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Korzystając z łamów pierwszego numeru „Informatora Ożarowskiego”, raz jeszcze 
składam wszystkim Państwu najlepsze życzenia, na każdy dzień 2008 roku, wszel-

kiej pomyślności tej osobistej, rodzinnej, a także sympatii sąsiedzkiej. Życzę abyśmy 
dalej wzmacniali naszą wspólnotę Miasta i Gminy, bo wtedy więcej mieszkańców 
będzie zadowolonych, a być może i dumnych ze swego miejsca zamieszkania.  
 Dzięki dobrej pracy Rady Miejskiej i Urzędu od pierwszych dni nowego roku może-
my realizować nowy budżet na rok bieżący. W jakim stopniu go zrealizujemy zależy 
od nas wszystkich. Zgodnie z obowiązującym naszą wspólnotę gminną certyfikatem 
„Przejrzysta Polska”, chcielibyśmy poprawić wymianę informacji pomiędzy samorzą-
dem a mieszkańcami. Wiele niepotrzebnych nieporozumień bierze się bowiem z braku 
wiedzy na ważne tematy, wśród nich takie jak istniejący już do ponad roku plan zago-
spodarowania przestrzennego Gminy, ustawa porządkowa, zapisy budżetu związane 
z realizacją inwestycji. „Informator Ożarowski”, który od tego numeru prezentujemy 
w nowej szacie graficznej, a także strony internetowe UMiG będą w roku 2008 zawie-
rały większą ilość ważnych, gminnych informacji.
 Zwracam się także do wszystkich Państwa, abyście z życzliwością przyjęli dzia-
łalność dwóch nowych jednostek organizacyjnych Gminy: Energetyki Ożarów, która 
odpowiada za gospodarkę wodno-kanalizacyjną oraz Straży Miejskiej, powołanej dla 
lepszego utrzymania porządku i bezpieczeństwa w Mieście i Gminie. Obie jednostki 
mają swoje siedziby w rejonie dawnej Fabryki Kabli: Energetyka Ożarów w budynku 
kotłowni, a Straż Miejska na Osiedlu Kabel - na parterze jednego z dwóch wieżowców. 
Prosząc o życzliwość dla nowych jednostek, będę również wdzięczny za wszelkie uwagi 
dotyczące ich działania.

             Kazimierz K. Stachurski

 motto na luty:

 Podziel się, będziesz miał wiecej.

 Podziel się radością, uśmiechem, umiejętnościami, talentem…

 Podziel się dobrem. 

 Dobro ofiarowane powraca do ofiarodawcy zwielokrotnione.

                    Max Ehrmann

LIST BURMISTRZA

Szanowni Państwo
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z pracy Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na drogach gminnych wykonano 

oświetlenie uliczne ul. Rataja w Koprkach, oświetlenie uliczne drogi dojazdowej do budynku komunal-
nego przy ul. Poznańskiej 202 oraz dobudowano oświetlenie na ulicach: Jasnej w Myszczynie, Nizinnej 
w Ołtarzewie, Kusocińskiego i Nadbrzeżnej w Ożarowie.
 Przy ul. Poznańskiej w Koprkach od ul. Rataja w kierunku Święcic oraz w Święcicach na odcinku od 

ul. Wiosennej do wysokości Kanału Ożarowskiego został wykonany chodnik.
 Na kolejnym odcinku wzdłuż ulicy Poznańskiej w miejscowości Święcice - od Kanału Ożarowskiego 

do Szkoły Podstawowej - przygotowano dokumentację projektową chodnika wraz z kładką dla pie-
szych przy ul. Poznańskiej. 
 W celu usprawnienia komunikacji na drogach gminnych zakończono przebudowę ulic: Wybic-

kiego wraz z łącznikiem z ul. Szkolną oraz ul. Zamoyskiego w Ożarowie, ul. Duchnickiej w Duchni-
cach, utwardzono tłuczniem drogowym ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. 1-go Maja do Kościuszki 
i od ul. Sowińskiego do Hallera oraz ul. Rolną w Ołtarzewie.
 Ukończono projekt koncepcji przebudowy dróg na osiedlu Płochocin Płn. i Płd., w 2008 roku przy-

stąpimy do wykonania projektów dokumentacji wykonawczej.
 Przejęto aktem notarialnym od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Duchnicach działki pod drogi 

na nowopowstającym osiedlu w Duchnicach, ułatwi to Urzędowi Gminy i mieszkańcom doprowadze-
nie infrastruktury technicznej do poszczególnych działek.
 Dla lepszego zorganizowania czasu wolnego dla najmłodszych mieszkańców został wykonany plac 

zabaw w Macierzyszu, zakupiono także wyposażenie placu zabaw w Strzykułach, które zostanie za-
montowane na wiosnę, jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe.
 Kolejne sukcesy w UNIHOKEJ-u odnieśli uczniowie z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płocho-

cinie zarówno dziewczęta jak i chłopcy, zajęli drugie miejsca w zawodach powiatowych, które odbyły 
się Łomiankach.
 W grudniu 2007 r. w ramach Rządowego programu „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 

w czterech szkołach gminnych tj. Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowiec-
kim, Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim, Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie, został 
uruchomiony system monitoringu wizyjnego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 38 000 zł, z czego 
aż 30 400 zł pozyskano  dofinansowania z budżetu państwa. Kamery zostały zainstalowane zgodnie 
z sugestiami pedagogów i dyrektorów szkół. Mam nadzieję, że efektem wprowadzenia programu bę-
dzie poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół, ograniczenie liczby czynów karalnych 
w szkołach i ich bezpośrednim otoczeniu oraz ograniczenie dostępu do szkół osobom postronnych. 
 W grudniu w Domu Kultury UŚMIECH odbyło się szereg imprez kulturo - rozrywkowych.
 Najmłodsi Ożarowianie spotkali się ze Świętym Mikołajem, z okazji rozświecenia Gminnej choinki.
 Z okazji Nowego Roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z kolegami i koleżankami 

z Domu Kultury zorganizowali zabawę karnawałową dla dzieci.
 Zespół ludowy „Ożarowiacy” otrzymał Dyplom uznania oraz puchar za zajęcie I miejsca w IX Regio-

nalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek - PRUSZKÓW 2008 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszkowie.
 13 stycznia w ramach XVI-tego WIELKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ PO-

MOCY działał Sztab WOŚP w DK „Uśmiech”. W ramach akcji z koncertem wystąpił 7 osobowy dzie-
cięcy zespół reggae „TRAIN” z Domu Kultury „IMIELIN” z Warszawy. Trzydziestu wolontariuszy zebrało 
kwotę 8.541,23 zł.
 Ożarowskie Kumoszki 5 stycznia pod kierunkiem instruktora Waldemara Dąbrowskiego uczest-

niczyły w Pierwszym Powiatowym Festiwalu Chórów Złotego Wieku w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Lesznie, który odbył się pod patronatem Starosty i Wójta Gminy Leszno. Zespół otrzymał wyróżnie-
nie oraz nagrodę rzeczową - radiomagnetofon „Sony”. 
 W kościele p.w. Królowej Apostołów w Ołtarzewie w dwie kolejne niedziele stycznia 13 i 20 odbyły 

się koncerty kolęd. 
 14 grudnia w Domu Kultury “Uśmiech” odbył się finał turnieju wiedzy o “Naszej małej ojczyźnie 

Ożarowie Mazowieckim”. Organizatorem turnieju była Biblioteka Publiczna w Ożarowie Maz. oraz 
Dom Kultury “Uśmiech” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Maz. W eliminacjach 
na szczeblu szkolnym wzięło udział 1054 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcą 
konkursu w kategorii Gimnazjum został Przemysław Borowicz, natomiast w kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych najlepszy okazał się Łukasz Palkowski.

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski

INWESTYCJE
 I REMONTY

EDUKACJA
BEZPIECZEŃSTWO

REKREACJA

KULTURA
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W dniu  28 grudnia 2007r. na  XVIII sesji Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim 
podjęła następujące uchwały

UCHWAŁA Nr 141/07
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 
2007. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę                                                           

1.557.000 zł.

Zwiększyć dochody gminy o kwotę                                                             

1.955.852 zł w pełnej szczegółowości kla-

syfikacji budżetowej zgodnie z Załączni-

kiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 61.077.591 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki  o kwotę 1.592.000 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę                                                              

1.990.852 zł w pełnej szczegółowości kla-

syfikacji budżetowej zgodnie z Załączni-

kiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 64.525.574 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.

§4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 31/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 25 stycznia 2007 r. p.n. „Plan 

zadań inwestycyjnych na rok 2007” 

zmieniony:

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 57/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 27 marca 2007 r. 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 73/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 18 maja  2007 r. 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 80/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 18 czerwca  2007 r. 

- Załącznikiem  Nr 3 do Uchwały  Nr 88/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 29 czerwca 2007 r.

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 96/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 28 sierpnia 2007 r. 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 104/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 28 września 2007 r. 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 107/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia  24 października 2007 r.

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 125/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 28 listopada 2007 r. otrzy-

muje  brzmienie zgodnie z Załącznikiem 

Nr 3 do niniejszej Uchwały. 

§5

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 31/07  

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 25 stycznia 2007 r. pn. ”Limity 

wydatków na wieloletnie programy in-

westycyjne w latach 2007-2009” zmie-

niony:

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 96/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z  dnia 28 sierpnia 2007 r.  

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały  Nr 104/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia  28 września 2007 r. 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 107/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 24 października 2007 r. 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 125/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 28 listopada 2007 r. otrzy-

muje brzmienie zgodnie z Załącznikiem 

Nr 4 do niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA Nr 142/07
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 2007:

- wydatki w wysokości 15.424 zł w dziale 

851 „Ochrona zdrowia”  rozdział 85153 

„Zwalczanie narkomanii”.

- wydatki w wysokości 66.123 zł w dziale 

851 „Ochrona zdrowia”  rozdział 85154 

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

2. Ostateczny termin realizacji wydatków 

upływa z dniem 31 lipca 2008 r.

§2

Ustala się plan finansowy wydatków, 

o którym mowa w §1, w podziale na 

działy i rozdziały klasyfikacji, zgodnie 

z Załącznikiem Nr 1. 

UCHWAŁA Nr 143/07
w sprawie: poboru opłaty skarbowej 
w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej 

w drodze inkasa.

2. Jako inkasentów opłaty skarbowej 

ustanawia się:

- Starostwo Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego,

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Ge-

odezyjnej i Kartograficznej.

3. Za pobór opłaty skarbowej w drodze 

inkasa przysługuje inkasentowi wyna-

grodzenie w wysokości 5% zainkasowa-

nej opłaty.

UCHWAŁA Nr 144/07
w sprawie: określenia stawek dotacji 
przedmiotowych dla zakładu budże-
towego „Zakładu Usług Komunal-
nych” w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Określa się stawki dotacji przedmio-

towych obowiązujące w zakresie wyli-

czania kwot dotacji należnej z budżetu 

miasta Ożarów Mazowiecki dla zakładu 

budżetowego gminy Ożarów Mazo-

wiecki - Zakładu Usług Komunalnych w 

Ożarowie Mazowieckim.

§2

1. Dotacje dla Zakładu Usług Komunal-

nych w Ożarowie Mazowieckim ustala 

się według następującej stawki miesięcz-

nej:
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- w wysokości 2,49 zł do 1m2 powierzch-

ni użytkowej w zakresie działalności 

związanej z administrowaniem zasobów 

komunalnych.

2. Łączna kwota dotacji nie może prze-

kroczyć 50% wydatków zakładu.

§3

Zakład Usług Komunalnych w Ożarowie 

Mazowieckim przedstawia Burmistrzo-

wi Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

kwartalne rozliczenia otrzymanej dota-

cji, w terminie do ostatniego dnia mie-

siąca następującego po danym kwarta-

le, a rozliczenie roczne do 31 stycznia 

następnego roku, wykazując wyliczenie 

kwot stosownie do zrealizowanych za-

dań, wielkość otrzymanej dotacji oraz 

ewentualne kwoty do zwrotu.

UCHWAŁA Nr 145/07
w sprawie: powołania filii Domu 
Kultury „Uśmiech” z siedzibą w Józe-
fowie przy ulicy Fabrycznej 15.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na powołanie z dniem 

1 stycznia 2008 roku filIi Domu Kultury 

„Uśmiech” z siedzibą w Józefowie przy 

ulicy Fabrycznej 15.

UCHWAŁA Nr 146/07
w sprawie: uchwalenia budżetu mia-
sta i gminy  na rok 2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Dochody budżetu gminy w wysokości                                                        

62.789.021 zł zgodnie z załącznikiem 

nr 1 i 1a.

