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Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 Podpisano umowy:

• z wykonawcą: „HOL-BUD” Sp. z o. o. Tomasz Reszkowski z sie-

dzibą w Gostyninie na opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Żyznej w Kręczkach, 

gmina Ożarów Mazowiecki, na kwotę brutto: 48 000 zł

• z wykonawcą: „ARBUD” Adam Rączkowski z siedzibą w Prusz-

kowie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-

-kosztorysowej przebudowy ul. Szkolnej w Ożarowie Mazo-

wieckim na kwotę brutto: 56 826 zł

• z wykonawcą: FAL-BRUK B.B.Z. FALENTA Sp. J. z siedzibą 

w Warszawie na przebudowę ulicy Kolejowej w Ożarowie Ma-

zowieckim, za cenę ofertową brutto: 1.158.610,94 zł

• z wykonawcą: STANSAT Stanisław Grzesik z siedzibą w Oża-

rowie Mazowieckim na usługę dostępu do Internetu dla 80 

gospodarstw domowych oraz 2 sal komputerowych - jako 

zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Ożarów Mazowiecki” - zadanie realizowane w ramach Progra-

mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Prioryte-

towa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności 
gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu - eInclusion
część I - zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospo-

darstw domowych Gminie Ożarów Mazowiecki w okresie 

realizacji projektu przez okres 21 miesięcy, za cenę ofertową 

brutto: 91.708,80 zł

część II - zapewnienie dostępu do Internetu dla świetlic w Bro-

niszach i Józefowie w okresie realizacji projektu przez okres 21 

miesięcy, za cenę ofertową brutto: 11.229,90 zł

• z wykonawcą: KOMPUTRONIK S.A. z siedzibą w Poznaniu 

na dostawę 100 zestawów komputerowych wraz z zainstalo-

wanym oprogramowaniem - jako zadanie pn. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki”, zadanie 

realizowane w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 
- zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, za cenę ofertową 

brutto: 428.635,32 zł

• z wykonawcą: RAD-MAR z siedzibą w Domaniewku na rów-

nanie i utwardzenie dróg gminnych nieutwardzonych wraz 

z dostawą tłucznia kamiennego, za cenę ofertową brutto: 

157.840,00 zł, za cenę ofertową brutto za 1 T tłucznia: 78,92 zł

• z wykonawcą: PHU PLONIX s. c. z siedzibą w Płońsku na prze-

budowę ul. Akacjowej, Cyprysowej, Jesionowej w miejscowości 

Szeligi, za cenę ofertową brutto: 862.262,80 zł

• z wykonawcą: Zespół Pedagogów „DEZYDERIA” Barbara Paź 

z siedzibą w Warszawie na usługi edukacyjne, polegające na 

prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych i liderskich z dziećmi 

w Szkole Podstawowej w Płochocinie (Gmina Ożarów Mazo-

wiecki) w latach 2012/2013 w ramach projektu „Poznaję Świat 
– wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Ożarów Mazo-
wiecki” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-

ki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty. Poddzia-

łanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych, za cenę ofertową brutto: 84.360 zł.

 Ogłoszono/wszczęto postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego na:

• budowę studni regulującej przepływ na kanale deszczowym 

Ø1400, zbierającym wodę opadową z utwardzonych terenów 

zakładu Tele-Foniki Kable w Ożarowie Mazowieckim, znak po-

stępowania: RZP.271.21.2012   

• dostawę i wymianę złóż filtracyjnych w stacji uzdatniania 

wody GOSiR, znak postępowania: RZP.271.22.2012   

• usługę budżetową polegającą na udzieleniu długotermino-

wego kredytu w wysokości 6.935.846 zł na spłatę wcześniej za-

ciągniętych kredytów, znak postępowania: RZP.271.23.2012.

 W ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok:

• zamówiono dwie altanki sześciokątne z wyposażeniem 

w Duchnicach.

• zamontowano wyposażenie placu zabaw w miejscowościach 

Płochocin Wieś, Macierzysz, Pilaszków

• zamontowano wyposażenie parku rekreacyjno-rehabilitacyj-

nego dla tzw. „siłowni na świeżym powietrzu” w Umiastwie. 

 Wydano decyzje i postanowienia:

• decyzje o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w pasie 

drogowym drogi gminnej: 5

• decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej: 16

• decyzji na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

technicznej: 14

• decyzji (do projektu) na umieszczenie w pasie drogowym in-

frastruktury technicznej: 15

• identyfikatory zezwalające na przejazd samochodu ciężaro-

wego powyżej dopuszczalnej masy pojazdu na drodze gmin-

nej: 2.

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA
 18 marca odbył się Koncert Laureatów Konkursu Recyta-

torskiego „Warszawska Syrenka”. Laureaci konkursu otrzymali 

nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

 18 marca w Filii DK „Uśmiech” w Józefowie odbyło się spo-

tkanie z teatrem dla dzieci. Mali widzowie obejrzeli spektakl 

pt. „Wilk i Zając w mieście”. 

 24 marca miało miejsce spotkanie integracyjne dla człon-

ków i podopiecznych Koła Niewidomych z okazji Świąt Wiel-

kanocnych zorganizowane przez Polski Związek Niewidomych 

- Okręg Mazowiecki. Spotkania Koła odbywają się w Filii Domu 

Kultury „Uśmiech” w Józefowie. 

 24 marca i 14 kwietnia dyżur pełnili pracownicy Urzędu 

Skarbowego. Mieszkańcy gminy mogli skorzystać z pomocy 

przy rozliczaniu deklaracji PIT. 

 25 marca w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie od-

było się „Rodzinne spotkanie z tradycją wielkanocną”. Spotka-
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 14 marca dzieci z grupy IV I V z Przedszkola Publicznego 

nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wycieczce do 

Muzeum Ewolucji w Warszawie. Dzieci miały możliwość wy-

słuchania opowiadań na temat wymarłych gatunków zwierząt 

oraz oglądały zrekonstruowane szkielety dinozaurów i okazy 

z wykopalisk.

 15 marca uczniowie z klasy II i III Szkoły Podstawowej 

im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim bra-

li udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 

„Kangur Matematyczny”. 

 15 marca uczennice z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

wywalczyły złoty medal w Międzypowiatowym Finale Uniho-

keja w kategorii dziewcząt, awansując tym samym do Mazo-

wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody sportowe odby-

ły się w Łomiankach.

 19 marca uczniowie z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskie-

go zajęli drugie miejsce w Powiatowym Finale Piłki Siatkowej 

w kategorii chłopców. Zawody sportowe odbyły się w Błoniu. 

 20 marca w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożarowie Ma-

zowieckim został rozstrzygnięty konkurs ekologiczny „Dzieło 

sztuki z odpadów,” organizowany w ramach projektu „Przed-

szkolak mały i duży przyrodzie służy”. W konkursie udział 

wzięły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1. Wszystkie dzieci 

zostały nagrodzone upominkami.

 22 marca, z okazji Światowego Dnia Wody, który w tym 

roku przebiegał pod hasłem „Bezpieczeństwo Wody i Żywno-

ści”, uczniowie klas III Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusociń-

skiego w Ożarowie Mazowieckim brali udział w warsztatach 

edukacyjnych na temat wpływu prawidłowej gospodarki wod-

nej na nasze życie. Warsztaty organizowali i prowadzili przed-

stawiciele firmy Nestle Waters Polska S.A. z siedzibą w Warsza-

wie. W warsztatach brali udział uczniowie klas II, III i IV. 

 23 marca dzieci z grupy III i IV z Przedszkola Publicznego 

w Józefowie brały udział w spotkaniu ze studentem ratownic-

twa medycznego z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, 

panem Dawidem Kazuskiem. W czasie spotkania dzieci do-

wiedziały się jak udzielać pierwszej pomocy. Ratownik opisał 

swój strój, opowiadał jak ważna i odpowiedzialna jest praca 

ratownika medycznego, przypomniał numery telefonów do 

Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji. Dzieci w pa-

rach ćwiczyły ułożenie osoby poszkodowanej w wypadku. 

