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 Podpisano umowy:

• z wykonawcą: Krzysztof Jarzyna z siedzibą w Ożarowie Mazo-

wieckim na dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 

do szkół podstawowych, gimnazjów oraz na pływalnię i za-

wody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej; za cenę ofertową brutto: 185.078,52 zł

• z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób Paweł Mońko 

z siedzibą w Pruszkowie na dowóz dzieci niepełnosprawnych 

z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno-

-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012; za cenę ofer-

tową brutto: 503.422,56 zł

• z wykonawcą: PHU PLONIX s.c. z siedzibą w Płońsku na prze-

budowę ul. Klonowej na osiedlu Szeligi Gmina Ożarów Mazo-

wiecki; za cenę ofertową brutto: 1.757.162,59 zł

• z wykonawcą: RADICAL z siedzibą w Zielonce na moderniza-

cję kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazo-

wieckim, etap I – remont kanału sanitarnego w ul. Dmowskiego 

do pierwszej studni w ul. Obrońców Warszawy, Gmina Ożarów 

Mazowiecki; za cenę ofertową brutto: 1.121.022,36 zł (wyko-

nawca wykona 3 odcinki pomiędzy studniami 1A do 4A)

• z wykonawcą: INTERVENT z siedzibą w Ożarowie Mazo-

wieckim na dostawę ratowniczych narzędzi hydraulicznych 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim; 

za cenę ofertową brutto: 104.998,00 zł.

 Ogłoszono/wszczęto postępowania o udzielenie zamó-

wienia publicznego na:

• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej roz-

budowy budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Poznańskiej 135 

w Ożarowie Mazowieckim

• operaty szacunkowe nieruchomości dla potrzeb Urzędu 

Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

• modernizację ul. Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim

• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej roz-

budowy budynku Szkoły Podstawowej w Umiastowie. 

Z PRACY WYDZIAŁÓW, REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

INWESTYCJE i REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA

 Od 19 sierpnia do grudnia 2011 roku w uzgodnionych ter-

minach DK „Uśmiech” udostępnia salę na projekt pt. „Zmie-

niam swoją przyszłość”. Projekt realizowany jest przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim .

 4 września od godz. 15:00 na terenie boiska UKS Ołtarzew 

przy ul. Parkowej odbyły się Dożynki Gminne 2011. Dożynki 

rozpoczęły się Dziękczynną Mszą Polową w intencji rolników. 

Po Mszy Świętej Burmistrz Ożarowa Maz. zaprosił wszystkich 

na wspólne dożynkowe biesiadowanie: poczęstunek z grilla 

oraz degustację tradycyjnych potraw przygotowanych przez 

Koła Gospodyń Wiejskich ze Święcic i Piotrkówka Małego. Na 

scenie wystąpiły zespoły z DK „Uśmiech” i zaproszone gwiaz-

dy: Kabaret „Pod Wyrwigroszem” oraz Don Vasyl i Cygańskie 

Gwiazdy. Dodatkowymi atrakcjami festynu było wesołe mia-

steczko dla najmłodszych oraz wiele stoisk wystawowych i 

handlowych.

 6 września w DK „Uśmiech” odbył się konkurs „Pracuj bez-

piecznie”, którego organizatorem był Urząd Miasta i Gminy w 

Ożarowie Mazowieckim, Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz 

KRUS z Błonia.

 7 września w godz. 18:00-20:00 DK „Uśmiech” udostępnił 

salę na projekcję filmu pt. „Kibol”. Po projekcji odbyło się spo-

tkanie z reżyserem Tadeuszem Śmiarowskim oraz panią Anitą 

Czerwińską, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. 

Organizator - Klub „Gazety Polskiej” z Błonia.

 10 września o godz. 18:00 na sali widowiskowej DK „Uś-

miech” odbył się spektakl „Wieczornica Powstańcza”, w ra-

mach zadania publicznego „Podtrzymywanie i upowszechnia-

nie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Organi-

zatorem w/w przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rozwo-

ju Macierzysza, a partnerem przy realizacji tego projektu - 

DK „Uśmiech”.

 12 września o godz. 17:00 odbyła się debata przedwybor-

cza z udziałem przedstawicieli PJN, PSL, PIS, SLD. 

 15 września o godz. 14:00 w sali widowiskowej DK „Uś-

miech” odbyła się odprawa służbowa funkcjonariuszy Komi-

sariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim.

 15 września o godz. 19:00 odbyło się spotkanie z kandyda-

tem na posła prof. Janem Szyszko.

 18 września o godz. 17:00 na sali widowiskowej DK „Uś-

miech” odbyło się spotkanie autorskie z panią Ewą Woydyłło. 

Spotkanie połączone było z promocją książki pt. „Buty szczę-

ścia” oraz „Rak duszy”.

 Od 19 września w DK „Uśmiech” i Filii w Józefowie roz-

poczęły się zajęcia proponowane przez instytucje na rok 

2011/2012

 22 września o godz. 17:00 w sali widowiskowej DK „Uś-

miech” odbyło się spotkanie Obwodowych Komisji Wybor-

czych.

OŚWIATA

 1 września we wszystkich placówkach oświatowych odby-

ło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Łącznie do szkół 

podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Ożarów 

Mazowiecki uczęszcza 1958 uczniów. W porównaniu do roku 

szkolnego 2010/2011 do przedszkoli i szkół uczęszcza więcej 

o 72 uczniów. W wyniku reformy oświatowej 51 sześciolatków 

rozpoczęło naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 

 9 września na Cmentarzu Wojskowym odbyła się uroczy-

stość z okazji 72. rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej. W uroczysto-

ściach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. Obrońców Warszawy, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Ku-

socińskiego, Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszaw-

skiego, harcerze z Płochocina oraz Poczty Sztandarowe ze 

wszystkich szkół. 



4 9/9 2011

Informacja o stanie wody na terenie RSP Duchnice
W związku z informacjami, jakie zostały podane w programie 

„Uwaga” stacji TVN o skażeniu środowiska (w tym wody) 

poprzez zakopane na terenie RSP Duchnice padłe kurczęta             

informujemy, że :

1. Prawdopodobnie zostały skażone wody powierzchniowe 

i gruntowe na terenie RSP Duchnice (zakres i głębokość zosta-

ną zbadane przez odpowiednie służby).

2. Woda dostarczana z RSP dla mieszkańców Duchnic i Osie-

dla Mickiewicza pochodzi z ujęcia oligoceńskiego, to jest z głę-

bokości ok. 245 m.

 15 września minął termin składania wniosków o przyzna-

nie stypendium szkolnego oraz zasiłku losowego. Wpłynęły 73 

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego oraz 3 wnioski 

o przyznanie zasiłku losowego. 

 20 września zostało przekazane sprawozdanie z Systemu 

Informacji Oświatowej według stanu na dzień 10 września 

2011 r., dotyczące wszystkich placówek oświatowych z terenu 

Gminy Ożarów Mazowiecki. 

 W ramach Rządowego programu pomocy dzieciom 

i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne 

w 2011 r. przekazano do Kuratorium Oświaty w Warszawie in-

formację o liczbie dzieci i uczniów, którym należy udzielić po-

mocy wynikającej ze skutków intensywnych opadów deszczu 

i podtopień. Pomoc jest skierowana do rodzin prowadzących 

gospodarstwa rolne. 

Burmistrz - Paweł Kanclerz

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Maz.

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 60/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządza-

nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broni-

szach zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego 

w Broniszach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

sporządzoną do w/w planu. 

 Sporządzony projekt zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obejmuje działkę nr ew. 
3/1 położoną przy ul. Świerkowej w obrębie SHRO Broni-
sze (teren giełdy).
 Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17.10.2011 r. 
do 16.11.2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Doku-

mentacja 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: 8:00-1600. 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 

miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.11.2011 r. 

o godz. 15 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazo-

wieckim, 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 poda-

niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 

i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,                                      

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2011 r. 
 Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny 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 udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko - należy wnosić na zasadach 

określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2011 r. Wnio-

sek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy. 

Zgodnie z art. 41 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. uwagi 
lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpa-
trzenia.
 Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strate-

gicznej oceny 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 

Przestrzennego i Budownictwa; za pomocą środków komu-

nikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bez-

piecznym podpisem elektronicznym) umig@ozarow-mazo-

wiecki.pl; architektura@ozarow-mazowiecki.pl. 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 

złożonych do projektu planu jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki.
Burmistrz - Paweł Kanclerz
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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 obowią-
zany jest do 31 grudnia 2011 przenieść dane przedsię-
biorców, znajdujących się obecnie w gminnej ewidencji 
działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 Zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie we-
ryfikacji danych w zakresie prowadzonej, zawieszonej 
działalności gospodarczej. Proszę o dopełnienie obo-
wiązku dostosowania rodzaju prowadzonej działalności 

do klasyfikacji PKD 2007 (http://www.stat.gov.pl/klasy-
fikacje/pkd_07/pkd_07.htm).
 Zmian należy dokonać na ogólnopolskim druku do-
stępnym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.
 W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kon-
takt:
• osobisty - w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Kole-
jowej 2 w pok. 111 lub Biurze Obsługi Mieszkańca w go-
dzinach pracy Urzędu;
• telefonicznie pod nr 22 722-22-07 w. 210.

Burmistrz Paweł Kanclerz

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

3. Wody gruntowe nie mają możliwości przedostania się do 

wód oligoceńskich. Nie istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia 

odbiorców wody z RSP Duchnice. Pobrana woda do badania 

nie wykazała obecności żadnych bakterii.

4. SUW Duchnice, tak jak i pozostałe Stacje Uzdatniania 

Wody na terenie gminy, działają między innymi na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. 

„w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

 Rozporządzenie to reguluje między innymi zakres i ilość 

pobieranych próbek do badania wody. Eksploatator bada 

wodę w ramach kontroli wewnętrznej, a Sanepid w ramach 

kontroli zewnętrznej.

 Zakresy tych kontroli, to monitoring kontrolny i monito-

ring przeglądowy.

a) Monitoring kontrolny służy sprawowaniu bieżącego nad-

zoru sanitarnego nad jakością wody przez regularne badanie 

wody i przekazywanie informacji o jej jakości.

b) Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu 

kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do 

oceny jakości i przydatności wody do spożycia . 

5. Dane o jakości wody znajdują się pod adresem http://www.

energetyka.ozarow-maz.pl w zakładce „Dane o wodzie”.

Burmistrz - Paweł Kanclerz 

Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
w dniu 8 września 2011 r.

Uchwała Nr 74/11 w sprawie wprowadzenia zmian w wielolet-

niej prognozie finansowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

na lata 2011-2018.

Uchwała Nr 75/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na 2011 rok.

Uchwała Nr 76/11 w sprawie zasad i trybu umarzania, odra-

czania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ożarów Ma-

zowiecki i jej jednostkom podległym.

Uchwała Nr 77/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Okręgowego w Warszawie.

Uchwała Nr 78/11 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okrę-

gowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Uchwała Nr 79/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejo-

nowego w Pruszkowie.

Uchwała Nr 80/11 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Re-

jonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Sądu Pracy 

i Ubezpieczeń Społecznych.

Uchwała Nr 81/11 w sprawie wprowadzenia „Gminnego Pro-

gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 

2011-2013”.

Uchwała Nr 82/11 w sprawie przystąpienia Gminy Ożarów 

Mazowiecki do realizacji projektu systemowego w ramach Pro-

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała Nr 73/11 w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuń-

czo-Leczniczym w Pilaszkowie.

Uchwała podjęta na X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim w dniu 30 sierpnia 2011 r.
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gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Zmieniam 

swoją przyszłość - aktywna integracja społeczna w Gminie Oża-

rów Mazowiecki”.

Uchwała Nr 83/11 w sprawie przystąpienia Gminy Ożarów Ma-

zowiecki do realizacji projektu systemowego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Lepszy start”.

Uchwała Nr 84/11 w sprawie nadania nazw drogom we-

wnętrznym położonym w obrębie geodezyjnym PGR Kręczki 

Kaputy oraz w obrębie geodezyjnym Kaputy.

Uchwała Nr 85/11 w sprawie nadania nazwy rondu w Wie-

ruchowie.

