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Z PRACY BURMISTRZA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OŚWIATA

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

leńców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich z siedzibą 
w Milanówku na usługi uzupełniające do umowy Nr 
RZP.272.6.5.2014 z dnia 7 marca 2014 r. dotyczące 
usług na wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę 
drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; 
uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz 
sadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki

(zamówienie zostanie udzielone do wysokości 
środków zabezpieczonych w budżecie Gminy tj. kwoty 
58.000,00 zł)

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

� budowę budynku przedszkola w szybkiej techno-
logii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
zjazdami na dz. nr ew. 266/1, dr. 215 obręb 0010 
oraz dz. nr ew. dr. 20 obręb 003 Duchnice przy ul. 
Mickiewicza i ul. Duchnickiej Gmina Ożarów Mazo-
wiecki

� W listopadzie w Przedszkolu Publicznym nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim odbyła się prelekcja dla ro-
dziców nt. zdrowego odżywiania dzieci w wieku przed-
szkolnym. 

� 19 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Józefowie spotkały się z panią Krystyną Tenderendą 
– pielęgniarką z Ośrodka Zdrowia w Józefowie, która 
opowiadała dzieciom jak dbać o higienę i zdrowie oraz 
odpowiadała na pytania dzieci. 

� 19 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego nr 
1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w zajęciach 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Głów-
nym celem zajęć było zapoznanie przedszkolaków 
z podstawowymi czynnościami ratowniczymi. 

� 19 listopada przedszkolaki (5-latki) z Przedszko-
la Publicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały 
udział w wycieczce do fi rmy A.Blikle do Konstancina 
Jeziornej. Przedszkolaki na miejscu zwiedziły pracow-
nię oraz obserwowały w jaki sposób cukiernicy deko-
rują torty, pieką pączki i przygotowują ciasta. 

� 20 listopada w Szkole Podstawowej im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbył się koncert 
pt. „Szara godzina”. 

� 20 listopada Przedszkole Publiczne Nr 2 w Oża-
rowie Mazowieckim obchodziło dzień „Konwencji Praw 
Dziecka”. W tym dniu odbyły się dla przedszkolaków 
zajęcia, podczas których omawiano prawa dzieci. 

� 21 listopada w Szkole Podstawowej im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Święcicach odbył się apel nt. 
„Praw dziecka”. 

� 21 listopada dzieci z gr. II z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie wzięły udział w lekcji bibliotecznej 
pt.: „Jakie prawa mają dzieci”, która odbyła się w Bi-
bliotece Publicznej w Józefowie.

� 24 listopada w Bibliotece Publicznej w Święci-
cach uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Święcicach wzięli udział w spo-
tkaniu z pisarką książek dla dzieci i młodzieży Panią 
Agnieszką Frączek. 

� 25 listopada w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się koncert w wykona-
niu muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie 
pt. „Śladami Celtów”. 

� 26 listopada w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył 
się próbny sprawdzian po klasie szóstej szkoły pod-
stawowej. 

� 27 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim wzięły udział w wycieczce 
do teatru Baj w Warszawie. Przedszkolaki obejrzały 
spektakl pt. ”Zaczarowane wycinanki”. Wycieczka od-
była się w ramach projektu pt. „Przedszkole równych 
szans”, współfi nansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

� 27 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 
1 w Ożarowie Mazowieckim wzięły udział w wycieczce 
do teatru Baj w Warszawie. Przedszkolaki obejrzały 
spektakl pt. ”Zaczarowane wycinanki”. Wycieczka od-
była się w ramach projektu pt. „Sprawny przedszkolak 
w Gminie Ożarów Mazowiecki” współfi nansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

� 28 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Józefowie wzięły udział w lekcji bibliotecznej pt.: 
„Drogocenna woda”. Pani Wanda Orzechowska z Bi-
blioteki Publicznej w Józefowie przeczytała dzieciom 
opowiadanie pt.: „Śnieżynka, czyli przygody kropli 
wody” Liliany Bardzijewskiej. 

� 28 listopada dla czterolatków i pięciolatków 
z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowiec-
kim odbyły się warsztaty nt. prądu. Podczas warszta-
tów dzieci dowiedziały się jak powstaje prąd i jak nale-
ży postępować by nie narazić się na wypadek. 
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KULTURA
Dom Kultury ,,Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

� 19 listopada Spotkanie z udziałem słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku – seans fi lmowy

� 20 listopada Udział Chóru Kameralnego „Ab Imo 
Pectore” w III Ogólnopolskim Konkursie Chórów im. 
Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim

� 20 listopada Spotkanie z udziałem słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku – Wykład fi zjoterapeuty „Co 
boli, czemu boli i co zrobić żeby przestało boleć” 

� 21 listopada Spotkanie  słuchaczy Uniwersytetu 
III Wieku z dietetykiem

� 23 listopada Wernisaż wystawy prac amatorskiej 
twórczości - różności z drewna - Włodzimierza Śwital-
skiego, mieszkańca Ożarowa Mazowieckiego

� 28 listopada  Sesja Rady Miejskiej
� 28 listopada Spotkanie z udziałem słuchaczy 

Uniwersytetu III Wieku:  „Dolina Biebrzy na Podlasiu. 
Ostatnie dzikie mokradła Europy” - Sebastian Bielak 
(Prelekcja połączona z pokazem zdjęć)