 26 marca uczennice ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie 

zajęły pierwsze miejsce w Powiatowym Finale Piłki Ręcznej 

Dziewcząt w kategorii szkół podstawowych w ramach Mazo-

wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2011/2012. Zawody odby-

ły się w Zaborowie.

 27 marca uczniowie klasy VIb ze Szkoły Podstawowej 

w Płochocinie, w ramach programu „Polska w Unii Europej-

skiej”, przygotowali prezentację multimedialną pod nazwą 

„Karta Praw Dziecka w Unii Europejskiej”.

 Dla dzieci z grupy IV Przedszkola Publicznego nr 2 w Oża-

rowie Mazowieckim zorganizowany został konkurs plastyczny 

pod hasłem: „Unia Europejska”. Prace konkursowe można było 

zgłaszać przez cały marzec. Laureaci konkursu zostali uhonoro-

wani dyplomami i nagrodami.

 29 marca uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 1 

im. J. Kusocińskiego pisali ogólnopolski sprawdzian kompetencji 

zorganizowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operonu.

 31 marca, dla uczniów klas III i IV Szkoły Podstawowej nr 1 

im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, zorganizowa-

no Mistrzostwa Szkoły w Tabliczce Mnożenia.

 W dniach 2-4 kwietnia uczniowie klas „0” Szkoły Podstawo-

wej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim zorga-

nizowali kiermasz kart świątecznych. 

 3 kwietnia we wszystkich szkołach podstawowych odbył 

się sprawdzian po klasie szóstej szkoły podstawowej. 

 11 kwietnia, w ramach „Przedszkolnych Spotkań z Nauką”, 

dzieci z Przedszkola Publicznego w Broniszach brały udział 

w zajęciach przyrodniczych - „Opowieści z życia gadów”. Dzie-

ci mogły zobaczyć i dotknąć boa dusiciela, pytona tygrysiego, 

węża tęczowego, zbożowego, a nawet węża albinosa. Dzieci 

dowiedziały się, gdzie w naturze te zwierzęta żyją, czym się 

żywią i jakie mają swoje gadzie zwyczaje. Przedszkolaki zoba-

czyły też wylinkę, czyli stare wężowe „ubranie”, tj. zrzuconą 

skórę, w której zwierzę już się nie mieści. Spotkanie zoologicz-

ne dostarczyło dzieciom wielu ciekawych wrażeń i nowych 

wiadomości.

 13 kwietnia w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbyło 

się szkolenie dla nauczycieli nt. pierwszej pomocy. Szkolenie 

przeprowadził student ratownictwa medycznego z Warszaw-

skiego Uniwersytetu Medycznego - pan Dawid Kazusek.

 13 kwietnia uczennice Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

zajęły pierwsze miejsce w Powiatowym Finale Piłki Ręcznej 

w kategorii dziewcząt. Zawody odbyły się w Łomiankach. 

 14 kwietnia w Szkole Podstawowej w Płochocinie odbył się 

finał Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej „Patrz 

OŚWIATA

nie miało na celu przybliżenie zanikających już tradycji wielka-

nocnych.

 25 marca odbyło się spotkanie Klubu Czytelnika przygoto-

wane przez Fundację Ternopilską.

 28 marca miało miejsce spotkanie z mieszkańcami zakwali-

fikowanymi do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-

wemu w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

 W przedświąteczną niedzielę 1 kwietnia odbył się II Oża-

rowski Kiermasz Wielkanocny. Z powodu kapryśnej pogody 

Kiermasz przeniesiony został do sali widowiskowej w Domu 

Kultury „Uśmiech”. Podczas imprezy wystąpił Zespół Ludowy 

„Ożarowiacy”, który zaprezentował zwyczaje i tradycje wielka-

nocne Mazowsza. 

 4 kwietnia odbyło się doroczne wielkanocne spotkanie dla 

kombatantów. 

 15 kwietnia, w ramach niedzielnych spotkań z teatrem dla 

dzieci, najmłodsi widzowie obejrzeli spektakl pt. „Pomarańczo-

wa Pantera”. 

 15 kwietnia w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 

wręczone zostały dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu 

plastycznego „Cztery pory roku - wiosna”. Przez najbliższy mie-

siąc w galerii Filii w Józefowie można oglądać prace uczestni-

ków konkursu. 
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w przyszłość, pamiętaj o przeszłości”. Więcej o konkursie moż-

na przeczytać wewenątrz numeru.

 15 kwietnia dzieci z grupy III i IV z Przedszkola Publicznego 

w Józefowie i ich rodzice, wraz z nauczycielkami p. Małgorza-

tą Wieczorek i Renatą Pisarek, wzięły udział w rozstrzygnięciu 

konkursu plastycznego „Cztery pory roku - wiosna”. Konkurs 

zorganizowany był przez Filię Domu Kultury „Uśmiech” w Jó-

zefowie. Obyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. 

I miejsce zajęły: Martyna Zaborowska i Martyna Gontarczyk, 

zaś miejsce III zajęła Weronika Wolska-Rzewuska. Wystawę 

prac pokonkursowych można oglądać w Domu Kultury 

„Uśmiech”.

 17 kwietnia uczniowie z Gimnazjum w Płochocinie zajęli 

II miejsce w Powiatowym Finale Piłki Ręcznej Chłopców - za-

wody odbyły się w Łomiankach.

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała nr XX/196/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr XX/197/12 w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Uchwała nr XX/198/12 w sprawie udzielenia pomocy finan-

sowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku waka-

cyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie.

Uchwała nr XXI/199/12 w sprawie rozpatrzenia skargi pana 

Andrzeja Hyry na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Uchwała nr XXI/200/12 w sprawie rozpatrzenia wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa wniesionego przez pana Andrzeja 

Hyrę.

Uchwała nr XXI/201/12 w sprawie wyboru ławnika do Sądu 

Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza, Sądu Pracy i Ubezpie-

czeń Społecznych.

Uchwała nr XXI/202/12 w sprawie nadania nazwy drodze po-

łożonej w Ożarowie Mazowieckim (Wojciecha Korfantego).

Uchwała nr XXI/203/12 w sprawie wyrażenia zgody na wy-

dzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 

części nieruchomości położonej w gminie Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr XXI/204/12 w sprawie ustanowienia służebności 

przesyłu na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Uchwała nr XXI/205/12 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej 

służebności gruntowej na części działki ewidencyjnej nr 430/8 

położonej w obrębie ewidencyjnym Ołtarzew.

Uchwała nr XXI/206/12 w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Płochocin - gmina Ożarów Mazowiecki.

Uchwała nr XXI/207/12 w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ożarów Mazowiecki dla części obszaru Ożarów Wieś - 

Poznańska.

Uchwała nr XXI/208/12 w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice - Ołtarzew.

Uchwała nr XXI/209/12 w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ożarowa Mazowieckiego - północ z częścią wsi Ołta-

rzew.

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 19 kwietnia 2012 r.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresem: http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  oraz w Biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

Stanowisko Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie przyznania 

miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim, popierając głos 

innych samorządów w Polsce oraz wielu organizacji, insty-

tucji i środowisk, a przede wszystkim milionów Polaków, 

w tym także mieszkańców naszej gminy, wyraża swój nie-

pokój w związku z przydzielaniem koncesji na multipleksie 

cyfrowym, uprawniającej do rozpowszechniania progra-

mów w technologii cyfrowej.

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu 

wolność wypowiedzi. Oznacza to, że każdy z nas ma prawo do 

wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszech-

niania uzyskanych informacji. 

 Każde demokratyczne państwo gwarantuje swoim obywa-

telom wolność słowa, dlatego prosimy Radę Radiofonii i Te-

lewizji o zagwarantowanie telewidzom, w tym mieszkańcom 

naszej gminy, możliwości dokonania wyboru odbioru stacji 

telewizyjnej. 