§2

1. Wydatki budżetu gminy w wysoko-

ści 64.692.021 zł zgodnie z załącznikiem 

nr 2. W tym: na zadania inwestycyjne 

w wysokości 18.536.500 zł zgodnie z za-

łącznikiem nr 3a. 

2. Limity wydatków na wieloletnie pro-

gramy inwestycyjne w latach 2008 – 

2010,  zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości  

1.903.000 zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 

w kwocie 1.500.000 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie                          

403.000 zł.

§4

Przychody budżetu w wysokości  

6.022.534 zł, rozchody w wysokości 

4.119.534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości  150.000 zł

2. celową w wysokości 50.000 zł z prze-

znaczeniem na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego (na 

wypadek zagrożenia lub stanu klęski ży-

wiołowej).

§6

1. Dochody i wydatki związane z realiza-

cją zadań z zakresu administracji rządo-

wej i innych zadań zleconych odrębnymi 

ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z reali-

zacją zadań z zakresu administracji rzą-

dowej wykonywanych na podstawie 

porozumień z organami administracji 

rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realiza-

cją zadań własnych finansowanych z bu-

dżetu państwa, zgodnie z załącznikiem 

nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realiza-

cją zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień między jednostkami samo-

rządu terytorialnego, zgodnie z załączni-

kiem nr 8.

§7

1. Ustala się dochody w kwocie 280.000 zł 

z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-

daż napojów alkoholowych oraz wydat-

ki w kwocie 255.000 zł na realizację za-

dań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000 zł 

na realizację zadań określonych w gmin-

nym programie przeciwdziałania narko-

manii. 

§8

1. Plan przychodów i wydatków w 

łącznej kwocie dla zakładu budżetowe-

go: przychody - 3.612.900 zł, wydatki 

- 3.612.900  zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 9.

§9

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu 

Usług Komunalnych z tytułu dopłaty 

do usług związanych z administrowa-

niem zasobów komunalnych - 805.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 10.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną 

kwotę 1.068.000 zł, zgodnie z załączni-

kiem nr 11.

2) działających na terenie gminy publicz-

nych i niepublicznych przedszkoli, szkół 

i placówek oświatowo-wychowawczych 

w wysokości - 763.320 zł, zgodnie z za-

łącznikiem nr 12. 

2. Dotacje celowe na zadania bieżące 

gminy realizowane na podstawie poro-

zumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego - 550.000 zł, zgodnie z za-

łącznikiem nr 13.

3. Dotacje celowe na zadania reali-

zowane przez podmioty nie należą-

ce do sektora finansów publicznych                                                                                 

- 820.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 14.

§10

1. Ustala się plan przychodów i wydat-

ków Gminnego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w wyso-

kości:

1) przychody  -  150.000 zł,

2) wydatki  -  150.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§11

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji 

papierów wartościowych oraz kredytów 

i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu 

budżetu - w kwocie 2.000.000 zł

- sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu - w kwocie 403.000 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobo-

wiązań z tytułu zaciągniętych  kredytów                

- w kwocie 4.119.534 zł.   

1. Maksymalną wysokość pożyczek i kre-

dytów krótkoterminowych zaciągnię-

tych w roku budżetowym - w kwocie       

2.000.000 zł.  

§12

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz 

emisji papierów wartościowych na po-

krycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu do 

wysokości   2.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie  wydatków na wie-

loletnie programy inwestycyjne do wy-

sokości określonej w załączniku nr 3,
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b) z tytułu umów, których realizacja 

w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia  ciągłości działania gminy 

i termin zapłaty upływa w 2009 roku na 

łączną kwotę  3.000.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wy-

datków z wyłączeniem przeniesień 

wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek 

budżetowych uprawnień do dokony-

wania przeniesień w planie wydatków,

5) przekazania kierownikom jednostek 

budżetowych uprawnień do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których re-

alizacja w roku następnym jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku 

następnym na łączną kwotę 500.000 zł.

6) udzielania w roku budżetowym po-

życzek do łącznej kwoty 2.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym po-

ręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 

2.000.000 zł,

8) lokowania wolnych środków bud-

żetowych na rachunkach bankowych 

w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu gminy.

UCHWAŁA Nr 147/07
w sprawie: powołania przez Gminę 
Ożarów Mazowiecki spółki z og-
raniczoną odpowiedzialnością z fir-
mą J.W. Construction Holding S.A. 
w celu realizacji infrastruktury 
technicznej związanej z planowaną 
budową osiedla mieszkaniowego 
w miejscowości Kręczki - Kaputy.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyrazić zgodę na zawiązanie celowej 

spółki z ograniczoną odpowiedzial-

nością pomiędzy Gminą Ożarów 

Mazowiecki a firmą J.W. Construction 

Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach 

05-951 przy ul. Radzymińskiej 326 dla 

realizacji infrastruktury technicznej w 

szczególności polegającej na budowie 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz 

ze stacją uzdatniania wody i oczyszczal-

nią ścieków, która to inwestycja jest 

niezbędna dla realizacji przedmiotowego 

osiedla, jak również zaspokoi potrzeby 

okolicznych mieszkańców w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. Po wybudowaniu sieci wodo-

ciągowo-kanalizacyjnej spółka będzie się 

zajmować jej zarządzaniem.

§2

1. Udział Gminy w kapitale zakładowym 

spółki będzie polegał na wniesieniu 

aportu stanowiącego działkę gruntu 

o powierzchni ok. 1 ha przeznaczoną 

pod oczyszczalnię ścieków zgodnie z 

planem zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy. 

Udział spółki J.W. Construction w 

kapitale zakładowym będzie stanowił 

wartość dokumentacji projektowej lub 

wkład pieniężny. 

2. Przedmiot aportu będzie wycenio-

ny przez rzeczoznawcę majątkowego 

z możliwością weryfikacji tej wyceny 

przez drugą stronę.

§3

Projekt umowy spółki musi uzyskać 

akceptację Rady Miejskiej.

§4

Zbycie udziałów przez Gminę w spółce 

określonej niniejszą uchwałą może nas-

tąpić wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej.

§5

Finansowanie realizacji wskazanej uch-

wałą infrastruktury technicznej będzie 

następowało ze środków uzyskiwanych 

przez powołaną spółkę z funduszy eu-

ropejskich oraz innych środków zew-

nętrznych pozyskiwanych przez spółkę. 

UCHWAŁA Nr 148/07
w sprawie: odwołania ze składu Ko-
misji Rewizyjnej Pana Roberta Ku-
kułowicza w związku ze złożoną re-
zygnacją.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Komisji Rewizyj-

nej Pana Roberta Kukułowicza w związ-

ku ze złożoną rezygnacją.

UCHWAŁA Nr 149/07
w sprawie: uzupełnienia składu Ko-
misji Rewizyjnej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Do składu Komisji Rewizyjnej powołuje 

się Pana Sławomira Kowalskiego.

UCHWAŁA Nr 150/07
w sprawie: zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
Nr 129/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w 
sprawie opłaty od posiadania psów 
na terenie Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki w roku 2008.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr 129/07 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lis-

topada 2007 r. w sprawie opłaty od po-

siadania psów na terenie Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki w roku 2008 

wprowadza się następujące zmiany:

1.§1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się opłatę od posiadania 

psów.

2. Ustala się opłatę od posiadania psów 

w wysokości 35 zł od jednego psa.”

2. uchyla się w całości §3.

3. dotychczasowa numeracja „§4”, „§5” 

i „§6” otrzymuje odpowiednio brzmie-

nie „§3”, „§4” i „§5”.

UCHWAŁA Nr 151/07
w sprawie: zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
Nr 130/07 z dnia 28 listopada 2007 r. 
w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transpor-
towych i zwolnień w tym podatku 
na terenie Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki na rok 2008.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchwałę Nr 130/07 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lis-

topada 2007 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień w tym 

podatku na terenie Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki na rok 2008 zmie-

nia się w następujący sposób:

§2 otrzymuje brzmienie:

„Zwalnia się od podatku od środków 

transportowych:

- samochody ciężarowe o dopuszczal-

nej masie całkowitej pojazdu powyżej 

3,5 tony i poniżej 12 ton – wykorzystywa-

ne na potrzeby prowadzenia działalnoś-

ci statutowej przez gminne zakłady 

budżetowe oraz stanowiące własność 

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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Wymiana dowodów osobistych

 W 2007 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Ma-

zowieckim w sposób sprawny, przy bardzo dobrej organiza-

cji pracy zapewniającej brak kolejek interesantów oczeku-

jących na złożenie wniosku o wydanie lub odbiór dowodu 

osobistego, a zarazem fachowo i życzliwie wydano 4.266 no-

wych dowodów osobistych. Stare (książeczkowe) dowody 

osobiste straciły ważność 31 grudnia 2007 r. (DZ.U DZ 1997r, 

Nr 113, poz.733 ze zmianami), jednak z dniem 1 stycznia 

2008 r. stanowią one dokument stwierdzający tożsamość osoby 

oraz poświadczający obywatelstwo polskie, niedłużej jednak niż 

do dnia 31 marca 2008 r. (DZ.U. 2007r, Nr 191, poz.1363). 

 Książeczkowe dowody osobiste nie uprawniają po 31 grud-

nia 2007 r. do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej. 

Do połowy stycznia 2008 r. w naszej gminie nie złożyło wniosku 

o nowy dowód osobisty 580 osób, pomimo rozpropagowania 

na szeroką skalę akcji związanej z koniecznością wymiany do-

wodu osobistego i konsekwencjach braku nowego dowodu 

osobistego. W związku z powyższym osoby, które legitymują się 

książeczkowym dowodem osobistym proszone są o niezwłocz-

ne złożenie wniosku o wymianę tego dokumentu.

 Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które 

mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobiste-

go, wniosek o wymianę tego dokumentu będą mogły złożyć 

w dowolnym terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dy-

plomatyczne, w myśl przepisów prawa, nie są upoważnione 

do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania dowo-

dów osobistych.

 Wnioski na dowody osobiste przyjmowane są w pokoju 

110, na I piętrze  Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Ma-

zowieckim, w poniedziałki w godz. 9:00-17:00, od wtorku do 

piątku 8:00-16:00. 

 W przypadku konieczności udzielenia pomocy osobom cho-

rym i w podeszłym wieku przy wyrobieniu dowodu osobistego 

należy kontaktować się z Naczelnikiem Wydziału Spraw Oby-
watelskich - Iwoną Rosłon tel. 022 722 22 07, wew. 218.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich - Iwona Rosłon

DARMOWE PORADY PRAWNE
Dzięki uprzejmości kancelarii Radcy Prawnego Grzegorza 

Stępniewskiego, która prowadzi obsługę prawną Urzędu Mia-

sta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłaszamy, iż prawnicy z tej-

że kancelarii będą udzielali bezpłatnych porad prawnych dla 

mieszkańców gminy w siedzibie UMiG Ożarów Mazowiecki, 

ul. Kolejowa 2, w pokoju nr 300, na III piętrze, w poniedziałki, 

w godz. 15-17.

 Warunkiem uzyskania porady prawnej jest konieczność 

telefonicznego uzgodnienia terminu i godziny spotkania w 

Dziale prawnym UMiG Ożarów Mazowiecki, pod nr telefonu: 

(22) 722-22-07 wew. 233.

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
Kazimierz Stachurski

REKLAMA W „INFORMATORZE OŻAROWSKIM”
Serdecznie zapraszamy do korzystania z powierzchni reklamowej 

w „Informatorze Ożarowskim”. Można zamieszczać oferty swo-

ich usług, produkowanych towarów, ofert handlowych oraz in-

nych drobnych ogłoszeń. Być może dzięki ogłoszeniu w Informa-

torze znajdziecie Państwo korzystną ofertę współpracy lub 

poszukiwaną usługę. Miesięcznik ukazuje się w nakładzie 

3 500 egzemplarzy i jest bezpłatny.

Poniżej przedstawiamy cennik ogłoszeń: 

Rozmiar ogłoszenia Cena
Cała strona  500 zł
1/2 strony  250 zł
1/4 strony  125 zł
1/8 strony  63 zł
1/16 strony  32 zł

Jeśli wykupią Państwo pięć ogłoszeń w kolejnych numerach, 

szóste ogłoszenie zamieścimy gratis !

W sprawie ogłoszeń zapraszamy do kontaktu od poniedział-

ku do piątku w godzinach pracy Urzędu, pod numerem 

tel. 22 722 22 07 wew. 228 

podmiotów prowadzących statutową 

działalność w zakresie ochrony prze-

ciwpożarowej.

