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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA

Dom Kultury ,,Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

� 29 marca dyżur pracowników Urzędu Skarbowe-
go

� 30 marca Koncert Laureatów Eliminacji Gmin-
nych XXXVII Konkursu Recytatorskiego  „Warszawska 
Syrenka”

� 3 kwietnia Spotkanie z aktorem Romanem Kło-
sowskim – promocja książki „Z Kłosem przez życie” 
J. Opalińskiej. Spotkanie współorganizowane z Biblio-
teką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim

� 5 kwietnia Spotkanie członków Polskiego Związ-
ku Działkowców

� 6 kwietnia Akcja „Dzień Dawcy Szpiku w Ożaro-
wie Mazowieckim”

� 9 kwietnia Szkolenie dla sprzedawców napojów 
alkoholowych (Urząd Miejski w Ożarowie Mazowiec-
kim)

� 10 kwietnia Sesja Rady Miejskiej
� 11 kwietnia Spotkanie Wielkanocne słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

� 13 kwietnia IV Ożarowski Kiermasz Wielkanoc-
ny

� 13 kwietnia Koncert Pasyjno-Wielkanocny – wy-
stęp Chóru Ab Imo Pectore

� 16 kwietnia Spotkanie wielkanocne kombatan-
tów

� 24 kwietnia Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdro-
wiu współorganizowany z Powiatową Stacją Sanitar-
no-Epidemiologiczną

� 26 kwietnia Wernisaż pokonkursowy – „Jan Pa-
weł II Święty”

� 30 kwietnia spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Józefowie

� 30 marca Teatr „Moralitet” zaprezentował przed-
stawienie dla najmłodszych pt.: ,,Były sobie krasno-
ludki”

� 6 kwietnia Rodzinne warsztaty świąteczne

1. Podpisano umowy:
� z wykonawcą: „FAL-BRUK” spółka z ograniczo-

ną odpowiedzialnością spółka komandytowa z sie-
dzibą w Warszawie na modernizację nawierzchni 
ulicy Szeligowskiej i Wieruchowskiej w Gminie 
Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 413.000,00 zł
� z wykonawcą: Instalatorstwo Elektryczne 

Grzegorz Mycka z siedzibą w Ożarowie Mazowiec-
kim na konserwację oświetlenia i drobne prace 
elektryczne na terenie Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki w latach 2014-2017

za cenę ofertową brutto: 425.038,00 zł
� z wykonawcą: PAPIRUS-EKOPAN Dorota 

Szumska, Marta Szumska s. c. z siedzibą w Ło-
miankach na wykonanie przydomowych oczysz-
czalni hydroponicznych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki

za cenę ofertową brutto za 1 szt. oczyszczalni: 
16.617,30 zł

(wartość wynagrodzenia nie może przekro-
czyć kwoty zabezpieczonej w budżecie Gminy
tj. 187.500,00 zł)

� z wykonawcą: EURO-BRUK Kamila Żak z sie-
dzibą w Radomiu na renowację parku w Ożarowie 
Mazowieckim 

za cenę ofertową brutto: 536.627,11 zł
� z wykonawcą: SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjal-

ne Sp. z o.o z siedzibą w Bielsko-Białej na dostawę 
fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowni-
czo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP 
w Ożarowie Mazowieckim

za cenę ofertową brutto: 1.049.868,00 zł
� z wykonawcą: „FAL-BRUK” spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 
siedzibą w Warszawie na rozbudowę ul. Parkieto-
wej w Ożarowie Mazowieckim (odcinek od ul. Prze-
jazdowej do ul. Wiśniowej)

za cenę ofertową brutto: 1.781.040,00 zł

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

� usługę bankową polegającą na udzieleniu dłu-
goterminowego kredytu na pokrycie defi cytu wy-
stępującego w roku 2014 oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów dla Gminy Ożarów Mazo-
wiecki w kwocie – 7.114.660,50 zł

� modernizację nawierzchni ul. Żeromskiego 
Gmina Ożarów Mazowiecki (odcinek od skrzyżo-
wania z ul. Duchnicką do skrzyżowania z ul. Mic-
kiewicza)
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OŚWIATA

� w kwietniu dzieci z grupy V z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
w konkursie plastycznym pt.: „Jan Paweł II – Święty”. 
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim.

� 1 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbyło się spotkanie rodzi-
ców uczniów klas IV – VI z Panem prof. Mariuszem Ję-
drzejko. Tematem spotkania był wykład pt. „Dlaczego 
warto wychowywać dzieci w granicach i normach?”

� 1 kwietnia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Oża-
rowie Mazowieckim odbył się Międzynarodowy Dzień 
Ptaka. Z tej okazji wszystkie dzieci spotkały się z pa-
nem Zdzisławem Lewandowskim w parku w Ołtarze-
wie. Celem spotkania była pogadanka na temat pta-
ków, ich wyglądu i zwyczajów. Atrakcją spotkania były 
obserwacje ornitologiczne ptaków z użyciem lornetek

� 2 kwietnia Harcerze z VI drużyny Szczepu Sza-
niec rozpoczęli II edycję programu. „Na pomoc zwie-
rzakom”. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie zbierają dary i pieniądze dla 
schroniska na Paluchu.

� 3 kwietnia uczniowie klasy VI Szkoły Podstawo-
wej im. Szarych Szeregów w Płochocinie brali udział 
w wycieczce do Łazienek Królewskich w Warszawie. 

� 5 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim dla klas 
III i IV, odbyły się IX Mistrzostwa Szkoły w Tabliczce 
Mnożenia.

� 8 kwietnia uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie zajęły I miejsce 
w powiatowym fi nale piłki ręcznej dziewcząt. Zawo-
dy sportowe odbyły się w Teresinie. 

� 9 kwietnia 2014 r. selekcjonerzy Kadry Naro-
dowej powołali Joannę Olejniczak uczennicę Szkoły 
Podstawowej w Święcicach oraz zawodniczkę UKS 
OŁTARZEW sekcji unihokeja w kategorii juniorek 
starszych U19 na Mistrzostwa Świata. Uczennica 
znalazła się wśród 20 najlepszych zawodniczek 
w Polsce. To ogromny sukces trenera, drużyny i za-
wodniczki. Jest wychowanką nauczyciela wychowa-
nia fi zycznego ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Święcicach, zarazem trenera 
sekcji unihokeja Pani Lucyny Bieleckiej. Życzymy 
Joannie by z drużyną reprezentacji Polski osiągnęła 
najwyższy wynik na Mistrzostwach świata.

� 9 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się apel z okazji Świa-
towego Dnia Zdrowia. 

� 10 kwietnia dzieci z grupy I i IX z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
w wycieczce do Manufaktury Czekolady w Łomian-
kach. Każde dziecko własnoręcznie wykonało własną 
tabliczkę czekolady dobierając dodatki.

� 10 kwietnia dzieci z grupy II z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
w wycieczce do Teatru Lalka w Warszawie. Dzieci obej-
rzały spektakl pt. „Jaś i Małgosia”. Wycieczka odbyła 
się w ramach projektu unijnego „Sprawny Przedszko-
lak w Gminie Ożarów Mazowiecki”. 

� 12 kwietnia odbył się XXIX „Rajd Szlakiem Naszej 
Historii” im. por. hm. Jana Cierlińskiego. Organizato-
rem rajdu jest Światowy Związek Armii Krajowej we 
współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim. W rajdzie 
brało udział 665 uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki. Podczas 
rajdu dzieci i młodzież, pogrupowana w patrole szkol-
ne, odwiedzili Miejsca Pamięci Narodowej na terenie 
Gminy.

� 15 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się koncert pt. „Sakso-
fonowy zawrót głowy” w wykonaniu muzyków z Filhar-
monii Narodowej w Warszawie. 

� 15-17 kwietnia dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wyciecz-
kach „szlakiem baśni i legend warszawskich”.

� 18 kwietnia gościem w Przedszkolu Publicznym 
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim był Pan Wawrzyniec 
Maziejuk. Zaproszony gość opowiadał przedszkola-
kom o sposobach wyrabiania serów kozich w Beski-
dach Niskich. Na zakończenie dzieci próbowały wielu 
gatunków serów.

