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Hala sportowa w Kręczkach – Kaputach

(planowana realizacja w latach 2016-2018)



W dniu 29 grudnia 2015 r. podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej Bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz został odzna-
czony srebrnym medalem ,,Za zasługi dla obronności kraju” przy-
znanym przez Ministra Obrony Narodowej.
Aktu dekoracji w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał 
Pan Pułkownik Mirosław Marzec - Wojskowy Komendant Uzupeł-
nień Warszawa-Ochota.

MEDAL
DLA BURMISTRZA

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” to polskie 
odznaczenie wojskowe nadawane przez Ministra 
Obrony Narodowej. Medal został ustanowiony przez 
Sejm i stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą 
lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umoc-
nienia obronności kraju.

DZIECI OTRZYMUJĄ SZCZEPIONKĘ 13-WALENTNĄ ,  
KTÓRA DAJE W TEJ CHWILI NAJSZERSZĄ , DOSTĘPNĄ OCHRONĘ PRZED PENUMOKOKAMI 

 
SZCZEPIENIE POPRZEDZONE JEST KONSULTACJĄ Z LEKARZEM PEDIATRĄ

SZCZEPIENIA PRZEZNACZONE SĄ DLA DZIECI W WIEKU OD 24 DO 35 MIESIĄCA ŻYCIA, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE 
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI, POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PRZYJĘCIA SZCZEPIONKI PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

PLACÓWKI REALIZUJĄCE 

SZCZEPIENIA:

GSPZLO, UL. KONOPNICKIEJ 8,
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI,
INFORMACJA I REJESTRACJA:
22 722 10 38
W GODZ. 10.00 – 15.00

GSPZLO FILIA W JÓZEFOWIE,
UL. LIPOWA 28A,
05-860 PŁOCHOCIN,
INFORMACJA I REJESTRACJA:
22 722 52 00
W GODZ. 10.00 – 15.00
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Główny Urząd Statystyczny opu-
blikował ranking miast i gmin, do 
których trafi a najwięcej funduszy 
unijnych. Wg danych GUS pocho-
dzących z Krajowego Systemu 
Informatycznego Gmina Ożarów 
Mazowiecki zajęła I miejsce wśród 
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 
pod względem wartości podpi-
sanych umów o dofi nansowanie 
projektów ze środków unijnych
w perspektywie 2007-2013 (łącz-
nie 3,19 mld zł). Podkreślić należy, 
że udostępnione przez GUS dane, 
odnoszą się do całości projektów 
realizowanych w ramach krajowych 

programów operacyjnych na tere-
nie Gminy Ożarów Mazowiecki, nie 
tylko samorządowych, o których in-
formowaliśmy Państwa w poprzed-
nim wydaniu Informatora Oża-
rowskiego (Nr 10/53 2015). Są to 
również projekty innych instytucji
i fi rm zrealizowane na terenie gmi-
ny. Otwartość samorządu lokalne-
go na innowacyjne przedsięwzięcia 
oraz tworzenie korzystnych warun-
ków dla rozwoju biznesu (system 
podatkowy, uchwalone plany za-
gospodarowania przestrzennego, 
rozwinięta infrastruktura), a także 
doskonałe położenie i dostępność 

Fundusze unijne w Gminie Ożarów Mazowiecki
komunikacyjna (autostrada A2 i tra-
sa S8) przyciągają nowych inwesto-
rów, którzy chętnie lokują tu swój 
kapitał.

Więcej informacji na stronie inter-
netowej:
http://samorzad.pap.pl/depesze/
wiadomosci_centralne/159880/
Pierwsi-spoza-miast--W-czolowce-
do-kasy-UE-Ozarow-Mazowiecki-i-
Wisznia-Mala

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Kierownik Referatu

Funduszy Zewnętrznych

W raporcie zatytułowanym „Atrak-

cyjność inwestycyjna regionów 

2015” przygotowanym na zlecenie 

Polskiej Agencji Informacji i Inwe-

stycji Zagranicznych S.A., eksperci 

bardzo wysoko ocenili potencjał 

inwestycyjny Ożarowa Mazowiec-

kiego. Opracowanie powstało w In-

stytucie Przedsiębiorstwa Szkoły 

Głównej Handlowej. Prof. Hanna 

Godlewska-Majkowska szefowa 

zespołu, który raport opracował, 

komentuje dokument specjalnie 

dla „Informatora Ożarowskiego”.

Gdzie należy szukać głównych po-

wodów inwestycyjnego sukcesu 

gminy miejsko-wiejskiej Ożarów 

Mazowiecki? 

Prof. H. Godlewska-Majkowska: 
Ożarów Mazowiecki przyciąga in-
westorów jako atrakcyjne miejsce 
dla inwestycji z uwagi na mniejsze 
koszty prowadzenia działalności w 
porównaniu do dużych miast oraz 
wysokiej jakości ofertę terenów in-
westycyjnych. Bliskość Warszawy 
jest wielkim atutem Ożarowa Ma-
zowieckiego. Położenie na zachód 
od Warszawy ma o tyle znaczenie, 

że zachodnia część aglomeracji 
warszawskiej jest mocnej uprze-
mysłowiona w porównaniu do jej 
wschodniej części. Stąd wynika cen-
na bliskość partnerów gospodar-
czych, z którymi można z sukcesem 
współpracować. Istotne znaczenie 
ma także objęcie byłej Fabryki Kabli 
Tarnobrzeską Specjalną Strefą Eko-
nomiczną. Stworzyło to możliwość 
utworzenia nowych miejsc pracy
i rozpoznawalność Ożarowa Mazo-
wieckiego jako dobrego i przyjazne-
go miejsca dla inwestycji. Do końca 
2014 roku powstało w podstrefi e 
ekonomicznej Ożarowa Maz. prawie 
650 nowych miejsc pracy, głównie 
w produkcji wyrobów metalowych, 
elektronicznych i optycznych.

Jakie perspektywy rozwoju ma 

przed sobą gmina Ożarów Mazo-

wiecki  w ciągu najbliższych 5-10 

lat? 

Prof. H. Godlewska-Majkowska: 

Perspektywy są bardzo dobre, z uwa-
gi na bardzo dobre położenie geo-
grafi czne. Ponadto znakomicie za-
powiada się rozwój infrastruktury 
przyjaznej dla mieszkańców i bizne-

su zważywszy na rekordowo wysokie 
środki pozyskane z Unii Europejskiej.
Według stanu na dzień 30 czerwca 
2015 r., całkowita wartości podpisa-
nych umów o dofi nansowanie ze 
środków unijnych z mijającej perspek-
tywy, wyniosła w przypadku Ożaro-
wa Mazowieckiego (3,19 mld zł).

Na co samorząd powinien zwrócić 

szczególną uwagę?

Prof. H. Godlewska-Majkowska: 

Sukces rozwojowy wymaga jednak 
większej niż dotąd uwagi skiero-
wanej na nadążanie za światowymi 
trendami w obsłudze elektronicznej 
obywateli i inwestorów. Obecnie,
w dobie gospodarki globalnej, gmi-
ny konkurują o inwestycje i związane 
z nimi miejsca pracy, a mieszkańcy 
są bardziej mobilni niż kiedykolwiek 
wcześniej. Dlatego potrzeby miesz-
kańców jako obywateli oraz poten-
cjalnych inwestorów i pracowników 
powinny być podstawą myślenia
o rozwoju Ożarowa Mazowieckiego
i jego okolic.

Rozmawiał Tomasz Barański

DOBRE PERSPEKTYWY 
DLA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
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Nowy budynek GSPZLO będzie czę-
ściowo podpiwniczony, 3-kondy-
gnacyjny, z poddaszem użytkowym, 
z 15 miejscami postojowymi i 4 dla 
osób niepełnosprawnych.
Piwnica to magazyny, sanitariaty 
i szatnie dla personelu wraz z po-
mieszczeniami technicznymi. 
Na parterze zaprojektowano cześć 
wejściową dla dorosłych, oddział dzie-
ci zdrowych, oddział dzieci chorych
z osobnymi wejściami z zewnątrz, po-
mieszczenie rejestracji, klatkę scho-
dową, gabinet zabiegowy. 
Na I piętrze będzie wydzielona część 
administracyjna oraz dla realizacji 
programu podstawowej opieki zdro-
wotnej: 6 gabinetów ogólnych kon-
sultacyjno-diagnostycznych, 1 ga-
binet zabiegowy, zespół socjalny 
dla personelu, szatnia, magazyn 

środków czystości. Wszystkie po-
mieszczenia połączone wspólnym 
holem poczekalniowo-windowym
z wydzielonym zespołem admini-

stracyjnym (gabinet dyrektora, księ-
gowej i archiwum podręczne). 
Na II piętrze znajdą się pomiesz-
czenia rehabilitacji i fi zykoterapii. 
Zaprojektowano 2 sale zajęć rucho-
wych z dodatkowymi boksami in-
dywidualnymi, 4 osobne gabinety 
fi zykoterapii, 2 zespoły sanitarno-
szatniowe, pomieszczenia porząd-
kowe oraz pokój recepcyjny reha-
bilitantów. 

Wizualizacja budynku przychodni  

Wkrótce rozpocznie się budowa nowego budynku Gminnego Samo-

dzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie 

Mazowieckim przy ul. Konopnickiej. W wyniku przeprowadzonej 

procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca tego zadania,

z którym została podpisana umowa 4 lutego 2016 r. Wartość inwesty-

cji to ponad 3,5 mln zł brutto, okres realizacji do 30 kwietnia 2018 r.  

Inwestycja składać się będzie z hali 
głównej, centrum rekreacji fi tness, 
siłowni oraz toru łuczniczego. Na ze-
wnętrz powstanie parking dla 113 
samochodów i zatoka dla 2 autobu-
sów i wozów transmisyjnych. Nie za-
pomniano również o rowerzystach, 
dla których przygotowano oddzielny 
parking połączony z wybudowaną
w ubiegłych latach ścieżką rowerową.
Architektura obiektu jest bardzo 
prosta, o mało skomplikowanej for-

Kolejną dużą inwestycją, której realizacja rozpocznie się w tym roku 

jest budowa hali sportowej o pow. użytkowej 3 585 m2 z widownią na 

0,6 tysiąca osób w Kręczkach-Kaputach wraz z boiskiem ze sztuczną 

nawierzchnią (standardy UEFA). W wyniku przeprowadzonej proce-

dury przetargowej wyłoniony został wykonawca tego zadania, o war-

tości prawie 11,0 mln zł brutto, z planowanym okresem zakończenia 

inwestycji  w listopadzie 2018 r.

mie i eleganckim detalu. Skośna, 
dynamiczna bryła hali sportowej od-
zwierciedla jej funkcję. Pod jednym 
dachem mieści się hala główna, jak 
i centrum fi tness i zespoły szatnio-
we. Hala stanowi również zaplecze 
dla całości założenia sportowego. 
Część powierzchni magazynowych 
ma dostęp z zewnątrz budynku i ob-
sługuje pobliskie boiska sportowe.  
Hol główny jest częściowo dwukon-
dygnacyjny. Na piętrze obok wejścia 

na widownię znajduje się kawiarnia 
z widokiem na halę i otoczenie. Na 
całej długości elewacji południowej 
hali znajduje się przeszklenie do wy-
sokości 3 m od poziomu posadzki. 
Nad oknami zaprojektowano zada-
szenie eliminujące efekt oślepiania 
użytkowników hali.  
Hala sportowa będzie wyposażona 
w pełnowymiarowe pole gry do piłki 
ręcznej, koszykówki, siatkówki. Takie 
rozwiązanie umożliwi jednoczesne 
prowadzenie zajęć dla trzech nieza-
leżnych grup. Oprócz funkcji sporto-
wej obiekt obsłuży imprezy kultu-
ralne, takie jak akademie, występy 
artystyczne, zabawy czy festyny.
Budynek będzie w pełni dostoso-
wany dla osób niepełnosprawnych
i mniej sprawnych ruchowo. 

