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Z PRACY BURMISTRZA

Wakacje praktycznie dobiegły końca. Wyjątkowo kapryśna 

aura doskwierała w ostatnich miesiącach nie tylko urlopowi-

czom, ale także, a może przede wszystkim, rolnikom. 

 Na przełomie lipca i sierpnia doświadczyliśmy dwóch po-

tężnych nawałnic, które spowodowały zalanie dziesiątków 

hektarów upraw, jak też podtopienia domów mieszkalnych, 

czy nawet całych osiedli. 

 W obliczu zaistniałych zdarzeń nieocenioną pomocą po 

raz kolejny służyli ożarowscy i święciccy strażacy, wyjeżdżający 

do akcji wypompowywania wody dziesiątki razy. Jednak tym 

razem skala zjawiska była tak wielka, że naszych ochotników  

wspierały jednostki z gmin ościennych oraz PSP Błonie. 

 W chwili obecnej komisja, powołana na mój wniosek przez 

wojewodę mazowieckiego, przyjmuje stosowne wnioski i sza-

cuje poniesione przez mieszkańców straty. 

 Pozostając przy zagadnieniach związanych z zagrożeniem 

powodziowym informuję, że po licznych interwencjach i mo-

nitach, skierowanych do urzędu marszałkowskiego, rozpo-

częło się odmulanie i czyszczenie Kanału Ożarowskiego, co, 

jak mam nadzieję, poprawi drożność tego cieku wodnego. 

Koszty tego przedsięwzięcia szacowane są na kwotę blisko 

170 000 zł, a prace wykonywane są na zlecenie WZMiUW 

w Grodzisku Mazowieckim. 

 Mimo trudnej sytuacji finansowej kontynuowane są 

zaplanowane wcześniej inwestycje gminne. Trwają odbio-

ry końcowe stołówki przy Szkole Podstawowej w Ożarowie 

Mazowieckim, otrzymaliśmy też zapewnienie wykonawcy, 

że budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Płochoci-

nie zostanie ukończona w terminie, czyli do dnia 16.09.2011. 

Bez żadnych problemów przebiega budowa przedszkola przy 

ul. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim. To do-

bra wiadomość, gdyż zapotrzebowanie na miejsca dla dzieci 

w publicznych placówkach jest ogromne. Dlatego budowa 

kolejnych przedszkoli w kolejnych latach kadencji pozostaje 

moim priorytetem, jak też przedmiotem troski i zainteresowa-

nia Rady Miejskiej.

 Rozpoczęła się również bardzo skomplikowana pod wielo-

ma względami przebudowa ul. Poniatowskiego, co powoduje 

istotne ograniczenia w ruchu pojazdów, za które pozostaje mi 

użytkowników ruchu przeprosić. Niemniej chcę podkreślić, 

że uwarunkowania technologiczne w istotny sposób wymu-

szają sposób prowadzenia prac i ich tempo.

 Dobiegają końca prace związane z budową dróg na osie-

dlach Płochocin Płn i Płd i, wg deklaracji wykonawcy, termin 

ostatecznego zakończenia inwestycji przypadający na listopad 

br. nie jest zagrożony. 

 Natomiast pojawiły się problemy z finalizacją budowy ka-

nalizacji w Strzykułach i Piotrkówku. Wszystko wskazuje na to, 

że skala zadania przerosła wykonawcę, który, mimo zabezpie-

czenia w budżecie gminy stosownych środków na wspomnia-

ną inwestycję i wielokrotnych wezwań o przystąpienie do 

kontynuacji rozpoczętych prac, zszedł z placu budowy.

 W ostatnich dniach rozstrzygnięte zostały przetargi na 

budowę ul. Klonowej w Szeligach oraz remont kolektora sa-

nitarnego ul. Dmowskiego na odcinku od ul. Poniatowskiego 

w kierunku ul. Szkolnej. Wykonywane są też prace remontowe 

w placówkach oświatowych. Więcej o pozostałych inwesty-

cjach przeczytacie Państwo w niniejszym numerze.

 Podczas mijających wakacji dzieci miały okazję skorzystać 

z oferty przygotowanej w ramach „Lata w mieście” zarówno 

przez DK „Uśmiech” i Szkołę Podstawową nr 1 w Ożarowie 

Mazowieckim, jak też zajęć sportowych organizowanych 

przez Szkołę Podstawową w Święcicach. Liczymy na Państwa 

uwagi i opinie co do jakości i dostępności proponowanych 

przez gminne placówki wakacyjnych atrakcji.

Szanowni Państwo,

Zdaję sobie sprawę, że mijające miesiące były dla wielu z Pań-

stwa szczególnie trudne, naznaczone znacznymi stratami ma-

terialnymi wynikającymi z pogodowych anomalii i zapewniam, 

że wraz ze swoimi współpracownikami dokładamy wszelkich 

starań, aby w miarę możliwości udzielać poszkodowanym do-

stępnej pomocy. 

 W tak trudnym momencie ciężko jest myśleć o święto-

waniu, jednak zapraszam serdecznie w imieniu własnym, Pani 

Przewodniczącej Rady Miejskiej i Państwa Starostów na Do-

żynki Gminne, które odbędą się w dniu 4.09.2011 na boisku 

sportowym w Ołtarzewie. 

 Mamy nadzieję, że przygotowane niespodzianki i atrakcje 

choć na chwilę przywrócą uśmiech na twarzy rolników naszej 

gminy, a Państwa liczna obecność będzie wyrazem solidarno-

ści z tymi, którzy od lat „Żywią i bronią”.

Z poważaniem Paweł Kanclerz 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwo-

wej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871 z późn. 

zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 

ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na 

podstawie uchwały Nr 262/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-

zowieckim z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru 

Duchnice – Ołtarzew, zawiadamiam o ponownym wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Ma-

zowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu.

 Sporządzony projekt zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmuje działki nr ew.107/1 
i 108/1 położone w miejscowości Duchnice.
 Wyłożenie odbędzie się w dniach od 7 wrześna do 6 paź-
dziernika 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Do-

kumentacja sprawy będzie wyłożona w pokoju nr 110 w Urzę-

dzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 

w godzinach: poniedziałki 8:00-17:00; wtorki, środy, czwartki, 

piątki: 8:00-16:00. 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 

miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 września 
2011 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie 

Mazowieckim, sala konferencyjna, piętro III.

 Projekt planu oraz prognoza udostępnione są również na 

stronie internetowej bip.ozarow-mazowiecki.pl.
 Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestio-

nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 

wnieść uwagi. 

 Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do 

Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, z podaniem 

imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-

kraczalnym terminie do dnia 26 października 2011 r.
 Uwagi i wnioski w ramach strategicznej ocen oddziaływania 

na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 

oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-

czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-

nia na środowisko - należy wnosić na zasadach określonych w 

art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 26 października 2011 r. Wniosek powinien 

zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.

 Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwa-

gi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpa-

trzenia.

 Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strate-

gicznej ocenie oddziaływania na środowisko można składać 

w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie 

Mazowieckim:

• pocztą na adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2 

• ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzenne-

go i Budownictwa

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez ko-

nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-

nicznym) umig@ozarow-mazowiecki.pl; architektura@oza-

row-mazowiecki.pl.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 

złożonych do projektu planu jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki.

Burmistrz - Paweł Kanclerz

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871 z późn. zm.), art. 39 

ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 usta-

wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-

nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-

sko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie 

uchwały Nr 228/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go miasta Ożarowa Mazowieckiego z częścią wsi Ołtarzew dla 

Osiedla Mickiewicza, zawiadamiam o ponownym wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Ma-

zowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu.

 Sporządzony projekt zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obejmuje teren miasta 
Ożarów Mazowiecki, położony po południowej stronie 
torów kolejowych PKP - obręb 10 – miasto Ożarów Ma-
zowiecki – Osiedle Mickiewicza.
 Wyłożenie odbędzie się w dniach od 7 września do 
6 października 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). 

Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w pokoju nr 110 w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Ko-

lejowa 2, w godzinach: poniedziałki 8:00-17:00; wtorki, środy, 

czwartki, piątki: 8:00-16:00. 

OGŁOSZENIE
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 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 

miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 września 
2011 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie 

Mazowieckim, sala konferencyjna, piętro III.

 Projekt planu oraz prognoza udostępnione są również na 

stronie internetowej bip.ozarow-mazowiecki.pl.
 Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestio-

nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 

wnieść uwagi. 

 Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do 

Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, z podaniem 

imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-

kraczalnym terminie do dnia 26 października 2011 r.
 Uwagi i wnioski w ramach strategicznej ocenie oddziaływa-

nia na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 

oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-

czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-

nia na środowisko - należy wnosić na zasadach określonych w 

art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 26 października 2011 r. Wniosek powinien 

zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.

 Zgodnie z art. 41 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. uwa-

gi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpa-

trzenia.

 Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicz-

nej ocenie oddziaływania na środowisko można składać w formie 

pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowiec-

kim:

• pocztą na adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2

• ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzenne-

go i Budownictwa

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez ko-

nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-

nicznym) umig@ozarow-mazowiecki.pl; architektura@oza-

row-mazowiecki.pl.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 

złożonych do projektu planu jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki.

Burmistrz - Paweł Kanclerz

 Podpisano umowy:

• z wykonawcą: Instalacje Wodno-Kanalizacyjne Andrzej Bu-

rzykowski z siedzibą w Błoniu na rozbudowę sieci wodociągo-

wej Święcice-Wolica za cenę ofertową brutto: 693.720 zł

• z wykonawcą: PAPIRUS – Piotr Szumski z siedzibą w Dzie-

kanowie Leśnym na dostawę i montaż 5 szt. przydomowych 

oczyszczalni hydroponicznych na terenie Gminy Ożarów Ma-

zowiecki za cenę ofertową brutto: 111.930 zł (zamówienie zo-

stanie udzielone do wysokości 82.410 zł.)

 Ogłoszono/wszczęto postępowania o udzielenie zamó-

wienia publicznego na:

• przebudowę ul. Klonowej na osiedlu Szeligi, Gmina Ożarów 

Mazowiecki

• dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do szkól 

podstawowych, gimnazjów oraz na pływalnię i zawody spor-

towe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

• dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów 

Mazowiecki do placówek szkolno-wychowawczych w roku 

szkolnym 2011/2012

• modernizację kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Ożarów Mazowiecki – etap I remont kanału sa-

nitarnego w ul. Dmowskiego do pierwszej studni w ul. Obroń-

ców Warszawy (postępowanie powtórzone)

 Zakończono:

• remontu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum 

w Ożarowie Maz.

• remont sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 

w Ożarowie Mazowieckim

• dobudowę gabinetów lekarskich w budynku G.S.P.Z.L.O 

w Ożarowie Maz.,

• FUNDUSZ SOŁECKI:

- zakupiono stoły (9 szt.) i krzesła (60 szt.) do Klubu Bronisze 

- zamontowano wyposażenie placu zabaw we wsi Płochocin,

- zorganizowano wycieczkę do Jury Krakowsko-Częstochow-

skiej dla mieszkańców wsi Pogroszew-Kolonia,

- zakupiono tablice informacyjne dla wsi Piotrkówek Duży,

- zorganizowano „Piknik Wiejski” dla mieszkańców wsi Świę-

cice.

 Podpisano umowy dotyczące: 

• FUNDUSZ SOŁECKI – zakupu tłucznia i równanie kruszy-

wem drogowym dróg nieutwardzonych w ilości:

- 102,30 ton - Kaputy-Kręczki

- 129,40 ton - Konotopa

- 22,30 ton - Domaniewek

- 137,48 ton - Wolskie

- 152,48 ton - Ożarów Wieś.