Uchwała Nr 86/11 w sprawie wyrażenia zgody na użycie her-

bu miasta Ożarowa Mazowieckiego.

Uchwała Nr 87/11 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej słu-

żebności gruntowej na część działki ewidencyjnej nr 46 położo-

nej w obrębie geodezyjnym 0004.

Uchwała Nr 88/11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nie-

ruchomości.

Uchwała Nr 89/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości, będącej własnością 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, położonej w Ożarowie 

Mazowieckim obręb PGR Szeligi.

Uchwała Nr 90/11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie mienia od „PlantiCo” Hodowla i Nasiennictwo Ogrod-

nicze Zielonki Sp. z o.o.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresem: http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  oraz w Biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 
z siedzibą w Ożarowie Maz., 
Przedszkole Nr 1, ul. Obrońców Warszawy 11a:
Maria Hunikowska – Przewodniczący 

Krystyna Furmankiewicz – Zastępca Przewodniczącego 

Izabela Elżbieta Milczarek

Bogdan Ciećwierz 

Grażyna Janikowska 

Katarzyna Skarżyńska 

Krzysztof Woch 

Joanna Borkowska 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 
z siedzibą w Ożarowie Maz., 
Gimnazjum, ul. Szkolna 2
Piotr Szpanowski – Przewodniczący

Krystyna Dąbrowska – Zastępca Przewodniczącego

Paweł Iwanicki 

Paweł Krzysztof Pieniący 

Michał Maciej Patrzałek 

Paweł Łukasz Motas 

Krystyna Halina Bednarowska 

Ernesto Pruna Haaddad 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 
z siedzibą w Ożarowie Maz., 
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 2
Elżbieta Bator – Przewodniczący

Barbara Feliksa Woźniak – Zastępca Przewodniczącego

Paweł Ćwiek

Zbigniew Pawlak 

Ewa Pieniący 

Krystyna Elżbieta Paleczna 

Damian Motas 

Aleksandra Grzywacz 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 
z siedzibą w Ożarowie Maz., 
Dom Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165
Anna Pilarczyk – Przewodniczący

Regina Ostrowska – Zastępca Przewodniczącego

Maciej Mirosław Kaczmarek 

Hubert Wiktor Orzechowski 

Grażyna Szymankiewicz 

Teresa Róża Ciarka 

Daniel Lipiński 

Ewa Wolnik 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 
z siedzibą w Ożarowie Maz., 
PNOS S.A., ul. Żeromskiego 3
Paweł Sławomir Czapliński – Przewodniczący

Marcin Skalski – Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof Lipiński 

Alina Popowska 

Elżbieta Rodek 

Henryka Paziewska 

Gabriela Grzywacz 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 
z siedzibą w Ożarowie Maz., 
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
ul. Poznańska 129/133
Alicja Sidorska – Przewodniczący

Janusz Kędzierski – Zastępca Przewodniczącego

Agnieszka Marta Orzechowska 

Kamila Machniak 

Anna Bartoszewicz 

Wanda Jezierska 

Bogumiła Borkowska 

Mirosław Bartnik 

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
9  PAŹDZIERNIKA  2011  ROKU

Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJE O WYBORACH 
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Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 
z siedzibą w Broniszach, 
Klub Bronisze, ul. Przyparkowa 15
Małgorzata Walczak – Przewodniczący

Magda Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego

Aleksander Brzusek 

Dorota Joanna Orzechowska 

Leontyna Onisk 

Sylwia Anna Jaczyńska 

Jadwiga Długosz 

Elżbieta Braun 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 
z siedzibą w Macierzyszu, 
budynek dawnej szkoły podstawowej, 
ul. Sochaczewska 89
Maria Skornia-Roszij – Przewodniczący

Danuta Janina Siarkiewicz – Zastępca Przewodniczącego 

Kinga Syndoman 

Wojciech Andrzej Orzechowski 

Ewa Maria Jarosz 

Renata Siarkiewicz 

Krystyna Leszczyńska 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 
z siedzibą w Umiastowie, 
Szkoła Podstawowa w Umiastowie, ul. Umiastowska 74
Artur Żukowski – Przewodniczący

Jolanta Wodecka – Zastępca Przewodniczącego

Maria Dominiak 

Mariusz Gwiazda 

Dorota Berkowska 

Jadwiga Białek 

Elżbieta Dąbrowska 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 
z siedzibą w Święcicach, Szkoła Podstawowa w Święcicach, 
ul. Poznańska 541
Zofia Boratyn – Przewodniczący

Barbara Woźniak – Zastępca Przewodniczącego 

Piotr Pachulski 

Sylwia Kwiatkowska 

Wioletta Łukasiewicz 

Renata Walburg 

Paulina Maria Kowalska 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11
z siedzibą w Ożarowie Maz., 
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lipowa 11
Leszek Tokarczyk – Przewodniczący

Iwona Oknińska – Zastępca Przewodniczącego

Marek Tokarczyk 

Alicja Podstolska 

Marcin Piotr Klepacki 

Ewa Ejdys 

Michał Wilk 

Jadwiga Sokołowska 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 
z siedzibą w Płochocinie, 
Szkoła Podstawowa w Płochocinie, ul. Lipowa 3
Monika Zalewska – Przewodniczący

Aneta Szymańska – Zastępca Przewodniczącego

Anna Magdalena Kielak 

Mateusz Dolota 

Anna Paulina Jabłecka 

Justyna Agata Grzelka 

Ewa Majcher-Wróbel 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 
z siedzibą w Płochocinie, 
Szkoła Podstawowa w Płochocinie, ul. Lipowa 3
Michał Przemysław Lubański – Przewodniczący

Marcin Łuczak  – Zastępca Przewodniczącego

Wiesława Więc 

Magdalena Dolota 

Dominik Drapała

Jadwiga Skrońska  

Monika Pryba 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 
z siedzibą w Ołtarzewie, 
Caterpillar Logistics Services Polska, ul. Poznańska 345
Bogusław Piotr Lubański – Przewodniczący

Halina Smolińska – Zastępca Przewodniczącego 

Krzysztof Kossowski 

Magdalena Burzyńska 

Mariola Wróblewska 

Agnieszka Madej 

Beata Migda

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 
z siedzibą w Pilaszkowie, 
Dom Opiekuńczo-Leczniczy, 
ul. Nowowiejska 137
Magdalena Bozik – Przewodniczący

Monika Palimąka – Zastępca Przewodniczącego

Kazimiera Apolonia Zielińska 

Angelika Kłusek 

Filip Jaworski 

Sławomir Sobczak 

Lokale wyborcze 
Obwodowych Komisji Wyborczych

w dniu 9 października 2011 r. (niedziela) 
będą otwarte w godz. 7:00-21:00.

Informacja dla mężów zaufania: Obwodowe Komisje Wy-

borcze rozpoczynają pracę o godz. 6:00 celem przygotowania 

lokalu wyborczego do głosowania.
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Wyciąg z Obwieszczenia
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

z dnia 30 sierpnia 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach 
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ko-

deks wyborczy (Dz. U z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) po-

daję do publicznej wiadomości informację o numerach i gra-

nicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych 

przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez oso-

by niepełnosprawne, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 

dzień 9 października 2011 roku.

Nr

obwodu
Granice obwodu

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1 Ożarów Mazowiecki - Osiedle RSM Bloki I - ulice: Baśniowa; Floriana nr pa-

rzyste od 8 do 14; Obrońców Warszawy nr: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15,17; Ożarowska nr parzyste od 2 do 42; Partyzantów nr nieparzyste od 1 do 41; 

Poznańska nr parzyste od 226 do 228; Rajska; Strzykulska nr nieparzyste od 1 do 

23; Zachodzącego Słońca

Przedszkole Nr 1 w Ożarowie 

Maz., ul. Obrońców Warsza-

wy 11a. Lokal przystosowa-
ny do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych.

2 Ożarów Mazowiecki - Osiedle RSM Bloki II - ulice: Obrońców Warszawy nr: 

19, 21, 23, 25, 27; Poniatowskiego nr 2; Poznańska nr parzyste od 282 do 294; Flo-

riana nr nieparzyste od 1 do 13

Gimnazjum w Ożarowie Maz. 

ul. Szkolna 2

3 Ożarów Mazowiecki - Osiedle Zientarówka, Osiedle Ks. J. Poniatowskiego 

- ulice: Daleka; Dąbrowskiego; Dmowskiego; Dobra; Floriana nr nieparzyste od 

15 do 19; Floriana nr parzyste od 16 do 20; Kapucka; Księstwa Warszawskiego; 

Krzywa, Mała; Muzyczna; Nadbrzeżna; Pallotyńska; Partyzantów nr parzyste od 

2 do 34; Polna; Poniatowskiego (z wyłączeniem bloku nr 2); Pułaskiego; Prosta; 

Poznańska nr parzyste od 296 do 328a; Robotnicza; Rolna nr 6 i 16; Sikorskiego; 

Szkolna; Wiejska; Wolności; Wrzosowa; Wybickiego; Zgody,

Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Ożarowie Maz., 

ul. Szkolna 2

4 Ożarów Mazowiecki - Osiedle Franciszków - ulice: 3-go Maja; Floriana nr 2; 

Kolejowa; Konopnickiej; Konotopska; Mickiewicza nr nieparzyste od 1 do 13; 

Mickiewicza nr parzyste od 2 do14; Majewskiego; Nieznana; Niska; Ożarowska 

nr nieparzyste od 1 do 35; Poznańska nr nieparzyste od 135 do 229; Poznańska 

nr parzyste od 230 do 278; Spacerowa; Spokojna; Strażacka

Dom Kultury „Uśmiech”

w Ożarowie Maz., ul. Poznań-

ska 165. Lokal przystosowa-
ny do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych.

5 Ożarów Mazowiecki - Osiedle Mickiewicza - ulice: 11 Listopada; Dobrogórska; 

Duchnicka nr parzyste od 12 do 36; Graniczna; Kopernika; Konwaliowa; Kusociń-

skiego; Mickiewicza nr nieparzyste od 17 do 51; Mickiewicza nr parzyste od 16 do 

58; Parkietowa; Prusa; Wiśniowa; Witosa; Zielna; Żeromskiego; Przejazdowa

Duchnice - ulice: Asnyka; Architektów; Baczyńskiego; Boczna; Broniewskiego; 

Brzegowa nr nieparzyste; Ceramiczna; Duchnicka nr nieparzyste od 1 do 49, 

nr parzyste od 2 do 42; Gałczyńskiego; Geodetów; Jadwigi Modrzejewskiej; Księ-

gowych; Kochanowskiego; Korczaka; Nadziei; Orzeszkowej; Ożarowska nr nie-

parzyste od 29 do 83; Ożarowska nr parzyste od 16 do 74; Parkietowa; Poetów; 

Prawników; Rozłogi; Wacława Szczypy; Tuwima; Ustronna; Zielna od 2 do 2d; 

Żytnia nr parzyste od 8 do 92

Jawczyce - ulice: Bocznicowa; Gołąbkowska; Ogrodowa; Piastowska nr nieparzy-

ste od 55 do 75; Piastowska nr parzyste od 42 do 64; Piwna nr nieparzyste od 1 

do 23; Poznańska nr nieparzyste od 43 do 71; Poznańska nr parzyste od 42 do 94; 

Przyparkowa nr nieparzyste od 19 do 39; Przyparkowa nr parzyste od 22 do 46; 

Sadowa; Wspólna Droga nr parzyste od 2 do 28; Wspólna Droga nr nieparzyste 

od 23 do 27; Wąska

PNOS w Ożarowie Maz.

ul. Żeromskiego 3
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5 Konotopa - ulice: Mokra nr nieparzyste od 1 do 45; Leszowa; Piastowska nr 66 

i nr nieparzyste od 77 do 91; Piwna nr parzyste od 2 do 74; Rajdowa; Różana; 

Topolowa; Uskok; Zakręt; Żytnia nr parzyste od 2 do 6

PNOS w Ożarowie Maz.

ul. Żeromskiego 3

6 Ożarów Wieś - Osiedle Kabel - ulice: Poznańska nr: 125, 125a, 125b, 125c, 125d, 

125e, 125f, 127, 127a;

Ożarów Wieś - ulice: Kręta nr parzyste od 2 do 36; Mokra nr parzyste; Poznań-

ska nr parzyste od 134 do 224; Poznańska nr nieparzyste od 85 do 121; Zatorze; 

Strzykulska nr parzyste od 2 do 26

Starostwo Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego, ul. Po-

znańska 129/133

Lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych.

