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„... Z wdziêcznoœci¹ i z szacunkiem chylê g³owê przed tymi, którzy przez wieki
u¿yŸniali tê ziemiê potem, a gdy trzeba by³o stawaæ w jej obronie, nie szczêdzili
krwi. Z t¹ sam¹ wdziêcznoœci¹ i szacunkiem zwracam siê do tych, którzy i dziœ
podejmuj¹ ciê¿ki trud s³u¿by ziemi. Niech Bóg b³ogos³awi pracy waszych r¹k, niech
Bóg b³ogos³awi pracy rolnika...”

(Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II)

Do¿ynki, œwiêto Dziêkczynienia. Dzieñ to szczególny - zamykaj¹cy ca³oroczny trud
pracy polskiego rolnika i jego rodziny. Dzieñ, w którym ca³uj¹c bochen z ziaren wyros³ych
na ojczystej ziemi, sk³adamy obietnicê, ¿e bêdziemy dzieliæ go sprawiedliwie - tak, by starczy³
dla wszystkich.

Do¿ynki to czas uhonorowania rolników, ludzi wsi, za ich ciê¿k¹ pracê. Czas
podsumowañ i rozliczeñ, tak¿e z przyrod¹, która szczególnie dotkliwie da³a siê we znaki
rolnikom w wielu regionach kraju. Najpierw pojawia³y siê przymrozki, potem d³ugotrwa³a
susza, a nastêpnie gradobicia. Utrata zbiorów, na które czeka siê ca³y rok, to wielka tragedia.
To rozpacz rodzin, które ka¿d¹ chwilê spêdza³y na ciê¿kiej pracy. W tym miejscu nale¿y
wspomnieæ o sadownikach, o rolnikach z Podlasia, z okolic Czêstochowy czy Bartoszyc.
Drodzy Rolnicy!

Rolnictwo od zawsze boryka³o siê z wieloma problemami. Rz¹d, w którym pe³niê
zaszczytn¹ funkcjê ministra rolnictwa za jeden z priorytetów uznaje rozwój obszarów
wiejskich. Zapewniam, ¿e uczyniê wszystko, by nasza wieœ rozwija³a siê, a rolnicy osi¹gnêli
satysfakcjê z ciê¿kiej pracy. W tym wa¿nym dla ka¿dego polskiego rolnika dniu, pragnê
podziêkowaæ za wielki trud, za pracê i postawê, która mimo ogromu trudnoœci, zawsze
stanowi³a wzór godnoœci, solidarnoœci i umi³owania ziemi. Dziêkuj¹c za plony, których
symbolem jest ten okaza³y bochen chleba, proszê Was wszystkich, by wspólnota
chleba, która jednoczy nas przy pracy, jednoczy³a tak¿e w chwilach kryzysu,
niepokoju, czy nieszczêœcia. Nasza postawa, solidarnoœæ i ciê¿ka praca stanowi¹
dowód na to, ¿e polskim rolnikom mo¿na ufaæ. Z drugiej strony oczekujemy jednak
wsparcia, zrozumienia i poszanowania dla naszej pracy. Jest ono nam bardzo potrzebne.
Rolnikom, gospodarzom naszej polskiej ziemi, ¿yczê wytrwa³oœci i wiary w lepsz¹
przysz³oœæ. Niech w Waszych domach zawsze panuj¹ zdrowie, dostatek i wzajemny
szacunek.

Szczêœæ Bo¿e Polskim Rolnikom! Szczêœæ Bo¿e Polskiej Wsi!

Drodzy Rolnicy!
Uczestnicy Do¿ynek

w O¿arowie Mazowieckim



Tak œwiêtowaliœmy

Do¿ynki 2007



Burmistrz Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki - Kazimierz Stachurski
Dyrektor Artystyczny Festiwalu - Józef Kolinek

zapraszaj¹ na

S P O N S O R Z Y F E S T I W A L U

HOTEL MAZURKAS
obuwie dla ca³ej rodziny

30 wrzeœnia 2007 r. (niedziela) godz. 19:00

Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w O¿arowie Mazowieckim

Kwintet Progressiva i soliœci
Kaja Karolina Gi¿ewska - skrzypce

Igor Gi¿ewski - wiolonczela

7 paŸdziernika 2007 r. (niedziela) godz. 17:00

Muzeum Dworu Polskiego w Pilaszkowie

Agata Igras - flet
Józef Kolinek - skrzypce

Bajki polskie recytuje Henryk Bouko³owski

19 paŸdziernika 2007 r. (pi¹tek) godz. 19:00
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w O¿arowie Mazowieckim

Warszawska Orkiestra Symfoniczna „Sonata” im. Bogumi³a £epeckiego

21 paŸdziernika 2007 r. (niedziela) godz. 19:00

Koœció³ NMP Królowej Aposto³ów w O³tarzewie

Oktet wiolonczelowy

28 paŸdziernika 2007 r. (Niedziela) godz. 18:00

Koncert pierwszy

Koncert drugi

Koncert trzeci - 29 rocznica wyboru Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II

Koncert czwarty

Koncert pi¹ty

Wykonawcy:

W programie:

Wykonawcy:

W programie:

Wykonawcy:

W programie:

Wykonawcy:

W programie:

Wykonawcy:

W programie:

L. Boccherini - Menuet, F. Schubert - Ave Maria
W. A. Mozart - Marsz Turecki, A. Dvorak - Humoreska

H. Wieniawski - Legenda, P. Sarasate - Melodie Cygañskie
D. Popper - Taniec Elfów, G. Enescu - Skowronek

C. Debussy - Dziewczyna o w³osach jak len

G. Ph. Telemann, A. Vivaldi, W. A. Mozart, L. Mozart, C. Debussy

Joseph Haydn - Oratorium „Siedem ostatnich s³ów Zbawiciela na Krzy¿u”

Bogurodzica, V. Monti - Czardasz, C. Orff - Carmina Burana, E. Mainardi - Nokturno
R. Strauss - Also Sprach Zarathustra, D. Popper - Rapsodia wêgierska

E. Grieg - W grocie króla gór, Metallica - No leaf clover

F. Chopin - Preludium Jesienne, J.S. Bach - Koncert podwójny d-moll cz. 1
A. Vivaldi - Lato, G. Bacewicz - Oberek, N. Paganini - Kaprys nr 24

Tañce irlandzkie, A. Piazzola - Tanga

Best Western Hotel Mazurkas w O¿arowie Mazowieckim

Magnetic Strings
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z pracy burmistrza

