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Felicje 2015
Doroczna uroczystość wręczenia honorowej na-

grody naszego miasta i gminy FELICJI 2015 odbyła 
się 12 czerwca w Hotelu Lamberton. Nagroda ta 
nadawana jest osobom i instytucjom zasłużonym 
dla rozwoju Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. 
Na wniosek kapituły Rada Miejska przyznała w tym 
roku nagrodę Pani Agnieszce Przybyszewskiej –
w kategorii „osoba”; oraz dla Koła Gospodyń Wiej-
skich w Święcicach – w kategorii „instytucja”.

Przyznając tę nagrodę władze samorządowe 
Miasta i Gminy na czele z Burmistrzem, chcą wyra-
zić podziękowanie wyróżnionym osobom i instytu-
cjom za pracę i oddanie jakie okazali naszemu mia-
stu i gminie.
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1. Podpisano umowy:
 z wykonawcą: BYŚ Wojciech Byśkiniewicz z sie-

dzibą w Warszawie na odbiór i zagospodarowanie (od-
zysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nie-
ruchomości na których znajdują się domki letniskowe 
i innych nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wy-
poczynkowym na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto: 8.003.836,80 zł

 z wykonawcą: Zakład Instalacyjny i Remontowo
-Budowlany Roman Zwierzchowski w miejscowości 
Zgorzała na budowę i przebudowę sieci wodociągo-
wo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości 
Wolica Gmina Ożarów Mazowiecki, w ramach dzia-
łania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglome-
racjach powyżej 15 tyś RLM”, objętego Programem 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013, współfinansowanego z Funduszu Spójności

za cenę ofertową brutto: 426.938,60 zł

 z wykonawcą: PPUH OKNO-BUD Krzysztof Bia-
łobrzeski z siedzibą w Sochaczewie nabudowę sce-
ny widowiskowej w Ołtarzewie w ramach projektu 
pn.: „Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki poprzez rozbudowę obiektów 
instytucji kultury” współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych
i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Dzia-
łanie 6.1 Kultura Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

za cenę ofertową brutto: 500.000,00 zł

 z wykonawcą: Konsorcjum: 1. Lider: Przedsię-
biorstwo Robót Inżynieryjnych INSBUD-BIS Rafał By-
strzycki z siedzibą w Pruszkowie, 2. Partner: Stani-
sław Bystrzycki INSBUD z siedzibą w Pruszkowie na 
wymianę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Duchnickiej 
w Duchnicach Gmina Ożarów Mazowiecki, w ramach 
działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglo-
meracjach powyżej 15 tyś RLM, objętego Programem 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 
współfinansowanego z Funduszu Spójności

za cenę ofertową brutto: 94.500,00 zł

 z wykonawcą: VILLA STUDIO Marek Perkowski 
z siedzibą w Ołtarzewie na modernizację placówek 
szkolnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto cz. I: 135.547.14 zł
za cenę ofertową brutto cz. II: 102.756,89 zł

 z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz osób 
Paweł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na usługi uzu-
pełniające do umowy Nr RZP.272.32.31.2014 z dnia 
27 sierpnia 2014 r. dotyczące usług na dowóz trojga 
dzieci z Ożarowa Mazowieckiego do Szkoły Specjal-
nej Nr 251 w Warszawie przy ul. Bełskiej 5, w celu 
uczestnictwa uczniów w akcji „Lato w mieście”

za cenę ofertową brutto: 4.000,00 zł

 z wykonawcą: Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski S.A. IV Regionalne Centrum Korpora-
cyjne w Warszawie na usługę bankową polegającą 
na udzieleniu długoterminowego kredytu dla Gminy 
Ożarów Mazowiecki w wysokości 10.223.704,85 
zł na pokrycie deficytu występującego w roku 2015 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, poży-
czek i obligacji

za cenę ofertową: 1.399.541,56 zł

 z wykonawcą: Benedykt i Rafał Bródka „POL-
PLAN” Zakład Produkcji Plandek Sp.J. z siedzibą w Za-
mysłowie na dostawę i montaż namiotu mobilnego
w ramach projektu  pn. „Poprawa atrakcyjności oferty 
kulturalnej Gminy Ożarów Mazowiecki poprzez rozbu-
dowę obiektów instytucji kultury”, współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Priorytetu VI Wykorzystanie walorów natu-
ralnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 
Działanie 6.1. Kultura Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

za cenę ofertową brutto: 221.400,00 zł

 z wykonawcą: ACTIVA Longin Witkowski z sie-
dzibą w Łodzi na modernizację boiska przy Gimna-
zjum w Płochocinie Gmina Ożarów Mazowiecki 

za cenę ofertową brutto: 298.344,11 zł

 z wykonawcą: Przemysław Gruszka home&service 
w miejscowości Kunów na wykonanie przydomowych 
oczyszczalni hydroponicznych na terenie Gminy Oża-
rów Mazowiecki do oczyszczania ścieków socjalno-by-
towych w gospodarstwach indywidualnych w ramach 
programu – Program budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

za cenę ofertową brutto za 1 szt. oczyszczalni: 
15.006,00 zł

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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Dom Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim

 28 maja Spektakl teatralny dla dzieci pt: „Baj-
ka o dobrej czarownicy” w wykonaniu nowo powsta-
łej grupy teatralnej dla dorosłych działającej w Domu 
Kultury „Uśmiech”

 29 maja Dyżur pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy w Błoniu

 30 maja Dzień sportowy na os. Mickiewicza
 31 maja Dzień Dziecka – piknik rodzinny pt.: 

„Miasteczko Uśmiechu”
 8 czerwca Występ dzieci z grupy teatralnej na 

zakończenie roku kulturalnego
 12 czerwca Uroczysta Gala przyznania Na-

grody Honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki - Felicji 
2015

 12, 19, 26 czerwca Dyżur pracowników Powia-
towego Urzędu Pracy w Błoniu

 14 czerwca Dni Ożarowa Mazowieckiego
 21 czerwca Szafing

 28 czerwca Wieczorek taneczny dla seniorów
 29 czerwca – 3 lipca Akcja „Lato z Uśmie-

chem”
 18 lipca Discopolowanie – impreza plenerowa 

w m. Kręczki Kaputy
 28 lipca – 3 sierpnia III Międzynarodowy Festi-

wal Folkloru – Ożarów Mazowiecki 2015
 7, 14 sierpnia Dyżur pracowników Powiatowe-

go Urzędu Pracy w Błoniu
 11 sierpnia spotkanie słuchaczy Uniwersytetu 

III Wieku

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie
 1 czerwca Dzień Dziecka. Impreza plenerowa.
 6 czerwca Spotkanie Koła Niewidomych
 13-17 lipca Akcja „Lato z Uśmiechem”

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach
 28 maja Zakończenie roku kulturalnego
 6-10 lipca Akcja „Lato z Uśmiechem”  

KULTURA

(wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwo-
ty zabezpieczonej w budżecie Gminy tj. 150.000,00 zł)

 z wykonawcą: Konsorcjum: 1. Lider: DOMBRUK 
Tomasz Bończak Sp. J. z siedzibą w Ożarowie Ma-
zowieckim, 2. Partner: DOMBRUK Tomasz Bończak 
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na przebudowę 
ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim 

za cenę ofertową brutto: 1.049.925,82 zł

 z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz osób Pa-
weł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na dowóz dzieci 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazo-
wiecki do placówek szkolno-wychowawczych w roku 
szkolnym 2015/2016

za cenę ofertową brutto: 372.807,36 zł

 z wykonawcą: ”ŻAK” Michał Szymaniak z siedzi-
bą w Duchnicach na dowóz dzieci z terenu Gminy Oża-
rów Mazowiecki do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, 
na pływalnię oraz na zawody sportowe w ramach Ma-
zowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i inne konkursy 
międzyszkolne w roku szkolnym 2015/2016

za cenę ofertową brutto: 225.357,60 zł

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

 opracowanie dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi 
Ołtarzew Gmina Ożarów Mazowiecki

 opracowanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej przebudowy Pływalni Miejskiej przy ul. 
Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim (postępowanie 
anulowano)

 dostawę energii elektrycznej czynnej dla grupy 
zakupowej pod przewodnictwem Gminy Ożarów Ma-
zowiecki

 przebudowę ul. Sowińskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim

 budowę zbiornika wody czystej na SUW Świę-
cice ul. Źródlana Gmina Ożarów Mazowiecki (postę-
powanie powtórzone)

 świadczenie usług w zakresie wykonywania 
lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki za częściowa odpłatnością 
Gminy Ożarów Mazowiecki (postępowanie powtó-
rzone)

 budowę GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim
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Uchwały podjęte na XI sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 25 czerwca 2015 r.

1) Uchwała Nr XI/80/15 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr XI/81/15 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

3) Uchwała Nr XI/82/15 w sprawie wysokości 
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, klu-
by dziecięce lub zatrudniających dziennych opieku-
nów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

4) Uchwała Nr XI/83/15 w sprawie powołania 
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 
do sądów powszechnych.

5) Uchwała Nr XI/84/15 w sprawie przyjęcia 
oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów 
Mazowiecki za rok 2014.

6) Uchwała Nr XI/85/15 w sprawie rozpatrze-
nia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Oża-
rów Mazowiecki za 2014 rok.

7) Uchwała Nr XI/86/15 w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckie-
go za 2014 rok.

8) Uchwała Nr XI/87/15 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Kręczkach.

9) Uchwała Nr XI/88/15 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Kręczkach.

10) Uchwała Nr XI/89/15 w sprawie nabycia 
w drodze umowy darowizny działki położonej w obrę-
bie SHR Wolica.

11) Uchwała Nr XI/90/15 w sprawie odpłat-
nego nabycia nieruchomości położonej w Wierucho-
wie.

12) Uchwała Nr XI/91/15 w sprawie ustano-
wienia służebności gruntowej na nieruchomości po-
łożonej w Kaputach, gminie Ożarów Mazowiecki.

13) Uchwała Nr XI/92/15 w sprawie ustano-
wienia służebności przesyłu na nieruchomości poło-
żonej w Umiastowie, gminie Ożarów Mazowiecki.

14) Uchwała Nr XI/93/15 w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXIX/380/13 Rady Miejskiej w Ożaro-
wie Mazowieckim z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Doma-
niewek, gmina Ożarów Mazowiecki.

15) Uchwała Nr XI/94/15 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXI/209/12 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ożaro-
wa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew, 
zmienionej uchwałą Nr LXI/587/14 Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 listopada 2014 r.
i uchwałą Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 26 lutego 2015 r.

16) Uchwała Nr XI/95/15 w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Ożarów Mazowiecki.

17) Uchwała Nr XI/96/15 w sprawie określe-
nia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właści-
ciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.

18) Uchwała Nr XI/97/15 w sprawie określe-
nia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

19) Uchwała Nr XI/98/15 w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki w 2015 roku.

20) Uchwała Nr XI/99/15 w sprawie przeka-
zania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie skargi Pana Andrzeja Wójcika na Uchwa-
łę nr 410/06 Rady Miejskiej z dnia 28.03.2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla ob-
szaru Duchnice –Ołtarzew.

21) Uchwała Nr XI/100/15 w sprawie udzie-
lenia odpowiedzi na wezwanie Pana Zbigniewa Gry-
glasa oraz Pana Krzysztofa Kossowskiego do usu-
nięcia niezgodności z prawem Uchwały LI/503/14 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia
24 kwietnia 2014 r.

22) Uchwała Nr XI/101/15 w sprawie utwo-
rzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego ob-
wodu głosowania w Domu Opiekuńczo-Leczniczym
w Pilaszkowie.
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Uchwały podjęte na XII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 28 lipca 2015 r.

1) Uchwała Nr XII/102/15 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr XII/103/15 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98,
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (po-
kój nr 108).

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 6 września 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
ds. referendum

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 
r., poz. 318), w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –  Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 
poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji ds. 
referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz
o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w gminie Ożarów Mazowiecki w referen-
dum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.:

NR
OBWODU

GRANICE OBWODU
SIEDZIBA OBWODOWEJ 

KOMISJI DS. REFERENDUM

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

Przedszkole nr 1
w Ożarowie Mazowieckim,             

ul. Ożarowska 34 (wejście A)

2
RSM Bloki – Floriana (nieparzyste 7), Józefa Poniatowskiego (parzyste 2), Obrońców Warszawy 
(nieparzyste od 19 do 27), Poznańska (parzyste od 290 do 294).

Gimnazjum
w Ożarowie Mazowieckim,

ul. Szkolna 2

3
RSM Bloki – Floriana (nieparzyste 3-3A; parzyste 8), Obrońców Warszawy (nieparzyste od 7 do 17), 
Ożarowska (parzyste od 2 do 42), Poznańska ( parzyste od 282 do 288).

Przedszkole nr 1       
 w Ożarowie Mazowieckim,           

 ul. Ożarowska 34 (wejście B)

4

Osiedle Zientarówka – Aksamitna, Daleka, Dobra, Floriana (nieparzyste od 15 do 19, parzyste od 
16 do 20), Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Józefa Poniatowskiego (od 10 do 61), Juliusza 
Kossaka, Jutrzenki, Krzywa, Księstwa Warszawskiego, Mała, Nadbrzeżna ( nieparzyste od 1 do 
13,parzyste od 2 do 14 C), Partyzantów (parzyste od 2 do 34), Perłowa, Polna, Prosta (od 1A do 
14A), Robotnicza (nieparzyste od 1 do 9, parzyste od 2 do 6), Rumiana, Wiejska, Wolności, Zacho-
dzącego Słońca, Zgody. 