Filia Domu Kultury ,,Uśmiech” w Broniszach

� 30 marca Rodzinne warsztaty z wyrobu ozdób 
świątecznych

� 13 kwietnia „Pan Teatrzyk” wystąpił ze spekta-
klem „Trzy Świnki”
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NUMER
OBWODU GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

1 

RSM Bloki  - Obrońców Warszawy (nieparzyste od 1 do 
5; parzyste od 6 do 14), Baśniowa, Rajska, Legendy, Po-
znańska (nr 226, 228), Strzykulska (nieparzyste od 1 do 
23), Partyzantów (nieparzyste od 1 do 41), Floriana (12, 
12A), Zamkowa 

Przedszkole nr 1 
Ożarowie Mazowieckim
ul. Ożarowska 34

2 
RSM Bloki  - Poznańska ( nr 290, 294), J. Poniatowskie-
go (nr 2), Obrońców Warszawy (nieparzyste od 19 do 
27), Floriana (nr 7)

Gimnazjum 
w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Szkolna 2

3 
RSM Bloki  - Poznańska (parzyste od 282 do 288), Flo-
riana (nr 3, 3A, 8), Obrońców Warszawy (nieparzyste od 
7 do 17), Ożarowska (parzyste od 2 do 42)

Przedszkole Nr 1
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Ożarowska 34

4 

Osiedle Zientarówka  - J. Poniatowskiego (od 10 do 61), 
Floriana (parzyste od 16 do 20, nieparzyste od 15 do 
19), Krzywa, Mała, Partyzantów (od 2 do 34), Polna, 
Prosta (od 1A do 14A), Wiejska, Wolności, Zgody, Do-
bra, Jutrzenki, Daleka, Robotnicza (parzyste od 2 do 6, 
nieparzyste od 1 do 9), Nadbrzeżna (parzyste od 2 do 
18A, nieparzyste od 1 do 13), Księstwa Warszawskiego, 
Aksamitna, Perłowa, Rumiana, Zachodzącego Słońca, J. 
Kossaka 

Szkoła Podstawowa nr 1
w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Szkolna 2

5 

Osiedle Zientarówka  - R. Dmowskiego, Szkolna, W. Si-
korskiego, Kapucka, Pallotyńska, Muzyczna, W. Korfan-
tego, Wrzosowa, J. Wybickiego, Poznańska (od 296 do 
328A), gen K. Pułaskiego, gen. H. Dąbrowskiego, J. Po-
niatowskiego (od 1 do 9A), Prosta (od 20 do 23), Nad-
brzeżna (parzyste od 20 do 30A, nieparzyste od 23 do 
29), Robotnicza (parzyste od 8 do 22, nieparzyste od 
15 do 29), Rolna, Kubusia Puchatka 

Przedszkole/ modułowe / 
w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Szkolna 3

6 

Osiedle Franciszków  - Poznańska (parzyste od 230 do 
278, nieparzyste od 135 do 173), Konotopska, Strażac-
ka (nieparzyste od 1 do 5), Kolejowa, Ożarowska (niepa-
rzyste od 1 do 35), Floriana (nr 2)

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowiec-
kim
ul. Poznańska 165

7 

Osiedle Franciszków  - Poznańska (nieparzyste od 
183 do 229), Strażacka (parzyste od 4 do 6), 3-go Maja, 
Niska, Cicha, M. Konopnickiej, A. Mickiewicza (nieparzy-
ste od 1 do 13, parzyste od 2 do 14), W. Majewskiego, 
Nieznana, Spacerowa, Spokojna 

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowiec-
kim 
ul. Poznańska 165

8 Osiedle Mickiewicza PNOS w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Żeromskiego 3 

9 Osiedle Ołtarzew 
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Lipowa 11 

10 

Ożarów Mazowiecki – Zatorze, Kręta, Strzykulska 
(parzyste 18, 20, 24), Poznańska (nieparzyste od 
89 do 121, parzyste od 134 do 224), Osiedle Kabel 

Starostwo Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego 
ul. Poznańska 129/133

11 Duchnice Duchnice 
ul. Ożarowska 28/30 

OBWODY GŁOSOWANIA

26 marca br. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim podjęła Uchwałę Nr XLIX/486/14 w sprawie podziału 
Gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych
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Uchwały podjęte na L sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 10 kwietnia 2014r.

1) Uchwała Nr L/490/14 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Ożarowie Mazo-
wieckim za 2013 rok.

2) Uchwała Nr L/491/14 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowy-
mi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok 2013.

3) Uchwała Nr L/492/14 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Strzykułach i Kaputach.

4) Uchwała Nr L/493/14 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Kaputach.

5) Uchwała Nr L/494/14 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Płochocinie.

6) Uchwała Nr L/495/14 w sprawie utworzenia 
Żłobka Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim i nada-
nia mu statutu.

7) Uchwała Nr L/496/14 w sprawie ustalenia 
opłat w żłobku prowadzonym przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki.

8) Uchwała Nr L/497/14 w sprawie zapewnie-
nia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Oża-
rów Mazowiecki rodziny polskiego pochodzenia w ra-
mach repatriacji.

12 Domaniewek I, Ołtarzew, Koprki 
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim 
ul. Lipowa 11

13 Szeligi, Macierzysz, Piotrkówek Duży, Wieruchów Przedszkole Niepubliczne 
Macierzysz 
ul. Sochaczewska 89

14 Bronisze, Mory, Jawczyce, Konotopa Filia D.K. Uśmiech Bronisze 
ul. Przyparkowa 15

15 Strzykuły, Piotrkówek Mały, Kaputy - Kręczki, Umiastów, 
Pogroszew, Pogroszew Kolonia 

Szkoła Podstawowa w Umiastowie
ul. Umiastowska 74

16 Święcice, Orły, Pilaszków, Myszczyn Szkoła Podstawowa w Święcicach 
ul. Poznańska 541

17 Wolskie, Michałówek, Gołaszew, Płochocin Wieś Szkoła Podstawowa w Święcicach, ul. Poznań-
ska 541

18 Józefów - Kasztanowa (od 2 do 14) Dom Kultury „Uśmiech” Filia Józefów 
ul. Fabryczna 15

19 Józefów - Fabryczna, Lipowa, Kasztanowa 1 Dom Kultury „Uśmiech” Filia Józefów 
ul. Fabryczna 15

20 Płochocin Północny  – 1-go  Maja, 22 Lipca, F. Chopina, 
Dworcowa, Józefowska, Kolejowa, Parkowa, Rynkowa, 
Szeroka (parzyste od 20 do 36, nieparzyste od 19 do 
29), J. Słowackiego, Warszawska (od 2 do 40), Wiśnio-
wa, Święcicka (od 2 do 56), Łąkowa 

Szkoła Podstawowa w Płochocinie 
ul. Lipowa 3

21 Płochocin Południowy  - Długa, Lipowa, Mazowiecka, 
Mostowa, Ogrodowa, Partyzantów, Przemysłowa, Szero-
ka (nieparzyste od 1 do 17, parzyste od 2 do 18), Za-
bytkowa (nieparzyste od 25 do 53, parzyste 56 i 58), 
Zwierzyniecka, Łokietka, Wolica 

Szkoła Podstawowa w Płochocinie 
ul. Lipowa 3

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego Nr B.0050.69.2014 z dnia 5 maja 2014 r. dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej Gminy Ożarów Mazowiecki http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=6031 oraz na głównej stronie internetowej 
Gminy Ożarów Mazowiecki www.ozarow-mazowiecki.pl w sekcji Aktualności.
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Uchwały podjęte na LI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 24 kwietnia 2014r.

1) Uchwała Nr LI/498/14 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr LI/499/14 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

3) Uchwała Nr LI/500/14 w sprawie udzielenia 
pomocy fi nansowej w formie dotacji celowej dla Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na 
dofi nansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Rajdowej 
od ul. Piastowskiej w Jawczycach do miejscowości Ko-
notopa, oraz dofi nansowanie budowy ciągu pieszo-ro-
werowego wzdłuż ul. Sochaczewskiej od ronda przy ul. 
Strzykulskiej do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego.

