
11 5





311/165 2008

Z PRACY BURMISTRZA

Cieszę się bardzo, że otrzymaliście Państwo świąteczny i noworoczny numer „Informa-
tora Ożarowskiego” tuż przed wigilią, że zdążyliśmy złożyć Państwu najlepsze życzenia 

radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku. Często powtarzamy, przy różnych okazjach, 
że jesteśmy wielką, samorządową rodziną – wspólnotą mieszkańców naszej gminy. W okre-
sie Świąt Bożego Narodzenia szczególnie odczuwamy tę więź. Wyzwala się w nas więcej uczuć 
serdecznych, lepiej rozumiemy się nawzajem. Dopełniając słów, które zapisaliśmy w życze-
niach proszę abyśmy zadbali o jak najlepsze kontakty sąsiedzkie, które potem promieniują 
na dobrą dalszą współpracę w całej Gminie.
 W każdej rodzinie bywają okresy lepsze i gorsze. W samorządzie Ożarowa Mazo-
wieckiego przeżywamy właśnie trudne chwile dynamicznych zmian w Radzie Miejskiej, które 
mam nadzieję nie przerodzą się w destrukcyjną opozycję większości radnych wobec burmi-
strza i mniejszości radnych (8 do 6 radnych). Mówię z obawą o destrukcji ponieważ podję-
te działania poskutkowały złożeniem mandatu przez dotychczasowego Przewodniczącego 
Rady Romana Jasińskiego. Każdy z nas jest inny, każdy inaczej widzi problemy samorządowe 
i inne ma recepty na ich rozwiązanie. Mam głęboką nadzieję, że nasza malutka polityka 
gminna nie zapatrzy się na tę wielką: partyjno - parlamentarną i powrócimy do normalności 
oczekiwanej przez większość mieszkańców. Do wyborów jeszcze dwa lata, przyjdzie czas na 
soczyste kampanie, a może nie będą potrzebne ...? 
 Mam dla Państwa też dobrą wiadomość, mamy ogromną szansę aby od nowe-
go roku mieszkańcy naszej gminy mogli korzystać z dobrodziejstwa jakie daje wspólny bilet 
Stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego i Kolei Mazowieckich. Oznaczałoby to, że pasa-
żerowie rozpoczynający podróż z Płochocina i Ożarowa w kierunku Warszawy, zwłaszcza 
ci, którzy codziennie dojeżdżają do pracy czy do szkoły, będą mogli bez ograniczeń podró-
żować wszystkimi środkami komunikacji miejskiej Warszawy, w tym także WKD i SKM na 
podstawie jednego biletu. Przy dopłacie gminy uzgodnionej z Zarządem ZTM, bilet wspólny 
(np.: dobowy lub miesięczny) będzie znacznie tańszy od biletów jakie kupujemy dzisiaj. Pro-
szę, aby zainteresowani zaznajomili się ze szczegółami na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta www.ozarow-mazowiecki.pl pod hasłem wspólny bilet. Radę Miejską poprosiłem już 
wcześniej, aby zechciała uchwalić odpowiednie pozycje w budżecie 2009 roku.
 U progu nowego roku chcę wyrazić serdeczne podziękowanie w imieniu Urzędu Mia-
sta: Radzie Miejskiej, wszystkim Paniom i Panom Sołtysom i Przewodniczącym Rad Osiedlo-
wych za dobrą współpracę w rozwiązywaniu gminnych problemów. Dziękuję Towarzystwom 
i Stowarzyszeniom, w tym Klubom Sportowym za ich społeczną pracę na rzecz integracji 
mieszkańców, a także za osiągnięte wyniki sportowe promujące Ożarów Mazowiecki. Ser-
decznie dziękuję Księżom Proboszczom naszych gminnych Parafii: w Ożarowie, Ołtarzewie 
i Płochocinie za uczestnictwo we wspólnych parafialno-gminnych uroczystościach. Szczegól-
ne podziękowanie kieruję do Dyrektorów i Nauczycieli szkół i przedszkoli, którzy wkładają 
wiele serca i trudu w kształcenie i wychowanie najmłodszych pokoleń. 

Wszystkim Państwu życzę do siego roku.

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na styczeń:

 W życiu musi być dobrze i niedobrze.
 Bo jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze.
        
        Ksiądz Jan Twardowski
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z pracy Urzędu Miasta 
 Pani Blance Jabłońskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej – przekazałem następujące pisma:

- 2 grudnia w sprawie wypracowania lepszej współpracy pomiędzy Radą Miejską a Burmistrzem, zwłasz-

cza dotyczącej rozwoju Gminy, planowanych inwestycji i strategii gospodarczych. 

 - 3 grudnia w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w ważnych sprawach dotyczących Miasta 

i Gminy:

 • określenia przeznaczenia uporządkowanych działek na terenie Józefowa i Osiedla „Huta” w Ożarowie 

 • propozycji Zarządu Warszawskiego Rolno-Spozywczego Rynku Hurtowego w Broniszach 

   w sprawie odpłatnego przejęcia części ul. Ogrodowej (droga gminna)

 • propozycji odpłatnego przejęcia ul. Księstwa Warszawskiego na Osiedlu Zientarówka

 • przejęcia od Mazowieckiej Wytwórni Wódek i Drożdży Polmos SA w Józefowie terenu 

   przyzakładowego parku oraz zakupu dawnego budynku przedszkola wraz z działką 

   o powierzchni 0,355 ha

 • propozycji użyczenia i dzierżawy działek będących własnością PKP położonych 

   przy ul. Kolejowej w Ożarowie

 • propozycji zagospodarowania 11 ha gruntów w położonych w Strzykułach z przeznaczeniem 

   na tereny rekreacyjno-sportowe z udziałem inwestora prywatnego

 Podpisano umowy dotyczące:

• równania dróg nieutwardzonych z wykorzystaniem 600 ton tłucznia kamiennego - wykonawca PPHU 

J. Kołodziejczyk,

• montażu barier ochronnych na moście nad rzeką Utratą w Józefowie, wykonawca – Ślusarstwo Ma-

rek Wolańczyk - Święcice,

• utwardzenia tłuczniem kamiennym ulic: Leszowej w Umiastowie, Uskok w Konotopie, Jasnej w Mysz-

czynie, wykonawca - DROG REM Sp. z o. o., Warszawa,

• wykonania i montażu tablic informacyjnych z nazwami ulic w Płochocinie, Józefowie i Święcicach 

- wykonawca UTAL Sp. z o. o., Poznań – Gruszczyn.