Piotr Kuśmierczyk
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów
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Informacja 

Burmistrza Ożarowa 

Mazowieckiego

W siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Ożarowie Mazowieckim, 

przy ul. Kolejowej 2 został wy-

wieszony wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży 

i wydzierżawienia. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod 
nr tel. 22 731 32 58.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że zadanie pn.
„Dostawa i montaż 8 sztuk przydomowych hydroponicznych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, powiat 
warszawski-zachodni” dofi nansowano przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, w formie 
dotacji, w kwocie 42.016,80 zł”. Umowę podpisano 16.12.2015 r.

Informacja 

Burmistrza Ożarowa 

Mazowieckiego
sporządzona na podstawie art. 17 ust. 

4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych ( tj. Dz. U. z 1990r., nr 32, 
poz.191 z późn. zm.)

Informuję, że na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miej-
skiego Ożarowie Mazowieckim 
przy ul. Kolejowej 2 został wy-
wieszony na okres 30 dni pro-
tokół dotyczący nieodpłatnego 
przejęcia z mocy prawa nieru-
chomości przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki.

Gmina Ożarów Mazowiecki in-
formuje, że dnia 27.11.2015 r. za-
kończono realizację zadania pn. 
„Usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu na terenie województwa 
mazowieckiego dofi nansowane-
go przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, w formie 
dotacji, w kwocie 46.100,00 zł”.

W załączeniu przedstawiam Państwu stanowisko samorządów lokal-
nych w sprawie planowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia 
Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska wraz z infrastrukturą nie-
zbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego.

Budowa gazociągu
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 Julia Wrzesińska oraz Julia Rytka zwyciężyły w kon-
kursie pt. „A Christmas movie” zorganizowanym w Gim-
nazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie.Tematem 
konkursu było przygotowanie fi lmu o atmosferze świą-
tecznej w szkole. 

 12 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się 
pierwszy etap Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Pro-
fi laktycznego pn. „Świat szczęśliwych ludzi w świecie 
pięknej przyrody”. W konkursie brali udział uczniowie 
klas II, III, IV Szkół Podstawowych z Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

 W dniach 11-13 grudnia harcerze z 12 Drużyny Har-
cerzy Starszych im. Batalionu „Zośka” pojechali do Za-
kopanego po odbiór Betlejemskiego Światła Pokoju. 
13 grudnia, po raz dwudziesty piąty, płomień został 
rozpalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem 
przekazywany przez skautów przybył do Zakopanego. 
Harcerze z Płochocina odebrali płomień z Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. W ten sposób 
Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją drogę, by 
znaleźć się na wigilijnych stołach tych, którzy chcieli je 
przyjąć do swoich domów. Harcerze zanieśli lampiony 
ze Światłem m.in. Urzędu Miejskiego, do parafi i, szkół, 
przedszkoli, bibliotek i domów.

 15 grudnia w Przedszkolu Publicznym w Józefowie 
zakończyła się akcja charytatywna „Dar dla bezdom-
nego”. Przez miesiąc do wyznaczonego kosza przed-
szkolaki składały prezenty. Paczki zostały przekazane, 
do Przychodni dla Bezdomnych Osób, mieszczącej się
w Warszawie przy ul. Wolskiej 172.

 21 grudnia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Ożaro-
wie Mazowieckim zakończyła się akcja charytatywna pn. 
„Gwiazdeczka”. Dzieci zbierały upominki oraz prezenty, 
które następnie zostały przekazane do Świetlicy Środo-
wiskowej przy Parafi i Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
Mazowieckim.

 W grudniu we wszystkich placówkach oświatowych 
na ternie Gminy Ożarów Mazowiecki odbyły się mikołaj-
ki, jasełka oraz spotkania świąteczne.

6 stycznia dzieci z grupy V i VI z Przedszkola Publiczne-
go w Józefowie w Święto Trzech Króli zaprezentowały 
w kościele św. Wojciecha w Płochocinie „Jasełka – Cud 
Betlejemskiej Nocy”. 

 9 stycznia w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Pło-
chocinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
Poezji K. I. Gałczyńskiego. W konkursie brało udział 54 
uczniów z: Gimnazjum w Lesznie, Gimnazjum im. F. Cho-
pina w Kampinosie, Gimnazjum im. Bohaterów Powsta-
nia Warszawskiego w Ożarowie Maz., Gimnazjum im.
A. Fedorowicza w Izabelinie, Gimnazjum im. W. Pallotie-
go w Ożarowie Maz. Dzięki wsparciu Starosty Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego i Burmistrza Ożarowa Ma-
zowieckiego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

 11 stycznia odbył się w Warszawie Ogólnopolski Kon-
gres Terapii Pedagogicznej z Elementami Integracji Sen-
sorycznej. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów
w Płochocinie otrzymała certyfi kat „Placówka respektu-
jąca potrzeby sensoryczne dzieci”. Organizatorem kon-
gresu była Forum Media Polska Sp. z o.o. 

 12 stycznia uczennice Szkoły Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach zajęły I miejsce, 
natomiast uczennice Szkoły Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie zajęły II miejsce w Powiatowych 
zawodach sportowych w kategorii unihokeja dziewcząt. 
Zawody sportowe odbyły się w Płochocinie.

 13 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach zajęli I miejsce, 
natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie zajęli II miejsce w Powiatowych 
zawodach sportowych w kategorii unihokeja chłopców. 
Zawody sportowe odbyły się w Płochocinie.

 18 stycznia drużyna dziewcząt Gimnazjum im. K.I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie zajęła I miejsce w unihokeju. 
19 stycznia drużyna chłopców Gimnazjum im. K.I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie zajęła I miejsce w unihokeju. 
Zawody sportowe odbyły się w Płochocinie w ramach 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

 19 stycznia drużyna dziewcząt Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach zajęła

OŚWIATA

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie za-

mówienia publicznego na:

  budowę zbiornika wody czystej na SUW Święcice 
Gmina Ożarów Mazowiecki

znak postępowania: RZP.271.46.2015 (postępowanie 

powtórzone)

  równanie i utwardzanie dróg gminnych nieutwardzo-
nych wraz z dostawą tłucznia kamiennego 

znak postępowania: RZP.271.1.2016

  usługi uzupełniające do umowy Nr RZP.272.28.24.2015 
z dnia 24 sierpnia 2015 r. dotyczące usług na dowóz 
trojga uczniów niepełnosprawnych z terenu gmi-
ny Ożarów Mazowiecki do Szkoły Specjalnej Nr 251
w Warszawie przy ulicy Bełskiej 5 w celu uczestnictwa 
uczniów w akcji „Zima w mieście 2016” w okresie 01.02. 
– 12.02.2016 r. oraz jednej uczennicy z Bronisz do Ze-
społu Szkół Specjalnych Nr 92 w Warszawie przy ul. 
Szczęśliwickiej 45/47 w okresie 08.02. – 12.02.2016 r. 

znak postępowania: RZP.271.2.2016

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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DOM KULTURY „UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

13 grudnia Wernisaż pokonkursowy – „Mój projekt 
ożarowskiej kartki świątecznej” połączony z wystę-
pem zespołu wokalnego działającego w Domu Kultury 
„Uśmiech”
14 grudnia Spektakl pt.: „Warto mieć wartości“ w wyko-
naniu dziecięcej grupy teatralnej „Oczy teatru”
15,16 grudnia Zajęcia programowe Uniwersytetu III 
Wieku 
17 grudnia Spotkanie wigilijne kombatantów oraz 
Świetlicy Środowiskowej
18 grudnia Spotkanie Wigilijne Zespołu Ludowego 
„Ożarowiacy”
20 grudnia Koncert kolęd w wykonaniu Chóru „Ab Imo 
Pectore (siedziba Powiatu Warszawskiego Zachodniego)
20 grudnia Występ grupy teatralnej „Oczy teatru” w te-
atrze Ochota
6 stycznia Udział w Orszaku Trzech Króli
9, 10 stycznia Mistrzostwa Polski Juniorów GO. VII Tur-
niej o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
10 stycznia Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
10 stycznia Koncert kolęd w wykonaniu Chóru „Ab Imo 
Pectore” (dla seniorów z Domu Opieki
w Pilaszkowie)
10 stycznia Koncert kolęd w kościele w Izabelinie
z udziałem Zespołu Ludowego Ożarowiacy”
11,12,13,14 stycznia Zajęcia programowe Uniwersyte-
tu III Wieku 
16 stycznia Udział zespołu seniorów „Ożarowskie ku-
moszki”  w Spotkaniu Noworocznym
w Starych Babicach
17  stycznia Pokazy taneczne uczestników zajęć w Domu 
Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
17 stycznia Udział zespołów działających w Domu Kul-
tury „Uśmiech” w Wieczorze Kolęd
w Ołtarzewie (Kościół pw. NMP Królowej Apostołów)
18,19,20 stycznia Zajęcia programowe Uniwersytetu
III Wieku 

FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH” W JÓZEFOWIE

12 grudnia Spotkanie świąteczne Związku Niewido-
mych „Biała Laska”

13 grudnia Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie pt. 
„Hej Kolęda” w wykonaniu Teatru „Wariacja”
20 grudnia Rodzinne warsztaty świąteczne (stroiki, 
choinki)
10 stycznia Spotkanie Noworoczne zespołu „Wesołe 
Wdówki”
17 stycznia Dzień Babci i Dziadka

FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH”

W BRONISZACH

13 grudnia Rodzinne warsztaty świąteczne oraz wy-
stęp grupy tanecznej i teatralnej w wykonaniu dzieci 
uczęszczających  na zajęcia w Domu Kultury „Uśmiech”
20 grudnia Spotkanie z Mikołajem (Teatr „Złoty Du-
kat”)
10 stycznia Jubileusz „60-lecia” Związku Emerytów
i Rencistów  
17 stycznia  Spektakl teatralny dla dzieci „Promień słoń-
ca” w wykonaniu Teatru „Kalejdoskop”
17 stycznia Spotkanie noworoczne mieszkańców zor-
ganizowane przez sołectwo Bronisz

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH „PRZY PARKU”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

10,17 grudnia Ćwiczenie pamięci – zajęcia dla senio-
rów
10, 17 grudnia Klub fi lmowy seniora
11 grudnia „Staropolskie świętowanie” – wykład Miro-
sława Roguskiego
11, 18 grudnia Zajęcia z psychologiem dla młodzieży 
szkolnej
14, 21, 28 grudnia Brydż – zajęcia dla seniorów
30 grudnia „Egzotyka Brazylii” wykład z udziałem słu-
chaczy Uniwersytetu III Wieku
30 grudnia Walne zgromadzenie Klubu Honorowych 
Dawców Krwi
4, 11, 18 stycznia Brydż – zajęcia dla seniorów
7, 14 stycznia Ćwiczenie pamięci – zajęcia dla senio-
rów
15 stycznia Wykład p. Marcina Tyslera poświęcony 
osadnictwu niemieckiemu w Warszawie i okolicach
16 stycznia Walne zgromadzenie członków stowarzy-
szenia „Razem w Powiecie”

KULTURA

I miejsce w Międzypowiatowych zawodach sportowych 
w kategorii unihokeja dziewcząt. Zawody sportowe od-
były się w Szkole Podstawowej w Raszynie.

