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Szanowni Państwo,

 Pierwszy numer „Informatora Ożarowskiego” 
oddajemy do Państwa rąk w ostatnich dniach stycz-
nia, kiedy wróciła mroźna i śnieżna zima, niosąc ze 
sobą konsekwencje utrudniające codzienne życie.
 Z jednej strony dobrze, że zrobiło się biało 
na okres szkolnych ferii, z drugiej nic tak nie pa-
raliżuje ruchu na drogach i ulicach jak duże 
opady śniegu i śnieżne zawieje. Prosząc o współ-

pracę przy odśnieżaniu ulic i chodników podaję 
numery telefonów służbowych, pod którymi otrzy-
macie Państwo pomoc i informację: inż. Zdzisław 
Lewandowski - 0 661 661 680, Zbigniew Tchó-
rzewski - 0 609 107 109, Piotr Trentowski - 
0 609 661 680.
 Znacznie lepsza wiadomość, jaką chciałbym 
się z Państwem podzielić, to informacja o uch-
waleniu budżetu na rok 2007. Rada Miejska 
Ożarowa Mazowieckiego uchwaliła 25 stycznia 
budżet, który jest jednocześnie przyjętym planem 
zadań poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy 
- w tym inwestycyjnych. Wiadomość ta jest dobra 
szczególnie dlatego, że po raz kolejny został uch-
walony budżet przewyższający o kilka milionów 
budżet ubiegłoroczny.
 Wydatki budżetu zostały ustalone w wysokości 
59.485.273 zł, z czego na nowe inwestycje przez-
naczono 18.395.587 zł, co stanowi 30,9%  wszyst-
kich wydatków.
 Jestem przekonany, że wpólnie z Radą Miejską 
uda nam się zamienić te znaczne środki na nowe 
inwestycje gminne, na które od dawna czekamy, 
a zwłaszcza na drogi i chodniki, kanalizację sanitar-
ną i wodociągi.

          Kazimierz Konstanty Stachurski - Burmistrz

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy w okresie 6 grudnia do 24 stycznia

W  TRYBIE USTAWY – PRAWO ZAMÓ-
WIEŃ PUBLICZNYCH:
Ogłoszono przetargi na następujące 
realizacje:
- uruchomienie dostępu do lokalnego 
bezprzewodowego Internetu na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki; 
- dostawę papieru do drukowania i ma-
teriałów eksploatacyjnych do drukarek 
komputerowych i kserokopiarek; 
- na wykonanie oznakowania pionowego 
i poziomego dróg gminnych; 
- dostawę 1380 t tłucznia kamiennego na 
częściowe uzupełnienia ubytków w dro-
gach gminnych i remont tych dróg; 
- na remonty cząstkowe nawierzchni as-
faltowych na drogach gminnych; 
Podpisano umowy:
- z firmą „Energetyka Wisłosan” Sp. z o. o. 
z siedzibą w Nowej Dębie na obsługę 
i eksploatację wydzielonej infrastruktury 
technicznej (wodno – kan. i CO ) na tere-
nie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej w Ożarowie Mazowieckim w 
2007 r. , za cenę brutto – 849.120,00 zł
- z firmą Przewóz Osób Niepełnospraw-

nych Paweł Mońko z siedzibą w Prusz-
kowie na usługi uzupełniające do umowy 
ZP 342-52-46/06 z dnia 11-08-2006 r. 
na dowóz dodatkowych trojga niepeł-
nosprawnych dzieci z terenu Gminy 
Ożarów Mazowiecki do placówki szkol-
no – wychowawczej w Lesznie k/Błonia 
w roku szkolnym 2006/2007, za cenę 
brutto- 6.010,94 zł
- z firmą ”Kaszub” Dariusz Kaszuba z 
siedzibą w Kiełpinie na roboty dodatko-
we do umowy ZP 342-67-59/06 z dnia 
18-10-2006 r. przy budowie boiska przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 (ul. Lipowa 11) 
w Ożarowie Mazowieckim, za cenę brut-
to – 40.000,14 zł
- firmą Agencja Reklamowa „GRAFIUM”- 
Dariusz Bartyzel z siedzibą w Ożarowie 
Mazowieckim na druk miesięcznika „In-
formator Ożarowski” w latach 2007-2009,  
za cenę brutto – 338.184,00 zł
- z firmą „Renal-Bud” Adam Cebula z sie-
dzibą  w Błoniu na roboty dodatkowe do 
umowy ZP 342-59-51/06 z dnia 12.09.2006 r. 
na remont budynku Urzędu Miasta i Gmi-
ny, za cenę brutto – 29.524,00 zł

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW
Zakończono prace:
- budowę parkingu przy Szkole Podsta-
wowej w Płochocinie
- budowę kanalizacji sanitarnej w Ołtarzewie
- rozbudowę i modernizację sieci wodno-
kanalizacyjnej w Józefowie
- budowę wodociągu ulic Brzegowej 
i Duchnickiej w Duchnicach
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bro-
niewskiego
- połączenie wodociągów grupowych 
Szeligi-Ożarów 
- budowę boiska przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Ożarowie 
- budowę oświetlenia ul. Poznańskiej 
przy skrzyżowaniu z ul. Wolską
- budowę chodnika ul. Sochaczewskiej  
Strzykuły-Wieruchów
- opracowano dokumentację projektowo-
kosztorysową  przebudowy  ul. Mickiewi-
cza  w Ożarowie 
- opracowano dokumentację projektowo-
kosztorysową przebudowy ul. Wybickie-
go w Ożarowie.
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Wydano decyzje i wydziałowe warunki 
techniczne:
- 12  decyzji na lokalizację zjazdu;
- 18 decyzji  zezwalające na umieszcze-
nie w pasie drogi urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego;
- 14 decyzji na prowadzenie robót w pa-
sie drogowym;
 - 7 wydziałowych Warunków Technicz-
nych do projektów Decyzji o warunkach 
zabudowy  i Decyzji o ustalaniu inwesty-
cji celu publicznego.

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPO-
DARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydano decyzje i postanowienia:
- 10 decyzji zatwierdzających podział nie-
ruchomości; 
- 2 postanowienia o wszczęciu rozgrani-
czenia nieruchomości;
- 6 zaświadczeń  o adresie nieruchomości;
- 4 zarządzenia w sprawie nie skorzystania 
przez Gminę z prawa pierwokupu. Gmina 
otrzymała w drodze darowizny od Telefo-
niki Kable SA budynek przedszkola wraz 
z gruntem oraz działki z infrastrukturą.

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Wydano decyzje i postanowienia:
- wydanych decyzji warunkach zabudowy -  51 
- wydanych decyzji celu publicznego - 4 
- wydanych wypisów z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - 55 
- wydanych wyrysów z miejscowych planów 
zagospodarowania  przestrzennego - 49 
- wydanych wypisów ze Studium - 19

W ZAKRESIE EDUKACJI 
• W Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 
w Płochocinie odbyło się uroczyste od-
słonięcie tablicy pamiątkowej poświęco-
nej patronowi szkoły.
• We wszystkich placówkach odbyły się 
uroczyste spotkania wigilijne, mikołajki 
oraz zabawy karnawałowe.
• W Zespole Ekonomiczno – Administra-
cyjnym Szkół i Przedszkoli przeprowa-

dzono konkurs na stanowisko specjalisty 
d/s księgowości.
• Na zawodach powiatowych i między-
powiatowych uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Święcicach zdobyli I miejsce 
w Unihoku i będą reprezentować Gminę 
Ożarów Mazowiecki w finałach Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
• Na zawodach powiatowych i między-
powiatowych Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. J. Kusocińskiego zdobyli 
I miejsce w pływaniu i będą reprezentować 
Gminę Ożarów Mazowiecki w finałach Ma-
zowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
• W Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Ku-
socińskiego i Gimnazjum im. Bohaterów 
Powstania Warszawskiego odbyły się 
aukcje kart świątecznych oraz bombek.
• Harcerze z Płochocina przywieźli do 
gminy Betlejemskie Światełko Pokoju.
• Szkoły podstawowe brały udział w III eta-
pie konkursu „Policja w oczach dziecka”.

W ZAKRESIE KULTURY
• 8 grudnia w Galerii DK Uśmiech odby-
ło się spotkanie z artystkami - autorkami 
obrazów z wystawy “Struktura, materia, 
barwa”. Wieczór uatrakcyjnił występ sak-
sofonisty Michała Borowskiego.
• 17 stycznia najmłodsi widzowie mo-
gli obejrzeć spektakl “Bajkowa szopka” 
w wykonaniu aktorów z teatru “Pod 
Orzełkiem” z Białegostoku. Spektakl w 
oryginalny sposób przedstawiał historię 
Bożego Narodzenia. Ten sam spektakl 
mogli obejrzeć widzowie w Płochoci-
nie i w Macierzyszu. Przed spektaklami 
jak zwykle w ramach akcji “Poczytaj mi 
mamo, poczytaj mi tato” bajkę czytali za-
proszeni goście.
• 18 stycznia odbyło się otwarcie wystawy 
pokonkursowej “Bożonarodzeniowa kart-
ka świąteczna”. Laureatami pierwszych 
nagród zostali Iza Grzywacz (lat 6) oraz 
Natalia Fitkau (lat 8) z SP nr 1 w Oża-
rowie Maz. Również 18 stycznia odbyło 
się rozświetlenie choinki przed Domem 
Kultury. Wieczór uatrakcyjnił program 
artystyczny oraz przybycie Świętego Mi-

kołaja, który wszystkim grzecznym dzie-
ciom wręczył prezenty.
• W pierwszą niedzielę roku widzowie 
w DK “Uśmiech” mogli obejrzeć przed-
stawienie w wykonaniu Teatru “Pod 
Orzełkiem” pt.: “Czarne i Białe”. To samo 
przedstawienie zaprezentowane było naj-
młodszym widzom w Płochocinie i w Ma-
cierzyszu.  Przed spektaklami w ramach 
akcji “Poczytaj mi mamo, poczytaj mi 
tato” bajkę czytali zaproszeni goście.
• 14 stycznia w Kościele pw Królowej 
Apostołów w Ołtarzewie odbył się gorąco 
przyjęty koncert kolęd. Obok innych arty-
stów wystąpiły zespoły z DK “Uśmiech” 
- dziecięcy zespół ludowy “Ożarowiacy” 
oraz zespół seniorów “Ożarowskie Ku-
moszki”. Pomiędzy prezentacjami wyko-
nawców, wiersze o tematyce bożonaro-
dzeniowej przedstawili członkowie Teatru 
Słowa “RAPSOD”.
• Również 14 stycznia miał miejsce XV 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Ożarowski sztab WOŚP mieścił 
się jak co roku w DK “Uśmiech”. W szta-
bie pracowało 5 osób oraz 30 wolontariu-
szy. Większość wolontariuszy to ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Ożarowie. Było również dwóch wo-
lontariuszy z ożarowskiego gimnazjum. 
W tym roku zebrano 9570 zł. Na tę kwotę 
złożyły się pieniądze ze zbiórki ulicznej 
oraz pieniądze z aukcji gadżetów WOŚP 
i darów m.in. od pracowni plastycznej DK 
zlicytowano drewniane ptaszki i koniki. 
Najwięcej pieniędzy zebrała Beata Szkup 
- 1393,17 zł. Organizatorem tegorocznej 
akcji w Ożarowie Mazowieckim, podob-
nie jak w roku ubiegłym, był dyrektor DK 
Andrzej Ptasznik - szef sztabu WOŚP 
w Ożarowie. 
• 21 stycznia w Dzień Babci odbyła się 
projekcja filmu “Skok przez płot”. Pro-
jekcję obejrzały dzieci wraz z dziadkami 
i babciami. 

                  Burmistrz - Kazimierz Stachurski 

POMÓŻMY 
NIEPEŁNOSPRAWNYM  MIESZKAŃCOM  NASZEJ  GMINY

W dniu 13 lutego 2007r. o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury Uśmiech odbę-
dzie się spotkanie władz samorządowych Gminy Ożarów Mazowiecki z opiekunami osób 

niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy oraz osobami niepełnosprawnymi.
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy i powiatu 

oraz innych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY



5Informator Ożarowski nr 1 (144) styczeń 2007

 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zwiększyć dochody gminy o kwotę 
280.557 zł w pełniej szczegółowości kla-
syfikacji budżetowej zgodnie z załączni-
kiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
kwotę 50.079.035 zł.