 Zakończono:

• remont kotłów grzewczych gazowych w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 8 

w Józefowie,

• wymianę ogrodzenia terenu Stowarzyszenia Rozwoju Macierzysza,

• dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Święcicach,

• remont dachu w Szkole Podstawowej w Umiastowie,

• remont dachów w budynkach komunalnych przy ul. Fabrycznej 11 w Józefowie, przy ul. 11-Listopada 

i ul. Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim,

• rozbiórkę komórek i piwnic  na osiedlach komunalnych w Józefowie i w Ożarowie,

• wymianę instalacji  elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Fabrycznej 5 i 7 w Józefowie i 

ul. Konotopskiej 6 w Ożarowie,

• wymianę  drzwi w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie,

• projekt odwodnienia terenu na osiedlu komunalnym ul. Kolejowa 2 A, 2B i 2C w Ożarowie,

• projekt przebudowy ul. Handlowej w Płochocinie.

 Podpisano umowy dotyczące :

• interwencyjnej wycinki oraz pielęgnacji koron drzew na terenie Gminy z wykonawcą „Zakład Usług 

Wielobranżowych” z siedzibą ul. Wiejska 13 ; 05-805 Otrębusy za cenę ofertową brutto: 33.000 zł

 Wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

• usługi uzupełniające do umowy ZP Nr 342-41-35/08 z dnia 18.08.2008 r. na dowóz 9 dzieci z terenu 

gminy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, Błoniu i Mocarzewie.

 Kolejne sukcesy odnotowała nasza najlepsza pływaczka - Julia Jagoda - w finale na 100 m stylem 

dowolnym kobiet w Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu Seniorów i Młodzieżowców 19-20 

letnich. Julia pobiła swój rekord Polski 0:57.84 sek. (osiągnięty poprzedniego dnia ), uzyskując wynik 

0;57.79 sek. i zajęła 7 miejsce w Polsce w kategorii open. W niedzielę 30.11. Julia Jagoda ustanowiła dwa 

rekordy Polski na 50 m stylem dowolnym 13-latków. Pierwszy rekord w porannych eliminacjach - czas 

0:26.72 sek., a w popołudniowym półfinale poprawiła swój poranny rekord uzyskując wynik 0;26.57 sek. 

W finale na 50 m stylem dowolnym zajęła 6 miejsce w Polsce w kategorii seniorów i młodzieżowców 

19-20 lat. W sumie na zawodach ustanowiła 4 rekordy Polski 13-latków.

SPRAWY WAŻNE 

INWESTYCJE
I REMONTY

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA
I SPORT
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Julia Jagoda wzięła również udział w Zawodach Krajów Europy Środkowej w czeskiej Pradze w dniach 

05-07.12.2008r wraz z zawodnikami i zawodniczkami reprezentującymi Macedonię, Rumunię, Serbię, 

Słowenię, Słowację, Węgry, Polskę i Czechy. 12 grudnia występem na dystansie 100 m stylem dowol-

nym na basenie 50 m z czasem 00:59:83 zdobyła brązowy medal. Trzecie miejsce zajęła również sztafeta 

4x100 metrów stylem zmiennym, w której składzie występowała Julia.  

6 grudnia Julia Jagoda na dystansie 50 metrów stylem dowolnym zdobyła złoty medal z czasem 00:27:53, 

wynikiem tym ustanowiła nowy rekord Polski 13-latek.

Więcej na temat sukcesów ożarowskiej pływaczki w artykule w dalszej części „Informatora”.

 W dniach 3-4 grudnia w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie odbył się finał powiatu w piłce 

halowej dziewcząt i chłopców. Uczniowie z naszej Gminy zajęli odpowiednio: 

W kategorii dziewcząt :

• II miejsce – uczennice Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców  Warszawy w Ożarowie Maz.

• III miejsce – uczennice Szkoły Podstawowej w Święcicach 

W kategorii chłopców :

• III miejsce – uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców  Warszawy w Ożarowie Maz.

 Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

• 16 listopada o godz. 12.30 odbyło się spotkanie z teatrem dla dzieci - spektakl „Tadek Niejadek”. 

• 16 listopada o godz. 16.00 przy pełnej sali publiczności odbył się „Wieczór z piosenką francuską”. 

O Edith Piaff opowiadała i zaśpiewała jej utwory Pani Grażyna Skowron-Matkowska, a akompaniował 

jej Janusz Tylman. Po koncercie odbył się andrzejkowy wieczorek taneczny dla seniorów. 

• 20 listopada zespół „Ożarowskie Kumoszki” reprezentował Dom Kultury „Uśmiech” podczas VI Ogól-

nopolskiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz  MY” w Klubie „Ikar” 

w Warszawie. Zespół otrzymał dyplom oraz nagrodę. Gratulujemy!

• 23 listopada o godz. 18.00 odbył się ”Koncert wspomnień” utworów Czesława Niemena w wykona-

niu Romualda Ardanowskiego. Podczas koncertu Pani Inga Papkala, opowiadała ciekawostki z życia 

Niemena.

• 26 listopada odbył się program profilaktyczny NOE dla uczniów Gimnazjum im. Bohaterów Powsta-

nia Warszawskiego w Ożarowie .

• 30 listopada o  godz. 12.30 odbył się spektakl teatralny dla dzieci pt. „Słowik”. 

• 5 grudnia o godz. 17.00 odbyło się rozświecenie choinki gminnej przed Domem Kultury „Uśmiech”. 

Z programem artystycznym wystąpili aktorzy z Teatru „Narwal” z Białegostoku. Zabawiali i rozgrzewali 

dziecięcą publiczność aż do przybycia Św. Mikołaja, który wszystkim dzieciom przybyłym na imprezę 

rozdawał paczki świąteczne z zabawkami i łakociami. W imprezie uczestniczyło ponad 400 dzieci.

• 7 grudnia dzieci obejrzały spektakl „Dziadek do orzechów”.

 Filia Domu Kultury w Józefowie.

• 16 i 23 listopada o godz. 15.00 odbyły się spektakle teatralne dla dzieci „Tadek Niejadek” oraz „Złota 

rybka”. 

• 23 listopada o godz. 16.00 odbył się  wernisaż wystawy prac  z pracowni plastycznej działającej 

• 28 listopada o godz. 16.00 odbyła się Zabawa andrzejkowa dla dzieci ze szkół podstawowych. 

• 30 listopada o godz. 15.00 odbyło się spotkanie z teatrem dla dzieci. Młodzi widzowie obejrzeli spek-

takl „Słowik”. 

• 7 grudnia dzieci obejrzały spektakl „Dziadek do orzechów”. Po spektaklu odbył się wernisaż wystawy 

pokonkursowej „Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej”. Laureaci odebrali z rąk  Burmistrza atrak-

cyjne nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

 Kazimierz Stachurski

Burmistrz Miasta i Gminy

KULTURA
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UCHWAŁA Nr 273/08
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 
2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

519.698 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 68.073.674 zł. 