Szanowni Państwo,

 Z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że mie-
liśmy wiele szczęścia wyznaczając datę tegorocznych 
dożynek gminnych na niedzielę 16 września.
 Kapryśna i deszczowa pogoda - tego dnia ustąpiła 
– mogliśmy cieszyć się ciepłem i słońcem kończącego 
się lata. Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom do-
żynkowych uroczystości, dziękuję za przybycie na uro-
czystą mszę św. w Kościele parafialnym w Ołtarzewie 
i festyn rodzinny w Parku Ołtarzewskim. Te podzięko-
wania składam na ręce starostów dożynek - Pani Hanny 
Kwiatkowskiej i Pana Krzysztofa Święciaszka. Choć do-
roczne święto plonów mamy już za sobą, w naszej gmi-
nie pozostało jeszcze wiele pracy na roli, zbiory warzyw 
będą trwały jeszcze kilka tygodni. Wszystkim rolnikom 
życzymy aby w tym trudnym okresie dopisała im dobra 
słoneczna pogoda.
 W październiku czeka nas ważne wydarzenie w skali 
całego kraju – wybory parlamentarne. Obwody wyborcze 
będą zorganizowane podobnie jak w czasie wyborów sa-
morządowych. Pamiętajmy, że czynny udział w wyborach 
do sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym 
prawem, a także obywatelskim obowiązkiem. 

 W najbliższych dniach pojawi się w naszych osiedlach 
i wioskach dodatkowych 10 zestawów pojemnikowych 
przeznaczonych do segregowania odpadów. Szanowni 
Państwo - przypominam i proszę, aby używać tych po-
jemników zgodnie z ich przeznaczeniem. To nie są kosze 
na śmieci! Przeznaczone są na: makulaturę, opakowa-
nia plastikowe, opakowania szklane (butelki, słoiki), me-
tal (nakrętki, puszki). Pojemniki te przeznaczone są wy-
łącznie na odpady, które mieszczą się do otworów przez 
które możemy wkładać je do środka. Niedopuszczalne 
jest pozostawianie worków – często z resztkami żywno-
ści lub pampersami – przy zestawach pojemnikowych. 
Niedopuszczalne jest pozostawianie przy tych pojem-
nikach połamanych mebli ogrodowych czy pozostałości 
po remontach mieszkań. Przypominam o tym dlatego, 
że przez nieodpowiedzialne używanie tych pojemników 
możemy je bezpowrotnie utracić. Przypominam także 
wszystkim właścicielom posesji o obowiązku podpisania 
umowy z odpowiednią firmą na odbiór nieczystości sta-
łych.

Burmistrz Kazimierz K.Stachurski

Warszawa, dnia 11 września 2007 r.

Pan Kazimierz Stachurski

Burmistrz

Ożarowa Mazowieckiego

Szanowny Panie Burmistrzu

 Na Pana ręce chciałbym przekazać serdeczne podziękowanie za zaproszenie do udziału w wieczorze

dożynkowym oraz gminnych uroczystościach dożynkowych. Niestety z przykrością informuję, że wcze-

śniej przyjęte zobowiązania nie pozwolą mi uczestniczyć w tych uroczystych wydarzeniach, za co bardzo 

przepraszam.

 Święto plonów, obchodzone od wieków, jest jednym z najważniejszych dla rolników świąt, wień-

czących ich ciężką, często niedocenianą pracę. Z tej okazji pragnę za Pana pośrednictwem - Panie 

Burmistrzu - przekazać rolnikom ziemi ożarowskiej wszystkiego dobrego, aby ich ciężka praca zawsze 

owocowała obfitymi plonami, a pogoda sprzyjała hodowli. Panu oraz wszystkim zebranym życzę radości 

oraz mile spędzonych chwil.

KS.II.BPS.MZ.0727 - 31/07

Łączę wyrazy szacunku
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  w sprawie: dopłaty do wszystkich ta-
ryfowych grup odbiorców usług zbio-
rowego odprowadzania ścieków.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dopłatę w wysokości 0,25 zł (plus 
podatek VAT) za 1 m ścieków wprowadza-
nych do gminnego systemu kanalizacji sa-
nitarnej przez wszystkie taryfowe grupy od-
biorców usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków.

§ 2
Dopłatę Gmina przekazywać będzie 
Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kana-
lizacyjnemu działającemu pod Firmą 
ZUIS Marian Dybiec na podstawie faktur 
wystawianych jeden raz w miesiącu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 r.

  w sprawie: zmiany uchwały Nr 245/04 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 28 września 2004 r. „w spra-
wie: ustalenia diet dla radnych oraz 
przewodniczących organów wyko-
nawczych gminnych jednostek po-
mocniczych”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
§ 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się 
dietę dla radnych, z wyjątkiem radnego 
wymienionego w § 1 pkt. a) za każdo-
razowy udział w posiedzeniach Rady, 
Konwentu oraz komisji Rady, której jest 
członkiem z zastrzeżeniem ust.3
- 8% maksymalnej wysokości diety w 
gminach od 15 tys. do 100 tys. miesz-
kańców.”

§ 2
§ 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Ustala 
się dietę dla przewodniczących organów 
wykonawczych gminnych jednostek po-
mocniczych za udział w posiedzeniach 
Rady 
- 6% maksymalnej wysokości diety w 
gminach od 15 tys. do 100 tys. miesz-
kańców.”

§ 3
W § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w 
brzmieniu: „Przewodniczącym organów 
wykonawczych gminnych jednostek po-
mocniczych z tytułu pełnienia funkcji nie 

przysługują inne świadczenia pienięż-
ne.”

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia z mocą obowiązującą od 1 września 
2007 r.

 w sprawie: powołania jednostki bu-
dżetowej pod nazwą „Energetyka Oża-
rów Mazowiecki”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Tworzy się jednostkę budżetową p.n. 
„Energetyka Ożarów Mazowiecki”.

§ 2
Do zadań jednostki „Energetyka Ożarów 
Mazowiecki” należy:
1. zarządzanie gospodarką wodno-ście-
kową na terenie Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki i polityką ściekową na tere-
nie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. 
2. zarządzanie gospodarką cieplną na te-
renie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiec-
ki i polityka grzewcza na terenie Miasta i 
Gminy Ożarów Mazowiecki. 

§ 3
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki do ustalenia w 
terminie do 30 września 2007 r. schema-
tu organizacyjnego jednostki Energetyka 
Ożarów Mazowiecki, w tym przedstawie-
nia statutu tej jednostki i innych doku-
mentów niezbędnych do rozpoczęcia jej 
funkcjonowania.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

 w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2007. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 
866.000 zł.
Zwiększyć dochody gminy o kwotę 
1.620.945 zł w pełnej szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącz-
nikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
wielkość 58.693.079 zł.

