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Najważniejszą nowiną jaką chciałbym się z Państwem podzielić jest przyznanie Gminie 
Ożarów Mazowiecki pierwszego miejsca w Konkursie Mazowiecka Gmina Roku 2010. 

Nagrodzeni w Konkursie to samorządy województwa mazowieckiego, które stwarzają do-
godne warunki dla inwestorów, dbają o poprawę infrastruktury, ochronę środowiska natural-
nego, o sprawność służby zdrowia oraz o wysoką jakość edukacji, intensywnie przeciwdziałają 
bezrobociu - umiejętnie wykorzystując przy tym środki finansowe pozyskane z Unii Europej-
skiej, dbając tym samym o wzrost jakości życia mieszkańców swojego rejonu. 

 Wyłonienie nominowanych do tytułów, a następnie zwycięzców zostało powierzone Kapi-
tule Konkursu, w której zasiedli przedstawiciele najważniejszych urzędów i instytucji Mazow-
sza; reprezentujący m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką 
Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Wojewódzki Urząd Pracy. 

 Dyplom oraz statuetkę Złotego Orła Mazowsza otrzymałem na Wielkiej Gali 23 paździer-
nika 2010 roku. Niech będzie dla wszystkich mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny nagrodą za 
dobre i mądre zarządzanie i wspólną pracę dla dobra naszej społeczności. Zgodnie z zapo-
wiedzią w poprzednim numerze Informatora Ożarowskiego raz jeszcze zapraszam Państwa 
na stronę internetową Urzędu Miasta celem zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności 
samorządu z IV i V kadencji, tj. za lata 2003-2010. Wiadomości jakie tam Państwo znajdziecie 
mogą okazać się przydatne podczas spotkań wyborczych jakich z pewnością nie zabraknie 
w listopadzie. 

 Wszystkim, którzy udadzą się w okresie święta Wszystkich Świętych na Cmentarz Para-
fialny w Ołtarzewie przypominam, że na odcinku ul. Parkowej, wzdłuż ogrodzenia cmentarza 
obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu, polegająca głównie na zakazie wjazdu samo-
chodów na ten odcinek drogi. Taka zmiana w okresie święta jest konieczna dla bezpiecznego 
ruchu autobusu miejskiego 713 oraz bezpieczeństwa sprzedających kwiaty i znicze. 

Burmistrz Kazimierz Stachurski

 Motto na listopad:

  Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. 

        Wisława Szymborska
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 Zakończono:

• budowę chodnika oraz zjazdów w ul. Witosa w Ożarowie

 Podpisano umowy dotyczące:

• przebudowy ul. Kapuckiej w Ożarowie 

• modernizacji ul. Radziwiłłów w Ożarowie 

• równania i utwardzenia dróg gminnych nieutwardzonych wraz z dostawa tłucznia kamiennego

• budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej w miejscowości Ożarów Mazowiecki

• budowy odwodnienia wraz z ukształtowaniem terenu przy ul. Kolejowej 2 w Ożarowie 

• wykonania projektu oświetlenia ulicznego ulicy Rataja w Pogroszewie i Koprkach 

• dobudowy oświetlenia ulicznego ulicy Poznańskiej w Michałówku 

• naprawy pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 163, 167 i 171 

w Ożarowie Maz. 

• ścinania i utwardzanie poboczy dróg gminnych

• dostawy i utwardzenie kruszywem drogowym ul. Krętej w Broniszach - Fundusz Sołecki

• wykonania tablic informacyjnych dla Święcic – Fundusz Sołecki

 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• usługa bankowa polegającą na udzieleniu długoterminowego kredytu w wysokości 3.250.000,00 zł na reali-

zację lub refinansowanie projektów inwestycyjnych

• przeprowadzenie konkursu na wykonanie projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej 

w Umiastowie

• wyposażenie budynku stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie w sprzęt gastronomiczny 

 28 września w Zielonkach odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe. W klasyfikacji zespoło-

wej pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

 7 października w Zielonkach odbył się Powiatowy Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych.

    - uczennice ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie zajęły pierwsze miejsce w sztafecie dziewcząt

    - uczennice ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie zajęły czwarte miejsce w sztafecie dziewcząt

    - uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie zajęli pierwsze miejsce w sztafecie chłopców

 W dniach 29-30.09. w przedszkolu Publicznym w Józefowie odbyła się wycieczka po okolicy pt. „Jesienne 

krajobrazy”. Celem wycieczki było zaobserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, określenie kolorysty-

ki jesiennego krajobrazu oraz zbieranie „skarbów jesieni”. W wycieczce brały udział dzieci z grup I, II, III i IV. 

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie i filii w Józefowie:

• 22 września odbył się spektakl pt. „Tożsamość” dla młodzieży gimnazjalnej  wykonaniu Krakowskiego Biura 

Promocji Kultury.

• 26 września rozpoczął się VIII Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka w barwach jesieni”. Pierwszy koncert 

miał miejsce w dworku Tuszkówka w Kaputach. Również w niedzielę zespół ludowy „Ożarowiacy” koncerto-

wał w Chacie Kampinoskiej w Granicy podczas V Przeglądu Wieńców Dożynkowych. 

• 3 października w ożarowskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbył się koncert słowno-muzyczny - 

„O prostą pamięć wołam dziś do Ciebie...”. Koncert upamiętnił 66 rocznicę podpisania aktu przerwania 

działań wojennych Powstania Warszawskiego, który miał miejsce w Ożarowie 3.10.1944 r. w dworku przy 

ul. Poniatowskiego. 

• 10 października na terenie Pływalni Miejskiej w Ożarowie Maz. odbył się drugi koncert w ramach VIII Fe-

stiwalu Muzyki Kameralnej  „Muzyka w barwach jesieni”. Przed zgromadzoną publicznością wystąpiło Trio 

Jazzowe Filipa Wojciechowskiego oraz Kwartet „Prima Vista”. 

• 10 października odbył się wieczorek taneczny dla seniorów. 

• Od września br. wznowiono spektakle teatralne dla dzieci zarówno w DK „Uśmiech” w Ożarowie jak i Filii 

w Józefowie.

Burmistrz - Kazimierz Stachurski
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UCHWAŁA Nr 502/10
w sprawie: nadania nazwy rondu w 
Strzykułach.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Rondu zlokalizowanemu na skrzyżowa-

niu ul. Sochaczewskiej i ul. Strzykulskiej 

w Strzykułach, nadaje się imię Janusza 

Kusocińskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi.

§3

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.

Rada Miejska w obecności 11 Radnych 
– 6 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” 
i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła 
Uchwałę Nr 502/10 w sprawie nadania 
nazwy rondu w Strzykułach.

UCHWAŁA Nr 503/10
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 495/10 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się Uchwałę Nr 495/10 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 

dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wpro-

wadzenia zmian w uchwale budżetowej 

na 2010 rok.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie prze-

pisami prawa.

Rada Miejska w obecności 11 Radnych 
– 10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzy-
mującym się” podjęła Uchwałę Nr 503/10 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 495/10 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 24 sierpnia 2010 roku.

UCHWAŁA Nr 504/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

799.783 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

Plan dochodów po zmianach wynosi 

80.883.098,66 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

1.090.930 zł. Zwiększyć wydatki gminy 

o kwotę 1.890.682 zł zgodnie z Załączni-

kiem Nr 2. Plan wydatków po zmianach 

wynosi 102.057.256,30 zł

§3

1) Deficyt w wysokości 21.174.157,64 zł 

zostanie sfinansowany przychodami po-

chodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 

21.120.000,00 zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bie-

żącym budżetu gminy, w tym wynika-

jących z rozliczeń kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych w kwocie 54.157,64 zł.

2) Ustala się przychody budżetu w kwo-

cie 25.511.140,64 zł z następujących ty-

tułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 

25.456.983,00 zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bie-

żącym budżetu gminy, w tym wynika-

jących z rozliczeń kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych w kwocie 54.157,64 zł.

Rada Miejska w obecności 11 Radnych 
– 5 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzy-
mujących się” podjęła Uchwałę Nr 504/10 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 505/10
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana 
Jana Kurach na działalność Burmi-
strza.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu skargi Pana Jana Kurach 

z dnia 08 września 2010 r. na działalność

Burmistrza oraz po zapoznaniu się ze sta-

nowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie 

zarzutu postawionego w skardze oraz ze 

stanowiskiem Burmistrza, Rada Miejska 

w Ożarowie Mazowieckim uznaje skargę 

za bezzasadną z przyczyn określonych 

w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącej Rady, zobowiązując ją do 

przygotowania odpowiedzi i przesłania 

skarżącemu odpisu niniejszej uchwały 

wraz z załącznikiem.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Rada Miejska w obecności 11 Radnych – 
11 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 505/10 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana 
Kurach na działalność Burmistrza.

UCHWAŁA Nr 506/10
w sprawie: zmiany Uchwały Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. 
w sprawie ustanowienia stypendiów 
dla zawodników z terenu Gminy 
Ożarów Mazowiecki osiągających 
wysokie wyniki sportowe

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W Regulaminie w sprawie zasad i try-

bu przyznawania, wstrzymywania oraz 

wysokości stypendiów sportowych, sta-

nowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 

Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w 

sprawie ustanowienia stypendiów dla 

zawodników z terenu Gminy Ożarów 

Mazowiecki osiągających wysokie wyni-

ki sportowe wprowadza się następujące 

zmiany:

§2 ust. 1. otrzymuje następujące brzmie-

nie: „Stypendia mogą być przyznawane 

osobom fizycznym do czasu ukończenia 

nauki w szkole ponadgimnazjalnej:

W dniu 23 września 2010 r. na  LXII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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a) zamieszkałym na terenie Gminy Oża-

rów Mazowiecki – zrzeszonym lub nie

zrzeszonym w klubach sportowych,

b) zamieszkałym poza terenem Gmi-

ny, będącym uczniem szkoły na terenie 

Gminy Ożarów Mazowiecki oraz zrze-

szonym w klubie sportowym z siedzibą 

w Gminie Ożarów Mazowiecki – pod 

warunkiem nie pobierania stypendium 

sportowego w gminie, której jest miesz-

kańcem.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Ożarów Ma-

zowiecki.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Mazowieckiego.