• FUNDUSZ SOŁECKI - utwardzania nawierzchni na ul. Po-

godnej na dł. 90 m destruktem i emulsją asfaltową 

• dostawy i utwardzenia kruszywem betonowym przedłużenia 

ul. Niecałej w miejscowości Mory na dł. 130 m i szer. 1 m 

• FUNDUSZ SOŁECKI – utwardzania kruszywem drogowym 

ul. Rozłogi w miejscowości Duchnice w ilości 275 ton. 

• dostawy i montażu zaworów odcinających w systemach de-

tekcji gazu ziemnego w kotłowniach budynku Szkoły Podsta-

wowej Nr 1 i Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim; termin 

wykonania do 30 września 2011 r.,

• remontu budynku pływalni miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim; termin wykonania do 30 września 2011 r.

• wykonania placu zabaw dla dzieci na terenie OSP w Święci-

cach; termin wykonania do 16 września 2011 r.

Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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• wykonania odwodnienia (drenażu) terenu działki oraz wy-

konanie robót agrotechnicznych przy budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ulicy Umiastowskiej w Umiastowie; 

termin wykonania do 30 września 2011 r.

• ogrodzenia placów zabaw dla dzieci na terenie Józefowa; 

termin wykonania do 26 sierpnia 2011 r.

• FUNDUSZ SOŁECKI – podpisania umowy na dostawę po-

mocy dydaktycznych dla szkoły w Ołtarzewie 

• FUNDUSZ SOŁECKI – dostarczenia i montażu sprzętu reha-

bilitacyjnego we wsi Umiastów 

• rozbudowy sieci wodociągowej Święcice – Wolica 

• dostawy i montażu 5 szt. przydomowych oczyszczalni hy-

droponicznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

OŚWIATA
 W Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożaro-

wie Mazowieckim przebiegała akcja „Lato w mieście”, w której 

udział wzięło 86 uczniów. W Szkole Podstawowej w Święci-

cach, w ramach tej akcji, dla 17 uczniów organizowane były 

zajęcia sportowe. 

 Czterech nauczycieli uzyskało stopień zawodowy nauczy-

ciela dyplomowanego:

• jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Ku-

socińskiego w Ożarowie Mazowieckim

• jeden nauczyciel z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim

• jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szere-

gów w Płochocinie

• jeden nauczyciel z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim.

 Dziewięciu nauczycieli uzyskało stopień zawodowy na-

uczyciela mianowanego:

• dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza 

Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

• jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szere-

gów w Płochocinie

• jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców 

Warszawy w Ożarowie Mazowieckim

• jeden nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Broniszach

• jeden nauczyciel z Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Pło-

chocinie 

• trzech nauczycieli z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim.

 Rozstrzygnięty został przetarg na dowóz dzieci niepełno-

sprawnych do placówek szkolno-wychowawczych oraz do-

wóz młodzieży szkolnej z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 

do szkół podstawowych i gimnazjów oraz na pływalnię miej-

ską w roku szkolnym 2009/2010.

 Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Szkole 

Podstawowej w Święcicach odbyła się kontrola placu zabaw 

wykonana przez Centrum Kontroli Placów Zabaw. 

 W Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskie-

go w Ożarowie Mazowieckim, w Szkole Podstawowej Nr 1 

im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, w Szkole 

Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy odbyły się nie-

zbędne remonty. 

 Remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim i Gimnazjum im. Bohaterów Po-

wstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim były do-

finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łączna 

kwota dofinansowania to 55 000 zł.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I FUNDUSZE UNIJNE
 14 lipca podpisano umowę o wsparcie realizacji zadania 

publicznego pn. „Wycieczka krajoznawcza dla osób niepełno-

sprawnych na tereny Gór Świetokrzyskich” z Ożarowskim Sto-

warzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – dotacja 

6650 zł.

 Wniosek o dofinansowanie projektu „Ekologiczne part-

nerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki” przeszedł pomyślnie etap oceny mery-

torycznej i został umieszczony na liście rankingowej. Jednakże, 

ze względu na ustalony poziom alokacji w konkursie Działania 

4.3 RPO WM nie został przyjęty do dofinansowania.  Otrzyma-

nie dofinansowania uzależnione jest od ewentualnych oszczęd-

ności poprzetargowych lub pozyskania dodatkowych środków 

na to działanie.

 Projekt „Lepszy start”, dotyczący wyrównywania szans 

edukacyjnych dla dzieci z klas I-III, został zatwierdzony przez 

Zarząd Województwa Mazowieckiego do dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość pro-

jektu 242 059,75 zł. 
Burmistrz - Paweł Kanclerz 

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 2 
zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/722 22 07 wew. 209 lub 258.

Magdalena Popek, podinsp. ds. gosp. nieruchom. UMiG Ożarów Mazowiecki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
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Z ŻYCIA GMINY

UWAGA ROLNICY! szacowanie szkód
W związku z licznymi podtopieniami upraw oraz wylaniem 

Kanału Ożarowskiego informuję, że zgodnie z Zarządzeniem 

nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2011 r. 

w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji 

do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodar-

stwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w któ-

rych wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz 

nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, 

powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, Bur-

mistrz Ożarowa Mazowieckiego dnia 13 lipca 2011 r. wystąpił 

z pismem do Wojewody Mazowieckiego o powołanie na te-

renie Gminy Ożarów Mazowiecki Wojewódzkiej Komisji ds. 

Szacowania Szkód.

 Wniosek o szacowanie szkód można pobrać w wydziale 

Środowiska i Rolnictwa, ul. Poznańska 165, tel. 22 722 22 07 
wewn. 235. Można go otrzymać również drogą mailową: 

srodowisko@ozarow-mazowiecki.pl. Będzie on także moż-

liwy do pobrania ze stroniy internetowej Gminy Ożarów Ma-

zowiecki - www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce BIP/po-
radnik interesanta/sprawy według kategorii/rolnictwo.
 Oszacowanie szkód przez Komisję Wojewódzką musi na-

stąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia akceptacji wniosku Burmi-

strza o powołanie Komisji Wojewódzkiej przez Wojewodę.

 Informuję również, że dnia 12 lipca 2011 r. Burmistrz wystą-

pił z pismem w sprawie natychmiastowego remontu Kanału 

Ożarowskiego oraz poprawienia jego drożności do Marszałka 

Województwa Mazowieckiego.

 Z treścią powyższych pism można zapoznać się na stronie 

internetowej Urzędu: www.ozarow-mazowiecki.pl.

Wydział Środowiska i Rolnictwa 

Katarzyna Rykowska-Kitlińska 

OGŁOSZENIE
Działając w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) Energetyka 

Ożarów Mazowiecki  informuje, że przystępuje do wzmożo-

nych kontroli gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

 Kontroli podlegać będą umowy na dostawę wody i od-

biór ścieków, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz wo-

domierze, a także nielegalne podłączenia wód deszczowych 

i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

 Zgodnie z art. 28 powyżej powołanej ustawy:

1) Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych pod-

lega karze grzywny do 5.000 złotych.

2) Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządze-

niach pomiarowych lub zaworze odcinającym podlega karze 

grzywny do 5.000 złotych. 

3) Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wo-

dociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określo-

nych w art. 7, podlega karze grzywny do 5.000 złotych.

4) Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, 

podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 

10.000 złotych.  

5) Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć 

obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodo-

ciągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 złotych za każdy 

miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody 

z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do 

Szanowny Przedsiębiorco!

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej Burmistrz 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki od 1 lipca 
2011 obowiązany jest do 31 grudnia 2011 przenieść 
dane przedsiębiorców, znajdujących się obecnie 
w gminnej ewidencji działalności gospodarczej 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG).
 Zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie 
weryfikacji danych w zakresie prowadzonej, zawie-
szonej działalności gospodarczej. Proszę o dopełnie-

nie obowiązku dostosowania rodzaju prowadzonej 
działalności do klasyfikacji PKD 2007 (http://www.
stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm).
 Zmian należy dokonać na ogólnopolskim druku 
dostępnym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.
 W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy 
o kontakt:
• osobisty - w Urzędzie Miasta i Gminy przy 
ul. Kolejowej 2 w pok. 111 lub Biurze Obsługi 
Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu;
• telefonicznie pod nr 22 722-22-07 w. 210.

Burmistrz Paweł Kanclerz

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6) Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 

i 2, następuje na podstawie przepisów „Kodeksu postępowa-

nia w sprawach o wykroczenia”.

Art. 9.1 Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód 

drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Podkreślamy również, że czyny zagrożone karą ograniczenia 

wolności albo grzywną do 10 000 złotych są przestępstwem, 

a zatem w przypadku skazania za nie przez sąd, dokonywany 

jest wpis w Krajowym Rejestrze Karnym. 

 Odprowadzanie wód deszczowych lub przepompowywa-

nie wody z piwnic do kanalizacji sanitarnej jest bezumownym 

korzystaniem z kanalizacji i podlega karze grzywny zgodnie 

z pkt. 4 oraz 5. 

 Należy podkreślić, że bezumowne korzystanie z kanaliza-

cji sanitarnej powoduje wzrost opłat za ścieki dla wszystkich 

mieszkańców gminy, ponieważ taryfy za ścieki i wodę opraco-

wuje się na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych 

przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w roku po-

przednim. 

 W wyniku dotychczasowych kontroli około 400 posesji 

skierowano do organów ścigania, ponad 30 wniosków o uka-

ranie. 

Dyrektor Włodzimierz Burzykowski

Zwrot podatku akcyzowego 
II transza 2011 rok - UWAGA ZMIANY!

Od 1 września procedura zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w paliwie rolniczym realizowana jest 

przez WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Urzędu 

Miasta i Gminy z siedzibą przy ul. Poznańskiej 165,

 III piętro, pok. 313

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych 

na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien 

zbierać faktury VAT:

• w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. 
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia grun-

tów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowią-

cymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 

2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w ramach limitu zwrotu podatku 

określonego na 2011 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r.
 wynosi 73,10 zł * ilość ha użytków rolnych 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

2-30 listopada 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w 
drugim terminie - gotówką w kasie Urzędu albo przelewem 

na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Ożarowie Mazowieckim w Wydziale Środowiska i Rol-

nictwa ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 313. Dodatkowe 

informacje można uzyskać u pracownika Wydziału pod 

nr tel. 22 722 22 07 wew. 235. 

Wnioski do pobrania:

• Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Poznańska 165, 

III piętro, pok 313, tel. (22) 722 22 07 wew. 235 

e-mail: k.rykowska@ozarow-mazowiecki.pl 

• oraz www.ozarow-mazowiecki.pl/2011/blog.

Wydział Środowiska i Rolnictwa UMiG

Podtopienia na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
Prawie każdy mieszkaniec terenów rolniczych gminy, 

ale nie tylko rolniczych, doświadczył przykrych 

konsekwencji nawalnych opadów, powtarzających się 

od początku lipca. 

Ujawniła się źle działająca melioracja i kanalizacja. Szczególnie 

dotkliwie ucierpiały uprawy położone w wododziale Kanału 

Ożarowskiego, na odcinku nie wyremontowanym - od Ożaro-

wa do Pogroszewa. 

 Zalane, podtopione pola, zalane budynki mieszkalne i go-

spodarcze, garaże i prawie wszystkie piwnice, to efekt nie noto-

wanych w tak stosunkowo krótkim czasie opadów. Nasza stacja 

meteorologiczna zanotowała od wiosny 554 litry wody opado-

wej na każdy metr kwadratowy, z tego tylko w lipcu spadło ok. 