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

554.000 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

1.012.946 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość  72.637.003 zł. 

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

4.563.329 zł. zostanie pokryty przychoda-

mi pochodzącymi z:

 wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżą-

cym budżetu gminy, w tym wynikających 

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-

głych w kwocie - 3.320.329 zł.

 zaciągniętych kredytów w kwocie - 

1.243.000 zł.

§4

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. „Zadania 

inwestycyjne w 2008 r.” zmieniony:

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 166/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 14 lutego 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 170/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 19 marca 2008 r.,

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 184/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 29 kwietnia 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 200/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 20 maja 2008 r.,

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 214/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 25 czerwca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 222/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 232/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 234/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 11 września 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 235/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 11 września 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 236/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 11 września 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 257/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 29 października 2008 r., otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 

do niniejszej uchwały.

§5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. „Przychody 

i rozchody budżetu w 2008 r.” zmieniony:

- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 184/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 200/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 20 maja 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 214/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 25 czerwca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 222/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 232/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 234/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 11 września 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 235/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 11 września 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 236/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 11 września 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 257/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 29 października 2008 r., otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 

do niniejszej uchwały.

§5

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. „Limit 

wydatków na wieloletnie programy inwe-

stycyjne w latach 2008-2010”, zmieniony: 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 184/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 29 kwietnia 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 232/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 236/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 11 września 2008 r.,

- Załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr 257/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 29 października 2008 r., otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 

do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 274/08
w sprawie: podatku od nieruchomo-
ści na terenie Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki na rok 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się następujące stawki podatku 

od nieruchomości:

1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budyn-

ków mieszkalnych lub ich części 0,52 zł.

2. od 1 m2 powierzchni użytkowej bu-

dynków lub ich części związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działal-

ności gospodarczej 17 zł.

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej bu-

dynków lub ich części zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym mate-

riałem siewnym 8,20 zł.

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej bu-

dynków lub ich części zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych 3,50 zł.

5. od 1 m2 powierzchni użytkowej po-

zostałych budynków lub ich części, 

w tym zajętych na prowadzenie odpłat-

nej statutowej działalności pożytku

W dniu 26 listopada 2008 r. na XXVIII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego 4,00 zł.

6. od budowli 2% ich wartości okre-

ślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 

i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych

7. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem dzia-

-łalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków 0,65 zł od 1 m2 po-

wierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 

wodne retencyjne lub elektrowni wod-

nych 3,50 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej działal-

ności pożytku publicznego przez orga-

nizacje pożytku publicznego 0,20 zł od 

1 m2 powierzchni 

§2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki lub ich części zajęte 

na potrzeby prowadzenia przez sto-

warzyszenia statutowej działalności 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, 

z wyjątkiem wykorzystywanych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej,

2. grunty, budynki lub ich części zajęte 

na potrzeby prowadzenia statutowej 

działalności gminnych jednostek i za-

kładów budżetowych na terenie Gminy 

Ożarów Mazowiecki, 

3. grunty, budynki lub ich części zajęte na 

potrzeby prowadzenia przez instytucje 

kultury statutowej działalności kultural-

nej na terenie Gminy Ożarów Mazowiec-

ki, z wyjątkiem wykorzystywanych na 

pro-wadzenie działalności gospodarczej,

4. grunty, budowle, budynki lub ich 

części służące zaspokajaniu zbiorowych 

potrzeb wspólnoty mieszkańców w za-

kresie infrastruktury technicznej, stano-

wiące mienie komunalne Gminy Ożarów 

Mazowiecki,

5. grunty, budowle i budynki, zajęte pod 

cmentarze.

§3

Z dniem 1 stycznia 2009 r. traci moc 

Uchwała Nr 126/07 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 listo-

pada 2007 r. w sprawie podatku od nie-

ruchomości na terenie Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki na rok 2008. 

UCHWAŁA Nr 275/08
w sprawie: obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla celów podatku rolne-
go na rok 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierw-

szych trzech kwartałów 2008 r. określo-

ną w Komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-

dziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny 

skupu żyta za okres pierwszych trzech 

kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) 

obniża się z kwoty 55,80 zł. za 1 dt do 

kwoty 30,00 zł. za 1 dt.

Cena ta stanowi podstawę obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy 

Ożarów Mazowiecki w roku podatko-

wym 2009.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§3

Z dniem 1 stycznia 2009 r. traci moc 

Uchwała Nr 127/07 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 listo-

pada 2007 r. w sprawie obniżenia śred-

niej ceny skupu żyta dla celów podatku 

rolnego na rok 2008. 

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowiec-

kiego.

§5

Uchwała ma zastosowanie do podatku 

należnego za 2009 r.

UCHWAŁA Nr 276/08
w sprawie: zarządzenia poboru po-
datków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagro-
dzenia za inkaso oraz wyznaczenia 
terminu płatności dla inkasentów.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Zarządza się pobór podatków: od nie-

ruchomości, rolnego i leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa.

§2

Inkasentami są osoby fizyczne wymienio-

ne w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicz-

nej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty.

§3

Inkasenci określeni w § 2 są zobowiązani 

do wpłaty do budżetu Gminy zainkaso-

wanych należności podatkowych okre-

ślonych w § 1 w następujących termi-

nach:

20 marca – I rata,

20 maja – II rata,

20 września – III rata,

20 listopada – IV rata.

§4

Inkasentom przysługuje wynagrodze-

nie w postaci prowizji w wysokości 12% 

sumy zainkasowanego i wpłaconego do 

budżetu Gminy podatku.

§5

Podatek od nieruchomości, podatek 

rolny, podatek leśny od osób fizycznych 

może być wpłacany także bezpośrednio 

do kasy Urzędu lub na rachunek bu-

dżetu gminy PKO BP S.A. XVIII Oddział 

Warszawa Nr konta 31 1020 1185 0000 

4102 0019 1726. 

§6

Z dniem 1 stycznia 2009 r. traci moc 

Uchwała Nr 128/07 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 li-

stopada 2007 r. w sprawie zarządzenia 

poboru podatków w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wy-

nagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia 

terminu płatności dla inkasentów.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowiec-

kiego i ma zastosowanie do poboru po-

datków począwszy od roku 2009.  