Rada Miejska w obecności 11 Radnych 
– 5 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” 

i 2 głosach „wstrzymujących się” podję-
ła Uchwałę Nr 506/10 w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Miejskiej w 3 Ożarowie 
Mazowieckim Nr 217/08 z dnia 25 czerw-
ca 2008 r. w sprawie ustanowienia sty-
pendiów dla zawodników z terenu Gminy 
Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie 
wyniki sportowe.

UCHWAŁA Nr 507/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

100.000 zł. Zwiększyć wydatki gminy o 

kwotę 100.000 zł zgodnie z Załącznikiem 

Nr 1. Plan wydatków po zmianach wy-

nosi 102.077.153,30 zł.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydat-

ków majątkowych na rok 2010 zgod-

nie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

Uchwały.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się” podjęła Uchwałę Nr 507/10 w 
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
miasta i gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 508/10
w sprawie: utworzenia w Gminie 
Ożarów Mazowiecki odrębnego ob-
wodu głosowania w Domu Opiekuń-
czo - Leczniczym w Pilaszkowie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Na obszarze Gminy Ożarów Mazowiec-

ki tworzy się odrębny obwód głosowa-

nia Nr 15 w Domu Opiekuńczo - Leczni-

czym w Pilaszkowie przy ul. Nowowiej-

skiej 137 dla przeprowadzenia wyborów 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, Rady m.st. Warszawy i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów 

wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast zarządzonych na dzień 21 listopa-

da 2010 roku.

§2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego oraz podaniu do publicznej 

wiadomości w formie obwieszczenia.

§3

Uchwała podlega przekazaniu Woje-

wodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Warszawie.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 6 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw” 
i 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła 
Uchwałę Nr 508/10 w sprawie utworzenia 
w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego 
obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo 
– Leczniczym w Pilaszkowie.

W dniu 12 października 2010 r. na  LXIII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

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

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

GOSiR Ożarów Mazowiecki oraz sędzia MWZPS Paweł Lewiński
Zapraszają 13.11.2010 (sobota) na:

Amatorski turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Niepodległości
o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki,

który odbędzie się w Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 

w Ożarowie Maz., ul. Szkolna 2

Informacje i zapisy: pawellewinski@op.pl
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Trzy koncerty tegorocznego festiwalu to trzy oddzielne 

historie opowiedziane w czasie VIII edycji Festiwalu Muzyki 

Kameralnej w Ożarowie Mazowieckim 

„Muzyka w barwach jesieni”.

 

W każdym z koncertów można było jednak dostrzec obec-

ność utworów Fryderyka Chopina. Tegoroczny festiwal sta-

nowił kolejny element uhonorowania Roku Chopinowskiego 

w naszej gminie. 

 Historia pierwsza. Festiwal zainaugurował koncert „Eine 

Kleine Nachtmusik” w wykonaniu Elżbiety Karaś-Krasztel na 

fortepianie wraz z towarzyszeniem dobrze znanego już z po-

przednich festiwali Kwartetu Prima Vista.

 Artystka jest znakomitą interpretatorką utworów Mozar-

ta. Odniosła wielki sukces wykonując w Filharmonii Berliń-

skiej koncert fortepianowy Es-dur tego kompozytora, a o jej 

wykonaniu utworów Mozarta z Sinfonią Varsovią napisano 

w Niemczech „Wielkości Jego muzyki lepiej wyrazić się nie 

da...”. Artystka wiele uwagi poświęca muzyce Chopina, wyko-

nując kameralne wersje jego utworów. 

 Koncert odbył się w gościnnych progach Dworu w Kapu-

tach – Tuszkówki. Miejsce to oraz wspaniała muzyka stwo-

rzyły niesamowita atmosferę, która udzieliła się słuchaczom, 

przenosząc ich każdym dźwiękiem  w świat wielkich mistrzów, 

których utwory rozbrzmiewały w salach Dworku.

 Historia druga. Nie ukrywam, że koncertu „Chopin – jasna 

strona księżyca.” - Impresje jazzowe wysłuchałam z największą 

pasją i emocjami, bo jazz na żywo dostarcza niepowtarzalnych 

wrażeń, szczególnie słuchając takich czarodziejów muzyki 

jazzowej jak Trio Filipa Wojciechowskiego. Jest on jednym z 

niewielu muzyków, który osiąga liczne sukcesy artystyczne za-

równo w muzyce klasycznej jak i jazzowej. Obecnie Trio two-

rzą - obok Filipa Wojciechowskiego – Paweł Pańta (kontrabas) 

i Cezary Konrad (perkusja). Podczas koncertu można było 

usłyszeć mazurki, etiudy oraz nokturny F. Chopina w jazzo-

wych transkrypcjach. Trio jazzowe występowało z towarzysze-

niem Kwartetu Prima Vista, co jeszcze wzbogaciło aranżacje. 

W maju 2010 ukazała się najnowsza płyta Filip Wojciechowski 

Trio ”Chopin” wydana przez Polskie Radio z jazzowymi wersja-

mi utworów Chopina, która bardzo polecam na zbliżające się 

jesienno – zimowe wieczory.

 Koncert ten miał miejsce w dosyć nietypowej scenerii, jaką 

stanowiła płyta basenu Pływalni Miejskiej w Ożarowie. Pomysł 

taki został zrealizowany po raz pierwszy i myślę, że sprawdził 

się. Dobrze dobrane oświetlenie i kwiaty pływające na wodzie 

stworzyły szczególny klimat miejsca. Koncert stanowił rów-

nież promocję dla Pływalni, a wszyscy obecni otrzymali ulgo-

we karnety na basen do końca roku.

 Historia trzecia. Miejscem trzeciego koncertu był Kościół 

Najświętszej Maryi Panny w Ołtarzewie. Odprawiona zosta-

ła uroczysta Msza za spokój duszy ŚP. Fryderyka Chopina. 

W czasie Mszy Świętej został wykonany utwór Józefa Elsnera 

– profesora F. Chopina „Muzyka podczas Mszy św. do wyko-

nania - z odgłosem wdzięcznych pieni do słów Kazimierza Bro-

dzińskiego”. Wystąpili: Justyna Reczeniedi - sopran, Katarzyna 

Kiszewska - mezzosopran, oraz Villa Musica Ensamble w skła-

dzie: Józef Kolinek - skrzypce, Piotr Nowicki - altówka, Zbigniew 

Krzymiński - wiolonczela oraz Krzysztof Marosek - organy. 

 Nie byłoby festiwalu bez publiczności, na koniec jej właśnie 

pragnę podziękować najgoręcej za towarzyszenie muzykom 

w każdym z koncertów, tworząc niepowtarzalną atmosferę  

tegorocznego ożarowskiego festiwalu muzyki kameralnej.

Do zobaczenia za rok!
Jolanta Kołodyńska

Kierownik Referatu Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

fotoreportaż na okładce „Informatora”

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

7 listopada – niedziela – godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Legenda o czarodziejskim młynku”. Wstęp wolny.

9 listopada – wtorek – godz. 16.00
Sesja Rady Miejskiej.

10 listopada – środa – godz. 14.00
Wręczenie odznaczeń państwowych dla pracowników 

Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Maz. 

11 listopada – czwartek – godz. 18.00
Msza Święta i Koncert z okazji 92. rocznicy odzyskania 

niepodległości pt. „W listopadowej zadumie”.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Maz.

Wstęp wolny.

29 listopada – niedziela – godz. 16.00
Andrzejkowy wieczorek taneczny dla seniorów.

 Bilety w cenie 8 zł

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

7 listopada – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

Bilety w cenie 8 zł 

14 listopada – niedziela – godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Lisek Urwisek”. Wstęp wolny. 

29 listopada – niedziela – godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Magiczny las”. Wstęp wolny. 

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

„Muzyka w barwach jesieni” w hołdzie Fryderykowi Chopinowi
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SPORT

Liga Strażacka „SLP-2010”, która po raz drugi została zorgani-

zowana przez m. in. Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Błoniu, w tym roku skupiła 18 drużyn OSP z terenu 

powiatu warszawskiego zachodniego i nie tylko. Rozgrywki 

rozpoczęły się w fazie grupowej jeszcze w kwietniu i trwały aż 

do teraz (z przerwą wakacyjną).

 16 października 2010 roku o godz. 9.00 w Błoniu przy 

ul. Okrzei na boisku „Orlik-2012” rozpoczął się mecz o trze-

cie miejsce pomiędzy drużynami z OSP Ożarów Maz., a OSP 

Gawartowa Wola. Mecz był niezmiernie ciekawy, zacięty 

i wyrównany. W ostatnich minut spotkania drużyna z gminy 

Leszno przycisnęła, ale bramka strażaków z Ożarowa była jak 

zaczarowana. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:2, 

a OSP Ożarów Maz. uplasowało się na trzecim miejscu, przed 

OSP Gawartowa Wola. Na mecz przybył m. in. Wójt Gminy 

Leszno (Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Lesznie) - 

Andrzej Cieślak. Tuż po 10.15 rozpoczął się finał ligi. Strażacy 

z OSP Stare Gnatowice przeważali przez cały mecz. Obrońcy 

mistrzowskiego tytułu grali na najwyższym poziomie. Straża-

cy z OSP Bieniewice, którzy w zeszłym roku zajęli w lidzie 3 

miejsce grali do samego końca. Nie potrafili jednak znaleźć 

sposobu na drużynę z gminy Kampinos. Mecz zakończył się 

wynikiem 8:2 dla OSP ze Starych Gnatowic. OSP STARE GNA-

TOWICE po raz kolejny zajęła najwyższe miejsce w strażackiej, 

piłkarskiej rywalizacji.