 19 stycznia w Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie odbyła się prezentacja multime-
dialna dla uczniów pn. „Rodzaje przemocy rówieśniczej”. 
Prezentacja odbyła się w ramach projektu „Radosne 
dziecko w bezpiecznej szkole”, który jest realizowany 
w ramach ogólnopolskiego programu certyfi kowania 

placówek realizujących standardy ochrony dzieci przed 
przemocą. 

 Z okazji dnia Babci i Dziadka w gminnych przedszko-
lach odbyły się okolicznościowe spotkania połączone
z występami artystycznymi dzieci.

 W styczniu uczniowie oraz nauczyciele Gimnazjum 
im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie zaprojektowali,
a następnie wydrukowali kalendarz na rok 2016. Akcja 
ma na celu promocję szkoły. 
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Z PRACY
RADY MIEJSKIEJ

Uchwała Nr XVIII/178/15 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.
Uchwała Nr XVIII/179/15 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
Uchwała Nr XVIII/180/15 w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
Uchwała Nr XVIII/181/15 – Uchwała Budżetowa na rok 
2016 Gminy Ożarów Mazowiecki.
Uchwała Nr XVIII/182/15 w sprawie określenia staw-
ki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 
budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie 
Mazowieckim.
Uchwała Nr XVIII/183/15 w sprawie określenia staw-
ki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 
budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie 
Mazowieckim.

Uchwała Nr XVIII/184/15 w sprawie udzielenia pomo-
cy fi nansowej Samorządowi Województwa Mazowiec-
kiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej.
Uchwała Nr XVIII/185/15 w sprawie współdziałania
z Gminami Łomianki, Stare Babice, oraz Powiatem War-
szawskim Zachodnim w zakresie organizacji transportu 
międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7.
Uchwała Nr XVIII/186/15 w sprawie wyrażenia zgody 
na odpłatne nabycie przez Gminę Ożarów Mazowiecki 
urządzeń instalacji wodocią-gowych.
Uchwała Nr XVIII/187/15 w sprawie ustalenia wysoko-
ści diet dla przewodniczących organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych.
Uchwała Nr XVIII/188/15 w sprawie przyjęcia do reali-
zacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oża-
rów Mazowiecki”.

Uchwała Nr XIX/189/16 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ożarów Mazowiecki.
Uchwała Nr XIX/190/16 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Uchwała Nr XIX/191/16 w sprawie dopuszczenia 
zapłaty podatków stanowiących dochody budże-

tu Gminy Ożarów Mazowiecki za pomocą innego 
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płat-
niczego, na którym przechowywany jest pieniądz 
elektroniczny.
Uchwała Nr XIX/192/16 w sprawie założenia Szkoły 
Podstawowej w Duchnicach.

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 29 grudnia 2015 r.

Uchwały podjęte na XIX nadzwyczajnej

sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

w dniu 18 stycznia 2016 r.

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

Zwrot podatku VAT
Każdy ROLNIK, który chce odzy-
skać część pieniędzy wydanych 
na olej napędowy używany do 
produkcji rolnej powinien zbierać 
faktury VAT:
•  w terminie od 1 lutego 2016 r. 

do 29 lutego 2016 r. należy zło-
żyć odpowiedni wniosek do wój-
ta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz 

z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 
1 sierpnia 2015r. do 31 stycznia 
2016r.,

•  w terminie od 1 sierpnia 2016 r.

do 31 sierpnia 2016 r. należy 
złożyć odpowiedni wniosek do 
wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz 

z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 
1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 
r. w ramach limitu zwrotu podat-
ku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. 
wynosić będzie: 86,00 zł * ilość 
ha użytków rolnych.

Urząd Miejski



INFORMATOR OŻAROWSKI – 01/54 2016 9

OŚWIATA

Harmonogram oraz szczegółowe terminy doko-I. 
nywania czynności w postępowaniu rekrutacyj-

nym: 
Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu 1. 

wychowania przedszkolnego – od dnia 01 

marca 2016 r. do dnia 10 marca 2016 r. do 

godz. 15.00;
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/2. 

oddziału przedszkolnego w szkołach podsta-
wowych wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi spełnianie przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekruta-
cyjnym – od dnia 01 marca 2016 r. do dnia

31 marca 2016 r. do godz. 15.00;
Weryfi kacja przez komisję rekrutacyjną wnio-3. 

sków o przyjęcie do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej i do-
kumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym do-
konanie przez przewodniczącego komisji re-
krutacyjnej czynności, o których mowa w art. 
20t ust.7 ustawy o systemie oświaty – od dnia

01 kwietnia 2016 r. do dnia 06 kwietnia 

2016 r.;

Podanie do publicznej wiadomości przez ko-4. 

misję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifi -
kowanych i kandydatów niezakwalifi kowanych 
– dnia 22 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00;

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 5. 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadcze-
nia- od dnia 25 kwietnia 2016 r. do dnia

28 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00;

Podanie do publicznej wiadomości przez 6. 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów przy-

jętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia

29 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00.

Harmonogram oraz szczegółowe terminy doko-II. 
nywania czynności w postępowaniu uzupełnia-

jącym:
 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 1. 

wraz z dokumentami potwierdzającymi przez 
spełnianie przez kandydata kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
– od dnia 9 maja 2016 r. do dnia 16 maja

2016 r. do godz. 15.00;

Weryfi kacja przez komisję rekrutacyjną wnio-2. 

sków o przyjęcie do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej i do-
kumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu uzupełniającym, w tym do-
konanie przez przewodniczącego komisji re-
krutacyjnej czynności, o których mowa w art. 
20t ust.7 ustawy o systemie oświaty – od dnia 

17 maja 2016 r. do dnia 20 maja 2016 r.;

Podanie do publicznej wiadomości przez ko-3. 

misję rekrutacyjną listy kandydatów zakwali-
fi kowanych i kandydatów niezakwalifi kowa-
nych - dnia 27 maja 2016 r. o godz. 14.00;

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 4. 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- 
od dnia 30 maja 2016 r. do dnia 02 czerwca 

2016 r. do godz. 15.00;

Podanie do publicznej wiadomości przez 5. 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów przy-
jętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia
03 czerwca 2016 r. o godz. 14.00.

Harmonogram rekrutacji w przedszkolach 

i oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki 

na rok szkolny 2016/2017

Informacja Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

dotycząca rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

w Szkole Podstawowej w Duchnicach

Z dniem 1 września 2016 roku rozpoczyna działalność Szkoła Podstawowa w Duchnicach. W szkole 
tej zorganizowany będzie również oddział przedszkolny.
Rekrutacja do Oddziału lub Oddziałów Przedszkolnych odbywać się będzie w dniach 1-31 marca 2016 r.
Rekrutacja do klas pierwszych odbywać się będzie w dniach 1-15 kwietnia 2016 r.
W związku z trwającą jeszcze budową szkoły dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w przedszkolu 
przy ul. Mickiewicza 51 w Ożarowie Maz.
         BURMISTRZ PAWEŁ KANCLERZ

Rekrutacja do szkół i przedszkoli
w roku szkolnym 2016/2017
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OŚWIATA

Koncert Noworoczny 
Anno Domini 2016

Harmonogram oraz szczegółowe terminy I. 
dokonywania czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym:

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pod-
stawowej wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi spełnianie przez kandydata warunków  
lub kryteriów branych pod uwagę w postępo-
waniu rekrutacyjnym od dnia 01.04.2016r 

do dnia 15.04.2016r do godz. 15:00;

Weryfi kacja przez komisję rekrutacyjną 1. 

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawo-
wej i dokumentów potwierdzających speł-
nianie przez kandydata warunków lub kry-
teriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym w tym dokonanie przez prze-
wodniczącego komisji rekrutacyjnej czynno-
ści o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
o systemie oświaty od dnia 18.04.2016 r.

do dnia 19.04.2016 r.;
Podanie do publicznej wiadomości przez 2. 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifi kowanych i kandydatów nieza-
kwalifi kowanych – dnia 04 maja 2016 r.

o godz. 14.00;

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 3. 

przyjęcia w postaci pisemnego oświad-
czenia- od dnia 05 maja 2016 r. do dnia

10 maja 2016 r. do godz. 15.00;

Podanie do publicznej wiadomości przez 4. 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
– dnia 12 maja 2016 r. o godz. 14.00.

Harmonogram oraz szczegółowe terminy II. 
dokonywania czynności w postępowaniu 

uzupełniającym:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pod-1. 
stawowej wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi spełnianie przez kandydata warunków  
lub kryteriów branych pod uwagę w postępo-
waniu uzupełniającym od dnia 18.05.2016 r. 

do dnia 23.05.2016r do godz. 15: 

Weryfi kacja przez komisję rekrutacyjną wnio-2. 
sków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu uzu-
pełniającym w tym dokonanie przez prze-
wodniczącego komisji rekrutacyjnej czynno-
ści o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
o systemie oświaty od dnia 24.05.2016 r. 

do dnia 25.05.2016 r.; 
Podanie do publicznej wiadomości przez 3. 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów za-
kwalifi kowanych i kandydatów niezakwa-
lifi kowanych – dnia 08 czerwca 2016 r. 

o godz. 14.00;

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 4. 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadcze-
nia- od dnia 09 czerwca 2016 r. do dnia

14 czerwca 2016 r. do godz. 15.00;

Podanie do publicznej wiadomości przez 5. 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przy-
jętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia
16 czerwca 2016 r. o godz. 14.00.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki 

na rok szkolny 2016/2017

Zaproszenia na 15 już Koncert Nowo-
roczny, odbywający się pod patro-
natem Burmistrza Pawła Kanclerza, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Andrzeja Cichala i Starosty Jana 
Żychlińskiego, w przeciągu dwóch 

dni rozeszły się jak świeże bułeczki. 
Co też nie dziwi z uwagi na osobę 
Waldemara Malickiego. Nie minął 
jeszcze rok a muzyk zagościł w Oża-
rowie po raz drugi. Wspólnie z Fil-
harmonią Dowcipu zaprezentował 

Sala widowiskowa Hotelu Mazurkas wypełniona po brzegi, znakomi-

ta oprawa muzyczna, program pełen humoru i nagradzani gromkimi 

brawami  artyści. Taka niezwykła atmosfera towarzyszyła Noworocz-

nemu Koncertowi w Ożarowie Mazowieckim. Zasługa w tym niemała 

gwiazdy tegorocznego koncertu Waldemara Malickiego oraz towa-

rzyszącej mu Orkiestry.
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KULTURA

Z przyjemnością informujemy, że 

rozstrzygnięty został „Konkurs na 

najlepiej przeprowadzoną kam-

panię społeczną „Cała Polska czy-

ta dzieciom” w roku szkolnym 

2014/2015”. Kampania głośnego 

czytania prowadzona w placów-

kach ożarowskiej Biblioteki Pub-

licznej otrzymała wyróżnienie. 

