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77. rocznica Bitwy O³tarzewskiej



NOWA SZKOŁA NA NOWY ROK SZKOLNY
1 września 2016 r. w Szkole Podsta-
wowej w Duchnicach odbyło się Uro-
czyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 
2016/2017.
Dzieci, które po raz pierwszy przekro-
czyły próg nowej szkoły, powitała Dyrek-
tor Krystyna Kozłowska w towarzystwie 
zaproszonych gości: Burmistrza Oża-
rowa Mazowieckiego Pawła Kanclerza, 
Zastępców Burmistrza: Dariusza Skar-
żyńskiego i Tomasza Tymoftyjewicza 
oraz Skarbnika Małgorzaty Piotrowskiej. 
W uroczystości uczestniczyła również 
radna Pani Małgorzata Rutkowska oraz 
przedstawiciele Rady Sołeckiej, którzy 
włączyli się w przygotowania.
W trakcie przemówienia powitalnego 
Pani Dyrektor przedstawiła nauczycieli 
i personel, nakreśliła ogólną koncep-
cję działania szkoły. Wyraziła nadzieję 
na owocną współpracę z samorządem, 
wszystkimi pracownikami szkoły oraz 
rodzicami uczniów.
Po ofi cjalnej części dzieci i ich rodzice 
spotkali się z wychowawcami poszcze-
gólnych klas. Mieli możliwość zwiedza-
nia szkoły, która będzie dla nich bez-
piecznym i przyjaznym miejscem dla 
zdobywania wiedzy i rozwijania zainte-
resowań. 
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Z PRACY
BURMISTRZA

  W dniu 1 września we wszystkich szkołach na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki odbyło się uroczyste roz-
poczęcie Roku szkolnego 2016/2017.

  17 września poczty sztandarowe i uczniowie szkół
z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki uczestniczyli
w uroczystych obchodach 77 rocznicy Bitwy Ołta-
rzewskiej.

OŚWIATA

1. Podpisano umowy:

  z wykonawcą: KOMATRANS Przewóz Osób Paweł 
Mońko z siedzibą w Pruszkowie na usługi uzupeł-
niające do umowy Nr RZP.272.25.26.2016 z dnia
19 lipca 2016 r. dotyczące dowozu 2 uczennic niepeł-
nosprawnych z Ożarowa Mazowieckiego do Gimna-
zjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie w terminie 
od 01.09.2016 r. do 30.06.2016 r. oraz dowóz jedne-
go ucznia z miejscowości Kręczki do Gimnazjum 
im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie w terminie od 

01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. Odwiezienie ucznia po 
zakończonych zajęciach do miejscowości Szeligi ul. 
Brzozowa 5
za cenę ofertową brutto: 14.618,88 zł

  z wykonawcą: Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa Pa-
weł Wyżykowski z siedzibą w miejscowości Wronka 
na przebudowę ulic: Kubusia Puchatka i Muzycznej
w Ożarowie Mazowieckim
za cenę ofertową brutto: 495.799,47 zł

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DOM KULTURY „UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

3 września występ Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” 
podczas koncertu w Czosnowie
4 września impreza plenerowa „Dożynki Gminne” na te-
renie boiska Klubu Sportowego AKS FC w Płochocinie
5, 6, 7 września zajęcia programowe Uniwersytetu
III Wieku
10 września rozpoczęcie zajęć w nowym roku kultural-
nym 2016/2017 w Domu Kultury „Uśmiech”
12, 13, 14 września zajęcia programowe Uniwersytetu 
III Wieku 

FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH”

W JÓZEFOWIE

22-26 sierpnia Akcja „Lato z Uśmiechem” 

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH

„PRZY PARKU”

Spotkania, wykłady, warsztaty:
23 sierpnia spotkanie organizacyjne Ożarowskiego 
Klubu Mam
3 września CIS „Przy Parku” włączył się w ogólnopolską 
akcję Narodowe Czytanie „Quo vadis” organizowane 

KULTURA

przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Ma-
zowieckim
13 września obradowała Rada Osiedla „Zientarówka”.
Aktywności cykliczne:
  w poniedziałki Seniorzy spotykali się na „Lekcjach Bry-

dża” – współorganizowanych z Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku

  we czwartki swoje rozgrywki prowadziła „Sekcja Bry-
dża”.

  w każdy poniedziałek oraz piątek Seniorzy spotykali 
się w ramach „Spotkań przy kawie”

  od września w ramach propozycji Ożarowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku ruszył Klub Filmowy Se-
niora. Seanse odbywają się we czwartki

  we wrześniu w środowe popołudnia miały miejsce 
zajęcia dla młodzieży z psychologiem. Podczas warsz-
tatów młodzież uczyła się komunikacji, współpracy
i działania w grupie. Ponadto odbywały się spotkania 
indywidualne. Spotkania odbywać się będą w każdą 
środę w godzinach 16:00–20:00

  od 14 września rozpoczęliśmy kolejny sezon zajęć
w ramach Ożarowskiego Klubu Mam. Zajęcia są skie-
rowane do mam z dziećmi do 3 roku życia. W czasie 
spotkania odbyły się zajęcia pobudzające zmysły 
(„Zmysłowianki”). Zapraszamy w każdą środę od 9:30

Informujemy, że archiwalne numery Miesięcznika Miasta i Gminy INFORMATOR OŻAROWSKI
mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy:
http://www.ozarow-mazowiecki.pl/media-lokalne/informator-ozarowski-120
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Z PRACY
RADY MIEJSKIEJ

1.  Uchwała Nr XXVI/269/16 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

2.  Uchwała Nr XXVI/270/16 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

3.  Uchwała Nr XXVI/271/16 w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr XXIII/226/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

4.  Uchwała Nr XXVI/272/16 w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

5.  Uchwała Nr XXVI/273/16 w sprawie przyjęcia oceny 
zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki za rok 2015.