7 Bronisze - ulice: Cisowa; Czereśniowa; Kręta nr nieparzyste od 1 do 39; Kwiatowa; 

Piastowska nr nieparzyste od 1 do 53; Piastowska nr parzyste od 2 do 40; Poznań-

ska nr parzyste od 96 do 132e; Poznańska nr nieparzyste od 73 do 83, Przyparko-

wa nr parzyste od 2 do 20a; Przyparkowa nr nieparzyste od 1 do 17a; Świerkowa 

nr parzyste od 2 do 4; Świerkowa nr nieparzyste od 1 do 3a

Mory - ulice: Biedronki; Królowej Marysieńki; Miła; Niecała; Poznańska nr nie-

parzyste od 1 do 41; Poznańska nr parzyste od 2 do 40; Wojska Polskiego nr 2; 

Wspólna Droga nr nieparzyste od 1 do 21

Klub w Broniszach

ul. Przyparkowa 15

8 Macierzysz - ulice: Mazowiecka; Podgrodzie; Poznańska nr parzyste od 2 do 12; 

Sezamkowa; Sochaczewska nr nieparzyste od 1 do 131; Sochaczewska nr parzy-

ste od 2 do 140a; Sławęcińska; Wojska Polskiego nr nieparzyste od 1 do 19; Woj-

ska Polskiego nr parzyste od 6 do 22; Szkolna; Szeligowska nr od 1 do 1g i od 2 do 

2c; Witkowskiej nr parzyste

Piotrkówek Duży – ulica Świerkowa nr parzyste od 6 do 32; Świerkowa nr nie-

parzyste od 11 do 39

Szeligi – ulice: Akacjowa; Brzozowa; Cichy Ogród; Cyprysowa; Jesionowa; Klono-

wa; Sosnowa; Szeligowska nr nieparzyste od 3 do 29c; Szeligowska nr parzyste od 

4 do 48; Wierzbowa; Witkowskiej nr nieparzyste; Bukowa; Jaworowa; Kalinowa 

Droga

budynek dawnej szkoły

w Macierzyszu

ul. Sochaczewska 89

9 Kaputy - ulice: Rolna nr 20 i 22; Sochaczewska nr nieparzyste od 165 do 241; 

Sochaczewska nr parzyste od 226 do 230 i od 236 do 260; Tęczowa; Umiastow-

ska nr parzyste od 48 do 52; Wygodna; Zaciszna nr nieparzyste od 3 do 7; Żyzna 

nr 1, 2

Kręczki - ulice: Polnych Maków; Sochaczewska nr parzyste od 218 do 224 

i od 232 do 234; Zaciszna nr parzyste od 2 do 18; Żyzna nr nieparzyste od 3 

do 21, nr parzyste od 4 do 14

Piotrkówek Mały - ulice: Pogodna; Strzykulska nr nieparzyste od 25 do 39; Strzy-

kulska nr parzyste od 28 do 42

Pogroszew Kolonia - ulice: Górna; Nowowiejska nr nieparzyste od 77 do 111a; 

Nowowiejska nr parzyste od 72 do 96a; Polowa; Pruszkowska; Rataja nr nieparzy-

ste od 7 do 21

Pogroszew - ulice: Nowowiejska nr nieparzyste od 17 do 75; Nowowiejska 

nr parzyste od 20 do 70; Rataja nr parzyste od 8 do 28

Strzykuły - ulice: Sochaczewska nr nieparzyste od 151 do 163; Sochaczewska 

nr parzyste od 158 do 216; Strzykulska nr nieparzyste od 41 do 51; Strzykulska 

nr parzyste od 44 do 62

Umiastów - ulice: Leszczynowa; Nowowiejska nr nieparzyste od 1 do 15; Nowo-

wiejska nr parzyste od 2 do 18; Okrężna; Umiastowska nr nieparzyste od 43 do 

75; Umiastowska nr parzyste od 54 do 104

Wieruchów - ulice: Jarzębinowa; Sochaczewska nr nieparzyste od 133 do 149a; 

Sochaczewska nr parzyste od 142 do 156; Wieruchowska; Świerkowa nr parzyste 

od 34 do 78; Świerkowa nieparzyste od 41 do 95

Szkoła Podstawowa

w Umiastowie

ul. Umiastowska 74

10 Myszczyn - ulice: Jasna; Krótka; Nowowiejska nr nieparzyste od 113 do 121; No-

wowiejska nr parzyste od 98 do 122b; Wolska; Zaborowska nr nieparzyste od 35 

do 67; Zaborowska nr parzyste od 38 do 48; Graniczna; Majowa

Szkoła Podstawowa w Święci-

cach, ul. Poznańska 541
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10 Orły - ulice: Dolna nr nieparzyste od 3 do 5; Hipoteczna; Zaborowska nr niepa-

rzyste od 19 do 29; Łaźniewska nr parzyste od 2 do 36;

Pilaszków - ulice: Dolna nr parzyste od 2 do 4; Marszewskiego; Nowowiejska 

nr nieparzyste od 123 do 151 (z wyjątkiem 137); Nowowiejska nr parzyste od 124 

do 144; Piękna; Wesoła; Wolska; Zaborowska

Święcice - ulice: Kopytowska; Michałowska nr nieparzyste od 1 do 29; Michałow-

ska nr parzyste od 2 do 32; Poznańska nr nieparzyste od 487 do 571; Poznańska 

nr parzyste od 650 do 744; Rzeczna; Stołeczna nr parzyste od 200 do 214; 

Słoneczna; Warszawska nr nieparzyste od 7 do 55; Warszawska nr parzyste od 42 

do 54; Wiosenna; Zaborowska nr nieparzyste od 1 do 19; Zaborowska nr parzy-

ste od 2 do 26; Łaźniewska nr nieparzyste od 1 do 21; Źródlana

Szkoła Podstawowa w Święci-

cach, ul. Poznańska 541

11 Ożarów Mazowiecki - Osiedle Ołtarzew - ulice: Cicha; 1 Maja; Hallera; Kier-

bedzia; Kilińskiego; Kościuszki; Lipowa; Mazowiecka; Parkowa; Poznańska nr pa-

rzyste od 330 do 374; Poznańska nr nieparzyste od 231 do 241; Reymonta; Rolna 

nr 15; Sienkiewicza; Sowińskiego; Umiastowska nr parzyste od 2 do 46; Zamoy-

skiego;

Ołtarzew Wieś - ulice: Brzegowa nr parzyste od 2 do 12; Ceramiczna; Doma-

niewska nr nieparzyste od 1 do 3, nr parzyste od 2 do 8 i 16; Duchnicka nr nie-

parzyste od 51 do 55; Duchnicka nr parzyste od 44 do 60; Gołaszewska nr 1, 

1a i 2; Nizinna nr nieparzyste od 1 do 47 i 47a; Nizinna nr parzyste od 2 do 54a; 

Poznańska nr nieparzyste od 243 do 347; Poznańska nr parzyste od 376 do 468; 

Południowa nr parzyste od 2 do 48; Umiastowska nr nieparzyste od 1 do 41; 

Wspólna nr nieparzyste od 1 do 15; Stokrotki

Szkoła Podstawowa Nr 2 w 

Ożarowie Maz., ul. Lipowa 11

12 Józefów - ulice: Fabryczna; Kasztanowa; Lipowa;

Płochocin Płd. - ulice: Długa; Lipowa; Mazowiecka; Mostowa; Ogrodowa; Party-

zantów; Przemysłowa; Szeroka nr nieparzyste od 1 do 17; Szeroka nr parzyste od 

2 do 18; Zabytkowa; Zwierzyniecka; Łokietka; Urocza;

Wolica - ulice: Dębowa; Lipowa; Ogródkowa; Radosna; Rokicka; Za Lipami; 

Jesionowa

Szkoła Podstawowa

w Płochocinie, ul. Lipowa 3

13 Płochocin Płn. - ulice: 1 Maja; 22 Lipca; Chopina; Dworcowa; Józefowska; Kole-

jowa; Parkowa; Rynkowa; Szeroka nr nieparzyste od 19 do 29; Szeroka nr parzyste 

od 20 do 36; Słowackiego; Warszawska nr parzyste od 2 do 40; Wiśniowa; Świę-

cicka nr parzyste od 2 do 56; Łąkowa

Szkoła Podstawowa

w Płochocinie ul. Lipowa 3

14 Domaniewek I - ulica Południowa nr nieparzyste od 1 do 71;

Gołaszew - ulice: Domaniewska nr parzyste od 10 do 14; Gołaszewska nr niepa-

rzyste od 3 do 19; Południowa nr nieparzyste od 73 do 99; Wspólna nr nieparzy-

ste od 17 do 19; Wspólna nr parzyste od 2 do 18; Długa nr parzyste od 58 do 66; 

Długa nr nieparzyste od 45 do 57; Rzeźbiarska;

Koprki - ulice: Jaśminowa; Nizinna nr parzyste od 56 do 66; Poznańska nr parzy-

ste od 470 do 506; Rataja nr parzyste od 2 do 6;

Michałówek - ulice: Michałowska nr nieparzyste od 87 do 109; Michałowska 

nr parzyste od 92 do 116; Poznańska nr parzyste od 508 do 548; Rataja nr niepa-

rzyste od 1 do 5;

Płochocin Wieś - ulice: Akacjowa; Gołaszewska; Michałowska nr parzyste od 34 

do 68; Poznańska nr nieparzyste od 349 do 485; Poznańska nr parzyste od 550 

do 648; Stołeczna nr nieparzyste od 1 do 211; Stołeczna nr parzyste od 2 do 198; 

Święcicka nr nieparzyste od 1 do 91;

Wolskie - ulice: Górna; Malinowa; Michałowska nr nieparzyste od 31 do 85; 

Michałowska nr parzyste od 70 do 90; Wolska nr nieparzyste od 3 do 13; Wolska 

nr parzyste od 4 do 14

Caterpillar Logistics Services 

Polska w Ołtarzewie

ul. Poznańska 345

15 Obwód odrębny:
Dom Opiekuńczo Leczniczy w Pilaszkowie

Dom Opiekuńczo Leczniczy 

w Pilaszkowie, ul. Nowowiej-

ska 137
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Z ŻYCIA GMINY

72. rocznica Bitwy Ołtarzewskiej
W dniu 9 września 2011 r. na Cmentarzu Żołnierzy 

Września 1939 w Ołtarzewie odbyła się uroczystość upa-

miętniająca 72. rocznicę Bitwy Ołtarzewskiej, 

jednej z najkrwawszych i najbardziej dramatycznych 

potyczek kampanii wrześniowej.

W uroczystości wzięli udział, obok Burmistrza Ożarowa Mazo-

wieckiego Pawła Kanclerza i Przewodniczącej Rady Miejskiej 

Blanki Jabłońskiej, przedstawiciel Komisji Obrony Narodowej 

pani poseł Jadwiga Zakrzewska, Starosta Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego Jan Żychliński, radni miejscy i powiatowi, 

kombatanci z terenu gminy, przedstawiciele duchowieństwa, 

nauczyciele z młodzieżą szkolną i harcerzami oraz mieszkańcy                     

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. 

 Obecność Kompanii Honorowej Wojska Polskiego pod-

kreśliła patriotyczny i podniosły charakter tego święta. 

 Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem okoliczno-

ściowym Burmistrza, w którym wyraził głęboki szacunek dla 

bohaterów kampanii wrześniowej: „…Tutejszy cmentarz jest 
miejscem wiecznego spoczynku dla 996 polskich oficerów i żołnie-
rzy, którzy za wierność wojskowej przysiędze i Ojczyźnie zapłacili 
cenę najwyższą – cenę własnego życia.