Szkoła Podstawowa nr 1                               
w  Ożarowie Mazowieckim,            

ul. Szkolna 2

5

Osiedle Zientarówka – Gen. Henryka Dąbrowskiego, Gen. Kazimierza Pułaskiego, Józefa Ponia-
towskiego (od 1 do 9A), Józefa Wybickiego, Kapucka , Kubusia Puchatka, Muzyczna, Nadbrzeżna 
(nieparzyste od 23 do 29, parzyste od 18 do 30A), Pallotyńska, Poznańska (od 296 do 328 A), 
Prosta (od 20 do 23), Robotnicza (nieparzyste od 15 do 29; parzyste od 8 do 22), Rolna, Romana 
Dmowskiego, Szkolna, Władysława Sikorskiego, Wojciecha Korfantego, Wrzosowa. 

Przedszkole /modułowe/              
 w Ożarowie Mazowieckim,

 ul. Szkolna 3

6
Osiedle Franciszków – Floriana (parzyste – 2), Kolejowa, Konotopska, Ożarowska (nieparzyste od 1 
do 35), Poznańska (nieparzyste od 135 do 173; parzyste od 230 do 278), Strażacka (nieparzyste 
od 1 do 5).

Dom Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim,

ul. Poznańska 165
(sala widowiskowa)
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7
Osiedle Franciszków – 3-go Maja, Adama Mickiewicza (nieparzyste od 1 do 13; parzyste od 2 do 
14), Cicha, Marii Konopnickiej, Nieznana, Niska, Poznańska (nieparzyste od 183 do 229), Spacero-
wa, Spokojna, Strażacka (parzyste od 4 do 6), Wincentego Majewskiego.

Dom Kultury „Uśmiech”                 
 w Ożarowie Mazowieckim,            

ul. Poznańska 165
(sala klubowa 109)

8

Osiedle Mickiewicza – 11-go Listopada, Adama Mickiewicza (nieparzyste od 17 do 51; parzyste 
od 16 do 58), Bolesława Prusa, Dobrogórska, Duchnicka, Graniczna, Janusza Kusocińskiego, Kon-
waliowa, Mikołaja Kopernika, Parkietowa, Przejazdowa, Stefana Żeromskiego, Wincentego Witosa, 
Wiśniowa, Zielna.

PNOS w Ożarowie 
Mazowieckim,           

ul. Żeromskiego 3

9

Osiedle Ołtarzew – 1-go Maja, Henryka Sienkiewicza, Jana Kilińskiego, Jana Zamoyskiego, Józefa 
Hallera, Józefa Sowińskiego, Lipowa, Mazowiecka, Parkowa, Poznańska (nieparzyste od 231 do 
241; parzyste od 330 do 374), Stanisława Kierbedzia, Tadeusza Kościuszki, Umiastowska, Wła-
dysława Reymonta.

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim,           

ul. Lipowa 11
(sala gimnastyczna)

10
Ożarów Maz. – Kręta, Poznańska (nieparzyste od 89 do 121,od 125 do 125 F, od 127 do 127 A; 
parzyste od 134 do 224), Strzykulska (parzyste od 18 do 24), Zatorze. 

Starostwo Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego,

ul. Poznańska 129/133

11

Duchnice – Aleksandry, Architektów, Asnyka, Baczyńskiego, Boczna, Broniewskiego, Brzegowa, Ce-
ramiczna, Duchnicka, Gałczyńskiego, Geodetów, Imbirowa, Jadwigi Modrzejewskiej, Kochanowskie-
go, Korczaka, Księgowych, Nadziei, Orzeszkowej, Ożarowska, Poetów, Prawników, Rozłogi, Tuwima, 
Ustronna, Wacława Szczypy, Wincentego Witosa, Zielna, Żytnia.

Duchnice / Kuźnia/,
ul. Ożarowska 28/30

12

Domaniewek I – Południowa;
Koprki – Jaśminowa, Macieja Rataja, Nizinna, Poznańska; 
Ołtarzew – bł. Ks. Józefa Stanka, Brzegowa, Ceramiczna, Domaniewska, Duchnicka, Gołaszewska, 
Nizinna, Południowa, Poznańska, Stokrotki, Umiastowska, Wspólna. 

Szkoła Podstawowa nr 2
 w Ożarowie Mazowieckim            

ul. Lipowa 11
(szkolna stołówka)

13

Macierzysz – Mazowiecka, Podgrodzie, Poznańska, Sezamkowa, Sławęcińska, Sochaczewska, Sze-
ligowska, Szkolna, Wojska Polskiego;
Piotrkówek Duży – Świerkowa;
Szeligi – Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cichy Ogród, Cyprysowa, Czeremchy, Franciszki Marii Wit-
kowskiej, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa Droga, Klonowa, Sosnowa, Szeligowska, Wierzbowa;
Wieruchów – Jarzębinowa, Sochaczewska, Świerkowa, Wieruchowska.

Przedszkole Niepubliczne 
Macierzysz,  

  ul. Sochaczewska 89

14

Bronisze – Cisowa, Czereśniowa, Kręta, Kwiatowa, Morelowa, Nowa, Piastowska, Poznańska, Przy-
parkowa, Świerkowa;
Jawczyce – Bocznicowa, Gołąbkowska, Ogrodowa, Piastowska, Piwna, Poznańska, Przyparkowa, 
Rajdowa, Sadowa, Wąska, Wojska Polskiego, Wspólna Droga;
Konotopa – Fiołkowa, Leszowa, Mokra, Piastowska, Piwna, Przyjaźni, Rajdowa, Różana, Topolowa, 
Uskok, Zakręt, Żytnia;
Mory – Biedronki, Krańcowa, Królowej Marysieńki, Miła, Niecała, Poznańska, Wojska Polskiego, 
Wspólna Droga.

Filia D.K. Uśmiech Bronisze,   
  ul. Przyparkowa 15

15

Kaputy – Rolna, Sochaczewska, Tęczowa, Umiastowska, Willowa Aleja, Wygodna, Zaciszna;
Kręczki – Azalii, Begonii, Chabrowa, Dziewanny, Draceny, Koniczyny, Liliowa, Lucerny, Łubinowa, 
Macierzanki, Magnolii, Niezapominajki, Pokrzywy, Polnych Maków, Sasanki, Sochaczewska, Stor-
czyków, Tatarak, Tulipanów, Willowa Aleja, Zaciszna, Żyzna;
Piotrkówek Mały – Pogodna, Strzykulska;
Pogroszew – Energetyczna, Macieja Rataja, Nowowiejska;
Pogroszew Kolonia – Cichy Zakątek, Górna, Macieja Rataja, Nowowiejska, Polowa, Pruszkowska;
Strzykuły – Dereniowa, Głogowa, Orzechowa, Józefa Poniatowskiego, Sochaczewska, Srebrzysta 
Aleja, Strzykulska;
Umiastów – Bolesława Chrobrego, Leszczynowa, Nowowiejska, Okrężna, Szyszkowa, Umiastowska.

Szkoła Podstawowa  
w Umiastowie,   

 ul. Umiastowska 74

16

Myszczyn – Graniczna, Jasna, Krótka, Letnia, Majowa, Nowowiejska, Wolska, Zaborowska;
Orły – Dolna, Hipoteczna, Łaźniewska, Zaborowska;
Pilaszków – Dolna, Marszewskiego, Nowowiejska (nieparzyste od 131 do 137, od 147 do 149, 
parzyste od 136 do 150), Piękna, Szczęśliwa, Wesoła, Wolska, Zaborowska;
Święcice – Kopytowska, Księżycowa, Łaźniewska, Michałowska, Piaskowa, Poznańska, Pozytywki, 
Rzeczna, Słoneczna, Stołeczna, Warszawska, Wiosenna, Zaborowska, Źródlana.

Szkoła Podstawowa  
w Święcicach,             

ul. Poznańska 541
(sala gimnastyczna)

17

Gołaszew – Długa, Domaniewska, Gołaszewska, Południowa, Rzeźbiarska, Wspólna;
Michałówek – Macieja Rataja, Michałowska, Poznańska;
Płochocin Wieś – Akacjowa, Długa, Gołaszewska, Michałowska, Poznańska, Stołeczna, Święcicka, 
Szafirowa;
Wolskie – Agrestowa, Górna, Malinowa, Michałowska, Wolska.

Szkoła Podstawowa  
w Święcicach,             

ul. Poznańska 541
(klasa lekcyjna

 na lewo od wejścia)

18 Józefów – Kasztanowa (parzyste od 2 do 14).
Filia D.K. Uśmiech Józefów,                      

ul. Fabryczna 15
(sala prób nr 10)
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Otwarcie Centrum Inicjatyw Społecznych „CIS przy Parku”

Już jest! 6 sierpnia o godz. 18.00 otwarte zosta-
ło Centrum Inicjatyw Społecznych w Ożarowie Ma-
zowieckim – instytucja wspierająca rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego oraz działające w Gminie 
organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne.

Podczas otwarcia obecni byli przedstawiciele 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, Urzędu 
Miejskiego oraz sołtysi, przewodniczący osiedli, 
członkowie organizacji pozarządowych i mieszkańcy 
Gminy.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kan-
clerz podkreślił podczas otwarcia, że „Centrum Ini-
cjatyw Społecznych to dowód, że dzięki współpracy, 
zaangażowaniu oraz determinacji Przewodniczące-
go Rady Miejskiej, władz Spółdzielni Mieszkanio-
wej oraz Gminy Ożarów Mazowiecki możliwe było 
powstanie tego miejsca. Otwarciem CIS chcemy 
zachęcić Mieszkańców do rozwinięcia działalności 

społecznej oferując przestrzeń do animacji środo-
wiska lokalnego. CIS jest dla Mieszkańców Gminy 
a formuła jego funkcjonowania jest nadal otwarta. 
Zapraszam serdecznie wszystkich do współpracy
i zgłaszania inicjatyw.” 

„CIS do doskonałe miejsce dla działania dla 
osób z zacięciem do społecznego działania, wo-
lontariuszy, animatorów działających w relacjach 
sąsiedzkich, inicjatyw gdzie na przeszkodzie rozwi-
nięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory 
brak zaplecza lokalowego. Chcemy, żeby Centrum 
stanowiło zaplecze dla działalności różnego rodzaju 
stowarzyszeń i organizacji, które nie posiadają włas-
nej siedziby. Pomieszczenia udostępnianie będą
w konkretnych terminach organizacjom prowadzącym 
warsztaty, szkolenia, treningi a także poradnictwo 
zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem”.

19 Józefów – Fabryczna, Lipowa, Kasztanowa (1).

Filia D.K. Uśmiech Józefów,                      
ul. Fabryczna 15

(sala taneczno- widowiskowa 
nr 12)

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

Szkoła Podstawowa 
w Płochocinie,                  
 ul. Lipowa 3

(od wejścia na lewo
- szeroki korytarz)

21

Osiedle Płochocin Południowy – Długa, Hetmańska, Lipowa, Mazowiecka, Mostowa, Ogrodowa, 
Partyzantów, Przemysłowa, Szeroka (nieparzyste od 1 do 17; parzyste od 2 do 18), Władysława Ło-
kietka, Włościańska, Zabytkowa (nieparzyste od 25 do 53; parzyste od 56 do 58), Zwierzyniecka;
Wolica – Aleja Róż, Dębowa, Jesionowa, Lipowa, Ogródkowa, Radosna, Rokicka, Za Lipami;
Płochocin – Urocza, Zabytkowa.

Szkoła Podstawowa 
w Płochocinie,                  
 ul. Lipowa 3

(od wejścia na wprost-
duży korytarz)

22
Obwód odrębny 
Dom Opiekuńczo-Leczniczy w Pilaszkowie

Dom Opiekuńczo-Leczniczy                   
w Pilaszkowie,             

 ul. Nowowiejska 137

Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i właściwe do głosowania korespondencyjnego.

UWAGA: Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 6 września 2015 r. (niedziela) będą otwarte
w godz. 6.00-22.00.

Burmistrz Paweł Kanclerz
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XIII Dni Ożarowa Mazowieckiego

Tegoroczne Dni Ożarowa Mazowieckiego moż-
na opisać jednym słowem „naj”, największa licz-
ba nominowanych do Honorowej Nagrody Miasta, 
najwięcej uczestników w biegach im. Błogosławio-
nego Ks. Józefa Jankowskiego oraz Janusza Kuso-
cińskiego oraz najlepszy i najdłuższy koncert fina-
łowy, kończący obchody.

Trzynaste już Dni Ożarowa Mazowieckiego zwy-
czajowo rozpoczął wieczór w trakcie którego, wręczo-
no laury Honorowej Nagrody Ożarowa Mazowieckie-
go w dwu kategoriach, „osoba” oraz „instytucja”. 
Do nagrody nominowani zostali, Pan Janusz Kęp-
czyński, Pani Henryka Radomska, Pani Agnieszka 
Przybyszewska, ks. Stanisław Drajczyk oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Święcicach. „Felicję” w ka-
tegorii „osoba” odebrała Agnieszka Przybyszewska 
zgłoszona przez grupę 50 mieszkańców a w kategorii 
„instytucja” uhonorowano Koło Gospodyń Wiejskich 
zgłoszone przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. 
Pani Agnieszka Przybyszewska jest animatorką kultu-
ry, organizatorem m.in. „Orszaku Trzech Króli” przy-
ciągającego każdego roku rzesze widzów. Istniejące 
od ponad 50 lat Koło Gospodyń Wiejskich wspiera 
lokalną społeczność nie tylko w przedsięwzięciach 
kulturalnych ale również szkoląc z zakresu gospodar-
stwa domowego i przedsiębiorczości. 

Sobota tradycyjnie już jest dniem sportu, w trak-
cie którego, królują biegi. Pierwszy z nich odbywający 
się po raz dziewiąty to Bieg Trzeźwości im. Błogosła-
wionego Ks. Józefa Jankowskiego. Bieg główny im. 