6.  Uchwała Nr XXVI/274/16 w sprawie nadania Statu-
tu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazo-
wieckim.

7.  Uchwała Nr XXVI/275/16 w sprawie odpłatnego na-
bycia nieruchomości położonej w Święcicach.

8.  Uchwała Nr XXVI/276/16 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w obrębie Koprki.

9.  Uchwała Nr XXVI/277/16 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla 
części wsi Święcice – w rejonie ulic Wiosennej i Kopy-
towskiej.

10.  Uchwała Nr XXVI/278/16 w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr XXXIX/380/13 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla wsi Domaniewek, 
gmina Ożarów Mazowiecki, zmienionej uchwałą
Nr XI/93/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 25 czerwca 2015 r.

11.  Uchwała Nr XXVI/279/16 o zmianie uchwały w spra-
wie uchwalenia programu współpracy Gminy Oża-
rów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2016 roku.

12.  Uchwała Nr XXVI/280/16 w sprawie przyjęcia „Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów 
Mazowiecki”.

13.  Uchwała Nr XXVI/281/16 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na odpłatne nabycie przez Gminę Ożarów Mazo-
wiecki urządzeń instalacji wodociągowych w ulicy 
Józefa Chełmońskiego i ulicy Jana Matejki w Ożaro-
wie Mazowieckim.

14.  Uchwała Nr XXVI/282/16 w sprawie przekazania 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie skargi na Uchwałę nr XI/95/15 Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

1.  Uchwała Nr XXVII/283/16 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Ożarów Mazowiecki.

2.  Uchwała Nr XXVII/284/16 w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

3.  Uchwała Nr XXVII/285/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki urządzeń instalacji wodociągowych
w ulicy Forsycji w Ożarowie Mazowieckim.

4.  Uchwała Nr XXVII/286/16 w sprawie ustanowie-
nia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja 
S.A. na nieruchomości położonej w Ożarowie Mazo-
wieckim.

5.  Uchwała Nr XXVII/287/16 w sprawie zasad usta-
nawiania służebności gruntowych oraz służebności 
przesyłu.

6.  Uchwała Nr XXVII/288/16 w sprawie zmiany uchwały 
nr LVII/564/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przystąpie-

nia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki 
dla obszaru Macierzysz – Jawczyce – Mory.

7.  Uchwała Nr XXVII/289/16 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., Uchwałą Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim z dnia 26 lutego 2015 r. oraz 
Uchwałą Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015 r.

8.  Uchwała Nr XXVII/290/16 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Oł-
tarzew – część V.

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 22 września 2016 r.

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 23 sierpnia 2016 r.
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

9.  Uchwała Nr XXVII/291/16 w sprawie przekazania 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie skargi na Uchwałę nr XXV/267/16 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 
2016 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi 
gminnej.

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).

OGŁOSZENIE
Ogłaszam przetarg na sprzedaż niżej przedstawionego samochodu osobowego:

 - Marka, typ: Skoda Octavia II 
 

Liczba miejsc 5; Nr rejestracyjny: WZ 60700; Rok produkcji: 2007

Pojazd zarejestrowany na: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Wszyscy zainteresowani nabyciem pojazdu mogą składać oferty na piśmie w terminie od 27.09.2016 r. do 
14.10.2016 r. do godz.15.00 w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy 
Kolejowej 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty powinny być składane w zaklejonych kopertach, a koperty zaadresowane: Urząd Miejski Ożarów Mazo-
wiecki „Przetarg na samochód osobowy Skoda Octavia II”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2016 r. o godz. 10.00, w sali na III piętrze Urzędu Miejskiego w Ożarowie 
Mazowieckim.
Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą uzyskać bardziej szczegółowe informacje u Pana Roberta Dra-
gana i Pani Bożeny Żurek pod numerem telefonu: 22 731 32 38 ; 22 731 32 34  lub w pok. nr 300 w Urzędzie 
Miejskim w Ożarowie Mazowieckim w godz. 10.00–15.00.
Pojazd można oglądać przed siedzibą Urzędu Miejskiego (adres jw. ).
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane na adres podany w ofercie lub zostanie 
doręczone osobiście.
Gmina Ożarów Mazowiecki zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku nie złożenia ofert 
w terminie, oraz w przypadku, gdy złożone oferty będą niższe niż cena wynikająca z wyceny rzeczoznawcy 
majątkowego, która zostanie ujawniona uczestnikom przetargu bezpośrednio przed otwarciem ofert. 