400 litrów. Taka ilość opadów spowodowała raptowny wzrost 

poziomu wód gruntowych, który był i tak bardzo wysoki po 

zimowych roztopach. W wielu piwnicach i na wielu polach do 

dzisiaj stoi jeszcze woda. Strażacy w tym okresie mieli pełne ręce 

roboty pompując wodę z zalanych posesji.

 W dniu 12 lipca 2011 r. Burmistrz zwrócił się do Wojewody 

Mazowieckiego o powołanie Komisji Terenowej ds szacowania 

zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowo-
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dowanych przez niespotykane wielokrotnie powtarzające się 

nawalne opady deszczu. 

 W dniu 13 lipca 2011 r. Wojewoda Mazowiecki powołał 

Komisję Terenową. Rolnicy od tego czasu składają wnioski 

o oszacowanie szkód wyrządzonych przez nawałnice. Druki 

wniosków znajdują się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa (ul. 

Poznańska 165, III piętro, w budynku Domu Kultury Uśmiech) 

są również dostępne na stronie internetowej gminy i u sołtysów. 

UWAGA! Wnioski można składać do 10 września 2011 r. 
 Skala szkód rolniczych jest znaczna. Zniszczeniu uległo kil-

kaset hektarów upraw. Nie tylko od zalania, ale również z braku 

możliwości wykonania terminowych zabiegów agrotechnicz-

nych, a w wielu wypadkach braku możliwości zebrania płodów 

rolnych ze względu na silne uwilgotnienie terenów rolnych.

 Przyczyną takiego stanu jest ponadnormatywny opad 

deszczu w dość krótkim czasie, rozwój urbanistyczny gminy, 

a także mało efektywnie funkcjonująca melioracja, która od 

wielu dziesięcioleci była niedofinansowana, a przez to brak było 

przeglądów i konserwacji. Wiele urządzeń melioracyjnych (ro-

wów, drenaży) wymaga remontu lub przebudowy.

 Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wod-

nych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwia-

nia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed podto-

pieniami. Melioracje wodne są związane z terenami rolniczymi. 

Tymczasem w ostatnich latach obserwujemy wyłączanie coraz 

to nowych obszarów z gospodarki rolnej, przeznaczając je na 

różne inwestycje. Urządzenia melioracyjne dobrze służące rol-

nictwu nie nadają się do zaspokojenia i spełnienia wymogów 

budowlanych i przestają być urządzeniami melioracyjnymi. 

Trzeba je zastąpić innymi systemami, innymi rozwiązaniami 

technicznymi.

 Urządzenia melioracji wodnych dzieli się na podstawowe 

i szczegółowe w zależności od ich funkcji i parametrów. Na te-

renie naszej gminy urządzeniami melioracji podstawowej jest 

Kanał Ożarowski i rzeka Utrata - stanowią one własność Skar-

bu Państwa, a instytucjonalnie odpowiada za nie Marszałek 

Województwa Mazowieckiego.

 Urządzeniami melioracji szczegółowej są rowy wraz z bu-

dowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, ruro-

ciągi o średnicy poniżej 0,6 m, ziemne stawy rybne, którymi 

zarządza na terenie naszej gminy Gminna Spółka Wodna, 

której członkami są rolnicy. Natomiast nadzór nad tymi urzą-

dzeniami ma Wojwódzki Zarząd Melioracj i Urządzeń Wod-

nych. 

 Gmina Ożarów Mazowiecki obejmuje obszar 71,34 km². 

Prawie cały obszar gminy pokryty jest gęstą siecią głębokich 

rowów otwartych, stanowiących odbiorniki wód z wylotów 

drenarskich odwadniających tereny rolne. Zdrenowane grunty 

rolne gminy stanowią 74% całej powierzchni (zlewni Kanału 

Ożarowskiego). Trzeba podkreślić w tym miejscu, że bez tych 

urządzeń teren gminy na 2/3 powierzchni każdej wiosny był-

by pokryty lustrem wody różnej głębokości. Najgłębiej byłoby 

w zachodniej części, najpłycej w części centralnej. Suchą stopą 

prawdopodobnie można byłoby poruszać się we wschodniej 

części gminy. 

 Aby tak nie było, w 1927 roku wybudowano Kanał Ożarow-

ski, który ma długość 17,48 km, a różnica spadków na początku 

i na ujściu cieków wynosi 18,2 m. Jest on głównym odbiorni-

kiem wód opadowych z terenu gminy. Aby służył dużym obsza-

rom pól i intensyfikacji rolnictwa, dobudowano wiele rowów 

bocznych. W latach powojennych rozbudowywano ten system. 

Polegało to na budowie sieci drenaży na terenach rolniczych na 

obszarze ponad czterech tysięcy hektarów. Systemy te działają 

do dzisiaj, choć wiele z nich, w wyniku inwestycji, zlikwidowano 

lub nieświadomie uszkodzono. 

 Na terenie gminy znajduje się 77,2 km rowów melioracji 

szczegółowej, kilka kilometrów rurociągów, które są ułożone 

w trasach rowów. Wody z terenów zdrenowanych odprowa-

dzane są do rowów melioracyjnych i Kanału Ożarowskiego 

poprzez wyloty drenarskie w ilości 670 szt. Wyloty te posiada-

ją średnicę od 5 do 30 cm. Na powierzchni zdrenowanych pól 

znajduje się 529 szt. studzienek drenarskich (wiele z nich jest 

niewidoczna na powierzchni pola, są to studzienki kryte - znaj-

dują się na głębokości ok. 50 cm).

 Konserwacja urządzeń melioracyjnych, dla właściwego ich 

funkcjonowania, powinna być wykonywana w okresie wiosen-

nym i jesiennym. Obejmować powinna odmulanie dna i wy-

kaszanie skarp rowów. Są to podstawowe zabiegi zapewniające 

swobodny odpływ wody. W miarę potrzeby należałoby oczyścić 

przepusty. Ponadto należałoby dokonać przeglądów budowli 

drenarskich i, w razie potrzeby, oczyścić z namułu studzienki 

i wyloty. Jednak, aby było to możliwe niezbędne jest systema-

tyczne wnoszenie opłat melioracyjnych, a także remontowanie 

przepustów, które zostały zarwane przez ciężki sprzęt rolniczy, 

we własnym zakresie. 
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NOWY PLAC ZABAW
Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że po wielu latach bezowoc-

nych starań na terenie miejscowości Strzykuły, powstał plac 

zabaw wraz z boiskiem do gry w piłkę nożną.

 Powstały one dzięki połączeniu budżetów sołectw Wie-

ruchów, Strzykuły oraz Piotrkówek Mały, przy nieocenionym 

wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

- Pana Pawła Kanclerza oraz zaangażowaniu obecnej Pani Soł-

tys - Marii Dominiak.

 Pragniemy serdecznie podziękować ofiarodawcy bramek 

do gry w piłkę nożną, ponieważ ich zakup z naszego budżetu 

prawdopodobnie jeszcze przez kilka lat nie byłby możliwy.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy 

pomagali w oczyszczaniu terenu placu zabaw i boiska, malo-

waniu ogrodzenia, zabezpieczaniu gontem daszka nad ław-

kami. Dziękujemy za ich zaangazowanie, bez którego dzieci 

nadal snułyby się pomiędzy blokami, przeganiane przez osoby 

„ceniące ciszę i odludzie”.

 Dziękujemy wszystkim, którzy mieli wpływ na powstanie 

placu zabaw na terenie naszej miejscowości.

 Nie ukrywamy, że zagospodarowany teren, zarówno placu 

zabaw, jak i boiska, są nadal trwającymi inwestycjami, wymaga-

jącymi wsparcia finansowego oraz zaangażowania i współpra-

cy wszystkich mieszkańców. W tym celu co miesiąc zbieramy 

składki (symboliczne 10 zł) na prace bieżące, a w przyszłości 

na konserwację i utrzymanie znajdujących się na terenie placu 

zabaw urządzeń.

DZIĘKUJEMY NA WSPARCIE. 

ZAPRASZAMY DO STRZYKUŁ!

Wakacyjny wypoczynek
Dzieci rolników z naszej gminy po raz piąty miały możli-

wość wypoczywać nad naszym pięknym Bałtykiem. Miesz-

kały w Rowach, w pięknym ośrodku „Albatros”. Dzięki 

dofinansowaniu Burmistrza - Pana Pawła Kanclerza i orga-

nizacji Pani Marii Dominiak - Sołtysa Piotrkówka Małego 

mogły się spełnić ich marzenia. 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Rodzice

Zdjęcia znajdują się na wkładce do „Informatora”

 Niestety od końca lat 70-tych Państwo na melioracje zaczę-

ło przeznaczać coraz mniejsze środki. Cały ciężar utrzymania in-

frastruktury melioracyjnej pozostawiono na barkach rolników 

zrzeszonych w Spółkach Wodnych. Państwo finansowało tylko 

urządzenia podstawowe, i to też w bardzo skromnym zakresie. 

 W efekcie od końca lat siedemdziesiątych konserwacje 

urządzeń melioracyjnych wykonywane są w bardzo niewielkim 

zakresie nie dwa razy w roku, a raz na trzy lata, a na niektórych 

rowach rzadziej. Prawie nie konserwowano systemów drenar-

skich (tylko w sytuacjach awarii). W ostatnich latach po po-

wodziach i coraz częściej występujących tego typu zjawiskach 

zmienia się prawo, które być może będzie pozwalało dofinan-

sować zadania związane z melioracjami, w tym dofinansowanie 

spółek wodnych. 

 Musimy pamiętać, że systemy melioracyjne wybudowa-

ne kilkadziesiąt lat temu, mimo niedostatecznej konserwacji 

przez ostatnie dziesięciolecia, nadzwyczaj dobrze nam służą                          

i powinniśmy o nie dbać. 

 Najtrudniejszym zadaniem na dzisiaj jest remont trzech od-

cinków Kanału Ożarowskiego, który stwarza największe zagroże-

nie nie tylko poprzez utrzymywanie podwyższonego poziomu 

wód gruntowych. Kanał Ożarowski nie posiada już możliwości 

odbioru wód deszczowych w tak dużych ilościach, przez co 

blokuje możliwość rozwoju terenów inwestycyjnych. Realizo-

wane obecnie inwestycje są droższe przez konieczność budowy 

bardzo kosztownych systemów retencjonowania wody. 

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa UMiG
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Inwestycje na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
Wakacje, to wymarzony czas na wypoczynek i odprężenie 

od całorocznych trudów i zmagań. Nie dla wszystkich jed-

nak. Dla służb gminnych, to najlepszy czas na budowę 

i remonty dróg, wodociągów, porządkowanie placów 

zabaw, boisk, renowację szkół i przedszkoli.

Roboty drogowe prowadzone są równolegle na 16 ulicach 

w Płochocinie Południowym i Północnym. Inwestycja, której 

koszt wyniesie łącznie 13,5 mln zł, potrwa do 30 listopada br. 