Janusza Kusocińskiego słynie z atrakcyjnych nagród
i z całą pewnością to jeden ale nie jedyny powód 
jego ogromnej popularności. Do Ożarowa przyjechali 
zawodnicy nie tylko z Polski. Tegorocznym zwycięzcą
w kategorii open został obywatel Ukrainy Sergiej 
Rybak, który dystans 10 km pokonał w niecałe 33 
minuty. Najlepszym wynikiem spośród mieszkańców 
Ożarowa mógł pochwalić się  Rafał Stankowski a naj-
szybszą Ożarowianką została Agnieszka Kieszek. 

Trzeci dzień obchodów rozpoczął się uroczystą 
Mszą Świętą w intencji mieszkańców Gminy w asy-
ście Pocztów Sztandarowych wszystkich Szkół Gminy 
Ożarów Mazowiecki, celebrowaną przez proboszcza 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. Stanisława Za-
rosę. Uroczystego otwarcia festynu na boiskach par-
ku w Ołtarzewie dokonał Burmistrz Paweł Kanclerz 
wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrze-
jem Cichalem oraz radnymi gminnymi i powiatowymi. 
Tuż po ceremonii otwarcia rozdano nagrody w kon-
kursie ortograficznym „O Pióro Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego”. Burmistrzowie wspólnie z Radnymi 
zakończyli akcję „Tydzień czytania dzieciom” odczyta-
niem z estrady wiersza „Ptasie Radio” Juliana Tuwi-
ma. Przed coraz liczniej gromadzącą się publicznoś-
cią zaprezentowali się rodzimi artyści z Domu Kultury 
Uśmiech. Druga część koncertu rozpoczął zielonogór-
ski kabaret Nowaki. Artyści kabaretu są lubiani za 
oryginalny sposób poruszania tematyki obyczajowej  
Tuż po Nowakach na scenie pojawiła się grupa Vi-
deo, grająca cieszącą się dość dużą popularnością 

– tak o funkcjonowaniu CIS mówił do zebranych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cichal.

Główne cele Centrum Inicjatyw Społecznych to:
 udostępnianie zaplecza lokalowego na rzecz 

podmiotów działających w sferze aktywizacji miesz-
kańców Gminy Ożarów Mazowiecki,

 inspirowanie i wspieranie działań na rzecz 
społeczności lokalnej

 promowanie aktywnych postaw społecznych
 wspieranie ludzi w procesie samoorganizowa-

nia się  
Lokal przy ul. Poznańskiej 292 (w parku, obok 

Apteki), w którym znajduje się Centrum został zaad-
aptowany do tego celu dzięki współfinansowaniu ze 
środków unijnych. 

Na terenie Centrum dostępny jest zasięg bez-
płatnego Internetu Wi-Fi. Niebawem pojawi się stro-
na internetowa CIS oraz profil na FB.

Administratorem Centrum Inicjatyw Społecznych 
jest Dom Kultury „Uśmiech”.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i aktyw-
nej współpracy w tworzeniu Centrum Inicjatyw Spo-
łecznych, dzielenia się pomysłami, pasjami i przed-
stawiania inicjatyw, które warto zrealizować w tym 
miejscu.

Centrum Inicjatyw Społecznych
ul. Poznańska 292
05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. 22 292 61 61
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Dzień sportu w Ożarowie Mazowieckim

W dniu 13 czerwca 2015 r. odbył się DZIEŃ 
SPORTU. Organizatorami Dnia Sportu byli Urząd 
Miejski w Ożarowie Mazowieckim, Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim, Klub 
Sportowy „1”, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim, Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz Rada 
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożaro-
wie Mazowieckim i Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł 
Kanclerz objął patronatem honorowym imprezę, a Par-
tnerem Biegu był Powiat Warszawski Zachodni. 

Komentatorem zawodów był redaktor Paweł Zięba.
Dzień Sportu rozpoczął się o godzinie 9.30, o go-

dzinie 9.45 odbył się Bieg Trzeźwości im. Błogosła-
wionego Ks. Józefa Jankowskiego na dystansie 2500 
m. W biegu tym nie liczyła się klasyfikacja, lecz poko-
nanie dystansu. W tym samym czasie rozpoczęły się 
konkursy i zabawy sprawnościowe dla dzieci i rodzin 
prowadzone przez nauczycieli wychowania fizyczne-
go. Następnym punktem obchodów Dnia Sportu był 
wspólny wymarsz Nordic Walking. Od godziny 10.20 
do 12.00 miały miejsce biegi dla dzieci i młodzieży na 
dystansach od 200m do 1500m. Wśród uczestników 
Biegu Trzeźwości i wspólnego wymarszu Nordic Wal-
king rozlosowano upominki.

Dokładnie w południe Burmistrz Ożarowa Mazo-
wieckiego Pan Paweł Kanclerz, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowie-

ckim oraz najstarszy uczestnik biegu złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Janusza Kusocińskiego. 

Bieg główny trasą atestowaną przez Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki rozpoczął się o godzinie 12.15, 
najlepszym okazał się Sergiej Rybak (Ukraina) – 32 
min. 41 sek.; 2. Pawło Werecki (Ukraina) – 32 min. 42 
sek.; 3. Andrzej Starzyński (Ukraina) – 32 min. 44 sek 
Najlepszą zawodniczką z Ożarowa Mazowieckiego była 
Agnieszka Kieszek, wśród mężczyzn triumfowali Rafał 
Stankowski oraz Piotr Lipianoga. W XXVII Biegu im. 
Janusza Kusocińskiego czasy zawodnikom mierzone 
były metodą elektroniczną. Wszyscy zawodnicy biorący 
udział w zawodach otrzymali pamiątkowy medal.

Po godzinie 14.00 odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród dla najlepszych uczestników XXVII 
Biegu im. Janusza Kusocińskiego.

Dzień sportu zakończył się wspólnym kibicowa-
niem podczas meczu piłkarskiego Polska – Gruzja, 
który wspólnie mogliśmy oglądać na dużym telebimie 
rozstawionym w centralnym miejscu obchodów Dnia 
Sportu.

Tym, którzy przyczynili się do organizacji zawo-
dów, przedstawicielom klubów sportowych, instytu-
cji i wolontariuszom oraz fundatorom nagród składa-
my serdeczne podziękowania.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Ożarowie Mazowieckim.

Fotorelacja wewnątrz numeru

Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Ożarów Mazowiecki 2015

W tym roku po raz kolejny Dom Kultury „Uśmiech” 
był organizatorem Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru – Ożarów Mazowiecki 2015. Była to już 
trzecia edycja wyjątkowego wydarzenia kulturalne-
go, któremu patronuje od samego początku Pan Pa-
weł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. 

Współorganizatorami festiwalu byli: Pan Jan Żychliń-
ski – Starosta Warszawski Zachodni oraz Pan Tade-
usz Złotkowski – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ożarów”.

Festiwal odbył się w dniach: 28 lipca – 3 sierpnia 
br. Tym razem nasze zaproszenie przyjęły zespoły:

muzykę pop rockową. Ożarowskie obchody zakończył 
oczekiwany i przyjęty gromkimi brawami występ jed-
nego z najważniejszych zespołów w historii polskiej 
muzyki. Dżem bo nim tu mowa zagrał niemalże dwu-
godzinny koncert przyciągając i łącząc trzy pokolenia 
słuchaczy. Gorące podziękowania dla Domu Kultury 

Uśmiech i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji czyli 
organizatorów Dni Ożarowa oraz obsłudze z Zakładu 
Usług Komunalnych.

Leszek Tokarczyk

Fotorelacja wewnątrz numeru
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„Sztuka akceptacji”

Gdyby tak zmienić kształt nosa, obwód tali, 
może wzrost… Któż z nas nie marzy czasem
o idealnym wyglądzie? Niewielki problem, jeżeli do-
konanie zmian leży w zasięgu naszych skromnych 
możliwości. Gorzej, gdy w realizacji takich marzeń 
pomóc może jedynie czarodziejskie zaklęcie. 

Trudna sztuka umiejętności akceptacji własne-
go wyglądu stała się myślą przewodnią dla spek-
taklu teatralnego, zaprezentowanego przedszkola-
kom z okazji Dnia Dziecka przez Teatr Nauczycieli 
z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim. 

TIPOPLASTIKA z Serbii, AL NUR z Izraela, GRANDINĖLĖ 
z Litwy. Z przyczyn od nas niezależnych nie dojechał 
do nas zespół KUPALINKA z Białorusi, ale świetnie 
zaprezentowały folklor białoruski zaproszone w za-
stępstwie zespoły: KALINKA i WERWOCZKI. Oczywi-
ście nie mogło zabraknąć naszego zespołu ludowego 
„Ożarowiacy” z Domu Kultury „Uśmiech”.

Pierwszego dnia festiwalu delegacje zespołów 
spotkały się z przedstawicielami władz, m.in. z Pa-
nem Pawłem Kanclerzem – Burmistrzem Ożarowa 
Mazowieckiego oraz Panem Andrzejem Cichalem – 
Przewodniczącym Rady Miejskiej. Wieczorem odbył 
się koncert inauguracyjny w Józefowie, na terenie 
przylegającym do naszej filii. Zespoły dały wspania-
ły występ i tym samym rozbudziły apetyt wszystkich 
miłośników folkloru na kolejne dni.

Następnego dnia festiwal zawitał do Centrum 
Kultury w Błoniu. W piątek zespoły koncertowały po 
raz pierwszy w Lesznie, gdzie występy artystów zo-
stały niezwykle ciepło przyjęte przez zgromadzoną 
publiczność. Błonie i Leszno to partnerzy w naszym 
przedsięwzięciu.

W sobotnie popołudnie uczestnicy festiwalu 
spotkali się w Julinku na integracji. Wspólnie uczyli-
śmy się ludowych pieśni, przyśpiewek i tańców. Mło-
dzież miała również okazję „rywalizować” na arenie 
sportowej. Szczególnym akcentem tego dnia było 
wspomnienie bohaterów Powstania Warszawskiego. 
O godzinie 17 uczciliśmy pamięć poległych Powstań-
ców chwilą ciszy.

W ramach integracji zorganizowaliśmy również 
Dzień Polski, na który panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich ze Święcic i Piotrkówka Małego przygotowały 
tradycyjne potrawy polskie. Nasi zagraniczni przyja-
ciele zajadali się wspaniałymi pierożkami, bigosem, 
kopytkami, a także delektowali się sernikiem, kar-
patką, makowcem, których smak zapamiętają na 
długo. W ten sposób mogli poznać wspaniałą, pol-
ską kuchnię, a także naszą bogatą, kulinarną trady-
cję. Młodzież i dzieci z zespołu „Ożarowiacy” rów-
nież mieli okazję dowiedzieć się wielu, ciekawych 

informacji o innych krajach i narodach oraz nawiązać 
nowe znajomości i przyjaźnie.

W niedzielę, ostatniego dnia festiwalu, zgodnie
z przyjętą tradycją zespoły uczestniczyły w uroczystej 
mszy ekumenicznej w Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Ożarowie Mazowieckim. Po południu odbyła 
się parada ulicami Ożarowa Mazowieckiego. Nasi 
goście w barwnych strojach zachęcali mieszkańców 
Ożarowa do wspólnej zabawy.

Koncert finałowy odbył się na boisku na os. Flo-
riana. Po fantastycznych występach organizatorzy 
festiwalu wręczyli kierownikom zespołów pamiątko-
we statuetki, dyplomy i upominki.

Cieszymy się i odczuwamy dumę oraz zadowo-
lenie, że dzięki naszym staraniom Międzynarodo-
wy Festiwal Folkloru na stałe zagościł do Ożarowa
i zaprzyjaźnionych miejscowości na terenie Powiatu 
warszawskiego zachodniego. Jest to wspaniałe wyda-
rzenie kulturalne, które promuje Ożarów Mazowiecki 
w Polsce i poza jej granicami. Mieszkańcom naszej 
Gminy i wszystkim miłośnikom folkloru stwarza nie-
zwykłą okazję do poznania kultury ludowej innych kra-
jów i poszerzenia wiedzy na temat rodzimego folkloru. 
To również wspaniała okazja, aby uczestnicy festiwa-
lu mogli nawiązać nowe znajomości, poznać tradycję 
i historię swoich krajów. Na uwagę zasługuje również 
fakt, że dzięki takim inicjatywom stajemy się ambasa-
dorami naszej ojczyzny wśród zaproszonych gości.

Już dziś cieszymy się z IV edycji naszego festiwa-
lu, na którą serdecznie zapraszamy za rok.

Korzystając z okazji pragniemy podziękować 
sponsorom, którzy wsparli III Międzynarodowy Fe-
stiwal Folkloru – Ożarów Mazowiecki 2015. Byli 
nimi: Pfisterer, Peri, Delikatesy „U Bogusi”, Bejo 
Zaden, dr Gerard, Bittner, Planta Hotel Lamber-
ton, MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel. 

Viola Wściseł
instruktor Dom Kultury „Uśmiech”

Fotorelacja wewnątrz numeru
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Biblioteka dla dzieci

W lipcu Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim przeszedł gruntowny re-
mont. Młodych Czytelników powitają tu przede 
wszystkim kolorowe ściany, nowe, jasne regały wy-

pełnione książkami i zabawkami, krzesełka i pufy, 
na których można wygodnie usiąść podczas wybiera-
nia lektury oraz inne ciekawe elementy wystroju.

We wrześniu wracamy oczywiście z ulubionymi 
przez dzieci i młodzież zajęciami. W czwartki (od 
17.09.) w godzinach 17.00-18.00 spotykamy się
z najmłodszymi podczas „Czytania na Dywanie”, star-
szych zapraszamy już tradycyjnie w poniedziałki do 
Klubu „Planszomania” w godzinach 15.00-17.00. 

Zachęcamy nie tylko do odwiedzania placówki, ale 
też do śledzenia na bieżąco naszej strony interneto-
wej (również w nowej odsłonie) http://biblioteka.oza-
row-mazowiecki.pl oraz bibliotecznego Facebook’a.