 Wolność wypowiedzi gwarantuje zakaz cenzury środków 

społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy. 

 Wykluczenie stacji o charakterze religijnym, w tym telewizji 

TRWAM, w procesie koncesyjnym, godzi w prawa katolików. 

Godzi to w licznych odbiorców. Takie postępowanie nie ma 

nic wspólnego z budowaniem państwa wolnego, sprawiedli-

wego i równego dla wszystkich obywateli.

 Stanowisko Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  

przekazuje się Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu 

RP, Prezesowi Rady Ministrów, Posłom i Senatorom RP z na-

szego terenu, Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji.  
Rada Miejska Ożarowa Mazowieckiego
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Z ŻYCIA GMINY

Samorząd Ożarowa Mazowieckiego stawia na rodzinę!
Gmina Ożarów Mazowiecki włączyła się 

do Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę!”. 

Patronat nad działaniami objęli: Burmistrz Ożarowa Mazo-

wieckiego - Paweł Kanclerz oraz Rada Miejska.

 Celem projektu jest propagowanie roli rodziny w życiu każ-

dego człowieka, promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa 

oraz profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży. 

To właśnie rodzina dostarcza dziecku wzorców zachowań, za-

równo tych pozytywnych, jak i niestety również tych nieprawi-

dłowych – sięganie po alkohol, narkotyki, dopalacze itd.

 W ramach  kampanii „Postaw na Rodzinę” samorząd pro-

ponuje przeprowadzenie:

• konkursu fotograficznego „Ożarowska rodzina w obiekty-

wie” pod patronatem Pawła Kanclerza - Burmistrza Ożarowa 

Mazowieckiego oraz Blanki Jabłońskiej - Przewodniczącej Rady 

Miejskiej,

• badań ankietowych wśród słuchaczy nowo powstałego 

Ożarowskiego Uniwersytetu III Wieku „Rola babci i dziadka we 

współczesnej rodzinie”,

• konkursu literackiego i plastycznego dla dzieci i młodzieży 

pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza” w ramach akcji „Lato 

w mieście”,

• warsztatów dla rodziców „Ożarów stawia na rodzinę” (pla-

nowany termin - wrzesień 2012).

 Instytucje, organizacje oraz osoby prywatne chętne do 

włączenia się w działania profilaktyczne w ramach kampanii 

„Postaw na rodzinę”, mogą skontaktować się z Koordynatorem 

kampanii: Anną Bartoszewicz.

adres: Rada Miejska, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 

ul. Kolejowa 2, tel. (22) 722-22-07 wew. 216

e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Wybory w Sołectwie Ożarów Wieś, na Osiedlu Kabel 
oraz na Osiedlu Józefów.

Przeprowadzane w ubiegłym roku wybory do jednostek po-

mocniczych gminy w trzech przypadkach okazały się niesku-

teczne ze względu na zbyt małą frekwencję. Swoich przedsta-

wicieli nie wybrało sołectwo Ożarów Wieś oraz osiedla Kabel 

i Józefów.

 Wybory zostaną ponowione i przeprowadzone zgodnie 

z nowo przyjętymi statutami.

Przedstawiamy Państwu harmonogram wyborów:

8 maja 2012 r. (wtorek), godz. 18:00 

wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla „Kabel” w Oża-

rowie Mazowieckim, lokal wyborczy - KS Ożarowianka, ul. Po-

znańska 123

15 maja 2012 r. (wtorek), godz. 18:00

wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Ożarów, lokal wyborczy 

- KS Ożarowianka, ul. Poznańska 123

22 maja 2012 r. (wtorek), godz. 18:00

wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla „Józefów”, lokal 

wyborczy -  Szkoła Podstawowa w Płochocinie, ul. Lipowa 3. 

 Wybory przeprowadzone zostaną na podstawie Zarządze-

nia nr B.0050.79.2012 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wybo-

rów do organów samorządowych w jednostkach pomocni-

czych gminy. 

Zapraszamy Szanownych Mieszkańców - wyborców 
z poszczególnych okręgów wyborczych - do głosowania 

i aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej.

Jolanta Niegrzybowska - Sekretarz Gminy
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Śpiewaliśmy pod hasłem WHO „Starzenie się i zdrowie”.

18 kwietnia 2012 roku odbył się VIII Powiatowy Festiwal Piosen-

ki o Zdrowiu zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitar-

no-Epidemiologiczną w Powiecie Warszawskim Zachodnim, 

Starostwo Powiatu i Dom Kultury w Ożarowie Mazowieckim. 

 W tegorocznej edycji udział wzięło 16 przedszkoli (zgłoszo-

nych było 17, jedno przedszkole zrezygnowało). Przygotowania 

do festiwalu trwały od stycznia. Panie nauczycielki, rytmiczki 

i rytmicy pracowali z dziećmi, aby godnie reprezentowały swo-

ich rówieśników, jako delegacja przedszkola. 

 Na scenie zaprezentowali się mali artyści z gmin na tere-

nie powiatu warszawskiego zachodniego: Miasto i Gmina Ło-

mianki - 3 przedszkola, Miasto i Gmina Błonie - 4 przedszkola, 

Gmina Ożarów Mazowiecki - 5 przedszkoli, Gmina Leszno - 1 

przedszkole, Gmina Kampinos - 1 przedszkole, Gmina Babice 

- 2 przedszkola.

 Miejscem imprezy była sala w Domu Kultury „UŚMIECH” 

w Ożarowie Mazowieckim.

 Wszystkich zebranych powitała Jolanta Stępniak - Członek 

Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Dyrektor Po-

wiatowej Stacji - Adam Sobociński. 

 JURY w składzie: Andrzej Cichal - absolwent Wyższej Szko-

ły Muzycznej, nauczyciel muzyki, Waldemar Dąbrowski - in-

struktor, muzyk, Iwona Gryczka - lekarz, Sekcja Epidemiologii 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Justyna Rytel-

-Kuc - Sekretarz PWZ - ogłosiło swój werdykt:

I miejsce - Przedszkole w Starych Babicach, ul. Polna 40 - 

z piosenką AKTYWNI DZIADKOWIE

II miejsce - Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie 

Leśnym, ul. Konopnickiej 65 - z piosenką DOBRE RADY

III miejsce - Przedszkole Publiczne nr 1 im. Misia Uszatka 

w Błoniu - z piosenką TWIST DLA ZDROWIA.

 Dla przedszkoli, które zajęły trzy pierwsze miejsca ufun-

dowano nagrody: I miejsce - wieża HI-FI, II miejsce - aparat 

fotograficzny, III miejsce - DVD. Nagrody wręczali: Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego - Paweł Kanclerz, Członek Zarządu 

PWZ - Jolanta Stępniak.

 Pozostałe przedszkola zostały wyróżnione. Każde dziecko 

otrzymało dyplom i torbę z prezentami. Na ręce przedstawicieli 

przedszkoli zostały przekazane dyplomy, puchary i zabawki.

 Cała impreza mogła być zorganizowana dzięki wsparciu 

sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

Sponsorzy: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego - 

Jan Żychliński, BACCARA - Tomasz i Marcin Burzyński, Bro-

plast - Cukry Sp. z o.o Łomianki - Kełpin - Piotr Bronikowski, 

BUKAT - Hurtownia Warzyw i Owoców - Grzegorz Bukato, 

Cukiernia Markiza - Izabela i Karol Szczęsny, Andrzej Raciborski 

- Kamix - Hurtownia spożywcza, Grzegorz Borkowski - PPHU 

Specjał - Hurtownia napojów, VIPOLIMEX SP. z o.o. Babice Sta-

re - LE KIEN.