Do tego czasu sukcesywnie oddawane będą do użytku kolej-

ne ulice. Poprawiona zostanie estetyka lokalnych arterii, ale 

przede wszystkim poziom bezpieczeństwa pieszych i kierow-

ców. Przykładem jest ul. Szeroka (zdjęcie poniżej).

ul. Szeroka przed przebudową

ul. Szeroka po przebudowie

 Przy współudziale finansowym Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego (58.000 zł), rozpoczęto mo-

dernizację ul. Uroczej w Józefowie. 

ul. Urocza przed przebudową

ul. Urocza po przebudowie

 Wszyscy jesteśmy zmęczeni utrudnieniami w ruchu samo-

chodowym w ul. Poniatowskiego. Dziś ulica jest częściowo wy-

łączona z ruchu. Wszystko jednak po to, aby szybko i sprawnie, 

a przede wszystkim bezpiecznie, wykonać przebudowę tej dro-

gi. Roboty inwestycyjne prowadzone są na odcinku 2,3 km i zlo-

kalizowane w obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

 W okresie letnim rozstrzygnięto przetarg na budowę 

ul. Klonowej w osiedlu Szeligi. Planowana jest również przebu-

dowa ulic: Cyprysowej, Jesionowej oraz Akacjowej. 

 Opracowywana jest dokumentacja przetargowa na budo-

wę przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy istniejącym 

Przedszkolu Nr 2 na os. Kabel.

 Finalizowane są prace (30 października br.) przy budowie 

nowego przedszkola przy ul. Ożarowskiej. Wartość inwestycji 

to 6 mln zł.



12 7-8/7-8 2011

architektura przedszkola przy ul. Ożarowskiej

 Nową stołówkę otrzyma Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  

w Płochocinie (dodatkowo wybudowane zostaną sale dydak-

tyczne).  

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Płochocinie

stołówka przy SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 Natomiast budowa stołówki szkolnej przy Szkole Podsta-

wowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowiec-

kim, została już zakończona. Każdego dnia wydawać będzie 

około 600 posiłków. Po procedurze oddania budynku do użyt-

kowania stołówka zostanie uruchomiona. 

 Gmina wybudowała także budynek komunalny w Umia-

stowie składający się z 20 lokali. 

budynek komunalny w Umiastowie

 Wakacje w ożarowskim samorządzie wiązały się także 

z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska. Wkrótce powstanie nowa kanalizacja w miejsco-

wości Bronisze (koszt 4,5 mln zł). Budowana jest także sieć ka-

nalizacji sanitarnej w Wolicy oraz w Duchnicach. 

budowa kanalizacji w Wolicy
  

 W miejscowościach: Piotkówek, Wieruchów, Strzykuły, 

Macierzysz, Szeligi powstanie kanalizacja sanitarna. Zadanie, 

z uwagi na jego zasięg i wielkość, podzielone jest na etapy, 

a jego całkowity koszt to ponad 11,5 mln zł.  

 Jeszcze w tym roku rozpocznie się modernizacja kolekto-

ra głównego kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim 

(w ramach realizacji programu skanalizowania obszaru Gminy 

Ożarów Mazowiecki). Zły stan kolektora wymaga natychmia-

stowej interwencji. W ramach rozbudowy sieci wodociągowej 

na terenie gminy zostanie wykonana sieć wodociągowa tzw. 

spinka, łącząca Święcice i Wolicę. 

Wydział Inwestycji i Remontów UMiG
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Z EUROPĄ W TLE...

Aktywna integracja w Ożarowie Mazowieckim 
Od 14 kwietnia do 30 czerwca br. realizowany był projekt 

„Ożarów Mazowiecki - czas na aktywną integrację”. 

Projekt finansowany był przez Unię Europejską ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego.

 Działania zaplanowane w projekcie miały na celu umożli-

wienie integracji społecznej osobom nieaktywnym zawodowo 

z różnych przyczyn, np. opieka nad osobami zależnymi (dzieć-

mi, osobami starszymi). Wzięło w nim udział 25 mieszkanek 

Gminy Ożarów Mazowiecki. 

 Program składał się z 5 modułów.

Projektowanie i aranżacja ogrodów oraz dekoracja wnętrz miał 

na celu przybliżyć zasady oraz reguły, jakimi należy kiero-

wać się, urządzając wnętrze lub ogród. Prowadzący udziela-

li również indywidualnych wskazówek i starali się pomagać 

w konkretnych sytuacjach. 

Pokaz kuchni świata - cieszący się największym zainteresowa-

niem - to zarówno gotowe przepisy jak i demonstracja ich 

przygotowania i podania. Prowadzący omawiał zarówno tra-

dycyjne, jak i bardziej egzotyczne potrawy. Każde przygotowa-

ne na zajęciach danie można było degustować.

Spotkania z lekarzami polegały na prezentacji i omówieniu 

zasad profilaktyki zdrowotnej. Prowadzący prelekcje lekarze 

rozmawiali również indywidualnie z uczestniczkami zajęć. Od-

były się spotkania z kardiologiem, pediatrą, ginekologiem oraz 

dietetykiem. 

Zajęcia relaksacyjne Tai Chi. Tai Chi to Chińska sztuka relaksa-

cji polegająca na zsynchronizowaniu płynnych ruchów ciała 

z oddechem. 

 Na zakończenie uczestnicy programu pojechali na wy-

cieczkę do Term Mszczonowskich. W komentarzach do oceny 

końcowej projektu wiele uczestniczek wyraziło chęć uczest-

nictwa w podobnych projektach w przyszłości. 

koordynator projektu – Paweł Krupa

Projekt 
„Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja społeczna 

w Gminie Ożarów Mazowiecki”
Od lipca br. realizujemy projekt współfinansowany 

w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, 

Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. 

Projekt systemowy nosi tytuł: „Zmieniam swoją przyszłość 
- aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki”

Okres realizacji projektu od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2011 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim ad-

resuje swoje wsparcie do grupy osób z terenu gminy w wieku 

aktywności zawodowej, które są długotrwale bezrobotne i ko-

rzystają z pomocy społecznej, są niepełnosprawne - spełniają 

kryteria uczestnictwa w projektach systemowych w ramach 

Poddziałania 7.1.1. Wsparcie polega na szeregu działań aktywi-

zacyjnych oraz szkoleniach dla uczestników projektu.
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WYDARZENIA KULTURALNE

 Zakres projektu oraz jego główne cele stanowią kontynu-

ację projektu realizowanego w latach ubiegłych 2008-2010. Ce-

lem głównym jest integracja społeczna osób z terenu Gminy 

Ożarów Mazowiecki zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

poprzez aktywizację zawodową, społeczną i zdrowotną, po-

zwalającą również na poprawę sytuacji materialno-bytowej. 

Zwiększenie roli pracy socjalnej, zindywidualizowane podejście 

do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, podniesienie kwali-

fikacji zawodowych i umiejętności społecznych uczestników 

projektu.   

 W ramach projektu przewidziano różnorodne działania 

skierowane do beneficjentów ostatecznych:

Aktywna integracja - integracja zawodowa realizowana bę-

dzie poprzez umożliwienie skorzystania z usług doradcy zawo-

dowego przez wszystkich uczestników projektu. 

Aktywizacja edukacyjna realizowana będzie poprzez zor-

ganizowanie kursów i szkoleń zawodowych mających na 

celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych 

umiejętności bądź uzyskanie zawodu - w ramach projektu 

realizujemy: kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego, 

kurs pracownika biurowego z obsługą komputera i urządzeń 

biurowych oraz kurs pracownika obsługi sprzątającej. Ponadto 

w ramach projektu przewidziano konsultacje z psychologiem 

oraz lekarzem. 

Aktywizacja społeczna realizowana będzie poprzez wyjazd 

do teatru, wizytę w bibliotece gminnej oraz na jednodniową 

wycieczkę. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach 

kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym, aby 

umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zaję-

ciach. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny 

w projekt.

 W praktyce projekt ten, to cykl działań nastawionych na 

przygotowanie grupy uczestniczącej w nim do ponownego 

podjęcia zatrudnienia i integracji społecznej oraz dostosowu-

jący rolę Ośrodka Pomocy Społecznej do zmieniających się 

warunków społecznych.

 Realizacja projektu systemowego jest prowadzoną od 2008 

roku formą pracy z klientami pomocy społecznej, stanowi 

wyzwanie dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożaro-

wie Mazowieckim, któremu mamy nadzieję sprostać, a efekty 

wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji 

uczestników projektu i ich rodzin.

 Biuro projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 

Mazowieckim, ul. Poznańska 165.

Projekt „Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja społeczna 
w Gminie Ożarów Mazowiecki” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Bożena Wronikowska - kierownik OPS

Informacja dla organizacji pozarządowych
Zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów na 2011 r. 

we wrześniu zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert do-

tyczący wsparcia dla zadań publicznych z zakresu:

- Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu 

społecznemu - 60 000 zł

- Promocja i organizacja wolontariatu - 30 000 zł

 Zachęcam organizacje pozarządowe do udziału w kon-

kursie. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie 

www.ozarow-mazowiecki.pl 

Jolanta Kołodyńska 
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

Akcja „Lato z Uśmiechem” już za nami. 

Było wesoło i twórczo. 

 Od 27 czerwca do 8 lipca w Domu Kultury „Uśmiech” 

w Ożarowie Mazowieckim oraz w Filii Domu Kultury w Józefo-

wie odbywała się akcja „Lato z Uśmiechem”. Dzieci miały możli-

wość skorzystania z bezpłatnych zajęć plastycznych, teatralnych 

oraz projekcji filmów i gier planszowych. 

 W czasie zajęć plastycznych dzieci mogły bawić się swoją 

wyobraźnią i różnorodnymi technikami plastycznymi. Powstały 

wspaniałe wazoniki butelkowe, zdobione jak prawdziwa biżu-

teria - kolorowymi kamieniami, czy jak swetry - wełną. Znalazły 

tu swoje miejsce ludziki z krainy znalezionych podwórkowych 

skarbów. Wytrwałość również była w cenie. Przy pomocy igły 

i nici powstawały szmaciane misie i wyklejane zwierzaki. Gwiaz-

dami stały się robione wytrwale i cierpliwie marionetkowe 

strusie. Ile to sznurków naplątały zanim nauczyły się chodzić, 

a nawet tańczyć. Powstały też bajkowe domki dla lalek i wspa-

niałe zamczysko z mostem zwodzonym. 

 Dzieci zamieniły się również w prawdziwych artystów mala-

rzy i przy sztalugach malowały martwą naturę - „Kwiaty w wazo-

nie”. Powstały małe dzieła sztuki, które pewnie ozdobią niejeden 

pokój.

 W czasie zajęć teatralnych zostały odkryte nowe talenty ak-

torskie, być może poznaliśmy przyszłe gwiazdy. Dzieci śpiewały, 

recytowały, improwizowały, a w przerwach nauczyły się wyci-

nać prawdziwe kurpiowskie wycinanki.

 Można było także wyszaleć się i wykazać refleksem, uczest-

nicząc w różnych grach planszowych, a dla zmęczonych było do 

obejrzenia wiele filmów.

 Pracowicie ten czas spędzili nasi wspaniali mali artyści z ze-

społu „Ożarowiacy” na warsztatach tanecznych, przygotowując 

się do wyjazdu na festiwal we Włoszech.

 Na zakończenie akcji „Lato z Uśmiechem” dzieci mogły 

„Lato z Uśmiechem”
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same upiec bułeczki-chałeczki, każde w innym kształcie, któ-

rymi można było się delektować na uroczystym przedstawie-

niu, przygotowanym przez Podwórkowy Teatr (jak nazwały się 

dzieci z zajęć teatralnych) pt. „Witaj Lato”. Swój debiut taneczny 

zaprezentowały nam marionetkowe strusie, w otoczeniu waka-

cyjnej małej galerii. 

 Było wesoło, kolorowo i słodko. Ja tam byłam i świetnie się 

bawiłam. 