UCHWAŁA Nr 277/08
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 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
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§1 

Określa się wysokość stawek podatku 

od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o do-

puszczalnej masie całkowitej pojazdu 

powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 

- 350,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 

- 550,00

c) powyżej 9 ton, a niższej niż 12 ton - 

700,00

2. Od samochodów ciężarowych o do-

puszczalnej masie całkowitej pojazdu  

równej i wyższej niż 12 ton z uwzględ-

nieniem rodzaju zawieszenia i liczby osi  

wg stawek określonych w załączniku 

nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągników siodłowych i balasto-

wych przystosowanych do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej i wyższej niż 3,5 tony, 

a niższej niż 12 ton bez względu na ro-

dzaj zawieszenia i liczbę osi:

a) od 3,5 tony do 7 ton włącznie - 

460,00

b) powyżej 7 ton, a niższej niż 12 ton - 

550,00

4. Od ciągników siodłowych i balasto-

wych przystosowanych do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej i wyższej niż 12 ton 

z uwzględnieniem rodzaju zawieszenia 

i liczby osi wg stawek określonych 

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z 

pojazdem silnikowym posiadają dopusz-

czalną masę całkowitą równą lub wyższą 

niż 7 ton, a niższą niż 12 ton, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego:

a. równą lub wyższą niż 7 ton, a niższa 

niż 9,5 tony - 166,00

b. równa lub wyższa niż 9,5 tony, a niższą 

niż 12 ton - 194,00

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z 

pojazdem silnikowym posiadają dopusz-

czalną masę całkowitą równą lub wyższą 

niż 12 ton, z uwzględnieniem  rodzaju 

zawieszenia i liczby osi z wyjątkiem zwią-

zanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego wg stawek określonych w za-

łączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

7. Od autobusów w zależności od liczby 

miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 500,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 

1000,00

§2

Zwalnia się od podatku od środków 

transportowych:

- samochody ciężarowe o dopuszczal-

nej masie całkowitej pojazdu powyżej 

3,5 tony i poniżej 12 ton – wykorzysty-

wane na potrzeby prowadzenia działal-

ności statutowej przez gminne zakłady 

budżetowe oraz stanowiące własność 

podmiotów prowadzących statutową 

działalność w zakresie ochrony przeciw-

pożarowej.

- ciągniki siodłowe i balastowe przysto-

sowane do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony 

i poniżej 12 ton – wykorzystywane na 

potrzeby prowadzenia działalności statu-

towej przez gminne zakłady budżetowe 

oraz stanowiące własność podmiotów 

prowadzących statutową działalność 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- przyczepy i naczepy, które łącznie 

z pojazdem silnikowym posiadają do-

puszczalną masę całkowitą od 7 ton 

i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-

dzoną przez podatnika podatku rolnego 

- wykorzystywane na potrzeby prowa-

dzenia działalności statutowej przez 

gminne zakłady budżetowe oraz stano-

wiące własność podmiotów prowadzą-

cych statutową działalność w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej.

- autobusy – wykorzystywane przez 

gminne jednostki budżetowe do prze-

wozu dzieci do szkół. 

§3 

Traci moc Uchwała Nr 130/07 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

28 listopada 2007 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień w tym po-

datku na terenie Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki na rok 2008 oraz Uchwała 

Nr 151/07 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 130/07 

z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych i zwolnień 

w tym podatku na terenie Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki na rok 2008.

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowiec-

kiego.

§6

Uchwała ma zastosowanie do podatku 

od środków transportowych w 2009 r.

UCHWAŁA Nr 278/08
w sprawie: opłaty od posiadania 
psów na terenie Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki w roku 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

1. Wprowadza się opłatę od posiadania 

psów.

2. Ustala się opłatę od posiadania psów, 

w wysokości 35 zł od jednego psa rocz-

nie.

§2

Opłatę należy wnosić z góry bez wezwa-

nia do kasy urzędu lub na rachunek ban-

kowy budżetu Gminy w: PKO BP S.A. 

XVIII Oddział Warszawa Nr 31 1020 1185 

0000 4102 0019 1726 do dnia 31 marca 

każdego roku podatkowego lub w ciągu 

czternastu dni od daty wejścia w posia-

danie psa.

§3

Z dniem 1 stycznia 2009 r. traci moc 

Uchwała Nr 129/07 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 li-

stopada 2007 r. w sprawie opłaty od po-

siadania psów na terenie Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki w roku 2008 

oraz Uchwała Nr 150/07 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany 

Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim Nr 129/07 z dnia 28 listo-

pada 2007 r. w sprawie opłaty od posia-

dania psów na terenie Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki w roku 2008.
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§4

Wykonanie Uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy. 

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowiec-

kiego 

§6

Uchwała ma zastosowanie do opłaty od 

posiadania psów za 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 279/08
w sprawie: przedłużenia okresu 
ważności porozumienia między-
gminnego pomiędzy Gminą Ożarów 
Mazowiecki a Miastem Stołecznym 
Warszawa, dotyczącego powierze-
nia Miastu Stołecznemu Warszawa 
zadań lokalnego transportu drogo-
wego, na rok 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

1. Wyraża zgodę na przedłużenie okre-

su ważności porozumienia dotyczące-

go powierzenia Miastu Stołecznemu 

Warszawa zadań lokalnego transportu 

drogowego na 2009 r. oraz zapewnia od-

powiednie środki finansowe na pokrycie 

kosztów związanych z realizacją porozu-

mienia.

2. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gmi-

ny do podpisania stosownego aneksu do 

porozumieniaz dnia 26 marca 2004 r.

UCHWAŁA Nr 280/08
w sprawie: uchwalenia programu 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na 2009 rok

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Uchwala się na 2009 r. „Program współ-

pracy Gminy Ożarów Mazowiecki z or-

ganizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego” w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały.

Program współpracy Gminy Ożarów 
Mazowiecki z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2009

§1

1. Priorytetem Gminy Ożarów Mazo-

wiecki jest jak najlepsze zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą 

tworzą mieszkańcy Miasta i Gminy Oża-

rów Mazowiecki.

2. Program współpracy dotyczy podmio-

tów, o których mowa w §3, z wyłącze-

niem podmiotów określonych §4 „Wie-

loletniego programu ...” (Uchwała Rady 

Miejskiej Nr 359/05 z 29 listopada 2005 r.), 

prowadzących działalność pożytku pu-

blicznego na terenie Gminy Ożarów Ma-

zowiecki lub na rzecz jej mieszkańców 

(bez względu na siedzibę).

3. Program współpracy Gminy Ożarów 

Mazowiecki z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz podmiotami prowadzą-

cymi działalność pożytku publicznego 

stanowi element polityki społeczno-fi-

nansowej gminy oraz realizację zapisów 

Wieloletniego programu współpracy Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego.