4) Uchwała Nr LI/501/14 o zmianie uchwa-
ły w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w roku budżetowym 2014 na realizację zadania inwe-
stycyjnego pod nazwą „Budowa ujęcia wody na tere-
nie FKO”.

5) Uchwała Nr LI/502/14 w sprawie ustanowie-
nia nieodpłatnej służebności gruntowej na nierucho-
mości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 

nr 47/3, 47/4, 47/5 i 18/15 położonych w obrębie 
0009 Ożarów Mazowiecki.

6) Uchwała Nr LI/503/14 w sprawie zatwier-
dzenia „Programu budowy przydomowych oczyszczal-
ni ścieków na terenie gminy Ożarów Mazowiecki”.

7) Uchwała Nr LI/504/14 w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Ożarów Mazo-
wiecki urządzeń instalacji wodociągowych na działce 
nr ew. 4/3, 69/13 położonej w obrębie ewidencyjnym 
nr 06 w Ożarowie Mazowieckim.

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).

Szanowni Mieszkańcy,
Dla zapewnienia poprawy efektywności obsługi 

klientów Energetyka Ożarów Mazowiecki uprzejmie 
informuje o planowanym otwarciu Biura Podawczego 
w nowej, dogodniejszej lokalizacji.

Z dniem 1 lipca 2014 r., zapraszamy Państwa do 
nowo zorganizowanego Biura Podawczego zlokalizo-
wanego w samym centrum Ożarowa Mazowieckiego 
w Budynku Energetyki przy ul. Partyzantów37, w któ-
rym to będą Państwo mogli załatwić wszelkie kwestie 
związane z umowami na dostarczenie wody oraz od-
biór ścieków itp. Biuro czynne będzie w godzinach: po-
niedziałek 7.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 
7.00-15.00., Tel.: (22) 722-25-49.

Pragniemy również  zwrócić uwagę, iż Energetyka 
Ożarów Mazowiecki prezentuje nową odsłonę ofi cjal-
nego portalu internetowego www.energetyka-ozarow.
pl. Znajdziecie Państwo na nim m.in. opis procedur 
załatwiania spraw wraz z interaktywnymi formularza-
mi do wypełnienia oraz elektronicznego zgłaszania 
stanu wodomierza.

Jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa 
oczekiwaniom planujemy uruchomienie nowej usługi 
e–faktury. Formularze zgłoszeniowe na w/w usługę 
mogą Państwo wysyłać już dziś.

W związku z tym, iż Państwa opinie są dla nas bar-
dzo cenne, uprzejmie prosimy o przesyłanie wszelkich 
sugestii na adres sekretariat@energetyka-ozarow.pl. 
Uzyskane informacje będą podstawą do polepszenia 
procesu świadczenia usług przez naszą fi rmę.

Serdecznie zapraszamy!
mgr inż. Mariusz Malinowski

Dyrektor Energetyki Ożarów Mazowiecki

KOMUNIKAT O ZMIANIE ADRESU BIURA PODAWCZEGO 
ENERGETYKI OŻARÓW MAZOWIECKI
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Gmina Ożarów Mazowiecki realizuje Projekt pn. 
„Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Ożarów 
Mazowiecki” w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, 
Działanie 6.2 Turystyka.

W ramach Projektu powstają: portal internetowy 
i bezpłatna aplikacja w trybie offl ine promujące Gminę 
Ożarów Mazowiecki, obsługiwane przez najpopular-
niejsze systemy operacyjne telefonów komórkowych.

Zapraszamy i zachęcamy Państwa – Lokalnych 
Przedsiębiorców do współpracy w zakresie zamiesz-
czenia aktualnych danych Państwa fi rm w bazie fi rm 
świadczących usługi dla mieszkańców i turystów, 
w zakresie:
• autonaprawa, wulkanizacja, holowanie
• stacje benzynowe
• baza noclegowa: hotele, motele, kwatery prywat-
ne, hostele, agroturystyka
• pomoc medyczna: podstawowa pomoc medyczna, 
nocna opieka medyczna, stomatologia
• gastronomia: restauracje, bary, pizzerie, ciastkar-
nie, kawiarnie
• usługi kosmetyczne, fryzjerskie, solaria, siłownie
• usługi weteraryjne
• apteki

Zaproszenie dla Przedsiębiorców
• banki, bankomaty i inne

Informacje będą zamieszczane bezpłatnie na por-
talu internetowym i bezpłatnej aplikacji offl ine, za pi-
semną zgodą właścicieli fi rm.

Prosimy o przesyłanie danych na adres: Urząd 
Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 
05 - 850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem na kopercie 
Informator Turystyczny Gminy Ożarów Mazowiecki 
lub e-mail: m.sektas@ozarow-mazowiecki.pl wg. sche-
matu:
� nazwa fi rmy, 
� adres, kontakt (nr telef., e-mail, strona www), 
� dostępność (dni tygodnia i godz. świadczenia 
usług), 
� krótka informacja o ofercie fi rmy, 
� informacja o dostępności dla osób niepełnospraw-
nych.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
umieszczenie przekazanych informacji dotyczących 
działalności Firmy ………………..(nazwa fi rmy) na porta-
lu internetowym i aplikacji mobilnej offl ine”.

Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata 
Sęktas tel. 22 731 32 28,

e-mail:m.sektas@ozarow-mazowiecki.pl 

W sobotę 3 maja przypadała 223 rocznica uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja. Jak co roku w naszym Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowiec-
kiem odbyły się uroczyste obchody. O godz. 10.00 
odprawiono Mszę Św., w której udział wzięły władze 
samorządowe, służby mundurowe, poczty sztandaro-

Uroczyste obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

we oraz mieszkańcy gminy. Uroczystą oprawę Mszy 
Św. zapewniła zaproszona przez Pana Burmistrza, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kask, która wykonała 
także krótki koncert.

Kierownik Filii Domu Kultury Krzysztof Jabłoński
Fotoreportaż na s.2

W dniu 3 maja przy fi lii Domu Kultury „Uśmiech” 
w Józefowie, odbyła się „Majówka Józefowska”.  Mimo 
złej pogody mieszkańcy chętnie uczestniczyli w przygo-
towanych atrakcjach. Początek imprezy uświetnił wy-
stęp grupy „Wesołe Wdówki” z repertuarem taneczno 
– wokalnym piosenek cygańskich.  Kolejną atrakcją 
był kabaret „Weźrzesz”. Po występach gwiazd, dzieci 

Majówka w Józefowie

zostały zaproszone do udziału w konkursie plastycz-
nym pt. „Nasze barwy narodowe”, a dorośli tańczyli 
w rytm hitów Disco Polo z Johny’m Play. Na zakończe-
nie wszyscy bawili się przy wspólnym ognisku.

Instruktor Domu Kultury „Uśmiech” 
Joanna Piotrowska

Fotoreportaż na s.2
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Do 31 maja 2014 r. przedłużamy termin składania 
wniosków do konkursu „Mieszkam w Gminie Ożarów 
Mazowiecki i tu przekazuję swój podatek dochodo-
wy”.

Jeśli płacisz podatek tam gdzie mieszkasz, wraca 
on do Ciebie w postaci lepszych dróg i skrzyżowań, 
oferty kulturalnej, edukacyjnej, zdrowotnej, czy zadba-
nych parków, po prostu – lepiej funkcjonującej gmi-
ny. To Państwo decydujecie o tym, gdzie trafi ą środki 
przez Was wypracowane!

Zamelduj się lub zgłoś fakt zamieszkania w Gmi-
nie Ożarów Mazowiecki na druku ZAP-3 i weź udział 
w konkursie! Czekają atrakcyjne nagrody!

Zapraszam osoby, które dokonają zameldowania 
na pobyt stały lub złożą formularz ZAP-3 w Urzędzie 
Skarbowym Warszawa Bielany, ul. Skalbmierska 5, 
w którym oświadczą, że mieszkają na terenie gmi-
ny Ożarów Mazowiecki, do udziału w konkursie.
Dodatkowym warunkiem przystąpienia do konkursu 
jest złożenie wypełnionego formularza konkursowego 
dostępnego w Urzędzie Miejskim – Biuro Podawcze  
oraz na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl

Termin składania formularzy konkursowych został 
przedłużony do 31 maja br.  Konkurs zostanie rozstrzy-
gnięty 15 czerwca podczas Dni Ożarowa. Zapewniam 
ufundowanie 10 nagród, w tym nagrodę główną, którą 
jest Roczny karnet na Pływalnię Miejską w Ożarowie 
Mazowieckim dla 2 osób oraz Nagroda Niespodzian-
ka.