 Nagrody, puchary i dyplomy ufundował Jan Żychliński - 

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a w jego imie-

niu wręczał je Andrzej Wołczyński - Członek Zarządu Powiatu. 

Każda drużyna otrzymała również nagrody indywidualne od 

swoich gminnych włodarzy. Nagrody finansowe i rzeczowe 

wręczali przedstawiciele gmin, a osobiście finał ligi obserwo-

wali Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu Piotr Pniewski,  

Burmistrz Gminy Błonie - Zenon Reszka i Prezes Zarządu Miej-

sko-Gminnego w Błoniu Roman Bakon. Komendant Powiato-

wy PSP st. bryg. Tadeusz Wypychowski osobiście podziękował 

drużynom za ducha walki i rywalizację, a wręczając puchary, 

dyplomy i nagrody rzeczowe wraz z Andrzejem Wołczyńskim 

i Zenonem Reszką gratulowali zawodnikom.

zdjęcia: Michał Starnowski i Piotr Kanut

Finał Strażackiej Ligi Piłkarskiej „SLP-2010”

DRUŻYNA OSP OŻARÓW MAZOWIECKI - III MIEJSCE

W sobotę 9 października na hali sportowej Gminnego 

Ośrodka Sportu przy Zespole Szkół im Jana Pawła II 

w Łazach koło Magdalenki odbyła się V Tataspartakiada 

- integracyjny piknik sportowo-rodzinny, którego 

uczestnikami są niepełnosprawni i ich rodziny. 

Na imprezie tej spotykają się ludzie, których łączy wielka idea 

integracji i współpracy różnych środowisk na rzecz najbardziej 

potrzebujących. 

 Naszą Gminę w tych zawodach po raz drugi reprezentowa-

ła silna grupa 20 niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami, 

podopiecznych Ożarowskiego Stowarzyszenia Pomocy Oso-

bom Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II. Bardzo liczny był 

również doping ze strony publiczności, którą stanowiły dzieci 

ze świetlicy socjoterapeutycznej przy parafii Miłosierdzia Bo-

żego w Ożarowie Mazowieckim. Bogaty program artystycz-

ny, oraz wiele atrakcji sprawiły , że na twarzach dzieci zagościł 

bardzo szeroki uśmiech.  Dzieci zmagały się w wydawać by się 

mogło dla nas prostych konkurencjach, lecz dla nich były one 

nie lada wysiłkiem.  

 Drużyna „Ożarowskie Promyki” po zaciętej walce wy-

walczyła puchar Fair Play, a największą nagrodą była świet-

na zabawa i możliwość spędzenia wspólnie czasu. Każdemu 

uczestnikowi na długo utkwią w pamięci chwile spędzone na 

współzawodnictwie i rywalizacji. 

Zarząd Ożarowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
im. Jana Pawła II, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, e-mail: ospon.
oz@wp.pl, KRS 0000292865, Nr konta PKO BP o/w W-wie 1710201185 0000 4102 
0122 7065

Sportowe zmagania
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Z ŻYCIA GMINY

9 października 2010 r. odbył się w naszym przedszkolu 

piknik rodzinny pod hasłem „Jesienna zabawa 

z ziemniakiem”.

”Pyrka” i „Ziemniaczek” zaprosili wszystkie dzieci i ich rodzi-

ców do wspólnej zabawy. W ogrodzie przedszkolnym roz-

mieściliśmy stanowiska, gdzie wymyślne zadania rozwiązywali 

dorośli i dzieci – oczywiście z ziemniakiem w roli głównej. Każ-

dy uczestnik pikniku otrzymał „Paszport do Królestwa Ziem-

niaka”. Były więc „Gierki-obierki” z wielorakimi łamigłówkami 

dla „mądrej główki”, wyrabianie tężyzny fizycznej w różnych 

formach konkurencji „Ziemniaczani sport-mani”, rękodzieło 

z wykorzystaniem wszelakiego materiału przyrodniczego i pla-

stycznego na stanowisku „Ziemniakoludki”, „Tańce-kartoflań-

ce” na trawie, niczym na parkiecie „Tańca z gwiazdami” oraz 

degustacja kartofelków pod różnymi postaciami na straganie 

„Ziemniaczek – przysmaczek”; największym uznaniem naszych 

smakoszy cieszyły się placki ziemniaczane i frytki przyrządzo-

ne przez przedszkolne „ciocie” kucharki. 

 W radosnej zabawie blisko 50 przedszkolaków bawiło się 

wraz z rodzicami przez cztery godziny sobotniego przedpo-

łudnia, okraszonego piękną  pogodą „złotej polskiej jesieni”. 

Na zakończenie wszyscy piknikowicze odtańczyli „taniec-kar-

toflaniec” i otrzymali dyplomy za aktywny udział w zabawie.

Organizatorzy pikniku (dyrektor, nauczyciele i personel przed-

szkola w Broniszach) serdecznie dziękują rodzicom i dzieciom 

za pomysły, humor i zaangażowanie w trakcie przebiegu ca-

łego przedsięwzięcia; zorganizowaniu takiej zabawy przyświe-

cała myśl utrwalenia realizowanych treści programowych 

wychowania przedszkolnego jak również pogłębienie więzi 

rodzinnych i współpracy przedszkola z rodzicami.

Magdalena Węsek – nauczycielka grupy młodszej.

Przedszkole w Broniszach

Jubileusz Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ożarowie Maz.
22 maja 2010 rok miał miejsce Jubileusz Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w Ożarowie Maz. 

- oto jej krótka historia

Wielce miłe Panie, szanowni Panowie 
Pozwólcie, że wierszem częściowo opowiem 
Że tak jest w historii i tak jest na świecie 
Że my obchodzimy dziś 65-lecie. 
Cieszyć się należy, że istnieje troska 
By istniała w pełni życia Spółdzielnia Ożarowska. 
W tym krótkim wierszu miejsca jest za mało 
Wszystko opowiedzieć co się u nas działo. 
Członkami tu byli i średni i wielcy 
Ale szanowani, członkowie spółdzielcy 
Wielu już odeszło, w przeszłych czasach żyli 
Ale się spółdzielni, także zasłużyli. 
Może o tych czasach, ma ktoś inne zdanie 
My skłońmy się pamięcią im z podziękowaniem. 
Szanowni członkowie Spółdzielcy 
Sześćdziesiąt pięć lat minęło, to jest czasu kupa 
Gdyby nas dziś nie było, to by była klapa. 
Ale istniejemy , czynimy starania 
Choć dzisiaj Spółdzielczość, ma trudne działanie. 
Ze spółdzielczym hasłem „razem” będziemy działali 
By przyszłego Jubileuszu dobrze doczekali. 
Spółdzielnia nasza nie jest wielka 

Jest też skromna kiesa. Ale za to mamy, dobrego prezesa. 
Dba on o porządek, majątek zadbany, wyremontowany 
i pomalowany. 
Pracują z prezesem też dwie miłe „kiecki” 
Aby dobrze rządził pan Władzio Bielecki. 
Pracują w Spółdzielni długo ,są pełne oddania 
To jest pani Ela ,to jest pani Ania. 
 
Jest też pan Ragan pracownikiem stałym 
Jest przy gospodarce i handlu opałem. 
Ta praca Spółdzielni, dość się dobrze składa 
Bo czule pracuje tu Spółdzielcza Rada. 
No i jej członkowie, przez was wybierani 
Pilni w obowiązkach, Spółdzielni oddani. 
Tu nie może powstać, żadna przykra draka 
Za przewodniczącego Rady, Ryszarda Hapaka. 
No i jak widzicie, mamy szczere chęci 
By ten Jubileusz pozostał w pamięci. 
Niech ta uroczystość gdy mile przeminie 
Na zawsze zostanie w spółdzielczej rodzinie. 
Za wcześnie tu myśleć, by zapalać znicze 
Lecz wpisać się pięknie w Spółdzielczej kronice. 
Szczęść Boże na przyszłość 
Ożarów 22 maja 2010 rok 

Józef Okoński 
Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni 
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O UNII SŁÓW KILKA ...

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie „Między Wisłą 

a Kampinosem” działając na podstawie rozporządzenia Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.) 

ogłasza konkursy na składanie wniosków w ramach dzia-
łania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działań  „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej”.

Termin składania wniosków:
25 października 2010 r. - 8 listopada 2010 r. do godz. 
16.00. 

 Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektro-

nicznej na płycie CD należy składać bezpośrednio w biurze Lo-

kalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kam-

pinosem” przy ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów, w godzinach  

8.00-16.00.

 Wybór operacji do dofinansowania przeprowadzany jest 

dwuetapowo. Pierwszy etap polega na przeprowadzeniu oceny 

operacji pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz 

z lokalnymi kryteriami wyboru. Wnioski posiadające największą 

liczbę punktów oraz mieszczące się w limicie środków wybiera-

ne są do dofinansowania. W drugim etapie wnioski są oceniane 

w pozostałym zakresie przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Mazowieckiego. Lokalna Grupa Działania Stowarzysze-
nie „Między Wisłą a Kampinosem” odpowiada za prze-
prowadzenie pierwszego etapu oceny wniosków. 
 Wybór operacji do dofinansowania przez LGD nie jest 

jednoznaczny z pozytywną oceną wniosku przeprowadzaną 

w drugim etapie oraz podpisaniem umowy o przyznanie środ-

ków. Ostateczna decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje 

Urząd Marszałkowski. Umowy o przyznanie pomocy z Wnio-

skodawcami są podpisywane przez Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Mazowieckiego.

 Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru 
projektów oraz wzory wniosków są dostępne na stronie 
internetowej LGD „Między Wisłą a Kampinosem”:
 http://www.lgdkampinos.pl/index.php?/pol/Konkursy 

 Pracownicy Biura LGD zapewniają bezpłatną pomoc 

w przygotowaniu wniosku. Wszelkie informacje dostępne są 

w biurze LGD:  ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów w godzinach 

8.00-16.00;  tel. do biura LGD (22) 794 04 88; 

e-mail: lgd@czosnow.pl 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Podmiotem uprawnionym do otrzymania dofinansowania jest 

osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podej-

muje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające 

poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowarto-

ści w zł 2 mln euro.

 Podmioty te muszą mieć siedzibę lub realizować operację 

na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między 

Wisłą a Kampinosem”.

 Limit dostępnych środków na Konkurs nr 1/TRM/2010 

wynosi 294 556 zł, przy czym maksymalna wysokość pomocy 

udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji progra-

mu nie może przekroczyć 300 000 zł.

 W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych 

załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub ja-

dalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy 

udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji progra-

mu nie może przekroczyć 100 000 zł.

 Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosz-

tów kwalifikowalnych operacji.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Podmiotem uprawnionym do otrzymania dofinansowania 

jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 

20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako 

rolnik, małżonek rolnika lub domownik, która posiada miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub realizuje operację na terenie objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Wisłą a Kampinosem”.

Limit dostępnych środków na Konkurs nr 1/RDN/2010 wynosi  

294 556 zł, przy czym maksymalna wysokość pomocy udzielo-

nej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie 

realizacji programu, nie może przekroczyć 100 000 zł.

 Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosz-

tów kwalifikowalnych operacji.

Opracowano na podstawie strony www.lgdkampinos.pl

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Nabór wniosków o dofinansowanie 
w ramach Lokalnej Grupy Działania 

„Między Wisłą a Kampinosem”
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ROZMAITOŚCI

Kącik adopcyjny Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

,,Pomyśl o psach, które tęsknią 
I wszystkich tych, co są głodne     
I o tych, które są bite i wielu tych co samotne  
I przejechanych na drogach - oby trafiły do Boga..,,

B. Borzymowska

W tym wydaniu kącika adopcyjnego będzie trochę inaczej. 

Tak naprawdę to wydanie było już całkowicie zredagowane, 

ale po wydarzeniach z 13.10.2010 postanowiłam odejść od 

standardu i napisać tylko o tym wydarzeniu .

 Dzwoni telefon i pierwsza myśl „znowu ktoś dzwoni, aby 

oddać psa czy kota, bo alergia, bo wyjazd, itp.” Z duszą na ra-

mieniu odbieramy i co słyszymy. W Józefowie przy drodze leży  

pies z wielką rana na łapie i prawdopodobnie zdycha. Pierwsza 

myśl „to pewnie pies po wypadku samochodowym.” Jedziemy, 

a na miejscu widzimy rzeczywiście psa z wielką raną na łapie 

i prawie konającego. Nie było to w skutek wypadku, ale wsku-

tek zaniedbania, a wręcz, pozwolę sobie napisać, znęcania się 

nad psem. Przed naszymi oczami leżał zagłodzony prawie na 

śmierć piękny owczarek niemiecki, a raczej to, co z niego zo-

stało. Pies nie mógł stać na własnych łapach. Jego sierść skołtu-

niona, pozlepiana cała w dredach z jego własnych odchodów. 

Pies śmierdział z daleka. Pierwsza myśl, „co to za ... doprowadził 

psa do takiego stanu”. A druga, co to za znieczulica ludzka. Pies 

leżał przy drodze cały dzień i tylko jedna osoba zadzwoniła, 

szukała dla niego pomocy. 

 Nie było, na co czekać pies potrzebował natychmiastowej 

pomocy. Nasze telefony zaczęły być aż czerwone od dzwonie-

nia. Pies został zabrany do garażu jednej z miłośniczek zwierząt. 

Oczywiście nie poszedł sam, bo nie miał siły. Został położony 

na koc stale wożony w samochodzie na takie właśnie niespo-

dzianki. Pies waży ułamek swojej prawidłowej wagi, wiec nie 

było problemu z jego przeniesieniem. W garażu zaczęła się 

pierwsza pomoc pod postacią napojenia psiny i usunięcia 

z niej odchodów. Smród był tak niemiłosierny, iż trzeba było 

wychodzić, co jakiś czas na świeże powietrze, bo nie dało się 

wytrzymać. Same nie mogłyśmy nic więcej zrobić dla tego psa. 

Psem musiał się zając specjalista. Czekamy na przyjazd weta. 

Po przyjeździe wet stwierdził, iż nie widział psa tak wyniszczo-

nego, zaniedbanego. Przez cały ten czas pies leżał spokojnie, 

Nawet nie pisnął, gdy przy nim tyle zabiegów było robione. 

Patrzył tylko tymi swoimi pięknymi smutnymi oczami jakby 

nam dziękował za pomoc.

 W chwili pisania tego artykułu pies leży na stole operacyj-

nym. Czy przeżyje operację? Tego nikt nie zagwarantuje. Jego 

stan jest bardzo poważny. Mamy jednak nadzieję. że operacja 

się powiedzie. Że od teraz tylko będzie lepiej. Że będzie miał 

szanse na wyzdrowienie i na znalezienie prawdziwego domu. 

Domu, którego tak na prawdę nigdy nie miał. Czy tak się sta-

nie? Pozostaje tylko myśl, co to za „człowiek” o kamiennym 

sercu był jego „opiekunem”.

Telefony kontaktowe: 507-415-468 po godz. 16.00
602-655-645 po godz. 17.00, 605-689-739

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony

www.psyikoty@egonet.pl

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie, ul. Jagiełły 5 m. 19, 

14-100 Ostróda. Numer konta: VWBank 78 2130 0004 2001 

0388 0143 0001. Koniecznie z dopiskiem „Zwierzaki Kasi”.

„Sushi na zdrowy styl życia” 
Nowa restauracja w Ożarowie Mazowieckim została 

otwarta 1 października pod hasłem:

 „Sushi na zdrowy styl życia”. 

Nie od dziś wiadomo, iż sushi stało się hitem lekkiego odży-

wiania. Badacze przyznają, że nigdy wcześniej wpływy Japonii i 

Chin nie były na świecie aż  tak silne. Restauracje i bary Sushi, 

ku radości dietetyków, coraz częściej wypierają fast foody i ke-

babownie. Sushi to najsłynniejsze danie japońskie na świecie. 

Charakterystyczne jest to, że ryż do tej potrawy zakraplany jest 

octem ryżowym.

 Dlaczego warto jeść sushi? Sushi jest smaczną, ale przede 

wszystkim bardzo zdrową potrawą. Ryby dostarczają protein 

i zawierają wyłącznie nienasycone kwasy tłuszczowe; glony 

morskie i sos sojowy są bogatym źródłem witamin, jodyny 

i minerałów; tofu zawiera duże ilości wapnia; ryż dostarcza 

karbohydratów. Marynowany imbir działa niczym czosnek 

czyli podobnie do antybiotyku, a zielony chrzan wasabi ma 

doskonałe właściwości inhalacyjne. 

 Surowe ryby są jednym z głównych elementów diety 

mieszkańców Okinawy, o których mówi się, że są najzdrowsi 

na świecie. 
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Firma z branży wentylacyjnej zatrudni do nowej siedziby w Wieruchowie:

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres e-mail: kadry@centrumklima.pl 

z dopiskiem w temacie „MAGAZYN” lub „PRODUKCJA” na fax: (22) 250-50-60 lub osobiście w siedzibie firmy: 

Centrum Klima SA, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Wieruchów

Z ŻYCIA GMINY

Dam pracę, szukam pracy ...

Pracowników produkcji

Zakres obowiązków: 

- wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej

- obróbka blachy na zimno

- pakowanie 

Wymagania: 

- bliskość miejsca zamieszkania

- dyspozycyjność 

Oferujemy: 

- umowę o pracę

- stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie roz-

wijającej się firmie

- możliwość przyuczenia

- pracę zmianową

 Amerykańscy naukowcy zalecają jedzenie tylko surowego 

tuńczyka - gotowany lub smażony może wywoływać zatrucie.

 Sushi posiada nieograniczoną liczbę odmian, sposobów 

wykonania i podania. Istotą jest odpowiedni dobór skład-

ników, kompozycja, harmonia i zgodność z porą roku oraz 

szczególna estetyka. Najbardziej popularnym składnikiem su-

shi są oczywiście ryby i owoce morza. Zawsze świeże i najlep-

szej jakości.

 Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz z za-

miłowania do kuchni, obyczajów i stylu życia mieszkańców 

kraju Kwitnącej Wiśni stworzyliśmy kolejną restaurację sieci 

Sushi Zume znajdującą się w centrum Ożarowa.

