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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA

1. Podpisano umowy:

� z wykonawcą: AMAD Sp. z o.o. z siedzibą 
w Łomiankach na dostawę materiałów eksploata-
cyjnych do kserokopiarek i drukarek komputero-
wych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ożarowie 
Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 240.027,52 zł 
� z wykonawcą: MPC Paweł Oleksiewicz z sie-

dzibą w Kutnie na dostawę i montaż w 100 zesta-
wach komputerowych kart grafi cznych i dysków 
twardych jako zadanie pn. Modernizacja zestawów 
komputerowych zakupionych w ramach projektu 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gmi-
nie Ożarów Mazowiecki, współfi nansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działa-
nie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– eInclusion, w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego

za cenę ofertową brutto: 38.880,00 zł
� z wykonawcą: STANSAT Stanisław Grzesik 

z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na usługę do-
stępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych 
oraz 2 świetlic komputerowych – jako zadanie pn. 
Usługa dostępu do Internetu w ramach zapewnie-
nia trwałości realizacji projektu Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazo-
wiecki, zrealizowanego w ramach działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclu-
sion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informa-
cyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013

za cenę ofertową brutto: 28.929,60 zł (za okres 
12 m-cy)

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

� remont dróg gminnych - wykonanie remontów 
cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych

� remont dróg gminnych – roboty konserwacyj-
no-remontowe nawierzchni dróg i chodników 

z kostki i płyt betonowych 
� równanie i utwardzenie dróg gminnych nie-

utwardzonych wraz z dostawą tłucznia kamienne-
go

� prace pielęgnacyjne w zakresie utrzymania 
zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

� renowację parku w Ożarowie Mazowieckim
� dostawę i montaż przydomowych oczyszczalni 

hydroponicznych na terenie Gminy Ożarów Mazo-
wiecki

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

� 23 stycznia Spotkanie członków Uniwersytetu III 
Wieku z okazji Dnia Babci i Dziadka

� 25 stycznia Udział zespołów: „Ożarowskie Ku-
moszki” i „Wesołe Wdówki” w VII edycji Powiatowego 
Festiwalu Chórów Złotego Wieku w Lesznie

� 25-26 stycznia  Mistrzostwa Polski Juniorów GO
� 26 stycznia Koncert kolęd w wykonaniu Chóru 

„Ab Imo Pectore” w Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go

� 26 stycznia  Wieczorek karnawałowy dla senio-
rów

� 30 stycznia Spotkanie członków Uniwersytetu III 
Wieku

� 2 lutego  Spektakl pt.: „Separacja” w wykonaniu 
Sceny „Rode”

� 6 lutego Koncert pt.: „Ożarowskie kolędowanie” 
w wykonaniu uczniów uczęszczających na zajęcia 
w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

� 9 lutego Wernisaż pracowni plastycznej dla do-
rosłych

� 13 lutego Sesja Rady Miejskiej
� 16 lutego Wieczorek karnawałowy dla seniorów
� 17-28 lutego Akcja „Zajęcia zimowe z Uśmie-

chem”

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Józefowie

� 25 stycznia Udział zespołu wokalnego „Wesołe 
Wdówki” w VII Powiatowym

Festiwalu Chórów Złotego Wieku „W klimacie świą-
teczno- noworocznym”,

w Lesznie (zdobycie I miejsca)
� 26 stycznia Spektakl teatralny dla dzieci pt.: 

„Dziadek do orzechów” w wykonaniu Teatru „Waria-
cja”

� 1 lutego Wieczorek karnawałowy dla Seniorów
� 9 lutego Teatr „Igraszka” zaprezentował przed-
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stawienie dla najmłodszych pt.: „Koza Frania”
� 16 lutego Bal karnawałowy dla dzieci. Zaba-

wę z konkursami poprowadzili aktorzy z Teatru „Pod 
Orzełkiem”

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Broniszach

� 26 stycznia Wystąpił Teatr „Duet” ze spektaklem 
„Pomarańczowa pantera”

� 2 lutego Teatr „Kalejdoskop” zaprezentował 
spektakl „ Na dworze króla mrozu”

� 9 lutego Wernisaż prac oraz rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego „Pani Zima”

� 16 lutego Wieczorek taneczny dla seniorów (zor-
ganizowany przy współpracy z Kołem Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów nr 8)

� 22 stycznia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego odbył się fi nał ogólnopolskiej 
akcji „Góra Grosza”. Uczniowie szkoły zebrali łącznie 
162,99 zł. Patronat nad akcją objęła Minister Eduka-
cji Narodowej. 

� 23 stycznia w ramach Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej 2013/2014 uczniowie Szko-
ły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim zdobyli I miejsce w fi na-
le Halowej Piłki Nożnej Chłopców w kategorii szkół 
podstawowych powiatu warszawskiego zachodnie-
go.

� 23 stycznia na spotkaniu z Seniorami dzieci 
z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowiec-
kim zaprezentowały program artystyczny pt. „Z babcią 
i dziadkiem miło spędzam czas”. Spektakl zastał za-
prezentowany w Domu Kultury „Uśmiech”. 

� 24 stycznia w ramach Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej 2013/2014 uczennice Szko-
ły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim zdobyły III miejsce w fi na-
le halowej piłki nożnej dziewcząt w kategorii szkół 
podstawowych powiatu warszawskiego zachodnie-
go.

� 24 stycznia uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie zajęły I miejsce 
w Powiatowym Finale Halowej Piłki Nożnej Dziew-
cząt w kategorii szkół podstawowych. Zawody spor-
towe odbyły się w Zaborowie.

� 25 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie brali udział w wy-
cieczce autokarowej do Centrum Zabaw „Kolorado” 
w Warszawie. 

� 28 stycznia uczennice Gimnazjum im. K.I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie zajęły I miejsce w fi nale 
Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt w kategorii szkół 
gimnazjalnych Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go. Zawody sportowe odbyły się w Zaborowie w ra-
mach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
2013/2014.

� 28 stycznia w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się koncert fi lharmo-
nii pt. „Śpiewane układanki”. Tematem koncertu były 
muzyczne zabawy, w których pokazano jak łączą się 
cztery głosy i jak za ich pomocą wyczarować różne 

”śpiewane układanki”.
� 28 stycznia w Szkole Podstawowej im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie odbył się apel pt. „Dzień 
ochrony danych osobowych”, który został połączony 
z prezentacją multimedialną dotyczącą ochrony da-
nych osobowych w ramach programu GIODO „Twoje 
dane –twoja sprawa”.

� 29 stycznia w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego 
w Płochocinie odbyło się wyjątkowe spotkanie autor-
skie z Panią Mariolą Pryzwan. Biografi stka, pasję pi-
sarską z powodzeniem łączy od lat z pracą w Pedago-
gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. Autorka 
licznych wspomnieniowych książek o wybitnych arty-
stach i twórcach m.in. o Annie Jantar, Annie German, 
Zbyszku Cybulskim, Marii Kownackiej, Władysławie 
Broniewskim, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Na 
powitanie gościa uczniowie klasy III A z pomocą po-
lonistki Pani Beaty Zajączkowskiej przygotowali krótki 
montaż słowno – muzyczny pt. ”W ogrodzie miłości”. 
Gimnazjaliści przedstawili wybrane wiersze i piosenki 
postaci, które Mariola Pryzwan uwieczniła w swojej 
biografi i. Bohaterką tego spotkania była Anna Ger-
man, której pisarka poświęciła swoje dwie książki: 
„Anna German o sobie” i „Tańcząca Eurydyka, Anna 
German we wspomnieniach”. Po skończonej prelekcji 
uczniowie mogli kupić książkę i zdobyć autograf wraz 
z dedykacją. Na sam koniec Pani Mariola Pryzwan 
udzieliła wywiadu do gazetki szkolnej, odpowiadała 
na pytania dotyczące prezentowanej książki, mówiła 
o sobie i swoich dalszych planach wydawniczych.

� 30 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbyło 
się podsumowanie projektu edukacyjnego pod auspi-
cjami UNiCEF pn. ,,Gwiazdka dla Afryki”. Uczniowie 
szkoły zebrali 320 zł na zakup szczepionek ratujących 
życie dzieciom w Sierra Leone.

� 31 stycznia w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbyło się spotkanie z „Go-
ściem miesiąca”. W styczniu został zaproszony do 
szkoły iluzjonista. 

� 31 stycznia w Przedszkolu Publicznym w Józefo-
wie trwał konkurs logopedyczny na plakat ze zdjęciem 
rodziny podczas ćwiczeń logopedycznych. Konkurs 
został ogłoszony przez Panią Iwonę Wójcik logopedę 
przedszkola i nosił tytuł „Śmieszne minki ćwiczącej 



5Informator Ożarowski 2/36 2014

PAGINAKOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

rodzinki”. Celem konkursu było zmotywowanie rodziny 
do wspólnej zabawy logopedycznej oraz umożliwienie 
dzieciom prezentacji swoich umiejętności plastycz-
nych. Konkurs wygrał Bartosz Pyra, który przysłał swój 
plakat obrazujący ćwiczenia logopedyczne wykonywa-
ne przez chłopca i jego rodzeństwo

� 31 stycznia dzieci z grupy IV z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie gościły Panią Wandę Orzechowską 
z Biblioteki Publicznej w Józefowie. Pani Orzechowska 
opowiedziała dzieciom o sławnym Polaku - Mikołaju 
Koperniku i jego zainteresowaniach. Dzieciom został 
przedstawiony plakat z Układem Słonecznym. 