 PAWEŁ KANCLERZ,
BURMISTRZ OŻAROWA MAZOWIECKIEGO 

Podziękowanie
W dniu 03.09.2016 r. na mój apel w sprawie przygotowania terenu 
pod plac zabaw, terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych 
odpowiedzieli mieszkańcy Wsi Ołtarzew. Dzięki pomocy zmecha-
nizowanego sprzętu, którego użyczyli nam p. Michał Wielgaszew-
ski oraz p. Sławomir Polak teren został oczyszczony z kamieni, 
szkieł, korzeni i innych zanieczyszczeń. Dziękuję bardzo.

Sołtys Wsi Ołtarzew
 Tadeusz Lubański

Charakter wykorzystania: Samochód Urzędu Miejskie-
go
Masa własna: 1265 kg
Rodzaj nadwozia: Samochód osobowy/bez cech sam. 
specjalnego/
Nr nadwozia VIN: TMBCB21Z982012180

Kolor powłoki lakierniczej: Beżowy metalik
Pojemność silnika: 1598 cm3
Paliwo: Etylina 95
Liczba osi/kół: 2/4
Wskazanie drogomierza: 218 300 km
Data pierwszej rejestracji: 20.06.2007 r.
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KULTURA

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” – PAŹDZIERNIK

KALENDARIUM CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH – PAŹDZIERNIK

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

2 października – niedziela – godz. 12.00 Spektakl 
teatralny dla dzieci pt.: „Morskie opowieści” w wyko-
naniu TEATRU KATARYNKA. Wstęp wolny.
8 września – sobota – godz. 17.00 „Muzycy w Bati-
ku”. Wystawa prac wykonanych przez Pracownię Bati-
ku „Mamut” z Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu.
9 września – niedziela – godz. 16.00 Ogólnopol-
ska studencka akcja w ramach Dni Tańca Ludowego 
„Wytnij Hołubca”.
15 października – sobota Warsztaty Międzykultu-
rowe o Argentynie. Wstęp wolny.

  15.00-16.30 spotkanie dla seniorów: „Tango, ste-
ki i boskie Buenos – Argentyna”.

  16.45-18.15 spotkanie dla dzieci: „Z Violettą
i Messim odkrywamy Argentynę”.

16 października – niedziela – godz. 16.00-20.00 
Wieczorek taneczny dla seniorów przy muzyce na 
żywo. Wstęp 15 zł/os.
23 października – niedziela – godz. 17.00 – Kon-
cert Zespołu MAZURSKIE TRIO. Wstęp wolny.

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

9 października – niedziela – godz. 16.00 „Magi-
komedia” pokazy iluzji dla dzieci w wykonaniu ilu-

w Ożarowie Mazowieckim,  ul. Poznańska 292

4 października – wtorek – godz. 19:00 Spotkanie 
z cyklu „Kino nieme z muzyką na żywo” organizo-
wane przy współpracy z Fundacją „otoKlutura.org.” 
Spotkanie ma charakter otwarty.
25 października – wtorek – godz. 18:00 Cykl spo-
tkań „Zmyślne ruchy rozwijające umysł czyli Edufraj-
da dla całej rodziny” współorganizowane z Funda-
cją Nowatorska Edukacja. Temat spotkania: „Dobre 
dziecko”. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie 
www.edufrajda.edu.pl/projekty
W każdy poniedziałek zapraszamy na bezpłatne 
„Lekcje Brydża” od 9:00. W czasie spotkań każdy 
może poznać tajniki brydża od podstaw.

zjonisty i komika Konrada Modzelewskiego. Wstęp 
wolny. 
15 października – sobota – godz. 8.00-14.00 Spo-
tkanie integracyjne Polskiego Związku Niewido-
mych z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski.
16 października – niedziela – godz. 17.00 Koncert 
pt.: „W BAROKU NIE MA TŁOKU” w ramach XIV Festi-
walu Muzyki Kameralnej „Muzyka w barwach jesie-
ni”. Wstęp wolny.
23 października – niedziela – godz. 15.00-18.00 
Rodzinne warsztaty z gier planszowych. 

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15       

9 października – niedziela godz. 17.00 Koncert 
pt.: „URODZINY PANA MOZARTA” w ramach XIV Fe-
stiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka w barwach je-
sieni”. Wstęp wolny.
16 października – niedziela godz. 15.00-17.00 
Malowanie przy sztalugach, temat: „Jesień zapisana 
w liściach” (Park lub w razie niepogody sala wido-
wiskowa).
23 października – niedziela godz. 16.00-20.00 
Wieczorek taneczny dla seniorów – hity z płyty. 
Wstęp wolny.

Zapraszamy na cykliczne spotkania „Ożarowskiego 
Klubu Mam”. Zajęcia są skierowane do mam z dzieć-
mi do 3 roku życia. W czasie spotkania odbywają się 
zajęcia umuzykalniające („Gordonki”) i pobudzające 
zmysły („Zmysłowianki”). Obowiązują zapisy na stro-
nie klubmam.cisprzyparku.pl
W środę w godzinach 16:00-20:00 zapraszamy 
wszystkich chętnych na ogólnorozwojowe zajęcia 
dla młodzieży. Są to cztery godziny cotygodniowych 
kreatywnych zajęć w formie twórczych warsztatów 
młodzieży z psychologiem. Jest to propozycja nie 
tylko rozwijająca zdolności, ale także dostarczająca 
różnorodnych form rozrywki. 
W piątki o 11:30 zapraszamy na „Spotkania przy ka-
wie” dla Seniorów.