Ewa Sobieraj
Biblioteka Publiczna  w Ożarowie Mazowieckim

Cała historia nie miała by pewnie miejsca, gdy-
by nie to, że pewnego dnia cztery ogromne słonie 
stwierdziły, że chcą być zupełnie inne niż są, czyli 
szczupłe i zgrabne. Tylko w jaki sposób taki cel 
osiągnąć? Zdesperowana rodzinka udała się po 
pomoc do dobrej wróżki, która wraz z trzema nieco 
szalonymi skrzatami mieszkała w pobliskiej chat-
ce. Urocza dama, mimo natłoku czarodziejskich 
obowiązków przyjęła niecodziennych gości i zgodzi-
ła się je w coś zamienić. Tylko w co? Tu intelektem 
postanowiły błysnąć skrzaty, warto w tym miejscu 
jeszcze raz nadmienić – nieco szalone. Ich propo-
zycje nie spotkały się z całkowitym uznaniem słoni, 
ponieważ a) żyrafy mają długie szyje – kłopotliwe 
w myciu, b) konie muszą ciągnąć ciężkie wozy i c) 
ptaki – mają pióra, przyczynę alergii słoniątka. Po 
długich rozważaniach słonie stwierdziły, że chcą 
zostać rybkami. Wróżka przystąpiła więc do przygo-
towania magicznej mikstury, po wypiciu której uda-
ło się zrealizować słoniowe marzenia o zgrabnej
i wiotkiej posturze.

Wydawałoby się, że cel został osiągnięty i to ko-
niec bajki. Niestety, to był dopiero początek kłopotów 
naszych bohaterów. Rybki, błąkając się po jeziorze, 
spotkały rybaków, którzy chcieli je złowić na kolację, 
a następnie niedźwiedzia, któremu głośno burczało
w brzuchu z wiadomej przyczyny. Jakby tego było 
mało, nad jeziorem latało jeszcze ptactwo wodne, 
które również miało ochotę schrupać jakąś rybkę. 

To wystarczyło, żeby pewne cztery rybki zatęskni-
ły za swoimi słoniowymi ciałami. Nie bacząc na ety-

kietę, w środku nocy udały się do dobrej wróżki, tym 
razem prosząc o przywrócenie dawnego wyglądu. Na 
szczęście udało się i jak to w bajkach bywa, wszyst-
ko skończyło się dobrze, a słonie, wróżka, skrzaty, 
rybki, ptaki, niedźwiedź, rybacy oraz energiczna bab-
cia-narrator mogli wykonać wspólny, radosny taniec 
– specjalnie dla wszystkich przedszkolaków.

Cóż… okazuje się, że nie zawsze to, co wydaje 
się nam idealne, takie jest w rzeczywistości. Więc 
może jednak lepiej na dobry początek zaakcepto-
wać siebie takimi, jakimi jesteśmy i najzwyczajniej 
w świecie – uśmiechnąć się. 

 
Pragniemy gorąco podziękować wspaniałej 

Publiczności: Zaproszonym Gościom, Dzieciom, Ro-
dzicom, oraz Personelowi Przedszkolnemu. 

 
Katarzyna Michrowska 

Iwona Marcinkowska 



Dnia 18 lipca 2015 przy ulicy Sochaczewskiej
w Kręczkach-Kaputach odbył się koncert muzyki Di-
sco Polo pod nazwą Discopolowanie. Impreza odbyła 
się pod Patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowie-
ckiego Pawła Kanclerza. Współorganizatorem impre-
zy był Dom Kultury „Uśmiech”. Patronat medialny 
objęła Telewizja Polsat – kanał Disco Polo Music. 
Na scenie wystąpili: Bobi, Akcent, Bayera, Bayer 
Full oraz Mario Bischin. Lider zespołu „Akcent” Ze-
nek Martyniuk zaśpiewał znane wszystkim utwory 

„Pszczółka Maja”, „Mała figlarka”, czy najnowsze 
hity: „Tańcząca w deszczu” , „Przez Twe oczy zielo-
ne”. Utwory „Wszyscy Polacy to jedna rodzina” czy 
„Majteczki w kropeczki” publiczność zaśpiewała ra-
zem z zespołem Bayer Full.  Gwiazda wieczoru Mario 
Bischin, artysta z Rumunii, zaśpiewał utwory, które 
zyskały popularność w Polsce, m.in.: „Morena”, Ma-
carena”, „Loca”.

Dziękujemy wszystkim za udział w imprezie i za-
praszamy za rok.

D I SCOPOLOWAN IE





DNI OŻAROWA MAZOWIECKIEGODNI OŻAROWA MAZOWIECKIEGO



Dzień
Sportu



INWESTYCJE
OŚWIATA

parterowy ciąg komunikacyjny i poprzeczne dwu-
kondygnacyjne bloki dydaktyczne, bez podpiwnicze-
nia, z dachami płaskimi i dwuspadowymi. W ten 
sposób powstanie ciekawa bryła z dziedzińcem
w środku do wykorzystania na apele, uroczystości 
lub zabawy.

Szkoła wyposażona zostanie w 16 miejsc par-
kingowych dla gości, 19 miejsc postojowych dla na-
uczycieli oraz 2 miejsca dla autobusów szkolnych. 
W zachodniej części działki powstanie boisko szkol-
ne do gry w piłkę nożną oraz trzytorowa bieżnia lek-
koatletyczna.

Łączne nakłady finansowe wyniosą ponad 7,2 
mln zł. Termin oddania budynku do użytkowania za-
planowano na maj 2016 r.

Największą inwestycją oświatową, która rozpo-
częła się jesienią 2014 r., jest budowa nowoczesnej 
szkoły podstawowej w Duchnicach, w kwartale ulic: 
Duchnicka, Orzeszkowej Poetów i Prawników, z głów-
nym wejściem od strony ul. Duchnickiej.

W szkole kształcić się  będzie ok. 270 dzieci. Bu-
dynek składać się będzie z 10 pracowni lekcyjnych 
na 24 uczniów każda, 2 laboratoriów językowych na 
15 uczniów każde, sali teatralnej, sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym, stołówki-
świetlicy wraz z zapleczem cateringowym, biblioteki, 
pomieszczeń administracyjnych, pomieszczeń sani-
tarnych, pomocniczych i technicznych.

Szkołę zaprojektowano jako budynek wielobry-
łowy o zróżnicowanej liczbie kondygnacji: podłużny 

     Stan w dniu 23 marca 2015 r. Stan w dniu 18 sierpnia 2015 r.

Nowe Przedszkole w Ożarowie Mazowieckim.
1 września 2015 r. 100 dzieci rozpocznie eduka-

cję przedszkolną w nowym budynku Przedszkola Nr 
1 w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Mickiewicza. 
Budowa przedszkola rozpoczęła się w marcu 2015 r. 
Przedszkole zaprojektowano jako budynek jednokon-

dygnacyjny, z czterema salami dydaktycznymi (każda 
posiadająca własną toaletę i zaplecze) i salą gim-
nastyczną. Posiłki dostarczane do przedszkola me-
todą cateringu będą przygotowywane w specjalnym 
pomieszczeniu. Nakłady finansowe wyniosły ponad 
2,6 mln zł. 

Stan w dniu 27 sierpnia 2015 r.



Zakończona została rozbudowa przedszkola w Jó-
zefowie przy ul. Kasztanowej 12 o dwie sale dy-
daktyczne oraz pomieszczenia personelu (pokój na-

uczycielski, gabinet lekarski, gabinet logopedy, dwa 
pokoje biurowe). Termin oddania budynku do użytko-
wania został zaplanowany na wrzesień 2015 r.

KULTURA

     Stan w dniu 23 marca 2015 r. Stan w dniu 18 sierpnia 2015 r.

Na terenie Parku Ołtarzewskiego postawiono na-
miot przeznaczony do organizowania dużych imprez, 
targów, wystaw oraz akcji promocyjnych. Zadanie 
zrealizowano z dofinansowaniem środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go 2007-2013.

Namiot – 21 sierpnia 2015 r.

ZDROWIE

Budowa filii przychodni zdrowia w Ożarowie Ma-
zowieckim po przeciwnej stronie ul. Konopnickiej. 
Budynek ma być częściowo podpiwniczony, 3-kon-
dygnacyjny z poddaszem użytkowym. W 2015 r.

został wykonany projekt budowlany i rozpoczną się 
prace ziemne. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Fi-
nansową zakończenie budowy planowane jest na 
2017 r. 

Wizualizacja budynku przychodni Aktualny widok działki pod przychodnię



BUDOWNICTWO KOMUNALNE

Trwa budowa 3-kondygnacyjnego komunalnego 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podda-
szem użytkowym w Józefowie. Obiekt będzie po-
siadał 54 lokale mieszkalne, bez podpiwniczenia, 
z dachem dwuspadowym i lukarnami doświetlają-
cymi pomieszczenia poddasza i zwiększającymi ich 
funkcjonalność. Dwa mieszkania na parterze będą 

specjalnie przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Cały teren wokół budynku będzie również przysto-
sowany dla osób niepełnosprawnych. Nakłady fi-
nansowe wyniosą ponad 5,0 mln zł. Termin odda-
nia budynku do użytkowania został zaplanowany na
grudzień 2017 r.

Stan w dniu 23 marca 2015 r. Stan w dniu 18 sierpnia 2015 r.

W sierpniu 2015 r. zakończono budowę 3-kon-
dygnacyjnego komunalnego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 
Poznańskiej 167E. Nakłady finansowe wyniosły pra-
wie 2,5 mln zł. Obiekt posiada 27 lokali mieszkal-
nych. 

  

      Stan w dniu 18 sierpnia 2015 r.

DROGI GMINNE

W 2015 r. przebudowano ul. Wiejską w Ożaro-
wie Mazowieckim za kwotę ok. 490 tys. zł oraz roz-

poczęto przebudowę ul. Szkolnej w Ożarowie Mazo-
wieckim za kwotę ponad 1,05 mln zł.

Ulica Wiejska przed przebudową Ulica Wiejska po przebudowie



        Ulica Szkolna przed przebudową Ulica Szkolna podczas przebudowy

SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

W 2015 r. zbudowano sieć kanalizacji sanitarnej 
w ul. Stołecznej w Płochocinie (odcinek o długości 
ok. 2,5 km od ul. Żurawiej do ul. Warszawskiej, z 
przyłączami ponad 6 km). Technika wykonania nie 
powodowała konieczności rozkopywania całej drogi, 

a jedynie wykonanie komór pod przecisk sterowa-
ny. Nakłady finansowe wyniosły ponad 3,5 mln zł. 
Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem środków 
pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2015 r. zbudowano i uruchomiono z dniem
1 lipca Gminny Punkt Zbierania Odpadów Proble-
mowych przy ul. Umiastow-
skiej w Umiastowie. Obiekt 
jest ogrodzony, szczelne po-
jemniki na odpady usytuowa-
ne są pod wiatą, od ul. Umia-
stowskiej dojeżdża się drogą 
utwardzoną kostką betono-
wą. Punkt czynny jest 5 dni 
w tygodniu – od wtorku do 
soboty. Zadanie zrealizowano 
z dofinansowaniem środków 
pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.



Sołtys/ Przewodniczący Zarządu Osiedla to bardzo ważna postać, to on jest łącznikiem pomiędzy Mieszkań-
cami i Gminą. Dlatego warto poznać swojego sołtysa/przewodniczącego zarządu osiedla.
Przygotowaliśmy specjalną wkładkę z informacjami o sołtysach i przewodniczących zarządów osiedli 
wybranych na nową kadencję.

w przyszłość. Wykształcenie  śred-
nie ekonomiczne, posiadam rów-
nież  dyplom wykwalifikowanego  
rolnika,  co ułatwi mi wykonywać 
powierzone obowiązki przez ludzi, 
którzy mnie wybrali na sołtysa. 
Mieszkam od urodzenia w Kono-

topie i chciałabym, żeby moja wieś była z roku na 
rok piękniejsza, aby mnie i wszystkim mieszkań-
com żyło się lepiej.

Tel. 606-206-430

5. ZDZISŁAW ZALEWSKI – Macierzysz

– Urodziłem się i wychowałem na 
Mazurach. W Gminie Ożarów Maz. 
zamieszkuję od 33 lat. Wykształce-
nie zasadnicze – zawodowe. Obec-
nie czynny zawodowo i społecznie. 
Sołtysem jestem I kadencję. 

Tel. 603-927-263

6. RYSZARD PAWŁOWSKI – Mory

– lat 61, zamieszkały Mory ul. Po-
znańska 1, sołtys 3 kadencję

Tel. 506-491-535

7. IRENEUSZ WRZODAK – Ożarów Wieś

– Od 17 lat staram się być do-
brym łącznikiem między miesz-
kańcami a URZĘDEM MIEJSKIM
w sprawach obywatelskich, tech-
nicznych, inwestycyjnych, utrzyma-
nia porządku na terenie wsi, infor-
mowania o sprawach związanych

z planowaniem przestrzennym, o wydarzeniach kul-
turalnych wraz z integracją społeczną.

Tel. 506-084-838

POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA I PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA 

1. MAŁGORZATA FALKIEWICZ – Domaniewek

– mam 31 lat, jestem mężatką, 
mam dwoje dzieci w wieku szkol-
nym – córkę i syna. Jestem absol-
wentką Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie – magister Administracji Pub-
licznej. Obecnie pracuję jako in-

kasent w Energetyce Ożarów Maz. Jestem osobą 
otwartą, pracowitą, komunikatywną. 

