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W roku bie¿¹cym w konkursach pt. ”Mój projekt o¿arowskiej kartki œwi¹tecznej “
i pt. “Szopka bo¿onarodzeniowa“ wziê³o udzia³ 130 dzieci ze szkó³ i przedszkoli
z terenu naszej gminy. Jury przyzna³o nagrody i wyró¿nienia w nastêpuj¹cych kategoriach:

Marysia Kania - lat 4,5 - Pracownia Plastyczna DK “Uœmiech”

Maja Kwiatek - lat 5 - Przedszkole nr 1 w O¿arowie Maz.

Patryk Grygla - lat 7 - SP w Umiastowie
Weronika Skibiñska - lat 7 - SP w Umiastowie
Martyna Czy¿ - lat 8 SP w Œwiêcicach
Gabrysia Chudzik, Przedszkole nr 2 w O¿arowie Maz.
Micha³ Bogusz, Przedszkole nr 2 w O¿arowie Maz.
Konrad Król , Przedszkole nr 2 w O¿arowie Maz.
Tomasz Zgajewski , Przedszkole nr 2 w O¿arowie Maz.
Magdalena Wilk, Przedszkole nr 2 w O¿arowie Maz.
Weronika Smolak, Przedszkole nr 2 w O¿arowie Maz.
Julia Jazurek, Przedszkole nr 2 w O¿arowie Maz.
Aleksandra ¯ó³tkowska, lat 6 Przedszkole w Józefowie
Marta Szrajber, lat 11 - wyró¿nienie specjalne
£ucja Baran, lat 6, Przedszkole nr 1 w O¿arowie Maz.
Jakub Szyszka, lat 9, SP w Œwiêcicach
Dominika Go³asiewicz
Julka Przygoda, lat 7, Pracownia malarstwa DK “Uœmiech”

Joasia Fedoryk, lat 12, SP w P³ochocinie

Marta Plichta, lat 12, SP w P³ochocinie
Ola Wiêcek, SP w P³ochocinie
Marcin Tosnowiec, SP w P³ochocinie
Mateusz KuŸma, lat 13, Gimnazjum
w O¿arowie Maz. - szopka rysunek
Monika B³a¿ejewska, lat 12, SP w Œwiêcicach

Kinga Popkowicz, lat 13, Gimnazjum w O¿arowie Maz.
Iwona Koœciñska, lat 13, Gimnazjum w O¿arowie Maz.
Monika Dzyr, lat 12, SP w Œwiêcicach
Wiktoria Zalech, lat 7, SP w Œwiêcicach

Kategoria “Mój projekt o¿arowskiej kartki œwi¹tecznej“
I miejsce

II miejsce

Wyró¿nienia

Kategoria “Szopka bo¿onarodzeniowa”
I miejsce

Wyró¿nienia

Pozosta³e Szopki
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z pracy burmistrza

Szanowni Państwo,

 Przygotowując do druku ostatni tegoroczny numer Informatora Ożarowskiego wypada na gorąco podsumować plany 
postawione przed rokiem, wysiłki, jakie podjęliśmy dla ich wykonania oraz rezultaty uzyskane siłami samorządu. 
 Po stronie zrealizowanych zadań zapisać możemy trzy inwestycje kubaturowe w Józefowie, na które od dawna czekali 
mieszkańcy: ośrodek zdrowia, przedszkole na sto dzieci, remont dawnej szkoły z przeznaczeniem na filę Domu Kultury „Uśmiech”, 
w którym znajdzie także nową siedzibę józefowska filia Biblioteki Publicznej.
 W Ożarowie przybył nowy dom komunalny z mieszkaniami dla 12 rodzin, wybudowany przy udziale finansowym Instytutu 
Biotechnologii i Antybiotyków. Zakończyliśmy budowę kompleksu boisk wraz z bieżniami przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie. 
16 ulic gminnych otrzymało nową nawierzchnię; jedne asfaltową, inne z kostki brukowej, jeszcze inne z tłucznia pokrytego emulsją 
asfaltową - łącznie 6,4 km; 1,5 km utwardzono tłuczniem kamiennym, a 2 km tłuczniem i emulsją asfaltową. Ponadto zakupiliśmy 
2 tysiące ton tłucznia na potrzeby remontów dróg gruntowych. Gmina otrzymała także 6,7 kilometrów nowych chodników, 
w tym chodniki budowane przy drodze powiatowej i krajowej przy współfinansowaniu przez Starostwo Powiatowe oraz Gene-
ralną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Do ważnych zadań, które zostały zrealizowane należy zaliczyć powołanie i wyposa-
żenie Straży Miejskiej, która w styczniu 2008 roku rozpocznie swoją działalność. Z inicjatywy radnych miejskich, rad osiedlowych 
i sołeckich powstały nowe place zabaw wyposażone w bezpieczne zestawy zabawek dla najmłodszych.
 Na szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 przyjdzie jeszcze czas, ale już dzisiaj składam gorące podzięko-
wanie Radzie Miasta, Sołtysom i Przewodniczącym Osiedli, pracownikom urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, 
a także mieszkańcom, którzy swoim zaangażowaniem pomagali zrealizować poszczególne zadania. 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,

ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i chleba.

Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy gdy trzeba.

Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba

           Cyprian Kamil Norwid

Do pięknych słów wieszcza narodowego dołączam najlepsze życzenia 
pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

zdrowia i pomyślności w nowym 2008 roku.

          Kazimierz K. Stachurski - Burmistrz

Zgodnie z tradycją naszej Gminy zapraszamy na
Samorządowy Bal Karnawałowy

w Domu Kultury „Uśmiech”, przy ul. Poznańskiej 165.
W sobotę 2 lutego 2008 roku

początek godz. 20:00,
a bawić się będziemy do białego rana.

Zaproszenia można nabywać 
w Urzędzie Miasta, tel. 022 722 22 07 wew. 238, 234.
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z pracy rady miejskiej

 
  w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ożarów Mazowiecki dla ob-
szaru: Umiastów–Kaputy–Kręczki w 
zakresie współczynnika miejsc par-
kingowych.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przystąpić do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Ożarów Mazowiecki 
dla obszaru: Umiastów-Kaputy-Kręczki, 
zwanego dalej planem, uchwalonego 
uchwałą Nr 64/07 Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim z dnia 27 marca 
2007 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woje-
wództwa Mazowieckiego Nr 166, poz. 
4496 z dnia 23 sierpnia 2007r.

§ 2
Granica obszaru zmiany planu, o którym 
mowa w § 1 oznaczona jest na załącz-
niku graficznym, stanowiącym załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3
Przedmiotem sporządzania zmiany pla-
nu jest określenie nowych minimal-
nych wskaźników zaspokojenia potrzeb 
parkingowych na terenach zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.

§ 4
Ustalenia zmiany planu obejmować będą 
zakres wynikający z treści art. 15 ust. 2 
pkt 6 i 10 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

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

 w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gmi-
ny Ożarów Mazowiecki dla obszaru: 
Umiastów–Kaputy–Kręczki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przystąpić do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ożarów Mazo-
wiecki dla obszaru: Umiastów-Kaputy 
-Kręczki, zwanego dalej planem, uchwa-
lonego uchwałą Nr 64/07 Rady Miejs-
kiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
27 marca 2007 r. opublikowaną w Dz. 

Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 166, 
poz. 4496 z dnia 23 sierpnia 2007 r.

§ 2
Granica obszaru objętego projektem 
zmiany planu określa się w załączni-
ku graficznym stanowiącym integralną 
część niniejszej uchwały. 

§ 3
1. Przedmiotem zmiany planu jest do-
puszczenie realizacji zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, usług towarzy-
szących, dróg publicznych i infrastruktury 
technicznej.
2. Ustalenia planu obejmować będą 
zakres wynikający z treści art. 15 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

 w sprawie: uchwalenia programu 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2008 rok

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się na 2008 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.

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

Program współpracy Gminy Ożarów 
Mazowiecki z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2008.

§ 1
1. Priorytetem Gminy Ożarów Mazo-
wiecki jest jak najlepsze zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą 
tworzą mieszkańcy Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki.
2. Program współpracy dotyczy pod-
miotów, o których mowa w § 3, z wy-
łączeniem podmiotów określonych § 4 
„Wieloletniego programu ...” (Uchwała 
Rady Miejskiej Nr 359/05 z 29 listopada 

2005 r.), prowadzących działalność pożyt-
ku publicznego na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki lub na rzecz jej mieszkańców 
(bez względu na siedzibę).
3. Program współpracy Gminy Ożarów 
Mazowiecki z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego stanowi 
element polityki społeczno – finansowej 
gminy oraz realizację zapisów Wieloletnie-
go programu współpracy Gminy Ożarów 
Mazowiecki z organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

§ 2
1.Obszar współpracy Gminy Ożarów 
Mazowiecki z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego obej-
muje zadania publiczne, o których mowa 
w art. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.
2. Przedmiotem współpracy może być 
każde przedsięwzięcie (program, projekt 
...) zaliczane do zadań własnych Gminy, 
co do którego obie strony wyrażą wolę 
współpracy.
3. W 2008 roku wspierane będzie w 
szczególności rozwijanie i upowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu, w tym: 
szkolenie dzieci i młodzieży, popularyzo-
wanie sportu poprzez organizowanie ma-
sowych imprez sportowo-rekreacyjnych, 
rozgrywek sportowych z udziałem dzieci 
i młodzieży w różnych grupach wieko-
wych, oraz działania na rzecz integracji 
i zwiększenia uczestnictwa osób niepeł-
nosprawnych w życiu społecznym.
4. Zadaniami Programu na rok 2008 są 
w szczególności:
1) promocja sportu i szkolenie dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, 
organizowanie obozów i imprez sporto-
wych w niżej wymienionych sekcjach:
- piłka nożna                  
- tenis ziemny                 
- tenis stołowy                  
- pływanie    
- łucznictwo
2) działania na rzecz integracji i zwięk-
szenia uczestnictwa osób niepełno-
sprawnych w życiu społecznym.
                      

§ 3
Współpraca będzie realizowana po-
przez:
1) wspieranie realizacji zadań publicz-
nych, w szczególności poprzez udziela-
nie przez Gminę dotacji w celu dofinan-
sowania ich realizacji,
2) umożliwienie realizacji zadań pu-
blicznych na terenie gminnych obiektów 
sportowych i kulturalnych (stadionu, bo-
isk, Domu Kultury,  obiektów GOSiR).

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

U C H W A Ł A Nr 122/07

U C H W A Ł A Nr 123/07

U C H W A Ł A Nr 124/07
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z pracy rady miejskiej 

§ 4
1. Podstawowym trybem przekazywania 
środków finansowych organizacjom po-
zarządowym na zadania, o których mowa  
w § 1 ust. 4 jest otwarty konkurs ofert.
2. W przypadkach wskazanych przez 
ustawę dopuszczalne jest stosowanie 
innego trybu.
3. Konkursy na realizacje zadań publicz-
nych w roku 2008 będą ogłoszone po 
uchwaleniu przez Radę Miejską budżetu 
na 2008 r. lub po przedstawieniu projek-
tu budżetu.

§ 5
Wykaz zadań Gminy przeznaczonych do 
realizacji poprzez ich zlecanie organiza-
cjom pozarządowym i innym podmio-
tom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego oraz wysokość środków 
przewidzianych na realizację tych zadań 
programowych zostanie określona w 
uchwale budżetowej Gminy na 2008 rok.
 

§ 6
Celem wydzielenia środków finansowych 
w uchwale budżetowej na rok 2009 or-
ganizacje pozarządowe oraz podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o pożytku publicznym i o wolontariacie 
winny złożyć do 15 września 2008 r. pro-
pozycje zadań na kolejny rok.

§ 7
Wzory dokumentów związanych z reali-
zacją Programu określa Rozporządze-
nie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie za-
dania publicznego i wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, 
poz. 2207)

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zwiększyć dochody gminy o kwotę 
252.914 zł w pełnej szczegółowości kla-
syfikacji budżetowej zgodnie z Załączni-
kiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
wielkość 60.678.739 zł.

§ 2
Zmniejszyć wydatki o kwotę 366.000 zł.
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę                                                                 
618.914 zł w pełnej szczegółowości kla-
syfikacji budżetowej zgodnie z Załączni-
kiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 64.126.722 zł.