§ 2
Zmniejszyć wydatki o kwotę 2.270.000 zł.
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

2.564.945 zł w pełnej szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącz-
nikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 62.122.313 zł.
 

§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 
3.429.234 zł. zostanie pokryty przycho-
dami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środ-
ków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu gminy, w tym wynikających z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-
głych w kwocie - 1.213.604 zł. 
- zaciąganych kredytów w kwocie - 
2.215.630 zł.
  

§ 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 31/07 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 25 stycznia 2007 r. p.n. „Plan zadań 
inwestycyjnych na rok 2007” zmieniony:
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 57/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 27 marca 2007 r. 
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 73/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 18 maja 2007 r. 
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 80/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 18 czerwca 2007 r. 
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 88/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 29 czerwca 2007 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 
do niniejszej Uchwały.

§ 5
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 31/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 25 stycznia 2007 r. pn.”Limity 
wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w latach 2007-2009” otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 
do niniejszej uchwały.

§ 6
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 31/07 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 25 stycznia 2007 r. p.n. ”Przychody i 
rozchody budżetu w 2007 r.” zmieniony:
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 68/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 73/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 18 maja 2007 r. 
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 80/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 18 czerwca 2007 r.
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 88/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 29 czerwca 2007 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 
do niniejszej Uchwały.

W dniu  28   sierpnia  2007 r. na  XIV sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 93/07

U C H W A Ł A Nr 95/07

U C H W A Ł A Nr 94/07

U C H W A Ł A Nr 96/07
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§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
działek przeznaczonych pod drogi, 
położonych w obrębie PGR Szeligi.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne przeję-
cie od Agencji Nieruchomości Rolnych 
następujących działek przeznaczonych 
pod drogi, położonych w obrębie PGR 
Szeligi:
- dz. ew. nr 161 o pow. 0,2557 ha - prze-
znaczona pod drogę
- dz. ew. nr 181 o pow. 0,8480 ha - prze-
znaczona pod drogę
- dz. ew. nr 211 o pow. 0,1057 ha - prze-
znaczona pod drogę

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

  w sprawie: miejscowego planu zago-
spodarowania  przestrzennego gmi-
ny Ożarów Mazowiecki dla obszaru 
Strzykuły - Wieruchów - Piotrkówek 
Duży - Piotrkówek Mały. 

Zakres regulacji planu

§ 1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy   Oża-
rów Mazowiecki dla obszaru Strzykuły 
- Wieruchów - Piotrkówek Duży - Piotr-
kówek Mały zwany dalej w treści niniej-
szej uchwały planem, którego granice 
wyznaczają: granice administracyjne wsi 
Strzykuły - Wieruchów - Piotrkowek Duży 
i Piotrkówek Mały.
2. Z obszaru planu wyłącza się trzyna-
ście terenów (oznaczone i opisane na 
rysunku planu), dla których sporządzono    
i obowiązują miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego:
1) we wsi Wieruchów uchwalony Uchwa-
łą Nr 262/01 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 6 lutego 2001 r. opu-
blikowaną w Dz. Urz. Województwa Ma-
zowieckiego z 2001 r. Nr 75, poz. 525;
2) we wsi Wieruchów (siedem terenów) 
uchwalony Uchwałą Nr 172/04 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 2 marca 2004 r. opublikowaną 
w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 
z 2004 r. Nr 136, poz. 3408;
3) we wsi Wieruchów (dwa tereny) 
uchwalony Uchwałą Nr 173/04 Rady 
Miejskiej w Ożarowie  Mazowieckim z  
dnia 2 marca 2004 r. opublikowaną w 
Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 
z 2004 r. Nr 136, poz. 3409;

4) we wsi Wieruchów uchwalony Uchwa-
łą Nr 345/01 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 27 listopada 2001 r. 
opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego z 2002 r. Nr 128, poz. 
670;
5) we wsi Wieruchów uchwalony Uchwa-
łą Nr 356/02 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 19 lutego 2002 r. 
opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego z 2002r. Nr 118, poz. 
2661;
6) we wsi Wieruchów uchwalony Uchwa-
łą Nr 94/03 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2003 r. 
opublikowaną w Dz. Urz. Województwa
Mazowieckiego z 2003 r. Nr 314, poz. 
9950.
3. Granice obszaru objętego planem i te-
renów wyłączonych, o których mowa w 
ust. 2 wyznacza się odpowiednim sym-
bolem na rysunku plan, sporządzonym 
na mapie w skali 1:2000, stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
Stwierdza się, że ustalenia niniejszej 
uchwały są zgodne ze „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
działek przeznaczonych pod drogi, 
położonych w obrębie SHRO Broni-
sze.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne przeję-
cie od Agencji Nieruchomości Rolnych 
następujących działek przeznaczonych 
pod drogi, położonych w obrębie SHRO 
Bronisze:
- dz. ew. nr 16/16 o pow. 0,06 ha – prze-
znaczona pod drogę
- dz. ew. nr 16/17 o pow. 0,07 ha – prze-
znaczona pod drogę
- dz. ew. nr 16/36 o pow. 0,06 ha – prze-
znaczona pod drogę
- dz. ew. nr 16/53 o pow. 0,05 ha –prze-
znaczona pod drogę

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

  w sprawie: zwolnienia z obowiązku 
przetargu i przedłużenia umowy naj-
mu lokalu będącego własnością Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na odstąpienie od obo-

wiązku przetargu i oddanie w najem 
na rzecz dotychczasowego najemcy 
„Bioton” S.A. na okres czterech lat loka-
lu użytkowego o pow.309,35 m2 znajdu-
jącego się w budynku położonym 
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Po-
znańskiej 165.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

  w sprawie: zatwierdzenia zmiany 
statutu GSPZLO w Ożarowie Mazo-
wieckim zatwierdzonego uchwałą 
Nr 303/05 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 22 marca 2005r. 
„w sprawie: zatwierdzenia Statutu 
Gminnego Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Lecznictwa Otwartego 
w Ożarowie Mazowieckim”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się zmianę Statutu Gminne-
go Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Ma-
zowieckim, polegającą na zmianie tre-
ści § 4 Statutu, który otrzymuje brzmie-
nie: ”Siedziba Zakładu znajduje się przy 
ul. Konopnickiej 8 w Ożarowie Mazo-
wieckim, Filia Zakładu znajduje się przy 
ul. Lipowej 28A w Józefowie.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

  w sprawie: wyrażenia zgody na uży-
cie herbu Ożarowa Mazowieckiego

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się wyrazić zgodę na użycie 
herbu Ożarowa Mazowieckiego na:
a) sztandarze Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożaro-
wie Mazowieckim,
b) sztandarze Koła Łowieckiego „Jeleń” 
w Ożarowie Mazowieckim,
c) sztandarze Miejsko-Gminnego Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 136 
w Ożarowie Mazowieckim,
d) widokówkach Ożarowa Mazowieckie-
go oraz za zgodą Burmistrza wydaną w 
formie Zarządzenia w innych przypad-
kach.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