 Bardzo dziękuję pani Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”- 

Alinie Holk i jej współpracownikom za życzliwość i okazaną 

pomoc. To dzięki Waszej pomocy mogliśmy bawić się właśnie 

w tym miejscu.
Anna Dmochowska – organizator imprezy

fot. Iwona Kołodyńska

VIII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu
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Przebudowa ulicy Poniatowskiego
Informujemy, że firma ,,MACHPOL” - wykonawca prze-

budowy ulicy Poniatowskiego w Ożarowie Mazowieckim 

- prowadzi roboty budowlane zgodnie z harmonogramem 

zamieszczonym na stronie internetowej www.ozarow-ma-

zowiecki.pl

Termin zakończenia inwestycji - 30 listopada 2012 r.

Przebudowa ulicy Kolejowej
Informujemy, że firma ,,FAL-BRUK”, wykonawca przebudowy 

ulicy Kolejowej, rozpoczęła prace związane z budową kanali-

zacji deszczowej na odcinku od budynku Urzędu Miejskiego 

do ul. Strażackiej. Termin zakończenia inwestycji wyznaczo-

no na koniec czerwca 2012 r.

Inwestycje drogowe

Prosimy Państwa o wyrozumiałość z powodu utrudnień powstałych przy realizacji inwestycji. 

W piątek, 20 kwietnia 2012 roku, 

w Bibliotece Publicznej przy 

ul. Szkolnej 2 w Ożarowie Ma-

zowieckim, odbyło się spotkanie 

członków założycieli Ożarowskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 

- Paweł Kanclerz oraz Radne Rady Miejskiej - Elżbieta Palecz-

na i Maria Skornia-Roszij. Na spotkaniu podjęto następujące 

uchwały:

1. Uchwała nr 1/2012 o powołaniu Stowarzyszenia.

2. Uchwała nr 2/2012 o przyjęciu statutu Stowarzyszenia 

o nazwie: Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

3. Uchwała nr 3/2012 w sprawie wyboru Komitetu Założy-

cielskiego Stowarzyszenia o nazwie: Ożarowski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku.

 Podjęcie tych uchwał jest istotne dla złożenia do Krajo-

wego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego m. st. Warszawy 

dokumentów koniecznych do rejestracji Stowarzyszenia. Po 

uzyskaniu dokumentów potwierdzających rejestrację Stowa-

rzyszenia, przyjdzie czas na konkretne działania i inaugurację 

pierwszego roku akademickiego Ożarowskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku.

 Zgodnie ze statutem, Ożarowski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzesze-

niem osób fizycznych oraz osób prawnych jako członków 

wspierających. Jest instytucją pozarządową, która swoją dzia-

łalność opiera na społecznej pracy swoich członków. Do re-

alizacji określonych celów statutowych może zatrudniać pra-

cowników za wynagrodzeniem oraz wolontariuszy. Terenem 

działania Uniwersytetu jest powiat warszawski zachodni.

 Podstawowym celem działania Uniwersytetu jest włącze-

nie osób w wieku dojrzałym do systemu kształcenia ustawicz-

nego, by mogły aktualizować swoją wiedzę, aktywnie uczestni-

czyć w procesach zachodzących wokół nich w środowiskach, 

w których żyją, by zachować i zwiększyć sprawność intelektu-

alną, psychiczną i fizyczną. 

 W związku z dużym zainteresowaniem tą inicjatywą ze 

strony mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki informuje-

my osoby, które chciałyby zostać słuchaczami Ożarowskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że Deklaracje Słuchacza UTW 

można otrzymać, a następnie po ich wypełnieniu złożyć w:

1. Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazo-

wiecki (biuro podawcze)

2. Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165, 05-850 Oża-

rów Mazowiecki

3. Bibliotece Publicznej, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazo-

wiecki.

 Deklarację Słuchacza UTW można również pobrać ze stro-

ny internetowej.

Zapraszamy serdecznie.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak - Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Uchwałą Senatu RP rok 2012 ogłoszony został 
Rokiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Spotkanie z beneficjentami Projektu:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Gminie Ożarów Mazowiecki”
W środę 28 marca 2012 roku o godz. 19:00 odbyło się spotka-

nie z mieszkańcami - beneficjentami Projektu: „Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki”, re-

alizowanego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 
– zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 Celem spotkania było uroczyste rozpoczęcie realizacji 

Projektu oraz przybliżenie głównych celów i założeń Projektu 

mieszkańcom.

 W spotkaniu udział wzięli zaproszeni mieszkańcy zakwa-

lifikowani do udziału w Projekcie, Burmistrz Ożarowa Mazo-

wieckiego - pan Paweł Kanclerz, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej - pan Dariusz Galant, Radna Rady Miejskiej - pani 

Anna Bartoszewicz oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego 

w Ożarowie Mazowieckim.

 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz Wiceprzewodni-

czący Rady Miejskiej serdecznie pogratulowali mieszkańcom 

udziału w Projekcie i wręczając Certyfikaty Uczestnika Projek-

tu, przekazali symboliczne klucze do nowej wirtualnej rzeczy-

wistości.

 Podczas spotkania została przedstawiona szczegółowa pre-

zentacja oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie. 

Projekt, dofinansowany ze środków unijnych, pozwolił gminie 

na zakup łącznie 100 zestawów komputerowych, z których 

80 przekazanych zostanie mieszkańcom, a 20 trafi do dwóch 

nowo utworzonych świetlic komputerowych w Broniszach 

i w Józefowie.

 Na tym starania gminy o unijne pieniądze się nie kończą. 

Wkrótce gmina podpisze umowę, obejmującą realizację ko-

lejnego projektu o wartości ok. 3 mln zł (w 85% finansowany 

przez Unię Europejską). Nowy projekt obejmował będzie za-

kup:

• kolejnych 300 komputerów dla mieszkańców

• ponad 140 komputerów dla szkół

• tablic multimedialnych i projektorów oraz urządzeń wielo-

funkcyjnych dla szkół.

 Informacje o rekrutacji do nowego projektu umieszczone 

będą na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl
 Gmina przystąpiła również do programu „Mazowszanie”.

Obecnie finalizujemy podpisanie umowy na wyposażenie 

trzech pracowni internetowych - w Umiastowie, Święcicach 

i Ożarowie Mazowieckim. To również projekt współfinanso-

wany ze środków Unii Europejskiej. 

 Oczekujemy także na rozstrzygnięcie dwóch kolejnych 

programów unijnych na zakup sprzętu komputerowego oraz 

oprogramowania do Urzędu Miejskiego. 

Bogdan Szeremeta - Koordynator Projektu

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że w dniu 

4 kwietnia 2012 r. Wojewoda Mazowiecki powołał na tere-

nie Gminy Ożarów Mazowiecki Wojewódzką Komisję ds. 

szacowania szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków 

przezimowania. 

 Szkody można zgłaszać w Wydziale Ochrony Środowi-

ska i Rolnictwa, ul. Kolejowa 2, pokój 110, do dnia 18 maja 

2012 r. 

 Należy wypełnić stosowny wniosek, podając numer te-

lefonu kontaktowego.

Bliższe informacje można 

uzyskać pod numerami telefonów: 

22 722 22 07 wewn. 235, 609 107 109, 661 661 680.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

UWAGA ROLNICY! 
Szacowanie szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania
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14 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie już po raz kolejny 

odbył się Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej 

„Patrz w przyszłość, pamiętaj o przeszłości…”.

Uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych naszej gminy wy-

recytowali i wyśpiewali swoją miłość do Ojczyzny, przypomi-

nając najpiękniejsze wiersze i pieśni polskie. 

 Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu chętnie prezento-

wali poezję Wisławy Szymborskiej - wybitnej polskiej poetki 

i laureatki literackiej Nagrody Nobla, zmarłej 1 lutego br.

 Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: poezji oraz pieśni 

patriotycznej (występowali zarówno soliści jak i zespoły wo-

kalne i wokalno-instrumentalne). W eliminacjach gminnych 

zaprezentowano 20 wierszy i 26 pieśni.  

 Występy wykonawców oceniało jury w składzie: pani Alina 

Dominiak - przewodnicząca, pani Wanda Orzechowska i pani 

Joanna Skórnóg - członkowie. Komisja konkursowa przy ocenie 

prezentacji brała pod uwagę dobór repertuaru, interpretację 

utworu, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.   

