


Szanowni Pañstwo,

oddaj¹c do Pañstwa r¹k œwi¹teczny
numer Informatora O¿arowskiego,
pragnê z³o¿yæ wszystkim Pañstwu
najlepsze ¿yczenia radosnych,
b³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
niech up³yn¹ w pogodnej, rodzinnej atmosferze
z poszanowaniem najwspanialszych religijnych,
polskich tradycji, pachn¹cych choink¹, pe³nych prezentów,
skrzypi¹cych œniegiem pod butami w drodze na Pasterkê,
Œwi¹t daj¹cych radoœæ i odpoczynek.
¯yczê Pañstwu pomyœlnoœci i zdrowia w nadchodz¹cym 2006 roku,
który, jak mamy nadziejê, bêdzie dla nas kolejnym dobrym rokiem
w realizowaniu zaplanowanych w³asnych i gminnych.zadañ

Do koñca 2005 roku bêd¹ trwa³y prace inwestycyjne i remontowe
zaplanowane na rok bie¿¹cy, a równoczeœnie bêdziemy przygotowywaæ plan
zadañ na rok 2006 i bud¿et, który po raz pierwszy przekroczy sumê
50 milionów z³otych. Chcemy, aby uchwa³a bud¿etowa zosta³a podjêta jeszcze
przed koñcem starego roku na sesji Rady Miejskiej 29 grudnia. Bud¿et gminy,
a zw³aszcza jego wysokoœæ, œwiadcz¹ o kondycji i gospodarnoœci naszej
samorz¹dowej wspólnoty.
Chcê wyraziæ g³êbok¹ wdziêcznoœæ inwestorom, firmom i gospodarstwom
rodzinnym, spó³kom i przedsiêbiorstwom dzia³aj¹cym w gminie. To ich m¹dra i
dobra praca, a tak¿e coraz lepsze wyniki finansowe pozwalaj¹ na rozwój
naszej gminy. Bud¿et gminy w du¿ej czêœci sk³ada siê bowiem z podatków
wp³acanych przez przedsiêbiorców. W przyjêtej 14 grudnia br. nowej uchwale
podatkowej mogliœmy z satysfakcj¹ zapisaæ obni¿enie podatków od
dzia³alnoœci gospodarczej. Chcia³bym, aby przedsiêbiorcy naszego Miasta
i Gminy przyjêli ten zapis jako skromny œwi¹teczny i noworoczny prezent
i dzia³anie samorz¹dowe we w³aœciwym kierunku.
Dziêkuj¹c Wszystkim Pañstwu za kolejny rok wspólnej pracy, proszê
o równie skuteczne dzia³anie w nowym roku, a bêdziemy dumni
z naszego Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki.

Kazimierz Stachurski
burmistrz
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z pracy burmistrza

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy w okresie 
od 25 listopada do 16 grudnia 2005 roku.
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ogłoszono przetargi:
• przetarg na opracowanie ewidencji dróg gminnych
• przetarg na obsługę informatyczną Urzędu 

Zatwierdzono:
• wynik przetargu na wykonanie budowy sygnalizacji świetlnej 
na przejściu dla pieszych w Morach za cenę brutto 174.046,17 zł
• wynik przetargu na dostawę papieru oraz materiałów eksplo-
atacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla 
Urzędu za cenę brutto 63.517,69 zł

Podpisano umowy:
• z firmą POPE „ENERGOOPT” z siedzibą w Lesznie na mo-
dernizację stacji uzdatniania wody w Ożarowie, za cenę brutto 
144.450,00 zł i stacji uzdatniania wody w Święcicach, za cenę 
brutto 155.150,00 zł
• z firmą PB „BUDOMONT” z siedzibą w Łańcucie na budo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Ołtarzew , za cenę brutto 
2.356.140,00 zł
• z firmą Meditech Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie k/Pozna-
nia na dostawę stacjonarnego aparatu RTG do zdjęć kostnych 
i płucnych oraz ciemni automatycznej do wywoływania filmów 
RTG wraz z montażem dla Gminnego Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie, za cenę brut-
to 275.882,00 zł

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW
Wyrażono zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie 
Zamówienia Publicznego do 6.000 EURO, i zatwierdzono 
wyniki postępowania na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy Pra-
wo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 
z 2004r. Nr 19 poz. 117 ze zm.) dla inwestycji i remontów: 
• wykonanie sieci wodociągowej w poboczu ul. Kusocińskiego  
w Ożarowie; wykonawca: ZUIS Ożarów Maz.; koszt: 26.419 zł 
brutto
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebu-
dowy ul. Małej  i ul. Krzywej w Ożarowie;  wykonawca: ARBUD 
Pruszków; koszt: 41.480,00 zł brutto
• opracowanie dokumentacji technicznej (inwentaryzacji) wraz 
z ekspertyzą techniczną budynku dawnej szkoły przy ul. Fa-
brycznej w Józefowie. Wykonawca: Zakład Usług Projekto-
wych, Sochaczew; koszt: 19.520 brutto
• oświetlenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej 
w Umiastowie; wykonawca Instalacje Elektryczne G. Mycka 
Ożarów Maz.; koszt: 976,00 zł brutto
• wykonie i zamontowanie drzwi do śmietnika w Szkole Podst. 
w Święcicach; wykonawca: M. Wolańczyk, Płochocin;
koszt: 854,00 zł brutto
• oświetlenie uliczne ul. Mazowieckiej w Macierzyszu;
wykonawca: Instalacje Elektryczne, G. Mycka Ożarów Maz.;
koszt: 2.928,00 zł brutto
• oświetlenie awaryjnege w Przedszkolu nr 2 w Ożarowie Maz.; 
wykonawca: Instalacje Elektryczne, G. Mycka Ożarów Maz.;
koszt: 4.000,00 zł brutto 
• oświetlenie ul. Zaborowska w Święcicach; 
wykonawca: Zakład Instalacji Elektrycznych „LUMEN”;
koszt 25.254 zł brutto.

Zakończono:
• wymianę uszkodzonego kabla oświetlenia ulicznego i przesta-
wienie słupa w ul. Sikorskiego w Ożarowie 
• naprawy oświetlenia ulicznego ul. Prostej w Ożarowie 
• dobudowę oświetlenia ul. Rolnej w Ożarowie 
• dobudowę oświetlenia ul. Południowej w Domaniewku
• budowę oświetlenia ulicznego ul. Żyznej w Kręczkach
• przebudowę ul. Gołaszewskiej w Gołaszewie
• przebudowę ul. Leszczynowej w Umiastowie
• przebudowę ul. Kusocińskiego w Ożarowie 
• wykonanie zjazdu do lecznicy zwierząt przy ul. Kierbedzia 
w Ożarowie 

• budowę kanalizacji sanitarnej w oś. Ołtarzew  - I etap.  
Wydano decyzje i wydziałowe warunki techniczne:
• 6 decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym
• 12 decyzji zezwalających na umieszczenie w pasie drogi 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzeba-
mi zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
• 7 Wydziałowych Warunków Technicznych do projektów decy-
zji o warunkach zabudowy i Decyzji o ustalaniu inwestycji celu 
publicznego.

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMO-
ŚCIAMI
• wydano 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości
• wydano 48 postanowień o podziale nieruchomości dotyczą-
cych poszerzenia ul. Umiastowskiej 

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Wydano decyzje i postanowienia:
• 16 decyzji o warunkach zabudowy
• 2 decyzje naliczających opłaty planistyczne
• wystąpienie z projektem „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru 
wsi Wolica - Józefów” do uzgodnień

W ZAKRESIE KULTURY
Ośrodek Kultury „Uśmiech” 

• Ciekawym wydarzeniem dla melomanów był występ „Kwartetu 
Jorgi” z Poznania. Zespół prezentuje muzykę etniczną – jazz lu-
dowy – inspirowaną kulturą i tradycją polskiej muzyki ludowej. 
• Publiczność oklaskiwała trzy spektakle wykonane przez gru-
py Teatru BRONISZE w ramach Dni Teatru. Jeden ze spektakli, 
nominowany do ubiegłorocznego konkursu „Paszporty Polityki”, 
wywołał najwięcej emocji wśród publiczności dzięki bardzo do-
brej grze młodych aktorów, ciekawej aranżacji oraz dynamice. 
W niedzielę 11 grudnia w DK odbyło się przedstawienie pt.: 
„Bajki Jacka Placka” w wykonaniu artystów z Teatru Wielkie 
Koło. Zgromadzone na widowni dzieci świetnie się bawiły oraz 
po spektaklu miały możliwość obejrzenia z bliska lalek i poroz-
mawiania z aktorami. 
• 11 grudnia licznie zebrani goście mogli uczestniczyć w wer-
nisażu malarstwa, poezji i prozy mieszkanki naszej gminy Pani 
Jolanty Zemła – Berlak. Prozę i poezję Pani Jolanty zaprezen-
towali recytatorzy z sekcji „Klub miłośników poezji” z DK. Wy-
stawę można oglądać do 30 grudnia br. 

W ZAKRESIE EDUKACJI
• W ramach programu „Wspólnoty Europejskiej SOCRATES 
– COMENIUS” delegacja uczniów Gimnazjum im. K.I. Gałczyń-
skiego wyjechała do Perpignan we Francji.
• Pięciu nauczycieli uzyskało stopień awansu zawodowego na-
uczyciela dyplomowanego.
• W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracow-
nie komputerowe dla szkół, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w Szkole Podstawowej 
im. Szarych Szeregów została uruchomiona nowa pracownia 
informatyczna.
• Rozpatrzono 176 wniosków o stypendia szkolne i socjalne.
• W dniu 24 listopada w Szkole Podstawowej nr1 im Janusza 
Kusocińskiego odbyła się debata na temat „Wszyscy zmierza-
my w kierunku tolerancji”.
• W ramach programu „Młodzi przeciw korupcji” dnia 14 grudnia 
w Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego odby-
ła się debata antykorupcyjna.
• Szkoła Podstawowa nr1 im. Janusza Kusocińskiego zwycię-
żyła w akcji „Tesco dla Szkół 2005” i otrzyma pracownię kompu-
terową, która zostanie przekazana szkole 2 lutego 2006 r.
• W dniu 19 listopada odbył się Turniej o Puchar przechodni 
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w koszykówce. 
Puchar zdobyła drużyna Liceum Ogólnokształcącego z Błonia.

Burmistrz Kazimierz Stachurski
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z pracy rady miejskiej

W dniu 29 listopada 2005 r. na XXXVIII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

 
 w sprawie:   wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 
2005.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę                                                                              
8.000 zł
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
wielkość 44.530.502 zł.

§ 2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę                                                                        
785.707 zł. 
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę                                                                          
293.707 zł
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 46.626.402 zł.