Pełna treść uchwał oraz załączników  do 
wglądu w UMIG w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Kolejowa 2, pok. 101 lub na stronie 
www.bip.ozarow-mazowiecki.pl

U C H W A Ł A Nr 97/07

U C H W A Ł A Nr 99/07

U C H W A Ł A Nr 98/07

U C H W A Ł A Nr 100/07

U C H W A Ł A Nr 101/07

U C H W A Ł A Nr 102/07
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święto plonów

 16 września świętowaliśmy w Gminie 
Ożarów Mazowiecki doroczne święto plo-
nów Dożynki 2007. Święto radosne, kolo-
rowe, ustanowione po to, aby gorąco po-
dziękować rolnikom za ich całoroczną pracę 
i wspólnie cieszyć się z ich dokonań.
 Gminne świętowanie rozpoczęło się 
już w środę 12 września – w nowej sali 
konferencyjnej Hotelu Mazurkas, gdzie 
odbyła się ważna i miła uroczystość – 
Podsekretarz Stanu – Pan Marek Chra-
pek w obecności Dyrektora Dariusza 
Młotkiewicza w imieniu ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi wręczył gospodarzom 
z terenu gminy odznaki Zasłużony dla 
rolnictwa.
Te cenione przez rolników wyróżnienia 
resortowe otrzymali:
1. Zbigniew Bednarski
2. Mirosław Bielecki, strażak, 
 OSP Święcice
3. Marian Bujnik
4. Waldemar Bzówka
5. Wiesława Dmoch
6. Ryszard Gąsiński
7. Stefan Gołąb
8. Piotr Grabkowski,
 wieloletni sołtys wsi Płochocin
9. Edward Kulisiewicz
10. Antoni Kunce
11. Adam Kwiatkowski
12. Krystyna Leszczyńska,
 wieloletni sołtys wsi Macierzysz,
 były radny
13. Krzysztof Łuczak
14. Barbara Majewska,
 sołtys wsi Michałówek II-giej kadencji 
15. Marek Okulski
16. Aleksander Rogalski
17. Andrzej Sankowski
18. Roman Skiżyński
19. Józef Skowroński
20. Mirosław Sobczak,

 wieloletni sołtys wsi Pilaszków
21. Leonard Sobczak
22. Andrzej Soduł
23. Edward Szczepaniak,
 sołtys wsi Umiastów
24. Krzysztof Święciaszek,
 starosta dożynek 2007 r.
25. Włodzimierz Walerian
26. Wiesław Wielgaszewski
27. Zdzisław Włodarczyk
28. Kazimierz Zimochocki
29. Jan Żychliński,
 wieloletni sołtys wsi Domaniewek
Podczas uroczystości Burmistrz Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki – Pan Ka-
zimierz Stachurski wraz z Przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim Panem Romanem Jasińskim 
wręczyli również  medale okolicznościo-
we wydane z okazji 40-lecia praw miej-
skich Ożarowa Mazowieckiego. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
 Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek 
 Chrapek
2. Dyrektor Generalny w Ministerstwie  
 Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Dariusz 
 Młotkiewicz
3. Wicestarosta Powiatu Warszawskie-
 go Zachodniego –  Leszek Tokarczyk
4. Kurator pałacu Radziwiłłów w Niebo-
 rowie – Stefan Górski
5. Członek Zarządu Bejo Zaden Poland 
 Sp. z o.o. – współwłaściciel – Marek 
 Pytkowski
6. Prezes Spółdzielni Usług Rolniczych 
 „Ożarów” –  Roman Jemioł
7. Barbara i Walerian Szułczyńscy 
 – wieloletni działacze społeczni 
 w Stowarzyszeniu „Towarzystwo 
 Kampinos”
8. Rolnik – Andrzej Soduł
 W uroczystości uczestniczyli Wice-

starosta Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego - Leszek Tokarczyk, przed-
stawiciele samorządu gminnego, rolnicy 
i rodziny odznaczonych.  
 W części artystycznej wystąpił  kaba-
ret Spotkanie z Balladą - „Dożynki w Ko-
pydłowie” oraz Warszawski Zespół Pie-
śni i Tańca „GAIK”, który zaprezentował 
m.in. Suitę historycznych pieśni i tańców 
z okresu Księstwa Warszawskiego
 16 września uroczystości dożynkowe 
rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Pa-
rafialnym pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołta-
rzewie. Uroczysta liturgia zakończyła się 
łamaniem chleba, rozdawanego wśród 
uczestników przez celebransów, staro-
stów dożynkowych, burmistrza i radnych 
miejskich.
 Następnie barwny korowód uczest-
ników Dożynek 2007 wjechał na stadion 
UKS Ambra w Parku Ołtarzewskim, gdzie 
znajdowało się kilkudziesięciu wystaw-
ców, wesołe miasteczko z atrakcjami 
dla najmłodszych  oraz estrada - główne 
miejsce popołudniowych uroczystości.
 Starostowie Dożynek: Hanna Kwiat-
kowska i Krzysztof Święciaszek złożyli 
na ręce Burmistrza Kazimierza Stachur-
skiego bochen chleba upieczony ze zbo-
ża zebranego w czasie tegorocznych 
żniw.
 Po krótkiej części oficjalnej, w któ-
rej wzięli udział m. in. przedstawiciele 
Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta 
i Starostwa Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego rozpoczął się festyn rodzinny. 
Blisko trzy tysiące mieszkańców gminy 
bawiło się dobrze, aż do końca imprezy, 
czyli do występów gwiazdy wieczoru ze-
społu Czerwone Gitary i pokazu „Tańczą-
ce fontanny”.

Fotoreportaż na okładce „Informatora”

DOŻYNKI  2007 w Gminie Ożarów Mazowiecki

Serdeczne podziękowania dla naszych sponsorów za ufundowanie nagród do loterii fantowej.