Regulamin konkursu, formularz konkursowy, for-
mularz ZAP - 3  oraz informacje szczegółowe dostęp-
ne są na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl

Informacje dodatkowe  dostępne w Wydziale 
Spraw Społecznych – Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik 
oraz Anna Fedoryk  tel. 0 22 731 32 57 , e-mail: j.ko-
lodynska@ozarow-mazowiecki.pl; a.fedoryk@ozarow-
mazowiecki.pl 

Zadbajmy wspólnie o rozwój naszej Gminy
Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

KONKURS
„Mieszkam w Gminie Ożarów Mazowiecki i tu przekazuję swój podatek 

dochodowy”

27 kwietnia 2014r., tj. w dniu kanonizacji dwóch 
wybitnych papieży - Jana XXIII i Jana Pawła II o godz. 
19:00, bezpośrednio po wieczornej Mszy świętej, od-
był się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
Mazowieckim uroczysty koncert, który zgromadził licz-
nych słuchaczy. Wystąpił chór Filharmonii Narodowej 
pod dyrekcją znakomitego dyrygenta Henryka Woj-
narowskiego. Wybitny muzyk kieruje swoim licznym 
zespołem (ok. 100 osób) nieprzerwanie od 1978r., 
odbywając szereg podróży artystycznych do różnych 
krajów (w tym trzykrotna wizyta w Watykanie) i groma-
dząc pokaźną kolekcję najwyższych nagród w muzycz-
nym świecie.

Koncert rozpoczął krótki występ przedszkolaków 
z Macierzysza pod kierunkiem Pani Magdaleny Kac-
perskiej. Poszczególne piosneczki małych artystów 
przeplatali papieskimi cytatami ks. Grzegorz Kalbar-
czyk SAC i Patrycja Baczewska, absolwentka muzyko-
logii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Występ chóru rozpoczął trzynastowieczny hymn 
„Gaude Mater Polonia” - „Ciesz się Matko Polsko 
w sławne potomstwo płodna” ze słowami Wincentego 
z Kielczy i muzyką Anonima. Publiczność wysłuchała 

tej pięknej pieśni na stojąco, w nastroju podniosłym 
i z uczuciem szczerego podziwu dla wykonawczego 
kunsztu zespołu. Następnie chór zaśpiewał wielkiej 
urody utwór Henryka Mikołaja Góreckiego „Totus 
Tuus”. Kolejnym punktem programu była melodyjna 
Msza Des-dur, jedna z sześciu mszy skomponowa-
nych przez Stanisława Moniuszkę. Na zakończenie 
usłyszeliśmy sześcioczęściowe dzieło „Te Deum” An-
tona Brucknera z roku 1884. Ponieważ publiczność 
domagała się bisowania, została udelektowana prze-
pięknym wykonaniem „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” 
J.F.Haendla. Tak zakończył się nadzwyczaj udany kon-
cert, którego słuchacze odczuli tchnienie najwyższej 
klasy profesjonalizmu. Wystąpili znakomici soliści: 
Inga Poszkute - sopran, Jolanta Kaczyńska-Lechnio 
- alt, Justyna Jedynak-Obłaza - sopran, Anna Fijałkow-
ska - alt, Marian Cyciura - tenor, Krzysztof Chalimoniuk 
- bas, Tomasz Warmijak - tenor, Przemysław Żywczok 
- bas. Partie organów wykonał prof. Andrzej Białko. 
Wszyscy wykonawcy zasłużyli na wysokie uznanie.

Na koncert przybyli: Ks. Prowincjał Józef Lasak 
SAC, Sekretarz Prowincjalny ks. dr Stanisław Stawic-
ki SAC, Rektor WSD w Ołtarzewie ks. dr Tomasz Ski-

Koncert „Niech Zstąpi Duch Twój”
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Spóźniona Pani Wiosna, białe konfetti 
i belgijski taniec to dosyć nieoczekiwane ze-
stawienie. Jednak nie dla spektaklu, realizo-
wanego w ramach projektu Teatru Rodziców. 
Dnia dziesiątego kwietnia 2014 roku po raz 
kolejny na scenie Przedszkola Publicznego Nr 
1 w Ożarowie wystąpili niezwykli, wspaniali 
aktorzy – Rodzice naszych Przedszkolaków. 

Kiedy lutowa aura zaczynała już wszystkim do-
skwierać a ponure wieczory nużyć, rozpoczęły się 
próby do spektaklu teatralnego pt.: „O Wiośnie, któ-
ra nie chciała przyjść”. Początkowo senne i spokojne 
z czasem nabrały ekspresji i energii. I nie wiadomo 
czy to tęsknota za wiosną czy chęć i zapał do stwo-
rzenia czegoś niepowtarzalnego dla dzieci spowodo-
wały, że  miesiąc czasu okazał się być wystarczający 
do tego aby opanować przydzielone teksty i układy 
choreografi czne. W sympatycznej atmosferze szybko 
minął marzec, nadszedł kwiecień, a wraz z nim termin 
premiery przedstawienia. Czy wszystko się na pewno 

uda? Przecież tym razem czasu na przygotowania było 
jednak tak niewiele….

Już cisza. Bohaterowie spektaklu w pięknych stro-
jach czekają za kulisami. Niecierpliwią się. Jeszcze 
chwilka. Pani Dyrektor – Bożena Nasielska serdecznie 
wita zgromadzonych gości. Wraz z pierwszymi dźwię-
kami wiosennej piosenki rozsuwa się kurtyna a na 

„WIOSNA, KONFETTI I BELGIJKA”

biński SAC, Siostry Urszulanki z Ołtarzewa, Księża 
Misjonarze Przenajświętszej Krwi Chrystusa z Ołtarze-
wa, Księża Misjonarze Stowarzyszenia Misji Afrykań-
skich z Borzęcina, Księża Pallotyni z Ołtarzewa i Oża-
rowa oraz przedstawiciele władz samorządowych: 
Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Pan 
Jan Żychliński, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego - 
Pan Paweł Kanclerz z małżonką, Zastępca Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego - Pan Dariusz Skarżyński, 
Burmistrz Miasta Zakroczym - Pan Henryk Ruszczyk, 
Radni Gminy i Powiatu, nauczyciele, przedstawiciele 
środowisk kulturalnych. Koncert prowadził prezes fun-
dacji „Ave Patria” Pan Piotr Białek.

 

Andrzej Milde

W imieniu Fundacji Ave Patria pragnę złożyć ser-
deczne podziękowania sponsorom uroczystego kon-
certu „Niech Zstąpi Duch Twój”:

- Ks. Abp. Senior Archidiecezji Wrocławskiej - Ma-
rian Gołębiewski

- Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim na czele 
z Panem Burmistrzem Pawłem Kanclerzem

- Powiat Warszawski Zachodni - Starosta Jan Ży-
chliński

- członkowie Fundacji Ave Patria
- Ks. Proboszcz Jan Latoń
- Firmy: GALON-POLSKA, RSP Duchnice, JUROPOL
- Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz - Hotel Ma-

zurkas
- Andrzej i Roman Bittner
- Serwis Poligrafi czny COLIBERS

Piotr Białek
prezes Fundacji Ave Patria
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W maju bibliotekarze, wydawcy, księgarze, literaci, 
słowem wszyscy ludzie związani z książką przeżywają 
szczególnie intensywny okres  związany z promocją tej 
dziedziny kultury. W maju obchodzimy  Dzień Bibliote-
karza i Tydzień Bibliotek. W maju przyciągają uwagę 
publiczności Warszawskie Targi Książki i Festiwal Li-
teratury Dziecięcej. Odbywa się wiele imprez kultural-
nych i wydarzeń związanych z książką i literaturą.