 Umiejętność przyrządzania sushi uważana jest za rodzaj 

sztuki, dlatego też nasza restauracja zatrudnia kucharzy uwa-

żanych w swoim fachu za artystów. Długi cykl szkoleń uczynił 

z nich prawdziwych mistrzów, dla których jedynym wyzwa-

niem jest samodoskonalenie się w tej trudnej sztuce oraz do-

starczanie przyjemności naszym klientom

 W naszym nowym lokalu razem z Mistrzami Kuchni Sushi 

Zume poznacie Państwo tajniki niezwykłej sztuki przyrządza-

nia sushi, dowiecie się wszystkiego o sposobach parzenia ja-

pońskich herbat, które staramy się parzyć zgodnie z wielowie-

kową tradycją japońską. Sposób parzenia herbaty ma istotny 

wpływ na subtelność napoju, którego będziecie mieli Państwo 

okazję spróbować. Wkrótce będziemy mieli przyjemność za-

prosić Państwa na posmakowanie wykwintnych japońskich 

alkoholi – wódki ryżowej sake serwowanej na ciepło, wina 

śliwkowego Choya oraz szerokiego wyboru piwa japońskiego.

 Wszystko to odbywać się będzie przy pokazie japońskich 

filmów oraz brzmieniu muzyki japońskiej, która da Państwu 

poczucie odprężenia, relaksu.

 Serdecznie zapraszamy do restauracji Sushi Zume miesz-

czącej się w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 280 lok. 8A 

na pierwszym piętrze. Mamy nadzieję, iż od samego wejścia 

urzeknie Państwa swoim przyjaznym wnętrzem, miłą obsługą 

oraz subtelnym zapachem japońskiego sushi.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszym menu na stronie 

internetowej www.sushizume.pl. Zapraszamy do lokalu oraz 

do skałdania zamówień pod numerem telefonu 0 785 28 28 28. 

Dostarczymy świeże sushi do Państwa domów i biur. Na spe-

cjalne zamówienie organizujemy cateringi, warsztaty i pokazy 

sushi połączone z innymi atrakcjami, które przybliżą Państwu 

kulturę Japonii.  
Zespół Sushi Zume pozostaje do Państwa dyspozycji.

Magazyniera

Zakres obowiązków:

- załadunek i rozładunek towaru 

- wydawanie towaru

Wymagania: 

- doświadczenie na podobnym stanowisku

- uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym

- dyspozycyjność

Oferujemy:

- umowę o pracę

- stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie roz-

wijającej się firmie

- pracę 2-zmianową
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4 października 2010
Kolizja z wózkiem widłowym
Przed południem dyżurny komisariatu 

w Ożarowie Mazowieckim otrzymał nie-

codzienne zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, w którym brał 

udział wózek widłowy i samochód-chłodnia .Do kolizji doszło 

na terenie giełdy warzywnej w Broniszach. Gdy policjanci doje-

chali na miejsce zdarzenia, zastali dwa pojazdy. Ze wstępnych 

ustaleń wynika, że kierujący wózkiem widłowym nie zachował 

ostrożności i doprowadził do zderzenia z innym samochodem. 

Podczas manewru cofania kierujący uderzył tyłem wózka wi-

dłowego w bok jadącego iveco. Policjanci na sprawcę kolizji 

nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego.

7 października 2010
Dla kierowcy 600, dla pasażera 100 złotych
Podczas nocnego patrolu krajowej „dwójki” policjanci z Oża-

rowa Mazowieckiego zwrócili uwagę na jadącego drogą fiata 

126 p. Podczas kontroli drogowej okazało się, że kierowca nie 

posiadał uprawnień do kierowania, nie okazał również dowodu 

rejestracyjnego od pojazdu i obowiązkowej polisy OC. Za po-

pełnione wykroczenia policjanci nałożyli 600-złotową grzywnę 

na kierowcę. Funkcjonariusze ukarali również 100-złotowym 

mandatem karnym pasażera fiata. Mężczyzna podczas jazdy 

nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

8 października 2010
„Mam kasę, dogadamy się”
Kilka minut po 11.00 dyżurny komisariatu w Ożarowie Ma-

zowieckim otrzymał zgłoszenie, według którego pod jednym 

ze sklepów w Duchnicach miał stać zaparkowany samochód. 

Siedzący w nim mężczyzna spał, a drugi nietrzeźwy awanturo-

wał się z przechodniami. Policjanci natychmiast udali się na in-

terwencję, jednak kierowca chwilę wcześniej zdążył odjechać. 

Poloneza do kontroli drogowej mundurowi zatrzymali na uli-

cy Topolowej w Konotopie. 25-letni kierowca był nietrzeźwy. 

Miał 2,4 promila alkoholu w organizmie. Nietrzeźwy pasażer 

po przebudzeniu stwierdził, że ma kasę i się dogada z policjan-

tami. Na taką propozycję funkcjonariusze zareagowali błyska-

wicznie i Włodzimierz Ł. został zatrzymany. Gdy nie pomogła 

kolejna próba przekupienia funkcjonariuszy, aby ci odstąpili 

od czynności służbowych, mężczyzna stał się agresywny. Pod-

czas interwencji 50-letni Włodzimierz Ł. kilkakrotnie znieważył 

funkcjonariuszy i naruszył ich nietykalność cielesną. Policjanci 

zatrzymali mężczyznę i osadzili w policyjnej celi. W tym czasie 

detektywi z Ożarowa Mazowieckiego zebrali materiał dowo-

dowy, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie czterech 

zarzutów. Prokurator zastosował wobec Włodzimierza Ł. śro-

dek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. 

11 października 2010
Użył przemocy wobec matki
Dyżurny komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim otrzy-

mał zgłoszenie interwencji domowej. Według informacji syn 

miał znęcać się nad matką. Gdy policjanci dotarli na miejsce, 

zastali kobietę, która miała wyraźne ślady pobicia i uskarża-

ła się na ból w okolicach żeber. Sprawca znęcania się odda-

lił się z domu zanim policjanci do niego dotarli. Na miejsce 

wezwali pogotowie, które zabrało poszkodowaną do szpitala.  

Niespełna godzinę później 38-letni syn był w rękach policjan-

tów. Mężczyzna został zatrzymany, gdy próbował dostać się 

do domu. Był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że 

miał 2,9 promila alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci 

takie zachowanie wobec matki, syn przejawiał od kilkunastu 

lat. Teraz jego sprawą zajmą się policjanci z ożarowskiego ko-

misariatu. 

14 października 2010
Zatrzymany z 10 gramami marihuany
Kryminalni z komendy dla Powiatu Warszawskiego Zachod-

niego zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, 

sprawdzają każdą uzyskaną informację. Wieczorem podjęli 

obserwację jednego z ożarowskich osiedli. Według uzyskanej 

informacji w tym miejscu miało dochodzić do przestępstw 

narkotykowych. W pewnym momencie zauważyli wybiegają-

cego z klatki młodego mężczyznę, który następnie wsiadł do 

zaparkowanego nieopodal samochodu. Jego nerwowe zacho-

wanie zwróciło uwagę funkcjonariuszy. Postanowili sprawdzić, 

jaki był powód jego zdenerwowania. Podczas interwencji 

25-latek nerwowo wkładał i wyjmował ręce z kieszeni. Jak 

ujawnili policjanci tam właśnie Konrad S. miał schowane dwie 

torebki z marihuaną. Podczas przeszukania samochodu kry-

minalni znaleźli koleją porcję marihuany. Policjanci zatrzymali 

mężczyznę i zabezpieczyli łącznie 10 g. narkotyku. Teraz spra-

wą Konrada S. zajmą się detektywi z komisariatu w Ożarowie 

Mazowieckim.

15 października 2010
Policjanci zatrzymali nieuczciwą kasjerkę
Do komisariatu w Ożarowie Mazowieckim zgłosił się męż-

czyzna, który oświadczył, że w jednej z placówek bankowych 

mieszczącej się na terenie gminy został oszukany przy wypła-

cie pieniędzy. Policjanci ustalili, że pokrzywdzony rozmieniał 

15 tys. złotych na monety 5 złotowe. Jednak w 6 zgrzanych 

torebkach brakowało łącznie 600 złotych. Funkcjonariusze w 

rozmowie z kierowniczką usłyszeli, że wydawane torebki z mo-

netami nie są pakowane w ich oddziale, a przywożone przez 

firmę konwojującą. 

 Sprawą, która nie rokowała na szybkie wykrycie zajęli się 

detektywi z ożarowskiego komisariatu. Policjanci w ciągu jed-

nego dnia wykryli i ustalili sprawcę kradzieży. Dzięki ich zaan-

gażowaniu mundurowi zatrzymali nieuczciwą kasjerkę banku.  

Jak ustalili funkcjonariusze Maria P. przed wydaniem pieniędzy 

pokrzywdzonemu, rozerwała 6 worków z bilonem i z każdego 

z nich zabrała po 100 złotych. Następnie ponownie zamknęła 

worki zgrzewając je i wydała je klientowi banku. 56-latka usły-

szała zarzut kradzieży, do którego się przyznała i poddała się 

dobrowolnie karze. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawie-

nia wolności.

POLICJA
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OSP Ożarów Maz.
10 akcji ratownictwa technicznego 

9 akcji pompowania wód opadowych

2 akcje zabezpieczenia brzegów Kana-

łu Ożarowskiego

3 inne interwencje

1-2.09 – w godzinach 14:00-1:45 27 strażaków oraz wielu 

mieszkańców osiedla Zientarówka zabezpieczało brzegi Ka-

nału przy ul. Nadbrzeżnej; ułożono worki z piaskiem. Strażacy 

patrolowali Kanał Ożarowski od ul. Floriana do ul. Rataja oraz 

udrażniali przepływy przepustów.

1-4 i 17.09 – akcje wypompowywania wód opadowych na 

terenie miasta i gminy

25.09 – Mory, ul. Poznańska 24 – zderzenie 2 samochodów 

osobowych, 3 osoby zostały ranne.