§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 

3.447.983 zł zostanie  pokryty przycho-
dami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środ-
ków pieniężnych na rachunku bieżącym  
budżetu gminy, w tym wynikających z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-
głych w kwocie - 1.232.353 zł 
- zaciąganych kredytów w kwocie -  
2.215.630 zł.

 w sprawie: podatku od nieruchomo-
ści na terenie Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki na rok 2008.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące stawki podatku 
od nieruchomości: 
1. od 1 m2 powierzchni użytkowej bu-
dynków mieszkalnych lub ich części           
0,52 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 obrotukwalifikowanym materia-
łem 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 4 zł
6. od budowli 2 % ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 
3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych
7. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 0,65 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 0,20 zł od 1 m2 
powierzchnI.

 w sprawie: obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla celów podatku rolnego 
na rok 2008.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Średnią cenę skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2007 r. określo-
ną w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2007r. (M.P. Nr 77, poz. 831) 
obniża się z kwoty 58,29 zł za 1 dt do 
kwoty 30,00 zł za 1 dt.
Cena ta stanowi podstawę obliczenia 
podatku rolnego na obszarze Gminy w 
roku podatkowym 2008.

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

§ 3
Z dniem 1 stycznia 2008r. traci moc 
Uchwała Nr 11/06 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grud-
nia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta dla celów podatku rol-
nego na rok 2007. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowiec-
kiego.

§ 5
Uchwała ma zastosowanie do podatku 
należnego za 2008r

 w sprawie: zarządzenia poboru po-
datków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodze-
nia za inkaso oraz wyznaczenia ter-
minu 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 zobowią-
zani do wpłaty do budżetu Gminy zain-
kasowanych należności podatkowych 
określonych w § 1 w następujących ter-
minach:
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 
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pracy, za ostatni dzień terminu uważa 
się następny dzień po dniu lub dniach 
wolnych od pracy.

§ 4
Inkasentom przysługuje wynagrodze-
nie w postaci prowizji w wysokości 12% 
sumy zainkasowanego i wpłaconego do 
budżetu Gminy podatku.

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

 w sprawie: opłaty od posiadania 
psów na terenie Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki  w roku 2008.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się opłatę od posiadania psów, 
w wysokości 35 zł od jednego psa.

§ 2
Opłatę należy wnosić z góry bez we-
zwania do kasy urzędu lub na rachunek 
bankowy budżetu gminy w: PKO BP S.A. 
XVIII Oddział Warszawa Nr 31 1020 
1185 0000 4102 0019 1726 do dnia 31 
marca każdego roku podatkowego lub w 
ciągu czternastu dni od daty wejścia w  
posiadanie psa.

 w sprawie: określenia wysokości 
stawek podatku od środków transpor-
towych i zwolnień w tym podatku na 
terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki na rok 2008.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek podatku 
od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej pojazdu 
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony  do 5,5 ton włącznie  
- 324,00
b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie     
- 460,00
c) powyżej 9,0 ton, a niższej niż 12,0 
ton - 550,00
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 balasto-

wych przystosowanych do używania-
łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej i wyższej niż 3,5 tony, 
a niższej niż 12,0 ton bez względu na ro-
dzaj zawieszenia i liczbę osi :
a) od 3,5 tony do 7,0 ton włącznie - 
460,00
b) powyżej 7,0 ton, a niższej niż 12,0 
ton - 550,00
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 dopusz-
czalną masę całkowitą równą lub wyż-
szą niż 7,0 ton, a niższą niż 12,0 ton, z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika  podatku rolnego:
a. równa lub wyższą niż 7,0 ton, a niż-
sza niż 9,5 tony - 166,00
b. równa lub wyższa niż 9,5 tony, a niż-
szą niż 12,0 ton - 194,00
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą równą lub wyższą 
niż 12,0 ton, z uwzględnieniem rodza-
ju zawieszenia i liczby osi z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego wg stawek określonych 
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały  
7. Od autobusów w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 500,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 
1000,00.
Traci moc Uchwała Nr 10/06 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
14 grudnia 2006 r w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków 
transportowych i zwolnień w tym podat-
ku na terenie Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki na rok 2007.

 w sprawie: zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
Nr 95/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w 
sprawie powołania jednostki budżeto-
wej pod nazwą „Energetyka Ożarów 
Mazowiecki”

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W tytułowej uchwale wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1. Podstawa prawna otrzymuje brzmienie:
„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i pkt 9 
lit. h) ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) 

oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 169 poz. 1420 ze zm.),”
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań „Energetyki Ożarów Mazo-
wiecki” należy wykonywanie obowiąz-
ków przedsiębiorstwa wodno-kanali-
zacyjnego, w szczególności na terenie 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.”
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Energetyce Ożarów Mazowiecki” na-
daje się statut, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.”

§ 2
Dodaje się § 4 w brzmieniu:
„Energetyce Ożarów Mazowiecki” po-
wierza się w zarząd mienie, którego 
szczegółowy wykaz, w formie protokołu 
komisji inwentaryzacyjnej, zostanie spo-
rządzony w terminie nie później niż do 
15 grudnia 2007 r.”.

§ 3
Dodaje się § 5 w brzmieniu:
1. Siedzibą „Energetyki Ożarów Mazo-
wiecki” jest Miasto Ożarów Mazowiecki 
pod adresem przy ul. Poznańskiej 129/133.
2. „Energetyka Ożarów Mazowiecki” roz-
poczyna swoją działalność z dniem 
1 stycznia 2008 r.”.

 w sprawie: ustalenia cen i stawek 
opłat w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące stawki i opłaty 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków:
1. Opłata za 1 m3 dostarczonej wody:
a) I taryfowa grupa odbiorców – gospo-
darstwa domowe i użyteczności publicznej
- cena za m3 dostarczonej wody 1,86 zł 
plus VAT 
- stawka opłaty abonamentowej na m-c 
1,50 zł plus VAT za wodomierz
b) II taryfowa grupa odbiorców – gospo-
darstwa domowe i użyteczności publicz-
nej korzystający z podliczników 
- cena za m3 dostarczonej wody 3,86 zł 
plus VAT
c) III taryfowa grupa odbiorców – prze-
mysł (zakłady produkcyjno-usługowe,  
handel, gastronomia i inne) 
- cena za m3 dostarczonej wody 3,17 zł 
plus VAT
- stawka opłaty abonamentowej na m-c 
9,00 zł plus VAT za wodomierz
d) IV taryfowa grupa odbiorców – hurt 
(dostawa wody poza obszar gminy)
- cena za m3 dostarczonej wody 3,19 zł 
plus VAT

U C H W A Ł A Nr 130/07
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2. Opłata za 1 m3 odprowadzenia ścieków: 
a) I taryfowa grupa odbiorców - gospo-
darstwa domowe i użyteczności publicz-
nej
- cena m3 odprowadzonych ścieków 
4,20 zł plus VAT
b) II taryfowa grupa odbiorców – prze-
mysł (zakłady produkcyjno-usługowe, 
handel, gastronomia i inne)
- cena m3 odprowadzonych ścieków 
5,69 zł plus VAT
3. Stawka opłaty abonamentowej w wy-
sokości 8,61 zł plus VAT za wodomierz 
na miesiąc, która jest wprowadzona w 
okresie wskazanym w Zarządzeniu Bur-
mistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki w przypadku wystąpienia deficytu 
wody na ujęciach. Stawka opłaty abo-
namentowej dotyczy odbiorców korzy-
stających z usług wodociągowo-kana-
lizacyjnych zużywających więcej wody 
niż wynika to z umów i obowiązujących 
przepisów prawa w okresie ustalonym 
w/w zarządzeniem Burmistrza Miasta i 
Gminy.

§ 2
Stawki i opłaty określone niniejszą 
uchwałą obowiązują od dnia 1 stycznia 
2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. 

 w sprawie: zmiany uchwały Nr 34/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie 
ustalenia stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku podziału.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W § 1 ust 1 zmienia się w następujący 
sposób: w miejsce 40% wpisuje się 30%.

§ 2
W pozostałym zakresie uchwałę pozo-
stawia się bez zmian

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
22 października 2007 r.

 w sprawie: udzielenia bonifikaty od 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy dla Spółdzielni 
Mieszkaniowych.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Udziela się bonifikaty w wysokości 95% 
od opłaty z tytułu przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego nierucho-
mości w prawo własności nieruchomości 

stanowiących własność Gminy dla Spół-
dzielni Mieszkaniowych:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ożarów” w 
Ożarowie Mazowieckim
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-
-Własnościowa Duchnice w Duchnicach
- Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Płochocin” w Płochocinie

 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
drogi w Ożarowie Mazowieckim

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 
działki ew.nr 90/8 o powierzchni 532 m2 
obręb. 01, położonej w Ożarowie Mazo-
wieckim stanowiącej drogę.

 w sprawie: wyrażenia zgody na od-
stąpienie od obowiązku przetargowe-
go trybu zawarcia umów dzierżawy na 
czas nieokreślony na rzecz dotych-
czasowych dzierżawców.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umów dzierżawy na czas nieokreślo-
ny, dla następujących działek:
-dz. ew. nr 60 o pow.0,53 ha położona 
we wsi Pogroszew
-dz. ew. nr 61 o pow.0,54 ha położona 
we wsi Pogroszew
-część dz. ew. nr 1 o pow.30 m2 położo-
nej w obr. 09 miasto Ożarów Mazowiecki 

 w sprawie: ustanowienia nieodpłat-
nego użytkowania pasa gruntu na 
rzecz Zakładu Energetycznego War-
szawa-Teren Spółka Akcyjna w War-
szawie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na ustanowienie na nie-
ruchomości, będącej własnością Gminy 
Ożarów Mazowiecki położonej we wsi 
Ożarów stanowiącą działkę ew. nr 125/3 
o pow.1,47 ha, nieodpłatnego użytkowa-
nia na czas nieokreślony na rzecz Za-
kładu Energetycznego Warszawa Teren 
Spółka Akcyjna w Warszawie z siedzibą 
w Warszawie i ich następców prawnych, 
ograniczając jego wykonanie do pasa 
gruntu szerokości 2 m polegające 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-
wrócenia terenu do stanu pierwotnego 
na koszt własny użytkownika jak również 
prawem przesyłu energii.

 w sprawie: zmiany uchwały nr 108/07 
Rady Miejskiej z dnia 24 października 
2007 r. w sprawie procedury uchwa-
lania budżetu oraz rodzaju i szczegó-
łowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W § 4. Uchwały Nr 108/07 z dnia 24 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie procedury 
uchwalania budżetu oraz szczegółowo-
ści materiałów  informacyjnych towarzy-
szących projektowi budżetu wprowadza 
się następujące zmiany:
1. ust.1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „wy-
datki na programy i projekty realizowane 
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych, w czę-
ści związanej z realizacją zadań gminy.”
2. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „w uchwa-
le budżetowej gminy określa się także 
dochody z tytułu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych i wy-
datki na realizację zadań określonych w 
Gminnym Programie Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii.”

 w sprawie: nadania Regulaminu po-
rządkowego targowiska miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 
Strażackiej 7

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Targowisku miejskiemu w Ożaro-
wie Mazowieckim przy ul. Strażackiej 
7 nadaje się Regulamin porządkowy, 
w brzmieniu określonym w Załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan sytuacyjny targowiska miej-
skiego w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Strażackiej 7, z podziałem na sektory 
i stanowiska handlowe, stanowi Załącz-
nik Nr 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy, zobowiązując do 
wywieszenia uchwały wraz z załączni-
kami na terenie targowiska w widocznym 
miejscu.
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REGULAMIN PORZĄDKOWY TARGO-
WISKA MIEJSKIEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1) Właścicielem Targowiska Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Stra-
żackiej 7 (nr działki 15 obręb 09 Ożarów 
Mazowiecki) zwanym dalej „targowi-
skiem” jest Gmina Ożarów Mazowiecki.
2) Odpowiedzialność za stan sanitarny, 
porządek, bezpieczeństwo, prawidło-
wość prowadzenia handlu i funkcjono-
wania targowiska ponosi Dyrektor Za-
kładu Usług Komunalnych w Ożarowie 
Mazowieckim będący administratorem 
terenu.
3) Targowisko czynne jest codziennie 
od poniedziałku do soboty w godzinach 
5.00–18.00.
4) Targowisko przeznaczone jest na 
działalność handlową.
5) W godzinach 5.00-7.00 dozwolony 
jest wjazd na teren targowiska samocho-
dami przez osoby handlujące, celem do-
starczenia towaru na swoje stanowiska 
handlowe.
6) Na placu targowym znajdują się 
kontenery przeznaczone do gromadze-
nia odpadów oraz ogólnodostępne po-
mieszczenia sanitarne, w tym toalety i 
umywalki dostępne w godzinach funk-
cjonowania targowiska.