� 3 grudnia Sesja Rady Miejskiej

� 5 grudnia Rozświecenie choinki gminnej (Plac 
przed Domem Kultury „Uśmiech”)

� 6 grudnia Spotkanie wigilijne z udziałem człon-
ków Koła Wędkarskiego 

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Józefowie 
� 23 listopada Teatr dla dzieci „DUET” zaprezento-

wał sztukę pt.”Foszek Czyścioszek”
� 5 grudnia Koncert Zespołu „Ślepa Kura” z Funda-

cji Niewidomych Żeglarzy

� 7 grudnia Teatrzyk dla dzieci. Przedstawienie 
pt.”O Mikołaju Wspaniałym, który nie zapomniał o Sta-
siu Małym” w wykonaniu Teatru Otwartego

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Broniszach
� 23 listopada Andrzejkowy Wieczorek Taneczny 

dla Seniorów
� 7 grudnia Rodzinne Warsztaty z wyrobu ozdób 

świątecznych

� 28 listopada w Przedszkolu Publicznym w Józe-
fowie odbyło się spotkanie integracyjne dla dzieci z 
grupy II i ich rodziców. 

� 1 i 3 grudnia w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie odbyły się warsztaty dla 
uczniów pt. ”Techniki efektywnego uczenia się”. 

� 2 grudnia 4-latki z Przedszkola Publicznego nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim wzięły udział w wycieczce 
do Stadniny Koni w Kępie. Na miejscu przedszkolaki 
obserwowały konie oraz osoby zajmującej się zwierzę-
tami.

� 3 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach wzięli 
udział w wycieczce do Teatru Kamienica w Warszawie. 
Uczniowie obejrzeli spektakl teatralny zatytułowany 
„Imieniny Świętego Mikołaja”. 

� 3 grudnia uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim w ramach projektu „Spotkań z muzyką” obej-
rzeli koncert pt. „Rymy i rytmy”.

� 4 grudnia w Przedszkolu Publicznym w Józefowie 

odbyło się spotkanie integracyjne dla dzieci z grupy IV 
i  ich rodziców. 

� 4 grudnia w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim rodzice przedszkolaków w ra-
mach Teatru rodziców przygotowali spektakl teatralny 
pt. „Czarodziejski kamień”.

� 4 grudnia w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyły się warsztaty kulinarne pn. 
„Kuchcikowo”. 

� 5 grudnia w Przedszkolu Publicznym w Józefowie 
oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem. 
Przedszkolaki wraz z Mikołajem śpiewały kolędy oraz 
recytowały wierszyki. Na zakończenie Mikołaj rozdał 
wszystkim dzieciom prezenty. 

� 6 grudnia uczniowie klas II-IV wszystkich szkół 
podstawowych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 
wzięli udział w konkursie przyrodniczo – profi laktycz-
nym. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim. 

1) Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim.

2) Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wice-
przewodniczących Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim.

Uchwały podjęte na I sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 28 listopada 2014r.
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1) Uchwała Nr II/3/14 w sprawie powołania Ko-
misji Rewizyjnej.

2) Uchwała Nr II/4/14 w sprawie wyboru Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3) Uchwała Nr II/5/14 w sprawie powołania Komi-
sji Budżetowej.

4) Uchwała Nr II/6/14 w sprawie powołania Ko-
misji Obywatelskiej.

5) Uchwała Nr II/7/14 w sprawie powołania Ko-
misji Gospodarczej.

Uchwały podjęte na II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim w dniu 3 grudnia 2014r.

6) Uchwała Nr II/8/14 w sprawie powołania Ko-
misji Społeczno – Technicznej.

7) Uchwała Nr II/9/14 w sprawie desygnowania 
przedstawicieli Rady Miejskiej do składu osobowego 
Komisji Stypendialnej.
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).

KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

6 stycznia  - wtorek Udział zespołu ludowego „Oża-
rowiacy” w Orszaku Trzech Króli 

6 stycznia – wtorek - godz. 18.30 Koncert Nowo-
roczny w Hotelu Mazurkas: Viva Wiedeń - Viva Broad-
way (bilety w cenie 40 zł od osoby do nabycia u organi-
zatora koncertu: Dom Kultury „Uśmiech” od 8 grudnia 
2014)

10 – 11 stycznia – sobota/niedziela Mistrzostwa 
Polski Juniorów GO 2015  

11 stycznia - niedziela sztab 23 Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy

11 stycznia – niedziela - godz. 15.00 Przegląd ko-
lędowy w wykonaniu Chóru „Ab Imo Pectore” w Ko-
ściele pw. Królowej Apostołów w Ołtarzewie

18 stycznia – niedziela - godz. 15.00 Bal Karna-
wałowy dla dzieci z udziałem aktorów z Teatru MUZA 
(Sala widowiskowa Domu Kultury „Uśmiech”) - Wstęp 
wolny!

19-23 stycznia Akcja Ferie z „Uśmiechem”
25 stycznia – niedziela - godz. 19.00 Koncert 

kolęd w wykonaniu Chóru „Ab Imo Pectore” (Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim)

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

4 stycznia – niedziela – godz.16.00 Zabawa No-
woroczna dla seniorów

11 stycznia – niedziela - godz. 15.00 Teatrzyk dla 
dzieci, spektakl pt.”Kasia i Basia” w wykonaniu Teatru 
„Maluszek” - Wstęp wolny!