§ 3

1.  Różnica między planem dochodów, 
a planem wydatków stanowi kwotę
2.095.900 zł.          
2.  Z dochodów budżetu gminy przezna-
cza się kwotę 2.743.240 zł na spłatę rat 
kredytów i  pożyczek, zgodnie z Załącz-
nikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości  4.839.140 
zł,tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt. 2 zo-
stanie  pokryty z:
- wolnych środków wynikających z roz-
liczenia kredytów i pożyczek z lat  ubie-
głych w wysokości 1.622.045 zł
-  kredytów zaciąganych w bankach kra-
jowych w wysokości 3.217.095 zł.

 w sprawie:  zatwierdzenia „Strategii 
Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki 
na lata 2005 – 2013”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza „Strategię Rozwoju Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki na lata 2005 
– 2013”, w brzmieniu załącznika do ni-
niejszej uchwały.

 w sprawie: uchwalenia Wieloletnie-
go programu współpracy Gminy Oża-
rów Mazowiecki z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.
W związku z przystąpieniem Gminy 
Ożarów Mazowiecki do akcji społecz-
nej „Przejrzysta Polska”, zgodnie z za-
leceniami organizatorów w/w akcji:

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Wieloletni program współ-
pracy Gminy Ożarów Mazowiecki 
z organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego” w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały.

 
 w sprawie: uchwalenia programu 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2006 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się na 2006 r. „Program współ-
pracy Gminy Ożarów Mazowiecki 
z organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego” w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały.

 w sprawie: sprzedaży w drodze prze-
targu nieograniczonego działki poło-
żonej w Jawczycach, stanowiącej wła-
sność Gminy Ożarów Mazowiecki .

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze prze-
targu nieograniczonego działki nr 139/3 
o pow. 3810 m2 uregulowanej w KW 
41244, położonej w Jawczycach przy 
ul. Poznańskiej. 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 107/03 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
2 września 2003r. w sprawie sprzedaży 
w drodze przetargu nieograniczone-
go działki stanowiącej własność Gminy 
Ożarów Mazowiecki, położonej w Jaw-
czycach.

 
 w sprawie: oddania w trwały zarząd 
na rzecz Domu Kultury „Uśmiech” 
na czas nieoznaczony części nieru-
chomości położonej w Ożarowie Ma-
zowieckim przy ul. Poznańskiej 165.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyrazić zgodę na oddanie w trwały za-
rząd na rzecz Domu Kultury „Uśmiech” 
na czas nieokreślony następujących 
części budynku wykorzystywanego na 
jego cele statutowe, położonego przy 
ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie Mazo-
wieckim:
-  salę  z holami , szatnią i zapleczem so-
cjalno-gospodarczym znajdującą się na 
parterze o łącznej powierzchni użytkowej 
344,20 m2 
- 7 pokoi znajdujących się na pierwszym 
piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 
158,40 m2 wraz z przynależnym udzia-
łem w częściach wspólnych budynku 
i  w gruncie.
2. Pomieszczenia oddawane w trwały 
zarząd zostały przedstawione na załącz-
niku nr 1 do niniejszej uchwały.

 w sprawie: zmiany nazwy części uli-
cy Kolejowej w Ożarowie Mazowiec-
kim na ul. Kazimierza Kamińskiego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ulicy zlokalizowanej wzdłuż torów PKP 
w Ożarowie Mazowieckim, na odcinku 
między ulicami Strażacką i Konotopską 
zmienia się nazwę z ul. Kolejowej na 
ul. Kazimierza Kamińskiego.

Pełna treść uchwał do wglądu w UMiG       
w Ożarowie Maz., ul. Kolejowa, p. 101

lub na str. BIP www.ozarow-mazowiecki.pl

U C H W A Ł A  Nr  357/05 U C H W A Ł A  Nr  359/05

U C H W A Ł A  Nr 360/05

U C H W A Ł A    Nr  358/05
U C H W A Ł A  Nr 361/05

U C H W A Ł A  Nr 362/05

U C H W A Ł A   Nr  363/05
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zwyczaje świąteczne

Zbliżają się 
najbardziej oczekiwane, zarówno 
przez dorosłych jak  i dzieci, jed-
nocześnie najbardziej  rodzinne 
święta – Boże Narodzenie.

 Zanim zasiądziemy do wigilijnej kola-
cji, zanim podzielimy się opłatkiem i zło-
żymy sobie w gronie rodzinnym życze-
nia, może warto przypomnieć, że z tymi 
świętami i następującym po nich okre-
sie karnawału związany był i nadal jest 
(dzięki tradycji kultywowanej, zarówno 
w rodzinach, jak i w szkołach) najbar-
dziej uroczysty i bogaty cykl obrzędów 
ludowych.
 Pierwszym dniem zimowego cyklu 
była wigilia (czyli dzień poprzedzający),
Bożego Narodzenia. Była ona dniem 
szczególnych przepowiedni i wróżb, doty-
czących bardzo istotnych w gospodarce 
spraw, takich jak: pogoda, przyszłe zbiory 
czy powodzenie w chowie zwierząt. Cały 
poprzedzający ją tydzień poświęcony był 
porządkom i przygotowaniom do świąt. 
Izbę zdobiono sztucznymi kwiatami wy-
rabianymi własnoręcznie przez gospody-
nie i dziewczęta. Zatykano je za obrazy 
świętych wiszące na ścianach. Umiesz-
czano nowe bukiety na ołtarzykach. Pod 
sufitem zawieszano konstrukcje, wyko-
nane ze słomy, grochu i bibuły, w formie 
żyrandola zwane na Kurpiach kiercami, 
a w łowickim pająkami. Wieszano także 
opłatki. Również ściany dekorowano wy-
cinankami wykonanymi z glansowanego 
papieru. Między obrazami, nad oknami 
i drzwiami przybijano gałązki jodły lub 
świerku. Do tak przybranej izby gospo-
darz wnosił jeden lub kilka snopów zbo-
ża przybranych bibułą. Umieszczał je 
w rogach, co miało zapewnić dobre plony 
w przyszłym roku.
 Ziarno ze snopów dodawano do ziar-
na siewnego, słomę cięto na sieczkę 
i dawano bydłu w dniu św. Szczepana. 
Z tej słomy robiono także powrósła, któ-
rymi obwiązywano drzewka owocowe, 
by dobrze obrodziły. Czynność tę wyko-
nywało dwóch mężczyzn. Pierwszy ude-
rzał w drzewo siekierą i mówił: „Będziesz 
rodzić, bo cię zetnę”, drugi odpowiadał: 
„Będę”. Powtarzali to trzy razy.
 Tak było do pierwszej wojny świato-
wej. W okresie międzywojennym na Kur-
piach, a w innych częściach Mazowsza 
już na przełomie XIX i XX wieku, rozpo-
wszechnił się zwyczaj ubierania choinki. 
Ubierano ją ozdobami własnego wyrobu. 
Były to łańcuchy ze słomy i bibuły, paja-
ce, koszyczki z wydmuszek jaj, ptaszki 
z kolorowego papieru, malowane orze-
chy i wypiekane na święta ciasteczka. 

Choinka pozostawała w chacie do chwili 
przybycia księdza „po kolędzie”.
 Kolacja wigilijna była bardzo uroczy-
sta. Na stole pod obrus kładziono siano. 
Zostawiano wolne miejsce dla niespo-
dziewanego gościa. Potrawy ( a było ich 
do I wojny światowej 5 - 7 - 9 - zawsze 
liczba nieparzysta, a po wojnie 12 - tyle 
ilu było Apostołów ) gotowano z wszyst-
kich roślin uprawianych w gospodarstwie 
w celu zapewnienia sobie ich urodzaju 
w Nowym Roku.
 Najważniejszą potrawą wigilijną była 
kutia, przyrządzana z pęczaku lub psze-
nicy z makiem, utartych na masę i roz-
prowadzonych wodą lub miodem.
 Do Wigilii zasiadano z chwilą ukaza-
nia się na niebie pierwszej gwiazdy. Roz-
poczynano ją od łamania się opłatkiem. 
Gospodarz dzielił się kolejno z domowni-
kami i składał im życzenia.
 Po wieczerzy szedł z kolędą do by-
dła. Składała się ona z kolorowego opłat-
ka, chleba i siana. Była przeznaczona 
dla krów i owiec na pamiątkę faktu, 
iż były one przy narodzinach Pana Je-
zusa. Wierzono, że w noc Bożego Naro-
dzenia zwierzęta mówią ludzkim głosem. 
Kobiety wychodziły przed dom i obser-
wowały niebo. Jeśli było wygwieżdżone 
- była to wróżba, że kury będą się dobrze 
niosły. Pogodne, bez chmur oznacza-
ło, że krowy będą dawały dużo mleka 
i, że rok będzie urodzajny.
Mimo, że wieczór ten miał poważny na-
strój, był przeplatany śpiewaniem kolęd, 
wesołymi pogawędkami, żartami a nawet 
złośliwymi figlami.
 Dwa dni Bożego Narodzenia obcho-
dzono bardzo uroczyście. Nie wolno było 
wykonywać żadnych prac. Można było 
jedynie karmić inwentarz. Po południu 
nie należało kłaść się spać, bo mówiono, 
że gospodarzowi wyłoży się zboże, a go-
spodyni len. Pierwszy dzień świętowano 
w ścisłym gronie rodzinnym. Nie składa-
no wizyt. W drugi dzień świąt w kościele 
święcono owies, po czym obsypywano 
nim księdza i nawzajem siebie, z życze-
niami pomyślności. Na Kurpiach rzucano 
z chóru grochem na modlących się. Mia-
ło to zapewnić dobry urodzaj.
 Na Nowy Rok na Kurpiach (także 
Warmii i Mazurach)  wypiekano specjal-
ne ciasto obrzędowe zwane „nowolat-
kiem” lub rzadziej „nowolatem”. Do jego 
wyrobu potrzebna była mąka i piwo ka-
dykowe, czyli jałowcowe, obecnie wino. 
Nowolatko wypiekane w postaci figurek 
wyobrażających zwierzęta gospodarskie, 
ptactwo domowe, kłosy żyta miało za-
pewnić dobytkowi zdrowie i dobry chów 
w nadchodzącym roku. Dawało się je po 