Tel. 604-643-159

2. MARZENA RADZIEJEWSKA – Gołaszew

– Jestem od urodzenia mieszkan-
ką Gminy Ożarów Mazowiecki. Od 
32 lat prowadzę z mężem małe 
gospodarstwo rolne w Gołaszewie. 
Prywatnie szczęśliwa mama trzech 
córek i babcia 7-letniej Darii. W wol-
nym czasie czytam książki. Zaczę-

łam kadencję Sołtysa wsi w 2003 r. 
Tel. 518-987-523

3. AGNIESZKA PINTARA-KOZŁOWSKA
     – Kaputy-Kręczki

– Urodzona w 1973 r. w Warsza-
wie. Wykształcenie wyższe ekono-
miczne. Mężatka, jedno dziecko 
– córka lat 11. Uwielbiam zwierzę-
ta. Praktycznie całe swoje życie 
zamieszkuję na terenie gminy Oża-
rów Mazowiecki. Najpierw w Ożaro-

wie, od 4 lat we wsi Kaputy, gdzie znalazłam swoje 
miejsce na ziemi.

Tel. 608-630-640

4. ZOFIA GOCH – Konotopa

– Cechuje mnie pracowitość, szczerość i otwartość,  
cenię ludzi o podobnych cechach. Należę do osób 
pogodnych, wyrozumiałych, z ufnością patrzących

SOŁTYSI



8. TADEUSZ LUBAŃSKI – Ołtarzew

– Jestem mieszkańcem wsi Ołtarzew od urodze-
nia, przez dwie poprzednie kadencje pełniłem funkcję 
sołtysa. W 2015 roku mieszkańcy wsi Ołtarzew ponow-
nie wybrali mnie na sołtysa na następną kadencję.

Tel. 503-584-915

9. MAŁGORZATA GĄSIŃSKA – Pilaszków

– Jestem 34-letnią mieszkanką 
wsi Pilaszków, od 11 lat mężatką
i matką dwóch synów. Razem z mę-
żem prowadzimy gospodarstwo 
rolno-warzywne. Lubię pracować 
z ludźmi i dla ludzi, od 5-ciu lat 
jestem członkinią Koła Gospodyń 
Wiejskich Święcice.

Pragnę godnie reprezentować mieszkańców wsi 
Pilaszków oraz liczę na owocną współpracę z orga-
nami Gminy, by poprawić byt naszej małej, pięknej 
miejscowości.

Tel. 692-527-467

10. EWA LESZCZYŃSKA – Piotrkówek Duży

– Mieszkam w Piotrkówku Dużym 
od 30 lat, jestem mężatką i mam 
dwóch dorosłych synów, sołtys trze-
cią kadencję.
Jestem aktywna, odpowiedzialna, 
umiem słuchać sąsiadów, porozu-
mieć się z nimi, łączę i integruję lo-

kalną społeczność. Cenię współpracę z Radą Sołecką, 
wspólnie dbamy o potrzeby lokalnej społeczności.

Tel. 502-093-219

11. MARIA DOMINIAK – Piotrkówek Mały, Strzykuły

– Dzięki zaufaniu jakim mnie ob-
darzyli Mieszkańcy, jestem sołty-
sem Piotrkówka Małego i Strzykuł 
trzecią kadencję. Otworzyłam Koło 
Gospodyń Wiejskich, jestem współ-
organizatorem koloni dla dzieci rol-
ników, motywuję Mieszkańców do 

współdziałania oraz integracji. 
Tel. 694-087-862

12. JOANNA NAŁĘCZ – Płochocin Wieś

– Wychowałam się w Płochocinie, gdzie do dziś miesz-
kam z rodziną. Jestem absolwentką administracji rzą-
dowej i samorządowej. Od 20 lat pracuję w samorzą-

dach. Zdobyte doświadczenie chcę 
wykorzystać do reprezentowania in-
teresów mieszkańców z godnością 
i honorem. W swoich działaniach 
chcę koncentrować się na poszano-
waniu każdej osoby, godnym jej trak-
towaniu poprzez sprawne działanie, 

kompetentne i przyjazne. Prywatnie kocham podróże 
oraz literaturę. Najchętniej odpoczywam nad polskimi 
jeziorami w malowniczej Lubelszczyźnie.

Tel. 607-135-316

13. MAŁGORZATA SZASTAK – Święcice

– Funkcję Sołtysa wsi Święcice pełnię 
od 2011 r. Kieruję się dobrem miesz-
kańców, staram się realizować podję-
te działania. Jestem członkinią Koła 
Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Święcicach. Współ-
pracuję z organami naszej Gminy.

Tel. 796-390-596

14. MAŁGORZATA CHMIELEWSKA – Umiastów

– Jestem rodowitą mieszkanką Umia-
stowa. Mężatka, matka dwóch wspa-
niałych córek. Wykształcenie wyższe. 
Pracownik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Ożarowie Mazowieckim. Moja 
praca to działanie na rzecz rodzin
i osób, które nie są w stanie własnymi 

siłami przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych. Za-
wsze staram się osiągnąć porozumienie w kwestiach 
drażliwych i konfliktowych.
Prywatnie lubię dobrą książkę, emocjonujący film 
oraz podróże. Wiedzę i doświadczenie nabyte w dłu-
goletniej pracy zawodowej i społecznej zamierzam wy-
korzystać w pełnieniu funkcji sołtysa. 
Jestem otwarta na potrzeby ludzkie, nie unikam odpo-
wiedzialności i liczę na współpracę z mieszkańcami. 
Deklaruję zaangażowanie oparte na dialogu i partner-
stwie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

       Tel. 694-515-588

16. RAJMUND OSKIERKO – Wolskie

– Mam 36 lat. Od 15 lat  mieszkam we Wsi Wolskie. 
Jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu oraz podyplomowych studiów na Poli-
technice Warszawskiej. W pracy sołtysa bardzo duże 
znaczenie ma dla mnie współpraca z organami sa-
morządu gminnego. Jednak największy nacisk kładę 
na współpracę i dialog z mieszkańcami wsi. Dzięki 



temu mogę reagować na potrzeby 
lokalnej społeczności i działać na 
rzecz poprawy warunków życia na 
wsi. Prywatnie mam wspaniałą żonę, 
oraz dwóch synów. Moją pasją jest 
sport,  uprawiam: muay thai, pływa-
nie, gimnastykę. Pasjonuje mnie jaz-

da konna, posiadam kwalifikacje sędziowskie w wielu 
dyscyplinach konnych. W wolnym czasie wędkuję. 

Tel. 695-400-082

15. EDWARD FOREMNIK – Wieruchów

– Jestem sołtysem wsi Wieruchów 
od 2000 roku. Cenię sobie współ-
pracę z mieszkańcami wsi oraz z wła-
dzami naszej Gminy. Mam wspania-
łą żonę, dwoje dzieci i wnuczkę.

Tel. 508-262-170

17. MAŁGORZATA RUTKOWSKA – Duchnice

– Wybrana przez mieszkańców po raz czwarty. Lubię 
pracę społeczną na rzecz mieszkańców. Staram się 
nadążać za ich wnioskami i potrzebami. Nasza wieś 
zmienia się z roku na rok. Przybywa nowych mieszkań-
ców. Doroczne spotkania integracyjne organizowane 
na placu rekreacyjnym przy ulicy Duchnickiej pozwa-
lają poznać nowych obywateli Duchnic. Rośnie nam 

nowa szkoła. Oczywiście jest jeszcze 
wiele do zrobienia. Czuję się zaszczy-
cona zaufaniem jakim mnie obdarzy-
li mieszkańcy i będę się starać jak 
najlepiej pracować, aby żyło się nam 
coraz lepiej.

Tel. 603 224 427

19. GRZEGORZ KILEN – Bronisze 

Tel. 500-689-006

20. PIOTR DUDKIEWICZ – Koprki

Tel. 502-206-811

21. BARBARA MAJEWSKA – Michałówek

Tel. 723-382-362

22. WŁODZIMIERZ WDOWIAREK – Myszczyn

Tel. 608-765-808

23. MAREK WŁODARCZYK – Pogroszew

Tel. 602-666-086

24. BOGUMIŁA KARLICKA – Pogroszew Kolonia

Tel. 661-599-979

1. GRAŻYNA SZYMANKIEWICZ – Os. RSM Bloki

– Przewodnicząca Osiedla Bloki 
– druga kadencja. Wcześniej Czło-
nek Zarządu Osiedla Bloki (dwie 
kadencje) i Sekretarz Rady Nad-
zorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Ożarów (dwie kadencje). Członek
-założyciel Ożarowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. 

Moje priorytety – przyjazna służba zdrowia, bezpie-
czeństwo mieszkańców osiedla, rozwój sportowo-
rekreacyjny od maluchów do seniorów.

        Tel. 692-932-824

2. TERESA CIARKA – Osiedle Franciszków

– W Ożarowie Mazowieckim mieszkam od wczes-
nego dzieciństwa i z terenem, w którym mieszkam 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW OSIEDLI

jestem związana od początku. 
Mieszkańcy osiedla znają mnie, a 
ja ich, mamy do siebie zaufanie. 
Jako Zarząd bierzemy udział w nie-
których działaniach, ale zdajemy so-
bie sprawę, że nie wszystko można 
załatwić od razu, choćby ze względu 
na nakłady. Trzeba mierzyć siły na 

zamiary. Jako przewodnicząca Zarządu biorę udział
w każdym posiedzeniu Rady, na których niejedno-
krotnie zgłaszałam sprawy istotne dla mieszkańców. 
Również mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi spra-
wami. Czasami konieczna jest doraźna pomoc czy in-
terwencja. Współpracujemy również ze Strażą Miejską. 
Organizujemy spotkania Zarządu z udziałem radnych, 
w zalezności od potrzeb oraz spotkania mieszkańców 
osiedla, na które zapraszany jest Burmistrz. 
Lubię pracę społeczną.
Chciałabym na koniec powiedzieć coś, żeby było prze-



słaniem dla mieszkańcow, że: „tyle człowiek jest war-
ty, ile może zrobić dla drugiego człowieka” oraz, żeby 
człowiek człowiekowi nie był wilkiem.  Życie w przyjaź-
ni i zgodzie jest naprawdę lżejsze i łatwiejsze. 

       Tel. 782-726-774

3. BOŻENA WRONIKOWSKA – Osiedle Kabel

– Mieszkam w Ożarowie Mazowie-
ckim od 26 lat, od 24 lat pracuję 
w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Z wykształcenia jestem pedago-
giem – kierunek praca socjalna. 
Od wielu lat jestem społecznym 
kuratorem sądowym. Od zawsze in-
teresowały mnie sprawy społeczne

i pomaganie innym. Lubię współpracować z ludźmi
i realizować wspólne pomysły na ciekawsze życie.
Moje pozazawodowe zainteresowania to: podróże, 
dobra książka i historia polskich Kresów.

Tel. 604-125-610

4. BARTOSZ KILJAŃSKI – Osiedle Mickiewicza

– Absolwent  Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie na kierunku Ochro-
na Środowiska. Od urodzenia 
związany z Osiedlem Mickiewi-
cza. Zainteresowania: kino, no-
woczesne technologie, sport – 
każdą wolną chwilę staram się 

wykorzystać na aktywny wypoczynek.
Tel. 605-764-080

5. KATARZYNA KĘDZIERSKA – Osiedle Szeligi

– Mam 34 lata. Urodziłam się
i 17 lat mieszkałam w Warszawie. 
Od 1998 roku mieszkam na osiedlu 
Szeligi. Jestem żoną i matką dwóch 
córek (ur. 2011 r., 2014 r.).
W 2005 roku uzyskałam tytuł ma-
gistra Ekonomii na Politechnice 

Radomskiej, następnie ukończyłam Inżynierię Ga-
zownictwa na Politechnice Warszawskiej.
Z zamiłowania do dzieci i młodzieży, ukończyłam
w 2009 roku Pedagogikę w Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego. Od 14 lat pracuję w branży ga-
zowniczej, obecnie w Polskiej Spółce Gazownictwa 
w Warszawie, a po pracy działam społecznie. Decy-
zję o kandydowaniu podjęłam pod wpływem chwili
i byłam zaskoczona, że tak wiele ze zgromadzonych 
osób, obdarzyło mnie zaufaniem i oddało na mnie 

swój głos. Jest to dla mnie dodatkowa motywacja. 
Jestem zadowolona z miejsca zamieszkania i razem 
z pozostałymi członkami Zarządu Osiedla (Panią 
Magdaleną Janik-Buczkowską, Dariuszem Kessle-
rem i Jerzym Pudlakiem) dołożymy wszelkich starań, 
by mieszkało się nam tu wszystkim, jeszcze lepiej.

Tel. 697-171-673

6. RYSZARD MAJ – Osiedle Płochocin Płd.

– 67 lat, emeryt, wykształcenie: 
zasadnicze zawodowe, 43 lata 
pracy z ZM „Ursus”, jako: tokarz, 
brygadzista, kontroler jakości, p.o 
kierownika kontroli jakości. 
Od 2008 r. przewodniczący Zarzą-
du Os. Płochocin Południowy. 

Tel. 606-960-806

7. PRZEMYSŁAW KRAMEK – Osiedle Wolica

–  Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Wolica drugą kadencje. Absolwent 
Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie. Interesuję się mecha-
niką, zasadą działania sprężarek, 
generatorów i telekomunikacją. Wol-
ne chwile lubię spędzać z rodziną.

Tel. 663 862 003

8. MICHAŁ SZULC – Osiedle Zientarówka

– Lat 38, żonaty, wykształcenie wyż-
sze, pracownik Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego.
W latach 2007-2008 przedstawiciel 
Wojewody Mazowieckiego w Radzie 
Społecznej Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. W latach 2007-2009 
członek, a w latach 2009-2011 Przewodniczący Zarzą-
du Osiedla BLOKI. Od 2011 r. Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Zientarówka. Od 04.2015 r. członek Komisji 
Rewizyjnej KS Ożarowianka.