� 1 lutego Aleksandra Hamny, uczennica klasy VI 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskie-
go w Ożarowie Mazowieckim została fi nalistką kon-
kursu kuratoryjnego z języka polskiego.

� 3 – 7 lutego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim odbyła się zbiórka darów dla 
Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Józefowie koło 
Otwocka. Zbiórka odbyła się w ramach akcji „Nakarm 
zwierzaki”.

� 4 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach zajęli 
I miejsce w zawodach międzypowiatowych w uniho-
keju chłopców. Zawody sportowe odbyły się w Szko-
le Podstawowej w Płochocinie. 

� 4 lutego w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie odbyło się szkolenie Rady Peda-
gogicznej nt. „Ochrony danych Osobowych”.

� 5 lutego uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie zajęły I miejsce 
w Powiatowym Finale Unihokeja Dziewcząt w kate-
gorii szkół podstawowych. Zawody sportowe odbyły 
się w Płochocinie.

� 6 lutego uczniowie Gimnazjum im. K.I. Gałczyń-

skiego w Płochocinie zajęli I miejsce w fi nale Uni-
hokeja Chłopców w kategorii szkół gimnazjalnych 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zawody 
sportowe odbyły się w Łomiankach w ramach Gim-
nazjada 2013/2014.

� 8 lutego Jakub Bielecki, uczeń klasy VI Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim został laureatem konkur-
su kuratoryjnego z matematyki.

� 11 lutego w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie odbył się koncert fi lharmonii pt. 
„Czarodzieje słowa i dźwięku”. Tematem koncertu były 
teksty Gałczyńskiego oraz innych autorów. 

� 12 lutego dzieci z grupy II z Przedszkola Publicz-
nego w Józefowie brały udział w lekcji bibliotecznej, 
która była prowadzona przez Panią Wandę Orzechow-
ską. Lekcja zatytułowana „Gospodarstwo” odbyła się 
w Bibliotece Publicznej w Józefowie. Dzieci oglądały 
urządzenia kuchenne i sprzęt gospodarski starodaw-
ny i współczesny. 

� 14 lutego dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim, brały udział w warsztatach 
kukiełkowych, podczas których własnoręcznie przygo-
towały kukiełki. Na zakończenie warsztatów aktorzy 
z Teatru „Pinokio” zaprezentowali przedstawienie ku-
kiełkowe pt. „Czerwony kapturek”.

� 14 lutego dzieci z grupy V i VII z Przedszkola 
Publicznego w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
w wycieczce do Teatru Palladium w Warszawie. Dzieci 
obejrzały przedstawienie pt. „Szeherezada”. 

� 14 lutego uczennice z Gimnazjum im. K.I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie zajęły I miejsce w fi nale 
Unihokeja Dziewcząt w kategorii szkół gimnazjal-
nych Powiatu Warszawskiego – Zachodniego – Gim-
nazjada 2013/2014. 

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z trwającym sezonem grzewczym infor-

mujemy, że popiół z gospodarstw domowych można 
bezpłatnie dostarczyć do Gminnych Punktów Zbiórki 
Odpadów Problemowych w Duchnicach oraz Wolicy. 
Istnieje również możliwość zamówienia płatnego od-
bioru popiołu z posesji - w cenie 20 zł do 20 worków 
o pojemności 60l.

Jednocześnie przypominamy o możliwości zakupu 
worków na popiół w cenie 0,80 zł za sztukę.

W siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 
2, pokój 112, można zakupić worki oraz zlecić płatny 
odbiór popiołu.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Popiół z gospodarstw domowych

Szanowni Mieszkańcy,
W nawiązaniu do harmonogramu otwarcia Gmin-

nych Punktów Zbiórki Odpadów Problemowych za-
mieszczonego w styczniowym wydaniu Informatora 
Ożarowskiego, przypominamy, że w miesiącu marcu 

br. punkty czynne będą w następujących terminach:
Duchnice, ul. Ożarowska 54: 14-15.03.2014 r.
Wolica, ul. Leśna 1: 21-22.03.2014 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Terminy otwarcia Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Problemowych 
w miesiącu marcu
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1) Uchwała Nr XLVII/449/14 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr XLVI/450/14 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

3) Uchwała Nr XLVI/451/14 o zmianie uchwały 
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze in-
kasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodze-
nia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla 
inkasentów.

4) Uchwała Nr XLVI/452/14 w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 
2014 na realizację zadania inwestycyjnego pod na-
zwą „ Budowa ujęcia wody na terenie FKO”.

5) Uchwała Nr XLVI/453/14 w sprawie nabycia 
w drodze umowy darowizny nieruchomości położo-
nych w Ożarowie Mazowieckim.

6) Uchwała Nr XLVI/454/14 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Duchnicach.

7) Uchwała Nr XLVI/455/14 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Pogroszewie.

8) Uchwała Nr XLVI/456/14 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ożarów Mazowiecki dla części obszaru Ożarów Wieś 
– Poznańska.

9) Uchwała Nr XLVI/457/14 w sprawie przeka-
zania w 2014 roku dotacji celowej dla Gminy Stare 
Babice na dofi nansowanie organizacji transportu mię-
dzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7.

10) Uchwała Nr XLVI/458/14 o zmianie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. 
„Przedszkole równych szans w Gminie Ożarów Mazo-
wiecki”.

11) Uchwała Nr XLVI/459/14 o zmianie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. 

„Sprawny przedszkolak w Gminie Ożarów Mazowiec-
ki”.

12) Uchwała Nr XLVI/460/14 w sprawie poro-
zumienia jednostek samorządu terytorialnego poło-
żonych w pasie zachodnim województwa mazowiec-
kiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium 
wykonalności przyszłej inwestycji p.n. „Obsługa ko-
munikacyjna pasma zachodniego województwa ma-
zowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa Dzielnica 
Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki - Leszno 
- Błonie - Kampinos - Sochaczew”.

13) Uchwała Nr XLVI/461/14 w sprawie wyraże-
nia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki urządzeń instalacji wodociągowo-kanali-
zacyjnej na działce nr ew. 38/1 położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 6 w Ożarowie Mazowieckim.

14) Uchwała Nr XLVI/462/14 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji do spraw budżetowych na 
2014 rok.

15) Uchwała Nr XLVI/463/14 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji do spraw gospodarczych 
na 2014 rok.

16) Uchwała Nr XLVI/464/14 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji do spraw obywatelskich 
na 2014 rok.

17) Uchwała Nr XLVI/465/14 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresa-
mi:

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  ,
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 

(pokój nr 108).

Uchwały podjęte na XLVII sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 13 lutego 2014r.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego w porozumie-
niu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Warszawa 
Bielany, ułatwiając Mieszkańcom Gminy wywiązanie 
się z obowiązku złożenia zeznań podatkowych od 
osób fi zycznych za 2013 rok, zapraszają Państwa

w sobotę 29 marca 2014 roku w godz. 9.00 – 
14.00 

na  dyżur pracowników Urzędu Skarbowego War-
szawa Bielany.

Dyżur odbędzie się w Domu Kultury „Uśmiech” 
przy ul. Poznańskiej 165.

Pracownicy Urzędu Skarbowego będą udzielać in-
formacji odnośnie rozliczeń rocznych, wydawać druki 
oraz przyjmować wypełnione zeznania podatkowe.

Informujemy również, że w Biurze Podawczym 
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Kolejowej 2 można pobrać aktualne druki zeznań 
podatkowych PIT wraz z objaśnieniami.

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany
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1. Do przedszkoli samorządowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci 5-letnie. 
3. Rodzice dzieci już przyjętych do przedszkola składają na kolejny rok szkolny (2014/2015) deklarację 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin roz-
poczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. do 24 marca  2014 r.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2014/2015 obowiązują:
• kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe
• kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem, tzw. kryteria samorządo-

we.
5. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając 

kolejność kwalifi kacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od 
najbardziej do najmniej preferowanego).

6. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2014/2015:

Lp. Rodzaj czynności Termin

1.
Pobieranie i składanie wniosków wraz z załącznikami

3 – 31 marca

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów za-
kwalifi kowanych i kandydatów niezakwalifi kowanych

do 18 kwietnia

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 30 kwietnia

4.
Składanie wniosków 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia 
podania do publicznej wiadomości listy kan-
dydatów przyjętych i kandydatów nieprzyję-
tych

5.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyję-
cia 

do 5 dni od daty  
złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnie-
nia odmowy przyjęcia 

6.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia ko-
misji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnie-
niu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu 
otrzymania pisemnego uzasadnienia odmo-
wy przyjęcia 

7.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzy-
gnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora od-
wołania od rozstrzygnięcia komisji rekruta-
cyjnej

7. Druk wniosku o przyjęcie do przedszkola i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 
pobrania w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej Gminy Ożarów Mazowiecki www.ozarow-mazo-
wiecki.pl.

8. Informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać w przedszkolach:
Przedszkole Nr 1 – tel. 22 722-10-40  Przedszkole w Broniszach – tel. 22 722-32-01
Przedszkole Nr 2 – tel. 22 722-12-40  Przedszkole w Józefowie – tel. 22 292-60-15
oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Mazowieckim
tel. 22 721-28-23

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH 
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
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Od wielu lat zauważa się spadek czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży. Fakt ten  każe zastanowić 
się, w jaki sposób promować czytanie, aby uświado-
mić wszystkim, że tylko  stałe i systematyczne kontak-
ty dzieci  z książką aktywizują  ich rozwój intelektualny 
i emocjonalny, sprzyjają rozwijaniu postaw twórczych 
i różnych form ekspresji.