kawałku zwierzętom, które przedstawia-
ło. Resztę zachowywano jako lekarstwo 
w razie choroby któregoś ze zwierząt.
 Wszystkie obrzędy noworoczne prze-
pojone były troską o urodzaje na przyszły 
rok. Praktykowane były liczne wróżby 
i zabiegi magiczne mające sprowadzać 
wszelką pomyślność. Na Kurpiach wie-
rzono, że jeśli przez cały dzień Nowego 
Roku na stole i „na stodole” będzie leżał 
bochenek chleba, to będzie go pod do-
statkiem przez cały rok.
 Okres Nowego Roku otwierał czas 
wesołych zabaw karnawałowych. W po-
-szczególnych chatach urządzano ko-
lejno zabawy z udziałem muzykantów, 
na które przychodzili mieszkańcy wsi, 
w tym przede wszystkim młodzież. Była 
to okazja do zasłużonego odpoczynku po 
całym, ciężkim roku, do wesołej rozrywki 
i kojarzenia par.
 Następnym dniem cyklu zimowego 
na Mazowszu było Święto Trzech Króli. 
W tym dniu panował powszechny w całej 
Polsce zwyczaj, związany z wiarą chrze-
ścijańską, święcenia w kościele mirry i ka-
dzidła. Kredą wypisywano na drzwiach 
K+M+B i aktualny rok, to na pamiąt-
kę przybycia trzech władców wschodu 
do Betlejem. Na czołach zwierząt robio-
no nią znaki krzyża, a dom i oborę (na 
Kurpiach) okadzano dymem z gałązek 
jałowca, by zabezpieczyć obejście przed 
chorobami.
 Już w okresie adwentu zaczynały 
chodzić na wsiach zespoły przebierań-
ców, zwanych także kolędnikami. Były 
to przeważnie grupki 4-6 chłopców, cho-
dzących z gwiazdą lub szopką. Gwiaz-
dę wykonaną z obręczy od starego sita 
i kolorowych papierów mocowano na dłu-
gim drągu. W środek wstawiano świecz-
kę. Pozostali chłopcy przebrani byli 
za zwierzęta: kurę, bociana, niedźwie-
dzia. Przebranie niedźwiedzia zrobione 
było z grochowin, bociana z białej płachty 
z doczepionym dziobem z drewna (cza-
sami tak zrobionym, że gdy ciągnięto 
za sznurek - to klekotał). Na Kurpiach 
występował też koń zwany szemlem. 
Było to dwóch chłopców okrytych białą 
płachtą. Ten z przodu trzymał wyrzeź-
biony z drzewa koński łeb. Zwierzakom 
towarzyszył harmonista. Przebierańcy 
przedstawiali coś w rodzaju tańca zwie-
rząt, za co otrzymywali datki lub poczę-
stunek. Najczęściej odwiedzali te chaty, 
w których były dziewczęta.
 Obrzęd chodzenia z szopką nawią-
zywał swą tradycją do średniowiecznych 
misteriów religijnych, szopki były bardzo 
proste i ubogie. Były to przenośne domki 
z dwuspadowym dachem krytym słomą, 

W NOC             BOŻEGO NARODZENIA
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z życia przedszkolaków

 oklejone kolorowym papierem. W środku 
znajdowały się figurki Świętej Rodziny po-
ruszane przez kolędników. Czasami były 
tam też lalki, przedstawiające śmierć, dia-
bła, Heroda, pasterzy, żołnierzy itp.
 W dniu Świętego Ignacego, to jest 
1 lutego, wrzucano do studni medalik 
z wizerunkiem Świętego. Według wie-
rzeń zabieg ten powodował, że woda zy-
skiwała właściwości zapobiegania choro-
bom i przywracania sił chorym.
 2 lutego, to Święto Matki Boskiej 
Gromnicznej, podczas którego święco-
no w kościele świece z wosku. Zapalo-
ną tam gromnicę gospodynie starały się 

donieść do domu. Poświęcona świeca, 
według wierzeń, miała moc magiczną 
i zabezpieczającą. Palono ją podczas 
burzy, by odwrócić niebezpieczeństwo 
uderzenia pioruna. Zabezpieczała też 
przed chorobą i złymi duchami.
 W tym zwyczaju napotykamy relikt 
dawnego kultu ognia, tak niegdyś silne-
go, że zachowanego, chociaż w nowej, 
zmienionej przez Kościół formie.
 Wesołe zabawy karnawałowe koń-
czyły się we wtorek zapustny. Podczas 
zapustu chłopcy urządzali różne psoty, 
na przykład kładziono drewniane kłody 
pod drzwi, by nie można było ich otwo-

rzyć. Rozbierano wozy na części lub na-
wet całe wciągano na dachy stodół, itp. 
Był to czas przeznaczony na konty-
nuowanie rozpoczętych w Nowy Rok 
wróżb, szczególnie o charakterze matry-
monialnym.
 Zabawy zapustne kończyły cykl ob-
rzędów i zwyczajów zimowych.
 Tak bywało kiedyś zarówno na Ma-
zowszu jak i w innych regionach Polski. 
Dziś znamy i kultywujemy tylko niektóre 
z tych obrzędów. Zadbajmy więc o to, by 
pamięć o nich nie zaginęła zupełnie.

 Aleksandra Dorodzińska

 Piosenka, głośny gwizd i odgłos ru-
szającego parowozu towarzyszyły dzie-
ciom z grupy pięciolatków w wielkiej 
podróży po „ kartach historii kolei”. W ra-
dosnym nastroju i uśmiechem na ustach 
wsiedliśmy do kolorowego pociągu i wy-
ruszyliśmy w wielką podróż. Czekało nas 
mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Nasz 
pociąg ruszył ze stacji Przedszkolandia 
i po długiej podróży dotarł do stacji ko-
lejowej XIX wiek. Wiele radości u dzieci 
wywołała możliwość obejrzenia ilustracji 
przedstawiających jedne z pierwszych 
parowozów, które jak zauważyły same 
dzieci bardzo różnią się od tych dzisiej-
szych. Najwięcej sensacji wzbudził ich 
dziwny kształt, zupełnie nieprzypomina-
jący lokomotywy, tylko jakiś dziwny po-
jazd, z którego wydobywa się mnóstwo 
dymu.
 Po obejrzeniu wszystkich ilustracji 
znajdujących się na stacji XIX wiek, nasz 
kolorowy, wesoły, rozśpiewany pociąg 
ruszył w dalszą drogę. Zatrzymał się 
na stacji kolejowej XX wiek, na której 
to dzieci odnalazły książkę. Była to „Lo-
komotywa” J. Tuwima, którą z przyjem-
nością i uwagą wysłuchaliśmy. Okrzyki 
radości wzbudziła jeszcze jedna niespo-
dzianka, którą znaleźliśmy na tej stacji. 
Była to kolejarska czapka, chorągiewka 
dyżurnego ruchu i sygnalizacyjna trąbka. 
Zabawa z przymierzaniem czapki, ma-
chaniem chorągiewką nie miała końca. 
Jednak najtrudniej było nam rozstać się 
z sygnalizacyjną trąbką. Na pocieszenie 
tuż przed odjazdem pociągu odkryliśmy 
jeszcze mnóstwo ilustracji i fotografii 
przedstawiających parowozy, lokomoty-

-wy i pociągi, jakże inne od tych, które 
widzieliśmy na stacji XIX wiek. Dzieci 
od razu zauważyły różnicę między nimi 
i odkryły wielki postęp techniczny pomię-
dzy koleją naszych pradziadków a koleją 
naszych czasów.

 Kolejnym przystankiem w naszej po-
dróży była stacja Makiety. Tutaj dopiero 
wiwatom, okrzykom, achom i echom nie 
było końca. Dzieciaki na tej stacji odnala-
zły dwie makiety kolejowe wykonane przez 
zaprzyjaźnionego modelarza kolejowego 
ks. J. Grygiera. Odkrycie ich przez dzieci 
to był dopiero początek zabawy. Prawdzi-
wa zabawa rozpoczęła się w momencie, 
kiedy dzieci uświadomiły sobie, że pociąg 
z makiety to nic innego jak lokomotywa 
z wiersza, którego wysłuchały na poprzed-
niej stacji. Zaczęły się słowne przepychan-
ki: „ to jest wagon pełen bananów”, „a tu jest 
armata”, „z tego wagonu wygląda żyrafa”. 
Kiedy odnaleźliśmy już wszystkie skarby 
ukryte w wagonach lokomotywy i stwierdzi-
liśmy, że już nic nas nie zaskoczy okazało 
się, że na semaforach zmieniło się światło, 
a peron przy którym stał pociąg rozświetliły 
lampy.

 Kolejną niespodzianką okazał się bu-
dynek dworca w Śpiewowicach, przy któ-
rym na podróżnych oczekiwały dorożki 
zaprzężone w konie. Obok dworca dzieci 
odkryły mały zakątek, w którym podróżni 
oczekiwali na swój pociąg. Wiele uśmie-
chów wywołało u dzieci odszukanie za 
dworcem kolejowym pola, na którym „ gę-
siego” stało kilka postaci i które z czymś 
się mocowały. Pięciolatki bez kłopotu od-
gadły, że jest to scenka przedstawiająca 
znany im utwór „Rzepka”. Myśleliśmy, 
że to już koniec niespodzianki. Ale myli-
liśmy się, bo kolejna makieta całkowicie 
nas zaskoczyła. Naszym oczom ukazała 
się bocznica kolejowa, przy której stały 
liczne wagony. Dzieci kolejno odkrywa-
ły, co się w nich mieści: węgiel, zboże, 
skrzynie, paki. Jakież było nasze zdzi-
wienie, kiedy zobaczyliśmy różnego ro-
dzaju urządzenia służące do załadunku 
towarów: specjalne rampy, dźwigi, suw-
nice. Jednak największym zaskoczeniem 
był dla nas specjalny pomost służący 
do załadunku zwierząt.
 Nasza zabawa i radosny nastrój trwał 
jeszcze bardzo długo. Nawet wtedy, kie-
dy nasz wesoły pociąg powrócił z podró-
ży po „kartach historii kolei” na stację 
Przedszkolandia, gdzie czekała nas jesz-
cze jedna niespodzianka. Każdy z nas za 
pomocą materiałów plastycznych mógł 
stworzyć sobie swój wymarzony pociąg, 
którym chciałby się udać w kolejną długą 
podróż.

Wspólnie z dziećmi podróżowała 
i zanotowała wrażenia Paulina Kret 

nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 2

      Koleją wczoraj, dziś i jutro

P O D Z I Ę K O W A N I E
DLA KS. JANUSZA GRYGIERA

Za udostępnienie własnoręcznie wykonanej makiety kolejowej
Podziękowania składają: 

wychowawcy i dzieci z grupy III z Przedszkola Publicznego nr 2 w Ożarowie Maz.