- ciągniki siodłowe i balastowe przy-

stosowane do używania łącznie z nacze-

pą lub przyczepą o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 

tony i poniżej 12 ton - wykorzystywane 

na potrzeby prowadzenia działalności 

statutowej przez gminne zakłady 

budżetowe oraz stanowiące własność 

podmiotów prowadzących statutową 

działalność w zakresie ochrony prze-

ciwpożarowej.

- przyczepy i naczepy, które łącznie 

z pojazdem silnikowym posiadają do-

puszczalną masę całkowitą od 7 ton 

i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego - wykorzystywane na potrzeby 

prowadzenia działalności statutowej 

przez gminne zakłady budżetowe 

oraz stanowiące własność podmiotów 

prowadzących statutową działalność 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- autobusy - wykorzystywane przez 

gminne jednostki budżetowe do prze-

wozu dzieci do szkół i gimnazjów.”

UCHWAŁA Nr 152/07
w sprawie: zmiany uchwały Nr 140/07 

z dnia 28 listopada 2007 roku 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) W §1 ust. 1 skreśla się słowa: „do 

głębokości 3m.”

2) W §1 ust. 2 punkt b) skreśla się słowa 

„o ładowności do 3,5 tony”

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

INFORMACJE
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 13 stycznia 2008 roku odbył się XVI Finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy. W tym roku dochód uzyskany ze 

zbiórki pieniędzy zostanie przekazany dla dzieci ze schorze-

niami laryngologicznymi. Na teren Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki po raz pierwszy działały dwa sztaby. Pierwszy tra-

dycyjnie w Domu Kultury „Uśmiech”, drugi w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Tony Halika. 

 Skład sztabu w DK liczył 30 wolontariuszy, uczniów ze 

szkół z terenu naszej Gminy oraz 4 członków komisji przeliczą-

cej zebrane pieniądze. Tegoroczną zbiórkę pieniędzy uświetnił 

koncert dziecięcego, 7-osobowego zespołu reggae, „TRAIN” 

z warszawskiego Domu Kultury „Imielin”. Koncert był połą-

czony z licytacją gadżetów WOŚP, podczas której można było 

wylicytować m.in. koszulkę, kubek, kalendarz ścienny itp. Do-

chód z aukcji powiększył kwotę zebraną przez wolontariuszy 

i do banku w Błoniu przekazaliśmy pod eskortą ożarowskiej 

Policji sumę 8.541,23 złote. Tak jak w roku ubiegłym najwięk-

szą kwotę zebrał uczeń z Gimnazjum im. Bohaterów Powsta-

nia Warszawskiego Mateusz Gołębiewski - 648,57 zł.

 Na łamach naszej lokalnej prasy chciałabym podziękować 
Pani Grażynie Kowalczyk - dyrektor Hotelu Mazurkas, 
Panu Zenonowi Badence - właścicielowi cukierni „Ra-
rytas” oraz Panu Romualdowi Wilczyńskiemu - właści-
cielowi pizzeri „Jerry” za zasponsorowanie poczęstunku 

dla wszystkich, którzy brali udział w akcji. Dziękujemy także 

pracownikom Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim 

za pomoc w akcji, a szczególnie zastępcy komendanta panu 

Jackowi Wąsowskiemu za poprowadzenie spotkania z wolon-

tariuszami oraz pracownikom Zakładu Usług Komunalnych 

za pomoc przy organizacji akcji. 

Wolontariusze orkiestry:

Szkoły Ponadgimnazjalne: Daniel Wojciechowski, Robert 
Piotrowski, Tomasz Białkowski, Grzegorz Furmankiewicz, 
Grzegorz Pałyska, Ewelina Wieczorek, Piotr Burkot, Grze-
gorz Woldon, Natalia Szymańska, Sylwia Bińkowska
Gimnazjum im. K. I .Gałczyńskiego w Płochocinie: Agata Hen-
dzel, Patrycja Żuczkowska, Dorota Świerżyńska, Elżbieta 

Dudek, Adrian Antosiewicz, Justyna Tomaszewska, Monika 
Kuc, Marcin Bogucki, Krzysztof Jastrzębski, Marta Pałyska
Gimnazjum im. Bohaterów Powstania  Warszawskiego:, Alek-
sandra Batory, Mateusz Gołębiewski, Piotr Szczepaniak, 
Patryk Ślęzak, Kamil Zabulski, Anna Stachnik, Milena 
Polak, Michał Kłos, Kinga Bujnik, Bartosz Król.

Alina Holk

XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Domu Kultury „Uśmiech”

ORKIESTRA ZAGRAŁA JUŻ PO RAZ XVI

Internetowe Centrum
Informacji Multimedialnej 

w ożarowskich szkołach 
 Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusociń-

skiego i Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 

w Ożarowie otrzymała w styczniu internetowe centrum infor-

macji multimedialnej. 

 ICIM jest projektem wsółfinansowanym przez Unię Eu-

ropejską (Europejski Fundusz Społeczny – EFS), wdrażanym 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. 

 W skład ICIM wchodzą cztery stanowiska komputerowe i 

urządzenie wielofunkcyjne ( drukarka, skaner, kopiarka). Do-

datkowymi elementami, stanowiącymi integralną całość są: 

- okablowanie sieciowe; 

- szafka krosownicza; 

- 8-portowy przełącznik sieciowy 

 Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest 

„Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia po-

przez promowanie zachowań przyczyniających się do zwięk-

szenia szans zatrudnienia, warunków do przedsiębiorczości, 

wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”. 

Głównym celem projektu jest: 

- podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez pro-

mocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie, 

- ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania 

informacji dostępnej w internecie oraz informacji multime-

dialnej przez uczniów i nauczycieli, 

- zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych, 

- wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samo-

kształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej, 

- wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie 

programowej, 

- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie 

od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego, 

- wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturo-

wych, sprawności fizycznej i intelektualnej, 

- umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokal-

nemu dostępu do internetu poza systemem lekcyjnym, 

- stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki szkolnej w 

środowisku lokalnym. 

 Z pracowni multimedialnej mogą nieodpłatnie korzystać 

uczniowie i nauczyciele. 

Danuta Kwiek, Agnieszka Skowrońska
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„Noc, śnieg, cisza...księżyc wstaje

Idą święci Mikałaje po ziemi.”

 W Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza 

w Umiastowie mikołajki przebiegały w sposób niezwykły. 

Mamy przygotowały dla dzieci inscenizację pt.. „Mikołajowy 

zawrót głowy”. Aktorki zżerała ogromna trema, bo występ 

przed widownią, którą stanowią między innymi własne dzieci, 

to duża odpowiedzialność. Okazało się, że w mamach drzemią 

nieodkryte talenty, ponieważ przedstawienie wypadło wspa-

niale. Głośne i długie brawa, szczęśliwe buzie dzieci świadczy-

ły o tym, że występ udał się. Okazało się również, że Mikołaj 

napisał list do dzieci, w którym powiadomił je, że są dla nich 

prezenty. Ukrył je jednak w różnych miejscach. Dawno już 

w szkole nie było takiego zamieszania jaki powstał przy szuka-

niu prezentów! Odnalezienie mikołajowych worków, rozpako-

wanie ich  było miłym podsumowaniem dnia.

„A w święta niech się snuje kolęda

i gałązki świerkowe niech nam pachną na zdrowie”

 Zgodnie z tradycją naszej szkoły 20 grudnia 2007 r. spo-

tkaliśmy się przy wigilijnym stole z rodzicami i zaproszonymi 

gośćmi. Uroczystość rozpoczęli uczniowie klas I, II i III przed-

stawiając pełne ciepła i humoru Jasełka. Każdy z aktorów 

mimo tremy starał się wypaść przed zebraną publicznością jak 

najlepiej. Widać było, że dzieci włożyły dużo pracy w przygo-

towanie inscenizacji i strojów. Kolędy śpiewali wszyscy, rodzi-

ce również. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. 

Po życzeniach, dzieleniu się opłatkiem  wszyscy zasiedli do wi-

gilijnej wieczerzy. 

 Następnego dnia Jasełka obejrzeli uczniowie naszej szkoły. 

Podobało się bardzo i wprowadziło wszystkich w miły nastrój 

oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.

Jadwiga Bieńkowska

W grudniu w naszej szkole...

ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA

  12 stycznia po południu w sali widowiskowej DK

„Uśmiech” odbyła się zabawa choinkowa zorganizowana przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzieci z naszej gminy.

 W imprezie uczestniczyło około 250 dzieci, co przerosło 

nasze najśmielsze oczekiwania.  Przybyły nawet niemowlęta 

w wózeczkach. Wprawiło nas to zarówno w zadowolenie, jak 

i w zakłopotanie, gdyż sala nie mogła pomieścić takiej ilości 

dzieci, rodziców, dziadków, cioć i wujków. Dzieci jednak bawiły 

się bardzo dobrze - Pani Wróżka i Pan Czarodziej zabawiali je 

organizując różne wesołe konkursy, śpiewając piosenki i ucząc 

dzieci wierszyków, a papuga tańczyła z dziećmi w kółeczku. 

Było wesoło i kolorowo, bo dzieci były pięknie i pomysłowo 

przebrane.

 Za najładniejsze przebrania, a także za śpiewanie piosenek 

i deklamowanie wierszyków dzieci dostawały nagrody w po-

staci zabawek i książeczek.

 Na koniec przyjechał do maluchów Święty Mikołaj, który 

rozdawał paczki ze słodyczami.

 Cieszymy się, że impreza podobała się dzieciom i już teraz 

zapraszamy je na przyszłoroczną zabawę.

 Serdecznie dziękuję Pani Alinie Holk - Dyrektor DK 

„Uśmiech” za pomoc przy organizacji imprezy.

Bożena Wronikowska - Kierownik OPS

Zabawa choinkowo-noworoczna 
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„Lata przedszkolne to najlepszy czas, 

by wesprzeć rozwój wrodzonych 

zdolności obserwacyjno-poznawczych dziecka”

                                                / J. H. Helm, L.G. Katz/

 Współczesna edukacja przedszkolna wymaga od nas, na-

uczycieli, kreatywności i twórczego oraz podmiotowego po-

dejścia do każdego z wychowanków. Coraz większą uwagę 

zwraca się na uruchamianie naturalnych motywów uczenia 

się dziecka i rozbudzania jego ciekawości poznawczej. Na-

szą rolą w edukacji jest wszechstronne stymulowanie swo-

ich podopiecznych. Nie od dziś bowiem wiadomo, że małe 

dzieci łatwiej i szybciej uczą się, kiedy poznanie dokonuje się 

w wyniku ich własnej aktywności. 

 Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i mając na uwa-

dze szeroko rozumiane pojęcie „dobra dziecka”, w naszym 

przedszkolu stosujemy różne metody aktywizujące, które są 

najbardziej efektywne i stanowią alternatywę dla tradycyjnych 

modeli nauczania. Nas szczególnie zainteresowała  metoda 

projektów, która polega na wnikliwym badaniu jakiegoś te-

matu przez dzieci i kładzie nacisk na ich aktywność. Metoda 

projektów posiada także wysokie walory dydaktyczne, zapew-

nia możliwość organizowania dla dzieci atrakcyjnych sytuacji 

edukacyjnych i spełnia oczekiwania w zakresie współpracy 

z rodzicami. 

 O skuteczności pracy metodą projektu przekonałyśmy się 

same podczas realizacji projektów w różnych grupach wie-

kowych: 5-latki /gr. III/ realizowały projekt „Wozu strażackie-

go”, 6-latki /gr. IV/ zgłębiały tajemnicę „Kosmosu”, a 5 i 6-latki 

/gr. V/ poznawały „Dinozaury”.

 W ramach realizowanych projektów dzieci podjęły aktyw-

ność badawczą, polegającą na szczegółowym badaniu tema-

tu i znalezieniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Odbyło 

się wiele zajęć terenowych i spotkań z ekspertami. Ponadto 

dzieci miały możliwość bezpośredniego kontaktu i dostęp do 

przedmiotu swoich badań. Odwiedziły Muzeum Pożarnictwa, 

Muzeum Techniki, Planetarium, Dinopark, gościły ekspertów 

z danych tematów, powstało wiele produktów ich twórczości 

takich jak: wóz strażacki, rakieta, kosmita, UFO, dinozaury.

 Niebagatelną rolę w realizacji projektów odegrali także ro-

dzice, którzy swoim zaangażowaniem motywowali dzieci do 

samodzielnego zgłębiania tematu. 

 O efektywności metody projektu, zarówno my, jak i rodzi-

ce mogliśmy przekonać się nie tylko w trakcie realizacji pro-

jektu, ale także podczas wydarzenia kulminacyjnego. Dzieci 

chętnie wypowiadały się na temat postawionych problemów 

i operowały nowymi pojęciami.