Oto lista nagrodzonych:

Kategoria poezja

I miejsce: Zuzanna Karlicka - Szkoła Podstawowa im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie, Patryk Malec-Nagadowski - Szkoła 

Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Maz.

II miejsce: Laura Górniak - Szkoła Podstawowa im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie, Aleksandra Mikołajczyk - Szkoła Pod-

stawowa im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Maz.

III miejsce: Gabriela Chudzik - Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Kusocińskiego w Ożarowie Maz.

Wyróżnienia: Olaf Ruchniewicz - Szkoła Podstawowa im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

Kategoria pieśń

I miejsce: Dominika Smolarek - Szkoła Podstawowa im. Sza-

rych Szeregów w Płochocinie

II miejsce: Julia Grabkowska - Szkoła Podstawowa im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie

III miejsce: Maria Zielińska - Szkoła Podstawowa im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie

Wyróżnienia: zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Sza-

rych Szeregów w Płochocinie, zespół wokalny ze Szkoły Pod-

stawowej im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Maz.

 Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają pamiątkowe 

dyplomy i nagrody książkowe podczas Koncertu Galowego 

w dniu 27 kwietnia 2012 r. z okazji Święta Szkoły im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie.

 Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom 

konkursu i gratulują zwycięzcom! 
Anna Jędrzejczyk

Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej 
„PATRZ W PRZYSZŁOŚĆ, PAMIĘTAJ O PRZESZŁOŚCI…”

VI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania
„Każda książka, drogie dzieci, coś mądrego Wam poleci”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie 

Filia w Błoniu, w ramach promowania czytelnictwa oraz krze-

wienie kultury pięknego słowa, zorganizowała po raz szósty 

Konkurs Pięknego Czytania o zasięgu powiatowym. 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół 

podstawowych. Każda szkoła w drodze eliminacji wewnętrz-

nych typuje trzech uczestników. Wybrani uczniowie, podczas 

eliminacji powiatowych, mają trzy minuty na zaprezentowanie 

wybranego fragmentu prozy, który jest oceniany pod wzglę-

dem doboru tekstu, wyrazistości, dykcji oraz intonacji. Wska-

zane jest, aby był to ciekawy fragment, zawierający dialog, 

którym czytający potrafi przykuć uwagę słuchaczy, a nawet 

rozbawić, co jest mile widziane i wynika z regulaminu. Konkurs 

cieszy się dużym zainteresowaniem, z roku na rok rośnie jego 

poziom.

 Przesłuchania uczestników i rozdanie nagród odbyło się 

18 kwietnia w czytelni Biblioteki Pedagogicznej. Uroczystość 

rozpoczęliśmy od powitania gości honorowych: Wicestarosty - 

Pawła Białeckiego i Burmistrza - Zenona Reszki oraz nauczycie-

li, rodziców i uczestników konkursu. Przedstawiono członków 

komisji, którą tworzyli: przewodniczący - Roman Nowoszew-

ski oraz członkowie: Wanda Dziewulska i Izabela Michalczyk. 



114/16 2012

Pan Burmistrz powitał zebranych, podziękował za liczny udział 

oraz pochwalił inicjatywę propagowania czytelnictwa. 

 Rozpoczęła się prezentacja przygotowanych fragmentów 

prozy. Po ich wysłuchaniu komisja udała się na naradę. W tym 

czasie opiekunowie i dzieci zostali zaproszeni na poczęstunek.

Uzgodniono następujący werdykt:

I miejsce - Patryk Malec-Nagadowski z Ożarowa Maz. i Jan 

Brajczewski z Leszna

II miejsce - Michał Pietrzak z Bieniewic 

III miejsce - Natalia Stankiewicz z Kampinosu, Justyna Korze-

niowska z Leszna i Bartłomiej Zimak ze SP nr 1 w Błoniu.

 Ponadto przyznano 7 wyróżnień, otrzymali je: Korne-

lia Tsiomo i Piotr Karpiński z Kampinosu, Sylwia Niemyjska 

z Ożarowa Maz., Aleksandra Sobczyk i  Milena Woźny ze SP 

nr 1 w Błoniu, Wiktor Bargieł z Leszna, Aleksandra Kowalewska 

z Płochocina.

 Wyniki ogłosił przewodniczący komisji, a nagrody i dyplo-

my wręczał Wicestarosta, który pogratulował organizatorom 

pomysłu na propagowanie czytelnictwa.

 To, że każdy z uczestników mógł otrzymać książkę i jakiś 

drobiazg zawdzięczamy panu Staroście - Janowi Żychlińskiemu 

i Burmistrzowi - Zenonowi Reszce, którzy objęli nad konkur-

sem honorowy patronat. Bardzo za to dziękujemy.

Anna Buźniak - Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Błoniu 

Spotkanie z wężami
To była udana niespodzianka. W pierwszym dniu nauki, po 

wiosennej przerwie świątecznej, do Publicznej Szkoły Podsta-

wowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie zawitały węże.

 W ocieplanych koszach przyjechały do nas Natalka, Kac-

per, Marcelina i Zuzia. Prezenterka w bardzo interesujący spo-

sób opowiadała o ich obyczajach, odżywianiu, długości życia 

i warunkach hodowli. Poinformowała w jaki sposób należy się 

przy nich zachowywać i jak dotykać, żeby nie zrobić krzywdy. 

Na kontakt z pierwszym wężem zdecydowały się najodważ-

niejsze dzieci. Okazało się, że boa jest w dotyku ciepły, gładki 

i suchy.

  Niewielkiego, pięknie ubarwionego mieszkańca Ameryki 

Południowej - węża zbożowego - głaskali już wszyscy. Po bu-

ziach można było poznać, że ta decyzja nie należała do naj-

łatwiejszych. Świadczyły o tym także wstrzymywane oddechy 

i cichutkie posapywania.

 Najbardziej podobał się wąż boa tęczowy. Wyraźny, meta-

liczny połysk na jego grzbiecie był zauważalny w świetle dzien-

nym i sztucznym. Początkowy dystans do prezentowanych 

zwierząt zniknął. Z podziwem powitano ostatniego, najwięk-

szego przywiezionego gościa.

  Cieszymy się, że nasi uczniowie mogą zdobywać wiadomo-

ści w tak ciekawy, niekonwencjonalny sposób. Mamy nadzieję, 

że zdobyta wiedza zachęci ich do dalszych wysiłków w pozna-

waniu otaczającego świata.

Jadwiga Bieńkowska

INFORMACJA BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, 

przy ul. Kolejowej 2 został wywieszony wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę,  do obciążenia słu-

żebnością przesyłu oraz nieodpłatną służebnością gruntową 

polegającą na prawie przejazdu i przechodu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 

nr tel. 22/722 22 07 wew. 258, 731 32 58.
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Harcerze z Płochocina na 42. Rajdzie Arsenał 2012
Po raz kolejny reprezentacja harcerzy 

z płochocińskich drużyn wzięła udział 

w ogólnopolskim rajdzie harcerskim Arsenał. 

Upamiętnia on bohaterów słynnej akcji pod Arsenałem, prze-

prowadzonej przez Szare Szeregi, i gromadzi w Warszawie har-

cerskie patrole z całej Polski. 

 Tegoroczny rajd przebiegał pod hasłem „Pod prąd” i wokół 

tego hasła skoncentrowane były zadania przedrajdowe. Nasze 

patrole przygotowały między innymi projekt w Bibliotece Pu-

blicznej w Płochocinie, zakładający pewną wymianę między 

ludźmi starszymi a młodzieżą. Starsi uczyli nas gry w szachy 

i brydża, a my uczyliśmy starszych podstaw obsługi kompute-

ra. Zajęcia trwają zresztą do dziś.