§2
Uprawnionymi do prowadzenia handlu 
na targowisku są:
1) Przedsiębiorcy prowadzący działal-
ność gospodarczą w zakresie handlu,
2) Posiadacze gospodarstw rolnych, 
działek przydomowych oraz ogródków 
działkowych,
3) Osoby posiadające uprawnienia do 
wykonywania rzemiosła lub trudniące 
się wytwórczością ludową bądź arty-
styczną,
4) Osoby nie prowadzące stale i zawo-
dowo działalności gospodarczej w za-
kresie handlu, sprzedające przedmioty 
używane nie wyłączone z obrotu towa-
rowego,
5) Osoby sprzedające produkty pocho-
dzenia leśnego.

§3
1) Podmioty prowadzące działalność 
na terenie targowiska zobowiązane są:
a. do posiadania aktualnych dokumen-
tów potwierdzających tożsamość oraz 
innych dokumentów umożliwiających 
określenie legalności ich działalności 
handlowej,
b. do przestrzegania niniejszego re-
gulaminu, innych przepisów prawnych 
regulujących zakres prowadzonej dzia-
łalności, a także przepisów: sanitarnych, 
pożarowych, BHP i porządkowych oraz 

do zachowania ogólnie przyjętych norm 
współżycia społecznego,
c. do utrzymania czystości i porządku 
w obrębie swojego stanowiska handlo-
wego.
d. we własnym zakresie i na swój koszt 
do zabezpieczenia swojego obiektu 
handlowego, stoiska przed kradzieżą, 
włamaniem lub innymi zdarzeniami lo-
sowymi. Są również zobowiązani do po-
dejmowania natychmiastowych działań 
w okresie zimowym w zakresie skutków 
zalegania śniegu i lodu na dachu, a w ra-
zie stwierdzenia zagrożenia podjąć wła-
ściwe kroki celem uniknięcia katastrofy 
budowlanej,
e. w zakresie objętym niniejszym regu-
laminem do podporządkowywania się 
poleceniom służb wymienionych w §9,
f. do zabezpieczenia użytkowanego 
obiektu przed zagrożeniem pożarowym 
i ponoszą całkowitą odpowiedzialność 
za naruszenie przepisów przeciwpoża-
rowych, a także są zobowiązane do za-
poznania swoich pracowników lub inne 
osoby współpracujące z nimi przy wyko-
nywaniu działalności na terenie targowi-
ska z przepisami p.poż. i regulaminem 
targowiska w zakresie ochrony p.poż..
2) Wszystkie osoby znajdujące się na 
terenie targowiska obowiązuje zakaz 
wnoszenia i wwożenia rzeczy lub przed-
miotów mogących stanowić zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi.
3) Podmiotom prowadzącym działal-
ność na terenie targowiska zabrania się 
posiadania, instalowania i używania butli 
gazowych, chyba że zarządzający – ad-
ministrator placu targowego postanowi 
inaczej.

II. SPRZEDAŻ TOWARÓW NA PLACU 
TARGOWYM

§4
Zabrania się dokonywania handlu (na-
wet w przypadku doraźnej sprzedaży) 
na jezdniach, chodnikach, przejściach 
dla pieszych lub w sposób utrudniający 
ruch.

§5
1) Na placu targowym zabrania się 
sprzedaży i dystrybucji lub rozpowszech-
niania w jakiejkolwiek formie następują-
cych towarów:
a) środków odurzających lub psycho-
tropowych,
b) napojów alkoholowych,
c) spirytusu /denaturatu/ skażonego, 
nafty i benzyny,
d) substancji trujących, środków leczni-
czych, środków spożywczych przetermi-
nowanych i zepsutych, szkodliwych dla 
zdrowia ludzkiego,
e) środków ochrony roślin
f) żywych zwierząt (w tym ptactwa),
g) mięsa z uboju gospodarczego

h) filmów na kasetach video,
i) kamieni i metali szlachetnych oraz 
wykonywanych z nich wyrobów bez wy-
maganej cechy probierczej,
j) zagranicznych banknotów i monet 
będących w obiegu w danym kraju (z wy-
jątkiem oficjalnie działających kantorów 
wymiany walut),
k) papierów wartościowych,
l) broni palnej, pneumatycznej i białej, 
przedmiotów do miotania chemicznych 
środków obezwładniających oraz słu-
żących do odstrzeliwania amunicji alar-
mowej, sygnałowej przeznaczonych do 
obezwładniania osób za pomocą ładun-
ków lub innych środków energii, amuni-
cji, materiałów wybuchowych oraz arty-
kułów pirotechnicznych,
m) przedmiotów ekwipunku wojskowego,
n) przedmiotów pochodzących z prze-
stępstwa lub wykroczenia,
o)  innych artykułów, produktów i przed-
miotów, których sprzedaż jest zabronio-
na na podstawie odrębnych przepisów.
2) Grzyby surowe dziko rosnące za-
kwalifikowane do sprzedaży przez kla-
syfikatora – wolno sprzedawać pod 
warunkiem umieszczenia informacji ga-
tunku grzybów, miejscu ich pochodzenia 
(lasu, terenu) oraz nazwiska i adresu 
sprzedawcy.

§6
Sprzedaż, dystrybucja lub rozpowszech-
nianie w jakiejkolwiek formie towaru ob-
jętego zakazem o którym mowa w §5, 
zostanie wstrzymana przez upoważnio-
ną przez właściciela targowiska osobę, 
która jest zobowiązana niezwłocznie 
powiadomić odpowiednio według wła-
ściwości:
- Komendę Powiatową Policji w Starych 
Babicach – telefon 0 (22) 722-99-97,
- Powiatowego Inspektora Weterynarii w 
Powiecie Warszawskim Zachodnim – te-
lefon 0 (22) 733-72-90 ,
- Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim – telefon 0 (22) 733-73-36.

§7
1) Do ważenia lub mierzenia towarów 
mogą być używane wyłącznie narzędzia 
pomiarowe dostosowane do jednostek 
miar obowiązujących w obrocie towaro-
wym /metr, kilogram, litr i ich pochodne/.
2) Narzędzia pomiarowe używane na 
terenie targowiska powinny mieć ważną 
cechę legalizacyjną oraz powinny być 
ustawione lub użytkowane w ten sposób, 
aby kupujący mieli możliwość stwierdze-
nia prawidłowości i rzetelności ważenia 
oraz mierzenia.
3) Osoba prowadząca handel na terenie 
targowiska jest zobowiązana uwidocznić 
na towarach wystawionych do sprzeda-
ży ceny, w sposób zapewniający prostą 
informację o ich wysokościach.
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z  pracy rady miejskiej

III. OPŁATY

§8
1) Od osób prowadzących sprzedaż 
na terenie targowiska pobiera się opła-
tę targową dzienną za pośrednictwem 
inkasenta, według stawek zgodnych z 
aktualnie obowiązującą Uchwałą Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
2) Wysokość opłat, o których mowa w 
ust. 1, jest podana do wiadomości na ta-
blicy ogłoszeń.
3) Opłatę targową pobiera się nieza-
leżnie od należności przewidzianych w 
odrębnych przepisach za korzystanie z 
innych usług świadczonych przez zarzą-
dzającego targowiskiem.

IV. KONTROLE

§9
1) Do dokonywania w imieniu Gminy 
Ożarów Mazowiecki kontroli przestrze-
gania postanowień niniejszego regu-
laminu oraz do dokonywania kontroli 
bloczków opłaty targowej mają prawo:
a) pracownicy Urządu Miasta i Gminy 
w Ożarowie Mazowieckim upoważnieni 
przez Burmistrza Ożarowa Mazowiec-
kiego
b) Straż Miejska w Ożarowie Mazo-
wieckim,
c) Pracownicy Zakładu Usług Komunal-
nych upoważnieni przez Dyrektora ZUK
posiadający stosowne zaświadczenie 
lub legitymację.
2) Na żądanie kontrolującego, sprzeda-
jący ma obowiązek okazać bloczek.
3) Za brak ważnego bloczka uważa 
się bloczek ze skasowaną inną datą niż 
dzień sprzedaży, bloczek z mniejszym 
od obowiązującego nominałem lub in-
nym niż na ustalonym blankiecie.
4) Na każde żądanie przedstawicieli 
właściwych organów upoważnionych do 
kontroli na mocy szczególnych przepi-
sów oraz podmiotów określonych w pkt. 
1) osoby dokonujące sprzedaży winny 
okazać dokumenty upoważniające do 
prowadzenia działalności handlowej 

oraz zajmowania konkretnego stanowi-
ska handlowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10
1) Na placu targowym zabrania się:
a) wprowadzać do obrotu handlowego 
towarów, którymi obrót jest zabroniony,
b) spożywania alkoholu,
c) zanieczyszczania terenu placu tar-
gowego i niszczenia urządzeń wyposa-
żenia placu,
d) organizowania gier hazardowych 
oraz sprzedaży towarów w drodze pu-
blicznych losowań i przetargów,
e) reklamy wyrobów tytoniowych i alko-
holu
2) Osoby dokonujące handlu na tar-
gowisku winny utrzymywać czystość w 
miejscu handlu i wokół niego oraz gro-
madzić odpady na swoim stanowisku 
handlowym, a po skończonym handlu 
usuwać je w miejsce do tego przezna-
czone.
3) Umieszczanie reklam na placu targo-
wym jest dozwolone po uzyskaniu sto-
sownej zgody właściciela i zarządzające-
go placem targowym oraz po uprzednim 
uiszczeniu opłat wynikających z tego ty-
tułu ustalonych przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki w drodze 
zarządzenia.
4) Osoby winne naruszeń niniejsze-
go regulaminu podlegają odpowiednim 
przepisom karno-administracyjnym, w 
tym także mogą być usunięte z placu 
targowego w trybie natychmiastowym i 
nie dopuszczone do handlu na nim przez 
okres do jednego roku włącznie.
5) Osoby, które dopuszczą się zniszcze-
nia mienia właściciela placu targowego, 
poza odpowiedzialnością karno-admini-
stracyjną, zobowiązane są do naprawie-
nia szkody w pełnej wysokości.
6) W sytuacjach nagłych zdarzeń loso-
wych, klęsk żywiołowych, zagrożenia 
życia lub zdrowia ludzi, i w każdej innej 
uzasadnionej sytuacji właściciel lub ad-
ministrator targowiska jest upoważniony 

do zawieszenia działalności placu targo-
wego. Zawieszenie działalności targowi-
ska może być częściowe lub całkowite.

 w sprawie: opłaty targowej na terenie 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 
31 grudnia 2008 roku.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1) Ustala się następującą wysokość 
dziennych stawek opłaty targowej za 1 
metr bieżący placu mierzonego wzdłuż 
krawędzi alei targowej do głębokości 3 m:
a) przy sprzedaży warzyw, owoców i 
świeżych kwiatów  – 4,00 zł
b) przy sprzedaży pozostałych artyku-
łów – 6,00 zł
c) w przypadku jednoczesnej sprzeda-
ży na jednym stoisku artykułów określo-
nych w pkt. 1) lit. a) i b) – 6,00 zł
2) Ustala się następującą wysokość 
dziennych stawek opłaty targowej przy 
sprzedaży:
a) z ręki lub koszyka - 5,00 zł
b) z pojazdu o ładowności do 3,5 tony 
- 20,00 zł. 

§ 2
1. Zarządza się pobór opłaty targowej 
w drodze inkasa.
2. Opłatę wnosi się na żądanie inka-
senta.
3. Jako inkasenta opłaty targowej usta-
nawia się jednostkę organizacyjną Gmi-
ny – Zakład Usług Komunalnych w Oża-
rowie Mazowieckim.
4. Za pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa inkasentowi przysługuje wyna-
grodzenie w wysokości 30% kwoty zain-
kasowanej opłaty.

Pełna treść uchwał oraz załączników 
do wglądu w UMIG w Ożarowie Maz., 
ul. Kolejowa 2, pok. 101 lub na stronie 
www.bip.ozarow-mazowiecki.pl

U C H W A Ł A Nr 140/07

W Y M I E Ń  D O W Ó D
 Od 2001 roku trwa wymiana książeczkowych dowodów osobistych na nowe dowody. Proces wymiany książeczkowych dowodów 
osobistych kończy się 31 grudnia 2007 r., co oznacza, że z dniem 1 stycznia 2008 r. stary dowód osobisty traci ważność.
 Wszyscy Ci, którzy nie wymienią do tego czasu książeczkowych dowodów osobistych na nowe dowody osobiste nie będą 
mogli m.in.: załatwić formalności w urzędach, wypłacić pieniędzy z banku, wziąć kredytu bankowego, odebrać listu poleconego 
z urzędu pocztowego.
 Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim w pokoju 
110 (I piętro), w godz.: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy, adres: 
www.ozarow-mazowiecki.pl. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy załączyć: dwie aktualne, jednakowe, wyraźne 
fotografie o wymiarach 35mm x 45mm (w zakładzie fotograficznym wskazać, że zdjęcie do dowodu osobistego), odpis skrócony 
aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński, odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją 
o aktualnie używanym nazwisku, dotychczasowy dowód osobisty.
 Jednocześnie informuję, że w kwestii wydania nowego dowodu osobistego udzielimy pomocy mieszkańcom niepełnospraw-
nym oraz w podeszłym wieku (Naczelnik Wydział Spraw Obywatelskich Iwona Rosłon, tel. 022 722 22 07, wew. 218).
 Proszę o nie odkładanie wymiany dowodu osobistego na później, ponieważ z każdym dniem kolejka w Urzędzie w tej sprawie 
wydłuża się.