Marzena Kałużna

Zdjęcia - na okładce „Informatora”

Od 2 lipca do 9 sierpnia br. Zespół Ludowy „Ożarowiacy”   

uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu 

Folklorystycznym „Le Spiagge d’Italia 2011” w Riccione.

Zakwaterowani byliśmy w Rimini. Jest to jeden z najbardziej 

popularnych adriatyckich kurortów, gdzie kilometrami wzdłuż 

morza ciągnęły się piaszczyste plaże i tętniące życiem bulwary.  

 Podczas festiwalu „Ożarowiacy” wzięli udział w paradach  

ulicznych i trzykrotnie koncertowali. Każdy koncert był bardzo 

entuzjastycznie przyjmowany przez włoską publiczność, która 

okrzykami „bello, bello Polonia!”, wiwatowała naszym tancerzom, 

którzy w pięknych łowickich i spiskich strojach prezentowali 

polskie pieśni i tańce.

 Byliśmy także na spotkaniu z władzami miasta Riccione, 

a na zakończenie pobytu nasz zespół otrzymał podziękowania 

za wspaniałą prezentację podczas festiwalu od organizatora - 

Roberto Scaletti. 

 Oprócz koncertów i parad mieliśmy dużo czasu na plażo-

wanie i spacery. Zwiedzaliśmy San Marino, a podczas pobytu 

w oceanarium po raz pierwszy widzieliśmy na żywo rekiny. Jed-

nak niezapomnianych wrażeń i emocji dostarczył nam „Aqu-

afan” - park wodny, gdzie można było poczuć adrenalinę na 

różnych zjeżdżalniach i basenach. 

 Zwiedziliśmy także Wenecję – miasto na wodzie. Piękna, 

elegancka i urzekająca, zachwyciła nas urodą marmurowych 

budowli, mostami, kanałami oraz dziełami sztuki. Mogliśmy po-

dziwiać Bazylikę św. Marka, Plac św. Marka, Pałac Dożów, Most 

Westchnień, Wieżę Zegarową oraz inne perełki weneckiej archi-

tektury.

 W drodze powrotnej nocowaliśmy w miejscowości Krajn-

ska Gora na Słowenii, wśród szczytów Alp pokrytych śniegiem. 

Cóż więcej dodać - to trzeba zobaczyć!

 Udział w festiwalu, to szansa dla zespołu na nawiązywanie 

nowych, ciekawych kontaktów, a także obcowanie z kulturą 

i historią innego narodu. Jest to niezmiernie ważne w kształto-

waniu myślenia i spojrzenia młodego człowieka na obecną glo-

balizację życia społecznego.

 „Ożarowiacy” stwierdzili, że wyjazd na ten festiwal był jed-

nym z najlepszych, w których uczestniczyli, a mogliśmy poje-

chać dzięki naszym sponsorom, którym, w imieniu „Ożaro-

wiaków”, Pani Dyrektor Aliny Holk oraz własnym, chciałabym 

z całego serca podziękować, a są nimi: Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego, Dom Kultury „Uśmiech”, Delikatesy Bo-
gusi, PFISTERER, Rynek Hurtowy Bronisze, PERI. 
 Zespół „Ożarowiacy”, pomimo krótkiego okresu działalności    

(w przyszłym roku jesienią będziemy obchodzić 10-lecie), ma  

na swoim koncie liczne koncerty w kraju i za granicą, zdoby-

wa każdego roku wyróżnienia i nagrody na festiwalach i prze-

glądach. Ale najważniejsze jest to, iż grupa dzieci, młodzieży 

i dorosłych odnalazła wiele radości w zespołowej twórczej pra-

cy, prezentując to, co najważniejsze w życiu człowieka – swoje 

korzenie w postaci pięknego polskiego folkloru.

Małgorzata Wojciechowska
Kierownik Artystyczny Zespołu

Zespół Ludowy „Ożarowiacy” 
na Międzynarodowym Festiwalu we Włoszech

24-26 czerwca br. odbyła się wycieczka zespołów 

naszych seniorów do Kadzidła na Międzynarodowy Festi-

wal Folklorystyczny „Wesele Kurpiowskie”.

 Pierwszego dnia, pomimo deszczu, który nie wystraszył na-

szych wycieczkowiczów, mogliśmy wysłuchać opowieści o oso-

bach, które odkryły i zadbały o zachowanie kultury kurpiow-

skiej, między innymi kolekcjonując stare przyśpiewki, wycinanki, 

czy wyroby. Spotkanie odbyło się w skansenie zabudowań kur-

piowskich. Obejrzeliśmy uroczyste otwarcie Festiwalu uświet-

nione występem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 

Wojska Polskiego.

 Drugiego dnia (pogoda tym razem dopisała) wolnym kro-

kiem mogliśmy zwiedzić Ostrołękę, w której mieliśmy nocleg. 

Panie dosiadły się na ławeczce do zasłużonego dla Ostrołęki, 

odlanego z brązu lekarza, zwiedziły wspaniały kościół pobernar-

dyński z II poł. XVII wieku pw. św. Antoniego, zajrzały do sklepi-

ków, odpoczęły na kawie w kawiarence. 

 W drodze na kolejny wieczór festiwalowy zjedliśmy obiad 

we wspaniałym „Zajeździe Kurpiowskim”, kosztując kurpiow-

skich przysmaków. Niektóre panie próbowały nawet gospoda-

rzyć w dawnej kuchni. 

 Wieczorne koncerty Festiwalu kipiały kolorami i dźwiękami 

z różnych stron świata: Turcji, Bułgarii, Ukrainy, Indonezji, Czar-

„Ożarowskie Kumoszki” i „Wesołe Wdówki” 
na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym 

„Wesele Kurpiowskie”
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nogóry, Rosji i Polski. Koncertom towarzyszyły stoiska z wyro-

bami kurpiowskimi oraz smakołykami. Tego wieczoru dopiero 

zmęczenie zmusiło nas do powrotu.

 Ostatniego dnia znów dopisała wspaniała pogoda i fanta-

zja naszych wycieczkowiczów, którzy urządzili własny korowód 

weselny, improwizując parę młodą. Panna młoda, jak należało, 

miała welon zrobiony z chusty ludowej, kwiatki w ręku, zaś pan 

młody - kapelusik i oczywiście kwiat w butonierce. Harmonia 

przygrywała, reszta korowodu przyśpiewywała. I tak przybyli-

śmy na ostatni dzień festiwalowy, zwracając uwagę i wywołu-

jąc uśmiechy przybyłej publiczności. W świetnych nastrojach 

mogliśmy obejrzeć przygotowania do kurpiowskiego ślubu, 

a następnie uczestniczyć w prawdziwych zaślubinach pary mło-

dej z Kurpiów. Uroczystość odbywała się w gwarze kurpiowskiej 

w miejscowym kościele, a świadkami były wszystkie zespoły lu-

dowe przybyłe na Festiwal i cała widownia. Kościół był pełen - 

to się nazywa ślub! Po zaślubinach odbył się uroczysty korowód 

po Kadzidle, a potem dalsza część koncertów.

 Wieczorem zmęczeni, ale we wspaniałych nastojach wrócili-

śmy do Ożarowa wesołym rozśpiewanym autokarem.

        

Kierownik wycieczki - Marzena Kałużna

Zdjęcia - na okładce „Informatora”

Propozycja zajęć Domu Kultury „Uśmiech” 
i Filii DK w Józefowie na rok kulturalny 2011/2012

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 
od września proponuje:

• nauka języka angielskiego metodą Helen Doron dla dzieci 

w wieku 1-14 lat (więcej informacji na stronie www.antie.pl); za-

jęcia przedpołudniowe i popołudniowe  

• nauka gry na instrumentach: keyboard, pianino, gitara, akorde-

on (lekcje indywidualne 30 minut - 30 złotych); zajęcia przed-

południowe i popołudniowe 

• nauka śpiewu - STUDIO PIOSENKI (zajęcia indywidualne - od-

płatność 48 zł za miesiąc - raz w tygodniu); zajęcia przedpołu-

dniowe i popołudniowe 

• pracownia plastyczna dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat oraz 

dla dorosłych (odpłatność 56 zł - 2 razy w tygodniu); zajęcia po-

południowe 

• pracownia plastyczna dla seniorów 55+ (zajęcia bezpłatne - 

raz w tygodniu); zajęcia popołudniowe 

• pracownia plastyczna - „Bardziej kochani” - zajęcia z dziećmi 

niepełnosprawnymi (zajęcia bezpłatne - raz w tygodniu); zajęcia 

współorganizowane ze Świetlicą Środowiskową i Socjoterapeu-

tyczną; zajęcia popołudniowe

• zajęcia plastyczno-rytmiczne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat 

(odpłatność miesięczna 60 zł - raz w tygodniu - 1 godz. i 15 min.)

• kurs tańca - panie solo (odpłatność 75 zł za miesiąc - raz w 

tygodniu - 1 godz.); zajęcia popołudniowe 

• nauka tańca dla seniorów 55+ (zajęcia bezpłatne - raz w tygo-

dniu); zajęcia popołudniowe 

• kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych - grupa początkująca 

i średnio zaawansowana (odpłatność 150 zł od pary za miesiąc 

- raz w tygodniu); zajęcia popołudniowe 

• baby dance - zajęcia integracyjno-rozwijające dla dzieci w wie-

ku 2-3 lata z mamą/tatą (raz w tygodniu - odpłatność 65 zł);       

zajęcia popołudniowe 

• zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci w wieku 4-6 lat (raz w 

tygodniu - odpłatność 65 zł); zajęcia popołudniowe 

• „Bardziej kochani” - zajęcia taneczne z dziećmi niepełnospraw-

nymi (zajęcia bezpłatne - raz w tygodniu), zajęcia współorgani-

zowane ze Świetlicą Środowiskową i Socjoterapeutyczną; zaję-

cia popołudniowe

• taneczny aerobic dla pań (odpłatność 60 zł za miesiąc - raz 

w tygodniu); zajęcia popołudniowe 

• zajęcia baletowe dla dzieci w dwóch grupach wiekowych :

- I grupa: 4-5 lat

- II grupa: 6-8 lat

(odpłatność miesięczna 48 zł - raz w tygodniu); zajęcia popo-

łudniowe 

• Zespół Ludowy „Ożarowiacy” - różne grupy wiekowe (odpłat-

ność 25 zł - raz w tygodniu); zajęcia popołudniowe 

• taniec nowoczesny - latino, hip-hop, samba, salsa, jazz - dzieci 

w wieku 7-10 lat (raz w tygodniu - odpłatność 65 zł); zajęcia 

popołudniowe 

• zajęcia dla pań - taniec, pilates, relaks (raz w tygodniu - odpłat-

ność 60 zł, 2 razy w tygodniu - 110 zł); zajęcia popołudniowe

• zajęcia LEO MANIAK - dla dzieci w wieku 8-13 lat - program 

efektywnej nauki dla dzieci (raz w tygodniu 120 minut - 195 zł 

za miesiąc); zajęcia popołudniowe

• zajęcia teatralne:  „Uśmiechowski kabarecik właśnie leci” - dla 

dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne - raz w tygodniu); zajęcia  

popołudniowe 

• plastyka i robótki ręczne - zajęcia dla dzieci w wieku od 5 lat 

wzwyż - poznawanie różnych technik malarskich i rysunko-

wych, decupag, malowanie palcami, kukiełki, tworzenie wła-

snych książeczek, projektowanie biżuterii i ceramiki, wyplatanie, 

kwiaty z bibuły, szydełkowanie, szycie, wyszywanie, robienie na     

drutach (odpłatność 20 zł za 1 zajęcia); zajęcia w soboty w go-

dzinach 10:00-12:30 

• zespół muzyczno-wokalny seniorów „Ożarowskie Kumoszki”  