18 stycznia – niedziela - godz. 16.30 Dzień Bab-
ci i Dziadka (występy Zespołów z Filii Domu Kultury 
„Uśmiech” w Józefowie)

26 – 30 stycznia - Ferie Zimowe – Akcja „Ferie 
z Uśmiechem”

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

11 stycznia – niedziela – godz. 16.00 Spotkanie 
opłatkowe dla seniorów

25 stycznia – niedziela – godz. 15.00 Bal karna-
wałowy dla dzieci - „Wielki bal z Zorro” - Wstęp wolny!

26 – 30 stycznia - Ferie Zimowe – Akcja „Ferie 
z Uśmiechem”

Szanowni Mieszkańcy,
Od dnia 2 lutego 2015 r. zmianie ulegają godziny pra-
cy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Kolejowej 2 i ul. Poznańskiej 165.
Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00
Wtorek godz. 8.00 – 16.00
Środa godz. 10.00 – 18.00
Czwartek godz. 8.00 – 16.00
Piątek godz. 8.00 – 16.00

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
Paweł Kanclerz
przyjmować będzie Mieszkańców w każdą drugą 
i czwartą środę miesiąca w godz. 12.30 – 17.30
Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 
ds. technicznych
Dariusz Skarżyński
przyjmować będzie Mieszkańców
w pozostałe środy miesiąca w godz. 12.30 – 17.30

    Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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OGŁOSZENIE  

Działając na podstawie art. 24 ust.8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 t. j. ze zm.)

„E n e r g e t y k a   O ż a r ó w   M a z o w i e c k i”
o g ł a s z a

że od dnia  01 stycznia  2015 r. do 31 grudnia 2015 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków po uwzględnieniu dopłat zgodnie z Uchwałą Nr III/12/14  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r., a ich wysokość kształtuje się następująco:

Za wodę: Stawka (zł /m³) 
Netto Brutto

1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej 3,08 3,33

2. Grupa 2 - gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej korzystające 
z podliczników             

7,22 7,80

3. Grupa 3 - przemysł (zakłady, usługi, handel, gastronomia) 6,57 7,10

4. Grupa 4 - hurt (dostawa wody poza obszar Gminy) 6,25 6,75

5.  Grupa 5 - TSSE ( Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna )
 – teren byłej fabryki Kabli Ożarów Maz. Poznańska 129/133

6,77 7,31

6. Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców ( zł / m-c )   

 a - za gotowość - dla  wodomierza: * qhmax ≤ 2,5 m³ /h 2,32 2,51

 b - za gotowość  - „ „ ** qhmax > 2,5 m³ /h 21,47 23,19

 c - za gotowość - „ „ *** qhmax ≥ 15,0 m³ /h 217,40 234,79

Za ścieki
  Stawka (zł /m³)

Netto Brutto

1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej 7,04 7,60

2. Grupa 1 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 2,25 2,43

3. Grupa 2 - przemysł (zakłady, usługi, handel, gastronomia) 11,72 12,66

4. Grupa 2 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 38,03 41,07

5. Grupa 3 - TSSE ( Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna )
 – teren byłej fabryki Kabli Ożarów Maz. Poznańska 129/133

12,31 13,29

6. Grupa 3 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 38,03 41,07

* dla wodomierza o średnicy < 20 mm
** dla wodomierza o średnicy > 20 mm  ( do  < 50 mm )
*** dla wodomierza o średnicy > 65 mm
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Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem 
silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżej-
szym od powietrza. Powstaje w wyniku niepełnego spa-
lania wielu paliw m. in. drewna, oleju, gazu, benzyny, 
nafty, węgla, spowodowanego brakiem odpowiedniej 
ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może 
to wynikać z braku dopływu świeżego /zewnętrznego/ 
powietrza do urządzenia, w którym następuje spala-
nie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej 
regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego 
zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szcze-
gólnie groźne w mieszkaniach, w których okna są 
szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Nie-
bezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek 
węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Do-
staje się do organizmu przez układ oddechowy, a na-
stępnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie 
oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z he-
moglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ 
tlenu do organizmu.

Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spa-

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

Pamiętaj aby: 
� nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów 

nawiewnych,
� przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych 

korzystaj z usług wykwalifi kowanej osoby,

� dokonywać 
okresowych przeglą-
dów instalacji wenty-
lacyjnej i przewodów 
kominowych oraz ich 
czyszczenia. Zarząd-
ca budynku lub wła-
ściciel ma obowiązek 
m. in. przeglądu in-
stalacji wentylacyjnej 
nie rzadziej niż raz 
w roku.
� w przypadku 

wymiany okien na 
nowe, sprawdzić po-
prawność działania 
wentylacji, ponieważ 
nowe okna są o wiele bardziej szczelne w stosunku 
do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogar-
szać wentylację,
� systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. 

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

cymi  tlenek węgla w powietrzu. zbiera śmiertelne żni-
wo. Każdego roku w wyniku zatrucia czadem umiera 
ok. 100 osób.

Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zale-

żeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystar-
czy jedynie odrobina przezorności.

Zespół Zarządzania Kryzysowego 
Gminy Ożarów Mazowiecki

Kampania prewencyjna – nie dla czadu

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lokal handlowy 
o powierzchni 32m2  zlokalizowany w Józefowie 
przy ul. Fabrycznej 14A. 

Dobra lokalizacja - pawilon handlowo-usługowy - 
sąsiedztwo sklepów.
Media: prąd, woda, centralne ogrzewanie. 