HOT SPOT w Parku Miejskim
Uprzejmie informujemy, że na obszarze od parku przy ul. Poniatowskiego, przy fontannie i Parku StreetWorkoutu, 
aż do zabudowań handlowych przy ul. Poznańskiej, został uruchomiony HOT SPOT(darmowy dostęp do interne-
tu). Można z niego skorzystać wybierając sieć WIFI o SSID – UM_PRZY_PARKU. Sieć działa na częstotliwościach 
2,4 oraz 5 GHz. Pojedyncza sesja została ograniczona do 30 minut i przepustowości 1Mb/s.
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

O B W I E  S Z C Z E N I E nr 10/16
Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z dnia 11 marca 2013 r. Dz. U. poz. 687)

p o d a j ę
do publicznej wiadomości informację, iż po uchyleniu przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzji nr 621/2015 
z dn. 09.10.2015 znak AB.673.13.2015.IS i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I in-
stancji postępowania w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi 
gminnej:
- ul. Ogrodowej wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci 
energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej zlokalizowaną w miejscowości Macierzysz, gm. Ożarów 
Mazowiecki, Powiat Warszawski Zachodni, na terenie działek: 
- obręb Jawczyce 0005, dz. nr ew. 102/2, 102/4, 103/1, 104/10, 104/11, 104/12, 101/30, 174/1, 
- obręb Macierzysz 0009, dz. nr ew. 235/1, 236, 237, 238, 246/3, 257.
jest kontynuowane celem wyeliminowania wad prowadzących do uchylenia uprzednio wydanej decyzji

i    i n f o r m u j ę
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskie-
go Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, II piętro, pok. 227 - w po-
niedziałek i środa w godzinach 14.00 - 16.00, wtorek i piątek w godzinach 8.00 - 10.00, w czwartek inspektorzy 
nie przyjmują interesantów.
Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 022/733-72-27).

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa.

Z up. Starosty
mgr inż. arch. Anna Kowalska

Naczelnik Wydz. Architektury i Budownictwa

Ożarów Mazowiecki, dnia 19 września 2016 r.Starosta Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
AB.673.17.2016.KM

Na czytelników czekało wiele nie-
spodzianek. Podczas przerwy re-
gularnie kupowane były nowości 
wydawnicze, które zapełniły półki 
biblioteczne. Reorganizacji uległ 
układ książek w Wypożyczalni dla 
Dorosłych i Młodzieży – dostoso-
waliśmy go do wprowadzanych 
wcześniej do opisu sygnatur obraz-
kowych umożliwiających szybkie 

wyszukanie pożądanej książki. I naj-
ważniejsza zmiana, na którą czytel-
nicy czekali od dawna – wydłużenie 
godzin otwarcia biblioteki, w tym 
praca również w soboty.
Wzbogaciliśmy oferowane przez 
Bibliotekę zajęcia i spotkania. W na-
szej ofercie znajdą się znane, spraw-
dzone i lubiane przez czytelników 
Dyskusyjne Kluby Książki dla Doro-

Biblioteka już z czytelnikami!
W czwartek, 15 września, po trwającym trzy miesiące remoncie spowo-

dowanym czerwcowym pożarem, w Bibliotece Publicznej w Ożarowie 

Mazowieckim nastąpiło długo oczekiwane otwarcie. Pierwszego dnia 

zanotowaliśmy rekord odwiedzin oraz wypożyczeń – blisko dwustu czy-

telników wypożyczyło ponad czterysta książek, fi lmów i audiobooków!

słych, Młodzieży i Dzieci, „Czytanie 
na Dywanie”, akcja „Cała Polska czy-
ta Dzieciom”, „Planszomania”, lekcje 
biblioteczne, warsztaty i spotkania 
z ciekawymi ludźmi. Duży nacisk
w nowym roku szkolnym zamierza-
my położyć na rozwój kompetencji 
cyfrowych użytkowników biblioteki 
(m.in. kursy obsługi nowoczesnych 
urządzeń np. drukarki 3D). Młodzież 
(szczególnie gimnazjalną) zachę-
camy do udziału w wolontariacie 
bibliotecznym, za który można uzy-
skać dodatkowe dwa punkty przy 
przyjęciu do wymarzonego liceum. 
Zapraszamy do zapoznania się z pro-