§2

1. Obszar współpracy Gminy Ożarów 

Mazowiecki z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz podmiotami prowadzą-

cymi działalność pożytku publicznego 

obejmuje zadania publiczne, o których 

mowa w art. 4 ustawy o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie.

2. Przedmiotem współpracy może być 

każde przedsięwzięcie (program, pro-

jekt) zaliczane do zadań własnych Gmi-

ny, co do którego obie strony wyrażą 

wolę współpracy.

3. W 2009 roku wspierane będzie w 

szczególności rozwijanie i upowszech-

nianie kultury  fizycznej i sportu, w tym: 

szkolenie dzieci i młodzieży, populary-

zowanie sportu poprzez organizowanie 

masowych imprez sportowo-rekreacyj-

nych, rozgrywek sportowych z udziałem 

dzieci i młodzieży w różnych grupach 

wiekowych, oraz działania na rzecz in-

tegracji i zwiększenia uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w życiu społecz-

nym.

4. Zadaniami Programu na rok 2009 są 

w szczególności:

1) promocja sportu i szkolenie dzieci 

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, 

organizowanie obozów i imprez sporto-

wych w niżej wymienionych sekcjach:

- piłka nożna                                                    

- tenis ziemny                                                  

- tenis stołowy                                        

- pływanie    

- łucznictwo

- unihokej

2) działania na rzecz integracji i zwiększe-

nia uczestnictwa osób niepełnospraw-

nych w życiu społecznym 

§3

Współpraca będzie realizowana poprzez:

1) wspieranie realizacji zadań publicz-

nych, w szczególności poprzez udziela-

nie przez Gminę dotacji w celu dofinan-

sowania ich realizacji,

2) umożliwienie realizacji zadań publicz-

nych na terenie gminnych obiektów 

sportowych i kulturalnych (stadionu, 

boisk, Domu Kultury, obiektów GOSiR).

§4

1. Podstawowym trybem przekazywa-

nia środków finansowych organizacjom 

pozarządowym na zadania, o których 

mowa w §1 ust. 4 jest otwarty konkurs 

ofert.

2. W przypadkach wskazanych przez 

ustawę dopuszczalne jest stosowanie 

innego trybu.

3. Konkursy na realizacje zadań publicz-

nych w roku 2009 będą ogłoszone po 

uchwaleniu przez Radę Miejską budżetu 

na 2009 r. lub po przedstawieniu projek-

tu budżetu.

§5

Wykaz zadań Gminy przeznaczonych do 

realizacji poprzez ich zlecanie organiza-

cjom pozarządowym i innym podmio-

tom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego oraz wysokość środków 

przewidzianych na realizację tych za-

dań programowych zostanie określona 

w uchwale budżetowej Gminy na 2009 

rok. 

§6

Celem wydzielenia środków finansowych 

w uchwale budżetowej na rok 2010 or-

ganizacje pozarządowe oraz podmioty, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o pożytku publicznym i o wolontariacie 

winny złożyć do 15 września 2009 r. pro-

pozycje zadań na kolejny rok.
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§7

Wzory dokumentów związanych z re-

alizacją Programu określa Rozporządze-

nie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzo-

ru oferty realizacji zadania publicznego, 

ramowego wzoru umowy o wykonanie 

zadania publicznego i wzoru sprawoz-

dania z wykonania tego zadania (Dz.U. 

Nr 264, poz. 2207)

UCHWAŁA Nr 281/08
w sprawie: opłaty targowej na tere-
nie Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki w okresie od 1 stycznia 2009 
roku do 31 grudnia 2009 roku.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

1) Ustala się następującą wysokość 

dziennych stawek opłaty targowej za 

1 metr bieżący placu mierzonego wzdłuż 

krawędzi alei targowej:

a) przy sprzedaży warzyw, owoców 

i świeżych kwiatów – 4 zł

b) przy sprzedaży pozostałych artyku-

łów – 6,00 zł

c) w przypadku jednoczesnej sprzedaży 

na jednym stoisku artykułów określo-

nych w pkt. 1) lit. a) i b) – 6 zł

2) Ustala się następującą wysokość 

dziennych stawek opłaty targowej przy 

sprzedaży:

a) z ręki lub koszyka - 5 zł.

b) z pojazdu - 20 zł 

§2 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej 

w drodze inkasa.

2. Opłatę wnosi się na żądanie inkasenta.

3. Jako inkasenta opłaty targowej ustana-

wia się jednostkę organizacyjną Gminy – 

Zakład Usług Komunalnych w Ożarowie 

Mazowieckim.

4. Za pobór opłaty targowej w drodze 

inkasa inkasentowi przysługuje wyna-

grodzenie w wysokości 30% kwoty zain-

kasowanej opłaty.

§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy.

§4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowiec-

kiego.

§5

Uchwała ma zastosowanie do opłaty 

targowej należnej za okres od 1 stycznia 

2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 

UCHWAŁA Nr 282/08
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 

Geodezyjnej i Kartograficznej.

 3. Za pobór opłaty skarbowej w drodze 

inkasa przysługuje inkasentowi wyna-

grodzenie w wysokości 5% zainkasowa-

nej opłaty.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała podlega opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 

dni od ogłoszenia.

UCHWAŁA Nr 283/08
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w Kręczkach.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na dz. 

ew. nr 6/69 położonej w obrębie PGR 

Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiec-

ki, nadaje się nazwę ulica Polnych Ma-

ków.

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.

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

ul. Kolejowa 2, pok. 101 lub na stronie www.bip.

ozarow-mazowiecki.pl
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GRATULACJE DLA JUBILATÓW

WRĘCZENIE MEDALI 
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

W dniu 27 listopada w Sali Ślubów w Urzędzie Miasta i Gmi-

ny w Ożarowie Mazowieckim odbyło się uroczyste wręczenie 

Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Prezydent Rze-

czypospolitej Polskiej specjalnym medalem odznaczył 3 pary 

z Ożarowa Mazowieckiego:

1. Henrykę i Mieczysława Machałek
2. Mariannę i Jana Moszyńskich
3. Danielę i Czesława Patrzałek
 W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odzna-

czenia wręczył Burmistrz Kazimierz Stachurski. Uroczystość 

zaszczycił także swoją obecnością ksiądz Jan Latoń Proboszcz 

Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Licz-

nie dopisały również rodziny oraz znajomi jubilatów. Jubilaci 

otrzymali od Burmistrza pamiątkowe dyplomy, gratulacje oraz 

kwiaty. Ksiądz Proboszcz obdarował odznaczone pary różań-

cami. Następnie był Marsz Mendelsona, gromkie sto lat, trady-

cyjna lampka szampana oraz tort weselny. 