Tel. 792 214 168 
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Przy Filii Biblioteki Publicznej w Józefowie działa 
grupa teatralna „Bajka” pod kierunkiem pani Wandy 
Orzechowskiej. Grupę „Bajka” tworzą młodzi aktorzy, 
którzy na swoim koncie mają wiele występów zarów-
no przed naszą józefowską publicznością, jak również 
poza granicami naszej gminy. Na co dzień aktorzy są 
uczniami Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie oraz Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskie-
go w Płochocinie. Obecnie grupa teatralna liczy 13 
osób.

W repertuarze grupy „Bajka” znaleźć można przed-
stawienia okolicznościowe np. z okazji Dnia Matki czy 
przypadającego na 6 grudnia Dnia św. Mikołaja tzw. 
mikołajki. Przedstawienia prezentowane są na scenie 
naszej Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie. Mło-
dzi aktorzy na swoim koncie mają również występy go-
ścinne, m.in. w Filii  Domu Kultury „Uśmiech” w Broni-
szach ze spektaklem pt. „Czerwony Kapturek”. Grupa 
teatralna „Bajka” uświetniła również uroczyste odsło-
nięcie rzeźby małej szałaputki Pchły Szachrajki 30 
maja br. w Błoniu, odgrywając fragment utworu Jana 
Brzechwy pt. „Pchła Szachrajka ”. 

Grupa Teatralna „Bajka” powstała z inicjatywy oraz 
pod kierunkiem pani Wandy Orzechowskiej, na co 
dzień kierownika Filii BP w Józefowie. Stąd też miej-
scem prób do kolejnych przedstawień stała się Filia 
BP. Pani Wanda nie tylko dba o dobór repertuaru dla 
grypy „Bajka”, czy przygotowanie dzieci do występu. 
Jest również scenografem i kostiumografem naszych 
dzieci. Dba, aby każde przedstawienie, z którym wy-
stępują dzieci było dopracowane w każdym szczególe, 
czy to przebrań dla aktorów czy elementów scenogra-
fi i, które pomagają w oddaniu charakteru występu. 

Z inicjatywy pani Wandy Orzechowskiej przy Filii 
BP w Józefowie powstało kino dla naszych dzieci. Po-

czątkowo były to poranki fi lmowe, które przeobraziły 
się w „Kino na Fabrycznej”. Od września do maja, wg 
wcześniej ustalonego repertuaru, odbywają się 2 razy 
w miesiącu projekcje fi lmów adresowanych do dzie-
ci, na które wstęp jest wolny. Filmy wyświetlane są 
w soboty przed południem (godz. 10.00). W projekcie 
uczestniczy również pani Urszula Hoczyk, instruktor 
biblioteki powiatowej, która dobiera repertuar fi lmowy 
oraz przygotowuje plakaty. 

Serdecznie zapraszamy do „Kina na Fabrycznej” 
oraz dalszego śledzenia losów grupy teatralnej „Baj-
ka” pod kierunkiem pani Wandy Orzechowskiej.

Niezmiernie ważne jest pokazywanie działań oraz 
zaangażowania osób na rzecz naszej lokalnej, józe-
fowskiej społeczności.

Magdalena Koms 
rodzic dziecka z grupy teatralnej „Bajka”

Portal Dobre Wiadomości

„Co ma wspólnego zwykła plastikowa nakrętka 
typu PET z ratowaniem życia i zdrowia? Ma, i to sporo. 
Za takie właśnie korki można opłacić zajęcia rehabi-
litacyjne, kupić wózki dla niepełnosprawnych czy kar-
mę dla zwierząt. Jest tylko jeden warunek – trzeba 
uzbierać ich naprawdę dużo.

Jeden człowiek nie jest w stanie zebrać kilku milio-
nów nakrętek. Jednak grupa ludzi – i owszem.”

No właśnie. Akcje zbierania nakrętek plastikowych 
prowadzone są od kilku lat w wielu miejscach Polski. 

Wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Najczęściej 
zbierają je dzieci szkolne i przedszkolne. To one nie 
pozwolą rodzicom wyrzucić bodaj jednej nakrętki ze 
zużytego opakowania.

Taką akcję prowadzili również uczniowie Gimna-
zjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Oża-
rowie Maz. Natomiast już drugi rok korki zbierają dzie-
ci z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek SJK.

Przedszkolaki mają konkretny cel. Dzięki jednej 

Teatr i Kino w Filii Biblioteki Publicznej w Józefowie
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z wychowawczyń, Pani Małgosi Stpiczyńskiej dowie-
działy się o bardzo chorej Oli Piance ze Zbójnej koło 
Łomży.

Ola pilnie potrzebuje wózka rehabilitacyjnego, le-
ków oraz specjalistycznej rehabilitacji. Urodziła się za-
każona wirusem cytomegalii, który spowodował w jej 
organizmie zaburzenia centralnego układu 
nerwowego. Dziecięce porażenie mó-
zgowe, uszkodzenie wzroku i słuchu, 
lekoodporna padaczka to tylko część 
przypadłości tego małego dziecka. Ola 
jest pod stałą opieką Kliniki Neuro-
logii i Epileptologii Centrum Zdro-
wia Dziecka w Warszawie.

Koordynatorem akcji „Nakrętka dla Oli” jest Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zbójnej i to tam 
uczniowie naszego gimnazjum przekazali ponad 200 
kg zebranych nakrętek.