Dziękujemy Firmom:
Bejo Zaden – Marek i Karol Pytkowscy

Sklep „u Bogusi” – Państwo Miziołkowie
Bank PKO BP SA II Korporacyjny Oddział w Warszawie

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna – Duchnice
Studio Villa – Marek Perkowski
Firma Vera – hurtownia skarpet

Fantami obdarowali nas również:
Firma Holden 

Hurtownia zabawek – Anek 
Warszawski Rynek Hurtowy w Broniszach 

Hurtownia obuwia AMBRA 
Hurtownia Farmaceutyczna INTRA
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z życia gminy

 „Moje Dziecko i Rodzina są bez-
pieczne – bezpieczeństwo w domu, 
na drodze i w sieci” – takie było hasło 
II Szkolnego Festynu Rodzinnego, który 
odbył się 8 września na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazo-
wieckim przy ulicy Lipowej.
 O tym, że taki temat żywo zaintereso-
wał dzieci i ich rodziny świadczyły tłumy, 
które odwiedziły imprezę.

Atrakcji było, co niemiara! 

 Z Miasteczka Ruchu Drogowego ko-
rzystali przyszli kierowcy (zachowywali 
się o wiele grzeczniej niż ci prawdziwi). 
Policjanci pozwolili maluchom zasiąść 
w wozie policyjnym, a dzielnicowy odpo-
wiadał na pytania mieszkańców dotyczą-
ce ich bezpieczeństwa. 
 Podczas festynu były prowadzone 
w „Namiocie wiedzy” wykłady dotyczące 
bezpieczeństwa małych mieszkańców 
naszej gminy. Tematy tych wykładów to: 

„Internet – zagrożeniem?”, ”Bezpieczny 
przejazd”, ”Chcę zostać strażakiem”. Nie 
tylko dzieci z zainteresowaniem przysłu-
chiwały się opowiadaniom Panów Poli-
cjantów, Panów ze Straży Ochrony Kolei 
oraz Panów ze Straży Pożarnej. 
 Ogromnym powodzeniem cieszył się 
konkurs gry w kapsle (dyscyplina zapo-
mniana przez młode pokolenie). 
 Dodatkową atrakcją była loteria fan-
towa z bardzo cennymi nagrodami. Zysk 
z loterii fantowej oraz kawiarenki (ach, te 
domowe ciasta!) zasilił Fundusz Pomocy. 

 Tak wielka ilość atrakcji oraz ruchu 
na świeżym powietrzu zwiększyła (i tak 
niemały) apetyt dzieci. Na wszystkich 
głodnych czekała pachnąca pieczona 
kiełbaska z bułką i surówką. 

 Sponsorami i fundatorami prezen-
tów i gadżetów na konkursy oraz festyn 
były: PKP, Fundacja Krzysztofa Hołow-
czyca (organizatorzy akcji „Bezpieczny 
przejazd”), Fundacja „Sieciaki”, Instytut 
Transportu Drogowego (organizatorzy 
akcji „Klub Pancernika – klika w foteli-
kach”), Fundacja na Rzecz Ofiar Wypad-
ków „Zielony Liść”, Komenda Główna 
Policji. Dziękujemy także miejscowym 
strażakom, którzy uatrakcyjniali festyn, 
prezentując samochód bojowy oraz 
sprzęt ratowniczy.
Festyn został przygotowany przez Rodzi-
ców. Brawo dla nich!

Katarzyna Wyszomierska

II  Festyn  Rodzinny

O G Ł O S Z E N I E

Ważność dowodów przedłużono  do 31 marca 2008 r.,

ale wnioski o nowy dowód osobisty można składać tylko do 31 grudnia 2007 !!! 

 Wydłużenie terminu ważności starych książeczkowych dowodów osobistych nie oznacza, że można dłużej składać wnioski 
o nowe dokumenty. Terminem ostatecznym do składania wniosków pozostaje 31 grudnia 2007 roku.

 Okres ważności starych - książeczkowych dowodów osobistych wydłużony do 31 marca będzie po to, aby osoby oczekujące 
na wydanie nowego dokumentu nie były pozbawione możliwości załatwienia spraw urzędowych.   
 Wszyscy Ci, którzy nie wymienią do tego czasu książeczkowych dowodów osobistych na nowe dowody osobiste nie będą 
mogli m.in.:
- załatwić formalności w Urzędach
- wypłacić pieniędzy z banku
- wziąć kredytu bankowego
- odebrać listu poleconego z urzędu pocztowego
 Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim w pokoju 
110, (I piętro), w godz.: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek - piątek 8:00-16:00 lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy, 
adres: www.ozarow-mazowiecki.pl.

 Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy załączyć:
- dwie aktualne, jednakowe, wyraźne fotografie o wymiarach 35mm x 45mm (w zakładzie fotograficznym wskazać, że zdjęcie 
do dowodu osobistego),
- dowód  uiszczenia opłaty w kwocie 30,- zł z kasy Urzędu, pok.206, I piętro, 
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
- dotychczasowy dowód osobisty.
 Jednocześnie informuję, że w kwestii wydania nowego dowodu osobistego udzielimy pomocy mieszkańcom niepełnospraw-
nym oraz w podeszłym wieku (Naczelnik Wydział Spraw Obywatelskich Iwona Rosłon, tel. 022 722 22 07, wew. 218).
 Proszę o nie odkładanie wymiany dowodu osobistego na później, ponieważ z każdym dniem kolejka w Urzędzie w tej sprawie 
wydłuża się.

Burmistrz
Kazimierz Stachurski
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żegnaj lato na rok

 Tegoroczny obóz Szczepu „Szaniec” 
im. Małego Powstańca z Płochocina od-
był się w Czernicy gm. Brusy w Borach 
Tucholskich.

 50 harcerzy i 20 zuchów poznawało 
Europę i uroki kaszubskiej przyrody. 
 Wyruszyliśmy 2 lipca rano, a na miej-
sce dotarliśmy około 14. Znajoma baza 
obozowa Czernica przywitała nas słoń-
cem. Później niestety okazało się, że 
czekają nas 2 tygodnie pogody, która nie 
była naszym marzeniem. Na początku 
deszcz trochę nas przerażał, bo co bę-
dziemy robić? Jak sobie poradzimy? Jak 
wytrzymamy? Okazało się jednak, że do-
brze przygotowane i poprowadzone za-
jęcia mogą być sposobem na deszczową 
pogodę. Poza tym czasami jednak prze-
stawało padać.