Jury doceniło całoroczną pracę biblio-
tekarzy z grupami przedszkolnymi
i uczniami młodszych klas szkół pod-
stawowych, m.in. lekcje biblioteczne 
prowadzone metodami pedagogiki 
zabawy z wykorzystaniem muzyki, 
ruchu, chusty animacyjnej oraz cykle 
spotkań okolicznościowych przy-
gotowanych dla dużych grup dzieci
i młodzieży z okazji Światowego Dnia 
Pluszowego Misia. Uznanie zyskały 
też regularne spotkania z książką dla 
dzieci w wieku 4-6 lat pt. „Czytanie na 
Dywanie”, promujące nie tylko czy-

tanie, ale i stosowanie przez 
maluchy w życiu dobrych 
wartości, takich jak szacunek 
dla ludzi i zwierząt, przyjaźń, 
niesienie pomocy innym.
Przede wszystkim jednak 
docenione zostały nasze 
dwie duże akcje: „W dwa 
tygodnie dookoła bajki” 
(w ramach XIV Ogólnopol-
skiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom), w której głośno 
czytali przedstawiciele Rady 
Miejskiej Ożarowa Mazo-
wieckiego, Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodnie-
go oraz Komisariatu Policji 
w Ożarowie Mazowieckim
oraz „Ferie z Książką i Fil-
mem”.
Biblioteka Publiczna w Oża-
rowie Mazowieckim uho-
norowana została pamiątkowym 
dyplomem oraz otrzymała nagrody 

książkowe. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom spotkań – 
Małym i Dużym – bez Was nie byłoby 
tego sukcesu!
W bieżącym roku planujemy również 
wiele ciekawych wydarzeń dla dzie-
ci i młodzieży. Kontynuowane będą 
sprawdzone formy zajęć, planujemy 
kilka spotkań autorskich, ale poja-
wią się też nowinki w naszej ofercie. 
Szczegóły na stronie biblioteki http://
biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl 
oraz na Facebook’u.

Elżbieta Paderewska
 Dyrektor Biblioteki

Wyróżnienie dla Biblioteki Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim

swój nowy program zatytułowany 
Co Tu Jest Grane-Maxi. Artyści zna-
ni są z niestandardowego podejścia 
do muzyki. W ich aranżacjach widać 
świeże spojrzenie, nie boją się więc 
zabawy z muzyką, która w ich wyko-
naniu staje się prawdziwą ucztą dla 
ucha. Program koncertu składał się 
z największych przebojów począw-
szy od klasyki poprzez pop, rock 
i grunge. Usłyszeliśmy autorskie 

opracowania m.in. Prząśniczki Sta-
nisława Moniuszki, zagrane w kon-
wencji muzyki dyskotekowej. Duże 
wrażenie na widzach zrobiła skrzy-
paczka Marta Zalewska brawurowo 
wykonując Highway To Hell z reper-
tuaru heavy metalowej grupy AC/
DC. Niezwykłe poruszenie wywołało 
zaśpiewanie przez Marcina Pomy-
kałę Gummy Bear w towarzystwie 
tańczącego dyrygenta Bernarda 

Chmielarza. Dopełnieniem muzyki 
był humor sytuacyjny i słowny połą-
czony ze szczyptą edukacji, oczywi-
ście muzycznej. Wszyscy wykonaw-
cy bez wyjątku, byli zaangażowani 
w to co robią a poziom artystyczny 
oceniła sama widownia, wywołując 
artystów kilkakrotnie na bis. 

Leszek Tokarczyk

Fotorelacja wewnątrz numeru
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Święto Trzech Króli to znakomi-
ta okazja na odkrywanie od nowa 
zwyczajów i tradycji związanych
z okresem Świąt Bożego Narodze-
nia. Tak było również i w naszej Gmi-
nie gdzie po raz czwarty prowadzeni 
przez Trzech Króli przeszliśmy uli-
cami Ożarowa w barwnym pocho-
dzie. Warto też wiedzieć, iż Dzień 
Objawienia Pańskiego czyli Święto 
Trzech Króli to jedno z pierwszych 
świąt, które ustanowił Kościół, w III 
wieku w Kościele Wschodnim i w IV 
wieku w Kościele Zachodnim. 
Nasza uliczna Jasełka wyruszyła od 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
by dotrzeć do Stajenki u stóp Ko-
ścioła Parafi alnego NMP w Ołta-
rzewie. Po drodze przedstawione 
były sceny ilustrujące wydarzenia 
biblijne towarzyszące Narodzeniu 
Pańskiemu takie jak walka Dobra ze 
Złem, Dwór Heroda, Brama do Nie-
ba. W role Króli wcielili się Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego Paweł 
Kanclerz, Jacek Smyk proboszcz Pa-
rafi i NMP Królowej Apostołów oraz 
Stanisław Zarosa proboszcz Parafi i 
Miłosierdzia Bożego. Aktorzy wystę-
pujący w poszczególnych scenach 

w znakomitej większości są miesz-
kańcami Ożarowa Mazowieckiego. 
Scenariusz wszędzie jest podobny 
gdyż oparty jest na ewangelicznym 
przekazie. Tak więc Mędrcowie ze 
Wschodu, wyruszają za Betlejem-
ską Gwiazdą, by odkryć w ubogiej, 
niepozornej szopie najprawdziw-
szego Boga. Każdy uczestnik, który 
przyłączył się do Orszaku poprzez 
wspólne kolędowanie stał się nie 
tylko biernym widzem ale również 
aktywnym uczestnikiem wydarze-
nia. Sądząc po ilości uczestników
a było ich tysiące, Orszak Trzech Kró-
li już na stałe wpisał się w ożarowski 
kalendarz imprez plenerowych. 
Orszak to inicjatywa naszej lokalnej 
społeczności, której pomysłodawcą 
była Pani Agnieszka Przybyszewska. 
Działania Pani Agnieszki zostały za-
uważone przez Kapitułę Nagrody 
Ożarowa Mazowieckiego i w ubie-
głym roku to właśnie Pani Agniesz-
ka otrzymała prestiżową Felicję. 
Tegoroczny Orszak wzbogacono 
niespodziankami, które dodały mu 
kolorytu. Rozdano balony w kolo-
rach orszaku każdego Króla, uczest-
nicy mogli napić się gorącej herbaty

i skosztować słodyczy a na zakoń-
czenie w specjalnie przygotowanym 
namiocie czekał ciepły żurek. Gorące 
podziękowania należą się Patronom 
wydarzenia: Burmistrzowi Ożarowa 
Mazowieckiego Pawłowi Kanclerzo-
wi, Staroście Warszawskiemu Za-
chodniemu Janowi Żychlińskiemu, 
księdzu Stanisławowi Zarosie i księ-
dzu Jackowi Smykowi oraz sponso-
rom: fi rmom Stansat, Colibers i Sel-
gros, Aptece Jabłoscy, Delikatesom 
u Bogusi i Jacka, Hotelowi Mazurkas 
oraz Pani Annie Klimkiewicz. Po-
dziękowania również dla jednostek 
organizacyjnch Gminy: Domu Kul-
tury Uśmiech i Zakładu Usług Komu-
nalnych. Słowa uznania należą się 
wolontariuszom z Gimnazjum im. 
Bohaterów Powstania Warszawskie-
go oraz Świetlicy Środowiskowej. 
Szczególne podziękowania kieruję 
do Straży Miejskiej, Policji i Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Ożarowa za 
dbanie o bezpieczeństwo na trasie 
przemarszu. Już teraz organizatorzy 
zapraszają na kolejny, piąty Orszak 
Trzech Króli……za rok.

Leszek Tokarczyk
Fotorelacja wewnątrz numeru

Orszak Trzech Króli 2016

24 Finał WOŚP
w Ożarowie

W tym roku podczas 24 Finału WOŚP  
zbieraliśmy kolejny raz pieniądze dla 
pediatrii, na zakup sprzętu dla więk-
szej ilości szpitali. Ta zbiórka była 
również zbiórką na rzecz geriatrii, 
na ten cel zbiórka prowadzona od 
2013 roku była realizowana pod ha-
słem godnej opieki medycznej se-
niorów. Po raz dwudziesty czwarty 
Dom Kultury „Uśmiech” brał udział
w akcji  Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Chętnych do zbiórki pie-
niędzy i  w tym roku nie brakowało,  
zapisy przyjmowaliśmy już od paź-
dziernika. Nasz  Sztab mieścił się jak 

co roku  w sali widowiskowej Domu 
Kultury „Uśmiech”  przy ul. Poznań-
skiej 165 w Ożarowie Mazowieckim, 
w którym rozliczyło się 24 wolon-
tariuszy. Tu również o godzinie 15 
odbyła się licytacja gadżetów WOŚP, 
na którą w tym roku przyszli rodzice
z dziećmi, które razem  z nimi wylicy-
towały fajne rzeczy np. grę, podko-
szulkę, kubek termiczny, czy nawet 
zegar. Pogoda nam  sprzyjała, mróz 
zelżał i nie było tak bardzo zimno, jak 
parę dni wcześniej. Wolontariusze 
mogli w sztabie ogrzać się i wypić 
gorącą herbatę, zjeść coś słodkiego 

oraz posilić się grochówką przygo-
towaną przez Panią Annę Rasińską. 
Mieszkańcy naszej Gminy byli w tym 
roku bardzo hojni. Zbiórka przewyż-
szyła tą z roku ubiegłego i zamknęła 
się kwotą 15.711,68 złotych. Ochot-
nicza Straż Pożarna z Ożarowa Ma-
zowieckiego – już zgodnie z tradycją 
– również dorzuciła swoją cegiełkę 
do tegorocznej zbiórki. Największą 
kwotę w tym roku zebrał wolonta-
riusz, który pierwszy raz kwestował 
w naszym sztabie: Leon Oleszkie-
wicz – 3 530,17 złotych. Drugi był 
nasz długoletni wolontariusz Piotr 
Ciszewski – 2 442,49. Poniżej lista 
wolontariuszy, którzy z dużym zaan-
gażowaniem kwestowali na terenie 
naszej Gminy i w okolicy poświę-
cając swój wolny czas na zebranie 
wcale nie takiej małej kwoty:

cd. na str. 13



Ożarów kulturalną stolicą Mazowsza, 

tymi słowami przywitał wszystkich przy-

byłych na koncert kolęd i pastorałek, pro-

boszcz Parafi i Miłosierdzia Bożego Stani-

sław Zarosa. Nie były to słowa rzucone na 

wiatr bowiem bohaterem tego koncertu był 

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. 