Jest to wielki dar serca, za który dziękujemy Pani 
Dyrektor Halinie Władyce, Panu Jackowi Rosłonowi 

oraz Pani Ani Bartoszewicz. A w sposób szczególny 
uczniom za chęć niesienia pomocy potrzebu-

jącym.
Zachęcam więc młodzież do niezaprze-

stania akcji, tym bardziej, że przy okazji sza-
nujemy też środowisko.

Nakręć się i pomagaj z uśmiechem.
Elżbieta Paleczna

Dnia 23 listopada 2014 roku o godz. 16.00 odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy, pt.: Twórczość Włodzi-
mierza Świtalskiego. Wernisaż miał miejsce na Sali 
Widowiskowej w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 
Mazowieckim. Na uroczystość przybyła rodzina, zna-
jomi oraz mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego. Pani 
Dyrektor przywitała wszystkich zgromadzonych gości, 

przedstawiła artystę i podziękowała Panu Włodzimie-
rzowi Świtalskiemu za chęć wystawienia i pokazania 
publiczności swoich prac. 

Artysta mimo ukończonych 92 lat wciąż prężnie 
tworzy, od 1980 roku w domowym zaciszu zajmuje 
się tworzeniem małych form artystycznych z drewna 
oraz tworzy kolaże z zapałek, kawałków drewna, kory, 
suszonych kwiatów i traw. Dzieła zgromadzone na 
wystawie poruszały różną tematykę: martwa natura, 
krajobraz, kwiaty, zwierzęta. Wystawę z dużym zainte-
resowaniem oglądali przybyli goście.

Pan Włodzimierz jest mieszkańcem Ożarowa Ma-
zowieckiego od kilkudziesięciu lat. Możemy być dumni 
z takiego artysty, z zawodu kreślarza, miłośnika przy-
rody. Sam artysta powiedział: Nie wiedziałem, że pra-
ce będą tak dobrze prezentowały się na tej wystawie. 
Jestem zadowolony i spełniony. 

Całe wydarzenie zostało uświetnione koncertem 
pianistycznym młodego artysty Piotra Piwowarskiego 
ucznia Szkoły Muzycznej II stopnia w Warszawie, który 
zaprezentował utwory Chopina, Mozarta oraz Mancini. 

Instruktor Katarzyna Cyniak-Górnecka
Instruktor Marzena Kałużna

Twórczość Włodzimierza Świtalskiego

Z przyjemnością informujemy o utworzeniu w na-
szej gminie pierwszej grupy Al-Anon.

Czym jest Al-Anon? 
To rodzinna grupa samopomocowa, która skupia 

krewnych i przyjaciół alkoholików. Na spotkaniach 
członkowie rozwiązują swoje problemy dzieląc się 
doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jedynym celem dzia-
łania wspólnoty Al-Anon jest niesienie pomocy rodzi-
nom alkoholików. W spotkaniach uczestniczą dzieci, 

Al-Anon w naszej Gminie

nastolatki i młodzież, których rodzic, obydwoje rodzice 
lub inna bliska osoba jest uzależniona od alkoholu.

Członkowie grupy spotykają się w każdy wtorek 
w godzinach 1700-1900 w sali parafi alnej przy Kościele 
pw. Św. Wojciecha BM w Płochocinie. 

JEŚLI BLISKA CI OSOBA MA PROBLEM Z ALKOHO-
LEM - NIE CZEKAJ – PRZYJDŹ!

Zapraszamy na spotkania. 



10 Informator Ożarowski 10/44 2014

KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Udział Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim w nowym 
Programie Biblioteki Narodowej

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
przystąpiła do Programu Biblioteki Narodowej Priory-
tet 2 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek pu-
blicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek 
szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów).

Celem Programu jest zwiększenie poziomu czytel-
nictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez ułatwienie 
dostępu do nowości czytelniczych oraz wspieranie 
współpracy bibliotek publicznych    ze szkołami w śro-
dowisku lokalnym.

Nasza biblioteka zaprosiła do współpracy Szko-
łę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Święcicach. Szkoła ta nie ma własnej biblioteki 
szkolnej, a jej uczniowie korzystają z zasobów pobli-
skiej fi lii Biblioteki Publicznej.

W ramach projektu Priorytet 2 Biblioteka Publicz-
na w Ożarowie Mazowieckim uzyskała dofi nansowa-
nie w wysokości 4320 złotych na zakup nowości wy-
dawniczych zgodnie z zapotrzebowaniem partnerskiej 
szkoły.

Za pieniądze te oraz ze środków własnych biblio-
teki zostały nabyte lektury szkolne, książki dla dzieci 
i młodzieży (w tym audiobooki), a także literatura po-
pularnonaukowa – razem w ilości ponad 320 wolu-
minów.

Książki te odnowiły i wzbogaciły księgozbiór Filii BP 
w  Święcicach, aby lepiej służył realizacji potrzeb i za-
interesowań uczniów miejscowej szkoły.

Porozumienie zawarte między biblioteką a szkołą 
przewiduje również szereg innych wspólnych dzia-
łań promujących czytelnictwo -  organizację spotkań 
autorskich, lekcji bibliotecznych, wystaw literackich 
i konkursów czytelniczych. 

I tak – w ramach realizacji porozumienia - odbyło 
się już sześć lekcji bibliotecznych, które poprowadziła 
pani Teresa Sakowska, kierowniczka fi lii Biblioteki Pu-
blicznej w Święcicach.