§ 2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 
851.000 zł.
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 
1.131.557 zł w pełnej szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącz-
nikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
kwotę 54.663.761 zł.

§ 3
1. Różnica między planem dochodów 
a planem wydatków stanowi kwotę 
4.584.726 zł. 
2. Z dochodów budżetu gminy przezna-
cza się kwotę 2.733.480 zł. na spłatę rat 
kredytów i pożyczek, zgodnie z Załącz-
nikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości 7.318.206 
zł, tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt. 2 
zostanie pokryty z:
-  wolnych środków wynikających z roz-
liczenia kredytów i pożyczek z lat ubie-
głych w wysokości 511.206 zł. 
- kredytów zaciąganych w bankach kra-
jowych w wysokości 6.807.000 zł.

§ 4
Zmieniony został Załącznik Nr 14 do 
Uchwały Nr 384/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grud-
nia 2005r. pn.: „Prognoza długu gminy 
na 31 grudnia 2006 r. i lata następne”. 

§ 5
Zmieniony został Załącznik Nr 15 do 
Uchwały Nr 384/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grud-
nia 2005 r. pn.: „Plan zadań inwestycyj-
nych na rok 2006”. 

§ 6
Zmieniony został Załącznik Nr 16 do 
Uchwały Nr 384/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 
2005 r. pn.: „Wieloletni plan programów in-
westycyjnych realizowanych przez gminę 
Ożarów Maz.”.

Pełna treść uchwały do wglądu w UMiG 
w Ożarowie Maz., ul. Kolejowa 2, pok. 101 
lub na str. www.bip.ozarow-mazowiecki.pl 

§ 7
Wprowadza się zmiany do planu przy-

chodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5

 w sprawie: ustalenia wykazu wydat-
ków, które nie wygasają z końcem 
roku budżetowego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się wykaz wydatków budżetu 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, któ-
re nie wygasają z upływem roku 2006:
- wydatki w wysokości 2.148 zł. w dziale 
801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 
80110 „Gimnazja”.
2. Ostateczny termin realizacji wydatków 
upływa z dniem 31 lipca 2007 r.

§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków, 
o którym mowa w § 1, w podziale na 
działy i rozdziały klasyfikacji, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1.

 w sprawie: podatku od nieruchomo-
ści na terenie Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki na rok 2007.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące stawki podatku 
od nieruchomości: 
1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków mieszkalnych lub ich części 0,50 zł.
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków lub ich części związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 17 zł.
3. od 1 m2 powierzchni użytkowej bu-
dynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym 8,20 zł.
4. od 1 m2 powierzchni użytkowej bu-
dynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych 3,50 zł.
5. od 1 m2 powierzchni użytkowej po-
zostałych budynków lub ich części, w 
tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicz-
nego 3,50 zł.
6. od budowli 2 % ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
7. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków 0,62 zł. od 1 m2 po-
wierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych 3,50 zł. od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego 0,15 zł. od 1 m2 
powierzchni.

§ 2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. grunty, budynki lub ich części zajęte na 
potrzeby prowadzenia przez stowarzy-
szenia statutowej działalności w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki, z wyjątkiem 
wykorzystywanych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej,
2. grunty, budynki lub ich części zajęte na 
potrzeby prowadzenia statutowej dzia-
łalności gminnych jednostek i zakładów 
budżetowych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki, 
3. grunty, budynki lub ich części zajęte na 
potrzeby prowadzenia przez instytucje 
kultury statutowej działalności kulturalnej 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, 
z wyjątkiem wykorzystywanych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej,
4. grunty, budynki lub ich części stanowiące 
własność (współwłasność) szkół i przed-
szkoli niepublicznych oraz podmiotów 
prowadzących te szkoły i przedszkola, za-
jęte na potrzeby prowadzenia działalności 
oświatowej na terenie Gminy Ożarów Ma-
zowiecki, z wyjątkiem wykorzystywanych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
innej niż działalność oświatowa,
5. grunty, budowle, budynki lub ich czę-
ści służące zaspokajaniu zbiorowych po-
trzeb wspólnoty mieszkańców w zakresie 
infrastruktury technicznej, stanowiące 
mienie komunalne Gminy Ożarów Maz.
6. grunty i budynki, zajęte pod cmentarze.

§ 3
Z dniem 1 stycznia 2007 r. traci moc 
Uchwała Nr 364/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grud-
nia 2005 r. w sprawie podatku od nie-
ruchomości na terenie Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki na rok 2006. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowiec-
kiego i ma zastosowanie do podatku na-
leżnego za 2007 r.

 w sprawie: w sprawie: określenia wy-

z pracy rady miejskiej

W dniu 14 grudnia 2006 r. na  III  sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 7/06

 U C H W A Ł A Nr 8/06

U C H W A Ł A  Nr 9/06

U C H W A Ł A  Nr 10/06
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sokości stawek podatku od środków 
transportowych i zwolnień w tym po-
datku na terenie Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki na rok 2007.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek podatku 
od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej pojazdu rów-
nej i wyższej niż 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony  do 5,5 ton włącznie  -  324 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie     
- 460 zł
c) powyżej 9,0 ton, a niższej niż 12,0 ton 
-  550 zł
2. Od samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej pojazdu 
równej i wyższej niż 12,0  ton z uwzględ-
nieniem  rodzaju zawieszenia i liczby osi 
wg stawek określonych w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały
3. Od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej i wyższej niż 3,5 tony, a niższej 
niż 12,0 ton  bez względu na rodzaj za-
wieszenia i liczbę osi :
a) od 3,5 tony  do 7,0 ton włącznie -  460 zł
b) powyżej 7,0 ton, a niższej niż 12,0 ton 
-  550 zł
4. Od ciągników siodłowych i balasto-
wych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej i wyższej niż 12,0 ton 
z uwzględnieniem rodzaju  zawieszenia 
i liczby osi wg stawek  określonych w Za-
łączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.   
5. Od przyczep i naczep które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 7,0 ton, a niższą niż 12,0 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika  podatku rolnego:
a) równą lub wyższą niż 7,0 ton, a niższa 
niż 9,5 tony - 166 zł  
b) równą lub wyższą niż 9,5 tony, a niż-
szą niż 12,0 ton - 194 zł
6. Od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12,0 ton, z uwzględnieniem 
rodzaju zawieszenia i liczby osi z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego wg stawek 
określonych w Załączniku Nr 3 do niniej-
szej  uchwały  
7.   Od autobusów w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż  30 miejsc - 500 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1000 zł
8. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 
1, 3, 7 posiadających katalizatory staw-
ki podatku od środków transportowych 
ustala się w wysokości:

a) od samochodów wymienionych w § 1 
pkt 1 a - 234 zł
b) od samochodów wymienionych w § 1 
pkt 1 b - 369 zł
c) od samochodów wymienionych w § 1 
pkt 1 c - 459 zł
d) od pojazdów wymienionych w § 1 
pkt 3 a - 369 zł
e) od pojazdów wymienionych w § 1 pkt 
3 b - 459 zł
f) od autobusów wymienionych w § 1 pkt 
7 a - 414 zł
g) od autobusów wymienionych w § 1 pkt 
7 b - 828 zł     

§ 2
Zwalnia się od podatku od środków 
transportowych:
• samochody ciężarowe o dopuszczal-
nej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony 
i poniżej 12 ton – wykorzystywane na po-
trzeby prowadzenia działalności statuto-
wej  przez gminne zakłady budżetowe 
• ciągniki siodłowe i balastowe przysto-
sowane do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów  od 3,5 tony 
i poniżej 12 ton –wykorzystywane na po-
trzeby  prowadzenia działalności statuto-
wej  przez gminne zakłady budżetowe. 
• przyczepy i naczepy, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolne-
go - wykorzystywane  na potrzeby  pro-
wadzenia działalności statutowej  przez 
gminne zakłady  budżetowe. 
• autobusy – wykorzystywane  przez 
gminne jednostki budżetowe  do prze-
wozu dzieci do szkół i gimnazjów. 
• środki transportowe stanowiące wła-
sność podmiotów prowadzących sta-
tutową działalność w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej 
 
 
 w sprawie: obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla celów podatku rolnego 
na rok 2007.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Średnią cenę skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. określoną 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z dnia 17 październi-
ka 2006r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwarta-
łów 2006r. (M.P. Nr 74, poz. 745) obniża 
się z kwoty 35,52 zł za 1 kwintal do 29 zł 
za 1 kwintal. Cena ta stanowi podstawę 
obliczenia podatku rolnego na obszarze 
Gminy w roku podatkowym 2007.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwała ma zastosowanie do podatku 
należnego za 2007 r.

 w sprawie: zarządzenia poboru po-
datków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodze-
nia za inkaso oraz wyznaczenia termi-
nu płatności dla inkasentów. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zarządza się pobór podatków: od nie-
ruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa.

§ 2
Inkasentami są sołtysi i osoby fizyczne 
wymienione w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 3
1. Inkasenci określeni w § 2 są zobowiązani 
do wpłaty do budżetu Gminy zainkasowa-
nych należności podatkowych określonych 
w § 1 w następujących terminach:
a) 20 marca – I rata,
b) 20 maja – II rata,
c) 20 września – III rata,
d) 20 listopada – IV rata.
2. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada 
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, za ostatni dzień terminu uważa 
się na następny dzień po dniu lub dniach 
wolnych od pracy.

§ 4
Inkasentom przysługuje wynagrodzenie 
w postaci prowizji w wysokości 9 % sumy 
zainkasowanego i wpłaconego do bu-
dżetu gminy podatku.

§ 5
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, 
podatek leśny od osób fizycznych może 
być wpłacany także bezpośrednio do kasy 
Urzędu lub na rachunek budżetu gminy 
PKO BP S.A. XVIII Oddział Warszawa Nr 
konta 31 1020 1185 0000 4102 0019 1726.

§ 6
Z dniem 1 stycznia 2007 r. traci moc 
Uchwała Nr 367/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grud-
nia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru 
podatków w drodze inkasa oraz określe-
nia inkasentów i wysokości wynagrodze-
nia za inkaso oraz wyznaczenia terminu 
płatności dla inkasentów. 

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

U C H W A Ł A Nr 11/06

U C H W A Ł A Nr 12/06
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z pracy rady miejskiej

dowym Województwa Mazowieckiego 
i ma zastosowanie do poboru podatków 
począwszy od roku 2007.

 
 w sprawie: podatku od posiadania 
psów na terenie Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki w roku 2007.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się roczną stawkę podatku od po-
siadania psów, w wysokości 35 zł od jed-
nego psa. 

§ 2
Podatek płatny jest z góry bez wezwania 
do kasy urzędu lub na rachunek bankowy 
budżetu gminy w: PKO BP S.A. XVIII Od-
dział Warszawa Nr 31 1020 1185 0000 
4102 0019 1726 do dnia 31 marca każde-
go roku podatkowego lub w ciągu czterna-
stu dni od daty wejścia w posiadanie psa.

§ 3
Nie pobiera się podatku od posiadania 
psów utrzymywanych w celu pilnowania 
mieszkań i gospodarstw domowych eme-
rytów i rencistów, nie podlegających zwol-
nieniu z mocy ustawy.

§ 4
Z dniem 1 stycznia 2007 r. traci moc: 
- Uchwała Nr 366/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 
2005 r. w sprawie podatku od posiadania 
psów na terenie Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki w roku 2006.

§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy. 

§ 6
Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7
Uchwała ma zastosowanie do podatku 
należnego za 2007 r. 

 w sprawie: opłaty targowej na tere-
nie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 
grudnia 2007 roku.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wysokość dziennych stawek opłaty tar-
gowej:
a) przy sprzedaży warzyw, owoców i 
świeżych kwiatów wyłącznie produkcji 
krajowej 7 zł 
b) przy sprzedaży artykułów spożyw-
czych przemysłowych pochodzenia kra-
jowego i zagranicznego: 
- z ręki – lub koszyka 10 zł       
- ze stoiska 15 zł 
- z pojazdu o ładowności do 3,5 tony 20 zł 

§ 2
1. Zarządza się pobór opłaty targowej 
w drodze inkasa.
2. Jako inkasenta opłaty targowej usta-
nawia się jednostkę organizacyjną Gmi-
ny – Zakład Usług Komunalnych w Oża-
rowie Mazowieckim.
3. Za pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa inkasentowi przysługuje wynagro-
dzenie w wysokości 30 % kwoty zainka-
sowanej opłaty.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5
Uchwała ma zastosowanie do opłaty tar-
gowej należnej za okres od 1 stycznia 
2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. 