Kształtowanie kultury czytelniczej należy rozpo-
cząć od rozbudzania już w małych dzieciach zaintere-
sowania książką. Ważnym czynnikiem kształtującym 
zainteresowania czytelnicze dzieci jest zapewnienie 
im dostępu do książek.

Szkoła  w Święcicach nie ma własnej biblioteki, ale 
mamy możliwość korzystania z  Biblioteki w Święci-
cach, będącej Filią Biblioteki Publicznej w Ożarowie 
Mazowieckim. Od kilku lat prowadzimy z Biblioteką 
w Święcicach akcję promującą czytanie. W bibliote-
ce odbywają się spotkania z książką.  W trakcie zajęć 
dzieci mają okazję zapoznać się z księgozbiorem bi-
blioteki i zasadami korzystania. Odbywa się wspólne 
czytanie książek. Czytamy lektury, bajki,  poznajemy 
autorów książek. Dzieci są angażowane w działania 
związane z poznaną lekturą. Inscenizują treść, czyta-
ją z podziałem na role. Pod wpływem wierszy, bajek, 
baśni powstają prace plastyczne. Przeżycia związane 

z utworem literackim dzieci wyrażają również poprzez 
taniec, ruch i śpiew. Ważnym wydarzeniem w naszej 
współpracy są obchody Dnia Pluszowego Misia.

Kierownik biblioteki pani Teresa Sakowska w bar-
dzo atrakcyjny sposób organizuje nasze spotkania. 
Często są to prezentacje multimedialne na temat au-
tora książki, ciekawe informacje o państwie, z które-
go pochodzą bohaterowie książki, wystawki książek, 
kolorowe ilustracje, ciekawostki przyrodnicze, zabawy 
ruchowe ze śpiewem, zagadki sprawdzające znajo-
mość treści czytanego utworu. Pani Kierownik łatwo 
nawiązuje kontakt z dziećmi i potrafi  zainteresować 
książką nawet te najbardziej niesforne.

W zaciszu biblioteki uczniowie klas starszych ko-
rzystają z komputera, mogą odrobić pracę  domową.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach or-
ganizowanych w bibliotece. Zawsze słuchają z wielkim 
zainteresowaniem, a potem biorą aktywny udział we 
wszystkich działaniach związanych z przeczytanym 
utworem.  Przekonują się, że  czas i wysiłek, jaki trze-
ba włożyć w przeczytanie książki jest rekompensowa-
ny przyjemnościami, jakich doznajemy podczas czyta-
nia. Na koniec zajęć każde dziecko znajduje  książkę 
dla siebie.

NASZE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Gmina Ożarów Mazowiecki bierze udział w pro-
jekcie realizowanym przez   Fundację Instytut Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” pn. 
„DOBRE RZĄDZENIE”.

Do końca marca  mieszkańcy Gminy Ożarów Mazo-
wiecki  mogą wypowiedzieć się na temat pracy i funk-
cjonowania swojego urzędu gminy. Przy pomocy spe-
cjalnej ankiety grupa badaczy chce odpowiedzieć na 
kilka najważniejszych pytań, takich jak: czy władze sa-
morządowe informują o swoich planach i działaniach, 
czy biorą pod uwagę potrzeby mieszkańców i w jaki 
sposób się z nimi komunikują?

„Z naszych konsultacji wynika, że aby stymulować 
innowacje i działania sieciowe w samorządach kluczo-
we jest uczestnictwo przedstawicieli mieszkańców da-
nego terenu”- uzasadnia potrzebę przeprowadzenia 
badań Marta Danielczuk z Fundacji „Instytut Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. 

Równolegle z mieszkańcami ankiety oceniające 
współpracę wypełniać mogą organizacje pozarządo-
we. Celem badania jest rzetelna diagnoza potrzeb 
i oczekiwań, których realizacja może doprowadzić do 
zwiększenia aktywności na linii samorząd-organizacje 
społeczne -mieszkańcy”- tłumaczy dr Witold Klaus, 
Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Poprzez 
wypełnienie ankiety zainteresowane osoby i organi-
zacje mogą zaangażować się w poprawę standardów 
współpracy”.

Fundacja i Stowarzyszenie w partnerstwie z gminą 
Ożarów Mazowiecki prowadzą fi nansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt 
pt. „Dobre rządzenie”. Jego celem jest wypełnienie 
luki informacyjnej między organizacjami społecznymi 
a administracją publiczną i przyczynienie się do po-
lepszenia zasad współpracy. 

Ankiety można pobrać na stronie www.ozarow-ma-
zowiecki.pl  oraz w Urzędzie Miejskim – Biuro Podaw-
cze.

Wypełnij ankietę – oceń pracę naszego urzędu
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W dniu 11 lutego 2013 r. w Szkole Podstawnej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie odbyła się edukacja 
ekologiczna  dla dzieci klasy I pod kierunkiem peda-
goga p. Agnieszki Kępczyńskiej z zakresu ekologii 
oraz BHP w rolnictwie pn: „Jak bezpiecznie pomagać 
rodzicom w gospodarstwie rolnym?” .

Edukację prowadziły:
Przedstawiciel PT KRUS Błonie – p. Teresa Młynar-

czyk oraz Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa UM w Ożarowie Mazowieckim – inspektor 
Katarzyna Rykowska – Kitlińska.

Podczas dwugodzinnego spotkania z dziećmi po-
ruszane były problemy związane z ekologią, ochroną 
środowiska, bezpieczną pracą w gospodarstwie rol-
nym oraz zagrożeniami, jakie występują podczas pra-
cy w gospodarstwach rolnych. W trakcie edukacji za-

dawane były również pytania w formie quizu dla dzieci 
związane z jej tematyką, w którym dzieci bardzo chęt-
nie uczestniczyły, a także żywo dyskutowały. 

 Każde dziecko, które udzieliło poprawnej odpowie-
dzi otrzymywało upominek w postaci fl uorescencyjnej 
bransoletki, która wykorzystywana jest jako oznako-
wanie dzieci w bezpiecznej drodze do szkoły oraz sło-
dycze. 

Na zakończenie edukacji ekologicznej dzieciom 
zaprezentowano fi lm edukacyjny pn: „Rodzina Poraż-
ków”, który mali uczestnicy przyjęli z dużym entuzja-
zmem. 

Pani pedagog Agnieszce Kępczyńskiej gratulujemy 
tak mądrych i zdolnych uczniów.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za wzięcie udziału 
w edukacji oraz gratulujemy dużej wiedzy. Naprawdę 
dzieci z Płochocina to duże zuchy. Współpraca z taki-
mi uczniami to wielka przyjemność.

Jednocześnie dziękujemy p. Agnieszce Kępczyń-
skiej za zeszłoroczne przygotowanie dzieci do kon-
kursu plastycznego organizowanego przez KRUS pod 
patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego pn: 
„Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom” i za-
chęcamy Szkołę do udziału w tegorocznym konkursie 
pn: „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do ma-
szyny w ruchu !”. 

Teresa Młynarczyk – PT KRUS Błonie
Katarzyna Rykowska-Kitlińska Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Akcja edukacyjna 
- Jak bezpiecznie pomagać Rodzicom w gospodarstwie rolnym ?

Spotkania z książką przynoszą dzieciom wiele ra-
dości, są inspiracją do budowania wzajemnych relacji 
i wspólnego spędzania czasu, wdrażają do samodziel-
nego czytania, które jest niezbędnym elementem na-
uki.

Jolanta Kasztelan – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej

data miejsce czas

10.03.2014 PONIATOWSKIEGO                                     Zgodnie z dok.
fotografi czną
   

    POMIAR

13.03.2014 STRZYKULSKA

14.03.2014 OŻAROWSKA

18.03.2014 SOCHACZEWSKA

19.03.2014 STRZYKULSKA        

20.03.2014 SZELIGOWSKA

21.03.2014 NOWOWIEJSKA

24.03.2014  NOWOWIEJSKA

25.03.2014 SOCHACZEWSKA                                      

26.03.2014 POZNAŃSKA                               

27.03.2014 ŚWIERKOWA

28.03.2014 WARSZAWSKA

31.03.2014 ŚWIERKOWA

H A R M O N O G R A M
wykorzystania urządzenia kontrolno-pomiarowego 

“Fotorapid CM 011”  nr. fabr. 019
Harmonogram pomiaru prędkości urządzeniem 

kontrolno-pomiarowym “Fotorapid CM 011”oraz , Tru 
Cam prowadzony na terenie Gminy Ożarów Mazo-
wiecki przez Straż Miejską w Ożarowie Mazowieckim 
w Marcu 2014 r.
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MegaMatma to serwis internetowy zawierający in-
teraktywny program do nauki matematyki dla uczniów 
i studentów od szkoły podstawowej (klasy 4-6), przez 
gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną i studia. Mogą 
z niego korzystać również inne osoby zainteresowa-
ne matematyką.  Biblioteka Publiczna w Ożarowie 
Mazowieckim  uzyskała  bezpłatną licencję na upo-
wszechnianie dostępu do tego serwisu w terminie do 
marca 2015 roku. „MegaMatma uczy w bibliotece 
publicznej” jest projektem fi rmy MegaWiedza, która 
- we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego - zaoferowała naszej bibliotece taką 
możliwość. Dzięki temu możemy zaprosić mieszkań-
ców do korzystania z dostępu do serwisu MegaMat-
ma.pl bezpłatnie.