Tel. 691-963-666

9. ANNA SUŁECKA – Osiedle Józefów

Tel. 606-143-446

10. SEBASTIAN DYMKOWSKI – Os. Płochocin Płn. 

Tel. 531-777-444



05.09.2015 (sobota)  godz. 11.00 KS

19.09.2015 (sobota)  godz. 16.30 BUG

03.10.2015 (sobota)  godz. 16.00

17.10.2015 (sobota)  godz. 15.30

07.11.2015 (sobota)  godz. 13.30

14.11.2015 (sobota)  godz. 13.00
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,,W magicznym ogrodzie, spotykamy się co dzień 
tutaj zawsze się dobrze bawimy”

12 czerwca b.r. odbyła się uroczystość nadania 
nazwy „Magiczny Ogród” naszej placówce, połączo-
na z 65-leciem istnienia Przedszkola Publicznego 
nr 2 w Ożarowie Mazowieckim. Swoją obecnością 
zaszczyciło nas wielu zaproszonych gości m.in. Bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz, 
Zastępcy Burmistrza Pan Dariusz Skarżyński oraz 
Pan Tomasz Tymoftyjewicz, Dyrektor Zespołu Eko-
nomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Pan 

Zbigniew Rybak, wice Starosta Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego Pan Paweł Białecki oraz inni 
goście, których obecność bardzo nas ucieszyła.

Pani Dyrektor Jolanta Sarzała w swoim przemó-
wieniu przypomniała historię powstania i dzialalności 
naszej placówki, podkreśliła również ogromny wkład 
pracy ludzi, którzy tę historię tworzyli. W dalszej czę-
ści uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, któ-
rzy nie szczędzili nam miłych i ciepłych słów.

A w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie….
„Szlakiem mazurskich Pofajdoków”

W dniach 25 i 26 maja trzydzieś-
cioro uczniów Gimnazjum w Płocho-
cinie pod opieką pań: Beaty Kłos, 
Marzeny Żerek i Beaty Zajączkow-
skiej odwiedziło powiat szczycieński 

na Mazurach. Nawiązaliśmy kontakt z Gimnazjum im. 
K. I. Gałczyńskiego w Świętajnie. Zwiedzaliśmy ruiny 
zamku krzyżackiego w Szczytnie, do którego bram do-
bijał się Jurand ze Spychowa, by odzyskać Danusię. 
Płynęliśmy po Jeziorze Domowym, poznaliśmy histo-
rię i kulturę Mazur dzięki eksponatom zgromadzonym
w Muzeum Mazurskim. Zwiedzaliśmy je z panią prze-
wodnik, która opowiadała nam o życiu ludności tych te-
renów na przestrzeni wieków. Podczas spaceru szuka-
liśmy Pofajdoków, których w Szczytnie jest trzynaście. 
Te sympatyczne figurki to uosobienie humoru i mądro-
ści ludowej. Mówi o nich mazurska przyśpiewka: 

„Mniała baba Pofajdoka, raz, dwo, trzi,
Wsadziła go na prosioka raz, dwo, trzi
Prosiak lato jak szaluny
Bo ma łogon zakryncuny raz, dwo, trzi”

Przy ognisku piekliśmy kiełbasę i integrowaliśmy 
się z uczniami oraz gronem pedagogicznym ze Świę-
tajna. Braliśmy udział w Gimnazjadzie, w której zaję-
liśmy pierwsze miejsce (na pięć szkół).

Wyjazd do Świętajna udało się zorganizować dzię-
ki życzliwości wielu osób. Serdeczne podziękowania 
kierujemy do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego - 
Pana Pawła Kanclerza, który ufundował młodzieży 
bezpłatny przejazd autokarem. Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego – Pan Jan Żychliński 
przekazał darowiznę na nagrody książkowe. Nocleg 

w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Świętajnie 
oraz smaczne obiady w szczycieńskiej restauracji 
zapewniła nam Pani Dyrektor Gimnazjum w Świę-
tajnie – Anna Zalewska. Serdecznie dziękujemy 
też nauczycielom i uczniom ze Świętajna, którzy 
oprowadzali nas po swojej malowniczej miejsco-
wości. Obejrzeliśmy zabytkowe mazurskie chałupy, 
szliśmy dawnym szlakiem handlowym przebiegają-
cym przez miejscowość, podziwialiśmy kościół bap-
tystów. Rejs łodzią po Jeziorze Domowym, wstęp 
do Muzeum Mazurskiego oraz zakup produktów 
niezbędnych do przygotowania śniadania ufundo-
wała firma System Serwis. Wszystkim darczyńcom 
gorąco dziękujemy. 

Dwa dni spędzone na Mazurach upłynęły w ser-
decznej atmosferze. Czekamy na naszych znajomych 
ze Świętajna, którzy odwiedzą nas we wrześniu. 
Mamy nadzieję, że uda nam się przyjąć gości równie 
serdecznie i pokazać naszą gminę z jak najlepszej 
strony.

Beata Zajączkowska
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kiewiczowi z „Fabryki Dźwięków”;  Panu Krzysztofo-
wi Niemiec; Państwu Annie i Mariuszowi Nowakow-
skim; Pani Ewie Fideckiej „Studio Marketingu i Re-
klamy Mediacolor”; Panu Bartoszowi Radwan; Pani 
Dorocie Rudzik; Pani Urszuli Bogdanowicz; Panu 
Leszkowi Tokarczykowi; Hurtowni „GoDan”; Hurtow-
ni Zabawek Anek; Hurtowni Zabawek Kier; Stowa-
rzyszeniu Między Wisłą a Kampinosem; Starostwu 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego; Hurtowni 
SENTAD; Hurtowni Polmars; Hurtowni Novex Ban; 
Spółdzielni Produkcyjnej Duchnice; Panu Arturowi 
Kalinowskiemu – właścicielowi Sklepu Spożywcze-
go; Spółdzielni mleczarskiej „Sudowie” w Błoniu; 

Hotelowi LAMBERTON; Piekarni „Dąbrowscy”; Cu-
kierni Jeznach; Cukierni Lukrecja; Cukierni Dąbrow-
scy; Firmie Aminex; Firmie Akana.

 Jolanta Sarzała – Dyrektor 
i Rada Pedagogiczna

Przedszkola Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

Wiele wzruszeń dostarczyło nam uroczyste od-
słonięcie przez Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej 
tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Radę Rodzi-
ców przedszkola. 

Część artystyczna w wykonaniu naszych przed-
szkolaków była pięknym widowiskiem. Śpiewając, 
tańcząc w koszulkach z logo grupy, przedszkolaki za-
prezentowały się wspaniale. Pokaz baletu do muzyki 
P. Czajkowskiego „Jezioro łabędzie” był wyjątkowym 
doznaniem artystycznym.

Wzruszającym momentem całej uroczystości, 
było odśpiewanie hymnu przedszkola „Magiczny 
ogród” przez najstarszych przedszkolaków. Na za-
kończenie uroczystości goście otrzymali upominki
z logo naszego przedszkola.

Aby ta uroczystość mogła odbyć się w tak pięk-
nej oprawie szczególnie dziękujemy za honorowy pa-
tronat panu Burmistrzowi Pawłowi Kanclerzowi oraz 
wszystkim sponsorom: 

Panu Stanisławowi Grzesikowi – prezesowi Firmy 
Stansat; Panu Markowi Perkowskiemu – prezesowi 
Firmy „Villa Studio”; Pani Monice Perkowskiej ze 
studio „Foto- Perkowska”; Panu Łukaszowi Banasz-

Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa

Serdecznie zapra-
szamy do udziału w ko-
lejnej, IV już edycji ogól-
nopolskiej akcji głoś-
nego czytania wybit-
nych dzieł literatury 
polskiej, podczas któ-
rej będziemy razem 
czytali powieść Bolesława Prusa „Lalka”. 

Akcję zainicjował Prezydent Rzeczpospolitej Pol-
skiej Bronisław Komorowski w 2012 roku wspólnym 
czytaniem “Pana Tadeusza”, a w ubiegłym roku

w niemal 2 000 miejscowości w całej Polsce odbyło 
się czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. 

Osoby chętne do aktywnego udziału w wydarze-
niu prosimy o zgłaszanie się do Dyrektora Biblioteki 
Publicznej w celu uzgodnienia wyboru fragmentu po-
wieści do głośnej lektury (biblioteka@ozarow-mazo-
wiecki.pl).

Zapraszamy 5 września o godzinie 11.00 do Sali 
Kominkowej Domu Kultury „Uśmiech” przy ul. Poz-
nańskiej 165.

Ewa Sobieraj
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
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Ożarowska kampania czytania „W dwa tygodnie dookoła bajki”

Już po raz czternasty Fundacja „ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom” zorganizowała w pierw-
szym tygodniu czerwca Ogólnopolski Tydzień Czy-
tania Dzieciom. 

Tygodnie Czytania Dzieciom to największe do-
roczne święto w ramach trwającej nieprzerwanie od 
2001 roku kampanii społecznej „Cała Polska czy-
ta dzieciom”. Mobilizują one do aktywnej promocji 
czytelnictwa blisko 8700 wolontariuszy kampanii 
czytania oraz placówki, instytucje i społeczeństwo 
w całym kraju. W wielu miejscowościach Tydzień 
Czytania Dzieciom jest od lat stałym, dużym wy-
darzeniem kulturalnym z udziałem lokalnych osobi-
stości, władz samorządowych i mediów. Wypełnia-
ją go tysiące imprez czytelniczych, bajkowe parady
i festyny, spotkania z autorami książek, konkursy 
literackie i plastyczne związane z lekturami oraz 
przedstawienia i zabawy inspirowane literaturą dla 
dzieci. W tym roku w obchodach XIV Ogólnopol-

skiego Tygodnia Czytania Dzieciom, organizo-
wanego pod hasłem „Cała Polska czyta w biblio-
tekach”, wzięło udział ponad 3270 miast i miej-
scowości w całej Polsce.

Honorowy patronat nad XIV Ogólnopolskim Ty-
godniem Czytania Dzieciom objęli: Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omila-
nowska, Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik

Integracja w Macierzyszu niejedno ma imię

Obecnie dużą popularnością cieszą się spotkania 
integracyjne tak wśród grup zawodowych, pracowni-
czych, mieszkańców osiedla, bloku czy wsi. Należy 
przyznać, że jest to bardzo dobry sposób spędza-
nia czasu, sprzyjający bliższemu poznaniu się osób 
przebywających blisko siebie, ale znających się tylko 
z widzenia. Mówiących sobie „dzień dobry”, ale nic
o sobie nie wiedzących. Takie zjawisko wyobcowa-
nia dotyczy także mieszkańców Macierzysza, wsi li-
czącej ponad pół tysiąca mieszkańców, rozciągniętej 
na przestrzeni kilku kilometrów. Ale to się zmienia, 
począwszy od zebrania mieszkańców w kwietniu, na 
które przyszło prawie dwieście osób i określili jakie 
mają oczekiwania i co chcą zrobić, aby w ich otocze-
niu żyło się lepiej i przyjemniej. Zaczęło się od upo-
rządkowania działki, która od pewnego czasu była 
wysypiskiem śmieci. Wykorzystując fundusz sołecki 
usunięte zostały nagromadzone nieczystości, zaku-
pione materiały do ogrodzenia i grill, a reszta prac to 
była prawdziwa integracja. Wspólna praca przy bu-
dowie ogrodzenia, równaniu terenu, sianiu trawy czy 
budowie piaskownicy dla dzieci. To właśnie w czasie 
tych prac mieszkańcy bliżej się poznawali, omawiali 

jak urządzić teren, którego poczuli się gospodarza-
mi. Mieszkańcy Macierzysza korzystają także z innej 
formy spotkań integracyjnych. W ostatnią niedzie-
lę czerwca zorganizowany został piknik, na którym 
przy dźwiękach muzyki serwowane były dania z grilla
i wypieki przyniesione przez gospodynie. W pikniku 
uczestniczyli całymi rodzinami mieszkańcy Macie-
rzysza i Szelig, a gościem honorowym był Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz. 

Zbigniew Szelenbaum



16 Informator Ożarowski 5-6/49 2015

WYDARZENIA KULTURALNE

-Rostkowska oraz Dyrektor Biblioteki Narodowej dr 
Tomasz Makowski.

Ożarów Mazowiecki czyta dzieciom zdecydowanie 
dłużej niż tylko tydzień w roku. Można powiedzieć, że 
nie ma tygodnia bez głośnego czytania w Bibliotece 
Publicznej i w naszych filiach.

W tym roku zainicjowaliśmy wielką akcję głośne-
go czytania „W dwa tygodnie dookoła bajki”, która 
mamy nadzieję, wejdzie na stałe do kalendarza co-
rocznych imprez w mieście. Do udziału w przedsię-
wzięciu zaprosiliśmy Radę Miejską Ożarowa Mazo-
wieckiego oraz lokalną Policję.

Akcję zainaugurowaliśmy podczas „Miasteczka 
Uśmiechu” – pikniku z okazji Dnia Dziecka, zgodnie 
z tradycją Tygodni, głośnym odczytaniem „Lokomo-
tywy” Juliana Tuwima z piknikowej estrady. Wiersz 
czytali znani i lubiani ożarowianie: Andrzej Cichal – 
Przewodniczący Rady Miejskiej, radni Marzena Ści-
chowska, Jan Mikołajczyk i Jacek Rosłon oraz Jacek 
Andrzejczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Czytaniu towarzyszył przejazd ciuchci 
uformowanej przez uczestników pikniku.

Akcję zakończyliśmy natomiast podczas Dni Oża-
rowa uroczystym podsumowaniem oraz odczytaniem 
z estrady przez Burmistrza Pawła Kanclerza, Zastęp-
cę Burmistrza Dariusza Skarżyńskiego, Radnego 
PWZ Leszka Tokarczyka oraz członków Rady Miej-
skiej wiersza „Ptasie radio” Juliana Tuwima.