 Patrząc z perspektywy upływających lat nie sposób objąć ro-
zumem ogromu wysiłku, poświęcenia i heroizmu polskich żołnie-
rzy. Można za to objąć ich wszystkich odrobiną zadumy, refleksji 
i cichej modlitwy. A nade wszystko winniśmy im pamięć i wdzięcz-
ność. Wdzięczność za to, że własną krwią pisali podręcznik nowej 
historii Rzeczpospolitej, za to, że wskazywali potomnym, że god-
ność i honor to nie słowa niemodne i nic nie znaczące. Dla nich 
znaczyły tyle, co wybór między życiem a śmiercią. I tego wyboru 
dokonali - dla Polski, dla nas wszystkich. 
 Przeżywamy dziś wszyscy swoistą lekcję historii. Nie słychać 
strzałów i świstu kul, nie słychać krzyków i jęków konających żoł-
nierzy. Jest tylko przejmująca cisza i szum wiatru wśród drzew. Ale 
tych 996 poległych jest razem z nami – niemi strażnicy prawdy 
historycznej, często bezimienni lecz bohaterscy…”
 Następnie Proboszcz parafii NMP Królowej Apostołów 

w Ołtarzewie ks. Jacek Smyk wspólnie z uczestnikami uroczy-

stości odmówił modlitwę za poległych, przeprowadzono apel 

poległych, złożone zostały wieńce pod tablicą żołnierzy pole-

głych w bitwie. Na zakończenie uroczystości w ciszy i zadumie 

wysłuchano utworu na trąbce „Śpij Kolego”.
UMiG

zdjęcia znajdują się na okładce „Informatora”

Relacja z VIII biegu „Pożegnanie wakacji ” 
i Pikniku Rodzinnego

W tradycyjnym terminie, a więc w pierwszą sobotę 

września, odbył się VIII bieg „Pożegnanie wakacji”.

Bieg zorganizowany był przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spół-

dzielni Mieszkaniowej OŻARÓW oraz Zarząd Osiedla RSM 

Bloki, w którym mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Oża-

rów Mazowiecki oraz pracownicy firm, mających siedziby na 

terenie naszej gminy. 

 Patronat honorowy nad tym biegiem objęli: Burmistrz Oża-

rowa Mazowieckiego – Paweł Kanclerz oraz Starosta Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński, natomiast pa-

tronat medialny sprawowali: Express Wieczorny, lokalny por-

talik internetowy www.ozarow.maz.pl oraz telewizja kablowa 

STANSAT. 

 Tym razem bieg był wyjątkowy, gdyż zgromadził rekordo-

wą liczbę uczestników i odbywał się w 50. rocznicę powstania 

Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW, największej spółdzielni 

mieszkaniowej w Ożarowie Mazowieckim. 

 Dużą atrakcją tej ciekawej imprezy, cieszącej się coraz więk-

szą popularnością, był Piknik Rodzinny zorganizowany z inicja-

tywy Burmistrza – Pawła Kanclerza i całkowicie sfinansowany 

przez gminę.

 Już od wczesnych godzin porannych, zapowiadających 

bardzo dobrą pogodę, rodzice wraz ze swoimi pociechami 

tłoczyli się w biurze spółdzielni, gdzie mieściło się biuro za-

wodów, aby dokonać zapisu do biegów. Tym razem pogoda 

sprzyjała przez cały dzień i na starcie stanęła rekordowa liczba 

166 zawodników, przy czym najmłodszy zawodnik liczył 2 lata, 

a najstarszy - 64.

 Biegi odbyły się na tradycyjnej trasie wiodącej ulicami osie-

dla spółdzielni, a najmłodsi rywalizowali na uroczym osiedlo-

wym boisku, posiadającym bezpieczną sztuczną nawierzchnię. 

We wszystkich biegach toczyła się zacięta rywalizacja spor-

towa. Szczególnie pasjonujące zmaganie odbyło się w biegu 

mężczyzn na dystansie 1600 metrów, w którym bardzo cenną 

nagrodę ufundowała firma WACKER NEUSSON z Ołtarzewa. 

 Rywalizacja odbywała się na dystansach dostosowanych 

do wieku zawodników, którzy zostali podzieleni na wiele kate-

gorii wiekowych, aby mogli oni biegać z rywalami o zbliżonych 

możliwościach fizycznych. Jak zwykle największą frekwencją 

cieszyły się biegi dla najmłodszych, którzy biegli do upadłego, 

nie zważając na żadną taktykę. Niektórzy z nich byli co nieco 

stremowani, lecz jest nadzieja, że za rok będą już odważniejsi 

i będą rywalizować o najwyższe trofea. 

Zwycięzcami biegów zostali w kategoriach:
• Dziewczynki do 4 lat: 

 1. Małgorzata Tabaka 

 2. Ola Sado 

 3. Klaudia Schulz

• Chłopcy do 4 lat:
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 1. Aleksander Chmielewski 

 2. Mikołaj Szczęsny 

 3. Jan Bieńkowski

• Dziewczynki 5-6 lat:

 1. Justyna Markowska 

 2. Zofia Perkowska 

 3. Anna Gajda

• Chłopcy 5-6 lat:

 1. Jakub Sandomierski 

 2. Dominik Fus 

 3. Mikołaj Korzan

• Dziewczynki 7-8 lat:

 1. Ola Andrzejczak 

 2. Agata Płatek 

 3. Weronika Tabaka

• Chłopcy 7-8 lat:

 1. Jakub Adamski 

 2. Mateusz Potrzebowski 

 3. Sebastian Olędzki

• Dziewczynki 9-10 lat:

 1. Dominika Gołasiewicz 

 2. Paulina Jagodzińska 

 3. Julia Ryng

• Chłopcy 9-10 lat:

 1. Mikołaj Pol 

 2. Michał Piestrzywski 

 3. Kacper Fiszlak

• Dziewczynki 11-12 lat: 

 1. Jagoda Kwiatkowska 

 2. Anna Grasewicz 

 3. Maja Komorowska

• Chłopcy 11-12 lat:

 1. Szymon Kołodziej 

 2. Michał Maciejewski 

 3. Piotr Dąbrowski

• Dziewczynki 13-15 lat: 

 1. Zofia Zwierzchowska 

 2. Natalia Sęk 

 3. Kalina Trojan

• Chłopcy 13-15 lat:

 1. Adrian Zwierzyński 

 2. Kacper Chmielewski 

 3. Krzysztof Koprzak

• Dorośli - kobiety:

 1. Ewelina Zwierzyńska 

 2. Renata Goszczyńska 

 3. Agnieszka Potrzebowska

• Dorośli - mężczyźni: 

 1. Bartosz Kwiatkowski 

 2. Kacper Jaworski 

 3. Jerzy Malinowski

 Triumfatorzy biegów, wskakujący na tradycyjne żółte po-

dium, ustawione na dużym podeście wykonanym jak zwykle 

perfekcyjnie przez firmę PERI – pomagającą nam przy wszyst-

kich dotychczasowych biegach, otrzymywali z rąk organiza-

torów oraz Burmistrza i Starosty okolicznościowe medale 

oraz nagrody rzeczowe ufundowane dzięki hojności naszych 

sponsorów, wśród których były następujące firmy: Anek, Ap-

teka mgr Jwony Jabłońskiej, Bricoman, Decathlon Reduta, JPG-

-Redriders, Komograf, PERI, sklep rowerowy w Ożarowie przy 

ul. Poznańskiej 282, Stansat, Wacker Neusson, Warszawski Rol-

no-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze.

 Jak zwykle nie zabrakło na naszej imprezie bardzo dobrej 

grochówki przyrządzonej przez naszych przyjaciół - ożarow-

skich mistrzów gastronomii, którzy przyrządzają ją nie gorzej 

niż kucharze wojskowi. O podniebienia zawodników i gości 

mogliśmy zadbać dzięki ofiarności firm: Baccara, sklepu osie-

dlowego Truskaweczka i Targ Ban.

 Po uroczystości dekoracji, prezes Spółdzielni Mieszkanio-

wej OŻARÓW przedstawił zarys 50-letniej historii Spółdzielni 

od chwili jej powołania do dnia dzisiejszego, prezentując jej 

rozwój oraz prezesów, którzy zarządzali nią z dobrym skutkiem 

w całym okresie istnienia. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 

- Paweł Kanclerz wręczył prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej 

Ożarów - Tadeuszowi Złotkowskiemu pamiątkową paterę, 

która znalazła honorowe miejsce w biurze Spółdzielni i stoi 

obok FELICJI. 

 Podczas prezentacji Spółdzielni przedstawiono zabawny 

wiersz autorstwa Jana Mikulskiego, wieloletniego członka Rady 

Nadzorczej, w którym autor zaprezentował, w tej nietypowej 

formie, historię Spółdzielni. 

 Po zakończeniu części oficjalnej poświeconej 50-leciu 

Spółdzielni rozpoczął się Piknik Rodzinny z wieloma atrakcja-

mi. Mali uczestnicy festynu mogli zajadać się watą cukrową, 

zjeżdżać na zjeżdżalni pneumatycznej, jeździć na karuzeli, 

oczywiście za darmo. Do tych atrakcji, a szczególnie do karu-

zeli ustawiały się długie kolejki. 

 W czasie trwania pikniku odbywały się liczne konkursy ro-

dzinne. W pierwszej kolejności rozstrzygnięto konkurs na do-

mowe ciasto, w którym jury pod przewodnictwem Burmistrza 

przyznało główną nagrodę pani Wandzie Cierpicy. Największą 

frekwencją cieszył się konkurs karaoke dla dzieci i młodzieży. 

Na zakończenie części pikniku skierowanego do dzieci i mło-

dzieży zagrał zespół disco polo MOCO.

 Ważną częścią Pikniku Rodzinnego, towarzyszącego VIII 

biegowi „Pożegnanie wakacji”, było 5 konkursów sportowych, 

w których mogły brać pary rodzinne składające się z dziecka 

oraz towarzyszącego mu rodzica lub opiekuna oraz zawodni-

cy indywidualni. 

W klasyfikacji rodzinnej zostały rozegrane:
• Wielobój sprawnościowy, w którym zwycięzcami została 

para Jan Matczak z ojcem Piotrem Matczakiem, na drugim 

miejscu uplasowali się Mikołaj Rudzik z tatą Robertem Rudzi-

kiem, a trzecie miejsce zajęła para Kacper Kanclerz z ojcem 

Szymonem Kanclerzem.

• Konkurs rzutów do kosza, w którym zawodnicy bardzo 

przeżywali swój start, zarówno dzieci jak i rodzice. Tym razem 

odbyło się bez dogrywki. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła 

para Tomasz Stolarski z tatą Robertem Stolarskim, przy czym 

syn Tomasz miał 4 celne trafienia na 5 wykonanych rzutów, 

drudzy byli Paulina Nosarzewska z ojcem Michałem Nosa-

rzewskim , a na trzecim miejscu uplasowali się Michał Pawlak 

z tatą Krzysztofem Pawlakiem.
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• Konkurs rzutów bulami, który został rozegrany na  pierw-

szym w gminie bulodromie, wykonanym staraniem Spółdziel-

ni Mieszkaniowej OŻARÓW, oddanym uroczyście do użytku 

przed rozpoczęciem zawodów. Zwycięzcami konkursu została 

para Karina Nosarzewska z kuzynką Natalią Sową, drugie miej-

sce zajęli Daniel Osiński z opiekunką Anną Mioduszewską, 

a na trzecim miejscu znaleźli się Michał Pawlak z kuzynką Ewą 

Bukowiecką.

W klasyfikacji indywidualnej odbyły się:

• Konkurs wyciskania odważnika, w który startowali męż-

czyźni. W tej konkurencji pierwsze miejsce zajął Henryk Kosz-

czuk, który wyprzedził Andrzeja Koprzaka oraz Jacka Pluciń-

skiego.

• Konkurs jazdy quadem, zorganizowany gratis przez pana 

Pawła Gontarczyka z Ołtarzewa, reprezentującego firmy JPG 

oraz REDRIDERS, organizującego zawodowo konkursy jazdy 

quadami. Konkurencja ta cieszyła się dużym zainteresowa-

niem młodzieży, która miała możliwość odbycia najpierw jazd 

treningowych, a następnie wzięcia udziału w poważnych za-

wodach, które wygrał Rafał Sobczak, a za nim uplasowali się 

Sylwester Wnuk oraz Natalia Sęk.