(zajęcia bezpłatne); zajęcia przedpołudniowe 

• Ciocia Magda i Ciocia Agnieszka - My przedszkolacy- opieka 

nad dziećmi (więcej informacji pod numerem tel. 606-733-842; 

510-764-095); zajęcia w soboty w godzinach 11:00-13:00

• Ciocia Magda i Ciocia Agnieszka - zabawy z maluchami (więcej 

informacji pod numerem tel. 606-733-842; 510-764-095); zajęcia 

popołudniowe

Zapisy na w/w zajęcia przyjmujemy w sekretariacie od po-

niedziałku do piątku (Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165, 

w godzinach 8:00-16:00, pod numerem tel. 22 722-14-45.
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Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 
od września proponuje:  
zajęcia popołudniowe 

• pracownia plastyczna dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat oraz dla 

dorosłych (odpłatność 56 zł - 2 razy w tygodniu)

• pracownia plastyczna dla seniorów 55+ (zajęcia bezpłatne - 

raz w tygodniu)

• pracownia plastyczna - „Bardziej kochani” - zajęcia z niepełno-

sprawnymi (zajęcia bezpłatne - raz w tygodniu)

• zajęcia baletowe dla dzieci od lat 5 (odpłatność 48 zł - raz 

w tygodniu)

• nauka gry na instrumentach: keyboard, pianino, gitara, akorde-

on (lekcje indywidualne 30 minut - 30 zł)

• nauka śpiewu - STUDIO PIOSENKI (zajęcia indywidualne - od-

płatność 48 zł za miesiąc)

• taniec nowoczesny dla dzieci od lat 8 (odpłatność 25 zł)

• taneczna gimnastyka - aerobic dla pań (odpłatność 100 zł za 

miesiąc - 2 razy w tygodniu)

• tańce narodowe i ludowe dla dorosłych (odpłatność 25 zł)

• zajęcia wokalno-muzyczne dla seniorów „Wesołe Wdówki” 

(zajęcia bezpłatne)

• robótki ręczne - zajęcia dla dzieci i dorosłych - wypłatanie, de-

cupag, kwiaty z bibuły, szydełkowanie, szycie, haftowanie, robie-

nie na drutach (odpłatność 20 zł za miesiąc - raz w tygodniu)

• zajęcia fotograficzne (odpłatność 20 zł za miesiąc - raz w ty-

godniu)

• nauka tańca dla seniorów 55+ (zajęcia bezpłatne - raz w ty-

godniu)

• taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (odpłatność 60 zł 

za miesiąc - raz w tygodniu)

• zajęcia LEO MANIAK - dla dzieci w wieku 8-13 lat - program 

efektywnej nauki dla dzieci (raz w tygodniu 120 minut - 195 zł 

za miesiąc)

• taniec orientalny dla dzieci od 10 lat oraz dorosłych (zajęcia 

raz w tygodniu)

• tańce hawajskie dla dzieci od 9 lat, dorosłych i seniorów (zaję-

cia raz w tygodniu)

Zapisy na w/w zajęcia przyjmujemy w sekretariacie od ponie-

działku do piątku (Józefów, ul. Fabryczna 15, w godzinach 8:00-

-16:00, pod numerem tel. 22 722-50-08.

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

4 września - od godz. 15:00 odbędą się 
Dożynki Gminne 2011 

na terenie boiska UKS Ołtarzew przy ul Parkowej 16/18.

18 września - niedziela - godz. 17:00 
Sala widowiskowa w Domu Kultury „Uśmiech”.

Spotkanie autorskie z Ewą Woydyłło.

Ewa Woydyłło-Osiatyńska - znana psycholożka i psychotera-
peutka. Autorka książek dla kobiet np. „Sekrety kobiet”, „Za-
proszenie do życia”. Specjalista terapii uzależnień. Dyrektor 
programu dotyczącego wychodzenia z uzależnień w Fundacji 
Batorego. Od 2005 roku wykładowca na „Latających uniwer-
sytetach” na temat jak kochać dziecko. Publikuje tematyczne 
artykuły w czasopismach np. w „Twoim Stylu”, „Charakterach”. 
Spotkanie będzie połączone z promocją najnowszych książek 
autorki pt. „Buty szczęścia” i „Rak duszy”.

19 września
Rozpoczęcie zajęć w Domu Kultury „Uśmiech”.

24 września
Prezentacja Europejskiego Klubu Czytelnika 

dla migrantów – Fundacja Ternopilska.

25 września
 Wernisaż prac osób niepełnosprawnych z Ożarowskiego 

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II 

oraz Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” z Warszawy.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

19 września
Rozpoczęcie zajęć w Filii DK „Uśmiech”.

25 września, godz. 15:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

 Spektakl pt. „Duch Indianina”. Wstęp wolny.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki 

na uroczystości na Cmentarzu Wojennym w Ołtarzewie 

w piątek 9 września 2011 r. o godz. 11.00

PROGRAM  UROCZYSTOŚCI

• godz. 10:40-10:45 - Wprowadzenie pododdziału hono-

rowego WP 

• godz.11:00 - Rozpoczęcie uroczystości

• Hymn Narodowy

• Wystąpienie Burmistrza Pawła Kanclerza

• Modlitwa za poległych 

• Apel Poległych

• Złożenie wieńców

• Zakończenie uroczystości 

- utwór na trąbce ŚPIJ KOLEGO.

UMiG

72 ROCZNICA BITWY OŁTARZEWSKIEJ WE WRZEŚNIU 1939 r.
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INFORMACJE, ROZMAITOŚCI

WYDARZENIA SPORTOWE

Bieg i Piknik Rodzinny w Ożarowie Mazowieckim
Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej OŻA-

RÓW oraz Zarząd Osiedla RSM Bloki zapraszają mieszkańców 

Gminy Ożarów Mazowiecki oraz pracowników firm, mają-

cych siedziby na terenie gminy wraz z rodzinami, do udziału 

w VIII Biegu ,,Pożegnanie Wakacji”, który odbędzie się trady-

cyjnie w pierwszą sobotę września, a więc tym razem 3 wrze-
śnia, jak zwykle na osiedlowych uliczkach osiedla Floriana Spół-

dzielni Mieszkaniowej OŻARÓW.

 Patronat honorowy nad biegiem, któremu z okazji 50-lecia 

istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW będzie towarzy-

szył Piknik Rodzinny o bogatym programie, sprawują: Burmistrz 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki – Paweł Kanclerz oraz Sta-

rosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński.

 Bieg odbędzie się na stosunkowo krótkich dystansach: od 

200 metrów dla przedszkolaków do 1600 metrów dla doro-

słych.

 W biegach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Ożarów 

Mazowiecki, pracownicy firm, mających siedziby na terenie  

Gminy Ożarów Mazowiecki i ich rodziny oraz przedstawiciele 

sponsorów i patronów medialnych. Impreza jest przeznaczona 

dla amatorów niezrzeszonych w klubach sportowych.

 Zapisy do biegu będą przyjmowane: w dniu imprezy, 

w godzinach 9:30-11:30 w biurze zawodów, zlokalizowanym 

w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW, przy ul. Oża-

rowskiej 28. Zawodnicy winni posiadać dokument tożsamości. 

 Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane do udziału w bie-

gu tylko przez swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Harmonogram imprezy:
• rozpoczęcie biegów w kategoriach wiekowych - godz. 12:00

• otwarcie pierwszego w gminie bulodromu - godz. 14:00

• zakończenie imprezy (wręczenie nagród) - godz. 14:30

• Piknik Rodzinny z licznymi atrakcjami - godz. 15:00

 a w nim:

• konkursy rodzinne z nagrodami

• zjeżdżalnia i karuzela – gratis

• wata cukrowa – gratis

• pokazy sportowe

• dyskoteka dla dzieci i młodzieży połączona z karaoke

• zabawa „na dechach” dla dorosłych. 

Regulamin biegu dostępny jest na stronach internetowych:

www.smozarow.pl, www.ozarow.maz.pl
www.ozarow-mazowiecki.pl

Kącik adopcyjny
Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
1. Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące zagi-

nięcia (datę, opis psa) oraz swoje dane. 

2. Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska, czy 

zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, to zgłosić zaginięcie 

pod numer telefonu, który jest podany w kąciku adopcyjnym 

„Informatora” oraz Straży Miejskiej.

3. Zgłosić do Grupy Przyjaciół Zwierząt – prosimy o telefony 

po godzinie 16:00.

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

 W czerwcu został znaleziony ok. 3 letni długowłosy owcza-

rek niemiecki, pies bardzo tęskni za opiekunem. W domu tym-

czasowym wabi się Cywil. Tel. 506-403-514.

 Wesołe, energiczne, lubiące zabawy, 5-miesięczne szcze-
nięta uratowane przed śmiercią głodową. Kiedy dorosną będą 

średniego wzrostu. Maluchy obecnie są po szczepieniach pod 

stałą opieką lekarza. Po osiągnięciu przez nie dojrzałości po-

krywamy koszty sterylizacji. Psiaki przepadają za dziećmi. Po-

siadają czip. Tel. 602-655-645, 507-415-468 po 16:00.

 W domu tymczasowym na nowego opiekuna czeka ok. 

1,5-roczna sunia rasy amstaff, maści maręgo. Greta ma bar-

dzo łagodne usposobienie do ludzi, dzieci i innych zwierząt. 

Zachowuje czystość. Jest bardzo grzeczna, spokojna. Będzie 

oddana po sterylizacji i szczepieniach z wszczepionym mikro-

czipem. Tel. 507-415-468, 602-655-645 po 16:00.

 1,5-roczna bardzo ufna Sara jest energiczną, wesołą, 

uwielbiającą głaskanie i pieszczoty sunią. Jest bezkonfliktowa 

do innych zwierząt. Będzie oddana po sterylizacji z aktualny-

mi szczepieniami i mikroczipem. Może zamieszkać w domu 

z dziećmi. Trafiała do nas, bo jakiś „dobry człowiek” urządził 

sobie na nią polowanie i postrzelił ją w łapę. Obecnie jest zdro-

wa. Tel. 507-415-468, 602-655-645 po 16:00.

 Poszukujemy domu dla małej czarno-podpalanej, z krót-

kim włosem, ok. 1,5 rocznej suni, ważącej 5 kg. Flora jest bar-

dzo łagodną, spokojną przytulanką. Jest bezkonfliktowa do 

innych psów. Będzie oddana po szczepieniach i sterylizacji. Ze 

względu na swoje łagowne usposobienie może zamieszkać 

w domu z dziećmi. Tel. 507-415-465 po 16:00

 Duża wilkowata Nora została przez nas odebrana podczas 

transportu do schroniska. Ma około 9 miesięcy. Jest czystą, 

bardzo łagodną i miłą suczką. Nora jest już nauczona dobrych 

manier. Ładnie chodzi na smyczy. Tel. 602-655-645 po 17.00, 

507-415-468 po 16:00

 Sonia, to czteroletnia sunia średniej wielkości o jasnobrą-

zowym umaszczeniu. Wychowana z kotami i innymi psami. 

Jej opiekunka to starsza osoba, która już dłużej nie może opie-

kować się suczka. Dlatego Sonia szuka nowego domu. Sonia 

zostawiona sama w domu nic nie niszczy. Tel. 507-415-468, 

602-655-645 po 16:00.
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 Poker, to młody ok. roczny pies. Ma czarne umaszczenie. 