MegaMatma.pl to zasób wiedzy z matematyki 
z podziałem na  poziomy nauczania. Serwis zawiera 
obszerne opracowania wszystkich tematów, jakie są 
omawiane w szkole, zadania wraz z wyjaśnieniem - 
krok po kroku - jak otrzymać prawidłowe rozwiązanie, 
a także zestawy wzorów i klasówki. Jednak przede 
wszystkim MegaMatma.pl  pomoc w codziennej na-
uce - można dzięki niej nadrobić zaległości, lepiej 

przygotować się do sprawdzianu i wreszcie zrozumieć, 
a także polubić matematykę.

Bezpłatna nauka w bibliotece może być też alter-
natywą dla płatnych korepetycji. Treści zamieszczone 
w serwisie odpowiadają nowej podstawie programo-
wej (z rozszerzeniem), są tworzone przez nauczycieli 
praktyków i pracowników naukowych, a recenzowane 
w całości - pod kątem dydaktycznym i merytorycznym - 
przez rzeczoznawcę Ministerstwa Edukacji Narodowej 
dr Alicję Molędę. Do portalu MegaMatma można zalo-
gować się z komputerów w czytelniach internetowych 
w naszej bibliotece i na miejscu rozwiązywać testy, 
przeglądać klasówki, arkusze gimnazjalne i matural-
ne on-line, powtarzać materiał teoretyczny na bieżąco 
i uzupełniać zaległości z lat poprzednich, przypomnieć 
sobie wzory i defi nicje. 

Aby skorzystać z serwisu MegaMatma.pl należy 
przyjść do biblioteki, przedstawić kartę czytelnika 
(ewentualnie wyrobić ją sobie na miejscu, jeśli jeszcze 
się Państwo do biblioteki nie zapisali) i poprosić dyżu-
rującego bibliotekarza o udostępnienie programu.

Zapraszamy.

Elżbieta Paderewska, Dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Tydzień Integracji

W Bibliotece Publicznej uczy …MegaMatma!

Już po raz drugi w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskie-
go  w Płochocinie  odbyła się  impreza z okazji  Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Tym 
razem jednak trwała ona tydzień i przebiegała pod 
hasłem „ Sztuka przez duże S”  . 

Twórcom tegorocznego Tygodnia Integracji zależało 
na przybliżeniu dzieciom  różnych rodzajów niepełno-
sprawności. Na zwrócenie uwagi, że nawet posiadając 
ogromne defi cyty można w życiu realizować swoje pa-
sje i marzenia. 

Udowodnili to zaproszeni  2 grudnia paraolimpij-
czycy z Fundacji „ Akademia Integracji. Praca. Eduka-
cja. Sport”.  

Pan Arkadiusz Jabłoński, Radosław Stańczuk i Grze-
gorz Pluta – złoci medaliści paraolimpijscy w bardzo 

przystępny sposób przybliżyli dzieciom arkana sztu-
ki szermierczej, a także pokazali fi lmy o bardzo wy-
mownym przekazie. Młodzież mogła zobaczyć, w jaki 
sposób osoby niepełnosprawne realizują swoje pasję, 
uprawiając nawet sporty ekstremalne.  Zrobiło to na 
nich ogromne wrażenie. Uwagę wszystkich przykuły  
warsztaty szermiercze i mini turniej rozegrany pomię-
dzy wybranymi z sali uczniami. Zajęcia przygotowane 
były profesjonalnie i na bardzo wysokim poziomie. 

O 3 grudnia w Gimnazjum  można napisać, że poza 
tym, iż był mroźny, to na pewno  był rozszczekany. Do 
szkoły bowiem przyjechały psy wraz z dogoterapeu-
tami. Gościliśmy charta rosyjskiego, dwa pekińczyki 
i pięknego przedstawiciela rasy Alaskan malamut. 

Panie z Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt „CZE- 
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NE-KA   opowiedziały uczniom o dogoterapii jako me-
todzie rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci 
i młodzieży. Terapeutki propagowały  właściwy stosu-
nek do zwierząt, które są najwierniejszymi przyjaciół-
mi człowieka i mogą mu pomóc przetrwać najcięższe 
chwile życia, wspomóc w kalectwie, braku wzroku, słu-
chu, samotności oraz dostosować się do normalnego 
i aktywnego życia. 

5 grudnia do szkoły przybyła młodzież z Instytutu 
Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warsza-
wie. Uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych z In-
stytutu  przeprowadzili dla młodzieży płochocińskiej 
warsztaty języka migowego. Dzięki temu wszyscy mieli 
okazje poznać  jego podstawy, spróbować swoich sił 
w rozmowach z osobami głuchoniemymi.

Następnego dnia w Hotelu Święcice zaśpiewała 
dla nas Pani Monika Kuszyńska – 
była wokalistka zespołu Varius Manx, 
obecnie występująca jako solistka.  
Pani Monika na skutek wypadku sa-
mochodowego doznała ciężkiego 
urazu kręgosłupa i jeździ na wózku in-
walidzkim. Na szczęście nie ucierpiał 
jej głos. Nadal jest ciepły, melodyjny 
i poruszający. Koncert zakończył Ty-
dzień Integracji w Gimnazjum, na-
stroił refl eksyjnie ale i tchnął nadzieję 
w uczestników. Zachęcił, by pomimo 
różnych przeciwności losu nigdy nie 
tracili optymizmu. 

Gimnazjum w Płochocinie zwraca 
się z serdeczna prośbą o wspieranie 
w postaci przekazywania 1 % podatku 
na rzecz wspierających nas organiza-
cji pożytku publicznego. By mogły wy-
konywac mnóstwo bardzo wartościo-
wych działań potrzebują pomocy ludzi 
dobrej woli. 

KRS : 0000480133 – Akademia Integra-
cji. Praca. Edukacja. Sport.
KRS: 0000194959 – Fundacja Przyjaźni 
Ludzi i Zwierząt  CZE- NE- KA

Katarzyna Konopka - Gęba
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W dniu 29 stycznia 2014 r. w Gimnazjum im. K.I. 
Gałczyńskiego w Płochocinie odbyło się wyjątkowe 
spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan. Pomysłodaw-
czynią i główną organizatorką imprezy była pani Be-
ata Paplińska. Znakomita biografi stka, pasję pisarską 
z powodzeniem łączy od lat z pracą w Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. Autorka licz-
nych wspomnieniowych książek o wybitnych artystach 
i twórcach m.in. o Annie Jantar, Annie German, Zbysz-
ku Cybulskim, Marii Kownackiej, Władysławie Bro-
niewskim, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Na powitanie biografi stki uczniowie klasy III A z po-
mocą polonistki Beaty Zajączkowskiej przygotowa-
li krótki montaż słowno – muzyczny pt.” W ogrodzie 
miłości”. Gimnazjaliści przedstawili wybrane wiersze 
i piosenki postaci, które Mariola Pryzwan uwieczniła 
w swojej biografi i.

Bohaterką tego spotkania była Anna German, któ-
rej pisarka poświęciła swoje dwie książki: „Anna Ger-
man o sobie” i „Tańcząca Eurydyka, Anna German 
we wspomnieniach”. To oryginalne biografi e, od któ-
rych nie można się oderwać, dopóki nie dotrze się do 
ostatniej kartki.  Zgromadzeni goście i  młodzież gim-
nazjum mieli okazję wysłuchać przepięknej opowieści 
przeplatanej zdjęciami i muzyką o fascynującej i ory-
ginalnej osobowości oraz  życiu wybitnej piosenkarki.  
A, że Mariola Pryzwan ma prawdziwy dar opowiadania 
i potrafi  „zaczarować” publiczność, wszyscy słuchali 
z zapartym tchem.

Po skończonej prelekcji Marioli Pryzwan uczestnicy 
mogli kupić książkę i zdobyć cenny autograf wraz z de-
dykacją. Na sam koniec pisarka udzieliła wywiadu do 
gazetki szkolnej , odpowiadała na pytania dotyczące 
prezentowanej książki, mówiła o sobie i swoich dal-
szych planach wydawniczych.

Wywiad z Mariolą Pryzwan
Michał: Jak wyglądają etapy pracy nad biografi ą?
Pani Mariola Pryzwan: Myślę, że moje książki nie 

są typowymi biografi ami. To raczej zapis życia utkany 
ze wspomnień przyjaciół i bliskich mojego bohatera. 
Co ciekawe, dzieje się tak za każdym razem, nieza-

leżnie od tego, o kim piszę.  Podstawą jest oczywiście 
znajomość  życia i twórczości tej osoby, ale ważniej-
sze jest  szukanie jej śladów we wspomnieniach. Ko-
lejnym etapem pracy nad biografi ą jest więc pisanie, 
telefonowanie, odwiedzanie rozmaitych miejsc , listy, 
prośby, spotkania,  wysyłanie tekstów do autoryzacji 
(nie wyobrażam sobie inaczej). Później jakoś klei się 
z tego całość. Powstała biografi a jest więc życiem bo-
hatera opowiedzianym słowami innych, bez prywat-
nych spraw i intymności. Na tym w zasadzie kończy 
się moja  praca a zaczyna praca redakcji – redaktora, 
grafi ka, łamacza, i gotowe. 