Wszystkie placówki naszej gminnej i powiatowej 
biblioteki publicznej włączają się do tego nurtu i pro-
ponują mieszkańcom szereg ciekawych spotkań i wy-
darzeń.

Najmłodsi czytelnicy 6 maja mogą spotkać się 
z Agnieszką Tyszką, autorką  książek dla dzieci mło-
dzieży (choć i dorośli świetnie się bawią, czytając jej 
książki). Rodzice z dziećmi albo dziadkowie z wnukami 
mogą przyjść do biblioteki i obejrzeć wystawę „Nagro-
da Polskiej Sekcji Międzynarodowej  Izby ds Książek 
dla Młodych ”. Na wystawie zostaną wyeksponowane 
najbardziej wartościowe i polecane przez znawców 
książki dla dzieci i młodzieży od początku funkcjono-
wania tej nagrody we współczesnej Polsce.

We wszystkich placówkach pod hasłem „Czytanie 
łączy pokolenia” odbywać się będą zajęcia bibliotecz-

ne skierowane do naszych najmłodszych mieszkań-
ców i ich opiekunów. Celem zajęć jest podkreślanie 
roli czytania i korzystania ze zbiorów bibliotek w po-
prawie jakości życia, edukacji oraz zainteresowania 
książką szerokich kręgów społeczeństwa - rozbudze-
nie potrzeby sięgania po książkę w czasie wolnym 
i wykształcenie nawyku wspólnego głośnego czytania 
w domu: rodzice dziecku, starsze dzieci rodzeństwu, 
dziadkom, itp. jako alternatywnej rozrywki wobec tele-
wizji czy komputera, a przede wszystkim jako wzmac-
nianie wzajemnej bliskości, wprowadzanie w świat 
języka, wiedzy i wartości, inspirowanie do rozmów 
o książkach i życiu. Język to podstawowe narzędzie 
myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy 
a czytanie rozwija umiejętności językowe, uczy myśle-
nia i refl eksji, przynosi wiedzę, rozwija emocjonalnie 
i duchowo. 

Dnia 30 maja przed budynkiem Zespołu Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego w Błoniu ma zostać odsłonięta 
rzeźba bohaterki wiersza Jana Brzechwy pt. „Przygody 
Pchły Szachrajki”. Nasza biblioteka jest współorgani-
zatorem tej uroczystości. Podczas uroczystości zosta-
ną wręczone nagrody w konkursie literackim pt. Pchła 

Maj w naszej bibliotece publicznej

scenie pojawia się Sowa (Pani Anna Chmielewska). 
Odwiedzają ją zbudzeni z zimowego snu goście – Je-
żyk (Pani Lucyna Siemiątkowska) i Miś (Pan Zbigniew 
Tchórzewski). Tak, jak ich skrzydlata przyjaciółka nie 
są zadowoleni z tego, że Wiosna się spóźnia. Dołącza-
ją do nich kolejne postacie: rozśpiewany Skowronek 
(Pani Elżbieta Jarosławska) i rozczarowany zimnem 
Bocian (Pan Maciej Roguski). Im też brakuje ciepła 
wiosennego słońca, ale Wiośnie przyjście nie jest wca-
le w głowie. Śpiewa zimowe piosenki, obsypując śnież-
nym konfetti wszystko dookoła i beztrosko oznajmia, 
że ma zdecydowanie ciekawsze zajęcia, chociażby 
takie jak gra na komputerze. Na nic zdają się prośby 
i groźby leśnych przyjaciół. Nie skutkuje nawet płacz 
zziębniętych motylków (Pani Joanna Stradomska i Pa-
ni Katarzyna Odolak). 

Aby zaradzić smutkom Wiosna postanawia upiec 
dla wszystkich placek z miodem, w czym próbuje jej 
asystować bardzo ochoczo i z wiadomych powodów, 
głodny miś. Wyruszają  do pasieki, w której mieszkają 
Pszczółki (Pani Dagmara Skwira i Pani Aneta Kosior) 
wraz ze swoją Królową (Pani Aneta Zielińska). Straż-
niczki ula studzą skutecznie zapał Wiosny i Misia, 
oświadczając, że nie ma kwiatów, nie ma nektaru, nie 
ma miodu. Tłumaczą też, że odrobinka zapasów, która 

została z ledwością wystarcza dla małych pszczółek. 
Dopiero teraz Pani Wiosna zaczyna rozumieć jak 

bardzo potrzebna jest wszystkim dookoła. Przepra-
sza zatroskane zwierzątka, wkłada na głowę wianek 
z kwiatów i zaprasza wszystkich mieszkańców lasu do 
skocznego, wiosennego tańca. Odchodzi zima i zaczy-
na królować kolejna pora roku. Znowu rozlegają się 
dźwięki wiosennej piosenki. Śpiewają wszyscy: akto-
rzy na scenie i publiczność na widowni. Zasuwa się 
kurtyna. Słychać długie gromkie brawa. Widać uśmie-
chy na wszystkich twarzach. Udało się doskonale. Bra-
wo Rodzice! 

Pragniemy gorąco podziękować za wspaniałą  
współpracę:

Rodzicom, tworzącym Teatr Rodziców
Specjalne podziękowania składamy:
Pani Dyrektor, Bożenie Nasielskiej za wsparcie i 

cenne wskazówki
Panu Grzegorzowi Modliborskiemu za opiekę nad 

nagłośnieniem  
Pani Iwonie Niemyjskiej za akompaniament 
Dziękujemy Publiczności:
Zaproszonym Gościom, Dzieciom, Rodzicom oraz 

Personelowi Przedszkolnemu 

Iwona Marcinkowska
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Ożarowska Szkoła 
Kickboxingu sięga po ko-
lejne medale Mistrzostw 
Polski i pierwszy w naszym 
dorobku tytuł Mistrza Pol-
ski.

9 marca - Otwarte 
Mistrzostwa Piaseczna 
w Light Contact kadetów 
zdobyliśmy dwa srebrne 
medale kadetów:  Karol 
Karczmarek kat. +69 kg 
i Rafał Sobczak kat.-69 kg, 
był to debiut naszego mło-

dego zawodnika i Jakub Szyszka brązowy medal kat.-
57kg.

Po medalach Mistrzostw Polski Łukasza Dmocha 
i Mateusza Nitka dopisujemy do naszych osiągnięć 
kolejne trofea najwyższej jakości.

W Mistrzostwach Polski Kick Light kadetów 21-
23 marca w Dobrzejewicach pod Toruniem Jakub 
Szyszka w kategorii wagowej -57 kg. wygrał dwie walki 
zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski. W im-
prezie wystartowało ponad 200 zawodników z 48 
klubów z całej Polski. W kategorii juniorów Pucharu 
Polski, Eryk Krawiecki w swoim debiucie zajął trzecie 
miejsce przegrywając ze zdobywcą pucharu. Na słowa 
uznania zasłużyli również Karol Karczmarek, Dariusz 
Rzeźnicki i Mateusz Ropiak.

W kolejnych zawodach - Mistrzostwa Polski Light 
Contact kadetów w Lubawie 28-30 marca Jakub 
Szyszka i Karol Karczmarek zdobyli kolejne brązowe 

medale. Bartosz Walo po niedawnej kontuzji przegrał 
swoją walkę, ale nie powiedział jeszcze ostatniego 
słowa w tym sezonie.

Podczas Mistrzostw Polski Kick Light młodzie-
żowców w Kiełpinie 11-13 kwietnia Mateusz Nitek 
zdobył swój drugi brązowy medal Mistrzostw Polski, 
a Eryk Krawiecki w kategorii juniorów Pucharu Polski 
zdobył srebrny medal.

Wyjątkowo pracowity początek roku przyniósł 27 
kwietnia w Ostrowie Wielkopolskim na Mistrzo-
stwach Polski Full Contact pierwszy złoty medal 
i upragniony tytuł Mistrza Polski, Karola Karczmarek 
kadet kategoria wagowa +81 kg i dla osłody brązowy 
medal Jakuba Szyszki kat. -57 kg. Karol Karczmarek 
tym sukcesem zapewnił sobie miejsce w Kadrze Pol-
ski Full Contact na Mistrzostwa Świata we Włoszech. 
Jest to nasz drugi kadrowicz po Mateuszu Nitku.