Podczas tych wyjątkowych dwóch tygodni zapro-
siliśmy dzieci i młodzież na wiele ciekawych imprez 
czytelniczych w Oddziale dla Dzieci przy ul. Szkolnej 
2 oraz w filii nr 1 w Józefowie. Odbyły się m.in. war-
sztaty z Marianną Oklejak – ilustratorką słynnej serii 
przygód Basi i spotkanie z autorką niebanalnych, 
pisanych piękną polszczyzną książek dziecięcych 
Małgorzatą Strzałkowską. Codziennie natomiast 
spotykaliśmy się z przedszkolakami i uczniami szkół 
podstawowych. Wspaniale się bawiliśmy, przepro-
wadziliśmy wiele quizów, rozwiązywaliśmy bajko-
we zagadki, wspólnie podróżowaliśmy po świecie
książek.

W ramach akcji „W dwa tygodnie dookoła bajki” 
odbyło się 12 spotkań (w tym 2 piknikowe, 2 w szko-
łach, 8 w bibliotekach), głośno przeczytanych zostało 
66 tekstów literackich (wiersze, opowiadania, a na-
wet jedna powieść). Ogółem w akcji wzięło udział 231 
uczestników, w tym w Bibliotece w Ożarowie Mazowie-
ckim oraz w filii nr 1 w Józefowie aż 188 osób!!! Rada 
Miejska i Policja spędziły na głośnym czytaniu 320 
minut, czyli gdyby wszyscy Radni i Policjanci czytali 
swoje teksty po kolei to mielibyśmy trwający ponad 

5 i pół godziny maraton głośnego czytania!!! Podczas 
spotkań w bibliotekach przedstawiciele Rady i Policji 
spędzili z nami 20 godzin i 45 minut!!!

Za udział w akcji „W dwa tygodnie dookoła bajki” 
serdecznie dziękujemy wszystkim głośno czytającym: 
Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego Pawłowi Kan-
clerzowi, Zastępcy Burmistrza Dariuszowi Skarżyń-
skiemu, radnemu PWZ Leszkowi Tokarczykowi, Prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej Andrzejowi Cichalowi, 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Tadeuszowi 
Szmigiel, członkom Rady Miejskiej: Kamilowi Bed-
narskiemu, Dariuszowi Galantowi, Przemysławowi 
Janowskiemu, Janinie Jędrzejczak, Janowi Mikołaj-
czykowi, Rajmundowi Oskierko, Grzegorzowi Pietrza-
kowi, Jackowi Rosłonowi, Małgorzacie Rutkowskiej, 
Zbigniewowi Szelenbaumowi, Marzenie Ścichow-
skiej, Krystynie Tenderenda oraz Zastępcy Komen-
danta Policji w Ożarowie Mazowieckim st. aspiranto-
wi Cezaremu Połeć i Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Jackowi Andrzejczakowi.

Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony naj-
młodszym. Mamy nadzieję, że udział osób znanych, 
lubianych i ważnych w społeczności lokalnej w na-
szej akcji pomoże przekonać dzieci i młodzież, iż 
książki to nie tylko obowiązek szkolny, ale przede 
wszystkim wspaniała zabawa, a kto wie – może na-
wet alternatywa dla komputera?

Pragnę także, tutaj – na łamach Informatora – 
podziękować wszystkim pracownicom Biblioteki, 
które brały udział w przygotowaniu i realizacji naszej 
akcji, a szczególnie gorąco dziękuję naszej koleżan-
ce i wolontariuszce Fundacji ABCXXI Ewie Sobieraj 
– nomen omen – lokomotywie ożarowskiej kampanii 
głośnego czytania „W dwa tygodnie dookoła bajki”.

Elżbieta Paderewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej

w Ożarowie Mazowieckim
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W poprzednim numerze Informatora wspomnie-
liśmy, że trasa SKM z Gminy Ożarów Mazowiecki 
będzie przebiegać przez Warszawę Gołąbki i Jelonki 
do Warszawy Gdańskiej i dalej na Pragę aż do stacji 
Warszawa Rembertów. Na tej trasie w ciągu najbliż-
szych lat zostaną zbudowane cztery nowe przystan-
ki. Ten plan jest zgodny z podpisanym niedawno 
(5.11.2014) listem intencyjnym między PKP SA
i PKP PLK oraz miastem Warszawa. W najbliższych 
latach powstaną zatem następujące przystanki:

1. przy ulicy Połczyńskiej (przy Park&Ride)  2. 
przy ulicy Górczewskiej (niedaleko Centrum Handlo-

wego Wola Park) 3. przy ulicy Powązkowskiej (Cm. 
Powązki) 4. przy ulicy Radzymińskiej (obok Tesco),

Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, prze-
mieszczający się codziennie do Warszawy, z pew-
nością odczują duże korzyści płynące z tej inwesty-
cji. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że oprócz 
szybkiego dotarcia z naszej Gminy na Wolę, Bemo-
wo, Żoliborz, Śródmieście czy Pragę zwiększa się 
ilość punktów przesiadkowych na pozostałe środki 
komunikacji warszawskiej. I tak:

1. Przystanek kolejowy przy ulicy Połczyńskiej (prze-
widywany czas przejazdu z Ożarowa to 10 minut) – moż-

SKM (Szybka Kolej Miejska) – nowa perspektywa komunikacyjna
dla mieszkańców Ożarowa (cz. 4)

Na pikniku w Umiastowie

W tym roku na pikniku rodzinnym „Mama, Tata
i Ja” spotkaliśmy się 30 maja. Rozpoczęliśmy to na-
sze wspólne, tradycyjne świętowanie, inscenizacja-
mi przygotowanymi dla rodziców przez ich pociechy.

Oddział przedszkolny zaprezentował swoje umie-
jętności w recytacjach i piosence. Klasa pierwsza 
oprócz wierszy przygotowała występ z improwizacją 
ruchową do treści i muzyki piosenki dla rodziców. 
Wiersze i piosenki w swoich tekstach mówiły o uczu-
ciach, wdzięczności i relacjach rodzinnych. Klasa 
druga przedstawiła inscenizację pod tytułem „Rodzi-
na na dobre i na złe”. Dzieci z humorem zaprezen-
towały zajęcia, zadania, zachowania, nie zawsze po-
zytywne, które na co dzień spotyka się w rodzinach. 
Zachęciły do przemyślenia i zmian na lepsze w co-
dziennym życiu, trudnych sytuacjach i podziale obo-
wiązków w domu. Zakończyły swój występ konkur-
sem dla tatusiów, w którym każdy miał za zadanie 
rozpoznać swój krawat i dla mam, by na prezento-
wanych „portretach” rozpoznały swoje dziecko. Ucz-
niowie klasy trzeciej wspólnie z rodzicami przygoto-
wali inscenizację pod tytułem „Nie płacz koziołku”. 
Okazało się, że koziołka spotkała niemiła nauczka 
za lekkomyślność i nieposłuszeństwo wobec rodzi-
ców. Wspólny występ był ogromną radością nie tylko 
dla widowni, ale także dla aktorów biorących w nim 
udział. Śpiewającą dedykację dla rodziców, złożyły 
dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych.

Wszystkie prezentacje bardzo się podobały i były 
nagradzane sowitymi brawami. Złożenie życzeń i wrę-

czenie wykonanych przez dzieci upominków zakoń-
czyło tę część uroczystości. 

W dalszej części dzieci zaprezentowały układy 
taneczne opracowane na zajęciach tanecznych pro-
wadzonych w szkole. Ich wysiłek został nagrodzony 
brawami. Potem do wspólnej nauki i zabawy zostali 
także zaproszeni rodzice. Po występach można było 
odbudować swoje siły zajadając ciasta upieczone 
przez mamy. Dzięki sponsorom pikniku: Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Fun-
duszowi Sołeckiemu Umiastowa można było uczest-
niczyć w zajęciach prowadzonych przez animatorów, 
szkolić swoje umiejętności z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, bawić się na zjeżdżalni, zajadać 
popcorn i watę cukrową. Pogoda i humory dopisywa-
ły więc zabawa była doskonała, a zmęczenie takimi 
zajęciami będzie mile wspominane.

 Jadwiga Bieńkowska 



18 Informator Ożarowski 5-6/49 2015

KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

liwość przesiadki na tramwaj i autobus do Centrum.
2. Przystanek kolejowy przy ulicy Górczewskiej 

(przewidywany czas przejazdu z Ożarowa to 12-13 
minut) – w przyszłości da możliwość przesiadki na II 
linię metra (stacja Centrum Handlowe Wola Park).

3. Przystanek kolejowy przy ulicy Powązkowskiej 
(przewidywany czas przejazdu z Ożarowa to 16-17 mi-
nut)- możliwość szybkiego dojazdu do Cm. Powązki, ale 
także na Żoliborz, możliwość przesiadki na autobus.

4. Przystanek kolejowy przy ulicy Radzymińskiej 
(przewidywany czas przejazdu z Ożarowa to 27-28 
minut) – w przyszłości stworzy możliwość przesiadki 
na II linię metra (stacja Szwedzka).

Przewidywane czasy przejazdu Szybką Koleją 
Miejską do poszczególnych przystanków zostały 

podane na podstawie kursującego w latach 2011-
2013 pociągu KM z Sochaczewa przez Ożarów, Je-
lonki do Warszawy Zoo (później pociąg ten jeździł tyl-
ko do Warszawy Gdańskiej). Planowy czas przejazdu 
wspomnianego pociągu KM z Ożarowa do Warszawy 
Gdańskiej wynosił wtedy od 19 do 21 minut. Oczy-
wiście w przypadku kursów SKM należy wziąć pod 
uwagę dodatkowe przystanki, które powstaną na tej 
linii, trzeba jednak pamiętać, że nowoczesne składy 
SKM mają lepsze przyspieszenie niż nawet zmoder-
nizowane obecnie pociągi KM. W następnym nume-
rze poinformujemy o tym, jakie inwestycje muszą 
zostać dokonane, aby kursy SKM do Gminy Ożarów 
Mazowiecki w przyszłości stały się faktem.

dr Mariusz Latek

Ostatnie pożegnanie

„Bóg widzi śmierć inaczej niż my. 
My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę”

 Walter Flex

Szanowni Państwo, Dro-
dzy Uczniowie, Przyjaciele 
SP nr 2 w Ożarowie Mazo-
wieckim

Z przykrością i bólem 
zawiadamiamy, że w dniu 
25.06.2015 roku po długiej 
chorobie odeszła nasza Ko-
leżanka, Przyjaciółka, wie-
loletni nauczyciel wycho-
wania przedszkolnego i edu-

kacji wczesnoszkolnej, pani mgr Barbara Charuk. 
Swą drogę do zawodu nauczyciela i pedagoga dobrze 
zaplanowała, ponieważ wynikała z Jej autentycznego 
powołania. Najpierw ukończyła Studium Wychowa-
nia Przedszkolnego ze specjalnością Wychowanie 
Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna w 1987 
roku. Potem kontynuowała studia na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i zdobyła tytuł ma-
gistra w Instytucie Studiów nad Rodziną – w 1997 
roku. Kolejnym krokiem w jej karierze było ukoń-
czenie Podyplomowych Studiów Edukacji Wczesno-
szkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. 

W oświacie przepracowała 26 lat. Z naszą szkołą 
związana od dziecka, bo tu uczęszczała do szkoły pod-
stawowej, udzielała się w młodzieżowym ruchu oazo-
wym. Potem dwukrotnie była zatrudniona na etacie 
nauczyciela nauczania początkowego, od 2006 roku 
pracowała w edukacji wczesnoszkolnej. Wychowała 
w naszej szkole dwa roczniki 2001 i 2004. Wszyscy 
jeszcze pamiętamy, ile wzruszeń doświadczyliśmy
w czasie występów uczniów podczas ślubowania kla-
sy pierwszej w 2006 roku, kiedy to śp. Basia Charuk 
zaprezentowała część swych uzdolnień wokalnych
i tanecznych. Taniec, śpiew w chórze kościelnym, tu-
rystyka to tylko niektóre z pasji Barbary. Pamiętamy 
też cichą, pełną taktu i dystansu codzienną pracę 
wychowawczą naszej Koleżanki. Uczniowie kochali 
swą Panią Basię za troskę, matczyną opiekę i spo-
kój, a także dbałość o wystrój klasy, pielęgnowanie 
tradycji narodowych i rodzinnych. Zawsze szczera, 
profesjonalna i ufna w opiekę Opatrzności, to naj-
krótsza notatka biograficzna Osoby, którą cenili-
śmy za człowieczeństwo i fakt, że towarzyszyła nam
w naszym zawodowym i prywatnym życiu.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy oraz uczniowie
 Szkoły Podstawowej nr 2
w Ożarowie Mazowieckim

Ś.P. Barbara Charuk
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28 lipca 2015 roku pożeg-
naliśmy pana Ferdynanda Pacz-
kowskiego. Związany był z Ożaro-
wem Mazowieckim od ponad 50 
lat. Pracę w oświacie zaczynał w 
1957 roku w sąsiedniej gminie 
Stare Babice jako nauczyciel a po-
tem kierownik szkoły podstawowej
w Mariewie. Już 2 lata później roz-
począł pracę w Szkole Podstawowej 
w Święcicach, gdzie najpierw przez 
10 lat był jej kierownikiem, potem 
przez 5 dyrektorem, aby w końcu 
awansować na zastępcę Gminnego 
Dyrektora Szkół.

1 września 1973 roku obejmuje stanowisko 
dyrektora w Zbiorczej Szkole Gminnej w Ożarowie 
Mazowieckim. Piastuje je przez kolejnych 11 lat 
swojej pracy. Pan Ferdynand Paczkowski bez resz-
ty poświęcał się swojej pracy zawodowej. Z jego 
inicjatywy rozpoczęto budowę nowoczesnej szkoły
w Płochocinie i przedszkola w tej miejscowości.