W trakcie zajęć uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego poznawali księgo-
zbiór biblioteki i zasady korzystania z jej zasobów. Roz-
mawiali także na temat lektur szkolnych, np. „O psie, 
który jeździł koleją” czy słynnego wiersza Tuwima „Lo-
komotywa”, który został przypomniany przy okazji wy-
cieczki szkolnej do Muzeum Kolejnictwa. Na zajęciach 
w bibliotece dzieci zetknąwszy się z  twórczością  au-
torów dziecięcych lektur -. J. Tuwima, A. Frączek, J. Pa-
puzińskiej doświadczały różnych przygód,  a pod ha-
słem „Historie dzieci” , uczestniczyły w akcji głośnego 
czytania  fragmentów  książki A. Grabowskiego „Woj-
na na Pięknym Brzegu”.

Odbyło się również bardzo ciekawe spotkanie au-
torskie z pisarką literatury dziecięcej panią Agnieszką 
Frączek. Pani Agnieszka pisząc teksty dla najmłod-
szych zawsze myśli o tym, jak rozbawić swoich czytel-
ników, zachęcić ich do dalszej lektury i zarazem na-
uczyć prawidłowej wymowy i pisowni.

Podczas spotkania autorka czytała fragmenty swo-
ich książek, bawiąc się wraz z dziećmi najczęściej po-
pełnianymi błędami językowymi. Wykorzystała wiele 
ciekawych przykładów. O tym jak bardzo podobało się 
młodym czytelnikom spotkanie świadczyła długa ko-
lejka do wpisu dedykacji z autografem autorki. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania, któ-
re zrobiła pani Katarzyna Wrzesień, nauczycielka ze 
szkoły Święciach, i udostępniła je nam do publikacji. 
Samo spotkanie - dzięki niezmiernej  i nieustającej 
uprzejmości święcickich strażaków – odbyło się w sali 
konferencyjnej miejscowej strażnicy. Inaczej wszyscy 
byśmy się nie zmieścili. Jeszcze raz bardzo dziękuje-
my.

Elżbieta Paderewska, Dyrektor Biblioteki 

W dniu 5 grudnia odbyło się rozświecenie choinki 
gminnej. Dzieci i rodzice, którzy przybyli przed Dom 
Kultury „Uśmiech” podziwiali piękną choinkę, a na-
stępnie udali się na parking przy nowo wybudowanym 
budynku komunalnym. Tutaj na najmłodszych czekał 
św. Mikołaj i inne barwne postacie, z którymi dzieci 
wspólnie bawiły się i tańczyły. W radosnej uroczysto-

Rozświecenie choinki gminnej

ści uczestniczyli również przedstawiciele władz, któ-
rzy okazali się świetnymi pomocnikami św. Mikołaja. 
Dzieci zostały obdarowane upominkami i w dobrych 
nastrojach brały udział w ciekawych konkursach.

Instruktor Viola Wściseł
Fotorelacja na kolorowych stronach
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Drodzy Fani muzyki jazzowej,  
Ożarowski Zakątek Jazzowy jest dość młodą, ale 

stale znajdującą nowych odbiorców formą bezpośred-
niego obcowania z muzyką jazzową w naszym mie-
ście. Projekt skierowany jest nie tylko do miłośników 
jazzu, ale do wszystkich, którzy cenią dobrą muzykę 
podczas koncertów o niezapomnianym klimacie.

Dotychczas odbyły się dwa koncerty, na których go-
ściliśmy czołowe postacie polskiego jazzu, a w przygo-
towaniu znajdują się kolejne interesujące propozycje 
koncertowe. Najbliższe spotkanie z kolędami na jaz-
zowo  planujemy na początku Nowego Roku.

Jako organizator utraciliśmy możliwość działalności 
koncertowej w dotychczasowym miejscu, dlatego też 
zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc 
w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, która umoż-
liwiłaby dalszą realizację naszych działań. Poszuku-
jemy miejsca o przychylnym nastawieniu do muzyki 
jazzowej, które mogłoby być kojarzone z klubem 
jazzowym, nowym punktem muzycznym na mapie 

„Ożarowski zakątek jazzowy”

Ożarowa. Wszelkie sugestie, pomysły i propozycje 
proszę przesyłać na biuro@fabykadzwiekow.waw.
pl lub bezpośrednio na facebook’owy profi l Fabry-
ki Dźwięków. Liczę na Państwa wsparcie i pomoc. 
Wierzę głęboko, że zmiana ta, pozytywnie wpłynie 
na dalszą działalność „OZJ” a tego rodzaju społecz-
na inicjatywa spowoduje jeszcze większe zainte-
resowanie wśród wielbicieli muzyki jazzowej i nie 
tylko. Pozostaje mi tylko zachęcić Państwa do aktyw-
nego odwiedzania strony www.fabrykadzwiekow.waw.
pl  gdzie pojawiać się będą najświeższe informacje na 
temat organizowanych w najbliższym czasie koncer-
tów.  

 Życzę Państwu pogodnych i pełnych niezapomnia-
nych chwil Świąt Bożego Narodzenia.

Do zobaczenia na koncertach…
Łukasz Banaszkiewicz

organizator

Artykuł w Informatorze Ożarowskim Nr 9/43 
z 2014 r. pt. „Spotkania z pasjami w Bibliotece Pu-
blicznej”  został zamieszczony omyłkowo.