 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia 
dla Burmistrza Miasta i Gminy w Ożaro-
wie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dla Kazimierza Stachurskiego 
- Burmistrza wynagrodzenie miesięcz-
ne w następujących wysokościach po-
szczególnych składników:
- zasadnicze w kwocie 4.960 zł.            
- dodatek funkcyjny w kwocie 1.950 zł

 w sprawie: przyznania dodatku spe-
cjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy 
w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przyznaje się dla Kazimierza Stachur-
skiego - Burmistrza dodatek specjalny 
w wysokości 40% łącznie wynagrodze-
nia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
od dnia 5 grudnia 2006 r.

 w sprawie: upoważnienia Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim do wykonywania czynności 
z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Upoważnia się Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim do 
wykonywania czynności z zakresu prawa 
pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki, za wyjątkiem pra-
wa do ustalenia wynagrodzenia.

 w sprawie: uchwalenia programu 

współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicz-
nego na 2007 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się na 2007 r. „Program współ-
pracy Gminy Ożarów Mazowiecki z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz inny-
mi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego” w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały.

 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 475/06 
Rady Miejskiej z dnia 27 października 
2006 r. w sprawie zabezpieczenia prawi-
dłowej realizacji umowy o dofinansowa-
nie projektu pn. „Zakup aparatów USG 
i RTG wraz z wywoływarką dla GSPZLO 
w Ożarowie Mazowieckim” ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego poprzez wydanie weksla in 
blanco.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zmienia się wymienioną w § 2 sumę we-
ksla in blanco na 642 940,00 zł (słownie 
złotych: sześćset czterdzieści dwa tysią-
ce dziewięćset czterdzieści) stanowiącą 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
umowy o dofinansowanie projektu pn. 
„Zakup aparatów USG i RTG wraz z 
wywoływarką dla GSPZLO w Ożarowie 
Mazowieckim” ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 w sprawie: ustanowienia nieodpłatne-
go użytkowania pasa gruntu na rzecz 
Zakładu Energetycznego Warszawa-Te-
ren Spółka Akcyjna w Warszawie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na ustanowienie na nie-
ruchomościach, będących własnością 
Gminy Ożarów Mazowiecki położonych 
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Wi-
tosa stanowiących działki ew. nr 415 
i 18/6 oraz 18/7 w obr.10, nieodpłatne-
go użytkowania na czas nieokreślony na 
rzecz Zakładu Energetycznego Warsza-
wa Teren Spółka Akcyjna w Warszawie 
z siedzibą w Warszawie i ich następców 
prawnych, ograniczając jego wykonanie 
do pasa gruntu szerokości 2 m polegają-
ce na prawie wstępu na powyższe działki 
w celu budowy elektroenergetycznej linii 
kablowej niskiego napięcia z przyłącza-
mi i złączami kablowymi; prawem jej roz-
budowy w przyszłości oraz umożliwiają-
cego dokonywanie wszelkich napraw, 
remontów, konserwacji i modernizacji 
(prace eksploatacyjne oraz remontowo-
-konserwacyjne) z obowiązkiem przy-

U C H W A Ł A Nr 13/06

U C H W A Ł A Nr 14/06

U C H W A Ł A Nr 15/06 

U C H W A Ł A Nr 16/06

U C H W A Ł A Nr 17/06

U C H W A Ł A Nr 18/06

U C H W A Ł A Nr 19/06

U C H W A Ł A Nr 20/06
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IV sesja rady miejskiej

wrócenia terenu do stanu pierwotnego 
na koszt własny użytkownika jak również 
prawem przesyłu energii.

 w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Ożarów Mazowiecki 
dla fragmentu wsi Święcice uchwalo-
nego Uchwałą Nr 390/02 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
3 października 2002 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzania zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki dla fragmentu wsi Święcice 
uchwalonego Uchwałą Nr 390/02 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

3 października 2002 r. (opublikowaną w 
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 r., 
Nr 65, poz. 1706) zwanej dalej planem w 
granicach określonych na załączniku gra-
ficznym literowaniem ABCDA.

§ 2
1. Przedmiotem planu jest dopuszcze-
nie na terenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej realizacji usług wbudo-
wanych.
2. Ustalenia planu obejmować będą za-
kres wynikający z treści art. 1 5 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

 w sprawie: wyznaczenia dodatkowego 
przedstawiciela do składu Zgromadze-
nia Związku Komunalnego Brwinów.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyznacza radnego, Pana Andrzeja Rost-
kowskiego, jako przedstawiciela Gminy 
Ożarów Mazowiecki do składu Zgroma-
dzenia Związku Komunalnego Brwinów.

U C H W A Ł A Nr 21/06

U C H W A Ł A Nr 22/06

W dniu 29 grudnia 2006 r. na  IV  sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 
1.350.992 zł. 
Zwiększyć dochody gminy o kwotę 
1.426.450 zł w pełniej szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącz-
nikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
kwotę 50.217.693 zł.

§ 2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 
530.900 zł.
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 
606.358 zł w pełnej szczegółowości kla-
syfikacji budżetowej zgodnie z załączni-
kiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
kwotę 54.802.419 zł.

§ 3
1. Różnica między planem dochodów 
a planem wydatków stanowi kwotę 
4.584.726 zł. 
 2. Z dochodów budżetu gminy przezna-
cza się kwotę 2.733.480 zł na spłatę rat 
kredytów i pożyczek, zgodnie z Załącz-
nikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości 7.318.206 
zł, tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt. 2 
zostanie pokryty z:
- wolnych środków wynikających z roz-
liczenia kredytów i pożyczek z lat ubie-
głych w wysokości 511.206 zł. 
- kredytów zaciąganych w bankach kra-
jowych w wysokości 6.807.000 zł.

§ 4
Zmieniony został Załącznik Nr 14 do 

Uchwały Nr 384/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grud-
nia 2005r. pn.: „Prognoza długu gminy 
na 31 grudnia 2006 r. i lata następne”. 

§ 5
Zmieniony został Załącznik Nr 15 do 
Uchwały Nr 384/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 
2005 r. pn.: „Plan zadań inwestycyjnych 
na rok 2006”.

§ 6
Zmieniony został Załącznik Nr 16 do 
Uchwały Nr 384/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 
2005 r. pn.: „Wieloletni plan programów in-
westycyjnych realizowanych przez gminę 
Ożarów Maz.” 

Pełna treść uchwały do wglądu w UMiG 
w Ożarowie Maz., ul. Kolejowa 2, pok. 101 
lub na str. www.bip.ozarow-mazowiecki.pl 

 w sprawie: ustalenia wykazu wydat-
ków, które nie wygasają z końcem 
roku budżetowego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się wykaz wydatków budżetu 
miasta i gminy Ożarów Mazowiecki, któ-
re nie wygasają z upływem roku 2006:
 - wydatki w wysokości 7.019 zł w dziale 
851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85153 
„Zwalczanie narkomanii”
 - wydatki w wysokości 87.244 zł w dzia-
le 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 
„Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
2. Ostateczny termin realizacji wydatków 
upływa z dniem 31 lipca 2007 r.

§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków, 
o którym mowa w § 1, w podziale na 

działy i rozdziały klasyfikacji, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1.

 w sprawie: wyznaczenia przedstawi-
cieli Rady Miejskiej do składu Zgro-
madzenia Związku Międzygminnego 
„Kampinos”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Jako przedstawicieli Gminy Ożarów 
Mazowiecki do składu Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „Kampinos”, 
wyznacza:
1. radną Elżbietę Paleczną
2. radnego Marcina Koprowskiego

 w sprawie: odwołania Sekretarza 
Gminy.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Odwołuje Panią Ninę Wawrzak ze stano-
wiska Sekretarza Gminy z dniem 31 grud-
nia 2006 r. 

 w sprawie: powołania Sekretarza 
Gminy.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje Pana Jarosława Szmyta na 
stanowisko Sekretarza Gminy z dniem 1 
stycznia 2007 r.

Pełna treść uchwał do wglądu w UMIG 
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 
pok. 101 lub na stronie www.bip.ozarow-ma-
zowiecki.pl

U C H W A Ł A Nr 23/06

U C H W A Ł A Nr 24/06

U C H W A Ł A Nr 25/06

U C H W A Ł A Nr 26/06

U C H W A Ł A Nr 27/06
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z życia szkół

 Rok 2006 był dla naszej szkoły nie-
zwykle udany. Sukcesem zakończyły 
się wieloletnie starania o budowę sali 
gimnastycznej. Trwa budowa sali. Mamy 
nadzieję, że już wiosną tego roku na-
stąpi uroczyste jej otwarcie. Jej budo-
wa to efekt działań rodziców, nauczy-
cieli, przyjaciół naszej szkoły - głównie 
w osobie Pana Grzegorza Ambrozia-
ka. To zasługa Pana Burmistrza i Rad-
nych poprzedniej kadencji, którzy pod-
jęli decyzję wdrażającą w życie 
plan budowy sali w Święcicach. 
W nowej sali gimnastycznej 
nasi uczniowie, już w odpo-
wiednich warunkach, będą mo-
gli rozwijać swoją sprawność 
fizyczną, doskonalić umiejętno-
ści sportowe, bezpiecznie i z po-
żytkiem dla własnego rozwoju 
i zdrowia spędzać wolny czas. 
Lepsze warunki do prowadzenia 
lekcji wychowania fizycznego, to 
również większe szanse do zdo-
bywania przez naszych uczniów 
kolejnych laurów w konkursach 
sportowych, a tych mamy sporo. 
Koniec roku 2006 szczególnie obfitował 
w te sukcesy. Dziewczynki zdobyły 
I miejsce w rozgrywkach w piłkę nożną, 
I miejsce w Powiatowym Finale Turnieju 
w unihokeja. Chłopcy także stanęli na 
wysokości zadania zdobywając I miejsce 
w powiecie w finale Turnieju w unihokeja 
oraz wygrywając Świąteczny Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Prezesa „AMBRA OBU-
WIE”.  
 Kolejnym znaczącym wydarzeniem 
było otrzymanie nowej pracowni informa-
tycznej. Pracownia została wyposażona 
w nowoczesny sprzęt komputerowy, na 
którym bardzo chętnie pracują ucznio-
wie. Zajęcia z informatyki cieszą się du-
żym zainteresowaniem. Już od II klasy 
uczniowie mają możliwość pogłębiania 
znajomości obsługi komputera na zaję-
ciach koła informatycznego. 