 Trzej najlepsi uczestnicy w każdej konkurencji sportowej zo-

stali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – Pawła Kanclerza. 

 Sporą atrakcją pikniku były pokazy Ochotniczej Straży Po-

żarnej z Ożarowa Mazowieckiego. Szczególnym zainteresowa-

niem publiczności cieszył się pokaz ratownictwa drogowego 

z finałowym pożarem samochodu, ugaszonym błyskawicznie 

przez naszych dzielnych ożarowskich strażaków. Przy okazji 

organizatorzy pragną podziękować członkom ożarowskiej 

Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy pomagają nam przy za-

bezpieczaniu tras w czasie wyścigu na rolkach oraz biegu.

 Atrakcyjną imprezę zakończyła „zabawa na dechach”, na 

której, przy bardzo dobrej muzyce, bawili się licznie dorośli. 

Uczestnicy tej potańcówki widzą potrzebę organizowania ta-

kich zabaw częściej niż raz do roku.

 Już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznym IX Bie-

gu, który jak zwykle odbędzie się w pierwszą sobotę września 

2012 roku. Liczymy, że z pomocą Burmistrza uda się zorgani-

zować także Piknik Rodzinny nie gorszy niż tegoroczny.

Zdjęcia z imprezy znajdują się na okładce „Informatora”

Rozstrzygnięcie konkursu edukacyjnego 
„Tam, gdzie mieszkam jest pięknie”       

W 2011 r. Gmina Ożarów Mazowiecki po raz kolejny 

zorganizowała konkurs „Tam, gdzie mieszkam jest pięknie”. 

Jego celem jest mobilizacja, poprzez współzawodnictwo, do 

większej dbałości o czystość i estetykę zagród wiejskich, po-

sesji, balkonów i ogródków przydomowych oraz tworzenie 

wzorców pozytywnie oddziałujących na społeczność.

 Komisja konkursowa, w wyniku przeprowadzonych lustra-

cji zgłoszonych obiektów, dokonała oceny w następujących 

kategoriach :

1. Zagroda wiejska

2. Posesja

3. Ogród przy wspólnocie mieszkaniowej

wg kryteriów: 

 walory artystyczne

 utrzymanie czystości i porządku, gospodarka odpadami

 przystosowanie obiektu do określonej funkcji

 dobór roślin

 oryginalność pomysłów

 nowatorskie rozwiązania. 

Laureatami konkursu w 2011 r. zostali:
Kategoria ZAGRODA WIEJSKA:

1. Beata i Waldemar Bzówka ze Święcic, 

 Izabela i Tomasz Jędrzejewcy z Koprek

2. Wiesława i Zbigniew Gołębiewscy ze Święcic

3. Jadwiga i Ryszard Morawscy z Ołtarzewa

Kategoria POSESJA:

1. Maria i Zbigniew Żołądek z Płochocina

 Lucyna i Jerzy Bieleccy ze Święcic

2. Barbara i Andrzej Góreccy z Ożarowa Mazowieckiego

3. Janina i Jacek Engelbrecht z Płochocina

Wyróżnienia otrzymali:

1. Narcyza Stańczuk z Domaniewka

2. Łukasz i Urszula Dękowscy z Ołtarzewa 

3. Robert i Justyna Nowakowscy z Ołtarzewa

4. Anna Kempska z Płochocina 

5. Katarzyna Perkowska z Wolskich

6. Andrzej Łuczak z Ożarowa Mazowieckiego

7. Irena Schumacher z Michałówka

8. Józefa i Mieczysław Marsla z Piotrkówka Małego

9. Bożena Skowrońska-Pocałuj i Piotr Pocałuj z Piotrków-

ka Małego

10. Alicja Kuczyńska z Szelig

11. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 2c: Władysław 
Palimąka; Regina Trawińska; Danuta Strzałba

 Nagrodami w konkursie były pamiątkowe dyplomy, cebul-

ki kwiatów i sprzęt ogrodniczy.

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a mieszkańców Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki zapraszamy do wzięcia udziału w ko-

lejnej edycji konkursu. 

 Do konkursu mogą zgłaszać się również osoby mieszkające 

na terenach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszka-

niowych, posiadające ukwiecone i zagospodarowane roślin-

nością balkony. 

 Zgłoszenia przyjmuje Wydział Środowiska i Rolnictwa, 

ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 

tel. 22 722 22 07 wewn. 235

Katarzyna Rykowska - Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zdjęcia zwycięskich obiektów znajduja się na okładce „Informatora”
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Konkurs wiedzy o BHP „Pracuj bezpiecznie” rozstrzygnięty
Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-

nego w Błoniu informuje, że, przy współpracy z Urzędem Mia-

sta i Gminy w Ożarowie Maz. oraz Mazowieckim Ośrodkiem  

Doradztwa Rolniczego, zorganizowała konkurs wiedzy o BHP 

podczas pracy rolniczej pod nazwą „Pracuj bezpiecznie” dla 

rolników, radnych i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich .

 Celem tego konkursu jest upowszechnianie wśród rol-

ników zasad bezpiecznej pracy, ochrony zdrowia, życia oraz 

uświadomienie zagrożeń w przypadku nieprzestrzegania za-

sad BHP w rolnictwie .

 Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród ufun-

dowanych przez KRUS Oddział Regionalny Warszawa i Urząd 

Miasta i Gminy w Ożarowie Maz. odbyło się 6 września 2011 

w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Maz.

I miejsce - Małgorzata Rutkowska z Duchnic

II miejsce - Edward Szczepaniak z Umiastowa

III miejsce - Danuta Gralak ze Święcic

wyróżnienie - Alicja Wrzosek ze Święcic.

 Serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu 

konkursu kierujemy do Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Maz., 

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jak również 

do uczestników konkursu i laureatów.                                                  

PT KRUS Błonie

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
29 września br. w sali widowiskowej Domu Kultury 

„Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim Burmistrz 

Paweł Kanclerz, w imieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczył 6 par 

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 Prezydent Bronisław Komorowski przyznał specjalny me-

dal parom, które przeżyły razem co najmniej 50 lat, Państwu: 

Halinie i Adamowi Feliciakom, 
Annie i Stanisławowi Jabłońskim, 
Annie i Bohdanowi Kacperkom, 
Janinie i Bogusławowi Liberadzkim, 
Helenie i Janowi Ostrowskim, 
Zofii i Henrykowi Zwolińskim.
 W uroczystości Złotych Godów wzięli również udział: Wi-

ceburmistrz Waldemar Roszkiewicz oraz Wiceprzewodniczą-

cy Rady Miejskiej Tadeusz Szmigiel.

 Jubileusz pożycia małżeńskiego tradycyjnie zaszczycił swo-

ją obecnością także ksiądz Jan Latoń, Proboszcz Parafii Miło-

sierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. 

 Jubilaci otrzymali od Burmistrza listy gratulacyjne, bukie-

ty kwiatów i pamiątkowe dyplomy, od księdza Proboszcza 

różańce oraz obrazki. Na uroczystość licznie przybyli najbliżsi 

odznaczonych: rodziny i sąsiedzi. Był tort weselny, szampan 

i gromkie „sto lat”. 

 Ze względu na długą procedurę zgłoszeniową, osoby, któ-

re mają w rodzinie lub wśród swoich znajomych pary obcho-

dzące w przyszłym roku 50. rocznicę zawarcia związku mał-

żeńskiego, prosimy o zgłaszanie jubilatów do Urzędu Stanu 

Cywilnego. 

 Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska jubilatów 

oraz odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński 

zawierany był w innej gminie.

Jolanta Dragan - Kierownik USC w Ożarowie Mazowieckim
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Data Organizator Wydarzenie Miejsce Szczegóły

7 października

godz. 10:00

Biblioteka 

Publiczna 

spotkanie z poetami: Anną Czachorowską, 

Bogdanem Bartnikowskim, Ireneuszem 

Schmidtem w ramach 40-ego Międzyna-

rodowego Festiwalu „Warszawska Jesień 

Poezji”

Biblioteka Publiczna wstęp wolny

8 października

godz. 14:00

Uczniowski 

Klub Sportowy 

NET

turniej tenisa ziemnego korty tenisowe przy 

pływalni miejskiej

19 października

godz.10:00

GOSiR zawody drugiej ligi pływackiej pływalnia miejska

22 października

godz. 15:00

Ożarowskie 

Towarzystwo 

Tenisowe

turniej tenisa ziemnego korty tenisowe przy 

pływalni miejskiej

zgłoszenia prosimy 

nadsyłać na adres 

tenis@ott-ozarow.

pl lub zgłaszać pod 

nr tel.: 602-20-18-80

23 października

godz. 16:30

Fundacja 

„Ave Patria”

koncert z okazji Dnia Liturgicznego Wspo-

mnienia Błogosławionego Jana Pawła II

Kościół pw. N.M.P. 

Królowej 

Apostołów 

w Ołtarzewie

wstęp wolny

KALENDARZ WYDARZEŃ NA TERENIE
MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI - PAŹDZIERNIK

WYDARZENIA CYKLICZNE

Data Organizator Wydarzenie Miejsce Szczegóły

w każdą sobotę o godz. 

10:00. 

(1, 8, 15, 22, 29 października) 

GOSiR liga piłki siatkowej hala sportowa 

przy SP nr 1

wstęp wolny

w każdą sobotę godz. 9:00 

(1, 8, 15, 22, 29 października)

Klub 

Sportowy „1”

Nordic walking pierwsze spotkanie 

odbędzie się na pływalni 

miejskiej 

(1.10.2011 godz. 9:00.)

bezpłatne dla osób 

powyżej 50 roku 

życia (program 50+)w każdą środę godz. 17:00. 

(5, 12, 19, 26 października)

Klub 

Sportowy „1”

ćwiczenia gimnastycz-

ne powiązane z Nordic 

walking

WYDARZENIA KULTURALNE

W niedzielę 2 października w Kościele Parafialnym 

pw. Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Maz. odbył się koncert 

w 67. rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego.

 

Koncert poprzedzony był uroczystym nabożeństwem w in-

tencji Ojczyzny. Piękną oprawę Mszy św. zapewnił Chór Mło-

dzieżowy im. F. Chopina z Sochaczewa pod dyr. Pani Iwony 

Niemyjskiej. Już pierwszy utwór - „Gaude Mater Polonia” - 

wprowadził słuchaczy w podniosły nastrój, zaś bardzo dobrze 

przygotowane, śpiewane fragmenty liturgii, sprawiły wiernym 

dużą satysfakcję. 

 Po Mszy św. wystąpił z powodzeniem Chór Mieszany 

i Dziecięcy „Artos” pod dyr. Pani Danuty Chmurskiej. 

 Sekcja dziecięca, której najmłodszy artysta liczył 5 lat, zo-

stała przyjęta entuzjastycznie. Chór wykonał pieśni okupa-

cyjne i powstańcze. Szczególne zainteresowanie słuchaczy 

wzbudziły dwa utwory: „Modlitwa harcerska” i, napisana na 

obczyźnie, „Modlitwa obozowa” - wykonana przez obydwa 

chóry. Akompaniował znakomity pianista-akompaniator Pan 

Andrzej Płonczyński. 

 Poszczególne pieśni były przeplatane wierszami, recytowa-

nymi przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 

z Janówki k/ Augustowa. 

 Na koncercie, jako honorowi goście, byli obecni: Wójt Ja-

nówki - Pan Eugeniusz Simson oraz Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej w Janówce - Pan Karol Czarniecki. 

 Koncert został zorganizowany przez Fundację „Ave Patria” 

przy współudziale Ks. Proboszcza Jana Latonia. Honorowy 

patronat obięli: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachod-

niego - Pan Jan Żychliński, Burmistrz Ożarowa Maz. - Pan 

Paweł Kanclerz, Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Blanka 

Jabłońska. 

Koncert w 67. rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego 
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W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

2 października - niedziela - godz. 13:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl „Leśna gratka 

Tadka i Władka”. Wstęp wolny.

 9 października – niedziela
Wybory parlamentarne.

16 października - niedziela - godz. 13:00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl „Korsarz”. 