 Sam rajd odbywał się w dniach 23-25 marca, nasze środo-

wiska harcerskie były reprezentowane przez trzy patrole - dwa 

młodsze (z 11 DHSiW „Zielono-Czarni” ze Szczepu „Szaniec” 

oraz z 10 DH „Łośki” ze Szczepu „Baza”) i jeden starszy (również 

z 11 DHSiW). Głównym punktem rajdu była sobotnia gra miej-

ska, podczas której na harcerzy czekało wiele bardzo ciekawych 

zadań, dużo dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji. Harcerze 

między innymi rozegrali mały mecz futbolu amerykańskiego 

(w koniecznych ochraniaczach, co było bardzo ciekawe), uczyli 

się podstaw prowadzenia samochodu i próbowali swoich sił 

za kierownicą, poznawali tajniki ludzkiego ciała, mierząc so-

bie ciśnienie i poziom cukru, uczyli się rozpoznawać i stoso-

wać znaki używanego przez niewidomych alfabetu Braille’a, 

brali udział w akcji niemalże wojennej, transportując rannego 

w trudnym terenie pod ostrzałem z karabinów. Zabawa była 

świetna, można było zapomnieć, że chodzi też o rywalizację. 

W niedzielę ogłoszono wyniki i odbyły się uroczystości koń-

czące rajd - Msza Święta, defilada harcerska i apel pod Arse-

nałem. 

 Wyniki osiągnięte przez patrole są godne wspomnienia, 

młodszy patrol z 11 DHSiW „Zielono-Czarni” (w składzie: phm. 

Katarzyna Cackowska, phm. Monika Psujek, Oliwia Styś, Mar-

ta Maciejewska, Maciej Gołębiewski - patrolowy, Rafał Ilnicki, 

Piotr Czaplicki) zajął, wśród ponad trzydziestu patroli młodszo-

harcerskich z całej Polski, trzecie miejsce i otrzymał atrakcyjne 

nagrody, starszy patrol z tej drużyny zajął z kolei miejsce piąte 

w swojej grupie wiekowej – wśród wędrowników. Gratulujemy 

obu patrolom!

 Rajd i tym razem był nie tylko okazją do dobrej zabawy, ale 

i do uczczenia wojennych bohaterów, spotkania harcerzy z ca-

łej Polski i integrowania się z nimi oraz do promowania swojej 

drużyny i swojego regionu. To wszystko nam się udało, a sam 

rajd będziemy bardzo dobrze i długo wspominać.

 Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie Hufca ZHP Błonie 

na Facebooku. 

phm. Katarzyna Cackowska - Komendantka Szczepu „Szaniec” z Płochocina,

opiekun patrolu starszoharcerskiego 11 DHSiW „Zielono-Czarni”

Szanowni Przedsiębiorcy,

 Urząd rozpoczął prace nad stworzeniem bazy lokalnych 

firm działających na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. 

Informacje z podziałem na branże zostaną umieszczone na 

stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl 

Dane o firmach obejmować będą:

• nazwę firmy;

• adres wykonywania działalności;

• przedmiot/branżę wykonywanej działalności (np. ga-

stronomia, transport, apteki, itp.)

• telefon kontaktowy;

• adres e-mail;

• adres strony internetowej;

 Zachęcamy do zgłaszania swoich firm na adres e-mail: 

k.kozlowska@ozarow-mazowiecki.pl lub osobiście w Re-

feracie Działalności Gospodarczej ul. Kolejowa 2, piętro I, 

pok. 111.

 Mamy nadzieję, że stworzenie bazy lokalnych firm uła-

twi Państwu i mieszkańcom nawiązanie wzajemnych kon-

taktów i przyczyni się do promocji i rozwoju ożarowskich 

przedsiębiorstw.

Katarzyna Kozłowska - Inspektor ds. działalności gospodarczej

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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Startujemy z kampanią 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012”

Nasz samorząd przystąpił do największej 

ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej

 „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Kampanijne zadania w 2012 r. będą realizowali zarówno ucz-

niowie szkół podstawowych i gimnazjów, jak i dorośli, a więc 

cała społeczność lokalna. W projekcie bierze udział blisko 900 

zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną 

profilaktykę. W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

przygotowano praktyczne zestawy dotyczące współczesnych 

zagrożeń, m.in. materiały profilaktyczne - plakaty, ulotki, dy-

plomy oraz certyfikaty dla koordynatorów, które w niedługim 

czasie zostaną dostarczone do placówek oświatowych z terenu 

naszej gminy, deklarujących swój udział w kampanii. Ponadto 

organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestni-

ków, m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe 

z atrakcyjnymi nagrodami.

 Tegoroczna edycja kampanii oscyluje wokół dwóch du-

żych tematów, są nimi: asertywność oraz syndrom wyuczo-

nej bezradności. Jako główne cele ZTU 2012 można wymienić: 

zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży oraz rozwinięcie 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” ma także na celu przeciwdziałanie 

bierności i bezradności, a przede wszystkim zmniejszenie do-

stępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.

Mamy nadzieję, że kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012” 
dostarczy Wam wielu pozytywnych wrażeń, a młodym ludziom, 
biorącym udział w projekcie, niezapomnianych chwil - podkreśla 

w imieniu całego zespołu koordynator kampanii - prezes Piotr 

Adamski.

 Z ramienia samorządu kampanię koordynuje Agnieszka Ję-

drzejczak - Wydział Spraw Społecznych przy udziale Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 WIĘCEJ INFORMACJI W INTERNECIE: Strona kampanii 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” - www.TrzezwyUmysl.pl

Agnieszka Jędrzejczak - Wydział Spraw Społecznych

Dzieło sztuki z odpadów
W roku szkolnym 2011/2012 Rada Pedagogiczna Przed-

szkola Publicznego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 

podjęła zadanie dydaktyczno-wychowawcze pod 

nazwą „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”. 

W ramach realizacji zadań, przedszkole w ciągu roku stwarza 

wiele sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą, syste-

matycznie poszerzając wiedzę ekologiczną dzieci. 

 Jednym z zadań, cieszącym się dużym zainteresowaniem 

i zaangażowaniem, był wewnątrzprzedszkolny konkurs pla-

styczny pt. „Dzieło sztuki z odpadów”, w którym dzieci, akty-

wizując rodziców i wciągając ich w problematykę wtórnego 

wykorzystywania odpadów, stworzyli istne arcydzieła z nie-

użytków.

 W konkursie wzięło udział 57 dzieci ze wszystkich grup 

wiekowych wraz ze swoimi rodzicami. Uczestnicy konkursu 

stworzyli prace wykonane z przeróżnych odpadów tj. plastik, 

folia, makulatura, kapsle, materiał, itp. Pomysłowość dzieci 

i rodziców była zaskakująca. Przynoszone prace miały zróżni-

cowane gabaryty (od kilku centymetrów do 2 metrów). Na-

stępnie zebrała się komisja w składzie: dyrektor przedszkola, 

przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Przed-

szkola Publicznego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim oraz przed-

stawiciele Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Oża-

rowie Mazowieckim. 

 Jury miało nie lada problem do rozstrzygnięcia. W rezulta-

cie wyłoniono 5 pierwszych miejsc, 10 drugich miejsc, 10 trze-

cich miejsc oraz 32 wyróżnienia. Nagrody ufundował Wydział 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Ożarowie Mazowieckim. 

Po rozstrzygnięciu konkursu, wszystkie prace zostały wyekpo-

nowane na wystawie. Przez kilka dni można było oglądać i po-

dziwiać wytwory z odpadów.

 Cieszy nas fakt, że zdobyte przez dzieci wiadomości są 

przenoszone na teren rodzinnego domu, mobilizując domow-

ników do zachowań proekologicznych.