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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W 1939 roku pomiędzy 9 a 13 wrze-
śnia na polach Ożarowa, Ołtarzewa 
i ościennych miejscowości doszło 
do zaciętych walk pomiędzy zgru-
powaniem Wojska Polskiego do-
wodzonym przez Generała Wiktora 
Thomme a XVI Korpusem Pancer-
nym Wojsk Niemieckich. Zginęło 
wówczas ponad 1200 polskich żoł-
nierzy. Podczas nalotu bombowe-
go zniszczony został dwór z kaplicą
w Parku Ołtarzewskim należący 
niegdyś do państwa Kierbedziów.
W rocznicę bitwy na cmentarzu żoł-
nierzy września w Ołtarzewie odbyła 
się uroczystość patriotyczno-religij-
na z udziałem żołnierzy Batalionu 
Reprezentacyjnego Wojska Polskie-
go, pocztów sztandarowych organi-
zacji kombatanckiej, przedstawicieli 
Gminy Ożarów Mazowiecki, OSP
w Ożarowie Mazowieckim oraz szkół 

77 rocznica Bitwy Ołtarzewskiej
Widowisko historyczne oraz Uroczystość patriotyczno-religijna w so-

botę 17 września 2016 r. przypomniały mieszkańcom naszej gminy

o 77 rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej, jednej z większych potyczek Kampa-

nii Wrześniowej. 

pozycjami Biblioteki na stronie http://
biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl oraz do
skorzystania z trwającego kiermaszu 
książek wycofanych ze zbiorów. Rozpo-
częliśmy także akcję, „Lektury z maku-
latury” pod hasłem „Oddaj makulaturę 
– wzbogać kulturę”. Prosimy Państwa o 
przynoszenie do nas makulatury. Środki 
pozyskane z jej sprzedaży przeznaczymy 
na uzupełnienie księgozbioru, który - na 
skutek zmienionych po pożarze i akcji 
gaśniczej warunków przechowania – po 
części uległ zniszczeniu.

Zapraszamy także do śledzenia naszych 
wydarzeń na stronie http://biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl i na facebooku.

Zapraszamy Państwa do odnowionej siedziby Biblioteki w nowych godzinach otwarcia: 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

8.30-18.30 10.00-20.00 12.00-16.00 10.00-20.00 8.30-18.30 9.00-14.00

Elżbieta Paderewska
Dyrektor BP w Ożarowie Mazowieckim

z terenu gminy. W uroczystości wzię-
li udział m.in. Starosta Powiatu War-
szawskiego Zachodniego Pan Jan 
Żychliński, delegacja samorządowa
z Miasta i Gminy Brusy z Burmistrzem 
Panem Witoldem Ossowskim i Prze-
wodniczącą Rady Miasta i Gminy Pa-
nią Beatą Zblewską, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Pan Andrzej Cichal. 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
Pan Paweł Kanclerz w swoim wystą-
pieniu powiedział m. in. ,,niezwykle 
cieszę się z obecności tak licznej gru-
py dzieci i młodzieży, uczestniczącej 
w tej żywej lekcji historii. Co roku
z ogromnym wzruszeniem patrzę na 
ożarowską młodzież, która z wielkim 
szacunkiem i zadumą wsłuchuje się 
w słowa Odezwy Pamięci, bo do-
skonale rozumie jak wielkiej odwagi
i determinacji trzeba było, aby pod-
jąć walkę na śmierć i życie – aby bro-

nić nie tylko ziemi, ale też elementar-
nych wartości: umiłowania wolności, 
prawa do polskiej mowy czy wresz-
cie prawa do istnienia NARODU…… 
W tym szczególnym dniu rodzi się 
refl eksja jak my wszyscy traktujemy 
naszą Ojczyznę; siebie nawzajem. 
Czy zdajemy egzamin z patriotyzmu 
i wywiązujemy się z naszych zadań 
wobec wspólnoty i narodu’’. 
Modlitwę za poległych poprowadził 
ks. Jacek Smyk – proboszcz Parafi i 
Najświętszej Marii Panny Królowej 
Apostołów. Odezwę Pamięci odczy-
tał druh Jacek Andrzejczak. Na zakoń-
czenie delegacje złożyły kwiaty pod 
Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 
roku.
Tuż po uroczystościach na cmenta-
rzu, w Parku Ołtarzewskim aktorzy 
z grup rekonstrukcyjnych zaprezen-
towali po raz piąty widowisko „Bitwa 
Ołtarzewska 1939”. 

Jan Lal
Pełnomocnik Burmistrza

ds. ochrony informacji niejawnych
Fotoreportaż na kolorowych stronach



Rekonstrukcja Bitwy Ołtarzewskiej





Dożynki
Gminne



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

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

Pneumokoki  
wywołują sepsę  
i zapalenie opon  

mózgowo – rdzeniowych.  
 

Szczepiąc swoje  
dziecko – chronisz je.  

 
nie zwlekaj,  

już dziś zapisz je  
na szczepienie.

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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KREDYT WE FRANKACH – cz.1
Wobec faktu, iż w ostatnich la-

tach frank szwajcarski znacznie 

podrożał, zaś wedle przewidywań 

ekonomistów będzie on drożał 

jeszcze bardziej w przyszłości, 

pojawia się pytanie o możliwość 

uchylenia się od zapisów umowy 

kredytowej zaciągniętej „we fran-

kach”, dotyczących przeliczania 

kursu złotego na franki szwajcar-

skie i odwrotnie.