ŻYCZYMY DALSZYCH OSIĄGNIĘĆ I SATYSFAKCJI Z PRACY MODELARSKIEJ
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 W dniach 21-27 listopada 2005 roku 
reprezentacja naszej szkoły w osobie 
pani Barbary Kołkiewicz oraz dwojga 
uczniów z klas trzecich - Doroty Glinki 
i Szymona Jednacza przebywała 
we Francji.
 Pierwszego dnia zostaliśmy 
oficjalnie powitani przez dyrektora 
College Marcel Pagnol pana Jean 
Xech, a wieczorem w zabytkowym 
ratuszu miejskim Burmistrz Miasta 
Perpignan pan Jean-Paul Alduy po-
dziękował wszystkim uczestnikom 
projektu za ich zaangażowanie oraz 
podkreślił znaczenie międzynaro-
dowych projektów dla osiągnięcia 
pokoju w Europie i na świecie. 
Pan Alduy otrzymał list z podzię-
kowaniami od Burmistrza Gminy 
i Miasta Ożarów pana Stachurskiego 
oraz materiały informacyjne o gminie 
Ożarów Mazowiecki oraz Gimnazjum 
im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie. 
 Celem wizyty w Perpignan była pra-
ca uczniów z Francji, Niemiec, Polski 
i Wielkiej Brytanii nad projektem szkol-
nym programu Socrates ,,Wartości mo-
ralne i społeczne’’.
 W szkolnej bibliotece uczniowie opra-
cowywali poszczególne zagadnienia 
dotyczące kwestionariusza badającego 
wartości moralne i społeczne rodziny 
trzypokoleniowej w Europie. Nowe infor-
macje notowali w brulionach - prezen-
tach od grupy francuskiej, gdzie wklejali 
także gadżety otrzymane od gości, np. 
opakowania po cieszących się powodze-
niem polskich ,,krówkach’’ i wedlowskiej 
czekoladzie.
 Uczniowie prezentowali także krótkie 
prelekcje na temat zwyczajów świątecz-
nych w ich krajach.
 Na koniec wizyty goście opisali swoje 
wrażenia z pobytu we Francji na prośbę 
pani Lamotte, nauczycielki języka angiel-
skiego, która zorganizowała całe spotkanie.
 Tak wyglądała oficjalna, robocza 
część spotkania.
  We Francji mogliśmy także podzi-
wiać miejscowości malowniczo położone 

pomiędzy Morzem Śródziemnym a pa-
smem Pirenejów. 
 Perpignan - siedziba zaprzyjaźnio-
nej szkoły, jest obecnie stolicą francu-

skiej Katalonii, a niegdyś była stolicą 
Królestwa Majorki. Po czasach dawnej 
świetności pozostał Pałac Królów Major-
ki zwrócony w stronę Canigou, która jest 
świętą górą dla Katalończyków. 
 W Dzień Świętego Jana Katalończy-
cy z Hiszpanii i Francji spotykają się i roz-
palają ognisko na jej szczycie. 
 Zachwyciło nas Collioure z górującą 
nad morzem dawną siedzibą królów Ma-
jorki, w późniejszym okresie pełniącą rolę 
fortecy i cytadeli. Wędrowaliśmy wąskimi, 
krętymi uliczkami, wzdłuż których usado-
wiły się kamieniczki ozdobione pięknymi 

donicami, wazonami, wypełnionymi ro-
ślinami, także jesienią i zimą. Mogliśmy 
porównać oglądane widoki, które były 
źródłem inspiracji dla Matisse i Derain 
z reprodukcjami ich obrazów umieszczo-
nymi w miejscach ich powstania. Collioure 

było niegdyś miastem kupców i rzemieśl-
ników i nadal słynie z win, uzyskiwanych 
z różnych gatunków winogron rosnących 
na miejscowych tarasach. Najsłynniejsze 

gatunki to Banyuls, Collioure. Wi-
nem tym częstowano nauczycieli 
we wspaniałej winiarni, założonej 
w XIII wieku, po krótkiej prelekcji 
oraz po obejrzeniu filmu na temat 
produkcji wina w rejonie Rous-
sillon. Inne miejscowe specjały, 
dozwolone także dla młodzieży to 
pyszne desery kremowe, zwane 
Creme Caramel i Creme Catalo-
ne, a także lukrowane ciasteczka 
Rousquilles.
 Castelnou zaskoczyło nas ci-
szą i spokojem. Średniowieczny, 
pochodzący z X wieku zamek 

o 3 metrowej grubości murach jest 
usytuowany wysoko w górach. Ota-
cza go ufortyfikowana, zbudo-
wana z kamienia wioska, gdzie 
w średniowieczu miejscowa ludność 
chroniła się przed zarazami i napadami 
piratów. 
 Dużo ciekawych eksponatów widzieli-
śmy w Tautavel, muzeum poświęconemu 
człowiekowi pierwotnemu, które powsta-
ło po odkryciu szczątków, oszacowanych 
na 450 000 lat w pobliskiej jaskini.
 Przez cały czas towarzyszyła nam sło-
neczna pogoda, zaskoczył nas tylko silny, 
zimny wiatr, jak się okazało typowy w tej 
strefie klimatycznej o tej porze roku.
 Wielka szkoda, że grupa z Niemiec 
nie dotarła na spotkanie, ponieważ wie-
le samolotów było odwołanych z po-
wodu złej pogody. Mamy nadzieję, że 
powetujemy tę stratę na zaplanowanym 
w maju 2006 roku spotkaniu w Bensheim 
w Niemczech. 
 Wróciliśmy pełni wrażeń, z doświad-
czeniami i nową wiedzą o świecie, 
z wiarą, że kontakty zawarte we Francji 
zaowocują w przyszłości dłuższą współ-
pracą a nawet przyjaźnią. 
  

Szkolny Koordynator Projektu
  Barbara Kołkiewicz

WYJAZD  DO  PERPIGNAN

Moje wrażenia z wyprawy

 W dniach 21-27 listopada odbyła się 
wycieczka do Francji finansowana przez 
program Sokrates, której celem było spo-
tkanie młodzieży i nauczycieli z różnych 
państw europejskich. Spotkanie odby-
ło się w pięknym, zabytkowym mieście 
Perpignan, położonym blisko granicy z 
Hiszpanią. W programie było dużo zwie-
dzania południowych rejonów Francji.
 Podróż nie obyła się bez przygód. 
 Na skutek opóźnienia samolotu, 

pierwszą noc spędziliśmy w Paryżu. 
Na miejsce dolecieliśmy następnego 
dnia. Po przyjeździe spotkaliśmy się 
z uczniami, z którymi spędziliśmy więk-
szość czasu. Wspólnie pracowaliśmy 
nad projektem, zwiedzaliśmy miasto oraz 
jego okolice i spędzaliśmy wolny czas, 
gdyż każdy z przyjezdnych uczniów no-
cował u rodziny francuskiej. Jednak czas 
szybko minął i trzeba było wracać do do-
mów.
 Podróż ta była dla mnie zupełnie no-
wym doświadczeniem. Dzięki niej mo-

głem poznać, jak wygląda życie w innych 
krajach i porównać je ze swoim. Na po-
czątku te różnice były dla mnie dużym 
problemem. Zobaczyłem zupełnie inną 
szkołę od polskiej. Przede wszystkim do 
jednej szkoły chodzą uczniowie różnych 
narodowości, czego nie ma w Polsce. 
Zaskoczył mnie plan lekcji całkowicie 
różny od mojego. Lekcje trwają tam do 
godziny 17. Co prawda uczniowie mają 
dwugodzinną przerwę na lunch, jednak 
ja na pewno bym nie zamienił swojego 
planu. Byłem bardzo zadowolony z ro-

wrażenia z podróży
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dziny, do której trafiłem. Byli bardzo mili 
i uprzejmi, a na koniec obdarowali mnie 
pięknymi prezentami. Dużą radość spra-
wiła mi też inna rzecz. Przekonałem się, 
że mój angielski wcale nie jest taki zły. 
Jego znajomość była tu konieczna. Jed-
nak nie miałem żadnego z nim problemu. 
Gorzej było z tym, ze znajomość angiel-
skiego we Francji nie jest najlepsza. 
Okazuje się, ze Polacy całkiem dobrze 
władają językiem angielskim. Jedzenie 
raczej mi odpowiadało, problem miałem 
za to z porami posiłków. Największy był 
ze śniadaniem. Okazało się, że oni prawie 
nic wtedy nie jedzą, tylko słodkie bułki. 
Natomiast na kolacje jedzą główny posi-
łek, do czego nie jestem przyzwyczajony. 
Na szczęście jakoś do tego przywykłem. 
Bardzo mi się też podobało miejsce, 
w którym przebywałem. Było to bardzo 
ładne, czyste, stare miasto z mnóstwem 
zabytków, wąskich uliczek i innych wspa-
niałych zakątków, w dodatku położone 
w przepięknym miejscu. Z jednej strony 
widać było morze, z drugiej ośnieżone 
szczyty Pirenejów. Trochę zawiodłem się 
pogodą, gdyż myślałem, że będzie cie-

plej. Co prawda temperatura była dość 
wysoka, ale wiał silny wiatr, przez co 
odczuwało się duże zimno. Jednak wy-
cieczka pozostawiła miłe, niezapomnia-
ne wrażenia. Chętnie pojechałbym jesz-
cze raz na podobną wyprawę. Uważam, 
że taki projekt to znakomity pomysł. 

   Szymon Jednacz
  Gimnazjum w Płochocinie

Moje wrażenia z Perpignan

 Była to moja pierwsza wizyta w Per-
pignan, malowniczym miasteczku na 
południu Francji, które ma niesamowitą 
atmosferę. Wąskie uliczki ciągną się nie-
skończenie długo, dzięki czemu mogłam 
oglądać nie tylko interesującą zabudowę, 
ale również podziwiać piękne, potężne 
i ośnieżone góry na tle błękitnego nieba. 
W Perpignan najczęściej jest ciepło, ale 
czasem wieją bardzo silne wiatry i prze-
konaliśmy się, że może być równie zim-
no jak  w Polsce późną jesienią. Moim 
zdaniem w miasteczku tym jest za mało 
zieleni. Jedna rzecz, na którą od razu 

zwróciłam uwagę, to czystość na uli-
cach. Każdy wie, do czego służą kosze 
na śmieci.
 Nowi francuscy znajomi przyjęli mnie 
w swojej klasie bardzo ciepło, od razu za-
sypali lawiną pytań o moje zainteresowa-
nia, szkołę, przyjaciół. Często zdarzały 
się śmieszne momenty, gdy nie wiadomo 
było, jak coś powiedzieć, ale od czego są 
słowniki. We francuskich szkołach jest 
przerwa obiadowa, na której większość 
uczniów je obiad w stołówce, a pozostali 
wracają do domu, żeby zjeść posiłek ra-
zem ze swoją rodziną. Niestety wiąże się 
to z faktem, że lekcje kończą się około 
godziny 17. 
 Jestem bardzo zadowolona, że na-
sza szkoła znalazła się w programie 
Socrates, bo dzięki niemu możemy po-
znać wspaniałych ludzi i ich różnorodną 
kulturę, zawiązać przyjaźnie, doskonalić 
języki obce oraz zobaczyć ciekawe miej-
sca. To były niezapomniane chwile, które 
będę pamiętać przez długie lata.