Wstęp wolny.

23 października - niedziela - godz. 16:00 
Wieczorek taneczny dla seniorów - muzyka na żywo.

Wstęp 8 zł.

28 października - piątek - godz. 13:00-17:00 
Bezpłatne badania słuchu. 

Zapisy w DK „Uśmiech”, I piętro sala nr 109

30 października - niedziela - godz. 18:00
Wernisaż malarstwa Pana Piotra Romanowskiego. 

Wstęp wolny.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

2 października - niedziela - godz. 16:00
Wieczorek taneczny dla seniorów - muzyka na żywo. 

Wstęp 8 zł  

 9 października - niedziela - godz. 15:00
 Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Bajka kosmiczna, czyli bajka nie z tej ziemi”. 

Wstęp wolny.

15 października - sobota - godz. 8:00-13:30 
Spotkanie Związku Niewidomych „Dzień białej laski”.

16 października - niedziela - godz. 16:00
Wernisaż malarstwa Pani Heleny Baborskiej. 

Wstęp wolny.

23 października - niedziela - godz. 17:00
Monodram „Isadora Duncan - Kocham Taniec” 

połączony z koncertem akordeonowym. 

Wstęp wolny.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

WYDARZENIA SPORTOWE

W sobotnie przedpołudnie 17 września hala sportowa 

w Ożarowie Mazowieckim gościła sympatyków 

karate sportowego. 

W zawodach uczestniczyło blisko stu zawodników z ośmiu 

klubów Mazowsza, ale nie tylko: KATAI Mońki, SHOGUN Bia-

łystok, KAKIMU Warszawa, UKS 14 Warszawa, RENSEI Borzę-

cin, GROT Chynów, ATEMI Warszawa i UNSU Ożarów Maz. 

 Turniej był wzorowo przygotowany oraz przeprowadzony 

i, pomimo początku sezonu startowego, stał na przyzwoitym 

poziomie. Dużą pomoc w organizacji zawodów wykazało 

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Bur-

mistrz Ożarowa Mazowieckiego. Podziękowania należą się też 

dyrekcji GOSiR-u i rodzicom dzieci - w szczególności: p. Durmaj 

i p. Rudawskiemu. 

 Zawodnicy z Ożarowa Mazowieckiego zdobyli wiele me-

dali i pucharów, a Agata Boguska i Kamil Wojtkowski zostali 

najlepszymi zawodnikami turnieju, zaś UNSU Ożarów nalep-

szą drużyną! 

 Oto nasi medaliści: Monika Durmaj, Agata Boguska, 
Paulina Barszcz, Jan Wyrzykowski, Paweł Biernacki, Kamil 
Wojtkowski, Adrian Rudowski, Wiktor Michalski. 

Dziękujemy wszystkim za start 
i wielkie brawa dla medalistów!

Mistrzostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Karate 
o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

 Pod względem muzycznym i artystycznym koncert opra-

cowała Pani Danuta Chmurska. Słowo wstępne wygłosił Pre-

zes Fundacji „Ave Patria” Pan Piotr Białek. Podkreślił rolę dzieci 

i młodzieży jako kurierów w Powstańczej Poczcie Polowej, 

zwrócił też uwagę na dużą liczbę przybyłych na koncert pocz-

tów sztadarowych. 

 Koncert był pożyteczną i wzruszającą lekcją historii i pa-

triotyzmu, zwłaszcza, że te wartości nie są na ogół zbyt ekspo-

nowane w dzisiejszym szkolnictwie. 

 Należy podkreślić, że układ o zaprzestaniu działań wojen-

nych został podpisany w Dworku Państwa Rajchertów w Oża-

rowie Maz. 

 Fundacja „Ave Patria” dziękuje wszystkim Mieszkańcom 

Ożarowa Maz. za przybycie na koncert. Za pomoc przy or-

ganizacji koncertu szczególne podziękowania kierujemy do 

Studia Reklamy „Barocco” z Ożarowa Maz. oraz sponsorów: 

Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ożarowa Mazowieckiego.

Andrzej Milde
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Z EUROPĄ W TLE...

LOKALNI LIDERZY Z GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
Od kwietnia do sierpnia 2011 roku na terenie 

Ożarowa Mazowieckiego realizowany był projekt 

„Lokalni liderzy na start”.

Projekt finansowany był przez Unię Europejską ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego.

 Działania zaplanowane w projekcie miały na celu aktywiza-

cję oraz podniesienie skuteczności działania lokalnych liderów 

i organizacji pozarządowych.

 W projekcie wzięło udział 20 mieszkańców Gminy Ożarów 

Mazowiecki. Uczestnicy brali udział w szkoleniach oraz warsz-

tatach, które w całościowy sposób pozwolą im zapoznać się 

z praktycznymi oraz prawnymi aspektami działania ngo.

Program składał się z 9 modułów.

Trening kompetencji społecznych. Celem warsztatów było 

zapoznanie uczestników ze sposobami skutecznej komunika-

cji, negocjacji oraz podstawami umiejętności kierowniczych. 

W ramach zajęć zostały poruszone takie zagadnienia jak: ko-

munikacja interpersonalna, komunikacja werbalna i niewerbal-

na, aktywne słuchanie, komunikat „ja”, efekt synergii, style czy 

techniki negocjacyjne.

Zajęcia w centrum multimedialnym. Zajęcia miały na celu 

przybliżenie uczestnikom portali internetowych, które zawie-

rają praktyczne informacje na temat działalności ngo. Ponadto 

zaprezentowane były strony internetowe jednostek admini-

stracji publicznej, gdzie można znaleźć informacje dotyczące 

szkoleń, czy też rozmaitych konkursów, skierowanych właśnie 

do osób podejmujących działania lokalne. Dodatkowo uczest-

nicy poznali także strony kilku fundacji czy stowarzyszeń, które 

mogą wspomóc działalność organizacji pozarządowych.

Moduł prawny. Celem spotkania było przekazanie uczest-

nikom wiedzy na temat przepisów prawnych regulujących 

działalność organizacji pozarządowych. Zostały omówione 

najważniejsze akty prawne regulujące te kwestie. Status i dzia-

łalność organizacji pożytku publicznego, rodzaje organizacji 

oraz sposoby ich zakładania. Ponadto zostały przybliżone słu-

chaczom zasady współpracy administracji publicznej z ngo

Zarządzanie w organizacjach pozarządowych. Szkolenie 

miało na celu zapoznanie uczestników projektu „Lokalni lide-

rzy na start” z zasadami funkcjonowania i zarządzania organi-

zacjami pozarządowymi.

 Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z organizacyjno-praw-

nymi aspektami prowadzenia organizacji pozarządowej, zasa-

dami zarządzania personelem oraz motywowania personelu 

w organizacji. Zostały poruszone takie zagadnienia jak: zarzą-

dzanie czasem, współpraca z sektorem publicznym, mosty 

i bariery w komunikacji oraz zarządzanie projektami i finansa-

mi organizacji.

Pozyskiwanie dotacji zewnętrznych. Podczas szkolenia 

uczestnicy zapoznali się różnymi formami finansowania dzia-

łalności ngo’sów. Zostały przedstawione rozmaite fundusze 

istniejące w strukturach Unii Europejskiej.

 Dodatkowo odbyły się zajęcia warsztatowe w grupach, gdzie 

uczestnicy mieli za zadanie przygotować wnioski aplikacyjne.  

Przeciwdziałanie stereotypom w pracy społecznej. Uczest-

nikom zostały przedstawione definicje takich pojęć jak: ste-

reotyp, uprzedzenie czy dyskryminacja. Ponadto dowiedzieli 

się jakie są społeczno-kulturowe źródła wymienionych wyżej 

zjawisk.

 W trakcie zajęć przedstawione zostały także zagadnienia 

związane ze standardem minimum, jest to narzędzie zestan-

daryzowanej oceny wniosków w kontekście realizacji zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn.

 Na końcu prezentacja skupiła się na prawnych gwarancjach 

równości płci.

Wystąpienia publiczne i public relations. Podczas szkolenia 

prowadzący zajęcia, za pomocą praktycznych ćwiczeń, dawał 

uczestnikom projektu porady jak przygotowywać się do roz-

maitych wystąpień publicznych.

 Wykorzystano w tym celu techniki aktywnego uczenia się. 

Jednym z wielu ćwiczeń było przygotowanie przez każdego 

z uczestników 3 minutowego wystąpienia na dowolny temat. 

W trakcie prezentacji wybranego przez siebie tematu zosta-

li nagrani. Wszystkie nagrane wystąpienia zostały dokładnie  

omówione. Za sprawą nagrań, każdy uczestnik szkolenia miał 

okazję zobaczyć jak zachowuje się w trakcie wystąpień. Trener 

dał uczestnikom praktyczne wskazówki, dzięki którym mogą 

oni poprawić swoje błędy. Zostały przedstawione także frag-

menty nagrań z wystąpieniami osób publicznych.

Wyjazd do siedziby organizacji pozarządowej. Uczestnicy 

odwiedzili siedzibę Stowarzyszenia Centrum Wspierania Ak-

tywności Lokalnej CAL, ul. Podwale 13.

 W trakcie spotkania z przedstawicielem organizacji pa-

nią Agnieszką Matan, uczestnicy mieli okazję zapoznania się 

z  historią organizacji. Ponadto dowiedzieli się czym zajmuję się 

stowarzyszenie i jakie projekty w chwili obecnej prowadzi.

 Pani Agnieszka Matan zapoznała uczestników z projektem 

„Q-Ruch Sąsiedzki”, którego jest koordynatorem. Więcej na te-

mat projektów i programów na stornie: http://blog.cal.org.pl/
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 Spotkanie posłużyło jako platforma do wymiany doświad-

czeń, a także jako dostarczenie uczestnikom unikalnej wiedzy, 

na temat problemów związanych z aktywnością społeczną 

oraz sposobów ich rozwiązywania. Spotkanie wpłynie na pod-

niesienie poziomu kompetencji lokalnych liderów, co z pewno-

ścią zaowocuje wzrostem aktywności obywatelskiej w gminie.

 Spotkanie podsumowujące odbyło się z udziałem przed-

stawicieli Urzędu Miasta i Gminy. Omówiono zasady tworze-

nia i konsultowania programów współpracy oraz otwartych 

konkursów ofert.

 Więcej informacji na temat projektu: 

www.lokalni-liderzy-na-start.ozarow-mazowiecki.pl

Jolanta Kołodyńska UMiG
Agata Kobylińska - koordynator projektu

INFORMACJE, ROZMAITOŚCI

OGŁOSZENIE o II przetargu na sprzedaż nieruchomości
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza II prze-

targ ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stano-

wiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, poło-

żonej w Gminie Izabelin, obrębie Izabelin, przy ul. Prądzyńskie-

go, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 282, o powierzchni 

1800 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, 

księga wieczysta nr WA1M/00438676/2.

 Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

 Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin, 

symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych. 

Działka ta uzyskała zgodę Wydziału Rolnictwa Urzędu Mia-

sta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 1990 roku l.dz. RLŻ.

V.7013/I/141/90 na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na 

cele nieleśne, przy czym maksymalna powierzchnia podlega-

jąca wyłączeniu nie może przekraczać 400 m2.

 Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, 

w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych 

zobowiązań.

 I przetarg na zbycie tej nieruchomości, zakończony z wyni-

kiem negatywnym, przeprowadzony został 28 czerwca 2011 r.

Cena wywoławcza – 1 488 000 zł brutto (cena zawiera po-
datek od towarów i usług)
Minimalna kwota postąpienia – 14 880 zł
Wadium – 74 400 zł
 Przetarg odbędzie się dnia 7 października 2011 roku, 
o godz. 10:00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Po-
znańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek 
Starostwa.
 Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Po-

wiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowiec-

kim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Staro-

stwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Warszawski Bank Spółdzielczy
Oddział w Starych Babicach

26 8015 0004 0037 9106 2030 0005
w terminie do dnia 3 października 2011 r. (w przypadku płat-

ności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na ra-

chunek bankowy).