Burmistrz Kazimierz Stachurski
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z życia gminy

 Zbliża się koniec roku, czekają nas, 
wciąż dla wielu ludzi, najpiękniejsze 
święta a dla wielu innych – czas refleksji 
i podsumowań swoich dokonań w ciągu 
umykającego roku.
 Ja chciałabym powiedzieć, że ten rok 
w Bibliotece był bardzo owocny. Zorga-
nizowaliśmy ciekawe zajęcia bibliotecz-
ne dla dzieci ze świetlicy. Przedszkolaki 
miały okazję spotkać się z żywym poetą, 
panią Alicją Patey-Grabowską i wspólnie 
z nią tworzyć wierszyki. Gościliśmy profe-
sjonalną wystawę z Fundacji Polsko-Nie-
mieckie Pojednanie, którą obejrzeli wszy-
scy uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
i z Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim, 
a także przedstawiciele naszego samo-
rządu (zdjęcia z wernisażu na stronie www 
Biblioteki dzięki uprzejmości pana Jerzego 
Jankowskiego, Gospodarczo-Społeczny 
PORTALiK Sympatyków Miasta i Gminy 
Ożarów- www.Ozarow.Maz.pl)
 Kilkakrotnie uczestniczyliśmy w akcji 
bookcrosingu czyli „przeczytaj i podaj da-
lej” oraz już tradycyjnie w kampanii „Cała 
Polska czyta dzieciom”.
 Bardzo ważnym wydarzeniem w Bi-
bliotece było zorganizowanie spotkania 
autorskiego z panem Stefanem Lewan-
dowskim, autorem wydanej z okazji 
40-lecia praw miejskich Ożarowa Ma-
zowieckiego monografii „Dzieje Ziemi 
Ożarowskiej” oraz uczestnictwo w orga-
nizacji Turnieju Wiedzy o Naszej Małej 
Ojczyźnie – Mieście i Gminie Ożarów 
Mazowiecki. Wzięło w nim udział ponad 
tysiąc uczniów ze szkól gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu naszej 
gminy, a piętnastu zwycięzców elimina-
cji szkolnych zmagać się będzie w roz-
grywkach finałowych, które odbędą się 
14 grudnia o godzinie 17.00 w Domu Kul-
tury „Uśmiech”. I tu znów wymienię Go-
spodarczo-Społeczny PORTALiK Sym-
patyków Miasta i Gminy Ożarów, który 

bardzo czynnie współpracuje z nami 
w tym zakresie. Redaktor PORTALiKu, 
pan Wojciech Kudzia zrobił piękne zdję-
cia ze spotkania i napisał o tym bardzo 
interesujący artykuł wywołując wiele 
emocji wśród czytelników. Zaintereso-
wanych odsyłam na stronę www.Ozarow.
Maz,pl do artykułu pod tytułem „Dzieje 
ziemi ożarowskiej” z cyklu Historia-Miej-
sce. Autor zdjęć i artykułu chętnie dzieli 
się swoją pracą z innymi. Ja sama bardzo 
często korzystam z uprzejmości redakcji 
PORTALiKu i przytaczam ich zdjęcia, za-
pominając niestety o podaniu źródła, za 
co bardzo przepraszam, obiecuję popra-
wę, serdecznie dziękuję za współpracę 
i życzliwe udostępnianie materiałów. My-
ślę też, że warto tutaj dodać słów kilka 
o pracy obydwu redaktorów PORTALi-
KU, którzy – wzorem działaczy świato-
wych organizacji WATCH DOG pilnują 
przestrzegania prawa i reguł demokracji 
w naszej społeczności, za co należy im 
dziękować.
 Kolejnym znacznym osiągnięciem 
Biblioteki w tym roku jest zakupienie bli-
sko 900 nowych książek za kwotę blisko 
dziewiętnastu  tysięcy złotych. Z tych pie-
niędzy osiem  tysięcy złotych na zakup 
nowości wydawniczych Biblioteka otrzy-
mała w ramach Programu Operacyjnego 
„Promocja Czytelnictwa ”ogłoszonego 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

 Dzięki temu wzbogaciliśmy się o 
wartościowe pozycje informacyjne, hi-
storyczne, z zakresu prawa, psychologii, 
socjologii no i przede wszystkim literatury 
pięknej, która stanowi gros naszych zbio-
rów. 
 Wszystkie nowości są dostępne na 
specjalnym regale w Wypożyczalni, 

a Pani Halina Gąsławska, główne źródło 
wiedzy o nowościach w Bibliotece, chęt-
nie doradzi coś interesującego dla każ-
dego czytelnika. 
 Również w Oddziale dla Dzieci przy-
było wiele interesujących książek popu-
larno-naukowych, powieści i opowiadań 
oraz zabawnych wierszyków dla najmłod-
szych. Proszę pytać o te książki panią 
Irenę Schumacher, która jest alfą i ome-
gą w ożarowskiej bibliotece dla dzieci i na 
pewno zaproponuje coś ciekawego.
 Przy okazji zbliżających się świąt  
osobiście poleciłabym Państwa uwadze 
piękne wydawnictwo z serii „Ocalić od 
zapomnienia pod tytułem” „Polskie tra-
dycje i obyczaje rodzinne”, staranie pod 
względem edytorskim opracowany al-
bum przedstawiający obyczaje i obrzędy 
o bardzo starych rodowodach, zachowy-
wane powszechnie do końca XIX wieku 
i niekiedy jeszcze w pierwszych dziesię-
cioleciach wieku XX. Barbara Ogrodow-
ska, autorka książki pisze we wstępie: 
„Wielkie przemiany współczesne do-
konały przewrotu w różnych sferach 
życia, także w obyczajach rodzinnych 
i domowych. Wiele z nich należy już do 
przeszłości (…). Pamiętajmy jednak, że 
przez wieki wprowadzały ład w ludzkie 
życie i był to ład wartości, w którym dom, 
rodzina, małżeństwo, macierzyństwo, oj-
costwo, miłość rodzinna, rodzinne i spo-
łeczne autorytety, zasady współdziałania 
i współżycia, pełna szacunku pamięć 
o przeszłości i pamięć o tych, którzy ode-
szli otrzymywały należną im hierarchię 
i sankcje społeczną” 
 Życząc Państwu tego ładu warto-
ści, który przy okazji między innymi 
świąt wpajamy naszym dzieciom, za-
praszam do biblioteki po strawę du-
chową. 

Elżbieta Paderewska

Świąteczne podsumowania

 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Ośrodek Pomocy Społecznej mobilizuje wszystkie siły, żeby nasi 
klienci spędzili ten piękny czas godnie i w miarę dostatnio. Dlatego wypłaconych będzie więcej zasiłków, głów-
nie z przeznaczeniem na żywność. Jak co roku, Ośrodek zakupił artykuły spożywcze, z których w dwóch pa-
rafiach naszej gminy wykonane będą paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących (około 130 rodzin ). 
 W ramach środków finansowych Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Ośrodek 
zakupił artykuły spożywcze i wykonał paczki żywnościowe dla 60 rodzin – mieszkańców naszej gminy.
 Ośrodek współfinansował także zakup słodyczy  dla najmłodszych z okazji „Rozświecenia choinki”, które 
odbyło się 11 grudnia przed DK Uśmiech oraz organizację Wigilii dla kombatantów i ich rodzin. 

Zapraszamy wszystkie dzieci na imprezę choinkowo-noworoczną, która odbędzie się
12 stycznia 2008 roku o godz. 16.00 w sali widowiskowej DK Uśmiech.
Podobnie, jak w ubiegłym roku, będzie dużo atrakcji - Święty Mikołaj, Wróżka,
Czarodziej, konkursy, zabawy, niespodzianki.

Serdecznie zapraszamy! Życzymy dobrej zabawy!
       Bożena Wronikowska
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z życia szkół

b i bl ioteka w płochocin ie
„Do nauczania i uczenia się konieczne 
są trzy środki pomocnicze: po pierw-
sze książki, po drugie książki, po trze-
cie książki” (Stanisław Konarski)

 Dnia 22 października na całym świe-
cie wszystkie biblioteki szkolne obchodzi-
ły swoje święto - Międzynarodowy Dzień 
Bibliotek Szkolnych (International School 
Library Day). Organizatorem tego święta 
w skali międzynarodowej, od 1999 roku, 
jest Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Bibliotekarstwa Szkolnego. 
 Z tej okazji w bibliotece szkolnej Gim-
nazjum im. K.I.Gałczyńskiego w Płocho-
cinie po raz pierwszy odbyły się uro-
czystości promujące książkę i bibliote-
kę. Wyjątkowość tego dnia podkreślała 
dekoracja biblioteki i wystrój korytarzy 
szkolnych. Tegoroczne hasło święta, a 
zarazem temat przewodni brzmiał: „Ucze-
nie się: wspierane przez Twoją bibliotekę 
szkolną”. Podkreślało ono, jak ważną 
rolę w procesie edukacji spełniają biblio-
teki szkolne. 
 Ten wyjątkowy dzień był okazją, aby 
zainteresować uczniów, nauczycieli oraz 
środowisko lokalne działaniami bibliote-
ki. Jak mówił Jan Paweł II: „biblioteka jest 

instytucją, która samym swym istnieniem 
świadczy o rozwoju kultury. Jest ona 
bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez 
które człowiek wyraża swój zamysł twór-
czy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, 
a także umiejętność panowania nad so-
bą, osobistego poświęcenia, solidarności 
i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”.
 W przygotowania i organizację świę-
ta zaangażował sie zespół łączników 
bibliotecznych należących do Koła Przy-
jaciół Biblioteki pod opieką nauczycielki 
- bibliotekarki p. Beaty Paplińskiej, oraz 
Koła Teatralne pod opieką p. Beaty Za-
jączkowskiej i p. Aliny Dominiak. Prze-
prowadzono międzyszkolny konkurs na 
najładniejszą zakładkę do książki „Czy-
tanie idzie gładko z ciekawą zakładką”, 
w którym wzięli udział uczniowie Gimna-
zjum w Płochocinie, Szkoły Podstawo-
wej w Święcicach, Szkoły Podstawowej 
w Łomiankach, Gimnazjum im. Bohate-
rów Powstania Warszawskiego w Ożaro-
wie Mazowieckim, Liceum im. Unii Lubel-
skiej w Lublinie oraz młodzież z Niemiec 
(Bensheim) i Anglii (Lancaster). W ka-
tegorii szkolnej pierwsze miejsce zajęła 
Katarzyna Wall (Gimnazjum w Płocho-
cinie), zaś w międzyszkolnej pierwsze 
miejsce przypadło w udziale uczennicy 
Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim 
– Annie Radomskiej. Wszystkie nade-
słane zakładki do książek znalazły się na 
wystawie pokonkursowej. 
 W kolejnym konkursie na „Najcie-
kawszą recenzję książki” miejsce pierw-
sze zajęła uczennica klasy III gimnazjum 
w Płochocinie - Anna Usiądek.                     
 Rano do gimnazjum zawitały przed-
szkolaki z Przedszkola w Józefowie 

oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Płochocinie, na specjalnie dla nich 
przygotowane przedstawienie pt.”Jaś 
i Małgosia”. Wszyscy tryskali optymi-
zmem i dobrym humorem. Nastepnie 
uczniowie gimnazjum, nauczyciele oraz 
zaproszeni goście mieli okazję wysłucha-
nia apelu dotyczącego historii MDBSz, 
obejrzeli prezentację multimedialną na 
temat: ”Dzieje książki - jak to z książką 
było?”, a także przedstawienie pt. ”Ham-
let” w wersji kabaretowej.
 Po części oficjalnej pani dyrektor Re-
nata Król oraz pani Anna Buźniak (kie-
rownik Biblioteki Pedagogicznej im. KEN 
w Błoniu) dokonały pamiątkowego wpisu 
w kronice biblioteki szkolnej.
 Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkol-
nych, w naszym gimnazjum, upłynął w przy-
jaznej atmosferze i na stałe wpisze się do 
kalendarza imprez szkolnych. Przyjemna 
świąteczna atmosfera ułatwia życzliwe kon-
takty, pomaga tworzyć wizerunek bibliote-
ki, jako miejsca gościnnego, przyjaznego, 
ważnego i interesującego.