Marcin: Co w pracy biografa jest najtrudniejsze?
Pani Mariola Pryzwan: Z pewnością każdy odpo-

wiedziałby inaczej na to pytanie.  Zawsze uważałam 
się za  autorkę, biografi stkę , biografkę można powie-
dzieć, a nie za pisarkę. Mogę więc powiedzieć o tym, 
co jest najprzyjemniejsze w tej pracy, a nie najtrud-
niejsze. Bo jak już wiem, o kim ma być książka, to do-
cieranie do źródeł jest niesłychanie ciekawe.

Michał: Co sprawiło, że napisała Pani pierwszą 
biografi ę?

Pani Mariola Pryzwan: Fascynacja bohaterką! 
Wszystkie moje książki są o tych, którzy mnie fascynu-
ją i których cenię. Tak właśnie było z Haliną Poświatow-
ską . Często powtarzam, że lista osób, o których piszę, 
jest w tej chwili  zamknięta.  Niektórzy się uśmiechają, 
mówią, że pewnie jeszcze kogoś polubię.  Nigdy nie 
mówię nie, ale to moim ulubieńcom chcę poświęcić 
trochę więcej czasu i ocalić ich od zapomnienia.

Marcin: Czy spotyka się Pani z krytyką swoich ksią-
żek?

Pani Mariola Pryzwan: Oczywiście, ale  są też po-
chwały i dobre słowa, a takie  głównie słyszę. Może  
komuś się nie podoba, że  w moich książkach nie ma  
plotek i intymnych szczegółów z życia mojego bohate-
ra. Nie jestem zwolenniczką takich biografi i. Uważam, 
że nie mam prawa wchodzić z butami do sypialni ko-
gokolwiek. Ja jestem od tego, żeby mojego bohatera 
bronić przed nieprawdą. 

Michał: A jeśli już spotka się Pani z krytyką,  jak 
Pani reaguje?

Pani Mariola Pryzwan: Czasem biorę ją sobie do 
serca, ale i tak nie zmienię sposobu opracowywa-
nia tego typu książek. Przechodzę więc do porządku 
dziennego, bo cóż można zrobić. Każdy ma prawo 
mieć własne zdanie.

Michał: Praca bibliotekarza, czyli co?
Pani Mariola Pryzwan: Obcowanie z książką 

i czytelnikiem.  Z czytelnikiem spotykam się nie tylko 
w bibliotece, ale także na spotkaniach autorskich. 
Raz jestem autorką, a raz pośredniczką między czy-
telnikiem a książką. Praca bibliotekarza jest bardzo 
ciekawa, wbrew temu, co myślą inni. Dzisiaj biblioteki 
są niezwykle nowoczesne. Ja akurat pracuje w biblio-

Spotkanie autorskie z pisarką 
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18 stycznia 2014 roku młodzi wędrowcy ze Szkol-
nego Koła PTTK przy SP nr 2 w Ożarowie Mazowiec-
kim wyruszyli na kolejną wyprawę – tym razem droga 
prowadziła na Wilkowskie Góry w KPN, w pobliżu wsi 
Stara Dąbrowa,  gdzie kiedyś prawdopodobnie  prze-
biegał szlak wędrówek wilków po Puszczy. Ta wyprawa 
była dla nas tym milsza, że przewóz autokarowy został 
nam ufundowany  przez mieszkańców sołectwa Kopr-
ki, którym bardzo dziękujemy za ten gest sympatii. 

Wyruszyliśmy o poranku i w pierwszej kolejno-
ści nadrobiliśmy zaległości z poprzednich wypraw 
– zwiedziliśmy Fort V we wsi Dębina - pozostałość 
po umocnieniach Twierdzy Modlin, wzniesiony w ra-
mach budowy pierwszego pierścienia fortów w latach 
osiemdziesiątych XIX wieku. Tam, pełzając z latarka-
mi, przeciskaliśmy się przez wąskie przejścia i tunele 
– na szczęście suche i ciepłe, co bardzo nam sprzy-
jało w tym zimowym dniu. Po dwóch godzinach takiej 
przeprawy byliśmy już trochę zmęczeni, ale to nie był 
koniec atrakcji przewidzianych na ten dzień. 

Aby trochę odpocząć i posilić się, udaliśmy się do 
Ośrodka Szkolenia Wolontariuszy w Starej Dąbrowie, 
gdzie już czekało na nas ognisko, rozpalone przez 
przemiłego gospodarza. Z zapałem upiekliśmy kieł-
baski i zajadaliśmy je ze smakiem, popijając ciepłą 
herbatą, a później radośnie bawiliśmy się na śniegu, 
którego sporo było w Ośrodku.

Ale czas, jak zwykle, nas gonił. Przyszła pora na 

spakowanie naszego sprzętu i udanie się na podbój 
najwyższego pasma wzniesień wydmowych w Puszczy 
Kampinoskiej – Wilkowskich Gór. I choć wdrapać się 
tam nie było dla nas łatwo, późniejsza trasa okazała 
się łatwa i przyjemna, gdyż co trochę spotykaliśmy od-
cinki płaskie i takie, z których mogliśmy pozjeżdżać 
sobie „z górki na pazurki” na przywiezionych jabłusz-
kach. Kulminacyjnym momentem był zorganizowany 
przez naszego przewodnika konkurs na najdłuższe 
wilcze wycie ze szczytu Wilkowskiej Góry. Wygrała na-
sza młoda wilczyca – Julia, której z tego miejsca gra-
tulujemy. 

Zmęczeni, ale tradycyjnie już zadowoleni, wsiedli-
śmy do autokaru i wróciliśmy szczęśliwie do szkoły, 
gdzie czekali na nas rodzice.  

Darz Bór
Szkolny opiekun koła Joanna Łuczkiewicz 

i SKKT PTTK „Wędrowcy Ożarowcy”

SKKT PTTK „Wędrowcy Ożarowcy” na tropie wilków

tece pedagogicznej, przeznaczonej  dla nauczycieli,  
studentów pedagogiki, socjologii, psychologii. Do nas 
przychodzi wyrobiony intelektualnie czytelnik, najczę-
ściej po konkretną rzecz. 

 Marcin: Jaka prywatnie jest Pani Mariola Pry-
zwan?

Pani Mariola Pryzwan: (śmiech) Na to pytanie chy-
ba nie odpowiem. Musiałby mi podpowiedzieć ktoś, 
kto mnie zna. A ja... no cóż, chyba nie jestem trudnym 
człowiekiem, tak mi się wydaje. Z całą pewnością je-
stem optymistką, romantyczką, osobą wrażliwą, trosz-
kę sentymentalną. Może dlatego wybieram autorów 
piszących głównie o miłości? W moich bohaterach po-
ciąga mnie liryzm, tragizm, trochę sentymentalizmu.  
A z przyziemnych spraw - jestem osobą punktualną. 

Michał: Jakie ma Pani plany wydawnicze? 
Pani Mariola Pryzwan: W  marcu ukaże się nowe 

wydanie biografi i Anny Jantar, a jeszcze w tym roku po-
szerzone wydanie mojej książki o Marii Dąbrowskiej. 
Planuję też nowe, poszerzone wydania biografi i po-
przednich bohaterów: Marii Pawlikowskiej- Jasnorzew-
skiej, Władysława Broniewskiego, Zbigniewa Cybulskie-
go. Tak jak wspomniałam, lista jest zamknięta. 

Michał: Dziękujemy bardzo, życzymy dalszych suk-
cesów pisarskich!

Pani Mariola Pryzwan: Dziękuję również i pozdra-
wiam wszystkich Uczniów i Pracowników Gimnazjum 
im. K.I. Gałczyńskiego, który był przyjacielem jednego 
z moich ulubieńców - Władysława Broniewskiego.

Rozmawiali: Marcin Łapot, Michał Ryszka
Tekst: Michał Ryszka
Korekta: Monika Małachowska
Państwo Zofi a  i Zbigniew Wójcikowie oraz Pan Ja-

kub Nowakowski, absolwent naszej szkoły.
W nagrodę  wszyscy uczestnicy konkursu  pojadą 

na wycieczkę do Prania, gdzie będą mogli  spróbować 
swoich  sił na prawdziwej scenie.

Serdecznie dziękujemy za przybycie oraz gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów wszystkim artystom. 

Zapraszamy również wszystkich miłośników twór-
czości K. I. Gałczyńskiego na coroczne święto - ‘’Kon-
stantynki’’, które odbędzie się 12 marca 2014 roku. 
w naszej szkole.   

Do zobaczenia!
Sandra Czopek 

Uczennica Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego
w Płochocinie
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Dziś zabawa w naszej szkole,
sto balonów jest na sali,
długi łańcuch kolorowy,
bo to bal karnawałowy.

Oczekiwanie na bal bardzo się dłuży. Do ostatniej 
chwili, w tajemnicy, są szykowane stroje, przebrania 
i kostiumy, żeby pojawienie się na sali balowej było za-
skoczeniem i wywołało aplauz. Tak było i tym razem.

7 lutego do Publicznej Szkole Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Umiastowie najpierw na zabawę 
przybyły dzieci z oddziału przedszkolnego. Piękne 
kreacje, radosny nastrój przełamały pierwsze objawy 
nieśmiałości i gdy zabrzmiała muzyka, można już było 
swobodnie się bawić. W utrzymaniu dobrej atmosfery, 
organizacji konkursów i zabaw pomagał zespół, panie 
nauczycielki i rodzice.

