameralnego Ab Imo Pectore!
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Początek kalendarzowej wiosny wiąże się z obrzę-
dem topienia marzanny. W ten sposób, tak jak nasi 
przodkowie, 21 marca uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Święcicach, w barwnym korowodzie, z gaikiem 
– symbolem wiosny w dłoniach, piosenką na ustach, 
ponieśli słomianą kukłę, by utopić ją w rzece. 

Kultywujemy również tradycje związane ze święta-
mi wielkanocnymi. Na Niedzielę Palmową przygotowa-
liśmy okazałe, różnobarwne palmy. W ich powstawa-
nie zaangażowane były dzieci, rodzice i nauczyciele. 
Tegoroczna sprzedaż palm zakończyła się sporym 
sukcesem. Na zajęciach świetlicowych robiono wiel-
kanocne pisanki, wykorzystując najnowsze techniki 
zdobnicze a koło plastyczne wykonało witraże o tema-
tyce świątecznej. 

Bogactwo obrzędów i tradycji wielkanocnych stara-
my się przybliżać także poprzez programy artystyczne. 
W tym roku koło teatralne przedstawiło program pt: 

“Zwyczaje i obrzędy ludowe”. Wygłaszane teksty i pio-
senki opowiadały o baranku z czerwoną chorągiewką 
– symbolu Chrystusa, palmie, która miała symbolizo-
wać odradzające się życie i stanowić pamiątkę trium-
falnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Nie zabrakło 
informacji o znaczeniu jajka i sposobach jego zdobie-
nia. 

Pojawili się też chłopcy z kogucikiem i z piosenką:
“ Ej zieleni się zieleni, młoda trawka tuż przy zie-

mi.
Ej wesoło słonko świeci, zaśpiewajcie z nami dzieci 

dla kogucika”.
Chociaż święta wielkanocne upłynęły w zimowej 

scenerii, to dzięki podtrzymywaniu wielu obrzędów 
i zwyczajów, udało się wnieść w nie tchnienie wiosny.

Zimowy czas bardzo nam się uprzykrzył. Zima 
w końcu ustąpiła miejsca wiośnie.

Jolanta Kasztelan

“Z gaikiem idziemy, wiosnę wam niesiemy”

ZAPISY

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mic-
kiewicza w Umiastowie ogłasza zapisy dzieci

- z rocznika 2007 do „zerówki” lub klasy I
- z rocznika 2008 do „zerówki”
oraz do klas II i III
na rok szkolny 2013/2014

Zapisy odbywać się będą w kancelarii szkoły
w godz. 12.00 – 15.00.
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ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

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

NOWE GODZINY DYŻURÓW 
CZŁONKÓW GKRPA !!! 
czwartki w godz. 18.00 - 20.00

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

PONIEDZIAŁEK
17.00 – 18.00 
Konsultacje indywidualne z terapeutą
18.00 – 20.00 
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych 
(alkohol, narkotyki, hazard i inne)

WTOREK
17.00 – 20.00 
Konsultacje indywidualne i spotkania grupowe 
dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin

ŚRODA
16.00 – 20.00 
Spotkania z terapeutą dla osób z długim stażem abs-
tynenckim

PIĄTEK
15.00 – 16.30 Zajęcia dla młodzieży - Grupa I
16.30 – 19.00 Zajęcia dla młodzieży - Grupa II

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ
601 939 514 – od poniedziałku do piątku
22 722 20 09 – każda środa w godz. 18.00-19.30

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…

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 !!!
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KĄCIK ADOPCYJNY

Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

Fora

Pino

Fafi k

Lisek

ŚwiątekBrunoLucek

Frugo

Bisia

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znale-
zienia psa:

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

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

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

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. 

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

Nie możesz zaadoptować zwierzaka a chcesz po-
móc fi nansowo 

Będziemy wdzięczni za każda złotówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwie-
rząt – Viva

z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

Florek

Maksi

Pikuś Biała