Beata Paplińska
nauczyciel-bibliotekarz

SUKCESY  SPORTOWE
 W ubiegłym roku szkolnym Gimna-
zjum im. Bohaterów Powstania War-
szawskiego w Ożarowie Mazowieckim  
zdobyło trzecie miejsce w ogólnej 
klasyfikacji sportowej powiatu war-
szawskiego zachodniego.
 W obecnym roku szkolnym, 
chcąc kontynuować dobrą passę, 
aktywnie uczestniczymy w zawo-
dach zgodnie z kalendarzem spor-
towych imprez.
 Rywalizację rozpoczęliśmy na 
jesieni w indywidualnych biegach 
przełajowych dziewcząt i chłopców. 
Z bardzo licznej grupy uczniów 
gimnazjum po przejściu szczebla 
gminnego, powiatowego i między-
powiatowego do ostatniego etapu, 
a mianowicie Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w indywidualnych 
biegach awansowali: Olszewska Joan-
na (1000 m), Frączak Sebastian (1500 
m), Łupiński Łukasz (1500 m). 
 W listopadzie reprezentacja szkoły 

w piłce koszykowej chłopców wygrała 
rywalizację ze szkołami w naszej gmi-
nie. Rozgrywki powiatowe odbyły się w 

Błoniu. Wygrywając z reprezentacją gim-
nazjum z Koczarg i gimnazjum z Dzieka-
nowa Leśnego zdobyliśmy złoty medal 

i awans do dalszych rozgrywek w Prusz-
kowie. 
 Awans do szczebla międzypowiato-

wego w piłce koszykowej chłopców 
nasi uczniowie wywalczyli po raz 
pierwszy w historii szkoły. 
 Sukcesy odnieśliśmy także w 
powiatowych mistrzostwach tenisa 
stołowego. Dziewczęta w składzie: 
Marta Banaśkiewicz i Dominika 
Nowosielska zdobyły srebrny me-
dal, zaś chłopcy: Jakub Bacha-
nek, Krzysztof Grzywacz i Kamil 
Gasik zdobyli złoto.
 W grudniu, jak co roku, na-
sza szkoła jest organizatorem po-
wiatowego turnieju piłki halowej 
chłopców. Nasi reprezentanci po 
zdecydowanych zwycięstwach w 

rywalizacji gminnej awansowali do roz-
grywek powiatowych i zajęli I miejsce.

Alicja Gerula - nauczyciel wych. fiz.

Zwycięska drużyna w nowych strojach sportowych 
ufundowanych przez Burmistrza K. Stachurskiego
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z życia gminy

Patryk Sadowski to młody, uzdolniony plastycznie 
mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego.  Patryk urodził 
się 28 października 1978 r. Po porodzie nastąpiło nie-
dotlenienie mózgu, czego następstwem było porażenie 
mózgowe pod postacią niedowładu prawej strony ciała. 
Jest człowiekiem bardzo skromnym. Od dziecka lubi ma-
lować, to jego życiowa pasja, ulubione zajęcie, któremu 
chętnie poświęca każdą wolną chwilę.
 Dzięki stypendium ufundowanemu przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Patryk od wrześ-

nia br. uczestniczy regularnie w zajęciach plastycznych. 
Bardzo chętnie rysuje w plenerze, szczególnie motywy 
ożarowskie, a w dżdżyste dni zasiada, aby malować i ry-
sować martwe natury i portrety.
 Mama Patryka ma nadzieję, że zajęcia plastyczne 
umożliwią mu w przyszłości zaistnienie w środowisku 
artystów-malarzy amatorów, a zdobyta wiedza i umiejęt-
ności pozwolą zdobyć dodatkowe środki na utrzymanie 
i rozwijanie swojej pasji.

Robert Sadowski – brat Patryka

  MŁODY, ZDOLNY OŻAROWIANIN….

OTWARTY   KONKURS   OFERT   NA   REALIZACJĘ   ZADAŃ
W  ZAKRESIE  UPOWSZECHNIANIA  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza

 otwarty konkurs ofert 
na zadania realizowane w 2008 roku przez organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Konkurs obejmuje zadania realizowane na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie:
      piłki nożnej – do 510 000 zł
      tenisa ziemnego – do 65 000 zł
      tenisa stołowego – do 55 000 zł
      łucznictwa – do 40 000 zł 
      pływania – do 150 000 zł

 Środki dla poszczególnych wybranych organizacji przekazane zostaną w formie dotacji na zasadach określonych 
w szczegółowych warunkach otwartego konkursu - regulaminie otwartego konkursu ofert, który stanowi załącznik 
do Uchwały Nr 359/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia wielo-
letniego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
 Zadania mają być realizowane sukcesywnie do 31.XII.2008 r. Pisemne, odrębne oferty na poszczególne zadania, 
na stosownych formularzach, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie do dnia  15.01.2008 r. do godz. 11.00 w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, Biuro Podawcze, I piętro , pok. 109. Oceny ofert dokona Komisja 
w terminie do dnia 22.01.2008 r.
 Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazo-
wieckim, ul. Kolejowa 2, pok. 209, tel. 722 22 07 wew. 228 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie inter-
netowej www.ozarow-mazowiecki.pl 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Kazimierz Stachurski
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o Unii słów kilka ...

 Grudzień już w pełni, okres bożona-
rodzeniowy zbliża się  coraz szybciej i 
każdego z nas zajmują  przygotowania 
świąteczne. Święta tuż tuż, a z nimi ich 
niesamowita magia. Spotkania rodzinne, 
dzielenie się opłatkiem, pasterka, cho-
inka i miejmy nadzieje śnieg na ulicach.  
Polska to kraj o bardzo bogatych trady-
cjach sięgających daleko wstecz. W ru-
bryce „Z Europą w tle” znajdą Państwo w 
tym miesiącu kilka słów o tym jak w róż-
nych krajach Unii spędza się ten bożona-
rodzeniowy czas. Przekazując najlepsze 
życzenia wesołych i pełnych rodzinnego 
ciepła świat zapraszam do lektury. 
 W wielu krajach Unii święta Bożego 
Narodzenia są jednym z ważniejszych 
wydarzeń roku - czasem niepowtarzal-
nym, pełnym radości, niosącym ciszę i 
skupienie. Nigdzie obyczaje świąteczne 
nie są szablonem - wszędzie są odrębne, 
bogate w tradycje i zwyczaje.
Austria 
 W zależności od regionu, w Austrii 
kultywowane są różne tradycje. W Wied-
niu na wigilijnym stole króluje karp, a w 
Karyntii - pieczona kaczka. 
 Najpopularniejsze jest zwyczajne cia-
sto: z mleka, mąki, soli, masła i miodu. 
Ma ono przynieść zdrowie w następnym 
roku. Do świątecznych przysmaków na-
leżą pierniki, wino z korzeniami, gorące 
kasztany i pieczone migdały. W zachod-
niej Austrii potrawy wigilijne podaje się 
na zimno. W Tyrolu, w każdy czwartek 
Adwentu, grupa wiernych chodzi od do-
mu do domu, śpiewając stare pieśni 
i składając życzenia na nadchodzący rok. 
W Wigilię, w małych tyrolskich miastecz-
kach mieszkańcy zbierają się na rynku 
i śpiewają kolędy.
 To właśnie w Austrii, w Oberndorf, 
małej wiosce koło Salzburga, w grudniu 
1818 roku powstała jedna z najpiękniej-
szych kolęd świata - „Cicha noc, święta 
noc”. Słowa napisał ksiądz Joseph Mohr, 
a muzykę - organista Franz Xavier Gru-
ber. 
 24 grudnia w alpejskich wioskach 

narciarze otwierają pasterkę uroczystą 
procesją z pochodniami wzdłuż stoku. 
 W Austrii znany jest obyczaj przygo-
towywania szopki, czyli figurek Świętej 
Rodziny i małego Jezusa. Z alpejskiego 
regionu Austrii pochodzą figurki jasełko-
we robione z drewna. 
 Z okresem bożonarodzeniowym zwią-
zany jest obyczaj organizowania jarmar-
ków. Powstają ogromne bazary zwane 
Chriskindlemarkt. Przy wtórze świątecz-
nej muzyki sprzedaje się figurki jaseł-
kowe, świąteczne regionalne wypieki, 
ozdoby choinkowe, itp.

Belgia 
 Czas świąteczny w Belgii daje o so-
bie znać widokiem rozświetlonych deko-
racjami witryn sklepowych i prywatnych 
domów. W miastach organizowane są 
przedświąteczne jarmarki, na których 
można kupić ozdoby choinkowe, różne 
rodzaje ciast i ciasteczek, a w powietrzu 
unosi się zapach grzanego wina i roz-
brzmiewa świąteczna muzyka.
 Wigilia jest okazją do rodzinnych 
spotkań. Zazwyczaj nie jest postna. Na 
bożonarodzeniowym stole w Belgii mogą 
się znaleźć zarówno ostrygi, homary, jak 
i indyk oraz baba z kremem mokka. Po 
pasterce jada się bouguettes, rodzaj ku-
tii z pęczakiem, a nie makiem, ponieważ 
mak jest tu karmą dla ptaków.
 Głównym daniem jest dziczyzna 
w sosie śliwkowym i sorbet. Belgowie 
nie jedzą ryb słodkowodnych, z wyjąt-
kiem pstrągów. Regionalną potrawą jest 
specjalnie przyrządzany pasztet mary-
nowany w winie z mnóstwem przypraw 
i ziół, podawany na ciepło bądź na go-
rąco. Świątecznym deserem jest Buche 
de Noël, rodzaj ciasta w kształcie pnia 
polanego czekoladą.
 W Wigilię, głównie dzieci, odwiedza 
Święty Mikołaj, który przed północą zo-
stawia dla nich prezenty pod choinką . 
 Belgowie świętują dzień Bożego 
Narodzenia (25 grudnia), natomiast 26 
grudnia jest normalnym dniem pracy.

Czechy
 Święta Bożego Narodzenia w Cze-
chach mają bogatą i długą tradycję. Wigi-
lia była zawsze powiązana z magicznymi 
wyobrażeniami i przesądami dotyczący-
mi całej rodziny. 
 Przez cały dzień wszyscy pościli, 
dzieci musiały pozostawać cały dzień 
w domu, a wieczorem nie wolno było 
odejść od stołu wigilijnego. Każdy przed-
miot w izbie w Wigilię miał swoje znacze-

nie. Pług pod stołem miał zapewnić do-
bry urodzaj w przyszłym roku, siedzącym 
przy stole - zdrowie i siłę. Łańcuch wokół 
nóg stołu wyobrażał krąg, który miał za-
pewnić jedność rodziny, ochronić przed 
wszelkim niebezpieczeństwem. Słoma 
na ziemi w magiczny sposób zapewniała 
urodzaj na polu i miała zaspokoić pra-
gnienie pomyślności i płodności. Płachta 
na stole była obdarzana magiczną mocą 
- rolnicy używali jej podczas zasiewów. 
Obecnie 24 grudnia jest w Czechach 
dniem wolnym od pracy.
 Wszystkie potrawy i płody rolne na 
stole wigilijnym w wyobrażeniach ludo-
wych miały w magiczny sposób zapewnić 
błogosławieństwo i wszelką pomyślność. 
Wszyscy obecni przed kolacją łamali się 
opłatkiem z miodem, aby rodzina pozo-
stała zgodna i trzymała się razem. Obfi-
tość roślin strączkowych, zbóż, czosnku 
i cebuli miała zapewnić dostatek i bogac-
two we wsi i w rodzinie. Chleb na stole 
oznaczał błogosławieństwo dla całej ro-
dziny.
 W dzisiejszych czasach najważniej-
szą potrawą wigilijną jest karp podawany 
z sałatką ziemniaczaną. Na deser podaje 
się kruche ciasteczka, pieczone osobi-
ście przez każdą panią domu. Ciastecz-
ka mają różne kształty i są bardzo ważną 
potrawą na czeskim wigilijnym stole. 
 Po kolacji dzieci dostają prezenty od 
Jezuska (a nie od Świętego Mikołaja). 
Również po kolacji wigilijnej zwyczajem 
było kolędowanie. 