 Nasi uczniowie rozwijają swoje zain-
teresowania działając w innych kołach: 
przyrodniczym, matematycznym, polo-
nistycznym, Szkolnym Kole Sportowym, 
kole teatralnym. Oczywiście największym 
zainteresowaniem cieszy się SKS, ale 
z nie mniejszym zaangażowaniem dzie-
ci pracują w kole teatralnym. Poprzez 
pracę w tym ostatnim,  zdobywają umie-
jętność wchodzenia w rolę, przełamują 
własną nieśmiałość, uczą się jak radzić 

sobie z tremą, nabywają umiejętności 
współpracy w zespole. Szkolne koło te-
atralne uświetnia swymi występami wiele 
uroczystości odbywających się w szko-
le. Przygotowało program artystyczny 
z okazji rocznicy Powstania Warszaw-
skiego, Święta Niepodległości. Co roku  
z okazji świąt Bożego Narodzenia wy-
stawiane są  jasełka, które prezentujemy 
również w kościele parafialnym w Łaźnie-
wie, a w tym roku 6 stycznia wystawiali-
śmy je także dla pensjonariuszy Zakładu 
Opieki w Łaźniewie. 
  Uczestniczymy w wielu konkursach 
organizowanych na różnych szcze-
blach. Są to konkursy matematyczne, 
polonistyczne, plastyczne, recytatorskie. 
W nich również udaje się naszym 

uczniom zdobywać znaczące miejsca 
i wyróżnienia.
 Od roku 2004 szkoła nasza jest orga-
nizatorem Gminnego Turnieju „Mistrz Ta-
bliczki Mnożenia” dla uczniów klas II i III.
Bardzo dobrze układa się współpra-
ca z rodzicami. Rodzice angażują się 
w organizowanie klasowych i szkolnych 
uroczystości. Wykonują prace na rzecz 
szkoły. Na początku tego roku szkolnego 
z inicjatywy nauczycielek klas I – III 

-  J. Kasztelan, E. Szymaniak, 
M. Żiółkowskiej, rodzice podjęli 
się trudu odnowienia dwóch sal 
lekcyjnych. Jak zwykle nie zawie-
dli nas państwo: Mariola Czyż 
z synem Łukaszem (absolwen-
tem naszej szkoły), Małgorzata 
Szastak, Beata Dudkiewicz, Le-
szek Figórski, Renata i Zdzisław  
Łapot, Tadeusz Żak, Olga Pta-
szek, Anna Falek, Magdalena 
Szyszka, p. Boguraj. Wspólnie 
stanęliśmy do pracy: rodzice 
i nauczyciele. Efektem są es-
tetycznie i czysto wyglądające 
sale lekcyjne, w których przy-

jemniej mogą uczyć się dzieci. Dodać 
należy, że naszej wspólnej pracy to-
warzyszyły zapał, świetna atmosfera, 
i co jest warte podkreślenia, dopisujący 
wszystkim humor.
 Rozpoczął się już nowy rok, miejmy 
nadzieję, że równie udany dla nas jak po-
przedni. 
 Jest jeszcze wiele do zrobienia, za-
równo jeśli chodzi o podnoszenie wyni-
ków kształcenia, ale także w zakresie 
poprawy warunków, w jakich uczą się 
nasi uczniowie. Wspólnie podejmowane 
działania szkoły, rodziców, wspierane 
przez władze gminy na pewno przyniosą 
pozytywne efekty i sprawią, że będziemy 
mogli z dumą wypowiadać się o naszej 
szkole. 

Jolanta Kasztelan – nauczycielka 
Publicznej Szkoly Podstawowej w Święcicach    

To był rok, dobry rok…

Rodzice porządkują salę po malowaniu

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Święcicach
 Organizacja Dnia Babci i Dnia Dziad-
ka przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Święcicach staje  się tradycją.
 Dnia 20.01.07. po raz trzeci babcie 
i dziadkowie ze wsi Święcice,Święcice-
-Parcela, Wolskie, Pilaszków zostały za-
proszone do wspólnej zabawy.
 Na początek uroczystości dzieci ze 
szkoły Podstawowej w Święcicach  pod 
kierunkiem p. Jolanty Kasztelan przed-
stawiły Jasełka. Babcie z zapartym 
tchem obejrzały przedstawienie. Umiejęt-

ności aktorskie dzieci zostały nagrodzo-
ne gromkimi brawami. Po przedstawie-
niu, Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierz  
Stachurski, który uświetnił swoją obec-
nością uroczystość, w dowód uznania 
za występ, wręczył kosz ze słodyczami 
na ręce  p. Kasztelan.
 Po części artystycznej Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich zaprosiły wszyst-
kich gości na poczęstunek przygotowany 
specjalnie na tę okazję. Na gości czekały 
jeszcze miłe chwile. Do tańca  zapraszał 

„a skocznie przygrywał” pan Waldemar 
Dąbrowski  z zespołu MUSIC.TOP.
 Organizatorki imprezy serdecznie 
dziękują dzieciom ze Szkoły Podstawo-
wej w Święcicach z p. Jolą Kasztelan  za 
występ, babciom i dziadkom za przybycie 
i zabawę, a Panu Burmistrzowi Miasta 
i Gminy za wsparcie finansowe zorgani-
zowanej imprezy.

KGW-Święcice
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wigilijne wspomnienia

 Ostatni tydzień nauki szkolnej przed 
Świętami Bożego Narodzenia w Szko-
le Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie przebiegał w uroczystym 
oczekiwaniu.
 18 grudnia 2006 r. 20 harcerzy i 4 
instruktorów ze Szczepu Szaniec poje-
chało na uroczystość przekazania Bet-
lejemskiego Światła Pokoju do Warsza-
wy. Światło wniósł w czasie mszy św. 
w kościele św. Anny komendant Cho-
rągwi Stołecznej hm W. Kowalczyk. Ze 
świątyni przy świetle pochodni władze 
harcerskie przeniosły je na plac Zam-
kowy i rozpalono nim ułożone wcześniej 
ognisko. W blasku ognia i przy śpiewie 
kolęd przekazano Światło delegacjom 
hufców, szczepów, drużyn harcerskich. 
Harcerze przywieźli je na teren szkoły 
i gminy, skąd wszyscy, którzy chcieli mo-
gli je brać do domów.

 20 grudnia zuchy, harcerze, instruk-
torzy oraz rodzice wzięli udział w wigilii 
harcerskiej.
 Obecni byli kap. AK, członek Sza-
rych Szeregów p. Janina Kulesza – Ku-
rowska, była komendantka Szczepu hm 
Marianna Żakowska, były komendant 
hufca Ożarów Mazowiecki hm Tade-
usz Lipiński, nasza ulubiona katechetka 
p. Beata Kowalska.
 W uroczystości wzięło udział ponad 
100 osób. Spotkanie rozpoczęto od wnie-
sienia Betlejemskiego Światła Poko-
ju do harcówki przez harcerzy z XI DH 
im. Szarych Szeregów przy wtórze kolę-

dy „Wśród nocnej ciszy”. Druhowie za-
palili tym ogniem świeczniki na kominku, 
a jeden z harcerzy opowiedział historię 
Światła. Zapanował uroczysty nastrój. 

 Następnie zuchy z gromady Czerwo-
ne Tulipany pod kierunkiem drużynowej 
dh pwd M.Miziołek przedstawiły piękny 
program „Tradycje świąt bożonarodze-
niowych” ze śpiewem kolęd. Akompanio-
wały na keybordzie i skrzypcach zuchy: 
Ola Rusinek, Karina Kowalczyk i Ola 
Pec.
 Po przedstawieniu wszyscy przeszli 
na hol szkolny, gdzie już stała rozświetlo-
na choinka oraz pięknie przybrany i suto 
zastawiony wigilijnymi potrawami stół przy-
gotowany przez harcerzy z VI DH wraz 
z drużynową dh pwd K.Bańkowską. Nie 
zabrakło tradycyjnego sianka i opłatka.
 Przy stole utworzono wielki krąg. 
W ciszy i skupieniu p.katechetka odczy-
tała stosowny fragment Ewangelii, a ko-
mendantka Szczepu oraz goście złożyli 
życzenia świąteczne. Wszyscy obecni 

łamali się opłatkiem, składali sobie ży-
czenia. Było ciepło, serdecznie i rodzin-
nie. Zaproszono do stołu, na którym nie 
zabrakło nawet śledzia i pierogów.
 Wtem obecni usłyszeli przybliżający 
się dźwięk dzwonka. To Mikołaj oznaj-
miał swoje przybycie. Przyniósł grzecz-
nym zuchom i harcerzom podarunki, 
w rozdawaniu pomagały mu elfiki z VI DH. 
Następnie harcerze z XI DH przy pomo-
cy rzutnika multimedialnego wyświetlali 
na ekranie słowa kolęd: „Bóg się rodzi”, 
„Cicha noc”, „Wśród nocnej ciszy” i wiele 
innych. Śpiewali wszyscy, jak w prawdzi-
wej rodzinie, z wielkim zapałem. 
 Ok.19.30 zuchy i harcerze rozeszli 
się do domów. Było cudownie i serdecz-
nie. Oby to ciepło, dobroć i blask bijący 
od Betlejemskiego Światełka Pokoju to-
warzyszyło nam przez cały rok 2007.

 W piątek – ostatni dzień nauki szkol-
nej odbyło się tradycyjne już dla naszej 
szkoły kolędowanie, na które składa się 
wspólne śpiewanie kolęd, przedstawie-
nie jasełkowe i wigilie klasowe. Jasełka w 
tym roku przygotowała, pod kierunkiem 
katechetki p. M. Dąbrowskiej, klasa VIc, 
a dekorację koło plastyczne pod kierun-
kiem p. A. Ziółkowskiej. Mieliśmy wraże-
nie, że Święta Bożego Narodzenia już 
się rozpoczęły. Świąteczny nastrój pano-
wał mimo braku śniegu i mrozu.

Anna Sakowska

W światecznym nastroju

TOWARZYSTWO  OPIEKI  NAD  OCIEMNIAŁYMI
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

Gmina Izabelin, Powiat Warszawski-Zachodni
Tel. (022) 75-23-223,   http://www.laski.edu.pl,  KRS 0000054086

Twój 1% pomoże niewidomym dzieciom.
Razem zrobimy więcej.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach wychowuje i kształci 285 
niewidomych i słabowidzących dzieci. Usamodzielniamy je tak, aby potrafiły radzić sobie same, pomagamy im 
w starcie zawodowym. Mamy nadzieję, że ludzie dobrej woli pomogą niewidomym dzieciom, wpłacając swój „jeden 
procent” na rachunek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Bank Rozwoju Eksportu SA w Warszawie    nr 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002
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w karnawałowym nastroju

 14 stycznia odbyła się w Domu Kul-
tury Uśmiech zabawa noworoczna dla 
dzieci organizowana przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej.
 Zabawa była przednia. Sala była ub-
rana dekoracjami ze śniegiem, bałwan-
kami i reniferem, oświetlona kolorowymi, 
skrzącymi się i migającymi światełkami.

 Dzieci, początkowo nieśmiało, a na-
stępnie coraz odważniej tańczyły dysko-

tekowe tańce, łamańce i wygibasy. Cza-
rodziej czarował, Pan Żaba  w zielonym 
ubranku prowadził tanecznego węża, 
a Śnieżynka zabawiała trochę mniej od-
ważne maluchy i czuwała nad tym, żeby 
wszyscy dobrze się bawili. Pan Komi-
niarz pilnował, żeby muzyka grała głośno 
i wesoło. Były też różne konkursy, zaba-
wy, piosenki, wierszyki i do tego piękne 
nagrody: zabawki i książeczki.
 Dzieci wykazały się wielką energią 
i fantazją oraz fachową znajomością 
różnych tańców: od „kaczuszek” do „ciu-
łałła”. Bez śladu zmęczenia skakały 
w kółeczku, popijając soczki i liżąc li-
zaki, a panie z Ośrodka Pomocy ledwo 
za nimi nadążały. Dzielnie jednak ska-
kały z dziećmi i wciągały je w zabawę, 
pilnując, żeby żadne dziecko nie sta-
ło w kąciku. Rodzice po krótkim czasie 
zapomnieli, że są dorośli i też skakali 
z pociechami.

 Na koniec św. Mikołaj 
rozdał dzieciom paczki 
ze słodyczami.

 Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
znowu spotkamy się z dziećmi na zaba-
wie karnawałowej i że zabawa ta będzie 
jeszcze weselsza i jeszcze bardziej obfi-
tująca w niespodzianki. 

Bożena Wronikowska

Zabawa karnawałowa dla dzieci 
w Domu Kultury UŚMIECH

Cel imprezy
Organizując zawody w short track’u ( wyścigu na łyżwach rozgrywanym na lodowisku ) pragniemy zachęcić mieszkańców Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki do uprawiania łyżwiarstwa.  Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców Gminy, przedstawicieli 
sponsorów i patronów medialnych, niezależnie od wieku.

Organizatorzy
• Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
• Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW.
• Rada Osiedla RSM Bloki

Termin i miejsce imprezy
Zawody odbędą się 10 lutego 2007 r. ( sobota ) w Ożarowie Mazowieckim na lodowisku zlokalizowanym na terenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „ Ożarów ‘’- obok kotłowni osiedlowej. Start pierwszych zawodników nastąpi o godzinie 11.00.

Dystanse
• 2 okrążenia - przedszkolaki  
• 3 okrążenia - dzieci w wieku 7-8 lat
• 4 okrążenia - dzieci w wieku 9-10 lat
• 5 okrążeń - dzieci w wieku 11-12 lat
• 5 okrążeń - dzieci w wieku 13-15 lat
• 5 okrążeń - kobiety 16 lat i więcej
• 10 okrążeń - mężczyźni16 lat  i więcej

Zgłoszenia do wyścigów
W zawodach mogą brać udział tylko mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki,  przedstawiciele sponsorów oraz patronów me-
dialnych. Zapisy do wyścigów będą przyjmowane od godz.8.00 do 10.30 w budynku warsztatowym Spółdzielni Mieszkaniowej, 
zlokalizowanym w pobliżu lodowiska. Zapisów dzieci i młodzieży do lat 18 mogą dokonać tylko ich opiekunowie.