Poker jest mixem z rasą bullowatą. Poker znaleziony został 

w Pomiechówku i tam w domu tymczasowym czeka na no-

wych opiekunów. Tel. 604-551-117.

 Chicco, to średniej wielkości, o pięknej urodzie piesek. Ma 

ciemne umaszczenie. Ten pies to wulkan energii. Najlepszy 

byłby dla niego dom z ogrodem. Tel. 604-551-117.

 Nieco większy od jamnika, czarny, ok. 1,5 roczny Krecik 

jest troszkę płochliwym pieskiem. Szukamy dla niego opieku-

na, który da mu czas do zaufania człowiekowi. Krecik jest na-

uczony czystości. Jak na swój wiek jest dość spokojny.

Tel. 602-655-645, 507-415-468 po 16:00.  

 Atos ma 4 lata jest synem Azy - 7 lat. Szukamy im opieku-

na/opiekunów, którzy są w stanie dać im ciepły dom. Obec-

nie ta dwójka dużych psów przebywa u starszej osoby, która 

je przygarnęła z ulicy. Niestety ich obecna pani jest wiekową 

osobą, chce znaleźć im nowy dom, by po jej śmierci uchronić 

je przed kratami schroniska. Atos i Aza to duże wilkowate psy, 

które do obcych nie są wylewne, dlatego to idealna para do 

pilnowania posesji. Tel. 602-655-645 po 17:00, 507-415-468 po 

16:00.

 Średniej wielkości czekoladowa Beta ma ok. 6 lat, jest 

straszną pieszczochą, bardzo lubi być głaskana. W stosunku 

do innych zwierząt jest łagodna. Beta może mieszkać z dzieć-

mi. Tel. 507-415-468 po 16:00, 602-655-645 po 17:00.

 Na nowe domy czeka miot 2,5-miesięcznych szczeniąt, 
które zostały wrzucone w worku do stawu. W taki oto sposób 

poprzedni właściciel chciał pozbyć się problemu. Maluszki są 

zdrowe, odrobaczone i zaszczepione, posiadają mikroczipy. Jak 

dorosną będą niedużymi psami. Potrzebują opiekunów, któ-

rzy okażą im serce i dadzą schronienie do końca ich dni. 

Tel. 507-415-468, 602-655-645 po 16:00.

Firma z branży wentylacyjnej z siedzibą w Wieruchowie 

k/Ożarowa Mazowieckiego zatrudni

Pracowników Produkcji 

Zakres obowiązków:

- wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej

- obróbka blachy na zimno

- pakowanie 

Wymagania: 

- bliskość miejsca zamieszkania 

- dyspozycyjność 

Oferujemy:

- umowę o pracę

- stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej 

się firmie

- możliwość przyuczenia

- pracę zmianową

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojej 

aplikacji na adres e-mail:  kadry@centrumklima.pl 

z dopiskiem w temacie „PRODUKCJA”  

Dam pracę, szukam pracy

Kolejny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 

powstał w Gminie Ożarów Mazowiecki. 

Spotkanie założycielskie odbyło się w dniu 17 sierpnia 2011 r. 

w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Ożarowa Mazowieckie-

go - Pan Paweł Kanclerz oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Pani Blanka Jabłońska. Na spotkanie zostali również zaprosze-

ni Wicestarosta PWZ Pan Paweł Białecki, który jest również 

Wiceprezesem HDK PCK „Maksymilian” z Kampinosu i Pan 

Włodzimierz Żabka - Członek Zarządu HDK PCK „Strażak” z 

Błonia. Obaj panowie chętnie dzielili się swoją wiedzą i bo-

gatym doświadczeniem w działaniach honorowych dawców 

krwi. Udzielali cennych wskazówek jak dobrze zorganizować 

strukturę klubu i jak sprawnie przeprowadzać akcje zbiórki 

krwi.

 Na spotkaniu został wybrany Zarząd Klubu, który przyjął 

nazwę „DONUM VITAE” czyli „Dar Życia”. Prezesem został Pan 

Lech Toruszewski, a Członkami Zarządu Pani Barbara Laska 

i Pan Jarosław Rasiński.

 Na spotkaniu określono podstawowe cele działania klubu:

• Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwio-

dawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności 

daru krwi.

• Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie obję-

tym działaniem klubu HDK PCK Donum Vitae – Gmina Oża-

rów Mazowiecki.

• Integracja środowisk honorowych dawców krwi.

• Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa 

w przypadkach nagłej potrzeby.

• Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, od-

znaczeń i wyróżnień członkom klubu (z zachowaniem wymo-

gów obowiązujących dla każdego z odznaczeń)

• Udział w realizacji innych zadań statutowych PCK.

 Klub DONUM VITAE już włączył się w akcję zbiórki krwi 

dla strażaka-ochotnika z Ożarowa Mazowieckiego chorego na 

białaczkę.

Wszyscy, którzy chcą oddać krew muszą mieć przy sobie 
dokument tożsamości ze zdjęciem.

W naszym powiecie powstał kolejny 
Klub Honorowych Dawców Krwi – DONUM VITAE
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STRAŻ MIEJSKA, POLICJA, OSP

Od samego początku powstania Straży Miejskiej 

na naszym terenie, wspólnie z Ochroną Środowiska, 

podejmujemy wielokrotnie interwencje związane 

ze spalaniem śmieci. 

Taki proceder to nie tylko duże zadymienie i nieprzyjemna 

woń, ale przede wszystkim zagrożenie dla nas samych, jak rów-

nież okolicznych sąsiadów.

 Należy przyznać, że w dobie Internetu, zadziwiająca jest ni-

ska świadomość społeczna na temat zagrożeń, jakie niesie ze 

sobą palenie ogniska, do którego, prócz patyków, dorzucimy 

czasami coś jeszcze.

 Dbając o nasze wspólne środowisko, postanowiliśmy przy-

bliżyć Państwu artykuł, który powinien poszerzyć wiedzę na 

ten temat.  

Palisz śmieci?
Płacisz... swoim zdrowiem!!!

Dlaczego?

W czasie spalania śmieci (odpadów) powstają substan-

cje, które mają silne działanie rakotwórcze i śmiercionośne. 

Wytwarzamy te szkodliwe związki, kiedy spalamy śmieci 

w piecach, a także w stosach przed domem.

  Chorobotwórcze substancje przedostają się do otocze-

nia – są w powietrzu, osiadają na roślinach i przedmiotach 

i pozostają tam długi czas. Następnie, wraz z pożywieniem, 

na którym się osadziły i z wdychanym powietrzem, dostają się 

do organizmu.

Czym to grozi?

Dioksyny i furany, powstające w czasie spalania, nieodwracal-

nie niszczą zdrowie – powodują nowotwory wątroby i płuc, 

mają działanie alergiczne oraz uszkadzają płód i strukturę 

kodu genetycznego.

  Związki te, to jedne z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludz-

kość. Ich działanie toksyczne polega na podstępnym i powol-

nym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu komórek w orga-

nizmach żywych. Niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą, by 

zabić ważącego 80 kg człowieka.

 W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów 

w urządzeniach do tego nie przystosowanych.

Oddziaływanie dioksyn na człowieka i jego środowisko.

Dioksyny są niezwykle trwałymi związkami: w glebie rozkła-

dają się przez 10 lat, w organizmie człowieka odkładają się 

w tkance tłuszczowej oraz w wątrobie, powodują powstawa-

nie chorób nowotworowych, uszkadzają system odporno-

ściowy, niszczą ważne składniki układu hormonalnego. 

 W przeciwieństwie do większości toksycznych substan-

cji chemicznych syntetyzowanych w ściśle określonym celu, 

dioksyny nie są wytwarzane celowo w żadnym procesie tech-

nologicznym i nie znajdują żadnego zastosowania technicz-

nego. Stanowią one niepotrzebny balast, głównie podczas 

otrzymywania środków ochrony roślin, grzybobójczych, a tak-

że tworzą się w zastraszająco dużej ilości w procesach spalania 

różnych środków organicznych, zwłaszcza śmieci z odpadów 

komunalnych. 

 Dioksyny mogą oddziaływać na komórkę człowieka po-

przez szereg niezależnych od siebie mechanizmów. Mogą in-

gerować w syntezę, wydzielanie, transport, usuwanie, wiązanie 

lub działanie hormonów. 

 Mogą okresowo lub całkowicie zaburzać proces sprzę-

żenia zwrotnego, w ten sposób włączając się w powiązanie 

z mózgiem, przysadką, gonadami, gruczołem tarczycowym 

i innymi gruczołami dokrewnymi. 

 Dioksyny i furany są przyczyną zwiększania zachorowalno-

ści na nowotwory (piersi, jąder), są powodem wczesnych po-

ronień, przedwczesnych porodów, a także problemów z bez-

płodnością oraz spadkiem jakości i ilości nasienia u mężczyzn. 

Badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że dioksyny są 

czynnikami zaburzającymi rozród. 

 Niektóre dioksyny zaburzają funkcjonowanie tarczycy, 

zwiększają podatność na zakażenia wirusowe, bakteryjne. 

 Badania prowadzone w latach 70-tych na populacji osób 

narażonych na działanie dioksyn wykazały zmiany w układzie 

immunologicznym ze szczególnym uwzględnieniem obniże-

nia populacji limfocytów T i B. 

 Związki te zaburzają funkcjonowanie przepływu informa-

cji genetycznej wskutek włączania i wyłączania genów w nie-

odpowiednim czasie lub na zbyt długi, lub zbyt krótki okres. 

 Związki te mogą wywoływać: choroby układu krążenia, 

nadciśnienie, poronienia, śmierć płodu, wady wrodzone, obni-

żoną wagę oraz spowolnienie wzrostu u noworodków, zmniej-

szenie liczby potomstwa płci męskiej na korzyść żeńskiej, raka, 

a szczególnie nowotwory układu oddechowego i tkanek 

miękkich.

 Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tak groźnego działa-

nia dioksyn. Bez skrupułów palą w piecach śmieci, nie wiedząc, 

że wyrządzają krzywdę nie tylko sobie, ale i innym ludziom, 

a nawet przyrodzie (lasom, rzekom, zwierzętom). We współ-

czesnym świecie jesteśmy narażeni na o wiele mocniejsze dzia-

łanie środków toksycznych niż dawniej. 

Każdy z nas może pomóc i zahamować w jakimś stopniu wy-

dzielanie się dioksyn: 

• Nie kupujmy wyrobów z PCW – dla każdego z nich istnieje 

równorzędny lub lepszy produkt wykonany z innych materia-

łów, np.: drewna.

• Nie spalajmy odpadów, które zawierają chlor lub PCW.

• Zwróćmy się do wydawców gazet, aby nie reklamowali 

produktów PCW.

• Starajmy się segregować odpady w domu, bądź wrzucać 

do odpowiednich kontenerów (szkło, plastik, papier).

• Kupujmy produkty w najbardziej ekologicznych i ekono-

micznych opakowaniach

• Wybierajmy proszki nie zawierające fosforanów.

Straż Miejska
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19 lipca 
Dwaj nietrzeźwi rowerzyści
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego w nie-

spełna pół godziny zatrzymali do kontroli 

drogowej dwóch rowerzystów. Gdy funk-

cjonariusze kończyli czynności wobec 

pierwszego mężczyzny, zauważyli jadące-

go w ich stronę drugiego. Styl jazdy rowerzysty wskazywał, 

że może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Badanie alko-

matem potwierdziło przypuszczenie mundurowych. Jak się 

okazało obaj mężczyźni byli nietrzeźwi. Mieli od 1 do 1,8 pro-

mila alkoholu w organizmie. Za kierowanie rowerem w stanie 

nietrzeźwości grozi kara nawet do roku pozbawienia wolności.