Redakcja Informatora Ożarowskiego

Sprostowanie

W niedzielę, 14 grudnia 2014 roku przeprowadzi-
liśmy w Szkole Podstawowej nr 1 kolejną, trzecią już, 
edycję tego przedświątecznego wydarzenia. Zaczyna 
się ono coraz mocniej wpisywać w przedświąteczny 
kalendarz wydarzeń w Ożarowie Mazowieckim. Była 
zabawa, emocje, występy artystyczne, stoiska świą-
teczne i nasza własna gastronomia. U nas każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Ale najważniejszy był widok 
zadowolonych dzieci i ich rodziców, bo to właśnie do 
nich kierowaliśmy nasz kiermasz. Największe emocje 
wzbudziła, jak w roku ubiegłym, aukcja bombek i upo-
minków prowadzona przez Pana Tomasza Zimocha, 
który jest jednocześnie członkiem naszej szkolnej 
rodziny i ofi arodawcą wielu cennych nagród. Wielkie 
dzięki Panie Tomaszu za ogromne serce, charyzmę 
i za to, że możemy zawsze na Pana liczyć.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w kier-
maszu. Dziękujemy za Waszą obecność, zakupy, za-
angażowanie, za stworzoną atmosferę. W sposób 
szczególny dziękujemy naszym partnerom i sponso-
rom, a są to:
Hotel Mazurkas
Klub Pompela - Wellness & Fitness
Dworek w Kaputach
Delikatesy Bogusi i Jacka Miziołek
FusGym - Siłownia i Fitness
Instytut Kosmetologii i Włosów Art-View
NZOZ ManMed

Strefa Piękna Anna Kowalska
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Nefi s
Szkoła Muzyki Rozrywkowej Fabryka Dźwięków 
Villa Riccona
Klinika Flordent 
Hurtownia Zabawek Kier
Sklep KREDKA
CAT LC Polska Sp. z o. o.

Możemy śmiało ogłosić, że III Kiermasz Świątecz-
ny okazał się wielkim sukcesem!!! Zebraliśmy ponad 
20% więcej środków niż rok temu. Kwota przekroczyła 
18 tyś złotych !!! Cieszymy się, że każdego roku jest 
coraz więcej gości, atrakcji i pozyskiwanych środków.

Życzymy Wam Radosnych Świąt i Szczęśliwego No-
wego Roku 2015 i już teraz zapraszamy na kiermasz 
w przyszłym roku.

Pracownicy, Rodzice i Dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 1

III Rodzinny Kiermasz Świąteczny
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W okresie od 19 do 23 stycznia 2015 – w Domu 
Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 

odbędą się zajęcia:
- plastyczne
- taneczne
w godz.: 10.00-14.00
Zajęcia Klubu GO w dniach: 19 i 22 stycznia 2015 

(poniedziałek i czwartek), 10.00-13.00
Bezpłatny kurs udzielenia pomocy w nagłych wy-

padkach organizowany przez fi rmę MEDFIRE w dniu 
21 stycznia (środa) w godz.: 12.30-15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć znajdują 
się na stronie internetowej Domu Kultury „Uśmiech” 
www.dkusmiech.eu 

Zapisy na poszczególne zajęcia pod numerem te-
lefonu: 22  722 14 45

W okresie od 26 do 30 stycznia 2015  - w Filii 
Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie odbędą się 
zajęcia:

- plastyczne 
- z animacji fi lmowowej i fotografi i 
- z robótek ręcznych
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

Zapraszamy na zajęcia w ramach akcji „Ferie z Uśmiechem”  

Bezpłatny kurs udzielenia pomocy w nagłych wy-
padkach organizowany przez fi rmę MEDFIRE w dniu 
28 stycznia (środa) w godz.: 12.30-15.30

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć znajdują 
się na stronie internetowej Domu Kultury „Uśmiech” 
www.dkusmiech.eu 

Zapisy na poszczególne zajęcia pod numerem te-
lefonu: 22  722 50 08

W okresie od 26 do 30 stycznia 2015  – w Filii 
Domu „Kultury „Uśmiech” w Broniszach odbędą się 
zajęcia:

- rytmiczno-taneczne 
- z robotyki  
- plastyczne
- taneczne 
- origami dla dzieci 
- robótki ręczne
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć znajdują 

się na stronie internetowej Domu Kultury „Uśmiech” 
www.dkusmiech.eu 

Zapisy na poszczególne zajęcia pod numerem te-
lefonu: 510 284 791

W poniedziałek 24.11.2014 r. uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Święcicach uczestniczyli w spotkaniu z autorką po-
pularnych książek dla dzieci Agnieszką Frączek. Spo-
tkanie odbyło się w Filii Biblioteki Publicznej w Świę-
cicach.

Autorka  prowadziła spotkanie w sposób błyskotli-
wy i dowcipny. Z pasją opowiadała, jak powstają jej 
książki, skąd czerpie pomysły. Czytała fragmenty swo-
ich utworów, min. z najnowszej pozycji pt. „Byk, jak 
byk”. Pani Agnieszka podkreślała, jak ważne jest po-
sługiwanie się poprawną polszczyzną, zwracała uwa-
gę na językowe pułapki. Razem z pisarką dzieci tropiły 
błędy językowe w wierszykach – zagadkach.

Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i uzy-
skali odpowiedzi, nawet na te najtrudniejsze.

Spotkanie popularyzowało twórczość Agnieszki 
Frączek, ale przede wszystkim miało zachęcić  dzieci 
do czytania, uświadomić korzyści wynikające z sięga-
nia po książkę.

Na koniec można było otrzymać dedykację  i auto-
graf bohaterki spotkania.