                                                                
                       Dorota Glinka

       Gimnazjum w Płochocinie

 W lipcu  2001 roku w Ołtarzewie, 
nakładem 10 mln EURO został oddany 
do użytku centralny magazyn części za-
miennych, o powierzchni magazynowej 
ponad 8 tys m kw., z możliwością maga-
zynowania ok. 80 tys. pozycji katalogo-
wych części zamiennych.
 Magazyn ten z uwagi na swoją 
wielkość oraz charakter obsługi rynku 
otrzymał status Regionalnego Centrum 
Logistycznego, którego celem jest za-
opatrywanie w oryginalne części zamien-
ne oraz akcesoria autoryzowaną sieć 
serwisową wszystkich takich marek, jak: 
Mercedes-Benz, Chrysler/Jeep, Smart, 
Mitsubishi Canter i Maybach na terenie 
Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Bia-
łorusi oraz Kaliningradu.
 Jesienią  2004 roku, w wyniku wejścia 
Polski do grupy krajów Unii Europejskiej 
magazyn ten otrzymał status Europej-
skiego Centrum Logistycznego.
 Europejskie Centrum Logistyczne 
DaimlerChrysler Automotive Polska w 
Ołtarzewie jest w grupie siedmiu eu-
ropejskich magazynów stanowiących 
wraz z innymi magazynami w świecie 
globalny system logistyczny koncernu 
DaimlerChrysler AG. ELC zaopatrywane 

jest przez centralny magazyn części za-
miennych znajdujący się w Germershe-
im (Niemcy), gdzie zbiegają się drogi 25 
zakładów oraz ponad 2 600 dostawców 
produkujących części zamienne do po-
jazdów produkowanych DaimlerChrysler 
ramach koncernu DaimlerChrysler AG.

 Funkcjonowanie w Polsce takiego 
centrum stanowi ważny krok na drodze 
do integracji oraz doskonalenia jakości 
w zakresie dostaw części zamiennych.
Zasoby naszego magazynu dostępne są 
dla naszych klientów przez 24 godziny 
na dobę łącznie z dniami ustawowo wol-
nymi od pracy. 
  W każdym tygodniu odprawiamy 
64 transporty dostaw krajowych oraz 

15 transportów z dostawami ekportowy-
mi. Łączność on-line z siecią serwisową 
oraz innymi centralnymi magazynami 
w całej Europie, codzienne dostawy oraz 
własny duży zapas części zamiennych 
umożliwiają optymalnie szybką realizację 
zamówień klienta.
 Statystycznie ponad 92% zamówio-
nych części przedstawionych jest do dys-
pozycji klienta w dniu złożenia przez niego 
zamówienia. Na stanie magazynu aktual-
nie posiadamy zapas części zamiennych 
w ilości ok. 49 tys. pozycji katalogowych 
o wartości detalicznej ok. 50 mln PLN 
netto.
 Roczna wartość sprzedaży wynosi 
ponad 250 mln PLN,  z czego ok. 30% 
stanowi eksport.
 Obsługę ELC w Ołtarzewie stanowi 
zespół 25 osób składający się z trzech 
działów: działu zakupów, działu sprzeda-
ży oraz działu technicznego pracowni-
ków DaimlerChrysler Automotive Polska 
oraz 49 osób - pracowników firmy Cater-
pillar Logistics Services Polska, będą-
cej dla DCAP operatorem logistycznym 
w zakresie części zamiennych.

Wojciech Łoska
DaimlerChrysler Automotive Polska

ELC DaimlerChrysler Automotive Polska w Ołtarzewie

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim ul.Kolejowa 2 zostały wywieszone wykazy nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży i oddania w najem. 

Dodatkowe informacje pok.212, tel. 022 722-22-07 w.208 lub 209.
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zmagania sportowe

 20 listopada 2005, po ostatnim me-
czu ligowym odbyło się spotkanie zawod-
ników i działaczy klubu, podsumowujące 
rundę jesienną sezonu 2005/2006.
 Drużyna seniorów rozpoczęła roz-
grywki 17 sierpnia, a zakończyła 20 li-
stopada. Rozegrała 14 meczy, odnosząc 
11 zwycięstw, 1 remis i 2 porażki. Zdby-
-ła 34 punkty, zajmując 3 miejsce w ta-
beli rozgrywek o Mistrzostwo Seniorów 
B Klasy MZPN. Seniorzy grali w następu-
jącym składzie: T. Żmuda, K. Abramow-
ski, P. Janiszewski, R. Górski, S. Żmuda, 
M. Rosłonek, R. Perkowski, A. Marek, 
H. Wiśniewski, Z. Stanulewicz, A. Roga-
-la, K. Błaszczyk, A. Kieruzal, K. Dzie-
wicki, D. Derlacz, Ł. Popławski, G. Swo-
rzeniowski, K. Olszak i M. Walusiewicz.
 Ogólne zgranie zespołu, będące efek-
tem wytężonej pracy, zarówno zawodni-

ków, jak i trenera dało efekty w wynikach 
meczy oraz ilości strzelonych bramek. 
 Drużyna juniorów rocznik 88-87 roz-
poczęła sezon 21 sierpnia, a zakończyła 
13 listopada – rozgrywając 10 spotkań. 
W 7 zwyciężyła, 1 zremisowała, 2 spo-
tkania zakończyły się porażką. Zdobyła 
22 punkty, zajmując 2 miejsce w tabeli 
MZPN. Juniorzy grali w następującym 
składzie: 
M. Sierakowski, A. Rostkowski, W. Kli-
mowicz, K. Majewski, G. Czerwonka,
 K. Makowski, M. Makowski, P. Walczak, 
T. Sójka, Ł. Kucharski, A. Orman, M. Koń-
ski, K. Budka, M. Cak, M. Łukawski, P. 
Tynda, A. Gąsławski, W. Kaczorkiewicz 
i D. Śpiewakowski.
 Trener Robert Górski podsumował 
udaną rundę jesienną, omówił sukcesy 
i analizował przyczyny porażek - wy-

znaczając cele na rundę wiosenną roz-
grywek piłkarskich. W okresie zimowym 
planujemy obóz sportowy, mecze spa-
ringowe, udział w turniejach piłkarskich 
oraz systematyczne treningi na hali i ba-
senie.
 Zawodnicy otrzymali obuwie sporto-
we i paczki świąteczne od Pana Prezesa 
firmy AMBRA – Grzegorza Ambroziaka, 
a słodki poczęstunek od Cukierni Pana 
Jarosława Ziółka.

 UKS Ambra Ołtarzew życzy innym 
klubom: piłkarskim, tenisowym i pły-
wackim, działającym na terenie na-
szej gminy dużo sukcesów i radości 
w nadchodzącym Nowym Roku. 

  Ze sportowym pozdrowieniem
          Zawodnicy, trener i Zarząd Klubu

UKS AMBRA OŁTARZEW
SEZON JESIENNY

Lokata Nazwa zespołu
Dom Wyjazd

Mecze Pkt. Bramki Pkt. Bramki Z. R. P. Pkt. Bramki Z. R. P.

1 Mirków Konstancin 14 37 47-15 18 24-6 6 0 0 19 23-9 6 0 1

2 Drukarz W-wa 13 36 77-19 18 41-6 6 0 0 18 36-13 6 0 1

3 Ambra Ołtarzew 14 34 47-20 16 29-6 5 1 1 18 18-14 6 0 1

4 UKS Pro Futuro 14 30 47-29 15 21-12 5 0 2 15 26-17 5 0 2

5 AZS Absolwent II 14 21 31-31 9 19-24 3 0 5 12 12-7 4 0 2

6 Victoria II Głosków 14 19 32-31 6 16-16 2 0 4 13 16-15 4 1 3

7 Walka Kosów  14 19 32-47 13 16-12 4 1 2 6 16-35 2 0 5

8 Jedność II Żabieniec 13 17 19-22 9 11-12 3 0 4 8 8-10 2 2 2

9 Orzeł Suchostruga 14 16 33-41 8 21-23 2 2 2 8 12-18 2 2 3

10 Naprzód II Brwinów 14 16 28-37 10 19-21 3 1 4 6 9-16 2 0 4

11 KS Omega Warszawa 14 16 19-36 10 10-22 3 1 4 6 9-14 2 0 4

12 Płomień Kotorydz 14 14 22-27 8 12-9 2 2 2 6 10-18 2 0 6

13 Perła II Złotokłos 14 9 19-51 5 12-25 1 2 5 4 7-26 1 1 4

14  KS Raszyn II 14 9 22-45 0 4-21 0 0 6 9 18-24 3 0 5

15  Grom Prace Małe 14 8 27-51 4 12-20 1 1 5 4 15-31 0 4 3

16 ................................ 0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0-0 0 0 0

Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa „B” Gr. II

Lokata Nazwa zespołu
Dom Wyjazd

Mecze Pkt. Bramki Pkt. Bramki Z. R. P. Pkt. Bramki Z. R. P.

1  Błonianka Błonie    10 23 18-8 13 12-5 4 1 1 10 6-3 3 1 0

2 Ambra Ołtarzew 10 22 25-20 13 14-5 4 1 0 9 11-15 3 0 2

3 Korona Góra Kalwaria 10 21 43-12 10 19-5 3 1 0 11 24-7 3 2 1

4 Anprel Nowa Wieś  10 18 27-24 9 18-18 3 0 3 9 9-6 3 0 1

5 Ryś Laski  10 17 29-14 13 19-2 4 1 0 4 10-12 1 1 3

6 Promyk Nowa Sucha 10 16 22-22 9 8-5 3 0 1 7 14-17 2 1 3

7 Varsovia W-wa 10 16 46-23 6 20-11 2 0 2 10 26-12 3 1 2

8 Sarmata W-wa  10 11 24-33 4 13-19 1 1 3 7 11-14 2 1 2

9 Utrata Pawłowice 10 7 20-39 4 13-12 1 1 3 3 7-27 1 0 4

10 UKS Siekierki  10 4 16-53 3 8-29 1 0 4 1 8-24 0 1 4

11 SL Salos Żyrardów 10 2 13-35 2 10-18 0 2 4 0 3-17 0 0 4

Tabela rozgrywek o mistrzostwo: LJ-1987-88r. gr. I

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Ambroziak – Prezesowi Firmy „Ambra” za okazaną pomoc.
Dzięki Panu nasze dzieci mają zapewnione porządne obuwie zimowe, a przez to my jesteśmy spokojniejsi o ich zdrowie.
Dziękujemy za dobre serce.
        Obdarowane Dzieci i Rodzice
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 Po sukcesie naszych uczniów w indy-
widualnych biegach przełajowych, z na-
dziejami jechaliśmy na finał sztafetowych 
biegów przełajowych.
 Pierwotnie impreza miała się odbyć 
w kwietniu 2006 r., ale na prośbę  na-
uczycieli z naszej gminy została przenie-
siona na październik  2005 r.
 Zawody odbyły się w ciekawej scene-
rii. Było zimno, ale słonecznie.  Z naszej 
gminy w kategorii szkół podstawowych  
wystartowały  szkoły nr 1 i nr 2 z Oża-
rowa Mazowieckiego. Pierwsze biegały 
dziewczęta. Aż do 8 zmiany (a biegło  
10 zawodniczek) na pierwszym miejscu 
znajdowała się sztafeta ze szkoły nr 1. 
Dopiero na 2 ostatnich zmianach dały 
się  wyprzedzić 2 szkołom i zakończyły 
rywalizację na 3 miejscu, zdobywając 
brązowe medale. Dziewczynki ze szkoły 
nr 2 przez cały dystans nadrabiały straty 
z początku biegu i ostatecznie w gronie  
8 sztafet uplasowały się na dobrym  
5 miejscu. Ale prawdziwe  emocje były 

dopiero przed nami. Zaraz po starcie 
chłopców na czele  znajdowały się szta-
fety Szkoły Podstawowej nr 1 i szkoły 
Podstawowej nr 2  z  Ożarowa  Mazwiec-
-kiego. Po czwartej zmianie i imponują-
cym biegu Maćka Olędzkiego (ucznia 
klasy III) przewaga Szkoły Podstawo-
wej nr 2  wynosiła  już 100 m. Dystans 
ten cały czas się  powiększał i na mecie  
chłopcy z naszej szkoły mieli dobre 200 m 
przewagi nad następną szkołą. Zajęliś-
my 1 miejsce w powiecie, potwierdzając 
naszą supremację szczególnie w kate-
gorii chłopców. Jeszcze raz okazało się, 
że chcieć, znaczy móc. Ani przez chwi-
lę nie wątpiliśmy w końcowy sukces.  
Z takim samym nastawieniem pojedzie-
my na finał międzpowiatowy  do Kamionu 
w kwietniu 2006 r. 
 Zwycięska sztafeta  ze Szkoły Pod-
stawowej nr  2  w Ożarowie Mazowiec-
kim biegła w następujący  składzie:
D. Klimczewski, M. Kłos, K. Łupinski, 
M. Olędzki, R. Włodarczyk, K. Wiśniew-

ski,  C. Duralski, M. Pawlak, Ł. Łupiński, 
P. Niemyski.
 Poniżej wyniki biegów  sztafetowych 
dziewcząt i chłopców w kategorii szkół 
podstawowych:

 
  
   
      
     
                                             
      

                                                                 
Jarosław Olszówka  

nauczyciel wych. fiz. SP nr 2  
w Ożarowie Maz.

Chłopcy z SP nr 2 Ożarów Mazowiecki – przełajową potęgą w powiecie

Dziewczęta Chłopcy
1. SP Stare Babice 1. SP nr 2 Ożarów 

Maz.

2. SP nr 2 Błonie  2. SP nr 1 Błonie

3. SP nr 1 Ożarów Maz. 3. SP nr 2 Błonie

4. SP Izabelin 4. SP  Stare Babice

5. SP nr 2 Ożarów 
Maz.

5. SP nr 1 Ożarów 
Maz.

 6. SP  Leszno                                                               6. SP Izabelin

 7. SP Kampinos                                                             7. SP Leszno

 8. SP Bieniewice  8. SP Kampinos

 Celem działalności świetlicy dla dzie-
ci i młodzieży niepełnosprawnej jest nie 
tylko pomoc dzieciom specjalnej troski, 
ale także uczenie tolerancji i wrażliwości 
na ludzką krzywdę. Pracujemy z dziećmi 
ze środowisk ubogich i patologicznych, 
organizujemy zbiórki na ich rzecz, szcze-
gólnie w okresach świątecznych, ponie-
waż każde dziecko zasługuje na godne 
życie i akceptację społeczeństwa.
 Siedziba świetlicy znajduje się na te-
renie parafii Miłosierdzia Bożego w Oża-

rowie Mazowieckim. Zajęcia odbywają 
się w wyremontowanym budynku po sta-
rej kotłowni oddanym do użytku publicz-
nego.
 Świetlica czynna jest od poniedziałku 
do czwartku w godz. od 15.00 do 18.00. 
Korzystają z niej dzieci i młodzież w prze-
dziale wiekowym 4 – 25 lat, z różnymi 
schorzeniami i różnym stopniem niepeł-
nosprawności.
W celu zapewnienia wyspecjalizowanej 
opieki, jak również niezbędnych warun-
ków socjalnych w świetlicy, potrzebne 
są nakłady finansowe, które na dzień 
dzisiejszy otrzymujemy od Starostwa Po-
wiatowego oraz duszpasterzy i Probosz-
cza naszej parafii, za co z całego serca 
dziękujemy.
 Pomimo uzyskiwanego wsparcia, 
koszty utrzymania świetlicy są stosun-
kowo wysokie, dlatego prosimy o każdą 
pomoc, nie tylko finansową.
 Gorąco zapraszamy do współpracy 
specjalistów w dziedzinie: psychologii, 
logopedii, rehabilitacji, hipoterapii, jak 
również wszystkich chętnych, w tym mło-
dzież do pracy w charakterze wolontariu-
szy i opiekunów.
 Wszystkie osoby, które chciałyby po-
móc naszym dzieciom prosimy o kontakt 
z Parafią Miłosierdzia Bożego w Oża-

rowie Mazowieckim. Za każdą pomoc 
z góry dziękujemy.

 Z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia, chcielibyśmy życzyć 
w imieniu naszym, naszych dzieci i 
pracowników świetlicy zdrowych i 
spokojnych Świąt.
 Niech to będzie dla nas wszystkich 
czas radości.
                                                    Rodzice

Świetlica rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
w Ożarowie Mazowieckim

Nasze dzieci niepełnosprawne 
na Olimpiadzie Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej w 
Warszawie – czerwiec 2005 r.

Karta świąteczna wykonana przez 
dzieci z naszej świetlicy.

sukcesy naszych dzieci
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II Świąteczne Zawody 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

z życia gminy

S P R O S T O W A N I E
Chochlik redakcyjny namieszał w „Legendzie naszego regionu”, drukowanej w poprzednim numerze. Autorem tekstu 
„Jak Pożarowo stało się Ożarowem”  jest  Maciek Berkowski obecnie uczeń kl. V Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Maz.
Legenda, w ubiegłym roku szkolnym, zdobyła I nagrodę w Gminnym Konkursie Literackim, w kategorii uczniów szkół 
podstawowych kl. III-IV.
Za pomyłkę bardzo serdecznie przepraszamy autora i wszystkich zainteresowanych

(redakcja)

 Kolejna bardzo udana impreza odby-
ła się na Pływalni Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim w dniu 15.12.2005. Klub 
Sportowy „1” zorganizował II Świątecz-
ne Zawody o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki. Impreza 
przeszła najśmielsze oczekiwania, zgło-
siło się 15 drużyn. Startowało ok. 240 
zawodniczek i zawodników z rocznika 
94, 95, i 96. Zawody otworzył Pan Bur-
mistrz Kazimierz Stachurski życząc za-
wodnikom bicia rekordów życiowych, a 
dopingującym rodzicom i kolegom wielu 
emocji. 

 Zawodników powitał również Mikołaj 
– płetwonurek, który wyszedł z głębin ba-
senu i pozdrowił wszystkich uczestników 
zawodów.
 Zawody rozpoczęły się indywidual-
nym biciem rekordu pływackiego przez 
naszą najmłodszą „gwiazdę”, zawodnika 
8-letniego, którego umiejętności pozwa-
lają trenować z dziećmi 10 i 11 letnimi. 
Próba została zakończona sukcesem i 
Krzysztof Olborski wpisał się na listę re-
kordów pływalni. Po zakończeniu próby 
żywiołowa publiczność nagrodziła mło-
dego zawodnika KS „1” Ożarów Mazo-
wiecki brawami i owacjami. O godzinie 
10 00 rozpoczęły się zmagania sportowe 
w 26 konkurencjach pływackich. Uzy-
skano wiele rekordów życiowych, jak 
również znakomitych czasów dających 
miejsca w czołówce krajowej. Pływal-
nia w Ożarowie Mazowieckim zdobywa 
coraz większą popularność nie tylko w 

okolicy, ale również na Mazowszu i w 
innych województwach. Podczas spotka-
nia trenerów i opiekunów, po zakończe-
niu zawodów, usłyszeliśmy wiele miłych 
słów i pochwał dotyczących sukcesów 
sportowych i organizacyjnych, do których 
przyłączyli się również sędziowie. Jak wi-
dać wysiłki rodziców, Zarządu Klubu „1” 
oraz pomoc Pana Burmistrza nie poszły 
na marne  i oprócz satysfakcji młodych 
sportowców duży wymiar  osiągnięto w 
promocji Miasta i Gminy. Impreza ta mo-
gła odbyć się również dzięki sponsorom, 
którym Zarząd KS „1” serdecznie dzięku-
je, a w szczególności:
Zarządowi Rynku Hurtowego BRONI-
SZE,
Firmie Ogrodniczej BEJO – ZADEN,
Firmie Papierniczej Kolibers,
Firmie Odzieżowej „ FOR”
oraz działaczom i sympatykom Klubu 
„1” pp. Annie i Tomaszowi Kuźma za 
bardzo duży wkład w organizację zawo-
dów. 

 Wyniki wyróżniających się zawodni-
ków KS „1”:
Rocznik 1994
1. Niemyski Patryk – 2 miejsce 100 m styl 
zmienny, 3 miejsce 50 m styl klasyczny,
2. Kuźma Mateusz – 4 miejsce 50 m styl 
klasyczny, 6 miejsce 100 m styl zmien-
ny,
3.Jaworski Maksym – 5 miejsce 50 m styl 
klasyczny, 7 miejsce 100 m styl zmien-
ny,
4. Chmielewska Julia – 3 miejsce 50 
m styl klasyczny, 5 miejsce 100 m styl 
zmienny,
Rocznik 1995
1. Jaworski Kacper – 1 miejsce 50m styl 
dowolny, 1 miejsce 50 m styl motylkowy,
2. Rapacz Szymon – 4 miejsce 100m styl 
zmienny, 
3. Kober Radosław – 5 miejsce 50 m styl 
dowolny, 8 miejsce 50 m styl motylkowy,
Kober Przemysław – 8 miejsce styl kla-
syczny, 
4. Jagoda Weronika – 1 miejsce 100 m 
styl zmienny, 1 miejsce 50 m styl grzbie-

towy,
5. Jagoda Julia - 2 miejsce 100 m styl 
zmienny, 2 miejsce 50 m styl dowolny,
6. Nowińska Natalia – 2 miejsce 50 m styl 
klasyczny, 6 miejsce 100 m styl zmien-
ny,
7. Belka Dominika – 7 miejsce 50m styl 
motylkowy, 7 miejsce 100 m styl zmien-
ny.
Rocznik 1996
1. Piskor Michał – 3 miejsce 50 m styl 
klasyczny,
2. Tlak Adam - 4 miejsce 50 m styl grzbie-
towy, 6 miejsce 50 m styl dowolny,
3. Walczak Aleks – 6 miejsce 50 m styl 
klasyczny,
4. Gąszcz kalina – 6 miejsce 50 m styl 
klasyczny.

Korzystając z okazji pragnę przeka-
zać wszystkim sympatykom sportu 
pływackiego i użytkownikom Pływal-
ni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
serdeczne życzenia zdrowych, pogod-
nych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności w nadchodzą-
cym Nowym Roku.
      
  
      
  Andrzej Kowalski
  Dyrektor Pływalni Miejskiej 

Zwycięzcy na podium.

W drodze po zwycięstwo.
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zdrowie i...podatki

Przychodzi pacjent do dentysty...
Co to są implanty?