 Podsumowując, metoda projektów daje dzieciom sposob-

ność do doświadczania, przeżywania, odkrywania, działania, 

wykazania się inicjatywą, gromadzenia informacji, wiązania 

zdobytej wiedzy z wiedzą już posiadaną, rozumienia potrzeby 

uczenia się, współdziałania, współpracy i komunikowania się 

z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Na uwagę zasługuje fakt, 

iż ma ona ogromny wpływ na konstruowanie wiedzy dziecka, 

które podejmując pogłębione działania badawcze poszerza 

swoją wiedzę na interesujący go temat. 

 Każdy z realizowanych projektów wymagał nas od nas 

dużego zaangażowania, innej niż zwykle organizacji pracy, 

przygotowania pomocy i materiałów, zorganizowania cie-

kawych wycieczek i spotkań z ekspertami, to jednak dał 

nam też dużo zadowolenia i radości. Same stałyśmy się 

niejako badaczami zgłębiającymi temat. Doceniając zale-

ty tej metody zachęcamy wszystkich nauczycieli do korzy-

stania z niej w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.                                                                                      

                                                             
Jolanta Szychowska, Bożena Nasielska

Przedszkole Publiczne nr 1

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

„Karty zgłoszeń dziecka do przedszkola” na rok 2008/ 2009 

będą wydawane w przedszkolach na terenie Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki od dnia 1 do 31 marca 2008.

Zapraszamy 

Mali badacze - metoda projektów w przedszkolu nr 1

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKÓW

6-latki w Muzeum Techniki

Pracujemy nad wozem strażackim 
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 W bliskim sąsiedztwie naszej gminy, w Żbikowie znajduje 
się Dom Pomocy Społecznej dla dziewczynek. Prowadzą go 
siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Sama-
rytanek. Mieszka w nim 95 dziewczynek niepełnosprawnych 
intelektualnie i fizycznie. Są to w 90% głębokie upośledzenia. 
Tylko kilka z nich uczęszcza do szkoły specjalnej i szkoły życia, 
dla połowy mieszkanek jest przedszkole specjalne w Domu, 
a reszta po prostu ma zbyt głębokie upośledzenia, żeby na-
wet do niego uczęszczać.
 Dom jest świetnie zorganizowany. Mieszkanki podzielono 
na Rodzinki. Każda Rodzinka posiada namiastkę domu: tak, 
jak w prawdziwej rodzinie mają jadalnię, gdzie te, co mogą 
przygotowują jedzenie; salonik, gdzie spędzają wolny czas; sy-
pialnię, łazienkę. Wszystko urządzone ze smakiem, dostosowa-
ne do rodzaju niepełnosprawności, czyściutkie wręcz sterylnie. 
Nad sprawnym funkcjonowaniem Rodzinki czuwa zakonnica, 
pomagają jej zatrudnione opiekunki oraz sprawniejsze dziew-
czynki. 
 Zazwyczaj dziewczynki mieszkają tu do końca życia. Wia-
domo, że nigdy nie będą mogły samodzielnie, bez pomocy 
drugiej osoby żyć. Trafiają tu różnie: przeważnie oddają je ro-
dzice, matki, które nie są w stanie sobie z nimi poradzić, ale 
i takie, które się znalazły porzucone, niczyje bez nazwiska. Po-
chodzenie społeczne mają też różne: widziałam córkę dzien-
nikarki, aktorek i znalezioną Cygankę. Siostry nie chcą o tym 
mówić. Niektóre historie są wstrząsające, jak ta o dziewczynce 
- jednej z bliźniaczek, którą matka zostawiła, bo urodziła się 
z wodogłowiem. Kilka miesięcy temu pojawił się jedyny sze-
ścioletni chłopczyk z tak dużym wodogłowiem, że nie ma 
szans na chodzenie, a nawet na utrzymanie się w pozycji pio-
nowej. Czy rodzice je odwiedzają? Odwiedzających można 
policzyć na palcach jednej ręki - mówi wychowawczyni. 
 W Domu są sale do rehabilitacji fizycznej prowadzone 
przez specjalistów.
 W przedszkolu najważniejsza metodą jest muzykoterapia. 
Trudno uwierzyć, że dziewczynki z takimi upośledzeniami 
śpiewają, tańczą, grają. Przyjeżdża tu pan, który uczy je śpie-
wać i grać. Muzyka inspiruje dziecko niepełnosprawne umy-
słowo do swobodnego wyrażania uczuć i emocji. Działania 

te przybierają różne formy i towarzyszy im ogromna radość 
dziecka. Dzieci grają, śpiewają, ćwiczą mowę, poczucie ryt-
mu. Jest to pierwszy sposób nawiązania kontaktu z dzieckiem. 
Muzyka usuwa lęk, ułatwia kontakty z innymi dziećmi. 
 Zuchy, harcerze i instruktorzy ze Szczepu Szaniec im. Ma-
łego Powstańca w Płochocinie raz w roku w grudniu odwie-
dzają Dom. Przed odwiedzinami organizujemy zbiórkę da-
rów dla dziewczynek: odzieży, słodyczy, zabawek, książeczek 
do oglądania, koralików do ćwiczeń manualnych. Zuchy, har-
cerze i ich rodzice mają wielkie serce dla tych dziewczynek. 
Hojną ręką dzielą się z nimi tym, co mają. Siostry każdy dar 
przyjmują z wdzięcznością. W tym roku zawiózł nas zupełnie 
gratis pan Andrzej Witkowski, któremu jeszcze raz chcemy 
serdecznie podziękować.
 Wizyty harcerzy w Domu są ważne dla obu stron. Umoż-
liwiają kontakt dzieci zdrowych z tymi, które z różnych przy-
czyn są inne. Scenariusz spotkania jest co roku podobny: 
najpierw szok, że takie dzieci w ogóle są, strach, żeby czegoś 
im nie zrobić. A potem, gdy widzą, że potrzebują tylko miłości  
budzi się wzajemne zaufanie, zrozumienie, wspólna zabawa, 
śpiewy, granie kolęd, zwiedzanie w ich towarzystwie Domu. 
 Ta wizyta to wspaniała okazja, aby w naturalny sposób 
nauczyć dzieci właściwego stosunku do osób niepełnospraw-
nych - trzeba je tylko kochać, one potrzebują tylko miłości.

Anna Sakowska

One tylko potrzebują miłości…

HARCERSKIE SPOTKANIA

LUTOWE  KALENDARIUM  IMPREZ
W  „UŚMIECHU”

2.02.08 (sobota) godz. 20:00
Bal Samorządowy - sala widowiskowa DK “Uśmiech”,
ul. Poznańska 165.

10.02.08 (niedziela) godz. 12:30
Projekcja filmu pt. „Artur i Minimki” - wstęp bezpłatny,
sala widowiskowa DK “Uśmiech”, ul. Poznańska 165.

11.02-15.02.08 r.
Spotkania przy sztalugach w ramach akcji „Zima w mieście”
od pn.- pt. w godz.: 11:00-12:30-gr. wiek. 9-11 lat
   13:00-14:45-gr. wiek.11-14 lat
   15:15-17:00-gr. wiek. 4 -7 lat
DK „Uśmiech”, ul. Poznańska 165, sala 109, I piętro.
Warsztaty taneczne dla zespołu ludowego „Ożarowiacy”
od pn.- pt w godz.: 11:00-15:00 - Towarzystwo Miłośników Ołtarze-
wa, ul. Mazowiecka12/13.

17.02.2008 r., godz. 12:30
Spektakl teatralny pt. Tomcio Paluszek” - wstęp bezpłatny,
sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165.

18.02– 22.02.08 r.
Zajęcia cyrkowo-teatralne w ramach akcji „Zima w mieście”
od pn – pt w godz.11:00 - 14:00,
sala widowiskowa DK „Uśmiech”, ul. Poznańska 165.

24.02.08 (niedziela), godz. 12:30
Spektakl teatralny pt. „Królowa Śniegu” - wstęp bezpłatny,
sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165.

Zajęcia proponowane w ramach akcji „Zima w mieście” będą bezpłatne.
Zapisy i dodatkowe informacje w sekretariacie DK przy ul. Poznańskiej 
165; I piętro, pokój 113 lub pod numerem telefonu (022) 722-14-45.
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 W dniach 8-9 grudnia odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Polski „Karate Raszyn 2007”. Mistrzostwom tym patronowali 
Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wójt Gminy 
Raszyn. Zawody rozegrano w konkurencji KATA młodzieży do 
lat 17-u. W tych dwudniowych zmaganiach młodych adep-
tów sztuk walki wzięli udział zawodnicy naszego klubu tj. Klu-
bu Karate SHOTOKAN ATEMI, prowadzonego przez licencjo-
nowanych instruktorów Mirosława Boguskiego (4-dan) i Jacka 
Boguskiego (2-dan). Zajęcia karate są prowadzone w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowiec-
kim oraz w Szkole Podstawowej nr 14 w Ursusie. 

 Zawodnicy naszego klubu odnieśli spektakularny sukces 
zajmując miejsca medalowe we wszystkich kategoriach wie-
kowych w konkurencji KATA. Oprócz pięknych pucharów 
i medali zawodnicy otrzymali cenne nagrody rzeczowe w po-
staci aparatów cyfrowych, DVD oraz MP3. 
 Zawodnik naszego klubu Piotr Wroński został jednogło-
śnie wybrany najlepszym zawodnikiem mistrzostw. 
 Uwieńczeniem pracy instruktorów, oprócz tak wspania-
łych wyników indywidualnych, było otrzymanie pucharu dla 
Najlepszej Drużyny Turnieju. Osiągnięcia trenerskie i zawodni-
cze rokują nadzieje na przyszłość i zaostrzają apetyty na dal-
sze zwycięstwa.
 Klub Karate ATEMI został zaproszony do udziału jako re-
prezentacja Polski Centralnej na Mistrzostwa Świata KARATE 
I.K.F. 2008, które odbędą się we Włoszech.
Wyniki uzyskane przez naszych zawodników:
 Dzieci do lat 10:

I m. A. Będyński
IV m. M. Kamiński i Jakub Uchman Lach
VI m. A. Boguska 
 Chłopcy 10-11 lat:

II m. D. Chrupek
III m. G. Preibisch (Ożarów Maz.)
IV m. A. Rudowski (Ożarów Maz.) nagroda fair play
VI m. M. Uchman Lach
VIII m. M. Kossak (Ożarów Maz.)
 Dziewczynki 10-11 lat:

III m. K. Kobus 
 Młodzicy 12-13 lat:

I m. M. Preibisch (Ożarów Maz.)

II m. M. Fittkau (Ożarów Maz.)
 Młodziczki 12-13 lat:

IV m. M. Iwaniukowicz
 Kadeci 14-15lat:

I m. K. Wojtkowski,
VI m. M. Jakutowicz Onisk
 Kadetki:

I m. O. Mudrowska 
 Juniorzy:

I m. P. Wroński- najlepszy zawodnik turnieju
 Juniorki:

I m. Z. Chrupek
Wielkie brawa i gratulacje dla zawodników i trenerów.

Piotr Preibisch

Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Raszyn 2007

SUKCESY SPORTOWE

 12 stycznia 2008 r. miała miejsce uroczystość VIII rocz-

nicy grupy trzeźwościowej „Trzeźwość” działającej w Ożaro-

wie Mazowieckim organizowana przy współudziale Stowa-

rzyszenia „Quo Vadis”. 

 Rozpoczęła się ona dziękczynną mszą w Kościele Miłosier-

dzia Bożego, którą celebrował Ksiądz Proboszcz. Mszę uświet-

nił śpiew Warszawskiego Chóru „Polonia” im I. J .Paderews-

kiego pod dyrekcją Profesora Wiesława Jelenia. Po mszy 

odbył się koncert kolęd . 

 Dalsza część uroczystości przebiegała w dawnym Domu 

Kultury „Uśmiech”. Najpierw odbył się rocznicowy mitting 

otwarty. Potem rozpoczęła się zabawa taneczna, podczas któ-

rej do tańca przygrywał zespół muzyczny Mirosława Sajaka 

z Żyrardowa. Mógł on uświetnić zabawę dzięki hojności Urzę-

du Miasta i Gminy na czele z Panem Burmistrzem Kazimie-

rzem Stachurskim .

 Podczas balu panowała gorąca atmosfera. Dopisała fre-

kwencja. Przybyli goście nie tylko z Ożarowa, ale i z zaprzyjaź-

nionych klubów trzeźwościowych. 

 Organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują również 

innym osobom i firmom, dzięki którym była ona tak udana. 