Dziękujemy Pani Teresie Sakowskiej, kierownikowi 
biblioteki w Święcicach, za zorganizowanie kolejnego 
interesującego spotkania autorskiego.  

Jolanta Kasztelan
nauczycielka S.P. w Święcicach

SPOTKANIE Z PISARKĄ AGNIESZKĄ FRĄCZEK
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Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Umiastowie 5 grudnia świętowali 
Mikołajki. W tym roku szkolnym przebiegały one ina-
czej. Wspólnie z rodzicami, uczniowie klasy trzeciej 
przygotowali dla zebranych niespodziankę. Insceniza-
cja pod tytułem ,,Ratujmy święta” zachwyciła widow-
nię. Mikołaj, odgrywany przez jednego z tatusiów, miał 
bardzo poważny problem ze spełnieniem życzeń dzie-
ci, które nie wypełniały swoich codziennych obowiąz-
ków, a marzyły o nowoczesnych urządzeniach służą-
cych do gier telewizyjnych i komputerowych. Dobrych 
rad udzielił dzieciom Czarodziej. W tę rolę wcielił się 
także tata. Pod wpływem jego słów dzieci zastanowiły 
się nad swoim postępowaniem i sięgnęły po książki, 
a wtedy w  odwiedziny przybyli do nich bohaterowie 
w nich mieszkający. W radosnych podskokach wbiegły 
na scenę krasnoludki, przyszli Jaś i Małgosia, a tak-
że sierotka Marysia. Dzieci pod wpływem dobrych rad 
Czarodzieja i gości przybyłych z bajek przekonały się, 
że rodziców należy szanować, wypełniać ich polecenia 
i pomagać im w codziennych czynnościach. Nagrodą 
był powrót Mikołaja, który wszystkim uczniom przyniósł 
zaproszenia do kina, a także obdarował czekoladową 
fi gurką. Nad przygotowaniem i przebiegiem insceniza-
cji czuwała pani Beata Truszkowska. Za udany występ, 

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE

dużą dawkę humoru  podziękowała aktorom pani dy-
rektor Grażyna Pytkowska. Szczęśliwe i zadowolone 
dzieci  mogły zajadać ciasto upieczone przez jedną 
z mam i cieszyć się z odwiedzin Mikołaja w szkole.

Jadwiga Bieńkowska

Dwudziestego piątego listopada uczniowie klas I 
– III i oddziału przedszkolnego po raz kolejny zostali 
zaproszeni do wspólnej zabawy z okazji Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. Dzień ten został ustanowiony 
na cześć zabawki, obchodzącej w tym roku 112 uro-
dziny.  

Wprowadzeniem do zabawy było obejrzenie pre-
zentacji multimedialnej pt. „Urodziny Pluszowego Mi-
sia”. Po zapoznaniu z historią powstania pluszowego 
misia dzieci czytały wiersze o misiach i fragmenty 
książki „Kubuś Puchatek”. Uczestniczyły w  zabawach 
ruchowych, zajęciach plastycznych, śpiewały piosen-
ki. Odgadywały zagadki muzyczne. Uczniowie oddziału 
przedszkolnego przygotowali słodkie portrety misiów.

Dzieci świętowały razem ze swoimi pluszakami. 
Były misie, ale także inne pluszowe zabawki. Zorgani-
zowano kącik „Kubusia Puchatka”.

Wydarzenia tego dnia dostarczyły dzieciom wielu 
radosnych i pełnych wrażeń chwil.

Zapewne wszystkie misie wróciły do domów 
z uśmiechniętą buzią.

 Jolanta Kasztelan
nauczycielka S.P. w Święcicach

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIĘCICACH
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KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

CZY W TWOJEJ RODZINIE JEST PROBLEM 
Z ALKOHOLEM i PRZEMOCĄ?
POZWÓL SOBIE POMÓC !!! Przyjdź i porozmawiaj 

o swoim problemie…
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny UZALEŻNIEŃ
oraz
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 – 20 – 09

DYŻURY CZŁONKÓW GKRPA 
czwartki w godz. 18:00 - 20:00

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

17:00 - 20:00 17:00 - 21:00 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 18:00 - 20:00 16:00 - 20:00

17:00 - 18:00 - kon-
sultacje indywidual-
ne dla rodzin osób z 
problemem alkoho-
lowym 18:00 - 20:00 
- grupa wsparcia dla 
uzależnionych

Spotkania z terapeu-
tą (uzależnienie od 
alkoholu, narkoty-
ków, hazardu i inne)

Konsultacje indywi-
dualne i spotkania 
grupowe dla osób z 
problemem uzależ-
nień i ich rodzin

Spotkania z terapeu-
tą (uzależnienie od 
alkoholu, narkoty-
ków, hazardu i inne)

Dyżury członków 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoho-
lowych

Zajęcia dla mło-
dzieży

Ożarów Mazowiecki                
ul. Poznańska 167 A

Sala przy kościele 
p.w.Św. Wojciecha 
BM w Płochocinie                               
ul. Łąkowa 7

Ożarów Mazowiecki                
ul. Poznańska 167 A

Ożarów Mazowiecki                
ul. Poznańska 167 A

Ożarów Mazowiecki                
ul. Poznańska 167 A

Ożarów Mazowiecki                
ul. Poznańska 167 A

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

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ 
601 939 514 - od poniedziałku do piątku
(22) 722 20 09 - każda środa w godz. 18:00 - 

19:30

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

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

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 !!!