Był też czas na chwilę wspomnień. 

 Przypominamy osobom, które mają w rodzinie lub wśród 

znajomych pary, które przeżyły razem co najmniej 50 lat, o 

zgłaszanie jubilatów do Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenie 

powinno zawierać imiona i nazwiska jubilatów oraz odpis 

skrócony aktu małżeństwa jeżeli ślub był zawierany w innej 

gminie lub miejsce i datę zawarcia związku małżeńskiego. 

Ze względu na długą procedurę zgłoszeniową prosimy o jak 

najszybsze informacje.

Jolanta Dragan

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
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SUKCESY PŁYWAKÓW

Pływacy KS „1” Ożarów Mazowiecki nie zwalniają tempa 

i kroczą od sukcesu do sukcesu, zarówno w imprezach wo-

jewódzkich jak i ogólnokrajowych, a nawet międzynarodo-

wych.  

 Dzięki własnemu talentowi i ciężkiej pracy młodych pływa-

ków na treningach pod okiem wspaniałego trenera Tadeusza 
Staniszewskiego promowane i popularyzowane jest w całym 

kraju nasze miasto, o którym wiele osób nigdy by nie usłyszało 

gdyby nie ich ogromne osiągnięcia sportowe. Zasięg informa-

cji o zwycięstwach i rekordach naszych zawodników jest coraz 

większy, a ostatnio również za sprawą transmisji telewizyjnej 

w TVP Sport z Mistrzostw Polski seniorów. W Mistrzostwach 

tych, które odbyły się w ostatnich dniach listopada w Gorzo-

wie Wielkopolskim wzięły udział dwie reprezentantki KS „1” 

Ożarów Mazowiecki. 

 Wśród najlepszych pływaków w Polsce znalazła się nasza 

zaledwie 13-letnia Julia Jagoda zdobywając 2 razy miejsca 

w finale, zajmując świetne 6. miejsce w konkurencji 50 m sty-

lem dowolnym i 7. miejsce na dystansie 100 m w tym samym 

stylu, jednocześnie bijąc 2 razy w każdej z tych konkurencji re-

kordy Polski 13-latków. W ten sposób Julia Jagoda i mały klub 

z Ożarowa Mazowieckiego zapisuje się na trwale w historii 

polskiego pływania. 

 Dzięki tym osiągnięciom Polski Związek Pływacki powo-

łał ją razem z trenerem Tadeuszem Staniszewskim na Zawody 

Krajów Europy Środkowej do Pragi, które zostały przeprowa-

dzone w dniach 5-7 grudnia. W tej imprezie nasza najlepsza 

zawodniczka również spisała się wspaniale, mimo, że należała 

do jednych z młodszych uczestniczek tych zawodów. Wygra-

ła konkurencję na dystansie 50 m stylem dowolnym, jedno-

cześnie kolejny raz bijąc rekord Polski tym razem na basenie 

50-cio metrowym oraz zajmując 3-cie miejsce na dystansie 

100 m stylem dowolnym. Ponadto miała swój duży udział w 

zajęciu 2-go i 3-go miejsca przez sztafety reprezentacji Polski 

na dystansach 4x100 m w stylu dowolnym i 4x 100 m stylem 

zmiennym. 

 W tym samym czasie na pływalni 50-metrowej Warsza-

wianki odbyły się Otwarte Mistrzostwa Warszawy o Puchar 

Burmistrza Dzielnicy Warszawa Mokotów Jana Rasińskiego, 

w których wzięli udział pozostali nasi najlepsi pływacy w kate-

goriach wiekowych 11-14 lat. 

 Na tych zawodach KS „1” Ożarów Mazowiecki zdobył łącz-

nie 22 medale, w tym: 4 złote, 8 srebrnych i 10 brązowych. Me-

dale zdobywali: Katarzyna Biernacka i Krzysztof Cholewo 
– 5 medali, Weronika Jagoda – 4 medale, Roksana Pikiołek 
i Kacper Jaworski – 2 medale oraz Julia Fedorowicz, Julia 
Chmielewska, Michał Piskor i Mateusz Kuźma – po 1-nym 

medalu. 

 Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Warszawy w katego-

rii 13-latków został Krzysztof Cholewo, który zdobył piękny 

puchar. 

 Zawody na Warszawiance były dla naszych pływaków 

bardzo udane, tym bardziej, że oprócz zdobytego pucharu 

i miejsc na podium nasi reprezentanci wielokrotnie bili swoje 

rekordy życiowe i zajmowali miejsca w ścisłej czołówce, tuż za 

podium. 

Gratulujemy naszej wspaniałej młodzieży, ich rodzicom 
i całej kadrze trenerskiej. 

Głęboko wierzymy, że pływacy będą nadal odnosić wiele suk-

cesów i przysporzą nam jeszcze nieraz wiele radości i dumy. 

Trzymamy za nich kciuki.

Zarząd „KS 1”

JULIA JAGODA
6. W POLSCE WŚRÓD SENIORÓW!!!
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LIST RATUJE ŻYCIE

IX MARATON PISANIA LISTÓW 8 -14 GRUDNIA 2008
Twój list może uratować Komuś ŻYCIE!
miejsce: Gimnazjum im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego, ul. Szkolna 2, Ożarów Maz.

Amnesty International jest światowym ruchem ludzi dobrej 

woli, działającym na rzecz przeciwdziałania naruszeniom fun-

damentalnych praw człowieka.

 Cele kampanii prowadzonych przez Amnesty to:

 natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich 

więźniów sumienia - osób więzionych z powodu przekonań, 

koloru skóry, płci, pochodzenia, języka czy religii, nie stosują-

cych przemocy ani nie opowiadających się za jej użyciem;

 zapewnienie wszystkim więźniom politycznym uczciwych 

procesów sądowych;

 zaprzestanie stosowania tortur, kary śmierci i innych form 

okrutnego traktowania więźniów;

 eliminacja egzekucji pozasądowych i „zaginięć”.  

Jak pisać listy ???
1. Przeczytaj historie osób, którym pomagamy w tym roku. 

2. Zdecyduj, kogo chcesz wesprzeć swoim listem. Możesz na-

pisać w obronie kilku osób, a nawet wszystkich. 

3. Możesz pisać w języku prześladujących, którymś z języków 

międzynarodowych, ale także po polsku. Jeśli wybierzesz pol-

ski, napisz nazwisko osoby, której bronisz, dużymi, drukowany-

mi literami. 

4. Przedstaw krótko, co wiesz i czego oczekujesz od władz. 

Możesz przywołać łamane przez dane państwo, a ratyfikowa-

ne wcześniej traktaty dotyczące praw człowieka. 