Kredyt kredytowi nierówny

Na wstępie trzeba wyraźnie zazna-
czyć, iż używane powszechnie poję-
cie „kredyt we frankach” jest niejed-
noznaczne i odnosi się do różnych 
umów kredytowych. Można wyróżnić 
trzy zasadnicze konstrukcje umów 
kredytowych stosowanych przez 
banki, w których występuje waluta 
obca, w tym frank szwajcarski:
1.  Umowa kredytu przewidująca 

udzielenie kredytu w walucie ob-
cej,

2.  Umowa kredytu z klauzulą deno-
minacyjną,

3.  Umowa kredytu z klauzulą indek-
sacyjną.

Ad. 1 Umowa kredytu przewidująca 
udzielenie kredytu w walucie obcej
Umowa tego rodzaju polega na fak-
tycznym udzieleniu kredytu w wa-
lucie obcej (np. we franku szwajcar-
skim). Kwota kredytu przelewana 
jest przez bank w walucie obcej na 
konto walutowe kredytobiorcy, któ-
ry zobowiązuje się do spłaty kredy-
tu również w walucie obcej. W przy-
padku takiej umowy, na żadnym 
etapie jej realizacji (wypłata, splata 
rat) w ogóle nie mamy do czynienia 
z polskim złotym.
Umowy tego rodzaju co do zasady 
są zgodne z polskim prawem i za-
pewniają kredytobiorcy wolnoryn-
kowe zasady wymiany waluty (kre-
dytobiorca może skorzystać z us-
ług dowolnego banku lub innej 
instytucji fi nansowej, w której wy-
mienia walutę), przez co zapisy tych 

umów są trudne do podważenia. 
W tego rodzaju umowie podważyć 
można jedynie ewentualne zapisy 
dotyczące kursów wymiany waluty 
i tylko o ile taka umowa: (a) prze-
widywała konieczność skorzystania
z usług banku, który udzielił kredy-
tu celem wymiany waluty oraz (b) 
nie zawierała jasnych zasad ustala-
nia kursu waluty przez bank. W tym 
jednak wypadku – jak się wydaje – 
można by było dochodzić od banku 
jedynie różnicy stosowanego przez 
niego kursu wymiany waluty obcej 
od średniego kursu NBP i to tylko
o tyle o ile różnica ta byłaby tak 
duża, że nosiłaby znamiona rażącej. 
W praktyce byłyby to zatem niewiel-
kie kwoty.
Analizowane umowy są jednak nie-
praktyczne, bowiem kredytobiorca 
potrzebuje zwykle waluty polskiej 
i nie jest zainteresowany wymianą 
waluty obcej na złoty polski bezpo-
średnio po udzieleniu kredytu. Nad-
to osoba biorąca kredyt musiałaby 
właściwie co miesiąc wymieniać zło-
ty polski na walutę obcą.

Ad. 2 Umowa kredytu z klauzulą de-
nominacyjną
Pewnym uelastycznieniem kredytu 
udzielanego bezpośrednio w wa-
lucie obcej, stało się wprowadzanie 
do umów kredytowych tzw. klau-
zul denominacyjnych. Wedle takich 
umów udzielenie kredytu następu-

je w walucie obcej, lecz sama jego 
wypłata następowała w złotych po 
ustalonym w umowie kursie. Ozna-
czało to, iż bank dokonywał transak-
cji wymiany waluty.
Podważenie klauzuli denominacyj-
nej mogłoby nastąpić w razie gdyby 
Bank – podobnie jak w przypadku 
umów zwierających klauzule in-
deksacyjne (o czym będzie szerzej 
mowa w drugiej części artykułu) 
– sformułował w umowie niejasne
i nieprecyzyjne zapisy odnoszące się 
sposobu ustalania kursu po jakim 
ma nastąpić wymiana waluty obcej 
na polski złoty. Skutek z kolei będzie 
identyczny jak w wypadku kredy-
tów udzielanych w walucie obcej – 
tj. możliwość dochodzenia od ban-
ku różnicy stosowanego przez bank 
kursu wymiany waluty obcej w sto-
sunku do średniego kursu NBP.
O wiele większe możliwości rodzi 
trzeci typ umowy kredytowej – tj. za-
wierający tzw. klauzulę indeksacyjną. 
W takim wypadku istnieje możliwość 
odzyskania od banku nawet 20% 
kwoty kredytu lub unieważnienie 
całej umowy kredytu, przez co moż-
liwym będzie odzyskanie nawet 30% 
wartości kredytu – o czym będzie 
mowa w następnym numerze.

Autor: Maciej Dujka,
Kancelaria Radców Prawnych

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. jawna

Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki mogą korzystać z bezpłat-

nych porad prawnych prowadzonych przez prawników Kancelarii Ka-
linowski Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach projektu „Prawnik Pierw-

szego Kontaktu” w każdy piątek w godzinach 11:00-13:00.

W celu uzyskaniu porady należy umówić się telefonicznie od ponie-
działku do piątku w godz. 9:00-17:00 pod numerem: 22 652 31 15.

PARADY PRAWNE
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Postać to niezwykle zasłużona dla naszego miasta. W Ożarowie spędził 

wiele lat swego twórczego życia, a w pamięci mieszkańców zapisał się 

wyjątkowo dobrze. Od 2005 roku Kazimierz Kamiński ma w Ożarowie 

swoją ulicę.