25.09 – Ołtarzew, ul. Poznańska 305 – zderzenie 2 samocho-

dów osobowych; 1 osoba została ciężko ranna.

29.09 – 8 strażaków brało udział w poszukiwaniach zaginio-

nego w okolicy Duchnice.

OSP Święcice
We wrześniu br. nasza Straż alarmowo wyjeżdżała 7 razy w 

tym:

Wypompowania – 6

ART – 1

Wypompowywania:

1.09 - Józefów, ul. Kasztanowa 14 - wypompowanie wody

1.09 - Domaniewek, ul. Południowa 59 - wypompowanie 

wody z zalanego podwórka.

1.09 - Ożarów Maz., ul. Partyzantów 25 - wypompowanie  

wody z zalanego garażu. 

2.09 - Józefów, ul. Kasztanowa - wypompowanie wody z zala-

nej jezdni i chodnika.

2.09 - Płochocin, ul. Kolejowa 23 - wypompowanie wody 

z zalanej posesji.

11.09 - Płochocin ul. 1 Maja - wypompowanie wody z piwni-

cy domu mieszkalnego. 

ART:

6.09 - Józefów, ul. Rokicka - samochód osobowy wpadł do 

rowu. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca wy-

padku, posypaniu jezdni sorbentem.,usunięciu zabrudzenia 

z jezdni. Udzielono także pomocy przy wyciąganiu samocho-

du z rowu.

O S P

17 października
Kolejni poszukiwani w rękach policji
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali dwóch męż-

czyzn poszukiwanych przez sąd na podstawie nakazu dopro-

wadzenia do aresztu śledczego. Jeden z nich wpadł, podczas 

sprawdzania przez funkcjonariuszy wcześniej uzyskanej infor-

macji o jego pobycie. Mężczyzna, który nie miał stałego miej-

sca zamieszkania, przebywał w pobliżu dworca PKP.

 Drugiego z poszukiwanych mundurowi znaleźli leżącego 

na poboczu. Mężczyzna był nietrzeźwy. W trakcie ustalania 

jego danych, policjanci ujawnili, że jest poszukiwany przez sąd. 

Zgodnie z wydanym nakazem, mężczyzna został doprowa-

dzony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie wcześniej zasą-

dzoną karę.

Zagłosuj na swojego dzielnicowego
Od 1 października ruszyło badanie opinii publicznej pod ha-

słem „Mój Dzielnicowy”. Zapraszamy wszystkich mieszkańców 

naszej Gminy do oceny pracy policjantów, którzy są najbliżej 

Państwa spraw. Głosowanie odbywać się będzie za pośred-

nictwem Internetu do 31 grudnia 2010 roku. Wyniki zostaną  

ogłoszone 31 stycznia 2011 r.

 Celem badania jest przybliżenie mieszkańcom instytucji 

dzielnicowego – partnera w trudnych sytuacjach oraz moty-

wowanie tych policjantów do jak najlepszego wykonywania 

swoich obowiązków.

 Badania będą prowadzone tylko za pośrednictwem Inter-

netu w terminie od 1 października do 31 grudnia 2010r. Miesz-

kańcy będą mogli oddawać swoje głosy po wyszukaniu na 

stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji  dla Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach 

(http://kppbabice.policja.waw.pl) w zakładkach: Komenda/

Rewir Dzielnicowych lub Komisariaty/Zespół Dzielnicowych 

właściwego dzielnicowego opiekującego się daną miejscowo-

ścią lub ulicą i naciśnięciu ikonki „głosuj” oraz wpisaniu spe-

cjalnego kodu.

 Dzielnicowi, którzy otrzymają największą liczbę głosów z 

poszczególnych Komend Rejonowych i Powiatowych Policji 

zostaną nagrodzeni przez Komendanta Stołecznego Policji.

Zapraszamy Państwa do oddawania głosów na swoich dziel-

nicowych.





WYBORCZY
INFORMATOR 
OŻAROWSKI

listopad 2010

Głos
ujesz

 - d
ecy

dujesz

Nie g
łos

ujesz
 - n

ie d
ecy

dujesz



O B W I E S Z C Z E N I E 
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

z dnia 25 października 2010 r.
o numerach  i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,  

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Zgodnie z art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami) podaje się do wiadomości publicznej 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których będą przeprowadzone wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzone na 
dzień 21 listopada 2010 r. 

Nr
obwodu

Granice obwodu Siedziba obwodowej 
 komisji wyborczej 

1

Ożarów Mazowiecki - Osiedle RSM Bloki I - ulice: Baśniowa; Floriana nr parzyste 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 W-wy 11a

Lokal przystosowany 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; 
Floriana 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. Poznańska 165 

5

Ożarów Mazowiecki - Osiedle Mickiewicza - ulice: 11 Listopada; Dobrogórska; Duchnicka od nr parzyste 12 do 36; Graniczna; Kopernika; Konwaliowa; 
Kusocińskiego; Mickiewicza nr nieparzyste od 17 do 51; Mickiewicza nr parzyste od 16 do 58; Parkietowa; Prusa; Wiśniowa; Witosa; Zielna; Żeromskiego
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; Księgowych; Kochanowskiego;  Korczaka; Nadziei; Orzeszkowej; Ożarowska nr 
nieparzyste 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 nieparzyste od 55 do75; 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;
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; Poznańska nr parzyste od 134 do 224; Poznańska nr nieparzyste od 85 do 121; Zatorze; 
Strzykulska nr parzyste od 2 do 26 

Starostwo Powiatu 
Warszawskiego  Zachodniego 

ul. Poznańska 129/133 
Lokal przystosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

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; 
Poznańska nr parzyste od 96 do 132e; Poznańska nr nieparzyste od 73 do 83, Przyparkowa 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 nieparzyste 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 
parzyste od 2 do 140a; Sławęcińska; Wojska Polskiego nr nieparzyste od 1 do19 Wojska 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 nieparzyste od 11 do 39; 
Szeligi – ulice: Akacjowa; Brzozowa; Cichy ogród; Cyprysowa; Jesionowa; Klonowa; Sosnowa; Szeligowska nr nieparzyste od 3 do 29c; Szeligowska nr parzyste od 4 
do 48; Wierzbowa; Witkowskiej nr nieparzyste 

Budynek d. 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; 
Umiastowska 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 do18; Żyzna nr nieparzyste od 3 do 
21 nr parzyste od 4 do 14; 
Piotrkówek Mały - ulice: Pogodna; Strzykulska nr nieparzyste od 25 do 39; Strzykulska 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 
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 
parzyste od 44 do 62; 
Umiastów - ulice: Leszczynowa; Nowowiejska nr nieparzyste od 1 do 15; Nowowiejska 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; Nowowiejska nr parzyste od 98 do 122b; 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 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; Michałowska 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 parzyste od 2 do 26; Łaźniewska nr nieparzyste od 1 do 21; Źródlana

Szkoła Podstawowa w Święcicach
ul. Poznańska 541 

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

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: Dębowa; Lipowa; Ogródkowa; Radosna; Rokicka; Za Lipami 

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 nr nieparzyste 
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; 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; 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, ulica Nowowiejska 137 

Uwaga: 

Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, najpóźniej w dniu 16 listopada 2010 r. jest dopisywany do spisu 
wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 listopada 2010 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 800 – 2200.

Burmistrz 
Kazimierz Stachurski 



Numer okręgu Kandydaci na Radnych Nazwa Komitetu

I Dariusz Jacek Skarżyński KWW „Dariusza Skarżyńskiego”

 Marzena Kr. Ścichowska KWW Wspólnota Samorządowa Ożarów Mazowiecki

 Katarzyna Szustak KWW Wspólnota Samorządowa Ożarów Mazowiecki

 Anna Dmochowska KWW Odnowa Ożarowa

 Anita Nowińska Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 Andrzej Cichal Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin

 Wojciech Cholewo Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin

 Grażyna N. Szymankiewicz KWW NASZE MIASTO - NASZA DZIELNICA

 Rafał Mateusz Jagoda KWW NASZE MIASTO - NASZA DZIELNICA

 Adam Jaworski Komitet Wyborczy Wyborców Adama Jaworskiego

 Zygmunt S. Wojciechowski Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Sierpień 80

 Tadeusz Adamczyk Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Sierpień 80

II Marek Petroniec KWW Marka Petrońca - DLA OŻAROWA

 Bogdan Ciećwierz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 Elżbieta Danuta Paleczna KWW „Nasza Zientarówka”

 Stanisław Kazi. Podsiadło KWW Wspólnota Samorządowa Ożarów Mazowiecki

 Iwona Wójcik KWW „Dzieci - Nasza Przyszłośc”

 Danuta Ter. Stradomska Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 Artur Borowiecki KWW Głosuj i Wymagaj-Robert Kukułowicz

III Jacek Andrzejczak KWW Strażak

 Stefan Lewandowski KWW ST. Lew. Kronikarza Ożarowskiego

 Robert Marczak KWW Roberta Marczaka

 Przemysław Janowski KWW Wspólnota Samorządowa Ożarów Mazowiecki

 Maciej Roguski Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwośc

 Sławomir Maria Kowalski Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin

 Lidia Maria Klepacka KWW NASZE MIASTO - NASZA DZIELNICA

 Paweł Cholewo Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Cholewo

IV Tadeusz Szmigiel KWW Tadeusza Szmigiel

 Małgorzata Sośnia Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwośc

 Jan Czetyrkowski KWW NASZE MIASTO - NASZA DZIELNICA

 Wojciech Kobyliński Komitet Wyborczy Wyborców Osiedle Mickiewicza

V Robert Kukułowicz KWW Głosuj i Wymagaj-Robert Kukułowicz

 Łukasz Marek Dębkowski KWW Nasz Ołtarzew

 Robert Maciej Syndoman KWW Robert Maciej SYNDOMAN

 Dariusz Krzysztof Stanicki KWW Wspólnota Samorządowa Ożarów Mazowiecki

 Grzegorz Pietrzak Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwośc

 Sławomir Makowski Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin

 Agnieszka M. Wichert KWW NASZE MIASTO - NASZA DZIELNICA

 Janusz Musiał Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Musiała

VI Anna Bartoszewicz KWW Anny Bartoszewicz

 Grzegorz Piotr Markowski KWW Wspólnota Samorządowa Ożarów Mazowiecki

 Janusz Kędzierski Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 Michał Strzelecki Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin

 Alicja Maria Królak KWW NASZE MIASTO - NASZA DZIELNICA

VII Urszula Popławska KWW Wspólnota Samorządowa Ożarów Mazowiecki

 Bożena Łęcka-Mularczyk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 Barbara Laska Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin

 Małgorzata Rutkowska KWW NASZE MIASTO - NASZA DZIELNICA

VIII Andrzej Marian Sagan KWW „Działkowiec Bronisze”

 Magdalena Kacperska KWW Wspólnota Samorządowa Ożarów Mazowiecki

 Maria Skornia - Roszij Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin

IX Andrzej Cesarczyk Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 

 Agnieszka Rosłonek KWW Wspólnota Samorządowa Ożarów Mazowiecki

Wykaz kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim



W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz 

w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych 

na dzień 21 listopada 2010 r. przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 

– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-

wództw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) umożliwiają 

ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w 

wyborach, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku do Urzędu 

Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim w terminie do 11 listopada 

br..

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
• wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równo-

znaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 

2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie 

art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie 

art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 

2 ustawy

wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w go-

spodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz

• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający peł-

nomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta mia-

sta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki 

należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 

11 listopada 2010 r.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Burmistrzem, lub 

przed innym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy upoważnionym 

przez Burmistrza, do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głoso-

wania.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w 

tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji 

obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej peł-

nomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 

kandydaci na radnego i burmistrza. Pełnomocnictwo do głosowania 

można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co naj-

mniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), 

zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub 

osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w 

stosunku do pełnomocnika.

Jarosław Szmyt
Urzędnik Wyborczy Gminy Ożarów Mazowiecki

Tryb i zasady ustanawiania pełnomocnika do głosowania w wyborach samorządowych 

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Wyborcy niepełnosprawni (wpisani do rejestru wyborców Gminy 

Ożarów Mazowiecki) do 16 listopada 2010 roku mogą składać w Urzę-

dzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim wnioski o dopisanie 

ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze Gminy.

Dla potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowane są lokale Obwo-

dowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Przedszkolu Nr 1 w Oża-

rowie Maz. ul. Obrońców W-wy 11a i Obwodowej Komisji Wyborczej 

Nr 6 z siedzibą w Starostwie Powiatu Warszawskiego  Zachodniego ul. 

Poznańska 129/133.

Jarosław Szmyt
Urzędnik Wyborczy Gminy Ożarów Mazowiecki

 Tadeusz Krz.Pytkowski KWW Tadeusza Krzysztofa Pytkowskiego

X Tomasz Pryba KWW Tomasza Pryby

 Grzegorz Stańczyk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 Dorota Jaworska Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin

 Jolanta Jadwiga Kasztelan KWW NASZE MIASTO - NASZA DZIELNICA

XI Barbara Buczek KWW Wymagamy Zmiany w Naszej Gminie - Blogi

 Anna Józefa Kisielnicka Ożarowa .COM. Dla Płochocina

 Teresa Niemirowska KWW Wspólnota Samorządowa Ożarów Mazowiecki

 Monika Sobczak KWW Moniki Sobczak

 Krzysztof Marceli Rusinek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwośc

 Blanka Dorota Jabłońska Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin

 Dariusz Galant Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin

 Wiesław Mariusz Kalita KWW NASZE MIASTO - NASZA DZIELNICA

XII Włodzimierz Rafał Młot KWW Wymagamy Zmiany w Naszej Gminie-Blogi Ożarów

 Krystyna Tenderenda KWW Krystyny Tenderenda

 Elżbieta Kielak Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwośc

 Stanisław Traczyk Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin

 Anna Barbara Szwarc KWW NASZE MIASTO - NASZA DZIELNICA

XIII Andrzej Rostkowski KWW Andrzej Rostkowski

 Rajmund Oskierko KWW Wspólnota Samorządowa Ożarów Mazowiecki

 Halina Smolińska Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwośc

 Tadeusz Żurawski Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin

 Włodzimierz Antoni Rytka KWW NASZE MIASTO - NASZA DZIELNICA



�

Kandydat na Radnego Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki  

Wybory Samorządowe 2010  

Marek PETRONIEC

   NOWE SPOJRZENIE NA SPRAWY GMINY

    WYBIERAJĄC MARKA PETROŃCA NA RADNEGO WYBIERASZ:  

• zrównoważony rozwój miasta i całej gminy; 

• bezpieczeństwo i poprawę infrastruktury drogowej; 

• wykorzystanie funduszy unijnych; 

• inwestycje w parki i place zabaw, zieleń w naszej gminie; 

• wygodę mieszkańców gminy.  

DAJMY  SZANSĘ  NOWYM  LUDZIOM !!! 

Serdecznie zapraszam na ognisko 14 listopada 2010 r. od godz. 16
00

 na działce przy ul. Dobrej 

(skrzyżowanie z ul. Partyzantów) w Ożarowie Mazowieckim.  

Porozmawiajmy, wspólnie zastanówmy się nad tym, co możemy zmienić na lepsze. Ożarów Mazowiecki to miejsce,  gdzie 

mieszkamy i okolica, o którą powinniśmy razem dbać!  Zapraszam na               Marek Petroniec oraz na moją stronę:

www.marekpetroniec.pl

Marek Petroniec, lat 47, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe, funkcjonariusz Straży Granicznej. 

Monika 

Sobczak 
Kandydatka na Radną 

Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim w Wyborach 

Samorządowych 2010 Nr 1 

na liście wyborczej Komite-

tu Wyborczego Wyborców 

Moniki Sobczak.

Okręg Wyborczy nr 11 

dla Józefowa, Wolicy 

i Płochocina Południowego

Nazywam się Monika Sobczak, nazwisko panieńskie 
Serafin, mam 32 lata, wykształcenie wyższe humanistyczne 
i podyplomowe z zarządzania. Na osiedlu Płochocin 
Południowy mieszkam od zawsze, mój mąż Jarosław to 
z kolei wieloletni mieszkaniec Józefowa. Z naszą okolicą 
związana jestem nie tylko sercem, ale i realną wizją lepszej, 
bezpiecznej, wspólnej przyszłości wszystkich mieszkańców 
Gminy. Znam swoją okolicę i potrzeby jej mieszkańców, 
których chcę godnie reprezentować wspierając rozwój 
gospodarczy naszego terenu, zwiększenie poczucia bezpie-
czeństwa, dokończenie rozpoczętych inwestycji oraz wdra-
żanie nowych, szczególnie w zakresie dróg i mediów.

KWW Moniki Sobczak

Elżbieta 
Paleczna
 
Osiedle Zientarówka 
Radna V kadencji
 
Jestem byłym pracownikiem 
Fabryki Kabli i UMiG w Oża-
rowie Maz. Obecnie od 20 lat 
prowadzę na moim Osiedlu 
sklep spoż.- przemysłowy.  

Lubię czytać książki, zbierać grzyby, chociaż ostatnio moją 
uwagę absorbują dwie kochane wnuczki - 3-letnia Zuzia 
i dwumiesięczna Marysia. 
     Kandyduję na następną kadencję ponieważ przy Państwa 
poparciu chciałabym doprowadzić do końca sprawy, którym 
poświęciłam dużo czasu i uwagi, a szczególnie tak ważną dla 
całego Osiedla ul. Poniatowskiego. Ruszamy z jej przebudową 
lada dzień. 
     Jestem kandydatem niezależnym. Biorę udział w wyborach 
dzięki mieszkańcom, którzy zawiązali Komitet Wyborczy 
Wyborców „Nasza Zientarówka” . 

Proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury. 