Dania 
 Te święta mają w Danii całkowicie 
świecki charakter. Duńska choinka jest 
bardzo charakterystyczna: zdobią ją licz-
ne małe chorągiewki, Dannebrog. Naj-
ważniejszym punktem wigilijnego spo-
tkania jest obdarowywanie prezentami. 
Przynosi je Julemanden (Mikołaj). Na wi-
gilijnym stole koniecznie musi się znaleźć 
pieczona kaczka jako danie główne oraz 
deser - ryż z owocami i przyprawami. Do 
jednej z miseczek z tą potrawą wkłada 
się migdał, a ten, kto go znajdzie dostaje 
jeszcze jeden prezent.

Estonia 
 Święta Bożego Narodzenia - Jőulud 
- w Estonii są niezwykle ciekawe. Wie-
lokulturowość Estonii wiąże się z różno-
rodnością wyznań religijnych. Żyją tam 
luteranie, prawosławni, katolicy i ateiści. 
Wiele rodzin obchodzi święta dwukrotnie 
- w obrządku luterańskim i prawosław-
nym, obchodzonym dwa tygodnie póź-

                       Z EUROPĄ W TLE
Świąteczne tradycje w Unii Europejskiej…….
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święta w UE

niej. Luteranie i katolicy Wigilię obchodzą 
24 grudnia, a Boże Narodzenie 25 - 27 
grudnia, natomiast prawosławni 7 stycz-
nia obchodzą Wigilię, a Boże Narodzenie 
- 8-9 stycznia. 
 W dzień Wigilii Estończycy udają 
się na mszę. Przed wyjściem, zgodnie z 
tradycją, zażywają kąpieli w saunie. Po 
mszy czeka na nich odświętnie nakryty 
stół z jedzeniem i świecami. Na stole sta-
wia się dodatkowe nakrycie.
 W Wigilię pod choinką pojawiają się 
prezenty, które niepostrzeżenie układa 
Jőuluvana czyli - Święty Mikołaj. Prezen-
ty otwiera się zaraz po kolacji wigilijnej. 
Zarówno dzieci jak i dorośli, aby otrzy-
mać prezent muszą zaśpiewać piosen-
kę, wyrecytować wiersz lub zatańczyć. 
W Estonii tradycją jest też pokaz fajer-
werków w wieczór wigilijny.
 Na kolację wigilijną podawanie są tra-
dycyjne posiłki - te same od pokoleń. Tra-
dycyjną potrawą jest pieczony indyk (lub 
gęś) z jabłkami, kiszona kapusta, ziem-
niaki, brukiew podana z łbem wieprza, 
wieprzowina, salceson, sałatka ziemnia-
czana z czerwonymi burakami oraz paté, 
rosolje i marynowana kapusta.
 Na deser podawane są świąteczne 
pierniczki zwane piparkoogid z ziarnkami 
pieprzu, kakao i cynamonem (często wy-
piekane w kształtach ludzi, gwiazd, księ-
życa, ptaków, kotów, psów i niedźwiedzi). 
Podawane są też marcepan i ciasto owo-
cowe. Pije się piwo, kwas lub miód pitny 
oraz grzane wino.

Finlandia 
 Czas świątecznych przygotowań roz-
poczyna się w tym kraju dużo wcześniej 
niż w pozostałych państwach UE, wraz 
z tzw. małymi świętami Pikkujoulu. 
W każdą niedzielę Adwentu zapala się 
kolejne świeczki. Kiedy już wszystkie za-
płoną, dzieci otrzymują pierwsze prezen-
ty. Prezenty w wigilię jouluaatto roznosi 
oczywiście Święty Mikołaj joulupukki.

Francja
Święta we Francji obchodzone są w gro-
nie rodziny i przyjaciół tylko 25 grudnia. 
W Wigilię dzieci zostawiają swe buty przy 
kominku, wierząc, że Mikołaj Pere Noël 
wypełni je prezentami. Po uroczystej 
kolacji zostawia się na dworze płonące 
świeczki na wypadek gdyby przechodziła 
Matka Boska. We Francji choinka zdobi 
mieszkanie tylko dzień.
 Spośród świątecznych dań w Alzacji 
popularna jest pieczona gęś, w Burgundii 
- indyk, a w Paryżu - ostrygi. Tradycją jest 
również wypiekanie trzynastu chlebów 
symbolizujących dwunastu apostołów i 
Jezusa.
 Bożonarodzeniowym zwyczajem na 
południu Francji jest przygotowywanie 

szopki ze świętą Rodzina, przy czym 
figurki jasełkowe charakteryzują się po-
siadaniem regionalnych strojów z epoki 
santon habille; są zrobione z gliny.

Grecja 
 W Grecji najważniejszym świątecz-
nym dniem jest 25 grudnia. Nie obchodzi 
się tu Wigilii, a jeśli już, to o bardzo póź-
nej porze. Nie ma również Świętego Mi-
kołaja, choć w tym dniu ludzie szczodrze 
obdarzają się prezentami. 
 Obchody świąt Bożego Narodzenia 
trwają w Grecji aż 12 dni. Przed mszą 
Bożego Narodzenia chłopcy śpiewają 
kolędy, za co w wioskach dostają słod-
kości: migdały i orzechy, a w miastach 
pieniądze. Nabożeństwo zaczyna się 
o czwartej rano i trwa do wschodu słoń-
ca. Ważna potrawą dla Greków jest chri-
stopsomo, czyli chleb Chrystusa: duży, 
okrągły chleb z orzechami, z odciskiem 
drewnianej pieczęci z symbolem religij-
nym. Tradycyjne świąteczne potrawy to 
również pieczone jagnię, pieczony pro-
siak lub indyk nadziewany kasztanami 
i ryżem.  Grecką tradycją jest stawianie 
zamiast choinki przystrojonego świątecz-
nie modelu żaglowca. Jest to najważ-
niejszy symbol bożonarodzeniowy w tym 
kraju. Jeśli natomiast ktoś decyduje się 
na choinkę, to jest ona bardzo kolorowo 
udekorowana i przybrana świeczkami.

Hiszpania 
 W Boże Narodzenie Hiszpanie od-
wiedzają kościoły uczestnicząc we mszy. 
W małych miejscowościach zwyczajem 
jest gromadzenie się wiernych przy „urnie 
losu”. Każdy wrzuca do niej karteczkę ze 
swoim imieniem, następnie losuje się 
dwie z nich. Wylosowana para będzie 
parą najlepszych przyjaciół w nadcho-
dzącym Nowym Roku. Ważniejsza od 
choinki jest w Hiszpanii szopka. Mimo 
iż w Wigilię przygotowuje się uroczystą 
kolację, to jednak najważniejsze zna-
czenie ma święto Trzech Króli. To wtedy 
właśnie, dwanaście nocy po Bożym Na-
rodzeniu, dzieci otrzymują prezenty, od 
Trzech Króli. W zamian za podarki dzieci 
przygotowują im słodycze i kostki cukru 
dla wielbłądów.
 Tradycyjnym ciastem jest keks, w któ-
rym zapieka się drobne niespodzianki, 
np. monety. Kto na nie trafi, musi w na-
stępnym roku upiec takie ciasto.

Holandia 
 W Holandii nie ma ani wieczerzy wigi-
lijnej, ani postu, ani prezentów pod cho-
inką.
 Święty Mikołaj, Sinter Klaus, nie przy-
jeżdża tu do dzieci saniami lecz przypły-
wa łodzią, a one wyczekują go w porcie 
Schevingen. Gdy dopłynie do brzegu 

(5 grudnia), rozpoczyna się świętowanie 
i obdarowywanie prezentami. Święta ob-
chodzone są 25 i 26 grudnia. Holendrzy 
pielęgnują tradycję pasterki, uroczystej 
mszy wigilijnej. Nie ma tu jednak specjal-
nych potraw świątecznych czy wypieków. 
Można jednak zauważyć przed domami 
choinki bogato ozdobione sznurami lam-
pek i świątecznie udekorowane okna. 
 W przedświąteczne dni Holendrzy 
piszą i wysyłają kartki z życzeniami. Każ-
da rodzina z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia wysyła około 30 - 50 kartek, a te, 
które dostaje, wywiesza w oknach bądź 
ustawia na komodach.

Irlandia 
 Święta w Irlandii zaczynają się już 
na początku grudnia wysyłaniem kartek, 
zdobieniem sklepowych witryn, dekoro-
waniem domów girlandami i światełkami. 
Nad drzwiami wiesza się wieńce i jemiołę.
 Przed świętami ofiarowuje się poda-
runki ludziom, z których usług korzystało 
się w mijającym roku: mleczarzom, listo-
noszom, itd. radycją jest przygotowywa-
nie świątecznych wypieków, puddingu 
oraz mięsa zapiekanego w cieście - min-
ce pie.
 Do świątecznego stołu zasiada się 
już o trzeciej po południu. Na pewno 
znajdą się na nim: wędzony łosoś z chle-
bem sodowym, sałatka z krewetek i inne 
dania z ryb. Post kończy się przed półno-
cą. Najpopularniejszą świąteczną potra-
wą jest gotowana wołowina. Główne po-
trawy świąteczne to: indyk, szynka, sos 
borówkowy, chleb, parówki, ziemniaki 
i warzywa oraz  krakersy.
 Po zapadnięciu zmroku zapala się 
wigilijne świece; duże umieszcza się w 
lichtarzach przygotowanych z rzepy bądź 
w cebrzykach wypełnionych otrębami lub 
mąką, przyozdabia się je jemiołą. Pozo-
stawia się je płonące przez całą noc, ga-
sząc je dopiero tuż przed pierwszą mszą. 
Jedną dużą świecę - Mor na Nollag (wiel-
ka bożonarodzeniowa) - czasem wysta-
wia przed dom. W wielu domach ku czci 
Świętej Rodziny zapala się trzy świece 
w trójramiennym świeczniku. Płonąca 
świeca powinna stać w każdym oknie.
 Drzwi w święta pozostawia się otwar-
te - dla niespodziewanych gości, a przy 
stole - wolne nakrycie dla trzech osób 
i miskę wody, którą mogą pobłogosławić 
podróżni. Przed samą wieczerzą wigilijną 
zamiata się jeszcze raz podłogę.
 W Wigilię dzieci zostawiają skarpet-
ki lub poszewki poduszek, w nadziei, że 
rano znajdą w nich prezenty. Zarówno 
katolicy, jak i protestanci uczestniczą 
w tym dniu w wieczornej mszy.
 Starym obyczajem w Irlandii jest or-
ganizowanie szopki budowanej z czarne-
go torfu.
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 Tradycyjnie odwiedza się groby zmar-
łych, zostawiając na nich gałązki wiecz-
nie zielonych roślin. O północy - na wiwat 
- oddaje się jeden wystrzał ze strzelby.
 W czasie świąt bardzo często dzieci 
wystawiają pantomimy. Zaczynają się 
w dniu św. Szczepana, w drugi dzień 
świat. Wszystkie postacie żeńskie gra-
ne są przez chłopców, a męskie - przez 
dziewczynki.

Litwa 
 Wigilia Bożego Narodzenia Kučios 
na Litwie, podobnie jak w Polsce, jest 
posiłkiem bardzo rodzinnym, powszech-
nie uważanym za najważniejszy dzień w 
roku. 
 Obowiązuje również zwyczaj łamania 
sie opłatkiem, który jest nieznany w in-
nych regionach Europy. Zjada się też 12 
potraw, ale symbolizują one 12 miesięcy 
w roku. Potrawy nie mogą zawierać tłusz-
czu, mleka, masła i mięsa. Popularne są 
śledzie, grzyby, fasolka. Zwyczajem jest 
przygotowywanie słomianych łańcuchów 
na choinkę czy dekoracji z papieru (np. 
gwiazdy, tulipany, lilie) i osadzanie ich na 
słomianych patyczkach. Na choince są 
zazwyczaj szklane dekoracje, np; bomb-
ki, aniołki, żołnierzyki i inne figurki oraz 
naturalne, jak tzw. rajskie jabłuszka czy 
słodycze w błyszczących papierkach. 
Na Litwie choinka zdobi mieszkanie tylko 
w Wigilię i Boże Narodzenie. 
 Na wsiach jest obyczaj kładzenia 
siana pod obrus, na którym podaje się 
wieczerzę wigilijną. Następnie, rankiem 
Bożego Narodzenia, to siano daje się 
do zjedzenia zwierzętom w zagrodzie. Z 
ziaren wróży się, jakie żniwa przyniesie 
następny rok.
 Z pogody, jaka jest w czasie Świąt 
Bożego Narodzenia Litwini wróżą pogo-
dę na następny rok.