Występy zespołu Mazowsze, gdziekol-
wiek się pojawi zawsze są wielkim wydarze-
niem. Regionalne stroje, kolorowe makija-
że, nieprzeciętne głosy i znakomici muzycy 
to znak rozpoznawczy artystów z Karolina. 
Przygotowania do koncertu trwały już od 
samego rana w sobotę 30 stycznia, kiedy
u stóp Sanktuarium zaparkował duży ciężaro-
wy samochód ze scenografi ą. I choć kilka ton 
przywiezionego sprzętu robiło wrażenie to 
jednak największe zrobił bagaż ponad 60-let-
nich scenicznych doświadczeń. Zespół nie-
przerwanie występuje od 1950 roku. W tym
czasie dał 6,5 tys. koncertów, przyciągając na 
nie 18 mln widzów. Tysiąc słuchaczy z okła-
dem do tej wyliczanki dorzucił Ożarów. Artyści 
zaśpiewali najbardziej znane i najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki. Nie mogło więc zabrak-
nąć powstałej na przełomie XVIII i XIX wieku 
„Wśród Nocnej Ciszy”, kolędy najczęściej roz-
poczynającej Pasterkę. Usłyszeliśmy nastrojo-
wą pastorałkę „Oj Maluśki, Maluśki” napisaną 
góralską gwarą. Jak na Mazowsze przystało 
nie zabrakło kolęd zaśpiewanych w popular-
nych polskich rytmach jak np. polonez „Bóg 
się rodzi” Franciszka Karpińskiego. 

Wsłuchując się w znakomite wykonania 
kolęd mogliśmy po raz ostatni w tym roku 
liturgicznym poczuć magię Świąt Bożego 
Narodzenia. Z deklaracji Burmistrza wynika, 
iż być może będzie jeszcze okazja do spotka-
nia z artystami, lecz tym razem już w innym 
repertuarze. 

Leszek Tokarczyk

Kolędy i pastorałki w Sanktuarium



KONCERT NOWOROCZNY



 

 
DOM KULTURY 

„UŚMIECH” 
W OŻAROWIE MAZ. 

UL. POZNAŃSKA 165 
 

ZAPRASZA NA OTWARCIE 
 

W DNIU 21 LUTEGO 2016r. 
GODZ. 17.00 

 
WYSTAWY OBRAZÓW 

 

ANTONIEGO FILIPOWICZA 
 

PT.; 
 

„A TO POLSKA WŁAŚNIE” 
 

W TRAKCIE WERNISAŻU  
 

OFIARUJEMY  2 OBRAZY NA RZECZ FUNDACJI 
„ DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA” 

 
 

 WIELKIM WYDARZENIEM ARTYSTYCZNYM BĘDZIE 
 

 KONCERT FORTEPIANOWY – WIELKIEGO  KOMPOZYTORA I DYRYGENTA  
CHRISTOPHERA VOISE 

 
 

DODATKOWO, 
 SWÓJ „MALARSKI KĄCIK” BĘDZIE MIAŁA BARDZO ZDOLNA – 15-LETNIA   

 IZA GRZYWACZ  
 UCZENNICA  SZKOŁY  PALLOTTIEGO, 

 
ODBĘDZIE SIĘ RÓWNIEŻ; 

 PROMOCJA NOWEGO ZBIORU OPOWIADAŃ PANA 
ANTONIEGO FILIPOWICZA 

PT.; 
„POSŁUCHAJMY SYNKU JAK WIERZBY PŁACZĄ”. 

 
WSTĘP WOLNY 
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A tak kwestowaliśmy po raz pierwszy
i tyle zebraliśmy w 1992 roku.
Bardzo, bardzo dziękuję za okazaną pomoc.

dyrektor Hotelu Mazurkas, Pani Karo-
lina Badenko – właścicielka cukierni 
„Rarytas”, Panowie Mateusz Sochaj
i Sebastian Król – właściciele pizzerii 
„Jerry”. Dziękuję również Komendan-
towi Policji  z Ożarowa Mazowieckie-
go Panu Arkadiuszowi Mikołajew-
skiemu za informacje przekazane 
wolontariuszom odnośnie bezpiecz-
nego kwestowania oraz pracowni-
kom Komisariatu, którzy otoczyli 
kwestujących opieką i pomogli pod-
czas przewozu zebranych pieniędzy 
do banku.
Serdecznie dziękuję osobom, które 
kolejny już rok pracują w naszym 
sztabie przy jego organizowaniu
i rozliczaniu: Magdalenie Adamczyk, 
Violi Wściseł, Jadwidze Polak, Krysty-
nie Malinowskiej, Ewie Wolnik oraz 
Ewie Sobieraj, która po raz pierwszy 
w tym roku do nas dołączyła. 

Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”
Alina Holk – Szef Sztabu

Grzegorz Woldon, Piotr 
Śnieżyński, Aleksander 
Oleszkiewicz, Leon Olesz-
kiewicz, Anna Zawad-
ka, Daniel Kopeć, Sylwia 
Chojnacka-Zelek, Wiktoria 
Nastałek, Paweł Bubak, 
Patrycja Olszewska, Da-
riusz Kowalewski, Piotr Łu-
piński, Tomasz Waszczuk, 
Piotr Ciszewski, Emil La-
tosiński, Krzysztof Nowak, 
Maciej Zelek, Paweł Zelek, 
Grzegorz Gajewski, Anna 
Zelek, Renata Kopeć, Ka-
mil Janiszek, Piotr Burkot, 
Marta Seweryn. 
W tym roku podobnie jak 
w latach ubiegłych kolej-
ny raz  nie odmówili  nam 
pomocy w zorganizowaniu 
słodkiego poczęstunku dla 
Wolontariuszy i osób, które 
organizowały i rozliczały 
sztab: Pan Czesław Kisza – 

Od dnia założenia stowarzyszenia
17 sierpnia 2011 roku do chwili obec-
nej Klub HDK „Donum Vitae” liczy
36 członków. W okresie sprawozdaw-
czym Klub HDK „ Donum Vitae” zor-
ganizował 12 otwartych akcji zbiórek 
krwi na terenie Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki, na których zebrano 
149.450 litrów krwi. Ponadto człon-
kowie Klubu oddali 2.300 litrów krwi 
poza akcjami organizowanymi przez 
Klub HDK „ Donum Vitae”. 
W tym czasie udało nam się zebrać 
łącznie 151.700 litrów krwi.
Klub HDK „Donum Vitae” aktywnie 
wspierał zorganizowane przez OSP 
Ożarów i DKMS Polska dwie akcje re-
jestracji potencjalnych dawców szpi-
ku kostnego. Łącznie w obu tych ak-
cjach zarejestrowano 325 osób, które 
mogą być potencjalnymi dawcami 
szpiku kostnego.
Zarówno akcje zbiórki krwi, jak i reje-
stracja potencjalnych dawców szpiku 
kostnego poprzedzone były szeroką 
akcją informacyjną, w postaci plaka-

tów i ulotek informujących o możli-
wości pomocy innym potrzebującym 
osobom.
Członkowie Klubu HDK zostali od-
znaczeni odznakami PCK i Odznaka-
mi Państwowymi:
Srebrny Krzyż Zasługi – 1 osoba
Brązowy Krzyż Zasługi – 1 osoba
Odznaka: Zasłużony Dla Zdrowia Na-
rodu – 1 osoba
Odznaka: Zasłużony HDK III stopnia – 
3 osoby
Odznaka: Zasłużony HDK II stopnia – 
3 osoby
Odznaka: Zasłużony HDK I stopnia – 
1 osoba
Odznaka honorowa PCK III stopnia – 
1 osoba
Klub HDK „Donum Vitae” wystąpił 
do Zarządu PCK o odznaczenie fi rm
z okazji 55-lecia PCK. Medale z tej 
okazji zostały przyznane OSP Oża-
rów, Zespołowi Szkół Średnich im. 
T. Halika w Ożarowie Mazowieckim
i Starostwu Powiatu Warszawskiego-
Zachodniego, Gminie Ożarów Ma-

zowiecki i Wojskowemu Instytutowi 
Medycyny Lotniczej.
Zarząd Klubu HDK „Donum Vitae” 
składa podziękowanie Władzom Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki z Panem Bur-
mistrzem Pawłem Kanclerzem i Jego 
Zastępcami na czele, Pani Skarbnik
i Pani Sekretarz Gminy.
Serdeczne podziękowania składamy 
również Panu Krzysztofowi Wilczyń-
skiemu, przedstawicielowi Firmy 
CEVA za profesjonalne zorganizo-
wanie i przeprowadzenie kilku akcji 
zbiórki krwi przy zaangażowaniu 
współpracowników.
Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do kontaktu: smozarow.inwe-
stycje@o2.pl

Lech Toruszewski

Z działalności Klubu Honorowych

Dawców Krwi „Donum Vitae”
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Stanisław Rdest jest komendan-
tem Straży Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim od stycznia 2015 
roku. Wcześniej przez blisko 20 lat
pracował w SM w Warszawie. Kie-
ruje grupą 21 funkcjonariuszy. 
Straż Miejska w Ożarowie dyspo-
nuje trzema samochodami. 

Rozmawiamy ze Stanisławem Rde-

stem, komendantem Straży Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim.

Jesteśmy świadkami dynamiczne-

go rozwoju naszej gminy. Kiedy 

pomoc straży miejskiej jest nie-

zbędna?

Potrzeby gminy nie zawsze idą
w parze z tym, co może zaoferować 
samorządowi państwowa policja. 
Jest wiele spraw na pierwszy rzut 
oka drobnych, którymi koledzy-po-
licjanci nie mają po prostu czasu
i możliwości się zająć. Zdarza się tak-
że, że przychodzi np. informacja, że 
jest manifestacja górników w War-
szawie i kilku funkcjonariuszy zosta-
je oddelegowanych do Warszawy. 
Oni jadą, a nasze ożarowskie proble-
my zostają. 

W jakich sytuacjach najczęściej 

interweniujecie?

Najczęściej interwencje strażników 
dotyczą spraw sanitarno-porządko-
wych, nieprawidłowo zaparkowa-
nych pojazdów, bezpańskich psów 
i dzikich zwierząt, spożywania alko-
holu w miejscach gdzie jest to zaka-
zane, osób nietrzeźwych i bezdom-
nych, zakłócania porządku, usterek 
w infrastrukturze miejskiej. Funkcjo-
nariusze zabezpieczają także miej-
sca kolizji/wypadków drogowych 
oraz innych zagrożeń, np. powalo-

nych/połamanych drzew. 
Niejednokrotnie pomagają 
w rozwiązywaniu sporów 
międzysąsiedzkich  lub 
udzielają wskazówek co 
do możliwości załatwienia 
konkretnej sprawy. Do nie-
dawna „obsługiwaliśmy” 
także tzw. fotoradar.