Harmonogram wyścigów
• 2 okrążenia - przedszkolaki do 4 lat - godz.11:00, ur.  2003 i młodsi
• 2 okrążenia - przedszkolaki od 4 do 6 lat, ur. 2001 i 2002
• 3 okrążenia - dzieci: 7-8 lat, ur. 1999 i 2000
• 4 okrążenia - dzieci: 9-10 lat, ur. 1997 i 1998
• 5 okrążeń - dzieci : 11-12 lat, ur. 1995 i 1996
• 5 okrążeń - dzieci : 13-15 lat, ur. 1992, 1993 i 1994
• 5 okrążeń - kobiety powyżej 16 lat, ur. 1991 i starsze
• 10 okrążeń - mężczyźni  powyżej 16 lat, ur. 1991 i starsi

Zakończenie imprezy - około godz.13.00 (wręczenie nagród i upominków) 

Nagrody i upominki. Szczegóły zostaną podane do wiadomości uczestników w  dniu zawodów.

Postanowienia końcowe
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji tego regulaminu.

TRZECI

Gminy Ożarów Mazowiecki
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ważne dla rodziców

 To pytanie spędza sen z powiek nie-
jednemu rodzicowi. Za nim ukrytych jest 
tysiąc innych: Czy moja córka może 
pójść na dyskotekę? Czy mały chłopiec 
powinien bawić się w wojnę? O której 
godzinie położyć go do łóżka? Czy moje 
dziecko powinno oglądać horrory? Ile go-
dzin dziennie powinno grać na kompute-
rze? Czy w ogóle powinno grać? Jak dłu-
go oglądać telewizję? Czy mój syn może 
spędzić sylwestra z kolegami?...

 Niestety na żadne z tych pytań nie 
ma jednej dobrej odpowiedzi, a zależy 
ona od wielu czynników: ile lat ma dziec-
ko, jaki ma charakter, jacy my jesteśmy, 
jakie mamy zasady, zwyczaje, poglądy 
i wielu, wielu innych. Nawet wtedy, gdy 
podejmujemy decyzje, zdarza się, że ma-
my wątpliwości, czy dobrze postąpiliśmy. 
Czasami też wybiegamy myślami w przy-
szłość i z trwogą w sercu myślimy o tym, 
jakie dziecko wychowamy.

 Jak pozbyć się wątpliwości i bezrad-
ności? Pewnie nigdy do końca się ich nie 
pozbędziemy, ale możemy je znacznie 
zmniejszyć. Znam jeden sposób, który 
przyniósł mi wielką ulgę. To warsztaty 
umiejętności wychowawczych o nazwie 
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
 Dawno temu, jakieś dziesięć lat 
wstecz, wpadła mi do ręki książka „Jak 
mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słu-
chać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele 
Faber i Elaine Mazlish. Książka amery-
kańskich autorek opowiada o warszta-
tach dla rodziców, na których poznają 
oni sposoby radzenia sobie z dziećmi. 
Pochłonęłam ją w oka mgnieniu i śniłam 
o takich spotkaniach w Polsce. Upłynęło 
niewiele czasu, kiedy przeprowadziłam 
się do Piastowa i tam znalazłam ogłosze-
nie o zajęciach dla rodziców, opartych na 
książce Faber i Mazlish. Moje marzenie 
spełniło się!
 Z miesięcznym dzieckiem, przycze-
pionym do piersi, zaczęłam uczęszczać 
na niezwykłe spotkania prowadzone 
przez wspaniałą psycholożkę. Cztero-
godzinne warsztaty odbywały się co ty-
dzień. Na każdym uczyliśmy się różnych 
sposobów radzenia sobie w trudnych sy-
tuacjach, a w ciągu tygodnia próbowali-
śmy realizować je we własnych domach. 
Potem nasze doświadczenia omawiali-
śmy w grupie, zastanawialiśmy się jakie 
błędy popełniliśmy i co należy poprawić. 
W tamtym czasie, spotkania z psycholo-
giem i rodzicami były dla mnie najważ-
niejszym wydarzeniem w moim życiu. 
 Wiem jak pomóc dziecku, by radziło 
sobie ze złością, jak zachęcić je do po-
magania innym, do szczerych rozmów, 

jak mądrze karać i chwalić, jak uczyć 
odpowiedzialności i samodzielności, jak 
zmniejszyć rywalizację między rodzeń-
stwem. Wreszcie, uwolniłam się od po-
czucia winy, że nie zawsze jestem cier-
pliwa, sprawiedliwa, wyrozumiała i nie 
zawsze potrafię zastosować zdobytą 
wiedzę. Jestem przecież tylko człowie-
kiem, który ma prawo popełniać błędy. 
Podobnie jak moje dzieci.
 Urząd Miasta w Piastowie od dzie-
sięciu lat finansuje zajęcia dla rodziców, 
nauczycieli i wszystkich, którzy interesu-
ją się wychowaniem. Warsztaty oparte 
są na książce  amerykańskich autorek, 
ale całkowiecie przystosowane do pol-
skich realiów. Program spotkań został 
opracowany przez polskich psychologów 
pracujących w Centrum Metodycznym 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 
działającym przy Ministerstwie Edukacji 
Narodowej.
 Więcej informacji na temat zajęć dla 
rodziców i wychowawców można znaleźć 
na stronie  www.cmppp.edu.pl/szkola-
dlarodzicow.

Luiza Bendyk 

JAK  BYĆ  DOBRYM  RODZICEM ?

Luiza Bendyk, szczęśliwa mama trójki dzieci

Jedno z zajęć podczas warsztatów umiejętno-
ści wychowawczych, fot. CMPPP.

Kącik  adopcyjny
Prowadzony przez grupę przyjaciół zwierząt działającą na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

Do serca przytul psa...
• Roczna krótkowłosa suczka średniej wielkości i jasnej maści, łagodna, uratowana od śmierci głodowej czeka 
 na życzliwych opiekunów.
• Nieduży pies czarny-podpalany (ok. 3 lat) o grubej i gęstej sierści, potrącony przez samochód w Duchnicach, 
 wraca do zdrowia po przebytej operacji tylnej łapy. Nie jest agresywny w stosunku do ludzi i zwierząt.
• Duży, bardzo ładny czarny pies (ok. 4 lat) znaleziony w Józefowie, ufny, przyjazny do ludzi i zwierząt, szuka domu. 
 Będzie idealnym stróżem posesji i wiernym przyjacielem.
• Nieduża suczka mieszaniec (ok. pół roku) sympatyczna i przyjazna prosi o przygarnięcie jej przez życzliwych opiekunów. 
 Będzie doskonałym, niekłopotliwym stróżem domu i obejścia.
• Młody porzucony szczeniak (ok. 3 m-ce) mieszaniec, znaleziony w stanie krańcowego wycieńczenia czeka na przyjazny
 dom. Piesek krótkowłosy, sympatyczny, gdy dorośnie będzie średniej wielkości psem.
• Maleńki jamnikowaty szczeniaczek (ok. 3 m-ce) porzucony na ulicy czeka na ciepłych opiekunów.
• Czarny podpalany pies (ok. 3 lat) zagubiony lub porzucony, niewielki, sympatyczny, o łagodnym usposobieniu, 
 nadaje się na towarzysza osoby starszej i samotnej.
• Murzyn - to czarny, nieduży piesek ( ok. 3 lat) krępej budowy z białym krawacikiem. Bardzo sympatyczny i towarzyski.
• Biszkopt - to przyjazny ok. roczny nieduży pies, niestety wciąż bezdomny.Bardzo łagodny, kontaktowy i posłuszny.

Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie podane w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone 
a suczki wysterylizowane. Wszystkie psy posiadają książeczki zdrowia. Telefony kontaktowe: 

507415468, 500195529 i 503666946
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najlepsi w sporcie

Sukces KS „1”
 Koniec roku obfituje w wyjątkowe 
wyniki w pływaniu naszych sportowców. 
II połowa roku przyniosła fantastyczne 
wyniki zawodników KS „1”. W rozegra-
nych Mistrzostwach Polski 11-latków,  
zdobyliśmy 7 złotych medali. Następnie 
16.12.2006 r. w Mistrzostwach Warsza-
wy kolejny sukces 10 złotych medali 
oraz pobicie rekordu Polski na dystan-
sie 4x100 m stylem dowolnym z czasem 
4.38,29 (poprzedni rekord na basenie 50 
m należał do zawodniczek UKS Rekin 
Warszawa i był o 16 sek.?!. gorszy, usta-
nowiony 2.12.2005r. - wynosił 4.54,29). 
Następne zawody 20.12.2006 r. (już trze-
cie) o puchar Burmistrz Miasta i Gminy 
Ożarów Maz. - zaprosiliśmy 22 najlepsze 
zespoły  Mazowsza. W zawodach tych 
wzięło udział 339 zawodników (kolejny 
rekord ilościowy). 
Zestawienie startujących klubów:
1. UKS Anprel- Armexim Pruszków
2. BUKS Warszawa
3. Delfin Legionowo
4. GOSiR Piaseczno
5. MPKS Orka Ciechanów
6. Orkan Sochaczew
7. Orka Sochaczew
8. Ostrobramska Warszawa
9. Polonia Warszawa
10. UKS „Skalar” Ursus
11. UKS Sparta Grodziska Mazowiecki
12. Viktoria Józefów
13. MKS Wodnik Radom
14. PUKS Wola Warszawa
15. Żoliborz Warszawa
16. UKS „Rekin” Warszawa
17. KS „1” Ożarów Mazowiecki
18. MUKP Warszawianka Wodny Park
19. UKS Jagielonka Warszawa

20. Meduza Warszawa
21. Skalar Góra Kalwaria
22. SPS Ursus
 I tu oprócz znakomitych wyników na-
szych zawodników kolejny rekord Polski 
na basenie krytym (25 m) w Ożarowie Ma-
zowieckim 4x100 m stylem dowolnym w 
sztafecie dziewcząt 11 - letnich z wynikiem 
4.30,96, (dotychczasowy rekord Polski w tej 
grupie wiekowej należał do zawodników KS 
Polonia i wynosił 4.34,88  - 18.12.2003 r.).
 Reprezentantki i nowe mistrzynie 
Polski  KS „1” startowały składzie:
Nowińska Natalia, Biernacka Kasia, 
Jagoda Julia i Jagoda Weronika –(wiel-
kie brawa !) pobiły  rekord ustanowiony 3 
lata temu o 4 sek. !!! 
 Wychowawcą mistrzowskiego zespo-
łu jest trener klasy mistrzowskiej p. Ta-
deusz Staniszewski, dzięki  któremu klub 
odnosi coraz to większe sukcesy już nie 
tylko na Mazowszu, ale również w kraju.
Dziękujemy panie Tadeuszu.
 Należy pamiętać, iż nasze mistrzynie  
i rekordzistki przed trzema laty uczyły się 
pływać na  basenie w Ożarowie Mazo-
wieckim, a już są mistrzami Polski. Jest 
to niewątpliwie wielki sukces szkoleniowy 
trenera i niezwykła pracowitość zawodni-
ków. Dziewczęta trenują codziennie od 
poniedziałku do piątku 2 x dziennie (z wy-
jątkiem środy, kiedy to odbywa się tyl-
ko jeden trening). Należy przypomnieć, 
iż bardzo dużą pomoc klub uzyskuje ze 
strony władz oraz Rady Miasta. 
 Realizując program szkoleniowy tre-
nerzy starają się cały czas kontrolować 
wydolność i możliwości młodych zawod-
ników. Systematyczne badania lekarskie 
i wydolnościowe  pozwalają określić  pre-

cyzyjnie próg możliwości organizmu każ-
dego z zawodników, co nie dopuszcza 
do tzw. przetrenowania.
 I mamy pewność, iż nasze dzieci tre-
nują w sposób zdrowy i optymalny do 
swoich możliwości. W procesie treningo-
wym pływaków bardzo dużą rolę odgrywa 
jego urozmaicenie poprzez stosowanie 
na lądzie ciekawych ćwiczeń siłowych i 
gibkościowych. Doskonałym uzupełnie-
niem tego procesu jest organizowanie 
dla naszych dzieci obozów szkolenio-
wych. Dzięki pomocy p. Burmistrza na-
sze dzieci w czasie ferii zimowych biorą 
udział w atrakcyjnym wypoczynku połą-
czonym z nauką i doskonaleniem jazdy 
na nartach (Bukowina Tatrzańska). Na-
stępnie po zakończeniu roku szkolnego  
odbywa się zgrupowanie techniczne na 
pięknym otwartym obiekcie w Puławach 
– w połączeniu z przepięknymi wyciecz-
kami krajoznawczymi (Kazimierz Dolny). 
Przed końcem wakacji, realizując zada-
nia obozu kondycyjnego podpatrują kra-
jobrazy tatrzańskie, zaliczając wycieczki  
po najpiękniejszych szlakach górskich 
– obóz Zakopane.
 I tak naładowane „akumulatory” po-
zwalają, przy  perfekcyjnym przygotowa-
niu treningu technicznego, osiągać suk-
cesy sportowe na miarę kraju.
Gorące podziękowania należą się trene-
rom: p. Tadeuszowi Staniszewskiemu, 
pp. Justynie i Wiesławowi Kalitom,           
p. Justynie Dąbrowskiej oraz rodzicom 
i Zarządowi Klubu. 
 Nasi zawodnicy, których w tej chwili jest 
ponad 130 (od 6 do 12 lat) stanowią chlubę 
sportową Gminy i Miasta Ożarów Maz.