KWW „Nasza Zientarówka” 
Okręg Wyborczy Nr 2 
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KOMITET  WYBORCZY  WYBORCÓW
Nasze Miasto – Nasza Dzielnica

    Blisko mieszkańców - ich spraw, potrzeb i problemów, 
    które wspólnie będziemy rozwiązywać,
    daleko od politykierów, interesów  grup i koterii, 
    którym wydaje się, że samorząd to wyłącznie władza 
    a to przecież odpowiedzialna służba publiczna

Szanowni Państwo,  Mieszkańcy Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki,

Po ośmiu latach, rzetelnej i uczciwej pracy proszę Państwa o zapoznanie się z naszym wspólnym do-
robkiem, Urzędu Miasta i Gminy, Rady Miejskiej, Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli, wszyst-
kich gminnych jednostek organizacyjnych ze szkołami i przedszkolami na czele, dorobek, który daje 
satysfakcję i nadzieję, że w kolejnej kadencji potrafimy wspólnie mnożyć te dokonania. Minione lata 
są dowodem, że potrafimy radzić sobie z trudnymi wyzwaniami, potrafimy wykorzystać wiedzę i poko-
nywać trudności. Dokładne sprawozdanie z powodu jego objętości zostało zamieszczone na stronie 
internetowej UMiG w zakładce Sprawozdanie burmistrza www.ozarow-mazowiecki.pl
 Prezentując Państwu dorobek IV i V kadencji samorządowej w Mieście i Gminie Ożarów Ma-
zowiecki, chcę Państwa przekonać, że burmistrz, korzystając z Waszego poparcia, zrealizował po-
myślnie zadania postawione w latach 2003-2010. Nasze Miasto i Gmina należą do dobrze zarządza-
nych samorządów w kraju. Dowodem na to są zmiany, których nie sposób nie zauważyć w Mieście 
i Gminie, które możemy zapisać jako udane realizacje i inwestycje. Dowodem zrównoważonego 
rozwoju Naszej Małej Ojczyzny są przyznane Gminie dyplomy i certyfikaty w tym srebrnego i zło-
tego Orła Mazowsza w roku 2009 i 2010, za zajęcie drugiego i pierwszego miejsca w Konkursie 
Mazowiecka Gmina roku. Wyróżnienia stawiają Ożarów Mazowiecki wśród pierwszych gmin woje-
wództwa Mazowieckiego. 
 Razem z przyjaciółmi, pracującymi w Urzędzie Miasta i kandydatami do Rady Miejskiej, pro-
szę o poparcie i zaufanie na kolejną kadencję, która, jeżeli wszyscy zechcemy, może być jeszcze 
bardziej owocna od minionych, ponieważ dotychczasowe doświadczenie i finansowy potencjał 
Gminy pozwoli, przy rzetelnej pracy, zrealizować oczekiwania Mieszkańców.
 Mam świadomość wielu trudności do pokonania, jak i ogrom rzetelnej pracy, ale wierzę, 
że wspólnie osiągniemy jeszcze więcej niż dotychczas.
 Proszę, abyście zechcieli poświęcić kilkanaście minut w nadchodzących wyborach i zagłoso-
wać  na kandydatów Komitetu Wyborczego Nasze Miasto - Nasza Dzielnica, a my poświęcimy dla 
Naszej Małej Ojczyzny – Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki – kolejne cztery lata, pracując rzetel-
nie, mądrze i sprawiedliwie.

        Kazimierz Konstanty Stachurski
        Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
        IV i V Kadencji Samorządowe
        Kandydat na Burmistrza 
        KW Nasze Miasto-Nasza Dzielnica



KOMITET  WYBORCZY  WYBORCÓW
Nasze Miasto – Nasza Dzielnica

Okręg wyborczy nr 1
Osiedle RSM Bloki Ożarów Mazowiecki   
Grażyna Szymankiewicz – ekonomista, działacz spo-
łeczny wśród dzieci i młodzieży, animator imprez spor-
towych i rekreacyjnych na Osiedlu RSM Bloki

Rafał Jagoda - nauczyciel WF, sędzia sportowy, trener, 
członek zarządu Klubu Pływackiego „1”

Okręg wyborczy nr 3 
Osiedle Franciszków - Ożarów Mazowiecki   
Lidia Klepacka - magister chemii, były nauczyciel ze-
społu szkół ponadgimnazjalnych w Ożarowie, prowa-
dzi działalność gospodarczą

Okręg  wyborczy nr 4
Osiedle Mickiewicza-Ożarów Mazowiecki   
Jan Czetyrkowski - technik mechanik, działacz spo-
łeczny, Wiceprezes Koła Miejskiego, Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego

Okręg wyborczy nr 5
Osiedle Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki, Wieś Ołtarzew   
Agnieszka Wichert - przewodnicząca Rady Osiedla 
Ołtarzew, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników 
Ołtarzewa 
  
Okręg wyborczy nr 6  
Osiedle Kabel i Wieś Ożarów    
Alicja Królak – inżynier chemik-ceramik 

Okręg wyborczy nr 7 
Duchnice, Konotopa, Jawczyce    
Małgorzata Rutkowska - sołtys Duchnic, działacz spo-
łeczny
 
Okręg wyborczy nr 10 
Święcice, Pilaszków, Myszczyn, Orły -   
Jolanta Kasztelan - nauczyciel dyplomowany, opiekun 
szkolnego Koła Teatralnego

Okręg wyborczy nr 11 
Józefów, Wolica, Płochocin Południowy   
Wiesław Kalita - nauczyciel WF, trener, członek zarządu 
Klubu Pływackiego „1”, ratownik

Okręg wyborczy nr 12 
Płochocin północny     
Anna Szwarc - magister ekonomii - pracownik admini-
stracjno-biurowy

Okręg wyborczy nr 13  
Płochocin Wieś, Wolskie, Koprki, Domaniewek, Gołaszew, 
Michałówek  
Włodzimierz Rytka – rolnik prowadzący gospodarstwo 
rodzinne

Lista kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Nasze Miasto – Nasza Dzielnica 
w Wyborach Samorządowych 2010 roku w Mieście i Gminie Ożarów Mazowiecki

5 listopada - piątek - godz.18.00 
Sala Bankietowa Osiedle, Ołtarzew, ul. Hallera 10/8b       
 

10 listopada - środa - godz. 18.00 
Szkoła Podstawowa w Umiastowie, 
ul. Umiastowska 74

12 listopada - piątek - godz. 18.00 
Bejo Zaden  Konotopa, ul. Rajdowa 40

15 listopada - poniedziałek - godz. 18.00 
Szkoła Podstawowa Święcice, ul. Poznańska 541

16 listopada - wtorek - godz. 18.00 
Gimnazjum w Ożarowie ul. Szkolna 3

17 listopada - środa - godz. 18.00 
Filia Domu Kultury w Józefowie, ul. Fabryczna 15    

18 listopada - czwartek - godz. 18.00 
PNOS, Ożarów, ul. Żeromskiego 3          
    

Serdecznie zapraszają: 

kandydaci na radnych do Rady Miejskiej
Kazimierz K. Stachurski 

kandydat na burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

Terminarz spotkań wyborczych 
Komitetu Wyborczego Wyborców
 Nasze Miasto - Nasza Dzielnica
w Gminie Ożarów Mazowiecki

Kandydat na Burmistrza 
Kazimierz Konstanty Stachurski – absolwent Akademii 
Liderów Samorządu oraz Studium Samorządu Terytorial-
nego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskie-
go, historyk sztuki, Członek Zarządu Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazo-
wieckim, Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
IV i V Kadencji Samorządowej



KOMITET  WYBORCZY  WYBORCÓW
Nasze Miasto – Nasza Dzielnica

nasz program na kolejną kadencję jest jasny i przejrzysty:

Kontynuować dobrą passę zwiększania finansowych możliwości samorządu

Podejmować jak najwięcej uchwał sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości

Utrzymać szybkie tempo budowy infrastruktury technicznej, i społecznej, poczynając 
od rozwiązań komunikacyjnych poprzez kanalizację sanitarną, budowę nowych ujęć wody i budow-
nictwo komunalne

Rozwijać i udoskonalać gminną sieć Ośrodków Zdrowia poprzez lepsze wyposażenie przychodni 
i szerszy dostęp do badań specjalistycznych

Wspierać projekty dające szanse na pozyskanie środków z funduszy europejskich

Wspierać działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej zachęcając do współpracy organiza-
cje pozarządowe, parafie, sołectwa i rady osiedli, założyć i wspierać Ożarowski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku

Wspierać i unowocześniać gminne szkoły i przedszkola, pamiętając, że to najlepsza inwestycja 
dla pomyślnej przyszłości  

Wspierać rozwój kultury fizycznej i sportu oraz działalność gminnych klubów sportowych

Podnosić bezpieczeństwo mieszkańców poprzez: 
wdrażanie systemów monitorowania miejsc publicznych, polepszanie współpracy 
Straży Miejskiej i Policji, wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,
skuteczną współpracę z instytucjami wojewódzkimi i rządowymi 
dla lepszego zabezpieczenia terenów gminy w sytuacjach kryzysowych spowodowanych przez 
zjawiska atmosferyczne

szczególnie ważne i pilne zadania:

Doprowadzić do zakończenia przebudowę Kanału Ożarowskiego do końca roku 2013

Kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie z gminnym programem sanitacji, realizując 
jednocześnie program przydomowych oczyszczalni hydroponicznych tam gdzie jest to uzasadnio-
ne ekonomicznie

Realizować gminne miejsca rekreacji i wypoczynku w oparciu o grunty gminne jak i we współpracy 
z innymi podmiotami i właścicielami terenów zielonych

        Komitet Wyborczy Wyborców
        Nasze Miasto-Nasza Dzielnica



z kalendarza 
wyborczego

do 6 listopada 2010 r. - rozplakatowanie obwieszczeń:

  a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych

 listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw 

 komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz 

 z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń

 lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach 

 bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, 

 b) gminnych  komisji wyborczych  o zarejestrowanych  listach 

 kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których

 umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska,  

 imiona, wiek, wykształcenie,  miejsce zamieszkania, nazwa komitetu

 zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy  

 kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy

 lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

od 6 listopada 2010 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych 

 w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 7 Iistopada 2010 r. 

 - powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji 

   wyborczych, 

 - sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do 11 Iistopada 2010 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu 

 pełnomocnictwa do głosowania

do 16 Iistopada 2010 r. - składanie wniosków przez wyborców 

 niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie 

 głosowania na obszarze gminy

19 Iistopada 2010 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej

20 listopada 2010 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji 

 wyborczych spisów wyborców

21 Iistopada 2010 r. godz. 8:00-22:00 - głosowanie

5 grudnia 2010 r. godz. 8:00-22:00 - druga tura głosowania na wójtów, 

 burmistrzów, prezydentów miast

  Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1151

  Załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

  z dnia 17 września 2010 r. (poz. 1151).