Anna Nastałek, Irena Łubianka
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Punkt Konsultacyjno–Informacyjny Uzależnień w Ożarowie 

Mazowieckim oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych dla rodzin oraz osób z problemem uza-

leżnień i przemocą domową.

ul. Poznańska 167A, tel. (22) 722 20 09
czwartki i piątki w godz. 12:00-16:00

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje można 

uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Poznańska 165, tel. (22) 722-22-07 w. 223, WYDZIAŁ 

SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313

OFERTA PUNKTU KONSULTACYJNO–INFORMACYJNEGO 

UZALEŻNIEŃ 

Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia

PONIEDZIAŁEK: 

17:00-18:00 - konsultacje indywidualne z terapeutą

18:00-20:00 - grupa wsparcia dla początkujących - zajęcia z te-

rapeutą; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależ-

nień, ul. Poznańska 167A

WTOREK:

16:30-20:30 - spotkania z terapeutą dla osób z długim stażem 

abstynenckim; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

UZALEŻNIEŃ, ul. Poznańska 167A

ŚRODA

16:00-20:00 - konsultacje indywidualne oraz grupa edukacyj-

no-pomocowa dla ofiar przemocy i osób współuzależnio-

nych; miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień, 

ul. Poznańska 167A

CZWARTEK

18:00-20:00 - grupa wsparcia dla osób z długim stażem absty-

nenckim; miejsce: Klub Quo Vadis, ul. Strażacka 3A

PIĄTEK

15:00-16:30 - zajęcia dla młodzieży - grupa I

16:30-19:00 - zajęcia dla młodzieży - grupa II

miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień, ul. Po-

znańska 167A

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie

PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY UZALEŻNIEŃ 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

POZWÓL SOBIE POMÓC !!!
TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ: (22) 722 20 09; KAŻDY WTOREK 18:00-19:30

601 939 514 - OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9:00-21:00 

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: DK Uśmiech, Filia w 

Józefowie ul. Fabryczna 15

• SOBOTY - 17:00-19:00

mityng AA grupa „Trzeźwość”, miejsce: Punkt Konsultacyj-

no-Informacyjny Uzależnień, ul. Poznańska 167A, Ożarów 

Mazowiecki

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
CHĘĆ ZAPRZESTANIA PICIA !!!

Uprzejmie informujemy o posiedzeniach komisji na 

najbliższe miesiące:

• 10 i 24 maja

• 14 i 28 czerwca

• 5 lipca

• 2 sierpnia.

Posiedzenia odbywają się o godz. 16:00 w Punkcie 

Konsultacyjno-Informacyjnym Uzależnień, 

ul. Poznańska 167A w Ożarowie Mazowieckim.

Wszelkie zmiany dotyczące terminów posiedzeń 

GKRPA będą zamieszczane na bieżąco na stronie 

www.ozarow-mazowiecki.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

gkrpa-ozarow@o2.pl

Informacja Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych
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WYDARZENIA KULTURALNE

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

1 maja - wtorek- po Mszy Świętej o godz. 18:00
Koncert zespołu góralskiego HORA upamiętniający 

pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

w Ożarowie Mazowieckim. 

13 maja - niedziela - godz. 17:00
Wernisaż fotografii Jarosława Wydrycha z podróży 

do Iranu, Wietnamu, Indii i Nepalu.

20 maja - niedziela - godz. 17:00
Spotkanie poetyckie z Alicją Patej-Grabowską 

połączone z promocją książki dla dzieci „Zwierzątka”

organizator: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Maz.

26 maja - niedziela - godz. 16:00
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

Bilety wstępu w cenie 10 zł.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

3 maja - czwartek - godz. 14:30
IV Józefowska Majówka - impreza plenerowa, 

plac przy Filii Domu Kultury „Uśmiech” 

w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15.

13 maja - niedziela - godz. 16:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Przygody małpki Malwinki”. Wstęp wolny. 

20 maja - niedziela - godz. 15:00
Wystawa fotografii wykonanych przez uczestników zajęć 

w pracowni fotograficznej

prowadzonej przez Katarzynę Cyniak-Górnecką. 

26 maja - sobota - godz. 14:00 
Dzień Matki - impreza plenerowa. 

Plac przy Filii Domu Kultury „Uśmiech”

w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

WYDARZENIA SPORTOWE

Mistrzostwa Mazowsza w Kickboxingu 
Kolejne Mistrzostwa Mazowsza w Kickboxingu Light 

Contakt juniorów i seniorów, które odbyły się w Mako-

wie Mazowieckim w dniu 14 kwietnia 2012 przyniosły 

UKS Ożarowskiej Szkole Kickboxingu dwa złote medale. 

Ekipa w składzie: Mateusz Nitek - junior kat.- 69, Łukasz Dmoch 

- junior kat.-74 i Patryk Grzybowski senior kat.-74 wywalczyli 

kolejne kwalifikacje do Mistrzostw Polski. 

 Łukasz Dmoch, siedemnastoletni licealista z Liceum im. 

J. Poniatowskiego w Warszawie, stoczył trzy porywające poje-

dynki zdobywając swój pierwszy złoty medal. 

 Patryk Grzybowski, dziewiętnastolatek, uczeń Technikum 

im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, swoje dwie zwycięskie 

walki podyktował pamięci zmarłemu tacie Andrzejowi. 

 Dla Łukasza i Patryka były to dopiero drugie zawody 

w kickboxingu. Pokazali wysoki poziom techniczny, niezwykłą 

kulturę osobistą - porywając do dopingu makowską publicz-

ność i uznanie w oczach sędziów. 

 O pechu może mówić nasz ubiegłoroczny mistrz Mateusz 
Nitek. Walka od samego początku nie układała się po jego 

myśli. Przegrał stosunkiem głosów 2:1 z zawodnikiem K.S Pia-

seczno. 

 UKS Ożarowska Szkoła Kickboxingu, założona w 2006 roku, 

prowadzona jest przez Gerarda Zdziarskiego - mistrza Świata 

i Europy w Full Contakcie. Zajęcia prowadzone są w ożarow-

skim gimnazjum przy ul. Szkolnej 2 i w Błoniu - Gimnazjum 

nr 2 przy ul. Narutowicza 4. 

 Wszystkich pragnących podnieść swoją adrenalinę i głod-

nych walki gorąco zapraszamy. Szczegółowe informacje na 

www.kickbox.pl i facebook OSKB kickbox. 

Gerard Zdziarski, fot. Sławomir Olzacki 
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STRAŻ MIEJSKA

Jacy potrafimy być, albo jacy być nie potrafimy
Czy już na dobre zagościła u nas wiosna? 

Jesteśmy przekonani że tak. Dlaczego? 

Bo widać to naocznie. Czy zdjęcia poniżej przedsta-

wiają przebiśniegi? Niestety nie - a bardzo szkoda.

Otóż przedstawiają jacy potrafimy być, albo jacy być nie po-

trafimy.

 Po pierwsze - należałoby przypomnieć naszym mieszkań-

com, korzystającym z wiat przystankowych, że zostały usta-

wione dla naszej wygody, aby usiąść, czy też schronić się przed 

deszczem i wiatrem w oczekiwaniu na autobus.

 Po drugie - na przystankach autobusowych obowiązuje 
zakaz palenia papierosów, czy się to komuś podoba, czy nie! 

A my… jak to my. Zapalimy, bo trudno się powstrzymać, to nic 

że dym może innym przeszkadzać. Dorzućmy swojego „peta” 

do kolekcji - będzie przyjemniej już teraz i za każdym kolejnym 

razem. Ale czy tak musi być?! Jesteśmy przekonani że nie, jed-

nak od nas samych dużo zależy. Wystarczy tylko, że pomyślimy 

i albo powstrzymamy się od palenia w miejscu zabronionym, 

albo zwrócimy uwagę osobie, która się do tego nie stosuje.

 Sprawa kolejna - na naszych trawnikach, gdzie biegają 

dzieci, niestety znowu nie wyrosły przebiśniegi ani żadne inne 

kwiatki. O tym problemie, któremu też są winni ludzie już pisa-

liśmy. Chodzi o niesprzątanie po swoich pupilach. A możemy 

śmiało założyć się, że procederu tego nie ma w mieszkaniu czy 

na terenie prywatnej posesji, gdzie biega pies, a my potrafimy 

się schylić i posprzątać. Dlaczego więc nie stać nas na takie 

zachowanie w miejscu publicznym?