Andrzej Kowalski - Dyr. GOSiR Ożarów Maz.

 W dniu 17 grudnia 2006 r. w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego 
w Ożarowie Maz. odbył się turniej halo-
wej piłki nożnej o Puchar Prezesa Am-
bry, Pana Grzegorza Ambroziaka, pod 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy.
 Firma Ambra, będąca głównym spon-
sorem zawodów, ufundowała wiele at-
rakcyjnych nagród dla młodych piłkarzy 
i szkół, które desygnowały swoje drużyny.
I tak, w zawodach wzięły udział następu-
jące drużyny reprezentujące szkoły pod-
stawowe z terenu Gminy Ożarów Maz.:
- Święcice
- Ożarowianka
- FC Płochocin
A także dwie drużyny powołane przez 
klub głównego sponsora tego wydarze-
nia, Ambra 1 i Ambra 2 ze Szkoły Pod-
stawowej im. Obrońców Warszawy w 
Ożarowie Maz.
 Rozegrano szereg spotkań w syste-
mie „Każdy z każdym”.

Wyniki turnieju:
1 miejsce -  Święcice
2 miesce - Ambra 1
3 miejsce - Ożarowianka
4 miejsce - FC Płochocin
5 miejsce - Ambra 2
 Najlepszy piłkarz turnieju – Seba-
stian Stanisławski z Ożarowianki.
Król strzelców – Przemysław Bzówka 
ze Święcic. 
Najlepszy bramkarz – Marcin Sachajda-
kiewicz z Ambry 2.

 Po zakończeniu zawodów przed-
stawiciel firmy Ambra, Burmistrz Miasta 
i Gminy Ożarów Maz. i Dyrektor Szko-
ły Podstawowej, współorganizującej to 
przedsięwzięcie, wręczyli okolicznościo-
we puchary dla zwycięzców zawodów, 
a także przekazali wiele cennych na-
gród rzeczowych dla szkół i zawodników 
uczestniczących w turnieju.
 Pan Marek Perkowski – Prezes Klu-
bu Piłkarskiego Ambra, reprezentujący 
sponsora turnieju zorganizował poczę-
stunek dla młodych piłkarzy.
 W imieniu wszystkich uczestników 
turnieju, składam serdeczne podzięko-
wania Panu Grzegorzowi Ambroziako-
wi za wielką hojność, życzliwość i propa-
gowanie sportowej rywalizacji.

Dyrektor SP nr 1 im. J. Kuscińskiego 
w Ożarowie Maz. - Izabela Milde

Turniej Halowy piłki nożnej
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nowe projekty

 „Uczniowie z klasą” to kontynuacja 
projektów „Szkoła z klasą” i „Nauczyciel 
z klasą” – organizowanych przez Gaze-
tę Wyborczą, Fundację Agory i Centrum 
Edukacji Obywatelskiej.
Uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów 
Powstania Warszawskiego w Ożaro-
wie Maz. powiedzieli TAK!
 W przedsięwzięciu bierze udział: 70 
uczniów z różnych klas =)! 
 Nad przebiegiem czuwają nauczyciel-
ki Barbara Zawada i Dorota Stępniak. 
 Projekt składa się z trzech obszarów: 
Badam Świat, Jestem Twórcą i Po-
magam Innym. Obowiązkiem uczniów 
jest napisanie harmonogramu prac gru-
-py dotyczącego realizowanego projektu, 
prowadzenie bloga oraz końcowa pre-
zentacja dokonań w formie ksiązki, in-
scenizacji, strony internetowej, wystawy 
itp.
Poniżej prezentujemy poszczególne grupy 
ich adresy internetowe i tytuły projektów.

BADAM ŚWIAT 
http://uczenzklasa.gazeta.pl/panstwa_
bez_granic
Wojtek Kujawski – koordynator
Michał Ozimek, Dominika Bielińska, Ar-
tur Przygoda, Ania Ciećwierz, Maciek 
Karlicki
projekt: PAŃSTWA BEZ GRANIC, OBY-
WATELE BEZ PRAW
http://uczenzklasa.gazeta.pl/obywate-
le_bez_praw
Kasia Burzyńska – koordynator
Agnieszka Płachecka, Żaneta Matynia, 
Jaś Lubański
projekt: PAŃSTWA BEZGRANIC, OBY-
WATELE BEZ PRAW

JESTEM TWÓRCĄ
http://uczenzklasa.gazeta.pl/dream.
team1992
Wojtek Gawrych – koordynator 
Monika Michalska, Hania Skirzyńska, 
Paweł Traczewski, Krzysiek Majewski
projekt:  STRONA INTERNETOWA
http://uczenzklasa.gazeta.pl/sztuka_
szuka_ciebie 
Aneta Pindor – koordynator
Ala Paczkowska, Mateusz Stachurski, 
Mateusz Włodarczyk, Artur Kalinowski
projekt:  STRONA INTERNETOWA
http://uczenzklasa.gazeta.pl/holly-
w3b_7
Mateusz Okoński – koordynator
Andrzej Jabłecki
projekt:  STRONA INTERNETOWA
http://uczenzklasa.gazeta.pl//majka-
-opowiadanie 
Maja Graczyk – koordynator
Aleksandra Woźniak, Olga Szczepaniak
projekt: HORROR HORMONÓW
http://uczenzklasa.gazeta.pl/dzieci_

dzieciom
Iza Nojszewska – koordynator
Justyna Nasielska, Ola Stańczyk, Marta 
Lisiecka
DZIECI - DZIECIOM
http://uczenzklasa.gazeta.pl/ filozof_
za_komputerem/
Aneta Chełchowska - koordynator
Agata Pilaczyńska, Paulina Wasiak, Ku-
ba Pająk, Mateusz Kacprzak,Damian Za-
drożny 
projekt: Filozofiaki_młodziaki_to_my
http://uczenzklasa.gazeta.pl/tegie.glo-
wy/
Magda Sobolewska – koordynator
Żaneta Tomaszewska, Paweł Wieliczko, 
Jarek Grzywacz, Krystian Foremnik, 
Łukasz Bogumił - projekt: Filozofiaki_
młodziaki_to_my
http://uczenzklasa.gazeta.pl/filozof.
z.komputera/
Agata Kulesza – koordynator
Kasia Kalbarczyk, Asia Kwiatkowska, 
Ola Smolińska, Mateusz Adamów, Eryk 
Wichrowski 
projekt: Filozofiaki_młodziaki_to_my
http://uczenzklasa.gazeta.pl/filozof.
przed.komputerem/
Ola Radwan - koordynator
Agnieszka Sandomierska, Agnieszka 
Piotrowska, Michał Pawlak, Olek Balik, 
Daniel Zadrożny - projekt: Filozofiaki_
młodziaki_to_my
http://uczenzklasa.gazeta.pl/filozofiaki
Martyna Kujawska
projekt: Filozofiaki_młodziaki_to_my
http://uczenzklasa.gazeta.pl/nasz_bo-
hater
Ola Matysiak – koordynator 
Marta Perz, Ola Matysiak, Ania Kowalska
Nasz bohater

POMAGAM INNYM
http://uczenzklasa.gazeta.pl/satysfak-
cja.akcja
Magda Sobolewska – koordynator
Kasia Kalbarczyk, Mateusz Kacprzak, 
Mateusz Adamów
Pomóż, a ZYSKASZ!
http://uczenzklasa.gazeta.pl/lekcja.
pomocy
Weronika Bolesta- koordynator
Asia Górczyńska, Dominika Jezierska, 
Kinga Jarzyna, Olga Basiak
DZWONECZEK – lekcja pomocy
http://uczenzklasa.gazeta.pl/eammmbo
Elwira Wilczek – koordynator
Ola Baran, Maciek Gąsławski, Ania Bere-
da, Monika Woźniak, Monika Djordjević
MOTYLA NOGA
Samopomoc koleżeńska

BADAM ŚWIAT
 „Badać” – analizować, poszukiwać, 
docierać  do miejsc nieznanych, bo za-

krytych. 
Z szacunkiem pochylić się nad Tajemni-
cą, nie oceniać -  ale obiektywnie zapre-
zentować.
Grupa „państwa bez granic – obywa-
tele bez praw”.
 Uczniowie postanowili opisać: pań-
stwa bez granic i te miejsca w Europie 
i Azji, gdzie nieprzestrzeganie są  prawa 
człowieka. Temat trudny! To prawdziwe 
wyzwanie!  „Badają i opisują” m.in.: Ko-
sowo, Irak, Kurdystan, Baskonię,  Irlandię 
Północną, Palestynę, Koreę Północną, 
Kaszmir, Tybet, Górski Karabach, Taj-
wan, Białoruś, Osetię, Afganistan, Cypr 
Północny. Dodatkowo nawiązują współ-
pracę z organizacjami pozarządowymi, 
zajmującymi się tą problematyką, a także 
przedstawicielstwami dyplomatycznymi 
czy mieszkańcami tych rejonów. 
   
JESTEM TWÓRCĄ     
 Tworzyć, odkrywać to co znane, choć 
jeszcze nierozpoznane… 
 Zadawać pytania i poszukiwać na 
nie odpowiedzi, obserwować i opisy-
wać, odkrywać w sobie i w innych nowe 
możliwości, uwierzyć, że jeśli bardzo się 
chce to można, tylko trzeba determinacji, 
zaangażowania, odpowiedzialności i nie-
jednokrotnie pracy nad sobą.

                                                                
                     

horror hormonów  

 Cel działania: Stworzenie powieści 
w odcinkach pt: „Hormony buzują”, która  
jest publikowana na łamach szkolnej ga-
zetki „incognito” oraz blogu. Spotykamy 
tu rzeczywistość widzianą oczyma na-
stolatki – opisując problemy oraz  sprawy 
ważne,  jak i te mniej istotne, ale przez to,  
może ważne jeszcze bardziej… dociera 
do każdego z nas indywidualnie. 
 Kolejne zadania to zbadanie pozio-
mu czytelnictwa wśród młodzieży naszej 
szkoły, a następnie zebranie recenzji do-
tyczących tworzonej powieści. =)
Każdy Coś Potrafi
 Wykonywanie pomocy dydaktycznych 
dla nauczycieli naszej szkoły, opraco-
wanie słownika wyrazów uczniowskich, 

UCZNIOWE Z KLASĄ w naszym Gimnazjum=)!!!
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koordynacja nad pracami dotyczącymi 
strony internetowej projektów naszego 
gimnazjum – to ich aktualne osiągnięcia 
i zadania. Ich praca wymaga cierpliwości 
i wytrwałości oraz szczególnej dokładno-
ści, wcielają w życie zasadę, że Każdy 
coś potrafi! 