Wielu osobom  praca 

straży miejska kojarzy 

się głównie z tym...

To bardzo krzywdzący osąd. Wziął 
się stąd, że kilka gmin ratowało swo-
je budżety mandatami nakładanymi 
na kierowców. Liczyły się pieniądze, 
a nie skuteczna walka z drogowymi 
piratami. W Ożarowie Maz. sytuacja 
jest jednak inna. Uczestniczyłem
w wielu zebraniach wiejskich. W pięt-
nastu sołectwach, głównym proble-
mem zgłaszanym przez mieszkań-
ców była zbyt duża prędkość pojaz-
dów na drogach. Sołtysi postulowali 
zwiększenie częstotliwości doko-
nywania kontroli, wskazując jedno-
cześnie nowe miejsca, w których 
powinny być one prowadzone. 

Dlaczego samochody po naszej 

gminie jeżdżą zbyt szybko?

Kiedyś drogi były dziurawe, niejed-
nokrotnie nieutwardzone. Systema-
tycznie, od kilku lat władze gminy 
przeznaczają znaczące środki na 

inwestycje, w tym na infrastruktu-
rę drogową. Skutkiem tych działań 
jest zdecydowana poprawa stanu 
technicznego dróg gminnych. Kie-
rowcy to widą i nie jadą jak dawniej 
starą „dwójką”, ale robią sobie skróty. 
Odbywa się to kosztem mieszkań-
ców. Żyjemy blisko stolicy, co skut-
kuje zwiększona ilością pojazdów 
przejeżdżających przez naszą gmi-
nę. Duży ruch generuje też giełda
w Broniszach oraz okoliczne centra 
logistyczne.

Co dalej? Zmieniły się przepisy...

Od stycznia 2016 straże miejskie 
utraciły uprawnienia do wykony-
wania pomiarów prędkości za po-
mocą urządzeń samorejestrujących. 
Widziałem sens tego typu działań. 
W przypadku gminy Ożarów Mazo-
wiecki to strata, bo nie będziemy 
mogli już porządkować kierowców. 
Zostali już nauczeni, a teraz zaczy-

STRAŻ MIEJSKA 

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ

Stanisław Rdest – komendant Straży Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim
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nają znowu jeździć bardzo szybko. 
Zagrożenie dla mieszkańców wzro-
śnie.

Co można zrobić, żeby było bez-

pieczniej?

W sprawie prędkości – za dużo zro-
bić nie możemy. Jako straż miejska 
nie mamy nawet uprawnień, żeby 
zatrzymywać pojazdy w ruchu. Mo-
żemy jedynie liczyć na współpracę
z Komendantem miejscowej Policji. 
W roku 2015 układała  się ona bar-
dzo dobrze i mam nadzieję, że nadal 
tak będzie.

Prędkość – to główny problem?

Głównie sprawy sanitarno – porząd-
kowe, m.in. pozarastane, zaniedba-
ne działki, często bez uregulowanej 
sytuacji prawnej. Wystosowaliśmy
w minionym roku blisko 200 pism 

do właścicieli działek, położonych 
nawet w centrum miasta, m.in. przy 
ul. Mickiewicza.

A śmieci?

W sprawie śmieci współpracuje-
my z wydziałem ochrony środowi-
ska. Jego pracownicy monitorują 
gminne punkty odpadów. Gdy są 

zamknięte, ludzie przyjeżdżają i wy-
rzucają pod płotem worki i inne 
nieczystości. Kamery robią zdjęcia
i na ich podstawie wszczynamy 
postępowanie. Na 20 października
49 spraw mieliśmy. 41 przypadkach 
ustaliliśmy właściciela i zastosowa-
no mandat kary. Zawsze staramy się 
ustalić sprawce, udaje się to np. po 
fakturach, które czasami znajduje-
my w nieczystościach.

Co w najbliższym czasie zmieni 

się w pracy ożarowskiej straży 

miejskiej?

Przygotowujemy się do służby
w systemie całodobowym. W Polsce 
w wielu miastach straż miejska pra-
cuje 24 godziny na dobę. Na pod-
stawie rozmów z mieszkańcami, in-
formacji przekazywanych mi przez 
Radnych Gminy, sołtysów i prze-
wodniczących osiedli stwierdziłem, 

iż istnieje zapotrzebowanie na pra-
cę strażników w systemie całodobo-
wym. Takiego samego zdania jest 
Pan Burmistrz, który dał nam zielo-
ne światło w tej kwestii. Od stycznia 
poczyniliśmy pewne kroki w tym 
zakresie. Obecnie pracujemy w dni 
powszednie w godz. 7.00 do 22.00. 
Dodatkowo patrole pełnią służbę
w terenie w soboty i niedziele w 
godz. 7.00 – 19.00 oraz w piątki i so-
boty w godz. 19.00 – 7.00. Liczę, iż od 
marca zaczniemy pracować w sys-
temie 24 godzinnym. Tym samym, 
uzyskamy możliwość całodobowe-
go nadzoru nad monitoringiem.  

Wspomniał Pan o monitoringu...

Na terenie miasta działa czternaście 
miejskich kamer. Obraz z nich trafi a 
na stanowisko naszego dyżurnego. 
Wszystko jest rejestrowane, a z tych 
nagrań korzysta także policja. Kame-
ry rozwiązały już nie jeden problem.

Straż to konieczność dla gminy 

czy luksus?

Dla mnie konieczność. W Ożarowie 
Mazowieckim przybywa mieszkań-
ców i w związku z tym też sytuacji, 
na które trzeba reagować. Straż 
pełni służebną rolę w stosunku do 
społeczności lokalnej. Tu nie chodzi
o karanie mandatami, a o rozwiązy-
wanie problemów. Jesteśmy opłacani 
z podatków mieszkańców i staramy 
się, czujemy się wręcz  zobowiązani, 
udzielać im pomocy kiedy takowej 
od nas potrzebują.

Rozmawiał Tomasz Barański

STRAŻ MIEJSKA

ul. Poznańska 127

tel.  zgłoszeniowy: 

986 

22 721 2651 

OGARNIJ KONSTYTUCJĘ
Projekt społeczny „#ogarnijkonstytucje”, stworzony jest w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Ma on na celu 
poprawę codziennego życia. Przesłaniem naszego programu jest uświadomienie Polaków o ich prawach. Uwa-
żamy, że z odpowiednią wiedzą każdy obywatel będzie mógł żyć godnie i będzie mógł wyegzekwować należące 
mu normy. Odbiorcami tych działań będą różne grupy wiekowe: ci najmłodsi (w wieku gimnazjalnym) oraz ci 
najstarsi. 
Jesteśmy mieszkańcami Gminy Ożarów Mazowiecki i absolwentami Gimnazjum im. K.I Gałczyńskiego w Płocho-
cinie w latach 2015 i 2014.

Organizatorzy projektu
Michał Ryszka, Iga Szelągowska, Julia Dąbrowska 

„Przygotowujemy się
do służby w systemie 

całodobowym. 
W Polsce w wielu miastach 

straż miejska pracuje
24. godziny na dobę.”
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AKCJE
SPOŁECZNE

Przygotowanie Szlachetnej Pacz-
ki stało się tradycją w Gimnazjum 
w Płochocinie. Już po raz czwarty 
uczniowie, ich rodzice i wszyscy 
pracownicy szkoły, w geście solidar-
ności z najuboższymi, przygotowali 
dobrowolnie świąteczny prezent, 
mimo że czasem sami są w ciężkiej 
sytuacji materialnej. 

W tym roku otworzyliśmy swoje ser-
ca dla matki samotnie wychowują-
cej czworo dzieci z naszej gminy. 
Akcja ta pokazuje młodzieży, że 
większą radość czerpie się z dawa-
nia niż brania, a bezinteresowna 
praca wolontariusza daje ogromną 
satysfakcję i wiarę w to, że nie zo-
staniemy bez pomocy w najtrud-

Do czterech to dla nas
nie sztuka

IV Rodzinny Kiermasz Świąteczny

niejszych momentach życia. Gim-
nazjum w Płochocinie wychowało 
już garstkę absolwentów, którzy po 
opuszczeniu szkolnych murów kon-
tynuują swoją działalność jako wo-
lontariusze i pracują charytatywnie 
na wyższych szczeblach w organi-
zacji Wiosna, poświęcając swój czas 
dla potrzebujących. 

Katarzyna Drzewska- Wieczorek
Anna Grobelna

Pomimo bardzo deszczowej i wiet-
rznej aury Rodzinny Kiermasz Świą-
teczny z zgromadził w Hali Spor-
towej przy SP 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim wspaniałe grono rodziców, 
dzieci i mieszkańców naszej gminy. 
Ciepła, świąteczna atmosfera, mno-
gość atrakcji dla dzieci i dorosłych, 
aukcja, loteria, wyśmienita gastro-
nomia i występy dzieci – to wszyst-
ko można było znaleźć na naszym 
kiermaszu. Z roku na rok rośnie licz-
ba tych atrakcji dzięki coraz większej 
ilości sponsorów, partnerów i wielu 
ludzi dobrej woli życzliwych naszej 
szkole. 
W imieniu Organizatorów IV Ro-
dzinnego Kiermaszu Świątecznego 
dziękujemy wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się 
do zorganizowania kolejnego już 
kiermaszu świątecznego w naszej 
szkole. Dziękujemy Wam za przeka-
zane nam artykuły, gadżety i wyro-

by domowej produkcji. Cieszymy 
się Waszą obecnością, pomimo tak 
nie sprzyjającej pogody tego dnia. 
Po raz kolejny jesteśmy pod wraże-
niem Waszej aktywności, zakupów, 
a także szczodrości i życzliwości dla 
nas i tego co wspólnie robimy jako 
społeczność szkolna.
W sposób szczególny dziękujemy 
także naszym partnerom i sponso-
rom, którzy wsparli nas i przyczynili 
się do podniesienia atrakcyjności Na-
szego Kiermaszu. Są nimi: /kolejność 
przypadkowa/ Paweł Kanclerz Bur-
mistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki, Katarzyna i Ryszard Zelkow-
scy, Drukarnia Top Druk, Magdalena 
Skibowska, United Brands Europe Sp. 
z o.o., A.B. Promo, ARPRINT s.c. ,Anek 
Sp. z o.o., Hurtownia Zabawek Kier, 
ACME Karina Rafałko, PPHU „DUET” 
Piotr Bęben, Salon Julia, Pompela 
Wellness&Fitness, Firma Księgarska 
Olesiejuk, Mediacolor Ewa Fidecka, 

Jungheinrich Polska Sp. z o.o, Zabo-
rowski Sp. z o.o., Flordent Sp. z o.o., 
Kancelaria Adwokacja Monika Po-
chopień-Mikołajczyk, PFISTERER Sp. 
z o.o., BITTNER Sp. J., Bank PeKao S.A., 
Sklep Kredka, Dworek w Kaputach, 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo S.A., Garmażeria „Margolka”, 
RAD-POL Sp. z o.o., Park Rozrywki 
Julinek, Selgros cash&cary, Early Sta-
ge , Instytut Kosmetologii i Włosów 
Art- View, Gorenje Sp. z o.o., FusGym, 
Strefa Piękna Anna Kowalska, Karme-
lowa, Cukiernia Ożarowska, FLYSPOT 
Warsaw, Dr Gerard Sp. z o.o., Cacko 
Fotografi e, Ożarów Cafe, NaturHo-
use, Lingo Star Sp z o.o.
Życzymy Państwu wszelkiej pomyśl-
ności w roku 2016 i już teraz poleca-
my się Państwa życzliwości organi-
zując kiermasz w przyszłym roku.