Przyczynili się do tego: Ksiądz Proboszcz Parafii Miłosierdzia 

Bożego w Ożarowie Maz., Inspektor ds. Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych – Pani Elżbieta Dobrzyńska – Khafagy, 

Pan Ryszard Orzeł z ZUK, który bezpłatnie użyczył lokal.

 Organizatorzy serdecznie dziękują za wspaniałą zabawę 

wszystkim jej uczestnikom.

Grupy organizujące uroczystość serdecznie zapraszają na swo-

je spotkania:

• Stowarzyszenie „Quo Vadis” do Klubu przy ul. Strażac-
kiej 3a, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17-19.
• Grupa „Trzeźwość” do lokalu przy ul. Poznańskiej 167a, 
w soboty o godzinie 17.
• Grupa „Dzwon” do salek przy Kościele Miłosierdzia Bo-
żego we wtorki o godzinie 18.

W atmosferze jedności i trzeźwości
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1. Cel imprezy:
Organizując zawody w short track’u (wyścigu na łyżwach 

rozgrywanym na lodowisku) pragniemy zachęcić miesz-

kańców Gminy Ożarów Mazowiecki do uprawiania 

łyżwiarstwa. Zapraszamy do udziału wszystkich miesz-

kańców Gminy, przedstawicieli sponsorów, patronów 

medialnych oraz pracowników firm działających na tere-

nie Gminy Ożarów Mazowiecki, niezależnie od wieku.

2. Organizatorzy:
• Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

• Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

 OŻARÓW.

• Rada Osiedla RSM Bloki

• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

3. Patroni medialni:
• Portalik ożarowski: www.ozarow.maz.pl

• Express Wieczorny

• Program informacyjny telewizji kablowej STANSAT

4. Termin i miejsce imprezy.
Zawody odbędą się 2 lutego 2008 r. (sobota) w Warsza-

wie na torze łyżwiarskim STEGNY. Start pierwszych za-

wodników nastąpi o godzinie 10.00.

5. Dystanse:
• 1 okrążenie  - przedszkolaki  

• 2 okrążenia  - szkoły podstawowe

• 3 okrążenia  - gimnazja

• 4 okrążenia  - szkoły średnie

• 5 okrążeń - kobiety 

• 10 okrążeń  - mężczyźni

6. Zgłoszenia do wyścigów:
W zawodach mogą brać udział tylko mieszkańcy Gminy 

Ożarów Mazowiecki,  przedstawiciele sponsorów, patro-

nów medialnych oraz pracownicy firm działających na 

terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Zapisy do wyścigów 

będą przyjmowane w holu głównym toru łyżwiarskiego 

STEGNY w Warszawie w dniu zawodów od godz. 8:30 

do godz. 9:30. Zapisów dzieci i młodzieży do lat 18 mogą 

dokonać tylko ich opiekunowie.

7. Harmonogram wyścigów:
• 1 okrążenie - przedszkolaki do 4 lat - godz.10.00

• 2 okrążenia - szkoły podstawowe

• 3 okrążenia - gimnazja

• 4 okrążenia - szkoły średnie

• 5 okrążeń - open kobiety

• 10 okrążeń - open mężczyżni

kategorie wiekowe w wyścigu open dla dorosłych:

• do 29 lat   (ur. 1978 i młodsi)

• 30-49 lat   (ur. 1958-1990)

• 50-59 lat  (ur. 1948-1957)

• 60 lat i wiecej (ur. 1947 i starsi )

8. Nagrody i upominki:
• Puchary dla zwycięzców w każdym wyścigu

• Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników 

 w każdym wyścigu

• Upominki dla najmłodszego przedszkolaka 

 (chłopca i dziewczynki)

• Upominek dla najstarszych zawodników

 w wyścigach open (kobieta i mężczyzna)

• Upominki losowane wśród pozostałych uczestników

9. Zakończenie imprezy:
 około godz.12.30 (wręczenie nagród i upominków) 

10. Dojazd na tor łyżwiarski STEGNY w Warszawie:
• Indywidualnie środkami komunikacji miejskiej 

 lub własnym transportem

• Autobusem zapewnionym przez organizatorów.

 Odjazd z Ożarowa Mazowieckiego o godzinie 7:45 

 z ulicy Szkolnej (przy szkole Podstawowej nr 1)

11. Postanowienia końcowe:
• Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.

• Ewentualnego ubezpieczenie od następstw

 nieszczęśliwych wypadków uczestnicy zawodów 

 dokonują we własnym zakresie.

• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania

 zmian regulaminu zawodów.

ORGANIZATORZY

Regulamin SHORT TRACK

czwarty
Gminy Ożarów Mazowiecki

ŻYJ ZDROWO
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Najpierw rekordy potem medale.

 W dniu 12 grudnia 2007 r. w pływalni GOSiR Ożarów Ma-
zowiecki odbyły się IV Młodzieżowe Zawody Pływackie dla 
dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki. W zawodach startowało ponad 270 zawod-
ników z 21 klubów z województwa mazowieckiego. Podczas 
zawodów zawodniczka Klubu Sportowego „1” Ożarów Mazo-
wiecki Julia Jagoda - rocznik 1995 ustanowiła dwa indywidu-
alne rekordy Polski dziewcząt 12-letnich w pływaniu:
• na dystansie 50 m stylem dowolnym z wynikiem - 0;27.41 sek.
• na dystansie 100 m stylem dowolnym z wynikiem - 0;59.12 sek.
 W tych samych zawodach „złota sztafeta” dziewcząt z na-
szego klubu w składzie: Natalia Nowińska, Katarzyna Bier-
nacka, Weronika Jagoda, Julia Jagoda ustanowiła kolejny 
rekord Polski w sztafecie 4 x 100 m stylem dowolnym dziew-
cząt 12-letnich z wynikiem - 4;14.56 sek. 
 Dotychczasowy rekord Polski w sztafecie 4 x 100 m stylem 
dowolnym należał do tej samej sztafety dziewcząt, a ustano-
wiony został w Mazowieckich Drużynowych Mistrzostwach 
Polski 12-latków w dniach 17-18 listopada 2007 r. z wynikiem 
4;15.05 sek.
 Trenerem zawodniczek jest Tadeusz Staniszewski (trener 
klasy mistrzowskiej), który ma olbrzymie zasługi w tych i in-
nych osiągnięciach pływaków KS „1” Ożarów Mazowiecki.
 W dniach 18-20 stycznia 2008 r. odbyły się Zimowe Mi-
strzostwa Polski 13-latków. Były to jedne z dwóch najważniej-
szych imprez, które odbędą się w 2008 r. Udział w mistrzo-
stwach wzięli wszyscy najlepsi zawodnicy ze 109 klubów 
z całej Polski, a wśród nich 9-cio osobowa ekipa Klubu Sporto-
wego „1” Ożarów Mazowiecki. Trzydniowe zawody cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, a relacja z nich była zamieszczona 
w lokalnej telewizji. Zawodnicy z Ożarowa Mazowieckiego, 
można już powiedzieć, że tradycyjnie, nie zawiedli i godnie re-
prezentowali barwy naszego klubu, Ożarowa Mazowieckiego 
i Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Nie do wiary, ale naj-
lepszą zawodniczką całych Mistrzostw Polski nie została żadna 
zawodniczka z Warszawy, Poznania, Wrocławia czy Krakowa, 
ale mieszkanka Ożarowa Mazowieckiego - Julia Jagoda!!!
 Otrzymała ona za to wspaniały puchar z rąk samego Wi-
ceministra Sportu, byłego reprezentanta Polski w pływaniu 
i w pięcioboju nowoczesnym - Zbigniewa Pacelta. Julka pły-
wała tak dobrze, że jako jedyna zawodniczka otrzymała po 
zakończonym swoim starcie gromkie brawa od wszystkich 
kibiców bez względu na to, komu kibicowali.
 Pozostali nasi reprezentanci również doskonale się spisali 
bijąc jeden po drugim swoje rekordy życiowe. Oprócz trzech 
złotych i jednego srebrnego Julii Jagody zdobyliśmy jeszcze 
cztery medale: Weronika Jagoda zdobyła dwa srebrne me-
dale oraz sztafeta dziewcząt w składzie: Natalia Nowińska, 
Katarzyna Biernacka, Weronika Jagoda, Julia Jagoda 
zdobyła złoty i srebrny medal. W efekcie tego KS „1” Ożarów 
Mazowiecki zdobył w klasyfikacji medalowej bardzo wysokie 
trzecie miejsce, a stało się to po niespełna 4-ro letniej działal-
ności klubu.
Pozostali zawodnicy również bardzo dzielnie walczyli o naj-
wyższe lokaty, często kwalifikując się do finałów A i B. Wśród 

nich wyróżniającymi się byli: Krzysztof Cholewo, który zajął 
czwarte miejsce, Kacper Jaworski - zdobywca piątego miej-
sca oraz Katarzyna Biernacka - siódma w Polsce.
 Ekipa z Ożarowa Mazowieckiego była jedną z najbardziej 
widocznych drużyn pod względem osiągnięć sportowych 
i można śmiało powiedzieć, że wszystkie drużyny pływackie 
w Polsce wiedzą, gdzie leży Ożarów Mazowiecki i kim są sio-
stry Jagodówny.
 Należy podkreślić, że tak wielkie osiągnięcia są zasługą: na-
szej wspaniałej młodzieży, która wykonuje „morderczą” pracę 
na treningach; kadry szkoleniowej pod kierunkiem wybitne-
go trenera Pana Tadeusza Staniszewskiego, który jak nikt inny 
potrafi przygotować nasze dzieci do startu; rodziców, moty-
wujących swoje pociechy do pracy i do walki na zawodach 
oraz czynnie wspomagających klub; władz UMiG Ożarów 
Mazowiecki, sponsorów firmy Peri, Rynek Hurtowy Broni-
sze, Baccara, PZO, Pfisterrer, Koliber, Starostwa Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego, bez których niemożliwa 
byłaby realizacja w pełnym zakresie programu szkoleniowego 
i udział we wszystkich zaplanowanych imprezach sportowych. 
 Dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Kowalskiego Dyrekto-
ra GOSiR nasi zawodnicy mają na pływalni wspaniałe warunki 
do treningu pływackiego.
 Z uwagi na kosztowne uprawianie tej dyscypliny spor-
tu dużym ułatwieniem byłoby gdyby najlepsi pływacy mieli 
ufundowane stypendia sportowe.
 Realizując zadania własne i cele statutowe Klub Sportowy 
„1” Ożarów Maz. w 2007r. osiągnął n/w wyniki sportowe:
• W Mazowieckich Drużynowych Mistrzostwach Polski 12- 
latków w Ożarowie Maz. (eliminacje do Letnich Mistrzostw 
Polski) - marzec/kwiecień 2007 r.: 24 złote, 10 srebrnych, 7 brą-
zowych medali.
• W Międzynarodowych zawodach pływackich w Berlinie - 
maj 2007 r.: 10 złotych medali, 6 srebrnych, 1 brąz.
• W Otwartych Mistrzostwach Warszawy w Pływaniu - maj 
2007 r.: 14 złotych, 8 srebrnych, 5 brązowych medali.
• W Mistrzostwach Polski w Pływaniu Młodzików 12-letnich 
w Dębicy - czerwiec/lipiec 2007 r.: 3 złote medale, 2 srebrne, 
3 brązowe. 4 miejsce w Polsce w klasyfikacji klubowej w Mi-
strzostwach Polski w Pływaniu Młodzików 12 letnich.
• Wrzesień 2007 r. powołanie dwóch zawodniczek do Kadry 
Narodowej w pływaniu oraz 1 zawodnika do Kadry Mazowsza.
• W Długodystansowych Mistrzostwach Warszawy - paździer-
nik 2007 r.: 2 złote, 1 srebrny medal.
• W listopadzie 2007 r. sztafeta dziewcząt 12- letnich 4 x 100 m 
stylem dowolnym: Rekord Polski na pływalni 25-metrowej. 
• W grudniu 2007r. dwa indywidualne rekordy Polski na 50 m 
i 100 m stylem dowolnym oraz nowy rekord Polski sztafeta 
dziewcząt 12-letnich 4 x 100 m stylem dowolnym.
• W X Grand Prix Legionowa - styczeń 2008 r.: 6 złotych, 
5 srebrnych, 4 brązowe medale.
• W Zimowych Mistrzostwach Polski 13 latków w Ostrowcu 
Świętokrzyskim – 4 złote, 4 srebrne medale i tytuł najlepszej 
zawodniczki mistrzostw.
• Do Zimowych Mistrzostwach Polski 14-latków w Gorzowie 
Wielkopolskim zakwalifikowało się 5 zawodników.