To pytanie pada co-
raz częściej zwłasz-
cza,  że uśmiechnięte 
twarze z billbordów 
i ogłoszeń w prasie 
namawiają nas do 
odzyskania uśmie-
chu w 1 godzinę. 
Czy to możliwe?

40 lat temu profesor Breanemark wymy-
ślił metodę pozwalającą na osadzanie 
sztucznych zębów na specjalnych kon-
strukcjach metalowych wszczepianych 
w kość – i osiągnął niebywały sukces. 
Był to przełom w stomatologii i początek 
ery implantologii stomatologicznej – na-
uki zajmującej się wszczepami. Od tam-
tej pory liczne firmy projektowały implanty 
o różnym kształcie i z różnych mate-
riałów a pracowici chirurdzy i protety-
cy testowali je na tysiącach pacjentów. 
Najważniejszym efektem tych prac jest 
wniosek dotyczący materiału, z które-
go wykonuje się implanty; najlepszym, 
najbardziej wytrzymałym i biokompa-
tybilnym (nie odrzucanym przez żywe 
tkanki) okazał się tytan. Kształt tytano-

wych implantów ulegał licznym modyfi-
kacjom, ostatecznie jednak przyjął formę 
cylindrów lub stożków nagwintowanych 
w różny sposób. Powierzchnia wszczepu, 
która jest odpowiedzialna za „wgojenie”, 
czyli zespolenie z kością jest specjalnie 
preparowana, a sposób tej preparacji na-
leży do najbardziej strzeżonych tajemnic 
producentów.
 Mamy więc implant i co dalej? Czy 
wszyscy, którzy tego sobie zażyczą mogą 
mieć wszczepiony taki sztuczny korzeń? 
Otóż nie wszyscy i nie od razu. Głów-
ne warunki jakie musi spełniać pacjent 
to: po pierwsze, być ogólnie zdrowym, 
co zapewnia dobre gojenie, po drugie, 
mieć odpowiednią grubość i twardość 
kości, po trzecie, potrafić utrzymać ide-
alną higienę (osad i kamień nazębny 
to siedlisko bakterii, które mogą dopro-
wadzić do powikłań), po czwarte, być 
wyleczonym stomatologicznie i wreszcie 
po piąte, być zdyscyplinowanym pacjen-
tem stosującym się do zaleceń lekarza. 
Jednak nawet spełnienie wszystkich 
wymaganych warunków nie gwarantuje 
sukcesu w 100%. Istnieje niewielki odse-
tek niepowodzeń (1-4%), z którym trzeba 
się liczyć. 

Zabieg wszczepienia pojedynczego im-
plantu w przypadku dobrych warunków 
anatomicznych jest niedługi (30 min.) 
i nie pociąga za sobą większych powikłań: 
obrzęk i ból są niewielkie. Proces gojenia 
trwa 2-6 miesięcy. Niektóre współczesne 
procedury implantacyjne umożliwiają na-
tychmiastowe obciążenie implantu koro-
ną lub protezą. Z wieloletnich obserwacji 
wynika jednak, że wyższy jest odsetek 
zabiegów zakończonych powodzeniem, 
jeśli prace protetyczne wykonywane są 
na wszczepach całkowicie zintegrowa-
nych z kością, a więc po 6-8 miesiącach. 
Pacjent musi więc uzbroić się w cierpli-
wość a w tym czasie korzysta z uzupeł-
nień tymczasowych.
 Ile to kosztuje? Zabieg wszczepienia 
implantu to wydatek rzędu 2600-3600 
złotych w zależności od jego rodzaju 
oraz marży gabinetu, natomiast koszt 
korony waha się w przedziale 1500-3000 
złotych. To bardzo dużo, więc może jed-
nak lepiej zadbać o własne korzenie.

Mirella Kowalczyk

Pytania można kierować na adres: 
gabinet@microdent.pl

PODATNIKU PAMIĘTAJ!

Urząd Skarbowy Warszawa – Bielany przypomina !

 Rok 2005 jest ostatnim rokiem, w którym można skorzy-
stać z „ulgi remontowej”. Skorzystać  z niej  mogą   podat-
nicy,  którzy  zajmują  remontowany  lokal  lub  budynek  na 
podstawie  tytułu  prawnego,  przy  czym  nie  musi  być to 
akt  własności,  może  być to  inny dokument, z którego wy-
nika prawo podatnika do korzystania  z  wybudowanego  już  
lokalu lub budynku  np. umowa  najmu,  dzierżawy,  użycze-
nia  lub dokument  potwierdzający  przejęcie danego lokalu 
np. protokół odbioru.
Limity  odliczeń  od  podatku „ulgi remontowej”  dotyczą  
wydatków  poniesionych  w  latach 2003 - 2005. Odlicze-
niu podlega 19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak 
niż:
- 4.725,00 zł. w przypadku remontu lokalu mieszkalnego,
- 5.670,00 zł. w przypadku remontu budynku mieszkalnego 
lub wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni 
lub wspólnoty mieszkaniowej.
Wskazane limity można podwyższyć o kwotę 945,00 zł
w przypadku remontu lub modernizacji instalacji gazowej, 
urządzeń gazowych lub urządzeń eksplozymetrycznych.
Odliczenie jest możliwe, jeżeli suma wydatków po-
niesionych w latach 2003 – 2005 przekroczyła kwotę 
567,00 zł.
 Od 1 stycznia 2006r. zaczną obowiązywać przepisy 
umożliwiające skorzystanie ze zwrotu części  wydatków  po-
niesionych  na  zakup  materiałów  budowlanych w  związ-
ku  z budową i remontem  budynku mieszkalnego lub jego 
części. Prawo do zwrotu  będzie  dotyczyło tych materiałów  

budowlanych,  które  do 30 kwietnia 2004r.  były opodatko-
wane stawką 7%, a od 1 maja 2004r. zostały opodatkowane 
stawką 22%.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Skarbo-
wym Warszawa – Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 War-
szawa, tel. kontaktowy 022 569-33-89, 

Kierownik Mirosława Rosińska 
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jak korzystamy ze środków UE

12 grudnia w Warsza-
wie odbyła się konfe-
rencja, w której miałam 
przyjemność uczest-

niczyć, zorganizowana przez Posła do 
Parlamentu Europejskiego prof. Dariu-
sza Rosatiego, który zaprosił urzędników 
województwa mazowieckiego zajmują-
cych się tematyką Unii Europejskiej oraz 
funduszy strukturalnych.
Konferencja nosiła tytuł: „Analiza wyko-
rzystania funduszy europejskich w Pol-
sce. Perspektywy pełniejszego wyko-
rzystania środków w latach 2007-2013” 
i była poświęcona analizie wykorzystania 
funduszy strukturalnych w ciągu dwóch 
lat obecności Polski w strukturach euro-
pejskich.
 Spotkanie to było również okazją do 
identyfikacji i dyskusji o problemach i ba-
rierach leżących u podstaw aplikowania 
oraz realizacji projektów finansowanych 
ze środków europejskich.
Konferencja podzielona została na dwie 
części, podczas pierwszej przedstawione 
zostały wyniki badań przeprowadzonych 
wśród jednostek samorządu terytorial-
nego, dotyczących korzystania ze środ-
ków z UE. Polska posiada już pierwsze 
doświadczenia odnoszące się do wyko-
rzystania funduszy strukturalnych, nie są 
one zbyt długie, ale pozwalają na pewne 
podsumowanie i sformułowanie wnio-
sków. Oto najciekawsze wnioski:
 Kwota środków z funduszy struktural-
nych jakie zostały przyznane Polsce jako 
nowemu krajowi członkowskiemu UE  
to ponad 7,5 mln Euro, z czego 15,1 % 

to środki programu SPO WKP ( dla przed-
siębiorstw), 17,8 % - SPO Rozwój Zaso-
bów Ludzkich, 14,1 %  - SPO Transport, 
14, 4 % – SPO Rolnictwo, 2,4 % - SPO 
Rybołówstwo, 35,9 % ZPORR 
(Zintegrowany Program Operacyjny Roz-
woju Regionalnego) oraz 0,3 % Pomoc 
Techniczna.
Wartość środków wykorzystanych (pro-
jekty zrealizowane i rozliczone) na koniec 
września br. wynosiła ok. 4 % środków na 
cały okres programowania na lata 2004 
– 2006. Ta wartość jest tak mała m.in. 
z powodu, iż wiele projektów jest dopiero 
w fazie realizacji lub nie zostały jeszcze 
podpisane umowy. 
 Głównymi barierami dla wykorzysta-
nia funduszy UE w Polsce są bariery 
wewnętrzne oraz bariery zewnętrzne. 
Barierami wewnętrznymi są m.in. zawiłe 
procedury i wysokie wymagania formal-
ne, jakie stawiają instytucje wdrażają-
ce przed projektodawcami. Nadmierny 
formalizm urzędników pracujących przy 
ocenach wniosków. Istotną barierę sta-
nowi również niejednoznaczność kryte-
riów oceny wniosków oraz brak termino-
wo przekazywanych informacji. Do barier 
zewnętrznych zaliczyć możemy m.in. 
brak dostosowania polskiego systemu 
prawnego.
 Województwami, które są najaktyw-
niejsze i najbardziej efektywnie korzysta-
ją z funduszy są województwa: śląskie, 
mazowieckie oraz pomorskie, zaś naj-
mniej funduszy wykorzystały wojewódz-
twa: opolskie i lubuskie. Najbardziej ak-
tywne w aplikowaniu o środki pomocowe 

są gminy – 65 % złożonych wniosków, 
powiaty – 21 % i województwa 14%.
 Ciekawa jest również odpowiedź na 
pytanie - w jaki sposób gminy dowiadują 
się o możliwościach wykorzystania fun-
duszy pomocowych – otóż 88 % urzę-
dów gmin czerpie swą wiedzę na temat 
funduszy pomocowych z Internetu, ko-
lejnym źródłem informacji są szkolenia, 
w których biorą udział pracownicy, część 
gmin utrzymuje też regularne kontakty 
z instytucjami wdrażającymi w celu bieżą-
cego pozyskiwania informacji, mniejszy 
procent stanowi pozyskiwanie informacji 
o funduszach z czasopism oraz poprzez 
stały kontakt z sąsiednimi gminami.
 Mając na uwadze wyżej wymienione 
bariery i problemy, jakie napotykają sa-
morządy podczas aplikowania 83% ba-
danych samorządów opowiedziało się 
za koniecznością wprowadzenia zmian 
w systemie wdrażania i zarządzania 
funduszami strukturalnymi wraz z rozpo-
częciem nowego okresu programowania 
( 2007 –2013). Większość samorządów 
jest również zdania, że środki winny być 
rozdzielane na poszczególne wojewódz-
twa przy zachowaniu preferencji dla re-
gionów biedniejszych – tak głosowały 
najczęściej małe, peryferyjnie położone 
gminy.
 Druga część konferencji została po-
święcona perspektywom pełniejszego 
wykorzystania środków w latach 2007 
–2013. 