 Nasze patrole reagują - posypała się duża ilość mandatów, 

ale czy właśnie o to chodzi? Starajmy się dawać raczej dobry 

przykład swoim zachowaniem, które zresztą naśladują nasze 

dzieci. Będzie nam wszystkim lepiej, przyjemniej, będziemy 

zdrowsi i bardziej szczęśliwi. I o to chyba właśnie chodzi. 

 Wiosna, powoduje również zbyt wczesne rozmarzenie się 

może o wakacjach, a może o czymś innym, co niestety nie jest 

korzystne, jeżeli kierujemy pojazdem poruszającym się po dro-

dze publicznej. Brak skupienia czasami kończyć się może groź-

nym wypadkiem i zatarasowaniem drogi. 

 Wypadki, spowodowane nadmierną prędkością, nie do-

stosowaną do obowiązujących ograniczeń, zdarzają się u nas 

za często. W ostatnim zdarzeniu na ul. Poznańskiej, przy wjeź-

dzie do Ożarowa Mazowieckiego od strony Warszawy, w akcji 

brał również udział helikopter ratowniczy. Na zdjęciu powyżej  

- Straż Miejska przy współpracy ze Strażą Pożarną podczas 

udzielania pomocy osobom poszkodowanym i kierowaniu ru-

chem.

 Kolejne spotkanie oko w oko z niewybuchem. Mamy co 

najmniej kilka takich odkryć w ciągu roku.

Na zdjęciu - niewybuch przy ul. Poznańskiej 514. Zdarzenie 

z kwietnia tego roku. Jeżeli w którymś dniu nie było patrolu, to 

znaczy, że zabezpieczał miejsce do czasu przyjazdu saperów.

Piotr Dziemiańczyk - Komendant Straży Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim
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PREZENTACJE

MŁODZI ZDOLNI 
Łukasz Brzezina urodził się w 1995 roku w Warszawie, obecnie 

mieszka w Ożarowie Mazowieckim. Pasją do akordeonu zaraził 

się jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole muzycznej. 

 Widząc jego ogromne zamiłowanie do muzyki, rodzice 

posłali go do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Prusz-

kowie kiedy miał 9 lat. Dzięki zdolnościom Łukasza i ciężkiej 

pracy z nauczycielem Markiem Rejnowiczem, ukończył edu-

kację rok wcześniej, otrzymując w dodatku końcowy dyplom 

z wyróżnieniem w 2008 roku.

 Podczas trzech lat nauki zdobywał doświadczenie muzyczne 

jako solista oraz jako kameralista, grając w trio akordeonowym. 

W tej krótkiej karierze zdobył swoje pierwsze nagrody zarówno 

na konkursach ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. 

2006 r. - I nagroda, IV Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół 

Muzycznych I i II stopnia, Sierpc 

2006 r. - Nagroda Specjalna Starosty Powiatu Sierpckiego, 

IV Festiwalu Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II 

stopnia, Sierpc 

2007 r. - wyróżnienie, XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Akordeonowej, Przemyśl 

2007 r. - III nagroda, VII Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy, 

kategoria kameralna, Giżycko 

2008 r. - II nagroda, VIII Międzynarodowy Konkurs Akordeono-

wy, Giżycko. 

 Obecnie Łukasz jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Warsza-

wie w klasie akordeonu pod kierunkiem Klaudiusza Barana. 

Jest laureatem licznych nagród: 

2009 r. - wyróżnienie, Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy, 

Chełm 

2010 r. - wyróżnienie, XVI Międzynarodowe Spotkania Akor-

deonowe, Sanok 

2010 r. - II nagroda, XVI Mławski Festiwal Muzyki Akordeono-

wej, kategoria kameralna, Mława 

2010 r. - II nagroda, XVI Mławski Festiwal Muzyki Akordeono-

wej, kategoria solistyczna, Mława 

2010 r. - I nagroda, Ogólnopolski Konkurs Muzyki Akordeono-

wej „Harmonia zdrowia i muzyki”, Solec-Zdrój 

2010 r. - V nagroda - 36a edizione Premio e Concorso Interna-

zionale di Fisarmonica „Citta di Castelfidardo”, Castelfidardo, 

Włochy 

2010 r. - I nagroda, XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Akordeonowej, Przemyśl 

2011 r. - II nagroda, V Ogólnopolski Festiwal Akordeonowych 

Zespołów Kameralnych, Stalowa Wola 

2011 r. - I nagroda, XIV Międzynarodowe Gorlickie Konfronta-

cje Akordeonowe, Gorlice 

2011 r. - III nagroda, Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy, ka-

tegoria kameralna, Chełm

2011 r. - wyróżnienie, XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Akordeonowej, Przemyśl

2012 r. - Finalista Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków, 

Warszawa.

 Umiejętności Łukasza sprawdziły się również w zespołach 

kameralnych, z którymi także zdobywał nagrody. Od 2012 roku 

rozpoczął współpracę z akordeonistą Bartoszem Kołsutem, 

tworząc tym samym nowy duet. Łukasz nieustannie występuje 

w różnorodnych koncertach, konkursach, przeglądach, a także 

festiwalach w Polsce i za granicą (Włochy, Niemcy, Francja, Sło-

wacja). Od kilku lat uczestniczy w Międzynarodowym Kursie 

Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu. Od 2009 roku bierze 

udział w Festiwalu „Wakacje z muzyką”. 

 Ważnym wydarzeniem w jego muzycznej karierze było wy-

stąpienie z dwoma recitalami we Francji w 2010 roku. Łukasz 

pojechał tam na specjalne zaproszenie francuskiej pianistki 

Marie-Claude Werchowskiej. 

 W 2011 roku Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci włączył Łu-

kasza do programu dla uzdolnionych muzyków.

 W kwietniu 2012 roku był jednym z 7 finalistów Krajowych 

Eliminacji do Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków, pod-

czas których wystąpił w Studiu Koncertowym Polskiego Radia 

im. Witolda Lutosławskiego z Polską Orkiestrą Radiową pod ba-

tutą Łukasza Borowicza. Konkurs „Młody Muzyk Roku” transmi-

towany był 4 kwietnia na żywo na antenie TVP Kultura.

 Jest laureatem 17 nagród na konkursach i festiwalach rangi 

ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

 Łukasz Brzezina gra na włoskim instrumencie Bugari Bayan 

Activa wykonanym na specjalne zamówienie.
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Zwierzęta znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. Są zdrowe, zaszczepione i zachipowane. Więcej 

informacji pod telefonami wolontariuszy.
Tel. kontaktowe: 507-415-468, 602-655-645 po 16.00.

Konto do wpłat dla bezdomnych zwierząt:

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie 

ul. Jagiełły 5 m. 19, 14-100 Ostróda 

Numer konta: VWBank 78 2130 0004 2001 0388 0143 0001

Koniecznie z dopiskiem „Zwierzaki Kasi”. Dopisek ten wskazuje, 

na które psy zostaje przeznaczona pomoc. „Zwierzaki Kasi” to 

bezdomne psy z rejonu Ożarowa Maz., Brwinowa, Pruszkowa. 

Kącik adopcyjny
Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Maz., podając dokładne dane 

dotyczące zaginięcia (datę, opis psa) oraz swoje dane. 

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-

nictwa, czy zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, to zgłosić 

zaginięcie pod numer telefonu, który jest podany w kąciku ad-

opcyjnym „Informatora” oraz Straży Miejskiej.

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o telefony 

po godzinie 16:00. Tel. kontaktowe: 507-415-468 po 16:00, 602-
-655-645 po 17:00, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
(22) 722-22-07 wew. 236, 237.

BIAŁY DEMI

ELA BEJ

ZOJA

ŚWIATEK

PUSIA