Zarząd klubu

SUKCES GONI SUKCES

SUKCESY PŁYWAKÓW
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21 grudnia 2007 r. o północy
weszlismy do strefy Schengen. 

Co to oznacza? Otwarto szlabany 
i zniesiono kontrole graniczne 

na przejściach z Litwą,
Niemcami, Czechami i Słowacją.

 Razem z Polską do Schengen weszło osiem nowych kra-
jów. Trzy państwa bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia - formal-
nie włączyły się do strefy o godz. 24 czasu lokalnego, czyli 
o godz. 23 czasu polskiego. W związku z wejściem Polski do 
układu z Schengen będą wzmożone kontrole na tzw. granicy 
zewnętrznej, czyli z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
 Układ z Schengen został podpisany 14 czerwca 1985 r. 
(był modyfikowany w późniejszych latach). W nocy z 20 na 
21 grudnia przyłączyło się do niego dziewięć nowych krajów 
Unii (z wyjątkiem Cypru, Bułgarii i Rumunii). Obecnie należą 
do niego 24 kraje.
 Dla Polaków oznacza to m.in., że bez kontroli granicznych 
będą mogli teraz jeździć do 23 krajów - Austrii, Belgii, Czech, 
Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Is-
landii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, 
Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Włoch.
 Otwarte szlabany zostaną zdemontowane w najbliższym 
czasie. Z niektórych przejść znikną też placówki Straży Gra-
nicznej, a na ich miejsce powstaną inne w głębi kraju. Mimo 
to, przekraczając schengenowską granicę trzeba będzie mieć 
przy sobie dowód osobisty (nowy) lub paszport - strażnicy 
graniczni z przejść przeniosą się bowiem m.in. na trasy mię-
dzynarodowe i dojazdowe do granicy i tam wyrywkowo będą 
sprawdzać dokumenty.
 Na granicę wewnętrzną (z schengenowskimi sąsiadami) 
wrócą też w sytuacjach nadzwyczajnych - np. związanych 
z zagrożeniem terrorystycznym czy Euro 2012.
 Zniesienie kontroli na granicy wewnętrznej oznacza ich 
wzmożenie na granicy zewnętrznej Schengen, czyli polsko-
-rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej. W tej chwili służy tam 
ok. 10 tys. strażników granicznych i nadal mają być przyjmo-
wani nowi. Otwierane mają być też kolejne przejścia graniczne 
- jedno już niedługo na odcinku polsko-rosyjskim w miejsco-
wości Grzechotki, trzy - na odcinku polsko-ukraińskim.
 Generalnie dla Polaków jadących na Wschód sytuacja 
zmieni się w niewielkim stopniu; Ukraińcy, Rosjanie, Białoru-
sini będą się jednak musieli liczyć ze wzrostem kosztów i utrud-
nieniami. Obywateli Białorusi wiza schengenowska kosztować 
będzie 60 euro, Rosjan i Ukraińców nieco taniej, bo 35 euro 
(te dwa kraje zawarły bowiem z UE umowy o readmisji, czyli 
przyjmowaniu osób, które z ich terenu nielegalnie przedosta-
ły się do Unii). Na tych odcinkach granicy będą też obowią-
zywać dwustronne umowy o tzw. małym ruchu granicznym. 
Dzięki nim obywatele tych krajów będą mogli poruszać się na 
obszarze do 30 km w głąb Polski bez konieczności posiada-
nia wizy schengenowskiej. Takie zezwolenie nie będzie jednak 

uprawniało do przekraczania granic Polski z innymi krajami 
Schengen. (BJ)

Zwrot podatku akcyzowego w 2008 roku
 Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wyda-
nych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powi-
nien zbierać faktury VAT 
- w terminie od 1 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r. należy zło-
żyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych 
wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2007 r. 
do 29 lutego 2008 r., 
- w terminie od 1 września 2008 r. do 30 września 2008 r. nale-
ży złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiący-
mi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 
2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. w ramach limitu zwrotu podat-
ku określonego na 2008 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego 
w 2008 r. wynosi 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych 
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
2 - 31 maja 2008 r. w przypadku pierwszego wniosku 
3 - 30 listopada 2008 r. w przypadku drugiego wniosku 
 W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stano-
wią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego 
przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozos-
tali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie 
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 akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej jest dostępny na stronie internetowej urzędu Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki www.ozarow-mazowiecki.pl 
oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).
 Faktury załączane do wniosku powinny spełniać wymogi 
określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 
2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, za-
liczkowego 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 
kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za  
zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika  
urzędu gminy lub miasta.
Miejsce składania dokumentów:
Wnioski należy składać w terminie od 1-30 marca w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Finanso-
wy , II piętro, pokój 209.

oprac. Jolanta Kołodyńska
(na podstawie informacji ze strony http://www.minrol.gov.pl)

Z  EUROPĄ  W  TLE 
Polska weszła do strefy Schengen - co to oznacza?

Źródło: PAP

O UNII SŁÓW KILKA ...
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Program edukacyjny ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o.

„Prąd - mój bezpieczny przyjaciel”

 2 stycznia 2008 r. rozpoczęła się V edycja konkursów edu-

kacyjnych organizowanych w ramach programu „Prąd - mój 

bezpieczny przyjaciel”. Podstawowym celem prowadzonych 

od kilku lat działań jest podnoszenie świadomości bezpiecz-

nego korzystania z urządzeń elektrycznych wśród dzieci 

i młodzieży oraz promowanie bezpiecznego, ekologicznego 

i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej. Patronem 

konkursów jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

 W roku 2008 ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. organizuje już 

po raz piąty konkursy, do uczestnictwa w których zaprasza 

swoich najmłodszych Klientów. Tegoroczne propozycje to:

• konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-3 szkoły podsta-

wowej; temat prac brzmi: „Bezpieczna energia dla mnie, dla 

domu, dla środowiska”;

• konkurs plastyczno-literacki dla dzieci z klas 4-6 szkoły 

podstawowej (projekt plakatu) pt: „Czysta energia dla mnie, 

dla domu, dla środowiska”;

• dla uczniów gimnazjum, konkurs fotograficzny pt.: „Ener-

gia elektryczna wokół nas”.

 Szczegółowe informacje oraz dokumenty, które należy 

przesłać razem z pracami, zawarte są w regulaminach konkur-

sowych dostępnych na stronie internetowej: www.zewt-dvsty-

bucja.com.pl, a także w siedzibie ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o, 

Wydział Informacji i Promocji, ul. Marsa 95, Warszawa. Prace 

wykonane zgodnie z tematem, w określonym regulaminem 

formacie i ilości dla każdej kategorii wiekowej, powinny zostać 

przesłane lub osobiście dostarczone w terminie do 29 lutego 

2008 r. Do każdej pracy należy załączyć formularz z danymi 

autora oraz oświadczenie podpisane przez rodzica.

 Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów finalistom kon-

kursów zaplanowane jest na 27 marca 2008 r. Jak co roku or-

ganizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla laureatów i ich 

szkół. Laureaci I miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzy-

mają iPod-y, a szkoła, w której się uczą - odtwarzacz DVD. 

II miejsce nagrodzone zostaną odtwarzaczami CD z radiem, zaś 

zdobywcy III miejsca otrzymają przenośne odtwarzacze MP3. 

Wyróżnieni uczestnicy otrzymają gry edukacyjne. Dodatkowo 

wszyscy laureaci zostaną obdarowani upominkami firmowymi. 

Jest zatem o co walczyć, a przy okazji przypomnieć sobie także 

zasady bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej.

 Mamy nadzieję, że formuła konkursów oraz ich podsta-

wowy cel przypadną do gustu zarówno dzieciom i młodzieży, 

jak i ich opiekunom dydaktycznym i że, jak co roku, do ZEW-T 

Dystrybucja Sp. z o.o. wpłynie bardzo dużo prac. 

 Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pra-

cownicy Wydziału Informacji i Promocji ZEW-T Dystrybucja 

Sp. z o.o.

Katarzyna Burda - Mazurek (022 512 13 66),
e-mail: katarzyna.burda-mazurek@zewt.com.pl,
Artur Rola (022 512 15 21)
e-mail: artur.rola@zewt.com.pl,
faks: 022 512 12 91
oraz Andrzej Murawski (022 512 12 83). 

 W dniu 17 grudnia 2007 r. decyzją Prezesa Urzędu Regu-

lacji Energetyki została zatwierdzona nowa Taryfa dla energii 

elektrycznej ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o., która obowiązuje 

na obszarze działania Spółki od 1 stycznia 2008 r.

 Zmianie ulegają ceny za usługi dystrybucji energii elek-

trycznej. Średni wzrost stawek opłat dla wszystkich Klientów 

Spółki wynosi zaledwie 1 %.

 Coroczne zatwierdzanie tary I’ dla przedsiębiorstw świad-

czących usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej 

wynika z uregulowań prawnych zawartych w ustawie Prawo 

energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. Zawsze przed podjęciem 

ostatecznej decyzji Prezes URIi dokładnie analizuje przedsta-

wione przez przedsiębiorstwo dane i prognozy w celu rzetel-

nego oszacowania cen i stawek opłat.

 Czynnikami wpływającymi bezpośrednio na cenę są w na-

szym przypadku uzasadnione, przeniesione koszty przedsię-

biorstwa, w tym przede wszystkim: koszty przesyłu sieciami 

wszystkich poziomów napięć, bezpośredniej dostawy do od-

biorcy oraz podatków. Warto zaznaczyć, że udział podatków 

jest wyższy od sumy udziałów kosztów własnych i minimalnej 

marży spółki. Obok podatku od towarów i usług oraz akcyzy 

uiszczamy także inne podatki i opłaty, np. podatek od nieru-

chomości, czy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 Obecna minimalna podwyżka potwierdza, że realizowa-

ny przez ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. program optymalizacji 

kosztów własnych przynosi spodziewane efekty. Mamy na-

dzieję pozostać w grupie najtańszych dostawców energii elek-

trycznej w Polsce.

 Przyjęte w najnowszej taryfie ceny sprzedaży usług dystry-

bucyjnych są zróżnicowane dla poszczególnych grup taryfo-

wych, lecz w żadnej poziom wzrostu nie przekracza 2,2 %.

 Przykładowo przeciętne gospodarstwo domowe, którego 

zużycie szacuje się na poziomie 150 kWh miesięcznie, znajdzie 

na fakturze - oczywiście obok ceny energii -kwotę za usługi 

dystrybucyjne w wysokości 33,28 zł. To oznacza wzrost o ok. 

0,71 zł w stosunku do opłaty miesięcznej naliczanej w 2007 r.

Taryfa 2008 ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. jest dostępna na 

stronie www.zewt-dystrybucja.com.pl. w siedzibie i Rejonach 

Hnergetycznych Spółki.

Wydział Informacji i Promocji
ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. 

Nowa Taryfa
dla energii elektrycznej

ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o.

V  EDYCJA
KONKURSÓW EDUKACYJNYCH

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE
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Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt
działający na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
• Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
 Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące zagi-
nięcia, (datę, opis psa) oraz swoje dane.
• Zgłosić zaginięcie psa pod numer telefonu, który jest podany 
w kąciku adopcyjnym, „Informatora Ożarowskiego” oraz szu-
kać w pobliskich schroniskach.
Do serca przytul psa...
• 2-miesięczne szczenię, które zostało podrzucone dzień 
przed Świętami Bożego Narodzenia pilnie szuka domu. Karo-
lek będzie malutkim psem, jest cały czarny z dłuższą kręconą 
sierścią - pokochasz Karolka?
• Dora to około 2-letnia podpalana suczka wielkości labra-
dora, została oddana przez właściciela. Jest bardzo spokojnym 
psem ale zastraszonym (zmiana miejsca i strata właściciela) 
pilnie oczekuje ciepłego domu.
• Piękna 1,5-roczna czarna „wilczyca” miła i spokojna, ocze-
kuje pilnie na nowy dom.
• Mała, czarna, kudłata suńka, podobna do sznaucera czeka 
na swój własny i ciepły kąt. Ma około 2 latka i jest bardzo spo-
kojnym psem.
• Boksio - to półtoraroczny mix boksera po wypadku, jest 
po operacji łapy i czeka na swój nowy, ciepły kąt u dobrych 
ludzi.
• Dwie rude roczne suczki, czekają na swojego nowego Pana 
już od lipca - dasz im szansę na nowy dom ?
• 4-letni owczarek niemiecki, bardzo spokojny i miły, pilnie 
oczekuje ciepłego kąta u swojego człowieka.
• Piesek ok. 4 miesiące, maści biszkoptowej z dłuższą sierścia 
oczekuje na nowego Pana. Piesek będzie wielkości labradora 
- jest przekochany.