Jolanta Kołodyńska
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Maz.

Jak korzystamy w Polsce z funduszy europejskich?

 Z    E U R O P Ą    W     T L E

PRZYPOMNIENIE O KONKURSACH DLA ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH
Przypominam, iż w grudniu zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na zadania realizowane w 2006 roku przez organizacje 
pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, poprzez zlecenie w formie wspierania zadań w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
I konkurs obejmuje zadania realizowane na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie:
• piłki nożnej  – do  385 000 zł
• tenisa ziemnego  – do   30 000 zł
• tenisa stołowego – do   50 000 zł
Pisemne, odrębne oferty na poszczególne zadania, na stosownych formularzach, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie 
do dnia 3.01.2006 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, Biuro Podawcze, I piętro, pok. 109.
II konkurs obejmuje zadania realizowane na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie:
• organizacji pływackich obozów szkoleniowych oraz zawodów sportowych w pływaniu – do  30 000 zł
• łucznictwa         – do  20 000 zł
• organizacji masowych imprez sportowo – rekreacyjnych    – do  20 000 zł
Zadania powyższe mają być realizowane w terminach określonych szczegółowo w umowach. Pisemne, odrębne oferty na po-
szczególne zadania, na stosownych formularzach, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie do dnia 9.01.2006 r. do godz. 11:00 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, Biuro Podawcze, I piętro, pok. 109.

Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Maz., ul. Kolejowa 2, 
pok. 209,  tel. 722 22 07 wew. 228 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl 
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policja, OSP

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZENIA, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH 
niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Halina Władyka – Redaktor Naczelna, Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak – Sekretarz Redakcji
OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD TEKSTU I DRUK: Grafium, ul. Poznańska 258, tel.: 721-15-83

KOREKTA TEKSTU: Halina Władyka
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Stefan Lewandowski , Tadeusz Pancześnik

ADRES  DO KORESPONDENCJI: UMiG Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „ REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO” 
tel.: 722 12 11 e – mail: ejastrzebska@ozarow-mazowiecki.pl

Informujemy, że Komisariat  Po-
licji  w  Ożarowie Mazowieckim 
wdraża obecnie do prowadzenia 
program prewencyjny Komendy 
Stołecznej Policji 

  „REAGUJ   POWIADOM   NIE  TOLERUJ”

 Założeniem tego programu jest aktywowanie lo-
kalnej społeczności do współpracy w celu ujawniania 
przestępstw oraz zatrzymywania sprawców. W związku 
z powyższym apelujemy o przekazywanie informacji pod 
nr tel. 022-722-10-07 oraz  997.  Przypominamy także o obo-
wiązku należytego zabezpieczania posiadanych psów.

• W dniu 06.11.2005 r. w autobusie TESCO doszło do rozboju.
Napadniętych zostało dwóch młodych chłopców. 
Czynności prowadzone przez policjantów z Komisariatu 
w Ożarowie Maz. pozwoliły na ustalenie sprawców tego czynu 
i w dniu 10.12.2005 r. dokonano zatrzymania jednego z nich, 
wobec którego decyzją Prokuratora Rejonowego Pruszkowie 
został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru 
policyjnego. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do 
zatrzymania drugiego ze sprawców.
• W dniu 09.12.2005 r. na terenie Wytwórni Wódek i Droż-
dży „POLMOS” w Józefowie na skutek nieuwagi jednego 
z pracowników doszło do niekontrolowanej reakcji chemicznej, 
w wyniku której wybuchła beczka zawierająca w/w chemikalia. 
Jednemu z pracowników udzielono doraźnej pomocy medycz-
nej. Zdarzenie to nie spowodowało żadnego zagrożenia dla 
osób postronnych i miejscowej ludności. 
• W dniu 05.12.2005 r. w Ożarowie Maz. funkcjonariusze 
dokonali zatrzymania mieszkańca Ożarowa w związku z po-
siadaniem narkotyków. Prowadzone w tej sprawie czynności 
pozwoliły na zatrzymanie w dniu 06.12.2005 r. dealera, u któ-

rego w trakcie przeszukania ujawniono narkotyki. Wobec tego 
mężczyzny decyzją Prokuratora Rejonowego Pruszkowie 
został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru 
policyjnego.
• W dniu 04.12.2005 r. na terenie giełdy w Broniszach wyko-
rzystując nieuwagę handlujących osób z otwartego samochodu 
mężczyzna dokonał kradzieży kuchenki gazowej. Czujność są-
siada, który natychmiast wszczął alarm pozwoliła na zatrzyma-
nie sprawcy i odzyskanie skradzionych przedmiotów.
• W dniu 03.12.2005 r. dokonano zatrzymania mieszkańca 
Ożarowa Maz. w związku z podejrzeniem o rozprowadzanie 
środków odurzających na terenie miasta.  W oparciu o zebrany 
materiał dowodowy przez funkcjonariuszy KP, Sąd Rejonowy 
w Pruszkowie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
• W dniu 30.11.2005 r. na terenie giełdy w Broniszach zatrzy-
mano mężczyznę, który handlował papierosami oraz alkoho-
lem bez skarbowych znaków akcyzy. Mienie zabezpieczono, 
sprawę przekazano do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie. 
• W dniu 28.11.2005 r. otrzymano zgłoszenie od przedstawi-
ciela firmy wynajmującej halę magazynową na terenie gminy 
Ożarów Maz., że nieustalony sprawca dokonał kradzieży lam-
pek oraz różnego rodzaju ozdób choinkowych. Przeprowadzo-
ne natychmiast czynności pozwoliły na odzyskanie skradzione-
go mienia o wartości 13.000 PLN, a obecnie trwają czynności 
zmierzające do ustalenia oraz zatrzymania sprawcy. 

Wszyskim Mieszkańcom naszego Miasta i Gminy 
Życzymy bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego Nowego Roku

KRONIKA 
POLICYJNA

Ożarów Maz.

OSP OSP Ożarów Mazowiecki w listopadzie 
2005 r. wyjeżdżała alarmowo 12 razy, 
w tym:
7 - pożarów 
4 - akcji ratownictwa technicznego
1 - fałszywy alarm

2 listopada - Ożarów Mazowiecki, 
ul. Kusocińskiego 7 - pożar budynku mieszkalnego drewniane-
go o wymiarach 7 m ́  5 m ́  5 m. Pożar gasiły 4 zastępy strażaków.
4 listopada - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 376 - wy-
padek drogowy z udziałem samochodu dostawczego Citroen 
Berlingo i TIR-a Renault Magnum z naczepą. Działania straża-
ków polegały na udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej 
poszkodowanemu mężczyźnie, postawieniu samochodu do-
stawczego na koła, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usu-
nięciu wraku pojazdu z ulicy.
27 listopada – Bronisze, ul. Poznańska 81 - kolizja drogowa,
polegająca na zderzeniu czterech samochodów osobowych. 
30 listopada - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska róg Zamoy-
skiego - zderzenie dwóch samochodów osobowych Fiat 126p 
oraz Opel Vectra. W wyniku zdarzenia fiat z kierowcą przewró-

OSP w Święcicach w listopadzie 2005 r. wyjeżdżała alarmowo 
3 razy, w tym:
1 – akcja ratownictwa technicznego
2 – pożary

4 listopada – Płochocin, ul. Długa przy stacji PKP. Pożar liści, 
gałęzi, trawy i słupków podtrzymujących siatkę ogrodzeniową. 
Działania straży polegały na użyciu sprzętu burzącego i 1 prądu 
wody do gaszenia.
16 listopada – Płochocin, ul. Zabytkowa. Pożar pustostanu. 
Działania straży polegały na użyciu 1 prądu wody do gaszenia.
28 listopada – Święcice, skrzyżowanie ulic: Poznańska i Za-
borowska. Kolizja dwóch pojazdów Renault i Iveco Eurotech, w 
wyniku której Renault zostało wepchnięte w przydrożne barierki. 
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku.

Święcice

cił się i oparł się o przydrożne ogrodzenie. Działania strażaków 
to zabezpieczenie miejsca zdarzenia, postawienie samochodu 
na koła. Nikt w zdarzeniu nie odniósł obrażeń.



Klub Mi³oœników Poezji
podczas wystêpu

na wernisa¿u
Pani J. Zem³a - Berlak

Teatr "Bajki Jacka
i Placka"

Dzieñ Teatru - spektakl "Nie ma tego z³ego"

"Kwartet Jorgi"
z Poznania

Spotkanie op³atkowe kombatantów uœwietni³
wystêp "O¿arowskich Kumoszek"

8 stycznia (niedziela)

8 stycznia (niedziela)
Koncert Noworoczny, godz. 18:00
Wyst¹pi œwiatowej s³awy tenor Marek Torzewski -
Hotel Mazurkas, ul. Poznañska 177.

11 stycznia (œroda)

12 stycznia (czwartek)

15 stycznia (niedziela)

20 stycznia (pi¹tek)

22 stycznia (niedziela)

16 - 29 stycznia (ferie zimowe) godz. 10:00 - 15:00

www.bpo.neostrada.pl

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy -
sztab w DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 9:00-21:30
Godz. 15:00 Koncert zespo³u "Strefa"
Godz. 20:00 Koncert zespo³u "Jang"
Koncerty odbêd¹ siê w sali widowiskowej DK "Uœmiech",
ul. Poznañska 165.
W trakcie koncertów aukcja darów na rzecz WOŒP.

Bilety do nabycia w Urzêdzie Miasta, ul. Kolejowa 2, pok. 306.

Dzieñ Teatru. Spektakle w wykonaniu Teatru Bronisze:
godz. 17:30 - "Lata ptaszek po ulicy" - spektakl dla dzieci.
godz. 18:00 - "Bajeczka o ma³pce" - spektakl dla m³odzie¿y
godz. 18:30 - "Tryptyk", cz.I „Modelka", cz.II „Kumpel",
cz.III "Te-sprawy" - spektakl dla m³odzie¿y i doros³ych.
Wszystkie spektakle w DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165.

"Zd¹¿yæ przed Bogiem" - spektakl dla m³odzie¿y szkolnej
DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165.

Wieczór kolêd - wyst¹pi¹ m.in. "O¿arowiacy", "O¿arowskie
kumoszki" -
Koœció³ NMPw O³tarzewie, godz. 15:00.

Dzieñ Babci i Dziadka - prezentacje artystyczne dzieci
z Przedszkola nr 1 w O¿arowie Maz - .
DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 10:00.

Poranek filmowy dla dzieci. Bilety do nabycia w cenie 3 z³ - .
DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 12:30.

Akcja "Zima w mieœcie". Zajêcia w pracowni plastycznej,
salach klubowych dla dzieci i m³odzie¿y (gry, zabawy, nauka
tañca) - DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165.

Zapraszamy na stronê internetow¹ Biblioteki Miejskiej
w O¿arowie Mazowieckim:

Styczniowe
kalendarium wydarzeñ
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