Następnie na zabawę przybyli uczniowie klas 
1-3. Tu też do głosu  doszły fantazja i wyobraźnia, gdyż 
stroje były  kolorowe,  piękne i godne podziwu.

Przyzwyczajone do codziennej zabawy przy muzyce 
w czasie przerw, dzieci bawiły się doskonale. Tańce in-
dywidualne, zespołowe były witane z radością, nikt nie 
potrzebował zachęty, wsparcia, czy podpowiedzi. Każ-
dy popisywał się swoimi uzdolnieniami tanecznymi, 
giętkością ciała i dobrym humorem. Konkursy i liczne 
zabawy uatrakcyjniały bal.

Znużone, zmęczone dzieci mogły się napić soków 
i poczęstować słodyczami, by z nowym zapasem sił 
oddawać się karnawałowemu szaleństwu. 

Bal - to w naszej szkole następne wydarzenie, któ-
re uczniowie będą wspominali z przyjemnością i rado-
ścią, a rozmowy o nim będą trwały długo.

Jadwiga Bieńkowska

Karnawałowe szaleństwa

Zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym 
na najładniejsze i najsmaczniejsze ciasto wielka-
nocne. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne 
nagrody.

REGULAMIN KONKURSU
1.Celem konkursu jest popularyzacja tradycji ludo-

wej na wypieki wielkanocne oraz integracja środowisk 
Gminnych.

2 . Konkurs kierowany jest do osób dorosłych (po-
wyżej 18 roku życia) z Gminy Ożarów Mazowiecki 

3. Przedmiotem konkursu będą są tradycyjne cia-
sta wielkanocne:

 - mazurek wielkanocny
- babka wielkanocna
- inne ciasta wielkanocne
4. Do każdego wypieku powinna być dołączona  

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

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

w godz. 11.00-13.00 w dniu  13 kwietnia do Domu 
Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowiecki przy ul. Po-
znańskiej 165. 

7. Oceny dokona specjalnie powołana komisja kon-
kursowa w dniu Kiermaszu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród o godzi-

nie 14.00 w dniu imprezy (13 kwietnia podczas Kier-
maszu.)

2. Wszystkie wypieki dostarczone na konkurs prze-
chodzą na własność organizatora, który w dniu impre-
zy przygotuje ich ekspozycję i degustację dla uczestni-
ków  kiermaszu o godzinie 14.00

3.Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.
Organizator

Dom Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim

KONKURS NA CIASTO WIELKANOCNE
13 kwietnia 2014 roku

IV OŻAROWSKI KIERMASZ WIELKANOCNY
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Informacja Gminnej Spółki Wodnej 
w Ożarowie Mazowieckim

Wspólne działania Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim i Spółki Wodnej 
w przeciwdziałaniu skutkom 
powodzi na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki polegały 
na zlokalizowaniu, odkopaniu, 
oczyszczeniu ciśnieniowemu 
studni drenarskich, sieci zbie-
raczy we wsi Domaniewek. 

Dokumentacja zdjęciowa:
1. Czyszczenie ciśnieniowe WUKO zbieraczy sie-

ci sączków z wybraniem osadu.

Robert Ćmiel

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszamy do korzystania z nowego modułu 
na stronie www.ozarow-mazowiecki.doc.pl – Za-
daj pytanie - zgłoś sugestię. 

Dla zapewnienia jeszcze większej efektywności 
systemu gospodarowania odpadami komunalny-
mi, jesteśmy otwarci na Państwa wnioski i suge-

stie dotyczące jego działania, które można zgłosić 
wysyłając e-maila poprzez nowy moduł.

Państwa sugestie w miarę możliwości będą 
uwzględniane na etapie tworzenia dokumentacji 
„Istotnych warunków zamówienia” do kolejnego 
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
z terenów zamieszkałych naszej Gminy.

7 lutego 2014 r. odbyła się uroczysta gala podsu-
mowująca konkurs fotografi czny i plastyczny “Moja 
miejscowość”, którego organizatorami byli harcerze 
z 11 DHSiW “Zielono-Czarni”. Była to już druga edycja 
konkursu, pierwsza odbyła się w 2009 roku.

Konkurs “Moja miejscowość” został podzielony na 
dwie sekcje, fotografi czną i plastyczną. Część foto-
grafi czna “Nasza miejscowość, jakiej nie znamy” była 
otwarta dla wszystkich chętnych. Plastyczna z kolei 
była zróżnicowana ze względu na kategorie wiekowe. 
Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej pracowali we-
dług hasła “Namaluj swoją miejscowość”, natomiast 
starsi (klasy 4-6 i gimnazjum) przedstawiali swoją oko-
licę mając na uwadze “Sen o swojej miejscowości”.

Punktem kulminacyjnym konkursu było jego uro-
czyste podsumowanie, które odbyło się na terenie 
szkoły w Płochocinie. Spore grono przyjaciół i znajo-
mych młodych artystów zasilało szeregi publiczności. 
Podczas gali miała miejsce wystawa prac konkurso-
wych, występ artystyczny Weroniki Psujek oraz wrę-
czenie nagród zwycięzcom.

Do jury konkursowego napłynęło wiele prac, spo-
śród których było naprawdę trudno wybrać te najlep-
sze. W konkursie fotografi cznym pierwsze miejsce 
zajął Robert Wiechetek (zdjęcie nr 1), drugie miejsce 
Julia Grabkowska (zdjęcie nr 2), trzecie miejsce Mag-
dalena Siwiecka (zdjęcie nr 3). Z obu kategorii wie-
kowych konkursu plastycznego wybrano za najlepszą 
pracę autorstwa Mateusza Rudzika (zdjęcie nr 4), wy-
różnieni zostali natomiast: Małgorzata Rudzik, Rozalia 
Urbańska, Michał Smotarski i Zuzanna Kępczyńska.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy 
do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

11 DHSiW Zielono-Czarni

2. edycja konkursu “Moja miejscowość” już za nami!
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W sobotę 11 stycznia 2014 roku w gimnazjum 
w Płochocinie odbyła się  X edycja Konkursu Recyta-
torskiego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – 
patrona naszej szkoły. W tym szczególnym wydarzeniu 
wzięło udział 40 gimnazjalistów z powiatu warszaw-
skiego- zachodniego, którzy wystąpili w trzech kate-
goriach: recytacja, poezja śpiewana oraz małe formy 
teatralne. Gościliśmy uczniów i nauczycieli ze szkół 
w Ożarowie Mazowieckim, Kampinosie i Lesznie. Przy-
gotowaniem tego spotkania zajęły się Panie polonistki 
z naszego gimnazjum. Występy zaczęły się o godzinie 
9.00, recytujący uczestnicy występowali na zmianę ze 
śpiewającymi artystami oraz teatrzykami. 

Zgodnie z przewidywaniami nie zabrakło emocji 
wzbudzonych imponującymi recytacjami. Jury wyróż-
niło występy: Sandry Czopek i Michała Ryszki z Gim-
nazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie, Zuzanny 
Tymoftyjewicz  z Gimnazjum z Oddziałami Integracyj-
nymi im. F. Chopina w Kampinosie, Gabrieli Teodor-
czuk i Wiktora Bargieł z Zespołu Szkół Publicznych 
w Lesznie oraz Aleksandry Turczyńskiej z Gimnazjum 
im. Bohaterów Powstanie Warszawskiego w Ożarowie 
Mazowieckim. Trzecie miejsce zajęła Hanna Wąsow-
ska z Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie, 
drugie Natalia Włodarska z Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi im. F. Chopina w Kampinosie, a pierw-
sze jednogłośnie przypadło Joannie Zawadzkiej z Ze-
społu Szkół Publicznych Gimnazjum w Lesznie.   Podzi-
wialiśmy także wspaniałe głosy gimnazjalistów, którzy 
prezentowali się  w kategorii poezja śpiewana. Wszyscy 
w napięciu czekaliśmy na kolejny występ i na wraże-
nia artystyczne.  Ania  Kiebler z piosenką z repertuaru 
Anny German  „Człowieczy  Los” oraz  Natalia Stankie-
wicz w pieśni „ Szyba” , zachwyciły publiczność i juro-
rów. Ale najbardziej wzruszył nas fenomenalny występ 
Darii Wiśniewskiej w piosence „ Kocham Cię Życie”, 
która wyśpiewała pierwszą nagrodę w tej kategorii. Na 
scenie nie zabrakło także odrobiny sarkastycznego 

dowcipu, który wnieśli aktorzy przedstawiający scen-
ki z Teatrzyku Zielona Gęś. Nagrodzeni w tej kategorii 
zostali uczniowie ze szkoły w Płochocinie i Ożarowie 
Mazowieckim. Umiejętne odegranie ról przez aktorów 
sprawiło, że specyfi czny rodzaj sztuki wszyscy przyjęli 
z wielkim entuzjazmem. Prezentacje uczestników były 
skrupulatnie oceniane przez specjalnie zaproszonych 
na tę uroczystość gości, mających na codzień stycz-
ność ze sztuką. W skład jury wchodzili: Państwo Zofi a 
i Zbigniew Wójcikowie oraz Pan  Jakub Nowakowski, 
absolwent naszej szkoły.

W nagrodę  wszyscy uczestnicy konkursu  pojadą 
na wycieczkę do Prania, gdzie będą mogli  spróbować 
swoich  sił na prawdziwej scenie.