,,Zwierzęta
są naszym sumieniem”

Informujemy osoby zainteresowane, że 
wszystkie podane w ogłoszeniach psy są lub 
będą zaszczepione i odpchlone a suczki wy-
sterylizowane. Wszystkie psy posiadają ksią-
żeczki zdrowia.

Telefony kontaktowe: 507415468, 603837761,
Wydział Ochrony Środowiska (0-22) 722-22-07 wew. 236

Informujemy, iż w tym miesiącu udało nam się znaleźć 16 no-
wych domów, w tym 12 dla bezdomnych psów i 4 dla kotów.

SCHRONISKO...
Popatrz, za kratami widać wychudłe ciałka
o mądrych oczach...
Pytasz śpią?...Odpowiem ... tak śnią o domu,
który kiedyś był, lub którego nigdy nie miały,
o porannych pieszczotach, o własnym panu,
który przecież kiedyś mówił, że kocha,
o wspólnych spacerach do lasu ... 
Nad tym mrocznym miejscem unosi się dziwna aura...
Słyszysz? Słychać szczekanie,
które co raz przecina bolesne wycie i skomlenie...
Słyszysz? Co raz słychać odgłos walki
toczonej na śmierć i życie.
Ciężko obronić się przed ostrymi kłami...
W tym mrocznym miejscu zamknięto wszystkie psie historie, 
z dala od ludzi, bo tak najwygodniej.
Nie widzisz, więc nie ma...
Sam się oszukujesz, że takie miejsce nie istnieje. 

Kącik adopcyjny

OSP Ożarów Maz.
W grudniu 2007 r. OSP Ożarów Maz. 
wyjeżdżała alarmowo 13 razy:
- 2 pożary
- 10 akcji ratownictwa technicznego
- 1 fałszywy alarm

1 grudnia 2007 r. - Duchnice ul. Ceramiczna. Wypadek dro-
gowy z udziałem samochodu osobowego Renault Megane. 
Kierowca pojazdu jechał zbyt szybko, spowodowało to wy-
padnięcie samochodu z drogi. Działania strażaków polegały 
na uwolnieniu poszkodowanego z wraku pojazdu, zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu poszkodowanemu 
pierwszej pomocy przedmedycznej.
13 grudnia 2007 r. - Ożarów Maz. ul. Poznańskiej 127. Pożar 
samochodu osobowego, spowodowanego awarią instalacji ga-
zowej.
17 grudnia 2007 r. - Bronisze ul. Poznańska 83. Kolizja samo-

chodów VW Pasat i Volvo. Działania strażaków polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów, 
neutralizacji rozlanych płynów i olejów samochodowych.
23 grudnia 2007 r. - Jawczyce ul. Poznańska 43. Wypadek 
drogowy – zderzenie trzech samochodów osobowych. Stra-
żacy udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy przedme-
dycznej, usunęli rozbite samochody z ulicy oraz przywrócili 
przejazd samochodów ulicą Poznańską. 

zebrał Jacek Andrzejczak
OSP Święcice 
W grudniu Ochotnicza Straż Pożarna w Święcicach wyjeżdża-
ła alarmowo 3 razy:
1 grudnia – Święcice, wyjazd do szkoły podstawowej, gdzie 
zostały oczyszczone rynny dachowe ze starych liści i śmieci na 
polecenie dyrektorki szkoły,
5 grudnia – pożar śmieci w Święcicach, przy ul. Słonecznej,
19 grudnia – wypompowanie wody z piwnic – Józefów – 
Wolica, ul. Lipowa 20.

DO SERCA PRZYTUL PSA ...

O S P

Pamiętajmy o sprzątaniu po swoim ulubieńcu !

Większość z nas razi widok chodników zanieczyszczonych psimi odchodami. Prosimy o przestrzeganie przepisów nakazują-
cych sprzątanie psich odchodów przez właścicieli. Osoby wyprowadzające swoich pupili powinny zaopatrzeć się w łopatki 
i torebki na odchody i usuwanie ich z miejsc publicznych. Postępując w ten sposób poprawimy estetykę naszych ulic, traw-
ników i skwerów oraz zmniejszymy niechęć a nawet agresję wielu osób do naszych czteronożnych przyjaciół.
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       POLICJA
               A  P  E  L

 W związku z licznymi zdarzeniami 

dotyczącymi kradzieży samochodów 

zwracamy się z gorącym apelem do 

właścicieli aut o ich właściwe zabez-

pieczenie. Najczęściej do zdarzeń 

dochodzi w porze nocnej zarówno z terenu parkingów, jak 

i posesji. Odnotowano także kradzieże pojazdów zaparko-

wanych na ulicy. W zainteresowaniu sprawców były pojazdy 

różnych marek. W związku z powyższym prosimy o przekazy-

wanie wszelkich informacji na temat osób lub pojazdów, które 

wzbudzają u Państwa podejrzenie. Informacje należy przeka-

zywać dyżurnemu Komisariatu Policji pod numerem telefonu 

(0-22) 722-20-39 lub 997, 112.
 Ponadto zwracamy się z apelem do właścicieli altanek na 

terenie ogródków działkowych, w szczególności chodzi tu 

o kompleks działek w Ołtarzewie przy ul. Ceramicznej, aby 

odpowiednio zabezpieczyli swoje mienie. W związku z za-

kończonym sezonem jesiennym przypominamy, aby zabrać 

z altanek wszystkie wartościowe przedmioty. Mogą one stano-

wić pokusę dla sprawców kradzieży, którzy widząc wewnątrz 

elektronarzędzia bądź drobny sprzęt AGD, mogą dokonać ich 

kradzieży, nie licząc się z wyrządzonymi przez siebie zniszcze-

niami, tym samym narażając właścicieli na dodatkowe straty. 

Ponadto zwracamy się z prośbą o przekazywanie wszelkich 

informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców 

dotychczasowych czynów oraz odzyskania skradzionego mie-

nia.

 W związku z kradzieżami z włamaniem do domów i 

mieszkań w blokach zwracamy się z gorącym apelem do spo-

łeczeństwa naszej gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na 

właściwe zabezpieczenie swojego dobytku. Ponadto prosimy 

o zwrócenie uwagi na podejrzanie zachowujące się osoby oraz 

„dziwnie” zaparkowane pojazdy. W razie jakiegokolwiek po-

dejrzenia, że pojazdem mogą poruszać się sprawcy przestęp-

stwa prosimy o natychmiastowe powiadomienie Komisariatu 

Policji w Ożarowie Mazowieckim tel. (0-22) 722-20-39 lub na 

numery alarmowe 997, 112.

Do Policji zamiast do wojska
Informacja skierowana jest do grona młodych osób chętnych 

do odbycia służby kandydackiej w Policji w garnizonie stołecz-

nym.

Służba kandydacka umożliwia odbycie zastępczej służby woj-

skowej, a po jej zakończeniu przyjęcie w szeregi Policji na stałe. 

Procedurę kwalifikacyjną prowadzi Sekcja ds. Doboru Kadr 

Komendy Stołecznej Policji. Przyjmowanie podań o przyjęcie 

do służby kandydackiej w Oddziale Prewencji Policji prowa-

dzone jest w sposób ciągły. 

Obok prezentujemy treść ogłoszenia rekrutacji przez Komen-

danta Stołecznego Policji.

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI W WARSZAWIE 
PROWADZI REKRUTACJĘ DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ 
W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIE. 
Przyjęcia poborowych do służby w Komendzie Stołecznej 

Policji będą realizowane w pięciu terminach: 

• 11 lutego 2008 r.

• 14 kwietnia 2008 r.

• 14 lipca 2008 r.

• 13 października 2008 r.

• 15 grudnia 2008 r. 

Młodzi mężczyźni zainteresowani odbyciem tego rodzaju 

służby powinni spełniać następujące wymagania: 

• obywatelstwo polskie 

• niekaralność i nieposzlakowana opinia 

• wysoka sprawność fizyczna i psychiczna 

• wykształcenie min. średnie 

• bardzo dobry stan zdrowia (kat. A) 

• przynależność ewidencyjna do WKU w Warszawie, Gar-

wolinie, Grójcu, Nowym Dworze Mazowieckim oraz Mińsku 

Mazowieckim 

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel.: 

• 022 603 65 68 
• 022 603 63 34 
oraz w siedzibie Sekcji ds. Doboru Kadr Komendy Stołecznej 

Policji - Warszawa, Aleja Solidarności 126. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r.) 

• Pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji 

• Wypełniony Kwestionariusz Osobowy 

• Odręcznie napisany życiorys 

• Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie 

i kwalifikacje zawodowe – kserokopie (oryginały do wglądu) 

• Dowód osobisty i książeczka wojskowa – kserokopie

(oryginały do wglądu) 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKA-
CYJNEJ ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY SĄ DO-
STĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ KOMENDY STO-
ŁECZNEJ POLICJI: www.policja.waw.pl 
Wszyscy, którzy w trakcie służby uznają, że chcą związać swoje 

losy z zawodem policjanta będą mieli możliwość ubiegania się 

o pozostanie w Policji zdobywając w ten sposób stałą, ciekawą 

pracę. 

Po odbyciu rocznej służby w oddziale prewencji młodzi ludzie 

mają ułatwioną drogę do podjęcia służby zawodowej w szere-

gach policji.

***

 Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim uczestniczy 

w rządowym programie „RAZEM BEZPIECZNIEJ”. Jednym 

z założeń tego programu jest podejmowanie wspólnie z przed-

POLICJA
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stawicielami lokalnej społeczności, władz samorządowych i in-

nych podmiotów, działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

na terenie naszej gminy. 

KRONIKA KRYMINALNA

Za próbę przekupstwa trafił do policyjnej celi

W dniu 1 grudnia 2007 roku funkcjonariusze Komisariatu Poli-

cji w Ożarowie Mazowieckim zatrzymali młodego mieszkańca 

naszej gminy, który w zamian za tzw. „przymknięcie oka” wrę-

czył policjantom 300 zł.  

Do zdarzenia doszło około godz. 22:45 w Płochocinie. Patrol 

policyjny zatrzymał do kontroli drogowej samochód osobowy 

Peugeot Partner. Jak się okazało 18-letni Daniel S. kierował sa-

mochodem pomimo braku prawa jazdy, nie posiadał ponadto 

żadnych dokumentów na ten pojazd. Gdy funkcjonariusze na-

łożyli na młodego mężczyznę mandat karny w wysokości 600 

złotych, ten wręczył im 300 złotych oświadczając, iż sprawę 

uważa za załatwioną. Następnego dnia mężczyzna usłyszał za-

rzuty, a Prokurator Rejonowy w Pruszkowie zastosował wobec 

niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

***

Znieważył policjantów, został zatrzymany 

Zadzwonił do komisariatu, bo znudziła mu się gra na kom-

puterze. Prosił o szybką interwencję z związku z awanturą do-

mową. Gdy policjanci stanęli w drzwiach, matka 25-letniego 

Łukasza P. była zaskoczona. Mężczyzna został zatrzymany, gdy 

będąc pod wpływem alkoholu znieważył interweniujących 

funkcjonariuszy.

5 grudnia 2007 roku kilka minut po godzinie 21 dyżurny 

w Ożarowie Mazowieckim otrzymał zgłoszenie o awantu-

rze domowej, z prośbą o szybie przybycie. Natychmiast na 

miejsce została skierowana załoga. Gdy policjanci stanęli 

w drzwiach mieszkania, matka 25-letniego Łukasza P. była 

zaskoczona ich widokiem. Nie wiedziała, kto mógł zgłosić in-

terwencję. Oświadczyła jednak, że może syn, który siedzi pija-

ny w pokoju. Gdy policjanci rozmawiali z mężczyzną, ten przy-

znał się do zgłoszenia interwencji. Powiedział też, że zadzwonił, 

bo znudziła mu się gra na komputerze. Rozzuchwalony wy-

pitym wcześniej alkoholem, zaczął ubliżać policjantom. Uży-

wając słów wulgarnych, znieważył interweniujących funk-

cjonariuszy. Łukasz P. został zatrzymany. Noc spędził w Izbie 

Wytrzeźwień. Następnego dnia przedstawiono mu zarzut 

znieważenia funkcjonariusza publicznego. 