3 sierpnia 
Nietrzeźwy kierowca
Funkcjonariusze z Ożarowa Mazowieckiego uniemożliwili 

dalszą jazdę kierującemu motorowerem. Mężczyzna miał 1,2 

promila alkoholu w organizmie. Policjanci, na poczet przyszłej 

kary, zabezpieczyli od mężczyzny pieniądze w kwocie 1,5 tys. 

złotych.

 Za kierowanie rowerem i motorowerem w stanie nietrzeź-

wości po drodze publicznej grozi kara grzywny, ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do roku, a w stanie po 

użyciu alkoholu kara aresztu do 14 dni albo kara grzywny. 

3 sierpnia 
Uszkodził telefon i groził pracownikowi ochrony
Detektywi z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim przedsta-

wili Marcinowi G. zarzut uszkodzenia telefonu komórkowego 

i kierowania gróźb pozbawienia życia. 

 Wobec mężczyzny, który jechał autobusem bez biletu, in-

terwencję przeprowadził najpierw kontroler ZTM. W związku 

z aroganckim zachowaniem 25-latka czynności podjął asystu-

jący kontrolerowi pracownik ochrony. Gdy chciał wezwać po-

licyjny patrol, wtedy mężczyzna wyrwał ochroniarzowi telefon 

i wrzucił w błoto, przyciskając go nogą, a następnie zagroził 

pracownikowi pozbawieniem życia. Policjanci zatrzymali Mar-

cina G. i osadzili w policyjnej celi.

 25-latkowi postawiono zarzuty uszkodzenia telefonu ko-

mórkowego i kierowania gróźb pozbawienia życia. Mieszka-

niec Warszawy za czyny, których się dopuścił odpowie teraz 

przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

4 sierpnia 
Nietrzeźwy kierowca
Dzielnicowi z Ożarowa Mazowieckiego, pełniący służbę noc-

ną, zatrzymali na ulicy Ożarowskiej kierowcę Opla. Okazało się, 

że mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, 

że miał blisko 1,9 promila alkoholu w organizmie. Gdy wytrzeź-

wieje usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeź-

wości. Za ten czyn grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

4 sierpnia 
Areszt za kradzież z włamaniem
Pod koniec lipca br. policjanci z komisariatu w Ożarowie Ma-

zowieckim zostali powiadomieni o kradzieży z włamaniem. 

Do przestępstwa doszło w Broniszach w jednej z hal magazy-

nowych. Sprawcy ukradli m.in. wózki widłowe, myjkę ciśnie-

niową, zestaw do czyszczenia podłóg. Mężczyźni uszkodzili 

znajdujący się wewnątrz pomieszczenia monitoring, ukradli 

także komputery. Swoim zachowaniem spowodowali straty 

na około 70 tys. złotych. Policjanci przeprowadzili oględziny 

miejsca zdarzenia, technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, 

przesłuchani zostali świadkowie. W sprawę włączyli się kry-

minalni z komendy w Starych Babicach. Policjanci, wspólnie 

z funkcjonariuszami z Ożarowa Mazowieckiego, podjęli czyn-

ności operacyjne i ustalili odpowiedzialnych za dokonanie 

tego przestępstwa sprawców.

 Kilka dni później kryminalni ustalili miejsce pobytu Mi-

chała W. i zatrzymali mężczyznę. 24-latek trafił do policyjnej 

celi. Następnego dnia detektywi z Ożarowa Mazowieckiego 

przedstawili mieszkańcowi powiatu sochaczewskiego zarzut 

kradzieży z włamaniem, a następnie doprowadzili do sądu. Sę-

dzia, po zapoznaniu się ze zgromadzonym przez funkcjonariu-

szy materiałem dowodowym, zastosował wobec Michała W. 

najsurowszy ze środków zapobiegawczych w postaci tymcza-

sowego aresztu na okres 3 miesięcy.

 Trwają czynności zmierzające do zatrzymania pozostałych 

sprawców przestępstwa. Za czyn, którego się dopuścili grozi 

kara do 10 lat pozbawienia wolności.

9 sierpnia 
Kolejni poszukiwani zatrzymani
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego ujawnili miejsce pobytu 

dwóch poszukiwanych. Mężczyźni poszukiwani byli przez sąd 

w celu doprowadzenia do aresztu śledczego. Jeden z mężczyzn 

po uiszczeniu grzywny został zwolniony przez sąd od wykony-

wania kary. Drugi z poszukiwanych trafił do aresztu śledczego 

celem odbycia 267 dni pozbawienia wolności.

16 sierpnia
Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem
Dyżurny komisariatu w Ożarowie Mazowieckim został powia-

domiony o włamaniu do skrzynki narzędziowej. Na miejsce 

udali się policjanci dochodzeniowo-śledczy. Jak ustalili detek-

tywi, skrzynka znajdowała się w piwnicy domu. Nie było jed-

nak żadnych śladów włamania do pomieszczenia. Uszkodzona 

natomiast została kłódka zabezpieczająca wieko skrzynki. Z jej 

środka sprawca ukradł elektronarzędzia o wartości 1,5 tys. zło-

tych. Policjanci sprawdzili, kto, oprócz pokrzywdzonego miał 

jeszcze dostęp do piwnicy pod jego nieobecność.

 Jeszcze tego samego dnia w ręce policjantów wpadł sio-

strzeniec pokrzywdzonego. Funkcjonariusze, po zatrzymaniu 

19-latka, osadzili młodego mężczyznę w policyjnej celi. Po ze-

braniu materiału dowodowego, detektywi przedstawili miesz-

kańcowi gminy zarzut kradzieży z włamaniem. Emil K. przyznał 

się do popełnienia przestępstwa i poddał dobrowolnie karze.

17 sierpnia
Nietrzeźwy kierowca wjechał w ogrodzenie
W poniedziałkowe popołudnie dyżurny komisariatu w Ożaro-

wie Mazowieckim otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej. Do 

zdarzenia doszło w Broniszach. Na miejsce udali się policjanci 

z zespołu patrolowo-interwencyjnego. Jak ustalili funkcjona-

riusze, kierowca Hondy wjechał w pobliskie ogrodzenie. Męż-

czyźnie z samochodu pomógł wyjść przypadkowy świadek. 

Policja
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OSP Ożarów Maz. 
W lipcu miały miejsce 53 wyjazdy alar-

mowe: 5 pożarów, 2 akcje ratownictwa 

technicznego i 41 pompowań oraz 5 

innych interwencji.

4 lipca - Jawczyce - pożar pomieszczeń byłego laboratorium 

SHRO (podpalenie).

8 lipca - Bronisze, ul. Ogrodowa - pożar samochodu dostaw-

czego (podpalenie).

14 lipca - Umiastów, ul. Okrężna - pożar poddasza budynku 

mieszkalnego od wyładowania atmosferycznego.

19 lipca - Ołtarzew, ul. Poznańska - udzielenie pomocy przed-

medycznej mężczyźnie pogryzionemu w rękę przez psa.

27 lipca - Ożarów, ul. Kamińskiego - usunięcie konara drzewa 

z jezdni.

OSP Święcice
W czerwcu i lipcu br. nasza straż alarmowo wyjeżdżała 28 razy 

w tym: 2 pożary, 3 akcje ratownictwa technicznego, 7 wyjaz-

dów w celu usunięcia gniazd owadów, 16 wypompowań.

Pożary:

21 czerwca - Płochocin, ul. Lipowa - podpalenie kosza ze 

śmieciami.

1 lipca - Wolskie, ul. Agrestowa - pożar garażu.

Usunięcie gniazd owadów:

8 czerwca - Ożarów Maz., ul. Muzyczna 6 

24 czerwca - Płochocin

4 lipca - Koprki, ul. Poznańska 470

10 lipca - Wolica, ul. Ogródkowa 3

16 lipca - Ożarów Maz., ul. Floriana 17

21 lipca - Kręczki 5/2 

29 lipca - Płochocin ul Lipowa 5/A 

Akcje ratownictwa technicznego

3 czerwca - Pilaszków - zabezpieczenie miejsca wypadku,

odłączenie akumulatora, kierowanie ruchem.

12 czerwca - Józefów, ul. Rokicka - zabezpieczenie miejsca wy-

padku, udzielenie pomocy poszkodowanemu, oświetlenie.

27 lipca - Józefów - zabezpieczenie terenu, sprzątnięcie jezdni, 

kierowanie ruchem; zużyto 500 l wody.

Wypompowania: 

4 lipca - Józefów, ul. Kasztanowa - 1 pompa ssawna

9 lipca - Umiastów, ul. Okrężna 9 - 2 pompy szlamowe,1 pom-

pa pływająca

15 lipca - Święcice - magazyny

21 lipca - Józefów, ul. Kasztanowa 1

27 lipca - Józefów, ul. Kasztanowa 1

31 lipca - Płochocin, ul. Łąkowa 6

31 lipca - Płochocin, ul. Łąkowa12

31 lipca - Płochocin, ul. Łąkowa 9

31 lipca - Płochocin, ul. Łąkowa 11

31 lipca - Płochocin, ul. Łąkowa 7

31 lipca - Płochocin, ul. Łąkowa 4

31 lipca - Płochocin, ul. Parkowa - użyto pomp szlamowych, 

pompy pływającej i agregatu prądotwórczego

31 lipca - Płochocin, ul. Łąkowa 5

31 lipca - Płochocin, ul. 1-go Maja 

31 lipca - Płochocin, ul. Warszawska/Święcicka

31 lipca - Płochocin, ul. Warszawska 34

OSP

Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń. Po zdarzeniu policjan-

ci sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Badanie alkomatem 

wykazało, że miał 2 promile alkoholu w organizmie. Kierowca 

podczas kontroli drogowej nie posiadał prawa jazdy. Policjanci 

zatrzymali Janusza B., a pojazd został odholowany na parking 

depozytowy. Za popełnione wykroczenia Janusz B. odpowie 

przed sądem grodzkim, do którego policjanci skierują wniosek 

o ukaranie.

22 sierpnia
Bez prawa jazdy i z promilami
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali do kontroli 

drogowej kierowcę Suzuki. Mężczyzna jechał krajową „dwój-

ką”. W trakcie interwencji zachowanie mężczyzny wzbudziło 

podejrzenie funkcjonariuszy. Badanie alkomatem potwierdziło 

ich przypuszczenie. Kierowca był nietrzeźwy. Miał ponad pro-

mil alkoholu w organizmie. Kontrola dokumentów wykazała, 

że to nie jedyne przewinienie, jakiego dopuścił się mężczyzna. 

Jak się okazało, kierowca nie posiadał uprawnień do kierowa-

nia pojazdem.

 Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem nie mając 

do tego uprawnień oraz znajdując się w stanie nietrzeźwości, 

za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

23 sierpnia 2011
Kierowca pod wpływem środków odurzających i sprawca 
kradzieży
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego przedstawili Dariuszo-

wi A. dwa zarzuty. Mężczyzna został zatrzymany po tym, gdy 

podczas kontroli drogowej badanie narkotesterem wykazało 

zawartość środków odurzających w jego organizmie. Podczas 

przeszukania miejsca pobytu 36-latka funkcjonariusze znaleźli 

materiały budowlane pochodzące z kradzieży. Mężczyzna był 

również poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu.

na podstawie informacji ze strony http://kppbabice.policja.waw.pl/