FILOZOFIAKI - MŁODZIAKI to MY 

 Oto niektóre z pytań, na które uczest-
nicy tego projektu próbują znaleźć od-
powiedź. Korzystając z własnej wiedzy, 
umiejętnej obserwacji i różnych źródeł  
filozoficznych.
Co to jest filozofia? Czy filozofia jest trud-
na? Nie wiesz, co wiesz, póki tego nie 
powiesz…
Kim jest człowiek? Człowiek z natury 
dobry czy zły? Jak kształtuje się nasz 
charakter?  Po co nam pieniądze?…Po 
co jest władza na świecie? Jaki jest sens 
składania życzeń?
Skąd się bierze w nas uczucie sympatii 
lub nienawiści? Dlaczego ludzie często 
patrzą w niebo? W jakim celu wymyślo-
no: samochód? Czy upływ czasu jest zja-
wiskiem pozytywnym, czy negatywnym? 
Dlaczego wierzymy we wróżby i zabo-
bony...? Skąd się biorą nasze lęki i jak 
je przełamywać? Dlaczego obchodzimy 
święta? Czy nasza wiara jest prawdzi-
wa?.. 
Co sprawia, że nasza wiara się pogłę-
bia? 
Autorzy nie podają nam gotowych roz-
wiązań, ale pobudzają do refleksji, zadu-
my, znalezienia naszej własnej, często 
bardzo osobistej odpowiedzi. Oddziałują 
na nas słowem i rysunkiem.

 -SzTuKa sZuKa CiEbiE-  

 Grupa zaprasza nas do świata sztuki, 
dobrego filmu, książki. Świata, w którym 
bywamy coraz rzadziej… Postanowili 
przybliżyć nam tę rzeczywistość, stąd 

pomysł na adaptację „Lady Makbet”- wła-
sną aranżację zarówno scenograficzną, 
muzyczną jak i słowną.
 Jako Twórcy współtworzą projekt 
strony internetowej naszego gimnazjum. 
Strona internetowa
Konkretny cel, zdecydowane działa-
nie! Stworzenie strony internetowej ze 
wszystkimi projektami naszego gimna-
zjum. To przedstawienie tych uczniów, 
którzy uczestniczą w działaniach „około-
projektowych”.

Dzieci dzieciom  

 To prawdziwa eksplozja pomysłów, 
przedsięwzięć, w których autorki wy-
kazują niezwykłą inwencję twórczą. 
Tu nie chodzi o słowa, ale o czyny. Pla-
nują i wykonują! 
 Ich determinacja jest zaraźliwa! 
Zorganizowały: Bal Papierowy dla dzie-
ci z Przedszkola nr 1 w Ożarowie Maz., 
w planach Igrzyska Zimowe dla dzieci., a 
także przedstawienie Żegnaj Marzanno.
 Potrafią nawiązać doskonały kontakt 
z przedszkolakami!!!
Nasz Bohater
 Bohater czy idol? Kim lepiej być? Czy 
‘bycie bohaterem’  jest  ‘na czasie’? Czy 
może raczej budzi śmieszność? Bohater 
to ktoś kto wierzy w ideały, kto uznaje  ta-
kie wartości jak dobro, sprawiedliwość, 
prawda czy miłość.
 A idol? Sam będąc ideałem, skon-
centrowany na sobie, głęboko przekona-
ny o słuszności i nieomylności własnych 
działań, nie potrafi spojrzeć ‘głębiej’. 
Jego świat to on sam. Bohater zawsze 
dostrzega innych. Dlaczego? Grupa po-
stanowiła udzielić poszukać odpowiedzi. 

POMAGAM INNYM
Zauważyć, że KTOŚ  jest obok NAS. 
Zauważyć, czyli zatrzymać się, przyjrzeć, 
porozmawiać. Niby oczywiste, ale tak 
trudne do wykonania, skoncentrowani na 
własnych działaniach, życiu coraz mniej 
dostrzegamy, że ktoś obok nas potrzebu-
je pomocy, wsparcia, przyjaźni.

Motyla Noga - samopomoc koleżeńska

  Cel działania: organizacja samopo-
mocy koleżeńskiej na terenie Gimnazjum 
w Ożarowie Mazowieckim. Pomóc tym, 
którzy mają kłopoty w nauce, wytłuma-
czyć, wyjaśnić, wskazać, naprowadzić, 
okazać serdeczność i zrozumienie. 
„Badają”, kto tej pomocy potrzebuje i prze-
chodzą do działań. 
To urodzeni koordynatorzy!!!

DZWONECZEK - lekcja pomocy  

 Bezinteresowna pomoc – to słowo 
klucz dla tej grupy!,
 Grupa nawiązała współpracę  z klu-
bem „Quo Vadis” za pośrednictwem 
p. pedagog Jolanty Gawrych. Jedna 
z uczestniczek (Olga Basiak) powiedzia-
ła: „dzieciaki są głodne wrażeń, mają 
pełno energii i zapału do pracy, więc 
staramy się wykorzystywać ich pozytyw-
ne nastawienie. Organizujemy dla nich 
wiele zabaw, konkurencji oraz służymy 
pomocą. Możemy zauważyć, jak ważna 
w życiu każdego człowieka jest przyjaźń 
i akceptacja - staramy się obdarowywać 
nimi dzieciaków jak tylko najbardziej mo-
żemy”. 
 To nie jest jednorazowa akcja. Dla 
nich ważna jest kontynuacja!
Satysfakcja. Akcja. Pomóż, a ZY-
SKASZ
 Na ile jesteśmy wrażliwi? Czy potra-
fi poruszyć mnie ludzka niedola, smu-
tek, przygnębienie? Czy potrafimy i czy 
chcemy pomagać? Co nas powstrzymu-
je przed pomocą innym? Na te pytania 
i inne próbuje odpowiedzieć ta grupa. 
Celem ich działania jest uwrażliwienie 
na tych, którzy są obok nas… to trudne 
choć wydaje się oczywiste… trudne.. bo 
dziś człowiek cierpi na chroniczny brak 
czasu. Ci młodzi ludzie postanowili nam 
pokazać, jak go znaleźć… wskazać, że 
potrzebujący są w zasięgu ręki wystarczy 
patrzeć, ale tak, żeby zobaczyć… a dzia-
łanie podjęte w słusznej sprawie przynie-
sie nam radość i satysfakcję.

To bardzo ogólna prezentacja poszcze-
gólnych grup i ich zamierzeń. Na bieżą-
co będziemy informować, już nie tylko o 
planach, ale dokonaniach, konkretnych 
akcjach, przedsięwzięciach, w których 
nasza młodzież uczestniczy.

Dorota Stępniak
Barbara Zawada
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o Unii słów kilka...

 Każdy ROLNIK, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej napę-
dowy używany do produkcji rolnej powi-
nien zbierać faktury VAT .
 W terminie od 1 marca 2007 r. do 31 
marca 2007 r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta, w zależności od położenia 
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napę-
dowego w okresie od 1 września 2006 r. 
do 28 lutego 2007 r., 
 W terminie od 1 września 2007 r. do 
30 września 2007 r. należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, w zależności od po-
łożenia gruntów rolnych wraz fakturami 

VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi do-
wód zakupu oleju napędowego w okre-
sie od 1 marca 2007 r. do 31 sierpnia 
2007 r. w ramach kwoty zwrotu podatku 
określonej na 2007 r. 

Zwrot podatku w 2007 r. wynosić 
będzie:  47,30 zł x ilość ha użytków 
rolnych (czyli blisko 9 zł więcej niż 
w roku ubiegłym).  
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
• 2 - 31 maja 2007 r. w przypadku pierw-
szego wniosku 
• 2 - 30 listopada 2007 r. w przypadku 
drugiego wniosku 
gotówką w kasie Urzędu  Miasta i Gminy 
albo przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.
 W przypadku, gdy grunty gospodar-
stwa rolnego stanowią przedmiot współ-
posiadania, zwrot podatku akcyzowego 
przysługuje temu  współposiadaczowi, 
co do którego pozostali współposiada-
cze wyrazili pisemną zgodę (zgoda bę-
dzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy 
współmałżonków).
 W przypadku, gdy producent rolny 
podlega wpisowi do Krajowego Rejestru 
Sądowego do wniosku załącza się odpis 
z tego rejestru.
 Wzór wniosku o zwrot podatku akcy-

zowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej jest dostępny na stronie  interneto-
wej urzędu Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki www.ozarow-mazowiecki.pl    
oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (www.minrol.gov.pl).
     Faktury załączane do wniosku po-
winny spełniać wymogi określone w roz-
porządzeniu Ministra Finansów z dnia 
25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podat-
ku niektórym podatnikom, zaliczkowe-
go zwrotu podatku, wystawiania faktur, 
sposobu ich przechowywania oraz listy 
towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od 
towarów i usług (DZ. U. Nr 95, poz. 798). 
Możliwe jest dołączenie do wniosku ko-
pii faktur, jednakże muszą one zostać 
potwierdzone za zgodność z oryginałem  
przez upoważnionego pracownika urzę-
du gminy lub miasta.
Miejsce składania dokumentów:
Wnioski należy składać w terminie od 
1 – 30 marca  w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Ożarowie Mazowieckim, Wydział 
Finansowy , II piętro, pokój 209.

oprac. Jolanta Kołodyńska
 (na podstawie informacji ze strony 

http://www.minrol.gov.pl)

                       Z EUROPĄ W TLE
Zwrot podatku akcyzowego w 2007 roku

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
Zarząd Główny oraz Centralny Ośrodek 
Szkolenia Zawodowego w  Warszawie 
ul. Górnośląska 5, realizuje projekt współ-
finansowany przez Unię Europejską

„OD BEZROBOTNEJ DO KSIĘGOWEJ”

 Projekt realizowany w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich Działanie 1.6 Integra-
cja i reintegracja zawodowa kobiet.
 Projekt przeznaczony jest dla kobiet 
bezrobotnych, z wykształceniem co naj-
mniej średnim, zarejestrowanych w Po-
wiatowych Urzędach Pracy na terenie 
województwa mazowieckiego jako osoby 
długotrwale bezrobotne lub jako osoby 
poszukujące pracy nie pozostające w 
zatrudnieniu, a także dla kobiet o niskich, 
zdezaktualizowanych kwalifikacjach oraz 
dla kobiet powracających na rynek pracy.
Można uczestniczyć w roku 2007 w bez-
płatnych kursach zawodowych:
• Podstawy rachunkowości 
• Rachunkowość dla zaawansowa-
 nych 
• Kadry i płace 
• Prowadzenie księgi przychodów i roz-
 chodów 

W trakcie rekrutacji przy wyborze rodzaju 
kursu oraz podczas jego trwania, każdej 
z uczestniczek zapewniamy pomoc do-
radcy zawodowego i psychologa.
Wszystkie osoby, biorące udział w szko-
leniu, otrzymają nieodpłatnie materiały 
szkoleniowe, podręczniki oraz wyżywie-
nie a osoby spoza Warszawy - bezpłatny 
nocleg w hotelu.
Warunki uczestnictwa: 
1. zamieszkanie na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego, 
2. co najmniej wykształcenie średnie, 
3. spełnić jedno z kryteriów: 
a. być osobą bezrobotną (zarejestro-
waną w Powiatowym Urzędzie Pracy na 
terenie województwa mazowieckiego) : 
• jako osoba długotrwale bezrobotna, lub 
• jako osoba w wieku do 25 roku życia, 
b. być osobą (zarejestrowaną w Powia-
towym Urzędzie Pracy na terenie woje-
wództwa mazowieckiego): 
• jako poszukująca pracy nie pozostająca 
w zatrudnieniu, 
c. być osobą: 
• o niskich, zdezaktualizowanych kwali-
fikacjach 
• powracającą na rynek pracy 
Więcej informacji o regulaminie oraz ter-

minach i miejscu szkoleń znajduje się  na 
stronie www.cosz.org.pl 
 Pobrane ze strony i wypełnione doku-
menty zgłoszeniowe dostarczyć można 
do biura realizatora projektu w następu-
jący sposób: 
1. Osobiście do biura projektu przy 
ul. Górnośląskiej 5 w Warszawie. 
2. Odesłać na adres: 
elzbieta.wilk@cosz.org.pl lub 
jadwiga.abramczuk@cosz.org.pl 
3. Przesłać faksem na nr (0 22) 745 04 
45 lub 625 33 30. 
4. Przesłać listownie na adres: 
Stowarzyszenie Księgowych w Pol-
sce 
Zarząd Główny
Centralny Ośrodek Szkolenia Zawo-
dowego
ul. Górnośląska , 00-443 Warszawa

Zapisy na kursy przyjmowane są pod 
numerem telefonu (0 22) 629 62 85 oraz 
629 00 66 (wew.109, wew.110), a także 
faksem 745 04 45 lub 625 33 30 

(na podst. www.cosz.org.pl) 
Jolanta Kołodyńska

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Maz.