 Fabuła obozu miała sprawić, że har-
cerze choć trochę lepiej poznają Europę. 
Zastępy przybrały nazwy 4 europejskich 
państw z 4 krańców kontynentu, i tak 
dziewczyny zamieniły się we Włoszki 
i Norweżki, a chłopcy w Rosjan i Francu-
zów. Obozowe zajęcia dotyczyły kultury 
tych krajów, ich historii, topografii. 
 Harcerze poznawali słynne osoby po-
chodzące z tych państw, dowiedzieli się 
jakie organizacje skautowe tam działają, 
a podczas majsterki powstały znane bu-
dowle z Rosji, Francji, Włoch, Norwegii, 
m.in. Wieża Eiffla, czy Krzywa Wieża.  
 Odbyły się warsztaty językowe. Naj-

większą frajdą były jednak zajęcia ku-
linarne. Zastępy samodzielnie zrobiły 
zakupy podczas jednej z wycieczek, 
a później całe popołudnie przygotowy-
wały smakołyki z Norwegii, Włoch, Rosji 
i Francji. Wieczorem, tuż przed kolacją 
(co nie było najlepszym pomysłem), na-
stąpiła degustacja spaghetti, sałatki z mo-

zzarellą, francuskich serów, norweskiego 
deseru z jabłek i rosyjskiego tortu, który 
nie był zbyt rosyjski. Wszyscy świetnie 
się bawili. Za to zuchy największą radość 
miały podczas wieczoru europejskich ba-
jek, na który je zaprosiliśmy.   
 Na obozie nie mogło zabraknąć zajęć 
typowo harcerskich. Było wiele gier, har-
cerze szczególnie zapamiętali tę, która 
odbyła się w nocy i polegała na bezsze-
lestnym przejściu przez fragment drogi 
obsadzony przez strażników. Poza tym 
ćwiczenia ratownicze, z musztry i śpie-
wanki. Prawie co wieczór spotykaliśmy 
się na świecowiskach, śpiewaliśmy, roz-
mawialiśmy. Ognisko, z powodu pogody, 
udało się zorganizować dopiero ostat-
niego wieczoru. Oczywiście była trady-
cyjna obozowa Olimpiada, był teleturniej 
z wiedzy historycznej, no i wycieczki.  

 Odwiedziliśmy piękne okoliczne miej-
scowości – Chojnice i skansen we Wdzy-
dzach Kiszewskich, gdzie poznawaliśmy 
kaszubski folklor i tradycje tego regionu.  
 Wieczorem często organizowaliśmy 
zajęcia sportowe, spacerowaliśmy po 

okolicznych lasach. Wykorzystaliśmy też 
to, że tuż obok obozu mieliśmy piękne 
jezioro i harcerski port. Byliśmy na rejsie 
po jeziorze, a najstarsi uczestnicy mieli 
tzw. desant. Wypłynęli łodzią na jezioro 
w kapokach i wyskoczyli do wody, żeby 
do brzegu dopłynąć wpław.
 Niezapomnianym przeżyciem dla 
tych, którzy zaczynali swoją harcerską 
przygodę było złożenie Przyrzeczenia 
Harcerskiego i Zobowiązania Instruktor-
skiego. Wszyscy obozowicze zapamięta-
li ten moment. Wypłynęliśmy w nocy na 
środek jeziora kilkoma łodziami, tam na 
tratwie rozpaliliśmy ognisko, przy którym 
najmłodsi harcerze złożyli swoje Przyrze-
czenie.

 W niedzielę 14 lipca musieliśmy nie-
stety wyjechać z Czernicy, która poże-
gnała nas po deszczowych 2 tygodniach 
znów słońcem. Do domu dotarliśmy 
około 17, zawiązaliśmy pożegnalny krąg 
i kolejny obóz stał się wspomnieniem.  
 Spotkaliśmy się znów na odnowieniu 
Przyrzeczenia Harcerskiego w stulecie 
światowego skautingu 1 sierpnia i na 
spotkaniu poobozowym 13 września.
 Zaczynamy już myśleć o kolejnym 
wakacyjnym wyjeździe. Może za grani-
cę?

pwd. Katarzyna Cackowska 
drużynowa na obozie w Czernicy

instruktorka Szczepu Szaniec 

Harcerskie  lato  2007

CLIVE HARRIS  W  OŻAROWIE  MAZ.
Osoby pragnące skorzystać z posługi Uzdrowiciela zapraszamy bez biletu

w sobotę 6 października 2007r. o godz. 11.15

do Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165.
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rozstrzygnięcia konkursów

 W 2007 r. Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki oraz 
MODR Warszawa przeprowadzili VI edycję konkursu „Tam 

gdzie mieszkam jest pięknie”.

 Jego celem jest mobilizacja poprzez współzawodnictwo 
do większej dbałości o czystość i estetykę zagród wiejskich, 
posesji, balkonów i ogródków przydomowych oraz tworzenie 
wzorców pozytywnie oddziałujących na społeczność .
 Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonych lustracji 
zgłoszonych obiektów dokonała oceny w następujących kate-
goriach :
1. Zagroda wiejska

2. Posesja

3. Balkon

wg kryteriów : 
• walory artystyczne obiektu
• utrzymanie czystości i porządku
• przystosowanie obiektu do określonej funkcji
• dobór roślin
• oryginalność pomysłów
• nowatorskie rozwiązania 

Konkurs - Tam gdzie mieszkam jest pięknie

I miejsce - Zagroda - Barbara i Tadeusz Stępniewscy.

I miejsce - Posesja - Halina i Krzysztof Kozłowscy.

I miejsce - Posesja - Ewa i Wojciech Misztal.

Konkurs
„Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego” 

rozstrzygnięty

Od kilku już lat Gmina Ożarów Mazowiecki organizuje wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego w Warszawie konkurs ,,Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowi-
ska naturalnego”. Udział w konkursie mogą brać gospodarstwa rolne, ogrodnicze lub hodowlane 
z terenu gminy. Cieszy się on dużym zainteresowaniem miejscowych rolników, których gospodarstwa re-
prezentują coraz wyższy poziom w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Z każdą edycją poziom ten wzrasta 
dorównując standardom europejskim. 
W tegorocznej edycji udział wzięły cztery gospodarstwa zajmując następujące miejsca:
I miejsce: nie przyznano
II miejsce zajęli ex aequo:
1. Państwo Elżbieta i Piotr Szwedo z Ożarowa Mazowieckiego
2. Państwo Barbara i Piotr Majewscy z Michałówka
III miejsce zajęli:
1. Państwo Małgorzata i Robert Kamińscy z Wieruchowa
Wyróżnienie otrzymują:
1. Państwo Danuta i Wiesław Wielgaszewscy z Ołtarzewa

Wydział Środowiska i Rolnictwa

 W w/w kryteriach można było zdobyć od 0 do 5 punktów. 
Wszystkie obiekty zgłoszone do konkursu zostały zlustrowa-
ne przez Komisję. Wykonane zostały także serwisy zdjęciowe 
zgłoszonych do konkursu obiektów.