5. Bądź rzeczowy i nie daj się ponieść emocjom - używaj for-

muł grzecznościowych, nawet jeśli uważasz, że adresat na to 

nie zasługuje. 

6. Podpisz się imieniem i nazwiskiem podaj adres. W ten spo-

sób pokażesz, że się nie boisz, nie jesteś anonimowy. Niektóre 

władze odpisują na listy. 

7. Kopię listu skieruj do ambasady właściwego kraju w Polsce. 

Ambasady powiadamiają o takiej korespondencji swoje cen-

trale. 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
 „[…] W tym roku już po raz dziewiąty Amnesty International 
Polska organizuje Maraton Pisania Listów.. Celem naszej akcji, tak 
jak w latach poprzednich, będzie napisanie jak największej liczby 
listów w obronie ofiar udokumentowanych przypadków naru-
szeń praw człowieka. Listy, które napiszemy zostaną, przesłane do 
decydentów politycznych, od których zależy los tych ludzi […]”.

PRZYJDŹ!!!
źródło: Amnesty International Polska

Zespół STOP PRZEMOCY 
Projekt: Patrz i Zmieniaj: Olek Balik, Klaudia Jac, Jarek Janus, Daniel Klimczewski

Ala Łuczak, Paulina Marczak, Maciej Medyński, Kinga Możdżyńska, Ania 
Nastańska, Patrycja Sułkowska, Ola Szwajka, Beata Szulc, Monika Toruszewska
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ŚWIĘTA W UNII

Dla każdego z nas święta to czas szczególny. To nie tylko wspo-

mnienie ważnego wydarzenia religijnego, ale także czas odpo-

czynku, spotkań z bliskimi i rodziną. Coraz częściej święta stają 

się ucieczką od codzienności, czasem wyciszenia i refleksji. 

 W większości krajów o tradycji chrześcijańskiej zaczyna-

ją się one wieczerzą wigilijną - 24 grudnia, która jest czasem 

radosnego oczekiwania na narodziny Jezusa. 

 Podczas Wigilii gromadzimy się całymi rodzinami w ocze-

kiwaniu na pierwszą gwiazdkę zwiastującą narodzenie Jezusa.  

Przed północą wierni licznie udają się do kościołów, gdzie 

o północy celebrowana jest uroczysta msza święta zwana Pa-

sterką. 25 grudnia jest więc jednym z najradośniejszych świąt 

w tradycji chrześcijańskiej. 

 Podobnie jak i w Polsce, tak i na całym świecie, ze świętami 

Bożego Narodzenia nieodłącznie związane są szopki, choin-

ka, śpiewanie kolęd i wręczanie prezentów. W każdym kraju

 świętuje się je bardzo uroczyście, spędzając czas z rodziną 

i bliskimi.

 W krajach, gdzie wieczór wigilijny nie odgrywa aż tak wiel-

kiego znaczenia, najważniejszym dniem jest dzień Bożego Na-

rodzenia. 

 W tym też dniu spożywa się uroczysty obiad, podczas 

którego podaje się tradycyjne dla regionu potrawy np.: na 

Wyspach Brytyjskich są to nadziewany, pieczony indyk, 

świąteczny pudding oraz mince pie (farsz mięsny zapiekany 

w cieście), w Niemczech kiełbaski, we Francji pieczona gęś 

i owoce morza, a w Danii pieczona kaczka. Bez względu na 

to gdzie są obchodzone, zawsze wywołują wiele pozytywnych 

emocji i jednoczą ludzi.

 W Drugi dzień świąt tj. 26 grudnia, m.in. w Polsce, obcho-

dzone jest wspomnienie pierwszego męczennika - świętego 

Szczepana. 

 W Norwegii przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia 

rozpoczynają się już podczas Adwentu, kiedy to Norwegowie 

zaczynają generalne porządki oraz pieczenie swoich ulubio-

nych ciasteczek. A musi ich być przynajmniej 7 rodzajów! 

Dzieci w tym czasie odliczają w swoich Kalendarzach Adwen-

towych dni pozostałe do świąt. Zazwyczaj mają 2 kalendarze 

– kupiony w sklepie, w którym kryją się czekoladki, oraz zro-

biony własnoręcznie w domu. W tym kalendarzu dzieci znaj-

dują drobne prezenty. 

 Po dokonaniu ostatnich zakupów, około godziny 16-tej 

Norwegowie wybierają się do kościoła na uroczystą mszę. Po 

powrocie rodziny zasiadają do świątecznego posiłku, którego 

głównym daniem jest pinnekjřtt – solone jagnięce żeberka. 

Później cała rodzina tańczy przy choince i śpiewa tradycyjne 

norweskie kolędy. 

 W dniu następnym, zaraz po pobudce, dzieci rozpakowu-

ją prezenty, które w nocy zostawił dla nich norweski Święty 

Mikołaj czyli Julenisse. Norweska nazwa  Julenisse pochodzi 

od imienia Nikolaus (Nils) i Yule - słowa oznaczającego święta. 

Norweski Mikołaj bardziej przypomina elfa lub gnoma i lubi 

płatać figle. W Wigilię należy go poczęstować dużą porcją 

owsianki, wtedy będzie grzeczny.

 Bożonarodzeniową tradycją w norweskim domu jest ro-

dzinne robienie specjalnych choinkowych ozdób - łańcuchów 

i koszyczków. Przygotowuje się je z ozdobnego, kolorowego 

papieru i wiesza na choince. Do koszyczków wkłada się sło-

dycze, orzechy lub owoce. Sosnowe lub świerkowe drzewko 

jest bardzo ważnym elementem norweskich świąt, choć za-

domowiło się tam dopiero w 1900 roku. Najbardziej znane 

drzewka, wysyłane każdego roku prosto z norweskiego lasu, 

stoją na Union Station w Waszyngtonie oraz na Trafalgar Squ-

are w Londynie. Jest to kontynuacja tradycji zapoczątkowanej 

w 1947 roku, kiedy władze brytyjskie w podziękowaniu za oka-

zaną Norwegii pomoc i wsparcie w czasie okupacji, dostały 

z Oslo wspaniałe bożonarodzeniowe drzewko. 

 Dzisiejsze święta w Szwecji natomiast zaczynają się już 

w końcu listopada, razem z dekorowaniem sklepów i choinek 

stojących na dworze. Są to święta rodzinne, przy stole i cho-

ince, a Wigilia to dzień szczególny, tak jak i w Polsce. Obiad 

wigilijny podaje się w południe, a na stole możemy spotkać  

następujące dania: szynka (opieczona w piecu i jedzona 

z musztardą) kasza ryżowa z mlekiem, migdałami i cynamo-

nem danie rybne , fasola z boczkiem, wiele rodzajów chleba, 

cienkie i kruche pierniczki grzane wino przyprawione korze-

niami i wiele, wiele innych….