***

W dniu 8.12.2007 r. w rejonie punktu skupu złomu patrol 

Policji dokonał legitymowania mężczyzny, który na wózku 

wiózł profile aluminiowe, co wzbudziło podejrzenia interwe-

niujących funkcjonariuszy. Mężczyzna przyznał, że elementy 

te odnalazł ukryte w trawie, co też policjanci potwierdzili znaj-

dując większą ilość elementów aluminiowych niewiadomego 

pochodzenia. Ujawnione mienie zabezpieczono i podjęto 

działania w celu ujawnienia źródła pochodzenia znalezionych 

przedmiotów, jeszcze tego samego dnia policjanci znaleźli fir-

mę gdzie sukcesywnie dokonywano kradzieży, przybyły pra-

cownik rozpoznał zabezpieczone mienie. 

***

Wymienili miedź na dozór 

Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali małżeństwo, 

które pracując w jednej z ożarowskich firm systematycznie 

wynosiło z terenu zakładu drut miedziany. Właściciel firmy już 

od dawna podejrzewał swoich pracowników jednak dopiero, 

gdy został założony monitoring wszystko wyszło na jaw. Beata 

K. i Sławomir K. zostali zatrzymani 10 grudnia 2007 roku. Noc 

spędzili w policyjnej celi. Na wniosek Komendanta Komisa-

riatu Prokurator Rejonowy w Pruszkowie zastosował wobec 

zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru poli-

cyjnego.

Dyżurny w Ożarowie Mazowieckim został powiadomiony 

przez pracownika jednej z ożarowskich firm, że na jej terenie 

dochodzi do częstych kradzieży miedzi. Od września już po-

dejrzewali o to swoich pracowników. Założony został więc 

monitoring, który bardzo szybko umożliwił identyfikację 

sprawców tego procederu. Jak się okazało 37-letnia Beata K. 

wraz ze swoim mężem wielokrotnie wynosiła z firmy po kil-

kanaście metrów druta miedzianego. W trakcie przeszukania 

ożarowscy kryminalni ujawnili ponadto skradzione z terenu 

firmy materiały biurowe. Małżeństwo zostało zatrzymane. 

Noc spędzili w policyjnej celi. Następnego dnia przyznali się 

do zarzucanych im czynów, na wniosek Komendanta Komi-

sariatu Prokurator Rejonowy w Pruszkowie zastosował wobec 

zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru poli-

cyjnego.

***

W dniu 14.12.2007 r. dyżurny Komisariatu w Ożarowie Mazo-

wieckim otrzymał zgłoszenie od pracownika Pomocy Społecz-

nej dotyczące awantury domowej. Przybyły na miejsce patrol 

ustalił, że nietrzeźwa kobieta przy użyciu niebezpiecznego na-

rzędzia pobiła swojego konkubenta, który z uwagi na swoją 

chorobę nie był w stanie się bronić. Z uwagi na rodzaj obra-

żeń oraz charakter czynu Komendant Komisariatu wystąpił 

z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Pruszkowie o zastoso-

wanie tymczasowego aresztowania wobec sprawczyni. Sąd 

przychylił się do złożonego wniosku i zastosował areszt na 

okres 3 miesięcy. 

***

W dniu 15.12.2007 r. dyżurny komisariatu odebrał zgłoszenie 

od Policji w Kutnie o potrąceniu człowieka. Według relacji 

maszynisty międzynarodowego pociągu, około godziny 18:30 

w rejonie stacji PKP Gołąbki prawdopodobnie doszło do po-

trącenia człowieka, który wtargnął na torowisko. Na miejsce 

skierowano funkcjonariuszy będących w służbie oraz wezwa-

no policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Stołecznej Po-

licji, którzy dokonali sprawdzenia torowiska i terenu do niego 

przyległego. Po kilku godzinnych poszukiwaniach, nie odnale-

ziono żadnego śladu, który mógłby potwierdzić, że doszło do 

tragicznego wypadku. 

KRONIKA POLICYJNA
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STRAŻ MIEJSKA
 Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim jest umunduro-

waną formacją samorządową powołaną przez Radę Miejską 

do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Spełnia 

ona służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując 

swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

 Siedziba Straży mieści się na terenie Osiedla Mieszkanio-

wego „Kabel” pod adresem: ul. Poznańska 127a, na parterze, 

w południowym skrzydle bloku 10-piętrowego, w którym 

swoją siedzibę mają także Telewizja kablowa STANSAT, admi-

nistracja SM „Kabel”, sklep spożywczy „Groszek” i Apteka. Straż 

rozpocznie działalność w ostatnich dniach stycznia i będzie 

realizowała swoje zadania od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 7:oo-22:oo, obsługując mieszkańców w swojej siedzibie 

lub telefonicznie przez bezpłatne połączenie na numer 986.

 Do zadań straży należy w szczególności:

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego 

w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie: 

• ratowania życia i zdrowia obywateli, 

• pomocy w usuwaniu awarii technicznych, 

• skutków klęsk żywiołowych, 

• innych miejscowych zagrożeń. 

4. Zabezpieczenie miejsca: 

• przestępstwa, 

• katastrofy, 

• innego podobnego zdarzenia, 

• miejsc zagrożonych takim zdarzeniem. 

5. Ochrona obiektów komunalnych;

6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w och-

ronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień 

lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem 

swoim dają powód do: 

• zgorszenia w miejscu publicznym, 

• znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub 

zdrowiu albo życiu i zdrowiu innych osób. 

8. Informowanie społeczności gminy o: 

• stanie i rodzajach zagrożeń, 

• zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 

zjawiskom kryminogennym, 

• współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, 

samorządowymi i organizacjami społecznymi. 

9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościo-

wych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. 

10. Nadzór nad estetycznym wyglądem:

• urządzeń użyteczności publicznej;

• instytucji i zakładów pracy (z wyjątkiem chronionych przez 

innego rodzaju straże);

• posesji prywatnych i ich otoczenia. 

11. Kontrola prawidłowości:

• oznakowania ulic (w tym znaków drogowych); 

• oświetlenia ulic;

• oznakowania posesji; 

***

W dniu 25.12.2007r. patrol policji zatrzymał do kontroli ro-

werzystę. Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że 

mężczyzna ma blisko 2,5 promila alkoholu we krwi. Mężczy-

zna chcąc uniknąć odpowiedzialności za swój czyn usiłował 

wręczyć policjantom pieniądze w kwocie 60 złotych.

***

W dniu 26.12.2007 r. w Płochocinie policjanci z Ożarowa Ma-

zowieckiego zatrzymali do kontroli drogowej BMW. Szybko 

okazało się, że 24-letni kierowca był nietrzeźwy. Przeprowa-

dzone badanie na zawartość alkoholu wykazało, że Łukasz R. 

miał 1,3 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna rozzuchwalo-

ny wypitym wcześniej alkoholem, zaczął ubliżać policjantom. 

Używając słów wulgarnych, znieważył interweniujących funk-

cjonariuszy oraz naruszył nietykalność cielesną policjanta. Łu-

kasz R. został zatrzymany. Gdy mundurowi usiłowali umieścić 

mężczyznę w radiowozie, ten kopiąc drzwi uszkodził je. Męż-

czyzna został osadzony w policyjnej celi. 

***

Za próbę przekupstwa trafił do policyjnej celi 

W sobotnią noc 29 grudnia 2007 roku funkcjonariusze z Oża-

rowa Mazowieckiego zatrzymali 24-letniego Pawła C., który 

chciał przekupić policjantów na służbie. W zamian za tzw. 

„przymknięcie oka” wręczył funkcjonariuszom 100 złotych. 

Następnego dnia prokurator zastosował wobec mężczyzny 

środek zapobiegawczy w postaci dozoru.

Do zdarzenia doszło o godz. 2:45 w Ożarowie Mazowieckim. 

Zatrzymany do kontroli drogowej 24-letni Paweł C. okazał się 

być nietrzeźwym. Miał we krwi ponad 2,3 promila alkoholu, 

gdy kierował samochodem m-ki Fiat. Jak się okazało mężczy-

zna kierował samochodem pomimo braku prawa jazdy, które 

już wcześniej zostało mu zabrane za jazdę „po kielichu”. Chcąc 

uniknąć odpowiedzialności za swój, Paweł C. usiłował wręczyć 

policjantom 100 złotych.   

Nieuczciwy kierowca trafił do policyjnej celi. Następnego dnia 

prokurator zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegaw-

czy w postaci dozoru. Za próbę przekupstwa funkcjonariusza 

publicznego, mężczyźnie grozi kara nawet do 8 lat pozbawie-

nia wolności.

Opracował:
asp. Jacek Wąsowski,

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim
kom. Ewelina Gromek-Oćwieja,

oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
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• miejsc plakatowania i ogłoszeń. 

12. Sprawdzenie wykonywania zadań i obowiązków przez ad-

ministratorów i gospodarzy domów. 

13. Kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta 

prac inwestycyjno-remontowych. 

14. Współpraca ze szkołami i placówkami kulturalnymi. 

Zadania te będą realizowane m.in. poprzez: 

1. Patrolowanie ulic i osiedli; 

2. Ciągłą realizację zgłaszanych interwencji; 

3. Utrzymywanie stałej łączności między Strażą Miejską i Po-

licją; 

4. Koordynowanie rozmieszczenia służb straży z uwzględnia-

niem występujących zagrożeń;

5. Wspólne z Policją i Ochotniczą Strażą Pożarną organizo-

wanie i prowadzenie służb i działań w celu zapewnienia po-

rządku i bezpieczeństwa publicznego; 

6. Zabezpieczanie uroczystości państwowych i samorządo-

wych;

7. Zabezpieczanie imprez organizowanych lub współorgani-

zowanych przez samorząd;

8. Zabezpieczanie miejsc przestępstwa, katastrof itp. przed 

dostępem osób postronnych, 

9. Prowadzenie zajęć profilaktycznych i wychowawczych 

w szkołach podstawowych, 

10. Informowanie odnośnych służb i instytucji o zaobserwowa-

nych zagrożeniach bądź nieprawidłowościach, informowanie 

społeczności lokalnej o stanie i rodzajach występujących zagro-

żeń oraz sposobach ich eliminacji (m.in. przez straż miejską).

Funkcjonariusz Straży Miejskiej może: 

1. Pouczyć, czyli wyjaśnić, jakie wykroczenie zostało popeł-

nione;

2. Wylegitymować osobę, która popełniła wykroczenie lub 

przestępstwo, a także tych, którzy widzieli, co się wydarzyło;

3. Ująć człowieka, którego zachowanie może zagrażać życiu, 

zdrowiu lub majątkowi innych ludzi. Ujęty musi jednak zostać 

natychmiast przekazany policji;

4. Może też zatrzymać i niezwłocznie przekazać w ręce poli-

cjantów przestępcę poszukiwanego listem gończym;

5. Ukarać mandatami osoby odpowiedzialne za łamanie przepi-

sów dotyczących porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy;

6. Dokonać czynności sprawdzające, kierować wnioski o uka-

ranie do Sądów Grodzkich, oskarżać w tychże Sądach i wnosić 

odwołania w trybie przewidzianym przepisami o postępowa-

niu w sprawach o wykroczenia;

7. Odholować wrak samochodu (pojazdu, którego stan tech-

niczny wskazuje na brak możliwości użytkowania), zaśmieca-

jący parking publiczny;

8. Zablokować koło samochodu w przypadkach określonych 

przepisach o ruchu drogowym;

9. Wydawać polecenie porządkowe;

10. Zażądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych 

i samorządowych;

11. Zwrócić się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jedno-

stek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie uży-

teczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również 

do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach 

określonych w ustawie o Policji;

12. Obserwować i rejestrować przy użyciu np. kamery wideo 

lub tzw. fotorejestratora obrazu zdarzeń w miejscach publicz-

nych.

W przypadku, gdy obywatel łamiący przepisy nie za-
stosuje się do poleceń funkcjonariusza Straży Miejskiej, 
funkcjonariusz ma prawo: 

1. Do użycia siły fizycznej (w postaci chwytów obezwładnia-

jących oraz podobnych technik obronnych);

2. Kajdanek;

3. Wielofunkcyjnej pałki obronnej;

4. Psa obronnego;

5. Paralizatora elektrycznego; 

6. Ręcznego miotacza gazu.

 Na zastosowanie i sposób przeprowadzenia czynności 

służbowych przez funkcjonariusza Straży Miejskiej przysługuje 

Obywatelowi prawo wniesienia zażalenia do prokuratora. 

 Przy wykonywaniu czynności służbowych Strażnik jest 

obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, 

znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy.

 Podczas wykonywania czynności służbowych strażnik jest 

obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponad-

to na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać le-

gitymację służbową w sposób umożliwiający jej odczytanie 

i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał le-

gitymację.

 Strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla 

funkcjonariuszy publicznych.

Jarosław Olędzki
Komendant Straży Miejskiej
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