Informujemy o zapisach do naszych sekcji w Oża-
rowie i Błoniu szczegóły na www.kickbox.pl  oraz naj-
ważniejszej wiadomości 10-12 października tego roku 
rozegrane zostaną w Ożarowie Mazowieckim Mistrzo-
stwa Polski Seniorów w formie Kick Light. Patronat 
nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Ożarowa Mazo-
wieckiego Pan Paweł Kanclerz. Już dzisiaj serdecznie 
zapraszamy wszystkich naszych sympatyków i kibi-
ców, prosimy trzymać kciuki za naszych zawodników. 

Gerard Zdziarski
Trener i Prezes Ożarowskiej Szkoły Kickboxingu

Mistrz Polski z Ożarowskiej Szkoły Kickboxingu

Szachrajka dzisiaj”. Konkurs jest skierowany do dzie-
ci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat.  Uczestni-
cy  mają za zadanie przedstawić w dowolnej formie 
literackiej (opowiadanie, esej, reportaż, wywiad, 
opis) postać bohaterki w kontekście współczesne-
go życia. Warto przy tym pamiętać, jak sama Pchła 
mówi o sobie „A ja jestem rodem z Błonia” i zauważyć, 
że jest ona częścią nie tylko ogólnopolskiej tradycji li-
terackiej ale może być także częścią naszej małej oj-
czyzny i cieszyć się z jej obecności. 

Informacje  dotyczące konkursu można znaleźć na 
stronie http://biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/

lub pod tel. 22 722 12 65 w. 22  u pani Agaty Dy-
bowskiej .

Wiele miejscowości w Polsce ma swoje pomniki 
postaci z książek. Na przykład Pacanów, który słynie 
z… Koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego . Po-

mnik Koziołka (jego twórcą jest warszawski rzeźbiarz 
Andrzej Renes) stoi też w Zakopanem, koło willi, w któ-
rej mieszkał autor wiersza. Z kolei w Łodzi funkcjonu-
je projekt Łódź Bajkowa w ramach którego tworzony 
jest rodzinny szklak turystyczny po mieście śladami 
małych pomników przedstawiających postaci z seriali  
dla dzieci i fi lmów Studia Małych Form Se -ma –for.  
Stoi już kilkanaście postaci, m.in. Maurycy i Hawra-
nek, Miś Uszatek, Plastuś czy wróbel Ćwirek. Bardzo 
inspirujący i zabawny szlak, upamiętniający dziedzic-
two kulturalne i lokalna tradycję. Aż szkoda, że nie 
mamy niczego takiego w naszym mieście.

A może ktoś z Państwa zna jakiegoś bohatera li-
terackiego powiązanego z Ożarowem? Zapraszam do 
naszych bibliotek.

Elżbieta Paderewska
Dyrektor BP w Ożarowie Mazowieckim
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09.04.2014 selekcjone-
rzy Kadry Narodowej powo-
łali Joannę Olejniczak za-
wodniczkę UKS OŁTARZEW 
sekcji unihokeja w kategorii 
juniorek starszych U19 na 
Mistrzostwa Świata. Joasia 
znalazła się wśród 20 najlep-
szych zawodniczek w Polsce. 

To ogromny sukces trenera, drużyny i zawodniczki. 
Jest wychowanką nauczyciela wychowania fi zycznego 
ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Święcicach, zarazem trenera sekcji unihoke-
ja Pani Lucyny Bieleckiej. 

Pani Lucyna Bielecka Joasię prowadzi od klasy IV 
Szkoły Podstawowej. To ona zaraziła Joasię, jak rów-
nież wiele innych dziewcząt unihokejem. Drużyna pod 

ZAWODNICZKA UKS OŁTARZEW SEKCJI UNIHOKEJA 
W REPREZENTACJI POLSKI NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA

kierunkiem Pani Lucyny Bieleckiej osiąga czołowe 
miejsca na Mistrzostwach Polski.

Joasia Olejniczak trenuje w sekcji od początku czyli 
od 01.09.2008rok. Jako pierwsza wśród zawodniczek 
w 2009 roku została powołana do Kadry Narodowej 
juniorek młodszych a w 2012 roku do Kadry Narodo-
wej juniorek starszych. Wielokrotnie reprezentowała 
nasz kraj w zawodach międzypaństwowych. Otrzymy-
wała wiele razy tytuły najlepszej zawodniczki turnie-
jów. Jest wybitna osobowością. Bardzo pracowita, 
sympatyczna, koleżeńska. Kapitan drużyny. Dzięki 
swemu pozytywnemu usposobieniu ma bardzo dobry 
wpływ na atmosferę w drużynie.

Życzymy Joasi by z drużyną reprezentacji Polski 
osiągnęła najwyższy wynik na Mistrzostwach świata.

Sędzia Polskiego Związku Unihokeja
Rafał Fijałkowski

W związku z rozpoczęciem sezonu koszenia traw 
i prac ogrodowych, przypominamy, że ODPADY BIO-
DEGRADOWALNE – ZIELONEtj. trawa, gałęzie, liście 
itp. są odpadami, które należy segregować w odpo-
wiedni sposób.

1. Zabudowa jednorodzinna:
Odpady zielone prosimy wrzucać do worków zaku-

pionych we własnym zakresie i wystawiać przed pose-
sję w wyznaczone dni (od maja do listopada – raz na 
dwa miesiące zgodnie z ustalonym harmonogramem). 
Odpady zielone można również bezpłatnie dostarczać 
do Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Problemo-
wych w Duchnicach lub w Wolicy.

Odpadów zielonych nie można wrzucać do worków 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki (tj. worki czer-
wone i zielone) oraz do pojemników na odpady komu-
nalne.

2. Zabudowa wielorodzinna:
Odpady zielone z zabudowy wielorodzinnej po-

winny być wrzucane do kontenerów zamawianych 
przez zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkanio-
wych. Odpadów tych nie należy wrzucać dopojemni-
ków przeznaczonych do selektywnej zbiórki oraz do 
pojemników na odpady komunalne.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

Co zrobić z odpadami zielonymi?

Dziecięce spotkanie z historią w Twierdzy Modlin

Dnia 29 marca, na powitanie sezonu wiosennego, 
grupa „Wędrowców Ożarowców” z SKKT PTTK przy 
SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim wyruszyła na kolej-
ną wycieczkę – tym razem spotkaliśmy się z historią 
w Twierdzy Modlin. Tak relacjonuje tą wyprawę jedna 
z jej uczestniczek, Olga:

„Wycieczka do Twierdzy Modlin
W dniu 29.03.2014 byliśmy z kołem PTTK na wy-

cieczce w Twierdzy Modlin. Zwiedziliśmy tam wiele 
interesujących budowli. Pani przewodniczka bardzo 
ciekawie opowiadała o historii tego obiektu. Dowie-
dzieliśmy się, że Twierdzę zaczął budować cesarz 
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Napoleon. Później przez 100 lat rozbudowywali ją Ro-
sjanie. To właśnie w tym czasie powstał najdłuższy bu-
dynek w Europie – koszary o długości 2 km i 250 m.

Najbardziej podobały mi się podziemne korytarze, 
w których widzieliśmy nietoperze i musieliśmy korzy-
stać z latarek. 

Idąc wzdłuż rzeki Narwi mogliśmy podziwiać zruj-
nowany Spichlerz Zbożowy. 

Pobyt w twierdzy zakończyliśmy ogniskiem i pie-
czeniem kiełbasek. 

Wycieczka była Super!”
Olga Sobiecka, klasa III b
SP nr 2 w Ożarowie Maz.

Z tego miejsca chcemy także po raz kolejny podzię-
kować mieszkańcom sołectwa Koprki za sfi nansowa-
nie przejazdu autokarowego do tego jakże ciekawego, 
nie tylko historycznie, obiektu.