Katarzyna Rykowska
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ważne informacje

 Gmina ma możliwość wzięcia udzia-
łu w projekcie realizowanym wspólnie 
z Ośrodkiem Językowym SITA polegają-
cym na organizacji kursów językowych 
dofinansowanych z UE (angielski, nie-
miecki, hiszpański) dla mieszkańców  
Miasta i Gminy.

 Na czym polega metoda nauki 

SITA? 

 System SITA jest nowoczesną meto-
dą nauki, opierającą się na naturalnych 
możliwościach ludzkiego umysłu znajdu-
jącego się w stanie głębokiego relaksu.  
 Podstawowe zastosowanie systemu 
SITA to intensywne uczenie się, zwłasz-
cza języków obcych. W niespełna 44 

godziny, czyli w ciągu dwóch i pół mie-
siąca intensywnej nauki z Opiekunem 
i Lektorem w systemie SITA, możliwe jest 
opanowanie umiejętności posługiwania 
się językiem obcym w stopniu umożli-
wiającym swobodne porozumiewanie 
się, czyli zapamiętanie ponad 1000 słów 
i zwrotów.
 W ramach projektu Ośrodek Języko-
wy SITA zapewnia bezpłatnie: profesjo-
nalnych lektorów, metodyków, fotele do 
relaksacji, urządzenia systemowe SITA, 
materiały dla kursantów, materiały infor-
macyjne.  
 Warunkiem uruchomienia projektu na 
terenie Gminy jest utworzenie minimum 
4 grup liczących od 8 do 10 osób lub ze-
branie minimum 40 uczestników. Maksy-
malna liczba grup w gminie – 10.  
 Obowiązkiem Gminy jest udostęp-
nienie nieodpłatnie na czas trwania 
kursu (w godzinach zajęć zgodnych z 
harmonogramem) 2 pomieszczeń o po-
wierzchni minimalnej 20 m2. Urząd, poza 
udostępnieniem lokalu na potrzeby ak-
cji i ewentualną pomocą w organizacji, 
nie ponosi żadnych kosztów w związku 

z przystąpieniem do akcji. Pomieszcze-
nia powinny być wyposażone w 11 krze-
seł i tablicę (lub flipchart). 
 Kurs obejmuje 44 godziny realizowa-
ne w okresie 12 tygodni (2 razy w tygodniu 
po 2,5 godz.). W tym czasie zrealizowany 
jest jeden poziom w Systemie SITA, któ-
ry odpowiada 8 miesiącom intensywne-
go kursu metodą klasyczną. Należność 
za kurs, którą ponoszą uczestnicy wyno-
si: 399 zł. Odpłatność za kurs musi być 
uregulowana przed jego rozpoczęciem.
W tej kwocie każdy uczestnik otrzymuje 
bezpłatnie zestaw materiałów nagranych 
na CD i podręcznik .
 Wszystkie osoby zainteresowane 
udziałem w projekcie prosimy o kontakt 
z Urzędem Miasta i Gminy – J. Kołodyń-
ska II piętro , pok. 209 tel. 722 22 07 wew. 
228; e-mail: ue@ozarow-mazowiecki.pl. 
Podjęcie realizacji  projektu przez Gminę 
zależy od tego, czy zbierze  się wymaga-
na liczba minimum 40 osób chętnych do 
udziału w kursach. 

Jolanta Kołodyńska
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Maz.

                       Z EUROPĄ W TLE
„GMINA BLIŻEJ EUROPY”
kursy językowe dla pracowników i mieszkańców
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

W niedzielę  23 września odbył się VII Rajd Rowerowy Ołtarzew - Palmiry - Ołtarzew. 
Patronat nad Rajdem objął  m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rajd  Rowerowy



Nr ob-  

wodu
Granice   obwodu  

Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej

1

Ożarów Mazowiecki - Osiedle RSM Bloki I - ulice: Obrońców Warszawy nr: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15,17; Strzykulska nr nieparzyste od 1 do 23; Partyzantów nr nieparzyste od 1 

do 41; Poznańska nr od 226 do 228; Floriana nr od 8 do 14; Ożarowska nr od 2 do 42

Przedszkole Nr 1 w 

Ożarowie Maz. 

ul. Obrońców W-wy 11a

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; Floriana nr nieparzyste od 1 do 13
Gimnazjum w Ożaro-

wie Maz. ul. Szkolna 2

3

Ożarów Mazowiecki - Osiedle Zientarówka, Osiedle Ks. J. Poniatowskiego - ulice: Daleka; 

Dmowskiego; Dąbrowskiego; Floriana nr nieparzyste od 15 do 19; Floriana nr parzyste od 16 do 

20; Kapucka, Krzywa, Mała; Nadbrzeżna; Partyzantów nr parzyste od 2 do 34; Polna; Poniatow-

skiego (z wyłączeniem bloku nr 2); Puławskiego; Prosta; Poznańska nr parzyste od 296 do 328; 

Robotnicza; Rolna nr 6 i nr 16; Sikorskiego, Szkolna; Wiejska; Wolności; Wybickiego; Zgody, 

Muzyczna

Szkoła Podstawowa Nr 

1 w Ożarowie Maz. ul. 

Szkolna 2

4

Ożarów Mazowiecki - Osiedle Franciszków - ulice: Kolejowa; Konopnickiej; Konotopska; 

Mickiewicza nr nieparzyste od 1 do 13; Mickiewicza nr parzyste od 2 do14; Majewskiego; 

3-go Maja; 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. Poznańska 165

5

Ożarów Mazowiecki - Osiedle Mickiewicza - ulice: Duchnicka od nr 12 do 36; Graniczna; 

Kopernika; Konwaliowa; Kusocińskiego; 11 Listopada; Mickiewicza nr nieparzyste od 17 do 51; 

Mickiewicza nr parzyste od 16 do 58; Parkietowa; Prusa; Wiśniowa; Witosa; Zielna; Żeromskiego

Duchnice - ulice: Boczna; Brzegowa; Ceramiczna; Duchnicka; Korczaka; Ożarowska nr nie-

parzyste od 29 do 83; Ożarowska nr parzyste od 16 do 74; Rozłogi; Tuwima; Ustronna; Zielna; 

Żytnia; Duchnicka; Gałczyńskiego; Kochanowskiego;