Również inicjatywa budowy nowych budynków 
szkoły podstawowej i gimnazjum nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim należy do pana Paczkowskiego. Zmar-
ły był dobrym organizatorem, umiał współpracować 
z ludźmi. Był obowiązkowy i tego wymagał od swoich 
współpracowników. Znany był z tego, że nie tolero-
wał spóźniania się.

Swoje doświadczenie wykorzystał w pracy w Urzę-
dzie Miasta i Gminy na stanowisku Inspektora 
Oświaty i Wychowania pełniąc jednocześnie funkcję 
Kierownika Oświaty i Wychowania. 

W kolejnych latach (1961-1977) zaangażował 
się w pracę w administracji samorządowej, najpierw 
jako radny Gromadzkiej Rady Narodowej w Święci-
cach, potem radny Gminnej Rady Narodowej w Oża-
rowie Mazowieckim.

Kolejne etapy pracy zawodowej, to praca we wła-
dzach miasta i gminy Ożarów Mazowiecki. 

Już od 1 sierpnia 1984 roku zostaje zatrudniony 
w Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisku Inspekto-
ra Oświaty i Wychowania pełniąc jednocześnie funk-
cję Kierownika Oświaty i Wychowania. 

Rok później obejmuje na kilka lat funkcję Prze-
wodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw So-
cjalnych.

W 1989 roku zostaje p.o. Za-
stępcy Naczelnika Miasta i Gmi-
ny w Ożarowie Mazowieckim.

Pracę zawodową pan Fer-
dynand Paczkowski zakończył
31 grudnia 1990 roku.

Został doceniony przez wła-
dze oświatowe i państwowe i uho-
norowany Nagrodą Ministra Oś-
wiaty i Wychowania II stopnia 
oraz Złotym Krzyżem Zasługi na-
danym przez Radę Państwa.

Pan Ferdynand Paczkowski 
był też zaangażowanym działa-
czem ZHP.

Przyjechał w nasze strony z niezbyt odległych 
miejsc. Urodził się 1 maja 1935 roku w Złotowie 
–Koziczkach, małej wiosce w powiecie mławskim
a Mława, Ciechanów, Drobin i Sierpc zakreślają sze-
rzej miejsce jego pochodzenia. Do liceum uczęsz-
czał w Strzegowie i Raciążu, małych miejscowoś-
ciach powiatu mławskiego. 24 czerwca 1955 roku 
zdał Egzamin Dyplomowy na Nauczyciela Szkół Pod-
stawowych i w tymże roku rozpoczął swoją pracę
w oświacie przerwaną odbyciem służby wojskowej.

Pan Paczkowski zmarł 25 lipca 2015 roku w wie-
ku 80 lat.

W pogrzebie pana Ferdynanda Paczkowskiego 
uczestniczyła rodzina, dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
nauczyciele z placówek oświatowych miasta i gmi-
ny, przedstawiciele władz, współpracownicy i wycho-
wankowie. Honory zmarłemu oddały sztandary Szko-
ły Podstawowej ze Święcic oraz Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Ochotniczej Straży Pożarnej z Ożarowa Mazo-
wieckiego.

Grażyna Lipska-Zaremba

Ś.P. Ferdynand Paczkowski
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PROPOZYCJE ZAJĘĆ DOMU KULTURY „UŚMIECH”  
NA ROK KULTURALNY 2015/2016

  Zapraszamy dzieci i młodzież na I edycję wyjąt-
kowego kursu języka i kultury chińskiej dla dzie-
ci i młodzieży w wieku 7-11 lat i 12-16 lat
Program kursu obejmuje:
•  Naukę języka chińskiego – nauka wymowy, 

słownictwa i konwersacji
•  Kaligrafię - sztukę pisania chińskich znaków
•  Elementy kultury, opery, muzyki chińskiej
•  Najciekawsze i najważniejsze punkty historii 

Chin i Tajwanu
•  Elementy geografii Państwa Środka i obyczajo-

wości chińskiej – jak sztuka parzenia herbaty, tai 
chi, posługiwanie się pałeczkami i wiele innych

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
16.00 do 11 września, od 14 wrześniaw godz. 
8.00-20.00; szczegółowe informacje: 
- na stronie internetowej www.dkusmiech.eu 
- pod numerem telefonu tel. 22  722 14 45
- e-mailowo: sekretariat@dkusmiech.eu
- osobiście w sekretariacie Domu Kultury „Uśmiech”, 
ul. Poznańska 165, Ożarów Mazowiecki

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

  Rzeźba i malarstwo sztalugowe dla dzieci w wie-
ku 8-12 lat

  Robótki ręczne dla dzieci i dorosłych (zajęcia 
bezpłatne) 

  Taniec dla dzieci – różne grupy wiekowe
  Świetlica komputerowa dla dzieci, młodzieży
i dorosłych (zajęcia bezpłatne)

  Zespół muzyczno-wokalny seniorów „Wesołe 
Wdówki” (zajęcia bezpłatne)      

  Zespół Ludowy „Ożarowiacy” dla dzieci w wieku 
5-6 lat, 7-10 lat

  Zumba dla dzieci oraz tańce świata – dzieci
w wieku 5-7 lat, 8-12 lat

  Zumbo-aerobic dla młodzieży i dorosłych 
  Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 2-3 lat, 
4-5 lat, 6-8  lat                     

  Zajęcia indywidualne: nauka gry na gitarze, key-
boardzie, pianinie, zajęcia wokalne

NOWE ZAJĘCIA!!!
  Taniec towarzyski dla dzieci w wieku 5-7 lat, 
8-11 lat

W Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

  HIP-HOP i VIDEO CLIP DANCE dla młodzieży
w wieku 10-14 lat

  HIP-HOP, Videoclip dance, modern dla młodzie-
ży w wieku 10-14 lat

  Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-5 lat, 
6-8 lat, 7-9 lat

  Zajęcia plastyczne dla maluchów w wieku 2-3 lata
  Animacja filmowa i fotografia dla dzieci w wie-
ku 8-12 lat

  Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 8-12 lat 
(zajęcia bezpłatne)

  Zespół muzyczno-wokalny seniorów „Ożarow-
skie Kumoszki” (zajęcia bezpłatne)

  Chór Kameralny „Ab Imo Pectore” 
  Baby dance dla dzieci w wieku 2-3 lata
  Zajecia taneczno-rytmiczne dla dzieci w wieku 
4-6 lat  

  Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 6-9 lat 
  Taniec towarzyski dla par – osoby dorosłe
  Język angielski dla dzieci w wieku 3-5 lat i 6-7 lat
  Tworzenie gier komputerowych dla dzieci od lat 8 
  Zespół ludowy „Ożarowiacy” dla dzieci 5-6 lat, 
7-9 lat,  10-14 lat i dla młodzieży 

  Ceramika dla dzieci w wieku 4-12 lat, szczegóły 
na http://www.gliniarnia.pl/

  Teatr Rodziców – warsztaty teatralne  (zajęcia 
bezpłatne)

  Kapela z Uśmiechem – zajęcia wokalno-mu-
zyczne (zajęcia bezpłatne)

  Zajęcia indywidualne: nauka gry na gitarze/key-
boardzie /pianinie/studio piosenki 

SOBOTA W UŚMIECHU
  Balet dla dzieci – różne grupy wiekowe
  Warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 4-5 lat; 
6-8 lat; 9-12 lat; 13-16 lat

  Klub Gier Intelektualnych GO od lat 5 do 105 
(zajęcia bezpłatne)

NOWE ZAJĘCIA!!!
  Zespół wokalny dla dzieci i młodzieży w wieku 
od 9-15 lat zapraszamy osoby, które lubią i po-
trafią śpiewać, ilość miejsc ograniczona (zajęcia 
bezpłatne) 
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  Warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 4-6 lat
  Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 4-6 lat (za-
jęcia bezpłatne)

NOWOŚĆ!!!
  Zapraszamy na „Twórcze Urodzinki”!
Już od 2 października w każdy piątek Filia Domu 
Kultury „Uśmiech” w Broniszach proponuje wspól-
ną zabawę na „Twórczych Urodzinkach”.Koszt wy-
nosi 300 zł brutto, a w cenę wliczone są:
•  Warsztaty twórcze z instruktorem dla dzieci – 1h
•  Animacje i zabawy – 1 h
•  Wynajem sali na poczęstunek – 1h
•  Minimalna ilość dzieci – 12 osób. Powyżej 15 

osób dopłata – 5 zł za każde dziecko.

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
16.00 do 11 września, od 14 września w godz.  
12.00-20.00; szczegółowe informacje: 
- na stronie internetowej www.dkusmiech.eu 
- pod numerem telefonu tel. 510 284 791
- e-mailowo: filiabronisze@dkusmiech.eu
- osobiście w sekretariacie Filii Domu Kultury 
„Uśmiech”, ul. Przyparkowa 15, Bronisze

  Zajęcia z ceramiki dla dzieci
  Zajęcia rytmiczno-baletowe dla dzieci

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
16.00 do 11 września, od 14 września w godz. 
13.00-20.00; szczegółowe informacje: 
- na stronie internetowej www.dkusmiech.eu 
- pod numerem telefonu tel. 22  722 50 08
- e-mailowo: filiajozefow@dkusmiech.eu
- osobiście w sekretariacie Filii Domu Kultury 
„Uśmiech”, ul. Fabryczna 15, Józefów

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15

  Origami dla dzieci w wieku 4-6 lat, 7-11 lat (za-
jęcia bezpłatne)

  Świetlica komputerowa dla dzieci, młodzieży
i seniorów (zajęcia bezpłatne)

  Rytmika dla dzieci w wieku 4-6 lat          
  Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 6-9 lat (za-
jęcia bezpłatne)

  Zajęcia z tworzenia gier komputerowych od 8 lat 
  Robotyka dla dzieci od 8 lat     
  Taniec, pilates, relaks dla pań

KALENDARIUM DOMU KULTURY UŚMIECH – WRZESIEŃ 2015

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

4, 11, 18, 25 września – Dyżur pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu

6 września – niedziela – 6.00-22.00 Refe-
rendum ogólnokrajowe – lokale wyborcze

5 września – sobota – 11.00-13.00 Narodo-
we czytanie (projekt współrealizowany z Bibliote-
ką Publiczną)

6 września – niedziela – rozpoczęcie o godz.
15.00 Dożynki Gminne (przy ul. Parkowej 
16/18 w Ożarowie Mazowieckim)

14 września – początek zajęć w Domu Kultu-
ry „Uśmiech”

20 września – niedziela – godz. 16.00 wie-
czorek taneczny dla seniorów. Muzyka na żywo! 

Wstęp 15 zł./os.
27 września – niedziela – godz. 12.00 Spek-

takl teatralny dla dzieci pt. „W miejskiej Dżungli” 
w wykonaniu Teatru Katarynka. Wstęp wolny.

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

6 września – niedziela – 6.00-22.00 Refe-
rendum ogólnokrajowe – lokale wyborcze

14 września – początek zajęć w Filii Domu 
Kultury „Uśmiech”

20 września – niedziela – 13.00-17.00 Dzień 
otwarty. Koncert zespołu ludowego „Ożarowiacy”

27 września – 17.00-20.00 Pożegnanie lata. 
Koncert plenerowy połączony ze zbiórką korków 
dla Stasia Salacha

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15                                                                                                                                               

6 września – niedziela – 6.00-22.00 Refe-
rendum ogólnokrajowe – lokale wyborcze

13 września – niedziela – 14.00-16.00 Dzień 
otwarty. Prezentacja zajęć na nowy rok kulturalny

14 września – początek zajęć w Filii Domu 
Kultury „Uśmiech”
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KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH
niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Sekretarz Redakcji
SKŁAD TEKSTU I DRUK: Drukarnia TONOBIS, ul. Brzozowa 75, Laski, Izabelin

KOREKTA TEKSTU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”

tel.: 22 731 32 00,  731 32 28, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Jak postępować w przypadku zaginięcia, znalezienia 
psa:
1.  Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rolni-

ctwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, 
podając dokładne dane dotyczące zaginięcia, (datę, 
opis psa) oraz swoje dane. Tel. 22 731 32 37

2.  Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa czy zostało odłowione takie zwierzę. Je-
śli nie, to zgłosić zaginięcie pod numer telefonu, 
który jest podany w kąciku adopcyjnym Informator 
oraz Straży Miejskiej 22721 26 50

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. Więcej informacji pod telefonami wolontariu-
szy. 507 415 468, 602 655 645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka, 
a chcesz pomóc finansowo. 

Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch
na Rzecz Zwierząt – Viva

z dopiskiem „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

Kącik adopcyjny – prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

Informujemy o bezpłatnym chipowaniu psów
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Chip to małe urządzenie elektroniczne wielkości 
ziarnka ryżu, umieszczane pod skórą zwierzęcia 
na grzbiecie bądź karku poprzez zastrzyk. Za po-
mocą czytnika jaki posiadają m.in. lekarze wetery-
narii i straże miejskie, można odczytać informacje 
o właścicielu zwierzęcia i zawiadomić go o znale-
zieniu psa.

Informujemy, że chipowanie przysługuje wyłącz-
nie mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, tel.  
22 731 32 35, 22 731 32 37

Gabinety weterynaryjne, w których można chi-
pować psy w ramach akcji:
ul. Strażacka 1B, tel. 22 353 69 99
ul. Kierbedzia 1, tel. 22 722 12 48
ul. Ożarowska 27 lok 2, tel. 660 198 483

BlekiBleki

MilkaMilkaMiecioMiecio SzaziSzazi WegaWega

BonifacyBonifacy DżekiDżeki KlusiorKlusior LiliLili
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