Niemcy
 Zwyczaj wprowadzenia do domów 
bożonarodzeniowego drzewka upowszech-
nił się w mieszczańskich rodzinach nie-
mieckich w XVIII w., skąd, w wieku XIX 
przeszedł na pozostałe kraje europej-
skie. 
 Na trzy tygodnie przed świętami za-
wiesza się specjalny kalendarz, w którym 
dzieci znajdują czekoladki. Najbardziej 
uroczystym momentem jest świąteczny 
obiad, po którym rozpakowuje się zło-
żone pod choinką prezenty. Charakte-
rystycznym przysmakiem, który pojawia 
się na niemieckich stołach podczas świąt 
Bożego Narodzenia jest bakaliowe cia-
sto stollen. Kształtem przypomina nowo 
narodzone dzieciątko zawinięte w becik. 
W Niemczech, od średniowiecza, istnie-
je obyczaj organizowania szopki. Z nim 
związany jest następny - śpiewania ko-

lęd i „kołysania kołyski”. Figurka Dzieciąt-
ka Jezus spoczywa w kołysce z ozdobnie 
rzeźbionego drzewa; jest ono delikatnie 
kołysane i śpiewa mu się specjalnie na-
pisane kołysanki (kolędy).

Słowacja
 Już kilka tygodni przed Bożym Na-
rodzeniem, zarówno wystawy sklepowe 
przyciągają klientów specjalnymi pro-
mocjami i kolorowymi świecidełkami. 
Prawdziwy okres świąteczny rozpoczyna 
się jednak dopiero 24 grudnia. Ludzie 
wierzący przez cały ten dzień zachowują 
post, następnie składają sobie życzenia 
i obdarowują się prezentami. W prawie 
każdym domu stoi choinka (stromeček), 
wokół której gromadzą się domownicy 
zasiadający do wspólnej kolacji, gdy na 
niebie ukaże się pierwsza gwiazdka .
 Wieczerza wigilijna składa się z dwu-
nastu dań - ale są to najczęściej potrawy 
słodkie - ciastka, ciasta, orzechy, owoce.
Prezenty przynosi Jeżiszka.
 Tradycyjne potrawy wigilijne to zupa 
grzybowa, kapuśniak, sałatka ziemnia-
czana, haluszki z makiem oraz opłatki z 
miodem.

Wielka Brytania
 Brytyjczycy świąteczne przygotowa-
nia rozpoczynają już w połowie listopa-
da kupując prezenty swym najbliższym. 
W Londynie, na Trafalgar Square, ludzie 
gromadzą się wokół wielkiej choinki, 
która od czasów II wojny światowej jest 
tradycyjnym darem Norwegów. W czasie 
świąt, występują tam chóry z różnych 
stron świata, śpiewają kolędy. Nie ob-
chodzi się tu Wigilii, a świąteczny posi-
łek spożywa się 25 grudnia, około piątej 
po południu. Wtedy rodzina i przyjaciele 
siadają do stołu, na którym króluje indyk 
nadziewany kasztanami. 
 Na deser podaje się Christmas Pud-
ding i placek z bakaliami. Wcześniej, o 
godz. 15.00 świąteczne orędzie wygła-
sza królowej. W Boxing day, 26 grudnia, 
rozpakowuje się prezenty przyniesione 
przez Santa Claus (Święty Mikołaj).

Węgry
 Tygodnie poprzedzające Gwiazdkę 
noszą nazwy kolejno: papierowy, brązo-
wy, srebrny, a niedziela tuż przed Wigilią 
- złotą. Ma to wskazywać na wagę ko-
lejnych tygodni. W „złotą niedzielę” wy-
pada zrobić porządki przedświąteczne, 
zakupy, kupić choinkę. Ważnym sma-
kołykiem, którego nie może zabraknąć 
w żadnym węgierskim domu na Bożego 
Narodzenia jest „szalocukor” - pralinki 
z masą orzechową, marcepanową, wa-
niliową lub z galaretką. Na Węgrzech 
tradycyjną potrawą wigilijną jest zupa 
rybna. Charakterystyczne dania to m.in. 

smażona kapusta, karp, różnego rodzaju 
ciasta.
 Na wsiach piecze się prosiaka, co 
jest dużą uroczystością dla całej społecz-
ności. Prezenty przynosi Jezuska (mały 
Jezus).
 Znany jest też zwyczaj kolędowania. 
Węgierskim obyczajem bożonarodzenio-
wym jest tworzenie szopki z niezwykłymi 
filcowymi figurkami. Sama szopka jest 
zbudowana metodą zwaną przędzeniem 
słomy.

Włochy 
 We Włoszech tradycja bożonaro-
dzeniowa nierozerwalnie jest związana 
z religią chrześcijańską. Przed Wigilią 
obowiązuje ścisły post, a święta rozpo-
czynają się 24 grudnia uroczystą wiecze-
rzą. Tradycyjne potrawy to: ryby, sałatki, 
słodycze i owoce. Tego dnia nie jada się 
mięsa. Bożonarodzeniowe słodycze to 
głównie ciasteczka nadziewane figami 
i orzechami. Oczywiście najwięcej rado-
ści mają dzieci; oprócz Świętego Mikoła-
ja, czyli Babbo Natale, niektóre czekają 
na czarownicę, Befanę, która roznosi 
prezenty. Według legendy Trzej Królowie 
zatrzymali się w chacie Befany, by spy-
tać o drogę do Betlejem. Zachęcali ją, 
aby przyłączyła się do nich. Odmówiła, 
bo była bardzo zajęta. Pasterza, który 
zachęcał ją do złożenia hołdu Dzieciąt-
ku też nie posłuchała. W nocy zobaczyła 
na niebie olśniewające światło. Wów-
czas pożałowała, że nie ruszyła w drogę 
z Trzema Królami. Zebrała więc zabawki 
swego dziecka i pobiegła szukać Trzech 
Króli i pasterza. Niestety, nie znalazła. 
Od tego czasu co roku szuka Dzieciąt-
ka i Trzech Króli bez skutku... Zostawia 
więc te zabawki grzecznym dzieciom, 
niegrzecznym zaś daje węgielki. 
 Jednym z bożonarodzeniowych oby-
czajów jest tworzenie szopki. Początko-
wo (w średniowieczu) przygotowywanie 
szopki było domeną wyłącznie kościelną. 
W czasach baroku we Włoszech powsta-
ło około dwudziestu szkół budowania 
szopek. Charakteryzowały sie bogac-
twem postaci, wspaniałymi strojami re-
gionalnymi, niezwykłą fantazją w tworze-
niu scenek. Oczywiście konkurowały ze 
sobą. Tworzenie szopek stało się pasją 
bogatej części społeczeństwa. I tu po-
wstała tradycja „chodzenia” bogaczy od 
domu do domu, oglądania i podziwiania 
świątecznych inscenizacji narodzin Jezu-
sa.

Źródło: Urząd Komitetu Integracji Euro-
pejskiej

Jolanta Kołodyńska
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Maz.

święta w UE
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rozmaitości

 Jak tylko spadnie śnieg, czyli prze-
ważnie od drugiej połowy listopada, na 
polnych i leśnych duktach w okolicy Oża-
rowa Mazowieckiego zobaczyć można 
sanie ciągnięte przez wielkie biało-sza-
re psy. To nie treningi świętego Mikoła-
ja, który zrezygnował z reniferów, tylko 
maszerka - Agata Mordzonek i jej psy 
zaprzęgowe łapią formę przed startami 
w zimowych zawodach.
 Sport ten powstał w północnej Kana-
dzie i na Alasce na przełomie XIX i XX 
wieku jako forma rozrywki traperów i po-
szukiwaczy złota, którzy ścigali się na 
saniach używanych do ciągnięcia ładun-
ków i przewożenia przesyłek na Dalekiej 
Północy. Później, wraz z rozwojem prze-
mysłu pojazdy mechaniczne sukcesyw-
nie zastąpiły psy i psie zaprzęgi straciły 
rację bytu. 
 Dopiero na przełomie lat 60-tych 
i 70-tych ubiegłego stulecia, już w nowo-
czesnej, współczesnej formie reaktywo-
wano takie wyścigi najpierw na Alasce, 
a później również w Europie. Najwięk-
sze amerykańskie imprezy wieloetapowe 
organizowane są na trasach nierzad-
ko liczących ponad tysiąc kilometrów, 
w Europie, z uwagi na ukształtowanie te-
renu i gęstość infrastruktury popularność 
zdobyły imprezy sprinterskie i średniody-
stansowe.

 W Polsce pierwsze zawody odbyły 
się na Mazowszu w 1991 roku. Niewiele 
wówczas wiedzieliśmy o tym, jak ma się 
to wyglądać, ale był zapał i chęć dzia-
łania. Od tego czasu wiele się zmieniło, 
a polscy zawodnicy uważani są za nie-
wątpliwą czołówkę europejską. W ich do-
robku jest już kilkanaście tytułów Mistrzów 
Europy i Mistrzów Świata, a w zeszłym 
sezonie reprezentacja Polski zdobyła 
Drużynowe Mistrzostwo Świata wyprze-
dzając niepokonaną od wielu lat repre-
zentację Niemiec.
 Pani Agata od kilku lat zajmuje się tą, 
jeszcze niezbyt popularną u nas dyscy-
pliną sportu. Każda wolna chwila poświe-
cona jest psom, treningom i poprawianiu 
własnej kondycji. Kiedyś nie miała w do-
mu zwierząt, dopiero u boku przyjaciela 
poznała alaskan malamuty - psy zaprzę-
gowe z Ameryki Północnej. Poznała ich 
urok i naturalną potrzebę biegania w za-
przęgu. Początkowo jeździła bardziej re-
kreacyjnie jednak z czasem wciągnęła ją 
sportowa rywalizacja.
 Dziś Agata Mordzonek jest zawod-
niczką zajmującą się wyścigami, osią-
gającą coraz lepsze rezultaty. Ostatni 
sezon zakończyła zajmując III miejsce w 
klasyfikacji generalnej w Pucharze Ligi 
Zaprzęgowej (klasa D2) w formule bez-
śnieżnej – Dry Land, dołączając do czo-

łówki polskich maszerów. W ubiegłym 
sezonie startowała z dwoma psami rasy 
alaskan malamute, przygotowując się do 
nadchodzącego powiększyła swoje sta-
do psów. Z resztą z nimi nie tylko się ściga, 
lecz również odnosi również sukcesy na 
wystawach psów rasowych. Jest człon-
kiem Polskiego Związku Sportu Psich 
Zaprzęgów reprezentując klub Duran-
go Rimo oraz Związku Kynologicznego 
w Polsce.
 Współczesne wyścigi psich zaprzę-
gów to imprezy bardzo efektowne i wi-
dowiskowe, regularnie gromadzące dużą 
widownię, często trafiające do mediów 
zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. 
Zainteresowanie budzą nie tylko same 
zmagania sportowców, lecz również 
baza zawodników, gdzie prowadzone są 
przygotowania do startów oraz przypię-
te do specjalnych lin psy (tzw stake out). 
Agata Mordzonek bardzo często dzieli 
się tam z widzami swoją wiedzą na temat 
treningów i startów. Przekazuje im tak-
że informacje o prawidłowym żywieniu 
i pielęgnacji zwierząt promując zarówno 
właściwą opieką nad czworonogami jak 
i proekologiczny tryb życia nastawiony 
na kontakt z przyrodą. 

Marcin Jan Gorazdowski

CZY SANIE CIĄGNĄ TYLKO RENIFERY?

 W dniu 11 grudnia br. już po raz piąty przed Świętami Bo-
żego Narodzenia rozświeciliśmy Gminną Choinkę. Burmistrz 
Kazimierz Stachurski, z-ca Burmistrza Dariusz Skarżyński, 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jasiński przywitali 
licznie zgromadzone dzieci i ich opiekunów przed Domem 
Kultury „Uśmiech”. Po wspólnym odliczaniu o godzinie 17:00 
choinka rozświetliła się kolorowymi lampkami. 
 Ze względu na kapryśną pogodę dalsza część uroczys-
tości odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury. Po zabaw-

nym występie Teatrzyku z Krakowa z programem „Ciotka Tekla 
i przyjaciele”, podczas którego dzieci świetnie się bawiły, każ-
de dziecko z rąk Świętego Mikołaja otrzymało miły podarunek 
w postaci słodyczy i maskotek.
 Sadząc po roześmianych buziach, tegoroczna Choinka 
sprawiła dzieciom dużo radości.    