Osobę bohatera tego tekstu kojarzy-
my przede wszystkim z hutą szkła. 
Miał 28 lat, gdy wspólnie z żoną Pau-
liną Kuczmierowską zakupił w 1905 
roku ponad 2 ha ziemi w Ożarowie. 
Na działce między gościńcem po-
znańskim, a linią kolejową warszaw-
sko-kaliską przez lata sprzedawał, 
a potem produkował m.in. szklane 
opakowania do leków.
Punkt orientacyjny – nieotynkowa-
ny, ceglany komin przy ul. Kamiń-
skiego. To pozostałość huty, która 
przez lata była w Ożarowie głównym 
pracodawcą. Początkowo była to fi r-
ma handlowa, aż do 13 marca 1907 

roku. Wtedy to Kazimierz Kamiński 
uruchomił produkcję. Ożarowska 
huta rozwijała się prężnie, a zatrud-
nienie z roku na rok rosło.
Dla pełnego poznania osoby Kazi-
mierza Kamińskiego niezwykle waż-
ny jest wątek jego działalności cha-
rytatywnej. Kamiński dbał o swoich 
robotników, m.in. budował dla nich 
domy mieszkalne. Właściciel huty do-
tował też m.in. budowę w Ożarowie 
szkoły podstawowej, budynku straży 
pożarnej, sklepu fabrycznego i parafi i. 
Działalność socjalna, wspierana przez 
żonę Paulinę była ważną częścią ak-
tywności społecznej Kamińskiego.

Kolejne wojny doprowadziły do za-
hamowania rozwoju zakładu, któ-
ry w latach 30. zatrudniał 500 wy-
kwalifi kowanych pracowników. Po 
II wojnie światowej Kamiński jako 
przedstawiciel klasy kapitalistów 
stał się niepożądanym składnikiem 
nowego, powojennego porządku.
15 kwietnia 1949 roku po trzyletnim 
procesie wywłaszczania na podsta-
wie dekretu o nacjonalizacji prze-
mysłu, Kamiński hutę stracił. Opu-
ścił swój dom na terenie fabryki
i przeniósł się do rodziny. Ostatecz-
nie wyjechał do Poznania. Zmarł tam
31 grudnia 1967 roku.
29 listopada 2005 roku Rada Miejska
w Ożarowie Mazowieckim nadała na-
zwę ulicy w Ożarowie Mazowieckim 
imieniem Kazimierza Kamińskiego.

fot. i tekst tb

Czasem zdarza się tak, że kogoś
w naszym otoczeniu dotyka tragicz-
na sytuacja. Ciężko z dnia na dzień 
podnieść ciężar tego, co nas spo-
tkało: niepełnosprawności, śmierci 
członka rodziny, utraty pracy, po-
rzucenia. Takie historie zdarzają się 
wszędzie wokół nas, wśród naszych 
bliższych i dalszych sąsiadów… Jeśli 
los tych ludzi ma dla ciebie znaczenie, 

Wolontariat pozwala zmieniać świat.
Czy już jesteś SuperW? Czy znasz Szlachetną Paczkę?

Czy wiesz, ilu ludzi w naszym powiecie,

gminie potrzebuje pomocy? 

jeśli chciałbyś pomagać, przystąp do 
regionalnego oddziału Szlachetnej 
Paczki w Ożarowie Mazowieckim. 
Odwiedź stronę www.superw.pl i za-
rejestruj się wchodząc do strefy kan-
dydata. Super W to super wolonta-
riusz. SuperW to kluczowa postać
w Szlachetnej Paczce – przekracza 
swoje granice, by wejść w świat bie-
dy i pomóc tym, którzy stracili wiarę 

w to, że sami mogą sobie poradzić
w życiu. Wolontariusz Paczki podej-
muje decyzję o służbie innym ludziom. 
Właśnie teraz możesz się zgłosić

i dołączyć do Drużyny SuperW. 
Dla 70% wolontariuszy udział w Szla-
chetnej Paczce był jednym z najważ-
niejszych doświadczeń w ich życiu. 
Wolontariuszem można już być od 
16 roku życia, za zgodą rodziców 

OŻAROWSKIE ULICE
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lub prawnych opiekunów. Możesz 
zatem zgłosić się do najbliższego re-
jonu Szlachetnej Paczki i rozpocząć – 
kto wie? Może największą przygodę 
Twojego życia? 
Praca wolontariusza polega na od-
wiedzeniu potrzebujących rodzin 
i ocenie ich życiowej sytuacji. Wo-
lontariusze mogą wybrać od 1 do 3 
domów, które odwiedzą w towarzy-
stwie drugiej osoby ze Szlachetnej 
Paczki. Jeżeli rodzina spełni kryteria 
pomocowe, wówczas jej historia 
zostanie opublikowana na portalu 
Szlachetnej Paczki i darczyńcy będą 
mogli wybierać rodziny, które po-
trzebują pomocy. To, ile rodzin fi nal-
nie zostanie obdarowanych najbar-
dziej potrzebnymi przed świętami 
artykułami i prezentami, zależy od 
ilości wolontariuszy, którzy się zgło-
szą. Jeden wolontariusz nie może 
mieć więcej niż 3 rodziny pod swoją 
opieką. Kolejną ważną rolą wolonta-
riusza jest dopilnowanie z należytą 
starannością, by paczka przygoto-
wana dla jego rodziny była komplet-
na i dostosowana do jej potrzeb. 
Pomagać można na wiele sposobów: 
Może znasz kogoś w Twoim otocze-
niu, kto potrzebuje pomocy? Szu-
kamy rodzin, które Twoim zdaniem 
powinny się znaleźć w projekcie.
W tym roku chcielibyśmy zwrócić 
szczególną uwagę na pomoc dzie-