Pozdrawiamy
Rada Rodziców SP1

Fotorelacja wewnątrz numeru
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HISTORIA

Rozpoczynamy cykl „Ożarowskie 

ulice”. Chcemy przybliżyć Czytel-

nikom postaci wybitnych Polaków, 

wielu z nich to ludzie zasłużeni dla 

naszego miasta i okolic.

Dziś przedstawiamy sylwetkę Sta-

nisława Kierbedzia, wybitnego bu-
downiczego mostów, carskiego ge-
nerała w służbie cywilnej.
Biograf pisał o nim: „Żył spokojnie, 
a społeczeństwo miało zrozumie-
nie dla jego wiedzy i talentu”.
Ulica, nosząca imię Stanisława Kier-
bedzia, położona jest w Ołtarzewie. 
Jej południowy kraniec dochodzi do 
drogi poznańskiej, zaś przeciwległa 
cześć sąsiaduje od północy z Par-
kiem Ołtarzewskim. Lokalizacja nie 
jest dziełem przypadku. Kierbedź 
miał tu swój majątek.
Urodził się na Żmudzi w 1818 roku, 
w rodzinie ziemiańskiej. Ukończył 
studia na Uniwersytecie Wileńskim
i paryską szkołę dróg i mostów. Studio-
wał w Instytucie Górniczym w Peters-
burgu, gdzie w 1831r. uzyskał dyplom 
inżyniera sztuki komunikacyjnej. 
W latach 1844-52 kierował budową 
pierwszego stałego mostu na rzece 
Newie w Petersburgu. Stanisław 
Kierbedź otrzymał członkostwo w Pe-
tersburskiej Akademii Nauk i nomina-
cję na generała.  

W latach 1869-64 Kierbedź zbu-
dował stały, żelazny most na Wiśle 
w Warszawie. „Most był, na owe 
czasy, rewelacją, na całą Europę, 
mógł się ostać niebezpieczeństwu 
rozbicia podczas powodzi, zwłasz-
cza wiosennych” – pisał Franciszek 
Galiński w „Gawędach Warszaw-
skich”. 

Mostem Kierbedzia jeździła żelazna 
kolej konna, która łączyła Dworzec 
Wiedeński z Petersburskim. Stani-
sław Kierbedź za most warszawski 
otrzymał od skarbu królestwa doży-
wotnią pensję wysokości 1500 rubli 
rocznie. 
 W 1916 roku Most Kierbedzia znisz-
czyli wycofujący się z Warszawy Ro-
sjanie. Następni okupanci Warszawy 
– Niemcy, most odbudowali. Most 
Kierbedzia przetrwał 80 lat. W 1944 
roku został ostatecznie zniszczony 
przez Niemców. Do dziś przejeżdża-
jący mostem Śląsko-Dąbrowskim
w Warszawie przejeżdżają na ponad 

stuletnich fi larach wzniesionych 
według projektu Kierbedzia. 
W roku 1889 inżynier postanowił 
wycofać się z życia zawodowego
i osiąść w Warszawie. Był współzało-
życielem Towarzystwa Dobroczyn-
ności, które rozwijało działalność 
opiekuńczą nad ubogimi i kościo-
łami katolickimi. Kierbedź po przej-
ściu na emeryturę kupił 134 hekta-
rowy majątek w Ołtarzewie. Park ze 
stawami, niewielki pałacyk i budynki 
gospodarcze stanowiły część tzw. 
„Dóbr Ołtarzewskich”. Majątek gra-
niczył od wschodu ze wsią Ożarów, 
a od południa z traktem Warszawa-
Poznań. Kierbedź postanowił rozpar-
celować go na działki i sprzedać na 
dogodnych warunkach – rzemieślni-
kom. W ten sposób chciał stworzyć 
w pobliżu Warszawy ośrodek rze-
mieślniczy. W realizacji tego planu 
przeszkadzały początkowo władze 
cesarskie, a krótko po uzyskaniu 
zgody w 1899 r. Stanisław Kierbedź 
zmarł. Wdowa – Eugenia Kierbedzio-
wa szukała pomocy w celu sfi nan-
sowania całego przedsięwzięcia. Po 
porozumieniu się z hrabią Zamoy-
skim, znalazła taką pomoc w kance-
larii ordynacji hrabiego Maurycego 
Zamoyskiego.  

oprac. i foto: Tom

OŻAROWSKIE 

ULICE

Choć był podwładnym 
cara, na prowadzonych 
przez niego budowach 

pracowali głównie 
Polacy.
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Zawitali goście, przybyli rodzice, 

pojawili się aktorzy i 18 grudnia 

w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Umia-

stowie rozpoczęły się Jasełka.

Mały Anioł nie mógł zrozumieć dla-
czego nie może się wyspać w nie-
bieskiej pościeli, skąd wokół tyle 
hałasu i dziwnego oczekiwania. 
Starsi koledzy podjęli się opieki nad 
nim i wyjaśnili mu powody tego za-
mieszania. Rezolutny maluch spa-
kował swoje rzeczy, by pospieszyć
z pomocą do Maryi. Uważał, że jako 
posłaniec z nieba będzie potrzeb-
ny do codziennej posługi; przynie-
sie poduszkę, stołeczek pod nogi, 
umyje naczynia, posprząta podłogi. 
Spodziewał się, że na Matkę Zba-
wiciela czeka pałac, służba i życie
w luksusach. Rozczarował się bardzo, 
gdy zobaczył w jakich warunkach 
przebywa Maryja, Józef i nowonaro-
dzone Dziecię. Żeby przerwać jego 
zmartwienie starsi Aniołowie zlecili 
mu jako następne zadanie obudze-
nie pasterzy i przekazanie im nowi-
ny o narodzeniu Jezusa. Przerażeni, 
początkowo odebrali wizytę Małego 
jako pojawienie się niebezpiecznej 
zjawy, o której wcześniej rozmawia-
li. Po wyjaśnieniach pospieszyli do 

Betlejem, by oddać hołd i przywitać 
Dzieciątko. Trzej królowie długo wę-
drowali i szukali w Betlejem miejsca 
narodzin Jezusa, by odnaleźć Go
w stajence, na sianie. Z radością od-
dali Mu cześć i złożyli u Jego stóp 
przyniesione dary. Małego Anioła 
czekało ostatnie, bardzo poważne 
zadanie. Musiał dotrzeć do mieszkań 
i serc ludzi na Ziemi. ,,Góra” zleciła 
mu odnaleźć Umiastów i tu właśnie, 
pytając o drogę, zawitał w pierwszej 
kolejności. Wspólne śpiewanie kolęd 
podczas trwania Jasełek, pozwoliło 
zebranym na włączenie się w nastrój 
radosnego oczekiwania na nadcho-
dzące święta.

Aktorzy, uczniowie klasy trzeciej
i dwoje uczniów z klasy drugiej wy-
stąpili brawurowo, z dużą swobodą 
i obyciem scenicznym. Ich występ 
został nagrodzony brawami na sto-
jąco. Podziękowania za pełne hu-
moru Jasełka złożyła pani Dyrektor 
- Grażyna Pytkowska, pan Burmistrz 
- Paweł Kanclerz, pan Andrzej Cichal 
- Przewodniczący Rady Miejskiej.
Do dzieci powędrowała torba ze sło-
dyczami od gości.

Dzielenie się opłatkiem i wieczerza 
zakończyła ten radosny i miły wie-

czór. Małych aktorów czekał występ 
22 grudnia podczas szkolnej Wigilii.                                                                           

Jadwiga Bieńkowska

Jasełka w Umiastowie

Dnia 8 grudnia Teatr Rodziców z 
Przedszkola Publicznego Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim zaprezentował 
spektakl teatralny pt.: „Chytrolisek”, 
którego główni bohaterowie, czyli 
liski (Paweł Kacprzak, Joanna Stra-
domska) postanowiły pożyć sobie 
lekko, łatwo i przyjemnie… kosztem 
innych. Zamiast solidnie przygoto-
wać się do wyjątkowo srogiej zimy
z lubością wykorzystywały dobre ser-

ca swoich sąsiadów. Misiowi (Piotr Śli-
fi rczyk) ukradły cenny miód a Wilcz-
kowi (Karol Zieliński) łupy z polowa-
nia. Nie oszczędziły nawet Wiewiórek 
(Anna Chmielewska, Anna Singh) ani 
Sowy (Aneta Żukowska). Co za róż-
nica: orzechy czy piórka – wszystko 
może się przydać. Kres ich swawo-
lom położyła zima (Karina Sobieraj), 
która wraz ze swoim pomocnikiem 
– Skrzatem (Lucyna Siemiątkowska) 

postarała się o to, aby solidny mróz
i śnieg zagościł we wszystkich le-
śnych zakamarkach. Dopiero wte-
dy rude urwisy zrozumiały czym 
jest głód i zimno. I nie wiadomo czy 
przetrwałyby tak srogą zimę gdyby 
nie pomoc sąsiadów, którzy potrafi li 
zapomnieć o doznanych krzywdach 
i przebaczyć liskom. Czy się popra-
wiły? Oczywiście! Stały się bardzo 
grzeczne i nawet otrzymały mały 
upominek od prawdziwego Święte-
go Mikołaja, który jak na grudniową 
porę przystało, pojawił się na chwilę 
w spektaklu i obdarował wszystkie 
leśne zwierzątka prezentami. 
Pamiętajmy więc o tym, że błędy war-
to naprawiać, a bycie szlachetnym to 
jedna z najpiękniejszych cech, które 

„Miłe złego początki...”
Tak, jak w codziennym życiu, tak i w bajkach bardzo łatwo 

jest popełnić błąd i zrobić coś złego. Często niechcący, często 

z braku rozsądku, często ot… dla własnej wygody i często ko-

niec bywa niestety żałosny.
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I również taka była główna bohater-
ka przedstawienia, Syrenka (Monika 
Ciarka) – roztańczona i zakochana
w rytmach disco, ku zgrozie jej rodzi-
ców (Małgorzata Krótki, Zbigniew 

„Jak karnawał to karnawał”
Tchórzewski), ktorzy postanowili 
zmienić dziwny gust swojej córki. 
Tego samego dnia w towarzy-
stwie Rybek (Joanna Stradomska, 
Magdalena Żebrowska), Krabów 
(Elżbieta Jarosławska, Agnieszka 
Gałązka) i Konika Morskiego (Jo-
lanta Kolasińska), podwodna mi-
łośniczka disco, rozpoczęła naukę
w szkole baletu. 
Na nic jednak zdały się wysiłki na-
uczycielki Ośmiornicy (Dagmara 
Skwira). W końcu balet, chociaż to 
też taniec, nijak się ma do skoczne-
go disco. Niezadowolenie rodziców 
i ostra krytyka jurorek konkursu tań-
ca(Iwona Pietryka, Agnieszka Wojna) 

przelały czarę goryczy i załamana Sy-
renka postanowiła odpłynąć w siną 
dal. I zapewne uczyniłaby tak, gdyby 
nieoczekiwana pomoc ze strony Re-
kinów (Paweł Kacprzak, Maciej Ro-
guski), które zaprosiły ją do wspól-
nego tańca i dodały jej wiary we 
własne możliwości. Dopiero teraz 
nieprzychylne jury i rodzice dostrze-
gli piękno tańca małej Syrenki. Nie 
zabrakło więc uścisków, przeprosin, 
braw i fi nałowego wspólnego tań-
ca...oczywiście w rytmie disco.  