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem 
przelewu lub wpłaty oraz z dowodem osobistym.
 Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiadomi 

uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i termi-

nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawie-

dliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Za-

rząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego może odstąpić od 

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Go-

spodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 

pok. nr 8, 103 i 110 (budynek służby geodezyjnej), 

tel. kom. 796 861 692, 

tel. 22 733 73 61, 22 733 73 46, 22 733 73 45.

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

 Szukamy domu dla 6-miesięcznej suni maści moręgo. 

Jak dorośnie będzie średniej wielkości psem. Mała jest bardzo 

energiczna, lubi zabawy i bieganie. Jest bezkonfliktowa do in-

nych zwierząt, kocha ludzi. Tel. 506-403-514.

 Wesołek trafił do schroniska pogryziony przez inne psy 

i jego rokowania były bardzo złe, ale pies tak kocha życie, że 

wygrał tę walkę. Od niedawna Wesołek ma zdiagnozowa-

ną jaskrę. Na dzień dzisiejszy jest to początek choroby i pies 

przyjmuje krople, co będzie konieczne do końca życia. Bardzo 

prosimy o dom dla Wesołka, nie pozwól mu żyć z chorobą 

w schronisku, nie czekaj - zaadoptuj. Tel. 784-566-676.

 Piękna, młoda i przesympatyczna amstaffka, która trafiła 

do nas w połowie lipca. Jest niezwykle kontaktowa i przyjaciel-

ska, lubi towarzystwo człowieka. Uwielbia ruch i długie spcery. 

Puma powinna trafić do domu bez innych zwierząt i małych 

dzieci. Puma na dzień dzisiejszy mieszka w schronisku w Mi-

lanówku i czeka tam na swojego nowego właściciela. Osobą 

prowadzącą adopcję jest Ania - 784 566 676.

 Szukamy domu dla małego rudego, wesołego, czystego, 

o bardzo łagodnym usposobieniu Rudzika. Psiak waży zaled-

wie ok. 5 kg, bardzo lubi głaskanie i dzieci. Idealnie nadaje się 

do bloku ma ok. 1,5 roku. Tel. 507-415-468 po 16:00.

 Potrzebny dom od zaraz dla ok. 3-letniego mix owczarka 

niemieckiego z przykurczem tylnich łap. Wada ta nie sprawia 

mu problemu z bieganiem i chodzeniem. Najwidoczniej był 

trzymany w małym kojcu. Szarki to wspaniały, bardzo sympa-

tyczny i kochany pies. Obecnie przebywa w domu tymczaso-

wym. Tel. 507-415-468 po 16:00

 Na nowe domy czekają dwie 5-miesięczne siostry. Sunie są 

odrobaczone i zaszczepione, posiadają mikroczipy. Jak doro-

sną będą niedużymi psami. Tel. 506-403-514.

 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.

 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.

 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.

 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.

SARARUDZIK

SUCZKA - SZCZENIAK

NORA SUCZKA  MORĘGO
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Od września do grudnia bieżacego roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej realizuje projekt „Umiejętności społeczne alterna-

tywą na życie bez przemocy” współfinansowany przez Mini-

sterstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 W ramach projektu przeprowadzona będzie diagnoza pro-

blemu przemocy rówieśniczej w gminie, opracowane będą jej 

wyniki, a następnie podjęte będą działania w zakresie pomocy 

terapeutycznej i socjoterapeutycznej. 

 I tak: od pażdziernika do końca grudnia funkcjonował bę-

dzie punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy (praca indywidu-

alna) i osób mających kontakt ze środowiskami zagrożonymi 

przemocą.

W szkole podstawowej w Płochocinie, w Święcicach i w Ołta-

rzewie prowadzone będą warsztaty terapeutyczne dla dzieci 

i młodzieży (oparte na TZA) uczące umiejetności radzenia so-

bie z agresją i promowania pozytywnych zachowań.

 Przeprowadzone będą także warsztaty dla rodziców i wy-

chowawców.

 Projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej 

dotyczącej zagrożeń wynikających z przemocy, naukę umie-

jetności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i promowanie 

prawidłowych wzorców wychowawczych w rodzinie.

Bożena Wronikowska - kierownik OPS w Ożarowie Mazowieckim

STOP PRZEMOCY!
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Poszukuję Pani do opieki 
nad dwojgiem dzieci w Broniszach - kilka godzin dziennie. 

Wymagania: doświadczenie, cierpliwość i kreatywność. Mile widziany własny samochód. 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numer telefonu: 604 63 18 19

Dam pracę, szukam pracy

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach 
zatrudni dynamiczną osobę na stanowisko

Doradca Klienta
w filii Banku w Broniszach

Profil kandydata: 
• minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w banku,
• dobra znajomość zagadnień depozytowych
 i kredytowych, 
• umiejętność nawiązywania kontaktów, 
• samodyscyplina i doskonała organizacja pracy, 

  Oferujemy: 
• pracę w banku z wieloletnią tradycją, 
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 
• atrakcyjne wynagrodzenie, 
• możliwość rozwoju i awansu w ramach 
 struktury firmy, 
• pakiet medyczny

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji 
na adres: bank@mbsbank.pl

Prosimy o dopisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w procesie rekrutacji. (Ustawa z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz.U. nr 133 Poz. 883)”

PARODONTOZA jest po próchnicy najczęstszą przyczyną wi-

zyt w gabinecie stomatologicznym. Choroba ta atakuje tkanki 

otaczające zęby, czyli dziąsła i kość wyrostków zębodołowych 

(te fragmenty szczęki i żuchwy, w których są osadzone zęby). 

Powoduje ich stan zapalny i zanik. Wachlarz objawów jest 

dość szeroki, poczynając od subtelnego obnażenia szyjek zę-

bowych aż do silnego rozchwiania całych zębów prowadzą-

cego do ich utraty.

 Charakteryzuje się na ogół widocznym przekrwieniem 

dziąseł i nierzadko wysiękiem ropnym. Zdarza się, że takie ob-

jawy mogą mieć zupełnie inną przyczynę (np. niektóre cho-

roby ogólnoustrojowe) dlatego warto jak najwcześniej skon-

sultować je z dentystą. Niestety, w naszym społeczeństwie 

sprawa ta jest bagatelizowana i wizyta u stomatologa bywa 

mocno spóźniona. 

 „Niech mi Pani wyrwie wszystkie zęby, bo się ruszają i zrobi 
sztuczne!” błagają zdesperowani pacjenci – ale nie zdają sobie 

sprawy o co proszą. 

 Większość z nich myśli, że proteza rozwiąże ich problem 

do końca życia. Jakże się mylą! Wczesne usunięcie zębów do-

prowadza do szybkiego zaniku tzw. podłoża protetycznego 

tzn. kości i dziąseł. Nowa proteza po pewnym czasie traci sta-

bilność, zaczyna wypadać lub pękać.

 Pacjentom zapadają się policzki i warga pod nosem. 

W młodym wieku wyglądają na starców. Dlatego stomatolo-

dzy odwodzą od takich drastycznych rozwiązań i proponują 

inne, pozwalające zachować, w miarę możliwości, jak najwię-

cej własnych zębów pacjenta.

 „Dlaczego krwawią mi dziąsła i mam przykry zapach z ust?” 
To kolejny poważny problem, z którym  zwracają się pacjenci. 

Przyczyną są na ogół wieloletnie zaniedbania higieniczne: za-

legający kamień i osad z powodu nieprawidłowego czyszcze-

nia, nie zgłaszanie się  na wizyty kontrolne, które pozwoliłyby 

profesjonalnie oczyścić zęby. Innymi przyczynami mogą być 

również głęboka próchnica lub nieprawidłowo założone wy-

pełnienie, nawisające i powodujące powstanie kieszeni przy-

zębnych jak również stare uzupełnienia protetyczne (mostki, 

protezki), które nie dość, że nie spełniają już swojej funkcji, to 

jeszcze szkodzą.

 Takich pacjentów obejmuje się troskliwą opieką pod jed-

nym warunkiem: że chcą współpracować z lekarzem i rygo-

rystycznie wykonywać jego zalecenia. Ta współpraca to 80% 

sukcesu w leczeniu paradontopatii. 

 Lekarz oczyści zęby na 1-3 wizytach. Pacjent musi zasto-

sować się do ostrego reżimu higienicznego, stosować zabie-

gi (płukanki, maści, leki), często zmienić sposób odżywiania. 

Lekarz unieruchomi rozchwiane zęby przy pomocy specjal-

nej szyny lub w inny sposób, a pacjent musi zastosować do-

datkowe instrumentarium do czyszczenia zębów i przyzębia 

(szczotki międzyzębowe, irygatory, specjalne nici).

 Lekarz czasami musi przeprowadzić zabieg na przyzębiu, 

przeleczyć niektóre zęby kanałowo, zastosować techniki rege-

nerujące ubytki kości, a to wymaga od pacjenta częstych wizyt 

i – niestety – poniesienia większych kosztów.

 Jeśli jednak wspólnymi siłami uda się zatrzymać postępują-

cą  paradontozę, to można zastosować nowoczesną protetykę 

i zęby znów będą wyglądały wspaniale.

Mirella Kowalczyk

W zdrowym ciele... PARODONTOZA
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POLICJA, OSP

Jeśli potrzebujesz wsparcia, pomocy psychologicznej - 

przyjdź!

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 -16:00

   - konsultacje indywidualne
   - konsultacje małżeńskie
   - konsultacje rodzinne
   - poradnictwo 

Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165, II pietro

tel. 22 722 26 73, e-mail: opsozarow@wp.pl

ZAPRASZAMY
Psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej

INFORMACJA 
Ożarowskiego Towarzystwa Tenisowego

Ożarowskie Towarzystwo Tenisowe zaprasza wszystkich 

sympatyków tenisa na turniej tenisowy.

Turniej odbędzie się w dniu 22.10.2011 o godzinie 15:00 

na kortach krytych przy pływalni miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim.

Turniej rozgrywany będzie w grupach wiekowych. Zgłoszenia 

proszę przesyłać na adres tenis@ott-ozarow.pl lub dzwonić 

na numer 602-20-18-80.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony

 www.ott-ozarow.pl

Optimal Pascal

Obsługa firm w zakresie:
• BHP
• ochrony przeciwpożarowej
• technicznej obsługi obiektów.
• szkolenia BHP, Ppoż
• ocena ryzyka zawodowego
• reprezentowanie pracodawców podczas kontroli 
PIP, Sanepid, Państwowej Straży Pożarnej
• tworzenie procedur w zakresie bezpieczeństwa, 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Kontakt:
Tel.  601-445-865

www.optimal-pascal.pl
e-mail: biuro@optimal-pascal.pl

R E K L A M A

INFORMACJA 
UKS OŁTARZEW

Uczniowski Klub Sportowy Ołtarzew 

ogłasza nabór dziewcząt do sekcji piłki siatkowej 

oraz chłopców do sekcji piłki nożnej. 

Szczegółowe informacje na stronie 

www.uksoltarzew.ubf.pl
Zgłoszenia do sekcji siatkarskiej prosimy kierować pod numer 

telefonu 602-20-18-80, a do sekcji piłki nożnej pod numer 

telefonu 691 412 085.

Zarząd UKS Ołtarzew

26 sierpnia 
Odpowiedzą za kradzież artykułów war-
tych około 1,6 tys. złotych
Policjanci z Ożarowa Maz. przedstawili za-

rzuty kradzieży Tomaszowi K. i Norbertowi 

W. Mężczyźni z dwóch miejscowych skle-

pów ukradli artykuły chemiczne o łącznej 

wartości około 1,6 tys. zł. Zostali zatrzymani przez funkcjona-

riuszy w pościgu po tym, gdy o zdarzeniu powiadomiła ich 

właścicielka jednego ze sklepów. Mieszkańcy Sochaczewa byli 

pod wpływem alkoholu. Mieli od 0,35 do 2,1 promila alkoholu 

w organizmie.

29 sierpnia
Areszt za usiłowanie rozboju na młodej kobiecie
Policjanci z Ożarowa Maz., po podjętym pościgu, zatrzymali 

31-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna usiłował dokonać 

rozboju na młodej mieszkańce gminy. 