BEZPŁATNE SZKOLENIA
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z życia gminy

NOWOCZESNY SPRZĘT RTG i USG  W  GSPZLO 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM  

WSPÓŁFINANSOWANY  ZE ŚRODKÓW  UNII EUROPEJSKIEJ

 Projekt „Zakup aparatów USG i RTG 
wraz z wywoływarką dla GSPZLO w Oża-
rowie Mazowieckim” realizowany został  
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
Priorytet 3: „Rozwój lokalny”, Działanie 
3.5: „Lokalna infrastruktura społeczna”, 
Poddziałanie 3.5.2: „Lokalna infrastruk-
tura ochrony zdrowia”.
 16 października 2006 r. Burmistrz 
Miasta i Gminy  podpisał umowę z Wo-
jewodą Mazowieckim dotycząca dofi-
nansowania  w ramach Zintegrowanego 
Programu Rozwoju Regionalnego za-
kupionych aparatów USG i RTG wraz 
z wywoływarką dla Gminnego Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Otwartego w Ożarowie Mazowieckim.  
 Jednym z zasadniczych utrudnień w  
funkcjonowaniu GZPZLO  były problemy 
związane z przestarzałym i wyeksploato-
wanym aparatem rentgenowskim oraz 
brakiem aparatu ultrasonograficznego. 

 Z pomocą środków unijnych gminna 
służba zdrowia wzbogaciła się o nowo-
czesny aparat RTG, który zastąpił ponad 
40 letni wyeksploatowany już sprzęt, ut-
worzono Pracownie Ultrasonograficzną.  
Zakup tego sprzętu pozwolił na podnie-
sienie w znacznym stopniu jakości świad-
czonych usług, dostosowując je do obo-
wiązujących standardów oraz  usprawnił 
codzienną pracę lekarzy
 To jedyne tego typu pracownie na te-
renie gminy Ożarów Mazowiecki.
 Koszt inwestycji to prawie 571 tys. zł, 
z czego ponad 400 000 zł pochodzi ze 
środków unijnych.
 Modernizacja pracowni wpłynie także 
na zwiększenie efektywności w leczeniu 
mieszkańców  Gminy Ożarów Mazowiec-
ki, a zakup sprzętu medycznego spo-
woduje poprawę komfortu korzystania 
z opieki medycznej.
 Niebagatelne znaczenie ma również 
aspekt ekologiczny, tzn. zmniejszenie 

promieniowania i zanieczyszczenia śro-
dowiska – aparat spełnia wszystkie wy-
mogi Dyrektywy Unijnej i Prawa Atomo-
wego.
W ramach projektu zakupiono:
• Aparat RTG  EDITOR HFe 501 KS BO-
CHUM
• wywoływarkę KODAK X2000
• Aparat USG  URANU 9900z kompletem 
głowic
 Projekt był zgodny z polityką ochro-
ny zdrowia  prowadzoną przez władze 
samorządowe Gminy Ożarów Mazo-
wiecki mająca na celu  zapewnieniem 
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjen-
tów poprzez ciągłe działania w kierunku 
wdrażania nowych standardów, które 
przyczynią się do poprawy jakości udzie-
lanych świadczeń zdrowotnych.

Jolanta Kołodyńska
Krystyna Kościuczyk

 13 stycznia 2007 r. miała miejsce 
uroczystość rocznicowa grup trzeźwo-
ściowych działających w Ożarowie Ma-
zowieckim: siódma, grupy „Trzeźwość” 
i druga, grupy „Dzwon” . 
 Rozpoczęła się ona dziękczynną 
mszą św. w Kościele Miłosierdzia Boże-
go, którą celebrował Ksiądz Proboszcz.

 Dalsza część uroczystości przebiega-
ła w dawnym Domu Kultury „Uśmiech”.
 Najpierw odbył się rocznicowy mityng 
otwarty. Po nim wystąpiła zaproszona 
przez Stowarzyszenie „Quo Vadis” Da-
nuta Sobiesiak ze Stowarzyszenia Ro-
dzin Abstynenckich „Nadzieja” w By-
tomiu. Swym pięknym głosem i grą na 
gitarze wprowadziła wszystkich w dobry 
nastrój.

 Następnie na scenę zaproszony zo-
stał zespół BRGP działający przy Sto-
warzyszeniu Trzeźwościowym w Szczu-
cinie. Zebrani usłyszeli kilka utworów 
zawierających przesłanie profilaktyczne. 
Potem rozpoczęła się zabawa taneczna, 
podczas której do tańca przygrywał ten 
sam zespół. Mógł on uświetnić zabawę 
dzięki hojności Urzędu Miasta i Gminy 
na czele z Panem Burmistrzem Kazimie-
rzem Stachurskim.
 Podczas balu panowała gorąca atmos-
fera. Dopisała frekwencja. Przybyli goście 
nie tylko z Ożarowa, ale i z zaprzyjaźnio-
nych klubów trzeźwościowych. Szczegól-
nie duże emocje towarzyszyły konkursom: 
tanecznym i sprawnościowym. Nagrody 
na nie sponsorował Starosta Powiatu War-
szawskiego Zachodniego.
 Organizatorzy uroczystości serdecz-
nie dziękują również innym osobom i 
firmom, dzięki którym była ona tak uda-
na. Przyczynili się do tego: Ksiądz Pro-
boszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w 
Ożarowie Maz., Inspektor ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
– Pani Elżbieta Dobrzyńska–Khafagy, 
Pan Ryszard Lubański ze Stowarzy-
szenia „Razem w powiecie”, który 

bezpłatnie użyczył lokalu, firma TUP 
PROPERTY S.A. z Ożarowa Mazo-
wieckiego, dzięki której przybyli mogli 
korzystać z parkingu, młodzież ze Sto-
warzyszenia „Quo Vadis”.

 Organizatorzy serdecznie dziękują za 
wspaniałą zabawę wszystkim jej uczest-
nikom.
 Grupy organizujące uroczystość ser-
decznie zapraszają na swoje spotkania:
• Stowarzyszenie„Quo Vadis” do Klu-
bu przy ul. Strażackiej 3a  w poniedział-
ki, środy  i piątki w godzinach 17 – 19
• Grupa „Trzeźwość” do lokalu przy ul. 
Poznańskiej 167a w soboty o godz.17
• Grupa „Dzwon” do salek przy Ko-
ściele Miłosierdzia Bożego we wtorki                 
o godz. 18.

W atmosferze jedności i trzeźwości
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OSP, Policja, ogłoszenia
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niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Halina Władyka – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska – Sekretarz Redakcji
OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD TEKSTU I DRUK: Grafium, ul. Poznańska 258, tel.:  022 721-15-83

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.:  022 722 12 11,  e – mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl

W grudniu OSP w Ożarowie Mazo-
wieckim wyjeżdżała alarmowo 19 
razy. 
3 pożary, 
12 akcji ratownictwa technicznego, 
1 fałszywy alarm, 
3 inne zdarzenia oraz ćwiczenia na 
obiekcie. 

01.12 - Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa. Pożar materiałów 
i tkanin dziewiarskich w budynku produkcyjno-magazynowym 
– pracowni krawieckiej. Pożar gasiły dwa zastępy strażaków. 
08.12 - Bronisze, ul. Poznańska / Piastowska. Wypadek dro-
gowy z udziałem dwóch samochodów osobowych. 
14.12 - Ożarów Maz. ul. Poznańska / Strażacka. Wypadek 
drogowy - zderzenie trzech samochodów osobowych. Dzia-
łania strażaków to zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzie-
lenie pierwszej pomocy, ściągnięcie wraków pojazdów na 
pobocze oraz neutralizacja rozlanych płynów i olejów samo-
chodowych.
19.12 - Ołtarzew, ul. Poznańska. Wypadek drogowy z udzia-
łem ciężarówki, samochodu osobowego oraz furgonetki do-
stawczej. Działania straży polegały na udzieleniu pierwszej 

pomocy poszkodowanym, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
i sprzątnięciu z jezdni rozlanego oleju.

Zebrał  Jacek Andrzejczak

Święcice
W listopadzie  i grudniu  OSP Święcice wyjeżdżała alarmo-
-wo 5 razy, w tym :
2 pożary
1 Akcja Ratownictwa Technicznego
2 inne 

Pożary:
30 listopada i 21 grudnia - ugaszenie w podziemiach stacji 
PKP w Płochocinie kosza na śmieci

ART
19 grudnia – Święcice, ul. Poznańska – wypadek dwóch sa-
mochodów osobowych, zabezpieczono miejsce zdarzenia, 
kierowano ruchem oraz uprzątnięto jezdnię

Inne:
21 listopada – Koprki – wyjazd na szkolenie i ćwiczenia
20 grudnia – Pilaszków – wyjazd na szkolenie – zapoznanie 
się z obiektem

OSP

Ożarów Mazowiecki

A P E L
W związku z licznymi zdarze-
niami drogowymi, w których 
uczestniczyli nietrzeźwi kieru-

jący, apelujemy do wszystkich kierujących pojazdami, aby 
wsiadając za kierownicę pojazdu rozważyli konsekwencje 
tego czynu, gdyż jest to przestępstwo i podlega odpowie-
dzialności karnej. Ponadto jazda na tzw. „podwójnym ga-
zie” często kończy się tragediami i dramatami rodziny,za-
równo sprawcy jak i ofiary. 

W miesiącu grudniu odnotowano wzrost liczby osób zatrzyma-
nych za posiadanie środków odurzających. Były to osoby mło-
de i w związku z tym zwracamy się do państwa jako rodziców 
z apelem, abyście zwracali większą uwagę na swoje dzieci. 
Poniżej podajemy przykłady dotyczące posiadania środków 
odurzających. 

W dniu 09.12.2006 r policjanci podczas legitymowania grupy 
młodych mężczyzn przy jednym z nich ujawnili środki odurza-
jące w postaci tabletek „exstazy”. Mężczyznę zatrzymano do 
wyjaśnienia, a następnie przedstawiono zarzuty.
W dniu 11.12.2006 r. funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Ożarowie Mazowieckim ponownie ujawnili przy legitymowa-
nym mężczyźnie środki odurzające, osobę zatrzymano i po 
przedstawieniu zarzutów zwolniono.
W dniu 19.12.2006 r. na terenie jednej z firm został zatrzyma-
ny nieletni chłopiec, który wspólnie z kolegami usiłował doko-
nać kradzieży złomu. W toku podjętych czynności ustalono 
pozostałych uczestników kradzieży oraz fakt, że był to proce-
der trwający od dłuższego czasu. Chłopcy skradzione mienie 
sprzedawali na skupie złomu, a zdobyte pieniądze przeznaczali 
na bieżące wydatki.

W okresie świątecznym nie odnotowano szczególnych zda-
rzeń. Natomiast podczas jednej z zabaw sylwestrowych doszło 

do groźnego wypadku tj. jeden z uczestników zabawy znajdu-
jąc się pod działaniem alkoholu wypadł z okna. Mężczyzna zo-
stał zabrany przez załogę pogotowia do szpitala na terenie 
Warszawy. Na szczęście dla tego młodego człowieka, groźnie 
wyglądające na początku zdarzenie, zakończyło się pomyślnie 
i nie odniósł poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE
W związku z faktem, że w rejonie jednej ze szkół na terenie 
powiatu warszawskiego zachodniego zauważono mężczyznę, 
który zaczepiał dziewczynki, prosimy o uczulenie swoich dzieci, 
co do kontaktów z obcymi osobami. Mężczyzna ten miał być 
w wieku 30-40 lat, szczupłej budowy ciała i poruszał się ciem-
nym samochodem osobowym.
W przypadku zauważenia osoby odpowiadającej rysopisowi, 
proszę kontaktować się z najbliższą jednostką Policji nr 997 lub 
112, ewentualnie Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowiec-
kim tel. 0-22 722-20-39.

KRONIKA 
POLICYJNA