Rozświecenie choinki
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Policja

 Komisariat Policji w Ożarowie 
Mazowieckim uczestniczy w  
rządowym programie „RAZEM  
BEZPIECZNIEJ”. Jednym z 

założeń tego programu jest podejmowanie wspólnie z przed-
stawicielami lokalnej społeczności, władz samorządowych i 
innych podmiotów, działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
na terenie naszej gminy. 
 W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym a co 
za tym idzie znacznym nasileniem ruchu na drogach apelu-
jemy do zmotoryzowanych czytelników o większą rozwagę 
i zwracanie baczniejszej uwagi na osoby piesze oraz rowe-
rzystów, gdyż zdarzenia drogowe, w których uczestniczą te 
grupy osób często kończą się tragediami.
 W związku z licznymi prośbami mieszkańców dotyczący-
mi przekazania aktualnej informacji dotyczącej dzielnicowych 
Komisariatu, poniżej podajemy dane dzielnicowych wraz ze 
służbowymi telefonami i rejonami. 
REJON 1 - sierż. sztab. Rafał  Bliźniewski - tel 600-997-639
miasto Ożarów Maz. ulice: Pallotyńska, Parkietowa, Dale-
ka, Cicha, Parkowa, Gen.Henryka Dąbrowskiego, Romana 
Dmowskiego, Duchnicka, Partyzantów, Polna, Dobrogórska, 
Józefa Poniatowskiego, Floriana, Graniczna, Poznańska od 
nr 133 i 226 do nr.374 i 235, Prosta, Ożarowska, Gen.Kazi-
mierza Pułaskiego, Niska, Obrońców Warszawy, Stefana Że-
romskiego, Zielna, Józefa Hallera, Bolesława Prusa, Niezna-
na, Kapucka, Przejazdowa, Zgody, Stanisława Kierbedzia, 
Poznańska, Nadbrzeżna, Jana Kilińskiego, Władysława Rey-
monta, Muzyczna, Kolejowa, Robotnicza, Jana Zamoyskiego, 
Marii Konopnickiej, Rolna, Józefa Wybickiego, Konotopska, 
Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Konwaliowa, 
Władysława Sikorskiego, Wolności, Mikołaja Kopernika, Jó-
zefa Sowińskiego, Mazowiecka, Tadeusza Kościuszki, Space-
rowa, Wincentego Witosa, Krzywa, Spokojna, Mała, Janusza 
Kusocińskiego, Strażacka, Wiśniowa, Lipowa, Strzykulska, 
Wincentego Majewskiego, 11-go Listopada, Szkolna, Wiej-
ska, 1-go Maja, Umiastowska do nr 41 i 46, 3-go Maja
REJON 2 - sierż. Artur Bogusz - tel. 600-997-671
Bronisze (Kręta, Kwiatowa, Świerkowa, Piastowska, Po-
znańska, Przypadkowa), Ożarów wieś (Kręta, Strzykulska, 
Zatorze, Mokra, Świerkowa, Poznańska do nr 131 i 224), 
Mory (Biedronki, Niecała, Wspólna Droga, Krańcowa, Po-
znańska, Miła, Królowej Marysieńki, Wojska Polskiego), 
Jawczyce (Bocznicowa, Piwna, Wąska, Gołąbkowska, Po-
znańska, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Przypadkowa, Sa-
dowa, Piastowska do nr 62 i 75, Rajdowa, Wspólna Droga), 
Macierzysz (Mazowiecka, Sławęcińska, Wojska Polskiego,  
Ogrodowa, Sochaczewska, Sezamkowa, Podgrodzie, Szeli-
gowska, Szkolna, Poznańska), Szeligi (Akacjowa, Klonowa, 

Sosnowa, Cyprysowa, Szeligowska, Brzozowa, Jesionowa, 
Wierzbowa), Piotrkówek Duży (Świerkowa), Wieruchów 
(Sochaczewska do nr 149 i 156, Wierzchowska, Świerkowa
REJON 3 - st.post. Rafał Antoniak - tel. 600-997-665
Piotrkówek Mały (Pogodna, Strzykulska), Strzykuły (So-
chaczewska, Strzykulska, Wieruchowska), Kręczki (Lesz-
czynowa, Sochaczewska, Żyzna, Zaciszna), Kaputy (Lesz-
czynowa, Umiastowska, Żyzna, Rolna, Wygodna, Tęczowa, 
Sochaczewska, Zaciszna), Konotopa (Leszowa, Różana, 
Żytnia, Mokra, Topolowa, Rajdowa, Piastowska od nr 77 i 64 
do nr 87, Uskok, Zakręt, Piwna), Umiastów (Leszczynowa, 
Umiastowska, Okrężna, Nowowiejska), Ołtarzew (Brzegowa, 
Nizinna, Ceramiczna, Wspólna, Południowa, Umiastowska, 
Domaniewska, Poznańska od nr 237 i 376 do 347 i 506, Go-
łaszewska, Duchnicka), Duchnice (Boczna, Rozłogi, Wacła-
wa Szczypy, Brzegowa, Tuwima, Prawników, Ceramiczna, 
Ustronna, Poetów, Duchnicka, Zielna, Orzeszkowej, Korcza-
ka, Żytnia, Nadziei, Ożarowska, Stefana Żeromskiego, Księ-
gowych, Architektów, Asnyka, Kochanowskiego, Baczyńskie-
go, Broniewskiego, Geodetów, Gałczyńskiego), Gołaszew 
(Długa, Gołaszewska, Domaniewska, Południowa, Rzeźbiar-
ska, Wspólna), Domaniewek  I (Południowa), Koprki (Ja-
śminowa, Poznańska, Nizinna, Macieja Rataja nr parzyste), 
Pogroszew (Nowowiejska do nr 70 i 73, Macieja Rataja nr 
parzyste)
REJON 4 - sierż. Robert Trojanowski - tel. 600-997- 636
Pogroszew  Kolonia (Górna, Nowowiejska od nr 72 i 77, 
Macieja Rataja nr nieparzyste, Polowa, Pruszkowska), Mi-
chałówek (Górna, Michałowska, Macieja Rataja nr nieparzy-
ste, Poznańska od nr 376 i 263), Pilaszków (Dolna, Wesoła, 
Piękna, Marszewskiego, Wolska, Zaborowska, Nowowiej-
ska), Myszczyn (Jasna, Krótka, Graniczna, Nowowiejska, 
Wolska, Zaborowska), Orły (Dolna, Hipoteczna, Zaborowska, 
Łaźniewska), Święcice (Kopytowska, Stołeczna, Słoneczna, 
Łaźniewska, Warszawska, Źródlana, Michałowska, Wiosen-
na, Rzeczn, Poznańska, Zaborowska), Wolica (Fabryczna, 
Leśna, Warszawska, Lipowa, Ogródkowa, Rokicka, Rado-
sna), Wolskie (Górna, Michałowska, Wolska), Józefów (Fa-
bryczna, Kasztanowa, Monopolowa, Leśna, Rokicka, Urocza, 
Lipowa), Płochocin osiedle (Fryderyka Chopina, Mostowa, 
Mazowiecka, Długa, Ogrodowa, Wiśniowa, Dworcowa, Par-
kowa, 1-go Maja, Fabryczna, Partyzantów, Warszawska, 
Józefowska, Zwierzyniecka, Władysława Łokietka, Kolejo-
wa, Przemysłowa, Święcicka, Lipowa, Rynkowa, Łąkowa, 
22-go Lipca, Juliusza Słowackiego, Szeroka, Zabytkowa)                                             
Płochocin (Długa, Poznańska, Michałowska, Gołaszewska, 
Stołeczna, Wolska, Lipowa)

Asp. Jacek Wąsowski 
Z-ca K-nta KP Ożarów Mazowiecki

KRONIKA 

POLICYJNA

 Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w Gimna-
zjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie od 1 grudnia działa 
ELEKTRONICZNY DZIENNIK LEKCYJNY. Rodzice uczniów 
mają bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat fre-
kwencji i postępów w nauce dziecka. Dzięki możliwości wygod-
nego kontaktu ze szkołą (dostęp do konta dziecka przez całą 
dobę z dowolnego komputera podłączonego do Internetu), sys-
tem umożliwia rodzicom bieżącą kontrolę zachowania i wyni-
ków w nauce dziecka i pozwala na skuteczne przeciwdziałanie 
problemom wychowawczym. Program znacznie ułatwia pracę 
wychowawcy klasy związaną z bieżącym prowadzeniem do-
kumentacji, sporządzaniem sprawozdań na zebrania rady pe-
dagogicznej w postaci zestawień statystycznych, dotyczących 

wyników nauczania, ocen z zachowania jak również frekwencji 
uczniów. Dziennik elektroniczny pozwala uzyskać dane w po-
staci kartek z ocenami cząstkowymi na zebrania rodzicielskie 
śródsemestralne oraz kartki z ocenami semestralnymi na ze-
brania półroczne (wywiadówki). Wydruki tych kartek zawierają 
oprócz ocen również ilości opuszczonych przez ucznia godzin 
usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych oraz spóźnień. 
Elektroniczny dziennik lekcyjny jest alternatywą dla tradycyjne-
go papierowego dziennika lekcyjnego i pełni wszystkie określo-
ne prawem funkcje papierowego dziennika lekcyjnego. 

Rafał Kupracz

„Wywiadówka przez  Internet” – już działa dziennik elektronicz-
ny w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie



18 Informator Ożarowski nr 11 (154) grudzień 2007

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, Jolanta Kołodyńska – Sekretarz Redakcji
OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD TEKSTU I DRUK: Grafium, 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 imieniu wszystkich policjantów 
i pracowników Komisariatu Policji

w Ożarowie Mazowieckim
chcielibyśmy wszystkim Mieszkańcom naszej gminy

złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 

życzyć wiele pomyślności w Nowym Roku.  

W listopadzie 2007 r. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Ożarowie Mazowieckim wy-
jeżdżała alarmowo 16 razy.
4 pożary
10 akcji ratownictwa technicznego
1 pompowanie rozlewiska
1 ćwiczenia na obiekcie,

4.11 - Ożarów Maz., ul. Floriana - pożar samochodu dostawcze-
go. Pożar gaszony był trzema prądami wody i piany gaśniczej.
5.11 - Ożarów Maz., ul. Sowińskiego - pożar garażu w budyn-
ku mieszkalnym. Spaleniu uległo 0,2 m3 drewna kominkowego 
oraz wyposażenia garażu wraz z instalacją elektryczną. Pożar 
gasiły 4 zastępy strażaków.
7.11 - Warszawa. Pomoc naszej jednostki w wydobyciu z dna 
Wisły awionetki. Użyto sprzętu wysokociśnieniowego, którym 
pod wodą cięty był kadłub samolotu, hydrauliczne rozpieraki 
oraz lewary, motopompy i poduszki powietrzne. Akcja zakoń-
czyła się sukcesem. Na uwagę zasługuje fakt, iż żadna z war-
szawskich jednostek straży pożarnej nie podjęła współpracy w 
tej trudnej i czasochłonnej operacji. W dniu 11 grudnia otrzy-
maliśmy podziękowanie za nasz udział z wydobycia samolotu, 
między innymi od Państwowej Komisji Badania Wypadków Lot-
niczych. 
7.11 - Ołtarzew, ul. Poznańska 283 - pożar samochodu dostaw-
czego Renault Master. 
14.11 - Płochocin ul. Lipowa - ćwiczenia taktyczne na obiekcie 
produkcyjno – magazynowym firmy Emsur Polska. W ćwicze-
niach brały udział OSP Ożarów, OSP Święcice oraz JRG Błonie.

Zebrał  Jacek Andrzejczak

OSP Święcice

pianą i aparat oddymiający - auta były w garażu.
14.11 – Płochocin Osiedle, ul. Święcicka róg ul. Lipowej. Ze-
rwanie linii telefonicznej i złamanie dwóch słupów z powodu 
nieuwagi kierowcy przejeżdżającego samochodu z wysokim 
załadunkiem.
17.11 – Łaźniew, skrzyżowanie ulic Poznańskiej z Łaźniew-
ską, kolizja czterech samochodów osobowych; podjęte dzia-
łania strażaków to zabezpieczenie miejsca zdarzenia, sprzą-
tanie jezdni, wyciągnięcie samochodu z rowu, kierowanie 
ruchem.

OSP

Ożarów Mazowiecki

W listopadzie jednostka OSP Święcice wyjeżdżała alarmowo 
5 razy, w tym:
1 pożar
3 akcje ratownictwa technicznego
1 wypompowanie wody.

2 .11 – Pilaszków, zderzenie się dwóch samochodów osobo-
wych; podjęte działania strażaków to : zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia, odłączenie akumulatorów.
2.11 – Pilaszków , ul. Piękna 20 – zalane mieszkanie i piwnica  
- awaria na złączach rur – wypompowano wodę.
7.11 – Płochocin, ul. Dworcowa 18 – palące się dwa samochody 
osobowe marki Mercedes – podjęte działania to jeden prąd z 

Peugeot Partner - nowy radiowóz 
Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.