Serdecznie dziękujemy za przybycie oraz gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów wszystkim artystom. 

Zapraszamy również wszystkich miłośników twór-
czości K. I. Gałczyńskiego na coroczne święto - ‘’Kon-
stantynki’’, które odbędzie się 12 marca 2014 roku. 
w naszej szkole.   

Do zobaczenia!
Sandra Czopek 

Uczennica Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego
w Płochocinie

X Jubileuszowy Konkurs Recytatorski
w Gimnazjum  im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie.

Naszej Koleżance 
Jolancie Kołodyńskiej-Rzeźnik
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Matki

składają
Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miejskiego

w Ożarowie Mazowieckim
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KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

13 marca – czwartek – godz. 17.00
Uroczystość jubileuszowa 

50-lecia pożycia małżeńskiego
16 marca – niedziela – godz. 17.00

Wernisaż malarstwa Walerego Sleżuka
20 marca – czwartek – godz. 10.00

Eliminacje Gminne XXXVII Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka”.

23 marca – niedziela – godz. 16.00
Koncert w wykonaniu zespołów seniorów z Domu 

Kultury „Uśmiech”:
„Ożarowskie Kumoszki” i  „Wesołe Wdówki”,

grupy teatralnej Uniwersytetu III Wieku „Geriatryczny 
Szał”, „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego, 

„Ballada” z GOK w Lesznie.
29 marca – sobota – godz. 9.00-14.00

dyżur pracowników Urzędu Skarbowego, I piętro, sala 
109.

30 marca – niedziela – godz. 16.00
Koncert Laureatów Eliminacji Gminnych

XXXVII Konkursu Recytatorskiego  „Warszawska 
Syrenka”.

w Józefowie, ul. Fabryczna 15

16 marca - niedziela -godz. 15.00
Przedstawienie teatralne dla dzieci 

„Morska przygoda”
w wykonaniu Teatru Urwis.

16 marca - niedziela - godz. 16.30
Warsztaty kosmetyczne Mary Kay – „Makijaż”

23 marca - niedziela - godz. 16.00
Wystawa plastyczna dzieci „Mój dom, moja rodzina”.

30 marca - niedziela - godz. 15.00
Teatrzyk dla dzieci pt. „Były sobie krasnoludki”

w wykonaniu Teatru Moralitet.

w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

16 marca – niedziela godz. 14.00
Warsztaty z wyrobu biżuterii.

Wstęp wolny.
23  marca – niedziela godz. 15.00

Występ teatru Czarodziej 
ze spektaklem „Wilk Gwizdała”.

Wstęp wolny.
30 marca – niedziela godz. 14.00
„Rodzinne Warsztaty Wielkanocne”.

Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
rozpoczęła w roku 2014 cykl spotkań  z ciekawymi, 
twórczymi ludźmi. Pierwsze z nich odbędzie się dnia  
27 marca (czwartek) o godz. 11.00 w Sali kominkowej 
Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim , 
ul. Poznańska 165, Bohaterem dnia będzie Nikodem 
Pałasz (pseudonim literacki), specjalista od marketin-
gu sportowego, który zadebiutował powieścią „Brud-
na gra”, kryminalną  historią z wielkimi tenisowymi 
pieniędzmi w tle. Książka - wydana w styczniu tego 
roku w wydawnictwie MUZA zostanie zaprezentowana 
w trakcie spotkania i będzie ją można nabyć po przy-
stępnej cenie.

Wstęp na spotkanie, które  organizujemy we współ-

pracy ze Stowarzyszeniem Ożarowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, jest otwarty  dla wszystkich zainte-
resowanych.

Tydzień później zapraszamy na spotkanie z Roma-
nem Kłosowskim w dniu 3 kwietnia o godz. 18.00  
również w sali kominkowej „Uśmiechu”. 

Roman Kłosowski to wybitny aktor teatralny i fi lmo-
wy, absolwent PWST w Warszawie. Przez lata związa-
ny m.in. z Teatrem Dramatycznym i Teatrem Syrena 
w Warszawie. W latach 1976-81 był dyrektorem łódz-
kiego Teatru Powszechnego. 

Szerokiej publiczności znany także z ról fi lmowych 
i serialowych – pojawiał się zarówno w popularnych 
produkcjach telewizyjnych (Czterdziestolatek, Czterej 

Biblioteka zaprasza na spotkania z twórcami
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Kto z nas nie przeżył w swoim życiu zetknięcia 
z muzyką? Nie mówimy tutaj tylko o jej słuchaniu 
lecz o jej tworzeniu. Komponowanie muzyki to dome-
na wąskiej grupy ludzi, jednak jej wykonawców jest 
wielu, większość z nas próbowała przecież, niektó-
rzy z sukcesem, przygody z muzyką. Jest tylko jedna 
droga, aby odkryć w sobie talent i predyspozycje do 
muzykowania. Ta droga wiedzie przez praktykę, trze-
ba doświadczyć, spróbować, aby móc ocenić czy ten 
kierunek jest dla nas właściwy. Taką szansę chcemy 
stworzyć zapraszając dzieci do współtworzenia grupy 
wokalnej gospel „Happy Singers” oraz zarówno dzieci 
jak i dorosłych do nauki gry na instrumentach. 

„Happy Singers” ma za sobą pierwszy występ. 
W styczniu 2014 dzięki gościnności Hotelu Mazurkas 
odbył się koncert uczniów Szkoły Gospel i Bostonmu-
sic.pl. Wystąpiło łącznie 12 uczniów z klasy pianina 

pod kierownictwem Katarzyny Brzóski, klasy gitary 
pod kierownictwem Erwina Jankowskiego oraz gru-
pa wokalna pod kierownictwem Barbary Wąsiewicz. 
W repertuarze znalazły się utwory na gitarę, m.in. 
motyw z Titanica, My Heart will go on”, Espanoletta 
Gaspara Sans, Walc Wenezuelski, Antonio Lauro Astu-
rias , Albeniz i muzyka z fi lmu Desperado, utwory na 
fortepian, kolędy, repertuar gospel oraz kilka piose-
nek w tym „Pada śnieg”, „Valery”, „Strangers in the 
Night”.

Od września w Ożarowie działa fi lia uznanego chó-
ru gospel „Sienna Gospel Choir” z Warszawy, założo-
nego przez Annę Bajak. Grupa „Happy Singers” za-
prasza dzieci w wieku 6-12 lat, w każdy poniedziałek 
o 17.00 odbywają się próby w siedzibie szkoły Lingo-
Star w Ożarowie. Można po prostu przyjść i zobaczyć 
jak wygląda próba. To wspaniała okazja, aby zacząć 
uczyć się śpiewać po fachowym okiem. Kieruje tą 
grupą pani Barbara Wąsiewicz, która w równolegle 
prowadzi od lat dziecięcy chór „Sienna Gospel Choir 
Young”. Czy odkryjemy talenty w Ożarowie? Oczywi-
ście, że tak. Trzeba tylko stworzyć szansę i pozwolić 
na realizację marzeń. Tak wielu młodych ludzi marzy o 
tym, aby śpiewać. Wystarczy spojrzeć na popularność 
programów muzycznych ostatniej dekady, nie ulega 
wątpliwości, że muzyka zajmuje bardzo wysokie miej-
sce wśród zainteresowań ludzi niezależnie od wieku. 

Śpiewanie w grupie to dodatkowo frajda z bycia 
członkiem zespołu, możliwości tworzenia grupy, cie-
szenia się wspólnymi występami oraz wspólnym wysił-
kiem podczas prób. To jest wspaniała przeciwwaga na 

Happy Singers, fortepian i gitara.

Zabawa choinkowa w Koprkach

Dnia 18 stycznia 2014 r. , w hotelu Lamberton od-
była się zabawa choinkowa dla dzieci z sołectwa Ko-
prki.

W imieniu Rady Sołeckiej dziękuję za przybycie: 
Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego - Panu Pawłowi 
Kanclerzowi oraz Pani Radnej Rady Miejskiej – Hali-
nie Smolińskiej.

Zabawa została sfi nansowana ze środków fundu-
szu sołeckiego oraz przy wsparciu fi rm, które działają 
w naszej miejscowości:

BZK Group sp. z o.o. z siedzibą w Koprkach, 
Stump Hydrobudowa z siedzibą w Koprkach, Blachy 
Piotrkowicz, Fabryka mebli AKORD, Sklep spożyw-
czo-przemysłowy Barbara Głodek,  BAKOMA S.A.  
z siedzibą w Koprkach.

Wszystkim fi rmom serdecznie dziękujemy.
Piotr Dudkiewicz

sołtys

pancerni i pies, Ojciec Mateusz, Na dobre i na złe, 
Świat według Kiepskich, Niania), jak i w fi lmach wy-
bitnych twórców  z polskiej szkoły fi lmowej – m.in. Je-
rzego Kawalerowicza (Celuloza), Andrzeja Kondratiu-
ka (Hydrozagadka) czy Andrzeja Munka (Człowiek na 
torze, Eroica). 

Spotkanie połączone z jubileuszem 85 urodzin 
pana Romana poprowadzi  Jagoda Opalińska, teatro-

lożka, wykładowczyni warszawskiej Akademii Teatral-
nej, autorka  książki „Z Kłosem przez życie”. 