Joanna Łuczkiewicz
opiekun koła SKKT PTTK

„Wędrowcy Ożarowcy” przy SP nr 2

Comenius w Szkole  Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim

W dniach 24-27 kwietnia 2014 r. w ramach mię-
dzynarodowego programu Comenius- Partnerskie 
Projekty Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim gościła 
uczniów i nauczycieli z Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, 
Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

24 kwietnia na sali gimnastycznej odbyło się uro-
czyste powitanie wszystkich uczestników projektu 
w osobach: Pana Pawła Kanclerza, Burmistrza Ożaro-
wa Mazowieckiego , Pana Zbigniewa Rybaka, Dyrek-
tora Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół 
i Przedszkoli, Pani Izabeli Milde – Dyrektora oraz Pań: 
Beaty Zakrzewskiej i Ewy Felczak – Wicedyrektorów 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim. Miłym akcentem był przy-
gotowany przez Panią Danutę Kwiek napis „Witajcie” 
w językach krajów partnerskich.

Goście mieli okazję obejrzeć budynek szkoły, po-
znać historię Janusza Kusocińskiego  oraz uczestni-
czyć w lekcji o patronie w języku angielskim, którą 
przygotowały Panie: Małgorzata Duczkowska , Elżbie-
ta Łagodzka i Ewelina Kubit.

Uczestnicy projektu brali udział w pokazie sekcji 
pływackiej i lekcji wychowania fi zycznego na basenie 
poprowadzonej przez trenerów: Marka Wyrębkowskie-
go i Wiesława Kalitę. Zaproponowane przez trenerów 
ekscytujące konkurencje wyłoniły Comeniusowe mi-
strzynie pływackie – uczennice z Węgier i Portugalii.  
Wiele radości sprawiły uczestnikom zajęć pamiątko-
we medale otrzymane z rąk Pani Wicedyrektor Ewy 
Felczak. 

Po dniu pełnym wrażeń dzieci ze szkół partner-
skich spędziły czas z polskimi rodzinami, natomiast 
nauczyciele koordynatorzy uczestniczyli w spotkaniu 
z Panem Dyrektorem Zbigniewem Rybakiem, który 
wygłosił referat na temat sytuacji szkolnictwa w Gmi-
nie Ożarów Mazowiecki. Nauczyciele poszerzyli swoją 
wiedzę o systemie edukacji w Polsce oraz awansie 
zawodowym nauczyciela. Wizyta w szkole wywarła na 

gościach wielkie wrażenie. Bardzo podobał im się bu-
dynek szkoły, wyposażenie sal lekcyjnych oraz basen.

25 kwietnia nauczyciele szkół partnerskich wraz 
z uczniami pod opieką Joanny Koll, Jadwigi Nowa-
kowskiej, Anny Smagi i Niny Gruber zwiedzili Żela-
zową Wolę – miejsce urodzenia Fryderyka Chopina. 
W godzinach popołudniowych w części sportowej na 
szkolnym boisku goście obejrzeli pokaz piłkarzy, przy-
gotowany przez Pana Roberta Górskiego. Szczególną 
atrakcją dla uczestników była lekcja karate poprowa-
dzona przez Pana Jacka Boguskiego.

Część artystyczna składała się z pokazu hip-hopu 
oraz tańca ludowego. Grupa piąto- i szóstoklasistek 
pod opieką Pań Karoliny i Zuzanny Kwiatkowskich 
przygotowała układy taneczne do muzyki współcze-
snej. 

Zespół  ludowy „Ożarowiacy” pod kierunkiem  ar-
tystycznym Pani Małgorzaty Wojciechowskiej oraz 
Zespół Muzyczny pod  kierunkiem Pana Waldemara 
Dąbrowskiego przybliżyli gościom kulturę polską pre-
zentując tańce i pieśni ze Spisza oraz Łowicza. Wśród 
gości obecna była Pani Alina Holk, Dyrektor Domu 
Kultury „Uśmiech”.

Podczas wieczorku polskiego goście mogli skoszto-
wać specjałów kuchni polskiej przygotowanych m. in. 
przez pracowników i nauczycieli Szkoły Podstawowej 
nr 1. Wieczór zakończyła dyskoteka szkolna z udzia-
łem uczniów i  nauczycieli, którą prowadziły panie: Elż-
bieta Łagodzka, Magda Wasil i Agnieszka Wieliczko.

26 kwietnia goście wzięli udział w podchodach 
zorganizowanych na terenie miasta i szkoły, pod opie-
ką pań: Ewy i Anny Gruber, Anny Habot, Joanny Koll, 
Ewy Krzowskiej, Elżbiety Łagodzkiej, Jadwigi Nowa-
kowskiej, Małgorzaty Schulz, Magdy Wasil, Barbary 
Woods. Uczestnicy integrowali się podczas konkuren-
cji w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, przy Dworku 
Ożarowskim oraz w salach Szkoły Podstawowej nr 1.  
W godzinach popołudniowych biesiadowali na pikniku 
zorganizowanym przez Radę Rodziców SP1 i rodziny 
goszczące w projekcie. 
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27 kwietnia uczniowie i nauczyciele szkół partner-
skich udali się na wycieczkę do Warszawy. W progra-
mie zwiedzili Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, 
Zamek Królewski i delektowali się polskimi przysma-
kami w restauracji „Bazyliszek”.

Podczas spotkania w Polsce uczestnicy programu 
Comenius mieli okazję poznać polski system eduka-
cyjny, polską kulturę, folklor i historię.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
sukcesu tej wizyty: Panu Pawłowi Kanclerzowi, Burmi-
strzowi Ożarowa Mazowieckiego, Panu Zbigniewowi 
Rybakowi, Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Admini-
stracyjnego Szkół i Przedszkoli, Pani Izabeli Milde – 
Dyrektorowi oraz Paniom: Beacie Zakrzewskiej i Ewie 
Felczak – Wicedyrektorom Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, 

nauczycielom języka angielskiego, nauczycielom w-f, 
trenerom sekcji sportowych,  Radzie Pedagogicznej, 
Radzie Rodziców i pracownikom Szkoły Podstawowej 
nr 1,  Pani Małgorzacie Wojciechowskiej, Kierowniko-
wi Artystycznemu Zespołu  ludowego „Ożarowiacy” 
i  Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu, Kierownikowi 
Zespołu Muzycznego,  Zespołowi  Ludowego „Ożaro-
wiacy”, paniom Zuzannie i Karolinie Kwiatkowskim 
i Zespołowi hip-hopu.

Pragniemy serdecznie i gorąco podziękować 
wszystkim uczniom i rodzinom goszczącym uczniów 
szkół partnerskich za gościnę i ciepło, jakim obdarzyli 
gości. 

Jadwiga Nowakowska i Nina Gruber

Uczennice kl. Vc Emilka i Monika wraz z opieku-
nami: Ewą Krzowską i Niną Gruber –  w dniach 21-
24 marca 2014r. w ramach projektu Comenius Acti-
ve, sporty, healthy, European Youth Team przebywały  
w Rumunii. 

Rumuńska przygoda rozpoczęła się  w Scoala 
Gimnaziala Ecaterina Teodoroiu w Braila na południu 
kraju. Nauczyciele (wszyscy w rumuńskich strojach 
ludowych) powitali nas chlebem i solą -  znakiem go-
ścinności i życzeń dobrobytu (tu: udanego pobytu). 
Podczas prezentacji szkoły dyrektor  podkreślał przy-
wiązanie do tradycji oraz jej kultywowanie. Znalazło  to 
odbicie w trwającym 3 godziny pokazie śpiewu i tańca 
ludowego w wykonaniu uczniów i nauczycieli. Następ-
nie uczniowie zmierzyli się w grze w szachy z rumuń-
skim mistrzem szachowym - uczniem Scoala Gimna-
ziala Ecaterina Teodoroiu. 

22 marca uczestnicy projektu zwiedzili zachwyca-
jący bogatymi zdobieniami Grecki Kościół i pochodzą-
cy z  XIX wieku  Teatr Marii Filotti wraz z jego muzeum, 
w którym znajdują się oryginalne stroje sceniczne;  
największe wrażenie zrobił na nas wykonany ze złota 
strój króla. 

Obejrzałyśmy również wystawy w Muzeum Historii; 
pierwsza dotyczyła odkryć archeologicznych, a druga 
prezentowała współczesne malarstwo. Wieczorem 
udałyśmy się autokarem do górskiej miejscowości -  
Busteni. 