ciom i ich rodzinom doświadczają-
cym problemów wynikających z bie-
dy. Także - ułatwić start tym młodym 
ludziom, którzy wchodzą w samo-
dzielność. Mogą to być osoby, które 
chcą wyjść z trudnego domu. Zgło-
szeń można dokonywać bezpośred-
nio na poniżej podany adres liderki 
SzP, Katarzyny Reniec, a także w miej-
scowym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Ożarowie Mazowieckim oraz u Pro-
boszczów parafi i w Ożarowie Mazo-
wieckim i w Ołtarzewie.
Najłatwiej pomaga się wspólnymi si-
łami. Szlachetna Paczka to okazja do 
wejścia w grupę osób, które podobnie 
jak Ty są otwarte na potrzeby innych. 
Poznania wspaniałych ludzi o dobrym 
sercu i dokonania prawdziwych cu-
dów w sercach innych: dzięki Tobie 
ktoś będzie mógł otrzeć łzy, na chwilę 
zapomnieć o swoich kłopotach, po-
czuje się wspierany. To również okazja 
dla Ciebie, żeby mieć wpływ na zmia-
nę naszego otoczenia na lepsze.

Zwieńczeniem pracy wolontariusza 
jest słynny już na całą Polskę gru-
dniowy weekend cudów, czyli fi nał 
Szlachetnej Paczki, który odbędzie 
się 10 i 11 grudnia. W tych dniach 
pomoc trafi a do potrzebujących ro-
dzin, które bardzo na nią czekają. Są 
to dwa dni pełne radości i wzruszeń. 
To właśnie w tych dniach wolonta-
riusz namacalnie doświadcza tego, 
jak pięknie możemy wspólnie urzą-
dzić ten świat.

Dlatego serdecznie zapraszamy, 
przyjdź do nas.

Katarzyna Reniec – liderka rejonu 
Ożarów Mazowiecki, tel. 503 036 023
kasia.reniec@gmail.com 
Facebook: Szlachetna Paczka Oża-
rów Mazowiecki
Zapraszamy do odwiedzin na stro-
nie www.szlachetnapaczka.pl – tam 
dowiesz się więcej o naszych projek-
tach.

LINDAB Sp. z o.o. wiodący na rynku polskim producent i dystrybutor
systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zatrudni:

Pracowników produkcji

Wymagania:  dokładność, komunikatywność, 
umiejętność pracy w grupie, mile widziane 
doświadczenie w pracy w  fi rmie produkcyjnej

Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o 
pracę, możliwość przyuczenia, stabilną pracę w fi rmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku (brak sezonowości), 
atrakcyjne warunki pracy, wysokie standardy BHP, 
dodatkowe benefi ty, możliwość rozwoju i zdobycia 
doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się fi rmie

Magazynierów

Wymagania:  doświadczenie w pracy na magazynie,  
uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym, 
dokładność, sumienność

Oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie 
uzależnione od doświadczenia i umiejętności, 
atrakcyjne warunki pracy, wysokie standardy BHP, 
dodatkowe benefi ty, możliwość rozwoju i zdobycia 
doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się fi rmie

miejsce pracy: Wieruchów k/Warszawy

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres e-mail rekrutacja@centrumklima.pl 
lub złożenie osobiście w siedzibie fi rmy: ul. Sochaczewska 144, Wieruchów
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

PUNKT KONSULTACYJNY
ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i porady psy-

chologiczne (indywidualne, małżeńskie, rodzinne) 

osoby z terenu gminy Ożarów Mazowiecki.

Zakres poradnictwa:

• przemoc w rodzinie,
• problemy wychowawcze,
•  sytuacje kryzysowe (choroba, rozwód, śmierć bli-

skiej osoby, utrata pracy),
• uzależnienia i współuzależnienia,
• depresja, lęk, stres, poczucie osamotnienia,
• trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
• konfl ikty rodzinne oraz inne trudności.

Godziny przyjęć:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
8:30 – 15:30 (prosimy o wcześniejsze telefoniczne 
ustalanie terminów konsultacji)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Poznańska 165, I piętro – pokój 105

tel. 22 721 02 80 (do 82) wew. 111
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

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

AmikAmik KajkoKajko

MilaMila TeodorTeodor

KantorKantor KazioKazioFotosikFotosik MikserMikser

SamsonSamson

KenzoKenzo

ParyżankaParyżanka

MajaMaja

PinaPina

BodzioBodzio DaliaDalia DukatDukat ElenaElena IkarIkar
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OGŁOSZENIA

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

DAM PRACĘ