Dziękujemy serdecznie:
-Rodzicom, tworzącym Teatr Rodzi-
ców,
-Pani Dyrektor Alinie Holk,
-Pracownikom DK "Uśmiech",
-oraz wspaniałej Publiczności. 

 Iwona Mańkowska
Katarzyna Milewska 

Zapraszamy chętne osoby do 

współpracy z naszym teatrem 

i udziału w warsztatach te-

atralnych. 

Szczegółowe informacje w DK 

„Uśmiech" oraz pod adresem 

e-mail: treas@interia.pl

warto w sobie pielęgnować, bo prze-
cież szczęśliwe zakończenia są po-
trzebne nie tylko w bajkach. 

Pragniemy gorąco podziękować za 

fantastyczną współpracę:

Rodzicom, tworzącym Teatr Rodziców
Specjalne podziękowania składamy:

Pani Dyrektor, Bożenie Nasielskiej za 
wsparcie i cenne wskazówki
Panu Grzegorzowi Modliborskiemu 
za opiekę nad nagłośnieniem 
Panu Jolancie Kolasińskiej za nagra-
nie spektaklu
Dziękujemy Publiczności:

Zaproszonym Gościom, Dzieciom, 
Rodzicom oraz Personelowi Przed-
szkola 

 Iwona Mańkowska 

W karnawałowym nastroju 

Nowy Rok 2016 rozpoczął Te-

atr Rodziców z Domu Kultury 

„Uśmiech”. Przede wszystkim 

muzycznie, przede wszystkim 

tanecznie, a co najważniejsze 

wesoło. Dokładnie taki był 

spektakl teatralny pt.: „Pod-

wodne królestwo”, zaprezen-

towany dnia 24 stycznia.
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INFORMACJE
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W numerze świątecznym Informato-
ra została wydrukowana odpowiedź 
PKP PLK na pytania dotyczące prze-
budowy stacji PKP Ożarów Mazo-
wiecki. Na początku chcemy przepro-
sić Państwa za to, że omyłkowo nie 
została wydrukowana druga strona 
pisma od spółki PKP PLK, przedsta-
wiająca propozycję rozmieszczenia 
ekranów akustycznych wzdłuż to-
rów. Przeoczenie to wywołało spo-
ro pytań od Państwa w tej kwestii. 
Tak jak wspomniano, ilość i długość 
ekranów chroniących mieszkańców 
przed hałasem nie jest ostateczna. 
Ekrany akustyczne będą miały od 
250  do 700 metrów długości. 
Od strony ul. Kolejowej i Urzędu 
Miasta rozmieszczenie ekranów
w zasadzie nie budzi kontrowersji. 
Ekran akustyczny o długości 300 m 
będzie rozciągał się wzdłuż części 
ul. Kamińskiego (od wysokości 
punktu skupu złomu do okolicy 
skrzyżowania z ul. Strażacką). Drugi 
ekran o długości 700 m, z przerwą 
na przejazd przy ul. Mickiewicza, 
będzie rozpoczynał się od ul. Kole-
jowej, na wysokości osiedla Felicja,
i ciągnął się dalej wzdłuż ul. Niskiej, 

Przebudowa stacji PKP – część 3
aż do skrzyżowania z ulicą Nieznaną. 
Po drugiej stronie torów, od stro-
ny osiedla Mickiewicza, pierwszy 
ekran akustyczny o długości 250 
m zostanie umiejscowiony wzdłuż 
ul. Ożarowskiej do wysokości 
(mniej więcej) skrętu na Duchni-
ce. Drugi ekran o długości 650 m 
będzie zaczynał się na wysokości 
ul. Żeromskiego i – z przerwą na prze-
jazd przy ul. Mickiewicza – będzie się 
ciągnął wzdłuż ulicy Przejazdowej
i kończył na wysokości dawnej par-
kieciarni – za ul. 11 Listopada. 
Nie została określona wysokość 
ekranów akustycznych. Nie mamy 
również informacji, ile przewidziano 
wiat chroniących przed deszczem 
na każdym z peronów. Chciałbym 
jeszcze przypomnieć, że – według 
dokumentacji przedprojektowej – 
od strony ul. Żeromskiego będzie 
tylko winda i schody, bez pochylni. 
W związku z tym nasuwa się pyta-
nie, czy możliwe jest umieszczenie 
w projekcie również pochylni? Brak 
takiej pochylni będzie znaczącym 
utrudnieniem m. in. dla podróżnych 
z rowerem (na przykładzie dworca 
Warszawa Śródmieście widać, że 

winda jest zbyt mała do przewozu 
rowerów). 
Powyższe oraz inne wątpliwości zo-
staną przekazane w stosownym pi-
śmie do PKP PLK. 

dr Mariusz Latek

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” LUTY 2016

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

1-12 lutego „Ferie z Uśmiechem” – zajęcia bezpłat-
ne, szczegóły na naszej stronie internetowej
21 lutego – niedziela – godz. 17.00 Wystawa prac 
pana Antoniego Filipowicza połączona z koncer-
tem w wykonaniu Krzysztofa Voise. Wstęp wolny.
25 lutego – czwartek –  Warsztaty międzykulturo-
we: godz. 15.15-16.45 seniorzy,
godz. 17.00-18.30 dzieci. Wstęp wolny. (Prosimy
o wcześniejsze zgłoszenie udziału)
28 lutego – niedziela – godz. 17.00 Spotkanie au-
torskie z Moniką Jaruzelską (współorganizowane
z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim). 
Wstęp wolny.

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

1-12 lutego „Ferie z Uśmiechem” - zajęcia bezpłat-
ne, szczegóły na naszej stronie internetowej

14  lutego – niedziela – godz. 15.00 Spektakl te-
atralny dla dzieci pt.: „Księżniczka i Rycerz” w wyko-
naniu Teatru Dobrego Serca. Wstęp wolny.
21 lutego – niedziela – godz. 16.00 Wystawa prac 
wykonanych przez dzieci podczas zajęć w ferie zi-
mowe.
28 lutego – niedziela – godz. 16.00 Rodzinne  
popołudnie z grami planszowymi – przy herbatce 
malinowej.

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15     

1-12 lutego „Ferie z Uśmiechem” - zajęcia bezpłat-
ne, szczegóły na naszej stronie internetowej
21 lutego – niedziela – godz. 15.00 Spektakl te-
atralny dla dzieci pt.: „Niebieski piesek”
w wykonaniu Teatru PACUŚ. Wstęp wolny.
28 lutego – niedziela – godz. 15.00 Rozstrzygnie-
cie konkursu plastycznego „Pani Zima”.
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Na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” zo-
stały postawione dwa domki dla kotów wolnożyją-
cych. Jest to forma pomocy przetrwania szczególnie 
trudnego okresu jakim jest zima. Inicjatorem zakupu 
domków była „Fundacja Chcę Mieć Przyszłość” nato-
miast ich fundatorem Gmina Ożarów Mazowiecki. 

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

ZIMĄ PAMIĘTAJ O ZWIERZĘTACH 

 Sprawdź stan budy czy 
jest odpowiednio 
ocieplona- wyściel ją 
słomą lub kocem. 

 Zapewnij psu więcej 
ruchu - pozwól mu się 
np. wybiegać, psu 
trzymanemu na uwięzi 
zapewnij odpowiednią 
jej długość ( min.3 m.). 

  Pamiętaj, że zwierzęta zimą potrzebują 
wysokokalorycznej karmy. 

 Zapewnij im świeżą wodę do picia , pilnuj aby 
nie zamarzała. 

 Zapewnij zwierzętom ciepłą ( nie gorącą!!!) 
karmę oraz wodę - to pomoże im w utrzymaniu 
odpowiedniej temperatury ciała. 

 Jeśli możesz zapewnij wolnożyjącym  kotom 
schronienie. 

 Jeżeli dokarmiasz koty wolnożyjące rób to 
konsekwentnie. 
 

ZAWSZE REAGUJ GDY SPOTKASZ 
POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI ZWIERZĘTA- 

W TAKICH PRZYPADKACH INFORMUJ URZĄD 
GMINY, MIASTA, STRAŻ MIEJSKĄ LUB 

POLICJĘ. ZWIERZĘCIU POZOSTAWIONEMU 
BEZ OPIEKI PODCZAS MROZU GROZI 

ŚMIERĆ 

Domki dla kotów

Informujemy, że archiwalne numery Miesięczni-
ka Miasta i Gminy INFORMATOR OŻAROWSKI mogą 
Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy:

http://www.ozarow-mazowiecki.pl/media-

lokalne/informator-ozarowski-120

OD REDAKCJI

Rozmiar ogłoszenia Cena

Cała strona A4 500 zł
1/2 strony A4 250 zł
1/4 strony A4 125 zł
1/8 strony A4 63 zł
1/16 strony A4 32 zł

Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki mogą korzy-

stać z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych 
przez prawników Kancelarii Kalinowski Wojciński Ko-
rzybski Sp. j. w ramach projektu „Prawnik Pierwszego 

Kontaktu” w każdy piątek w godzinach 14:00-16:00.
W celu uzyskaniu porady należy umówić się telefo-
nicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00
pod numerem: 22 652 31 15.

CENNIK OGŁOSZEŃ
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PRZYJACIELE
ZWIERZĄT

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 Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, poda-
jąc 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. Jeśli 
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 fi nansowo. 

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 pomo-
cą czytnika jaki posiadają m.in. lekarze weterynarii
i straże miejskie, można odczytać informacje o wła-
ścicielu zwierzęcia i zawiadomić go o znalezieniu 
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

chipować 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

ApsikApsik

KiwiKiwi MiecioMiecio MigdałMigdałKajtekKajtek MilkaMilka

BellaBella BlekiBleki CzarekCzarek GoferGofer
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