23 marca zwiedziłyśmy miasteczko Sinaia oraz je-
den z najlepiej zachowanych kompleksów pałacowych 
w Rumunii – Peleş. Pałac został zbudowany pod ko-
niec XIX w. przez pochodzącego z Niemiec króla Ka-
rola I. Zwiedzanie zaczęło się od secesyjnego „archi-
tektonicznego szaleństwa”, czyli bogato zdobionego 
freskami dziedzińca pałacowego. 

Następną atrakcją tego dnia była przejażdżka ko-
lejką górską na wzgórze Babele i  międzynarodowa 
bitwa na śnieżki wygrana przez polską ekipę.      
24 marca   zwiedziłyśmy miasteczko Brasov (Beaszów) 
ze średniowiecznym rynkiem oraz Czarnym Kościołem 
utrzymanym w stylu gotyckim. Z siedmiogrodzkiego 
miasta podążyłyśmy do Zamku Bran – czyli rezydencji 
Drakuli! Na szczęście nie zastałyśmy właściciela! Do-
wiedziałyśmy się jednak, że  w średniowieczu zamek 
pełnił ważną funkcję obronną, a w XX wieku był letnią 
rezydencją rumuńskiej królowej Marii Koburg. 

 Z Rumunii wróciłyśmy 25 marca w towarzy-
stwie maskotki rumuńskiej – rybki Fifi , która od razu 
podbiła nasze serca.  

Nina Gruber
koordynator projektu

fotorelacja na okładce 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Maz. na Comeniusie w Rumunii

Miesiąc kwiecień w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Umiastowie obfi tował w wy-
darzenia interesujące i ciekawe.

W tegorocznym konkursie „Warszawska Syrenka” 
Nikola Kułakowska, uczennica klasy pierwszej zajęła 
drugie miejsce, a wyróżnienie otrzymała uczennica 

klasy drugiej Aleksandra Baranek. Również udział 
w konkursie rysunkowym ,,Jan Paweł II Święty” przy-
niósł naszym uczniom sukces. Trzecie miejsce zdobyła 
Daria Leśniewska z klasy pierwszej. Wyróżnienie z tej 
klasy otrzymała Krystyna Albińska, a z klasy drugiej 
Zofi a Kubowicz, Urszula Mazurek-Zacharek i Jakub 

Kwietniowe wydarzenia w SP w Umiastowie
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Teoretycznie każdy w Polsce wie, że nie wolno 
sprzedawać alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. Ale jak 
pokazują statystki po raz kolejny mamy do czynienia 
ze znaną maksymą „teoria teorią a praktyka i tak po-
kazuje co innego”.

Dlaczego więc teoria nie może iść w parze z prakty-
ką szczególnie w tej, jakże ważnej kwestii?

Aby teoria mogła iść w parze z dobrą praktyką 
potrzebna jest wrażliwość i współpraca trzech stron: 
sprzedających alkohol, rodziców (opiekunów) i wszyst-
kich świadków widzących nadużycia w tej sferze.

Ta wrażliwość potrzebna jest szczególnie teraz, bo 
wraz z nadejściem okresu wiosenno-letniego zwięk-
sza się ilość punktów sprzedaży alkoholu, szczególnie 
niskoprocentowego.

Dlatego GKRPA w sposób szczególny chce uwrażli-
wić mieszkańców naszej gminy na problem sprzedaży 
alkoholu nieletnim.

Oprócz szkolenia dla sprzedawców, które odbyło 
się w kwietniu b.r., GKRPA planuje w najbliższym cza-
sie akcję informacyjno-edukacyjną w wielu wybranych 
punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy.

Nade wszystko jednak prosimy rodziców, opieku-
nów, wychowawców i wszystkich mieszkańców gminy 
o nie tolerowanie jakiejkolwiek formy alkoholu wśród 
nieletnich.

Nie jest prawdą, że nic nie możemy zrobić. Możemy 
zwracać uwagę sprzedawcą, możemy dać wyraźnie do 
zrozumienia, że się nie zgadzamy na taki proceder. 
Przede wszystkim jednak możemy dawać dobry przy-
kład nie częstowania alkoholem nieletnich.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 
za trzeźwość młodego pokolenia, a w dalszej perspek-
tywie za trzeźwość społeczności, w której żyjemy.

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Odpowiedzialność i troska

KALENDARIUM IMPREZ W UŚMIECHU

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
17-18 maja – godz. 10.00– Turniej GO o Puchar 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
18 maja – niedziela – godz. 16.00– Spotkanie o 

tematyce misyjnej połączone z projekcją fi lmu „Ki-
beho” w reż. Agnieszki Dzieduszyckiej-Manikowskiej 
prowadzone przez Fundację SALVATTI.

25 maja – niedziela – godz. 7.00-21.00 – Lokal 
wyborczy – Wybory do Europarlamentu

31 maja sobota godz. 14.00– Festyn Rodzinny z 
okazji Dnia Dziecka. Plac przy Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim

Filia w Józefowie
18 maja -niedziela - godz. 16.00 - Wieczorek ta-

neczny dla Seniorów, wstęp 12 zł
25 maja – niedziela – godz. 7.00-21.00 – Lokal 

wyborczy – Wybory do Europarlamentu
26 maja - poniedziałek -godz. 18.00 – Koncert 

z okazji Dnia Matki

Filia w Broniszach
17 maja– sobota godz. 15.00 – 19.00 zaprasza-

my na Majówkę w Broniszach. W programie gry, za-
bawy konkursy dla dzieci oraz występy dzieci uczest-
niczących w zajęciach

25 maja – niedziela – godz. 7.00-21.00 – Lokal 
wyborczy – Wybory do Europarlamentu

Napiórkowski. Cieszy nas fakt, że uczniowie naszej 
szkoły aktywnie i z sukcesami uczestniczą w wydarze-
niach kulturalnych na terenie gminy.

Z powodu przerwy wiosennej przesunął się termin 
obchodów Święta Ziemi i w naszej szkole świętowa-
liśmy go 30 maja. Klasa druga pod kierunkiem Pani 
Beaty Truszkowskiej  zaprezentowała inscenizację pt. 
,,Jaś i Małgosia w wersji proekologicznej”. Uczniowie 
przedstawili zebranym potrzeby naszej planety i spo-
soby jej ochrony. W ramach troski o nasze środowisko 
i zgodnie z radami zawartymi w przedstawieniu, wy-
braliśmy się na teren znajdujący się przy szkole, by 

pozbierać śmieci. Byliśmy zadowoleni, bo okazało się, 
że było ich niewiele, co może świadczyć, że wszyscy 
coraz bardziej na co dzień szanujemy Ziemię i miej-
sca, w których żyjemy.

Z wielką radością i przejęciem, dzieci w tym dniu 
zagospodarowały niewielkie poletka doświadczalne, 
które przygotowali dla nich wcześniej tatusiowie. Na 
pewno pierwsze roślinki będą oczekiwane z niecier-
pliwością, witane z radością i wnikliwie obserwowa-
ne przez małych przyjaciół planety Ziemi ze szkoły 
w Umiastowie.

Jadwiga Bieńkowska
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PAGINAKOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

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
ul. Poznańska 167A               
17:00 – 18:00
Konsultacje indywidualne 
z terapeutą
18:00 – 20:00
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych początkują-
cych
Zajęcia z terapeutą
Filia DK Uśmiech w Józefowie
16:30 – 20:30
Spotkania z terapeutą 
dla osób z długim stażem abstynenckim
(alkohol, narkotyki, hazard i inne)

WTOREK
16:00 – 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. 1800-1930

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…
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KĄCIK ADOPCYJNY

Kącik adopcyjny
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt 

FoksFoks AmorekAmorek MonaMona MiłekMiłek AstorAstor

IzaIza HektorHektor LimekLimek CezaryCezary BrysiekBrysiek

ArtekArtek SawaSawa OkruszekOkruszek BabinkaBabinka LusiaLusia

Jak postępować  w przypadku zaginięcia, znalezie-
nia psa:

1. Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Maz., podając dokład-
ne dane dotyczące zaginięcia, (datę, opis psa) oraz 
swoje dane. (22) 731-32-37

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

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