Będzie to wyjątkowy wieczór - rozmowa Romana 
Kłosowskiego z Jadwigą Opalińską z udziałem miesz-
kańców naszego miasta. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy.
Elżbieta Paderewska, Dyrektor 

Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
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Wieś od pokoleń różniła się od miasta bliskimi re-
lacjami pomiędzy mieszkańcami. Na wsi wszyscy się 
znali, a poprzez wykonywanie podobnych zawodów 
– dobrze rozumieli się wzajemnie. Wspólnie rozwią-
zywano wiele problemów, wspólnie świętowano. My 
w Święcicach chcemy zachować tę tradycję. Na wsi 
potrzebna jest integracja wszystkich mieszkańców, 
aby mogli stać się prawdziwymi gospodarzami miej-
sca, w którym żyją. Wspólnoty lokalne mogą pewne 
funkcje wykonywać same i decydować o swoim naj-
bliższym otoczeniu. Wprowadzenie funduszu sołec-
kiego umożliwiło nam decydowanie i wdrożenie wielu 
zadań lokalnych. Część funduszu sołeckiego dla wsi 
Święcice i Pilaszków przeznaczamy od kilku lat na 
organizowanie różnego rodzaju uroczystości połączo-
nych z wydarzeniami kulturalnymi. Pani radna Dorota 
Jaworska i pani sołtys Małgorzata Szastak z ogrom-
nym zaangażowaniem przygotowały uroczystości, mię-
dzy innymi:

Dzień Babci i Dziadka – piękna impreza zorgani-
zowana w styczniu 2014 r. Chociaż na dworze mróz, 
śnieg i zawierucha to na sali w budynku Straży Pożar-
nej w Święcicach panowały ciepło i radość, bo przecież 
to święto naszych kochanych babć i dziadków. Uroczy-
stość ta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar 
imprez, które są organizowane z funduszu sołeckie-
go Święcic i Pilaszkowa. Zapraszamy przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego, którzy uświetniają swoją obecno-
ścią uroczystość, a dzieci ze szkoły w Święcicach pod 
kierunkiem pani Jolanty Kasztelan przedstawiają Ja-
sełka. Za swój występ zawsze otrzymują gromkie bra-

wa i serdeczne podziękowania. Regionalne potrawy 
i pyszne ciasta wykonane przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich ze Święcic bardzo wszystkim smakują, 
a miłym akcentem jest przygrywanie do tańca przez 
pana prowadzącego zabawę.

Zakończenie lata – to impreza również dla miesz-
kańców Święcic i Pilaszkowa. Odbywa się na terenie 
Straży Pożarnej, a strażacy biorą aktywny udział przy 
jej organizacji. W ubiegłym roku częstowali uczestni-
ków zabawy pyszną grochówką i kiełbaską z grilla. Dla 
dzieci przygotowano wiele atrakcji m.in. malowanie 
twarzy, zjeżdżalnie, bujawki oraz konkursy. Dorośli ba-
wili się do późnych godzin wieczornych przy muzyce 
zespołu Scena Juno z Lublina.

Zabawa mikołajkowa - dla dzieci ze Święcic i Pi-
laszkowa. Przybyłych gości powitał Pan Burmistrz Pa-
weł Kanclerz i Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Blanka Jabłońska, którzy zawsze bardzo chętnie biorą 
udział w tych wiejskich uroczystościach. O dzieci – te 
małe, większe i te duże zadbały jak zawsze pani rad-
na i pani sołtys. Uwieńczeniem kapitalnej zabawy była 
wizyta św. Mikołaja, który obdarował wszystkie dzieci 
fajnymi prezentami. Było wiele konkursów, tańca i we-
sołej zabawy, a wszyscy wyszli bardzo zadowoleni. 

Kolejną uroczystością z inicjatywy radnej Doroty 
Jaworskiej, przy której łączą swoje siły Koło Gospo-
dyń Wiejskich i pani sołtys Małgorzata Szastak, jest 
Wigilia dla rolników organizowana w Święcickiej Stra-
ży Pożarnej. Pan Burmistrz Paweł Kanclerz zaakcep-
tował ten pomysł i przeznacza na ten cel fundusze, 
a koło gospodyń dba o przygotowanie potraw i całej 

Imprezy kulturalne z funduszu sołeckiego Święcic i Pilaszkowa.

samotne bytowanie online, które jest wszechobecne 
i powoduje statystycznie zmniejszenie natężenia inte-
rakcji z innymi ludźmi. 

Nie mamy dziś żadnych ograniczeń, aby nie szu-
kać wspaniałych talentów wśród naszych dzieci oraz 
młodzieży, pytanie do nas dorosłych należy skierować 
tylko takie, czy wystarczająco dobrze stwarzamy im 
szansę na odnalezienie ich własnych uzdolnień oraz 
dla niektórych drogi na przyszłość?  Zapraszamy dzie-
ci do lat 12, aby spróbowały muzyki, śpiewu i radości 
z tego płynącej.

Tworzymy także grupę wokalną dla dorosłych. Za-
mierzeniem jest wykonywanie bardzo różnorodnej 
muzyki rozrywkowej, zarówno gospel jak i standardów 
muzyki polskiej i zagranicznej. Każdy z nas ma takie 
utwory muzyczne w szufl adzie, które kocha i do któ-
rych zawsze chętnie wraca. Zapraszamy zatem osoby 
dorosłe oraz starszą młodzież do spróbowania przygo-
dy ze śpiewem. Każdy z nas może tego doświadczyć 

a muzyka wykonywana amatorsko może dostarczyć 
dużo radości. 

Jedno miejsce więcej w naszym otoczeniu, w któ-
rym spotkamy się z muzyką, da nieco więcej okazji 
do samodzielnego muzykowania. Ożarów Mazowiecki 
w ostatnim okresie obserwuje znaczny napływ miesz-
kańców, atrakcyjne położenie zachęca do osiedlenia 
się, niech zatem w naszej społeczności nie zabraknie 
miejsc sprzyjających inspirowaniu i tworzeniu. 

Następny koncert planowany jest w czerwcu, niech 
do tego czasu próby i ćwiczenia przynoszą radość 
ćwiczącym a w dniu występu zadowolenie słuchają-
cym. Muzyka łagodzi obyczaje, tak mówimy potocznie 
i widać to szczególnie w zetknięciu z muzyką na żywo 
a szczególnie, gdy wykonują ja nasi bliscy, znajomi, 
nasze dzieci.

Więcej informacji : www.bostonmusic.pl, Henryk Wi-
tek, mail:  sekretariat@bostonmusic.pl oraz w siedzibie 
Lingo-Star przy ul. Korfantego 1  w Ożarowie Maz.
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9 lutego odbył się już IV wernisaż Pracowni Malar-
stwa i Decupagu – Pracowni Plastycznej Domu Kultu-
ry „Uśmiech”. 

Na wystawie zaprezentowali się nowi członkowie 

pracowni, tym razem zdominowanej przez panie: Annę 
Kamecką, Angelikę Rozenfeld- Kiedrowską, Barbarę 
Grabowską, Edytę Nowakowską, Magdę Nowakowską 
i Patrycję Zandberg, które wystawiają swoje dzieła po 
raz pierwszy. 

Prace zostały wykonane w technice dekoracji 
przedmiotów użytkowych - decupagu oraz malarstwa 
sztalugowego.

Wystawę uświetnił koncert w wykonaniu instrukto-
ra – muzyka z Domu Kultury „Uśmiech”, Waldemara 
Dąbrowskiego.

Zapraszamy na wystawę „kobiecą-debiutancką”, 
którą można zobaczyć do 8 marca 2014 w sali wi-
dowiskowej Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 
165 Ożarów Mazowiecki. 

Marzena Kałużna
Instruktor prowadzący pracownię

Następnie wszyscy dzielą się opłatkiem, składają 
sobie życzenia, próbują potraw wigilijnych i śpiewają 
kolędy – to najpiękniejsza część wieczoru wigilijnego. 
Śpiewom i rozmowom nie ma końca. Wszyscy podsu-
mowują kończący się rok i z nadzieją oczekują co przy-
niesie następny !!!

Koło Gospodyń Wiejskich w Święcicach

Wernisaż

oprawy tej uroczystości – jakże miłej sercu wszystkich 
uczestników. Najpierw dzieci ze Święcic występują 
przedstawiając Bożą Rodzinę w Betlejem, gdzie do 
narodzonego dzieciątka przybywają Trzej Królowie. Po 
występach życzenia rolnikom składa Pan Burmistrz 
i pani przewodnicząca Rady Miejskiej, a także księża 
z Łaźniewa i Płochocina.
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ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!

Niby nic…
a tak to się zaczęło…

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

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

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

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

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

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

DLA RODZIN ORAZ OSÓB
Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ
I PRZEMOCĄ DOMOWĄ

ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 – 20 – 09

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

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

OFERTA 
PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO 
UZALEŻNIEŃ

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

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

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ
601 939 514 – od poniedziałku do piątku
22 722 20 09 – każda środa w godz. 18.00-19.30
Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…
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KĄCIK ADOPCYJNY

Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znale-
zienia psa:

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

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

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

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. 

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

Nie możesz zaadoptować zwierzaka a chcesz po-
móc fi nansowo 

Będziemy wdzięczni za każda złotówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwie-
rząt – Viva

z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

SmutekSmutek

piespies
staruszekstaruszek w schroniskuw schronisku

DiegoDiego

piespies
w schroniskuw schronisku

suniasunia
w schroniskuw schroniskuBaryBaryAmorAmor GutekGutek LupoLupo

MopikMopik OrzeszekOrzeszek

PolaPola RysiekRysiek