Jawczyce - ulice: Bocznicowa; Gołąbkowska; Ogrodowa; Piastowska nr nieparzyste od 55 do75; 

Piastowska nr parzyste od 42 do 64; Piwna nr nieparzyste od 1 do 23; Poznańska nr nieparzy-

ste 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 parzyste od 23 do 27; Wąska;

Konotopa - ulice: Mokra nr nieparzyste od 1 do 45; Piastowska nr 66 i nr nieparzyste od 77 

do 91; Piwna nr parzyste od 2 do 74; Rajdowa; Różana; Uskok; Zakręt

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 Poznańska nr parzyste od 134 do 224; 

Poznańska nr nieparzyste od 85 do 121; Zatorze; Strzykulska nr parzyste od 2 do 26

K. S. Ożarowianka w 

Ożarowie Maz. 

ul. Poznańska 123

7

Bronisze - ulice: Kręta nr nieparzyste od 1 do 39; Kwiatowa; Piastowska nr nieparzyste od 1 

do 53; Piastowska nr parzyste od 2 do 40; Poznańska nr parzyste od 96 do 132d; Poznańska 

nr nieparzyste od 73 do 83, Przyparkowa nr parzyste od 2 do 20a; Przyparkowa nr nieparzyste 

od 1 do 17;

Mory - ulice: Biedronki; Królowej Marysieńki; Miła; Niecała; Poznańska nr nieparzyste od 1 

do 41; Poznańska nr parzyste od 2 do 40; Wojska Polskiego; Wspólna Droga

Klub w Broniszach 

ul. Przypadkowa 15

8

Macierzysz - ulice: Mazowiecka; Podgrodzie; Poznańska; Sezamkowa; Sochaczewska nr nie-

parzyste od 1 do 131; Sochaczewska nr parzyste od 2 do 140; Sławęcińska; Wojska Polskiego 

nr nieparzyste od 1 do19 Wojska Polskiego nr parzyste od 6 do 22; Szkolna, Szeligowska;

Piotrkówek Duży – ulica Świerkowa;

Szeligi – ulice: Akacjowa; Cyprysowa; Jesionowa; Klonowa; Szeligowska; Wierzbowa

Budynek d. szkoły 

w Macierzyszu 

ul. Sochaczewska 89

WYKAZ GMINNYCH STAŁYCH  OBWODÓW   GŁOSOWANIA

W Y B O RY    PA R L A M EN TA R N E   2 0 0 7
O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 września 2007 r.

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.01.46.499 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o nu-
merach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.



9

Kaputy - ulice: Rolna; Sochaczewska nr nieparzyste od 165 do 241; Sochaczewska nr parzyste 

od 226 do 230 i od 234 do 260; Tęczowa; Umiastowska nr parzyste od 48 do 52; Wygodna; 

Zaciszna nr nieparzyste od 3 do 7;

Kręczki - ulice: Sochaczewska nr parzyste od 218 do 224 i od 232 do 234; Zaciszna nr parzyste 

od 2 do18; Żyzna;

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

ste od 28 do 42;

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

nr parzyste od 72 do 96; Polowa; Pruszkowska; Rataja nr nieparzyste 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 54;

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

nr parzyste od 2 do 18; Okrężna; Umiastowska nr nieparzyste od 43 do 75; Umiastowska nr pa-

rzyste od 54 do 104;

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

Wolska; Zaborowska nr nieparzyste od 35 do 67; Zaborowska nr parzyste od 38 do 48; Graniczna

Orły - ulice: Dolna nr nieparzyste od 3 do 5; Hipoteczna; Zaborowska nr nieparzyste od 19 do 29; 

Łaźniewska nr parzyste od 2 do 36;

Pilaszków - ulice: Dolna nr parzyste od 2 do 14; Marszewskiego; Nowowiejska nr nieparzyste 

od 123 do 159; Nowowiejska nr parzyste od 124 do 144; Piękna; Wesoła;

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

rzyste 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 parzyste od 2 do 26; Łaźniewska nr nieparzyste od 1 do 21; Źródlana

Świetlica budynku OSP 

w Święcicach

11

Ożarów Mazowiecki - Osiedle Ołtarzew - ulice: Cicha; 1 Maja; Hallera; Kierbedzia; Kilińskiego; 

Kościuszki; Lipowa; Mazowiecka; Parkowa; Poznańska nr parzyste od 330 do 374; Poznańska 

nr nieparzyste od 231 do 241; Reymonta; Rolna nr 15; Sienkiewicza; Sowińskiego; Umiastowska 

nr parzyste od 2 do 46; Zamoyskiego;

Ołtarzew wieś - ulice: Brzegowa nr parzyste od 2 do 12; Ceramiczna; Domaniewska nr parzyste 

od 2 do16; Duchnicka nr nieparzyste od 51 do 55; Duchnicka nr parzyste od 40 do 60; 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

Szkoła Podstawowa 

Nr 2 w Ożarowie Maz. 

ul. Lipowa 11

12

Józefów – ulice: Fabryczna; Kasztanowa; Lipowa; 

Płochocin Płd. – ulice: Długa; Lipowa; Mazowiecka; Mostowa; Ogrodowa; Partyzantów; 

Przemysłowa; Szeroka nr nieparzyste od 1 do 17; Szeroka nr parzyste od 2 do 18; Zabytkowa; 

Zwierzyniecka; Łokietka; Urocza;

Wolica – ulice: Lipowa; Ogródkowa; Radosna; Rokicka

Szkoła Podstawowa 

w Płochocinie 

ul. Lipowa 3

13

Płochocin Płn. - ulice: 1 Maja; 22 Lipca; Chopina; Dworcowa; Józefowska; Kolejowa; 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; Święcicka 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 nieparzyste od 3 do 19; 

Południowa nr nieparzyste od 73 do 99; Wspólna nr nieparzyste 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 parzyste 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;

Płochocin wieś - ulice: Gołaszewska; Michałowska nr parzyste od 34 do 68; Poznańska nr nie-

parzyste od 349 do 485; Poznańska nr parzyste od 550 do 648; ul.Stołeczna nr nieparzyste od 1 

do 211; Stołeczna nr parzyste od 2 do 198; Święcicka nr nieparzyste od 1 do 91;

Wolskie - ulice: Górna; Michałowska nr nieparzyste od 31 do 85; Michałowska nr parzyste od 70 

do 90; Wolska nr nieparzyste od 5 do 13; Wolska nr parzyste od 4 do 14

CATERPILAR LO-

GISTICS SERVICES 

POLSKA w Ołtarzewie 

ul. Poznańska 345