 Jak ustalili mundurowi, do kobiety podszedł nieznany jej 

mężczyzna, który złapał ją za szyję, zakrył usta i zaczął przydu-

szać, a następnie usiłował jej ukraść torebkę. Pokrzywdzonej 

udało się wezwać pomoc, z którą przybyli mieszkańcy pobliskie-

go bloku. Mężczyzna uciekł. Kilkanaście minut później sprawca 

był już w rękach policjantów. Badanie alkomatem wykazało, że 

był nietrzeźwy. Miał 1,6 promila alkoholu w organizmie.

30 sierpnia 
Z sądowym zakazem, bez dowodu rejestracyjnego i OC
Kierowcę forda zatrzymali do kontroli drogowej policjanci 

z Ożarowa Maz. Szybko okazało się, że mężczyzna nie powi-

nien wsiadać za kierownicę auta. Zgodnie z orzeczeniem sądu 

obowiązywał go do 2012 roku zakaz prowadzenia pojazdów. 

Teraz za czyn, którego się dopuścił, odpowie przed sądem. 

Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 

Podczas kontroli mężczyzna nie posiadał również dowodu re-

jestracyjnego pojazdu i polisy OC.

Policja
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1 września 
Przyznał, że żadnego włamania nie było
Mieszkaniec Ożarowa Maz. złożył zawiadomienie o kradzie-

ży radia samochodowego o wartości 2,3 tys. złotych. Podczas 

czynności policjanci nie dali wiary jego zeznaniom i ustalili, że 

nie doszło do przestępstwa. Wtedy „pokrzywdzony” oświad-

czył, że sam wyjął radio z samochodu, a kradzież zgłosił, bo 

liczył na odszkodowanie. 

5 września 
Policjanci pomogli upojonej alkoholem nastolatce
Policjanci z Ożarowa Maz. pomogli upojonej alkoholem 17-

-latce. Nieprzytomna dziewczyna, dzięki szybkiej interwencji, 

znalazła się w szpitalu z podejrzeniem zatrucia alkoholowego. 

 Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom 

i młodzieży, policjanci regularnie prowadzą działania pre-

wencyjne skierowane zarówno do najmłodszych, ale także 

do dorosłych mieszkańców powiatu. Funkcjonariusze często 

kontrolują miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży, w celu 

zapobiegania sięganiu po papierosy, alkohol, czy narkotyki.

Sprawdzają też punkty handlowe pod kątem dostępu osób 

niepełnoletnich do używek. 

Policjanci przypominają:
• nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych, zwłaszcza 

w środkach komunikacji lub w dyskotekach 

• miej świadomość, że każdy rodzaj alkoholu działa na or-

ganizm tak samo, znosząc kontrolę świadomość zachowania 

i opóźniając reakcję,

• będąc pod wpływem alkoholu narażasz się na ryzyko sta-

nia się ofiarą przestępstwa lub jego sprawcą.

• pamiętaj, że posiadanie nawet najmniejszej ilości narkoty-

ku jest prawnie zakazane,

• o pojawieniu się narkotyków powiadamiaj opiekuna lub 

osobę dorosłą

• skontaktuj się z policjantem.

7 września 
Niewybuch na placu budowy
Dyżurny komisariatu w Ożarowie Maz. otrzymał zgłoszenie 

o niewybuchu ujawnionym przez pracownika na placu bu-

dowy. Policjanci natychmiast udali się na interwencję i zabez-

pieczyli miejsce zdarzenia. O znalezionym niewybuchu zostali 

powiadomieni saperzy Wojska Polskiego, którzy zdetonują go 

na poligonie. Policjanci przypominają, aby o każdym takim 

przypadku od razu powiadamiać służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo publiczne. Należy pamiętać, żeby nie doty-
kać i nie próbować demontować żadnego wybuchowego 
znaleziska. W każdej takiej sytuacji policjanci bezzwłocznie 

wzywają na miejsce patrol saperski. 

9 września 
Rowerzysta miał 1,7 promila alkoholu
Policjanci z Ożarowa Maz. zatrzymali do kontroli drogowej ro-

werzystę. Podczas podjętej interwencji mundurowi sprawdzili 

stan trzeźwości mężczyzny. Szybko okazało się, że wcześniej 

spożywał alkohol. Badanie wykazało, że miał 1,7 promila alko-

holu w organizmie. 

9 września
Ukarany za próbę wręczenia łapówki
Dyżurny komisariatu w Ożarowie Maz. otrzymał zgłoszenie 

o kolizji drogowej. Jak ustalili policjanci Robert F., wykonując 

manewr cofania, zderzył się z zaparkowanym samochodem. 

Mężczyzna miał 2,3 promila alkoholu we krwi. Podczas prze-

prowadzanych przez policjantów czynności, zwrócił się do 

funkcjonariuszy z propozycją „załatwienia tej sprawy inaczej”, 

po czym wyjął z portfela 140 złotych.

 Funkcjonariusze za wręczenie korzyści majątkowej w za-

mian za odstąpienie od czynności służbowych zatrzyma-

li mężczyznę. W tym momencie 35-latek zaczął znieważać 

mundurowych. Prokurator zastosował wobec Roberta F. śro-

dek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

19 września 
Odpowie za znieważenie funkcjonariuszy
Policjanci z Ożarowa Maz. przedstawili mieszkańcowi gminy 

zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych. Artur S., 

wyzywając słowami wulgarnymi, znieważył policjanta i straż-

nika miejskiego. Badanie alkomatem wykazało, że 41-latek 

spożywał wcześniej alkohol. 

26 września
Zgłosił kradzież, był poszukiwany
Policjanci z Ożarowa Maz. zostali wezwani na interwencję 

do jednego z warsztatów samochodowych na terenie gminy, 

gdzie doszło do kradzieży. Podczas podjętych czynności funk-

cjonariusze ustalili, że jeden z pracowników, na szkodę którego 

sprawca skradł telefon, był poszukiwany przez sąd listem goń-

czym. Po wykonanych czynnościach 42-latek został doprowa-

dzony do aresztu śledczego.

Jeżeli zauważysz, że ktoś znęca się nad zwierzętami 
ZADZWOŃ!

Jeżeli zauważysz, że ktoś znęca się nad zwierzętami za-
dzwoń pod numer 997 lub 112. Zauważony problem moż-
na zgłosić również na adres e-mail: kppwawzach@policja.
waw.pl
Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami 

poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich 

w niewłaściwych warunkach bytowania lub oferowaniu do 

sprzedaży bądź kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginię-

ciem skontaktuj się z Policją. Do Twojej dyspozycji stworzony 

został również specjalny adres poczty elektronicznej:

zielona.strefa@policja.waw.pl
ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI, CZYLI...

Znęcaniem się – zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt 

– jest zadawanie, albo świadome dopuszczenie do zadawania 

bólu lub cierpień. W tym samym paragrafie zawarto długą listę 

przykładów znęcania się, gdzie obok przypadków jednoznacz-

nych, takich jak bicie, okaleczanie czy trzymanie w klatkach 

uniemożliwiających zachowanie naturalnej pozycji, znajdu-

ją się także takie, które u osoby niestykającej się na co dzień 

z problematyką okrutnego traktowania zwierząt mogą wywo-

łać wątpliwości, czy rzeczywiście w zgłaszanym przypadku ma 

miejsce znęcanie się nad zwierzęciem. Do takich przypadków 

należą np.: przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ła-

dunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile 

i kondycji lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego 

biegu czy złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt. Warto 

pamiętać, że lista czynów, choć długa, ma charakter otwarty, 
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OSP Ożarów Maz. 
W sierpniu br. OSP Ożarów wyjeżdżała 

alarmowo 47 razy. 

W dniach od 1 do 10 sierpnia, po 

ulewie w dniu 31 lipca w 35 miejscach 

wypompowywaliśmy wodę z zalanych 

piwnic, kotłowni i posesji. W wielu miejscach nasze pompy 

przez kilka godzin wypompowywały setki metrów sześcien-

nych wody. 

6 sierpnia - Jawczyce, ulica Sadowa. Od uderzenia pioruna 

doszło do pożaru na poddaszu jednej z restauracji. Dzięki bar-

dzo sprawnej akcji strażaków spaleniu uległo jedynie około 

4 m2 podbicia sufitu. Do gaszenia pożaru zużyto jedynie 200 

litrów wody.

9 sierpnia - Gołaszew, ulica Gołaszewska. Wypadek drogo-

wy z udziałem samochodu dostawczego Fort Transit i oso-

bowej Toyoty. Działania strażaków-ratowników, przybyłych na 

miejsce zdarzenia, polegały na uwolnieniu poszkodowanego 

z wraku pojazdu, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udziele-

niu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

24 sierpnia - Kaputy, ulica Sochaczewska. Zderzenie drogowe 

z udziałem dwóch samochodów osobowych. Działania stra-

żaków polegały na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodo-

wanemu kierowcy jednego z pojazdów, zabezpieczeniu samo-

chodów i neutralizacji rozlanych płynów eksploatacyjnych. 

30 sierpnia - Bronisze, ulica Świerkowa/Poznańska. Zdarzenie 

drogowe - najechanie na tył motocykla przez samochód oso-

bowy.

Podziękowania
Raz jeszcze chcemy podziękować wszystkim osobom, którzy 

odpowiedzieli na nasz apel i oddali krew na potrzeby Dawida 

– strażaka z naszej jednostki.

Kolejne podziękowania kierujemy dla firmy WACKER NEU-

SON z Ożarowa Maz. za przekazanie na rzecz naszej jednostki 

pompy szlamowej z wężem ssawym.
 Jacek Andrzejczak

OSP

tak więc za znęcanie się powinny być uznane także inne za-

chowania, jeśli ich następstwem jest zadanie zwierzęciu bólu 

lub cierpienia.

KTO MOŻE ODEBRAĆ ZWIERZĘ

Zwierzę, nad którym znęcano się, może być odebrane wła-

ścicielowi lub opiekunowi decyzją wójta, burmistrza lub pre-

zydenta miasta. Z wnioskiem o odebranie może wystąpić 

policjant, lekarz weterynarii lub upoważniony przedstawiciel 

organizacji społecznej. Wniosek nie jest potrzebny w przy-

padkach niecierpiących zwłoki. Jeśli pozostawienie zwierzęcia 

u właściciela zagraża jego życiu, policjant, a także upoważnio-

ny przedstawiciel organizacji społecznej, może odebrać zwie-

rzę, nie czekając na decyzję organu samorządu terytorialnego. 

Wtedy wójt, burmistrz lub prezydent miasta są niezwłocznie 

zawiadamiani już po odebraniu zwierzęcia, celem zatwierdze-

nia, bądź nie, działań podjętych w czasie interwencji.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które 

utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość 

ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych, po-

pełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty 

utraciła.

 Należy pamiętać, że wobec nasilających się prób wyłudzeń 

z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty 

dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza!

 Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa 

oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w banku, składając 

stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DO-

KUMENTY ZASTRZEŻONE.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?
ZGUBIONE DOKUMENTY MOŻNA ZASTRZEGAĆ WY-

ŁĄCZNIE W BANKACH - OKOŁO 22.000 PLACÓWEK W 

CAŁYM KRAJU (nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

1. Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZA-

STRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyj-

mującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klien-

tami.

2. Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).

3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsular-

ną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące koniecz-

ności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, 

znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji.

Uwaga! Nowa metoda wyłudzania pieniędzy
Policjanci z komendy głównej ostrzegają: oszuści wymyślili 

nową metodę wyłudzania pieniędzy. Zaczyna się niewinnie, 

od puszczenia pojedynczego sygnału na telefon komórkowy. 

Osoba oddzwaniająca na wskazany numer nie wie, że wyko-

nuje połączenie Premium, którego stawka wg taryfikatora jest 

bardzo wysoka. W ten sposób oszuści jednorazowo mogą wy-

łudzić kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych.

 Jak ustalili policjanci, do użytkowników telefonów wysyła-

ne jest krótkie połączenie, tzw. sygnał, tak, aby potencjalny od-

biorca nie zdążył odebrać telefonu, a miał jedynie wyświetlony 

numer dzwoniący, na który oddzwoni. Taki numer składa się 

zwykle z sześciu cyfr.

Na podstawie informacji ze strony: www. kppbabice.policja.waw.pl
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