 Wieczorem przychodzi czas na prezenty, tak jak i u nas. 

Wyjmuje się je spod choinki, odczytuje umieszczony na ety-

kietce wierszyk, i otwiera, głośno dziękując. Następujące po 

Wigilii dwa dni świąt spędza się na jedzeniu, odwiedzaniu 

krewnych i znajomych, ale często też na sportowo i poza do-

mem.

Z  EUROPĄ  W  TLE 
Święta Bożego Narodzenia 
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 Nowy Rok to praktycznie sam środek obchodów Boże-

go Narodzenia - tydzień po Wigilii i tydzień przed świętem 

Trzech Króli. Zarówno wieczór sylwestrowy, jak i dzień nowo-

roczny, kojarzone były dawniej z magią, czarami i przesąda-

mi. Dziś nic z tego nie pozostało. Obchodzi się te dni tak jak 

wszędzie na całym świecie: tańcząc na balach, pijąc szampana, 

oglądając fajerwerki… 13 stycznia dobiega kresu to całe świę-

towanie. Wtedy tańczy się dookoła choinki, obdziera się ją ze 

wszystkich ozdób i wyrzuca z domu. Należy również dojeść 

wszystko, co jeszcze zostało ze świątecznych potraw .

 W Wielkiej Brytanii do Bożego Narodzenia przygotowania 

zaczynają się z początkiem grudnia. Ma wtedy miejsce szaleń-

stwo poszukiwania prezentów po wspaniale udekorowanych 

sklepach, oraz radość przygotowywania świątecznych przy-

smaków: babeczek z owocową leguminą i puddingu. Podczas 

Bożego Narodzenia jest on niezwykle ważnym kulinarnym 

punktem programu, choć przez lata otoczyło go wiele prze-

sądów. Podobno świąteczny pudding trzeba przygotować 

przed 25-tym grudnia i musi się składać z 13 składników, sym-

bolizujących Chrystusa i Jego Apostołów. Dodatkowo każdy 

członek rodziny musi brać udział w ucieraniu deseru drewnia-

ną łyżką, kręcąc nią w kierunku od wschodu do zachodu, na 

cześć drogi, jaką przebyli Trzej Królowie. Przed upieczeniem 

do mieszanki wrzuca się srebrną monetę. Temu, kto ją znajdzie 

w swojej porcji, nadchodzący rok przyniesie bogactwo, zdro-

wie i szczęście.

 Podobnie, jak u nas, Anglicy dekorują swoje domy i drzew-

ka świecidełkami oraz kolorowymi lampkami. Jednak dzieci 

nie znajdują swoich upominków pod choinką, tylko ukryte 

w specjalnych ozdobnych skarpetach, które zawieszają przy 

kominku lub przy łóżku w przedświąteczny wieczór. W nocy 

Święty Mikołaj składa we wszystkich angielskich domach wi-

zytę i zostawia w skarpetach prezenty, które dzieci znajdują 

zaraz po przebudzeniu. Wcześniej dzieci piszą listy do Miko-

łaja, a legenda głosi, że jak się je wrzuci do kominka, to niesio-

ne z dymem trafią przez komin bezpośrednio do jegomościa 

w czerwonym surducie!

 Podobno tego wieczoru dzieci zostawiają także Mikołajo-

wi szklankę brandy oraz leguminową babeczkę, a także mar-

chewkę i miskę wody dla jego renifera.

 Na kilka dni przed świętami dzieci organizują kolędowanie, 

czyli chodzą od drzwi do drzwi i śpiewają kolędy, w zamian za 

niewielkie datki. 

 W tym okresie w szkołach podstawowych organizowane 

są dla rodziców i bliskich świąteczne przedstawienia, tema-

tycznie związane z narodzinami Chrystusa. Młodsze dzieci 

przebierają się za Marię i Józefa, za anioły, mędrców oraz zwie-

rzęta. Udział malucha w takim świątecznym przedstawieniu 

jest dla rodziców powodem ogromnej radości i dumy.

 Najważniejszym wydarzeniem podczas angielskich świąt 

jest uroczysty obiad. Wszyscy w rodzinnej atmosferze zbierają 

się przy stole i delektują pieczonym indykiem, polanym żura-

winowym sosem. Na deser podawany jest świąteczny pudding 

i babeczki z owocową leguminą. Do tradycji należy też obej-

rzenie o godzinie 15-tej świątecznego wystąpienia Królowej.

 Nieodłącznymi atrybutami Bożego Narodzenia w Wielkiej 

Brytanii jest Kalendarz Adwentowy, który pomaga liczyć dni 

pozostałe do świąt, a także kwiat pojsencji, wręczany bliskim. 

Nazywany jest także Gwiazdą Betlejemską, ponieważ przypo-

mina ją swoim kształtem oraz ułożeniem liści. Te o czerwonym 

kolorze symbolizują krew Chrystusa, a te, które są białe – Jego 

czystość. 

 Święta Bożego Narodzenia są w Niemczech niezwykle 

urzekające, ze względu na silne poczucie więzi rodzinnych 

oraz podtrzymywanie tradycji. 

 Przygotowania do świąt zaczynają się już prawie miesiąc 

wcześniej, kiedy to 6-go grudnia, w dniu Świętego Mikołaja, 

dzieci dostają prezenty. Domy nabierają nowego wyglądu 

– okna dekorowane są specjalnymi lampionami oraz kolo-

rowymi obrazkami z plastiku i papieru. Niezwykle popularną 

ozdobą jest Adventskranz – wieniec z czterema świeczkami. 

W każdą kolejną niedzielę Adwentu zapalana jest kolejna 

świeczka. W niemieckim domu nie może zabraknąć też Tan-

nenbaum, czyli zielonej choinki.Ma ona specjalne miejsce 

w bożonarodzeniowej tradycji naszych sąsiadów. To właśnie 

niemiecki Książę Albert uczynił choinkę sławną w Anglii, gdzie 

poślubił Księżną Wiktorię. Odtąd drzewko, wraz ze świąteczną 

tradycją z nim związaną, przyjęło się w znacznej części euro-

pejskich krajów.

 W większości niemieckich domów znajdziemy także 

drewniany żłóbek – malutki model stajenki, w jakiej urodził się 

Chrystus.

 Niemcy należą do grona chrześcijańskich krajów, w których 

święta zaczynają się uroczystą kolacją już 24 grudnia. Święty 

Mikołaj właśnie od tych krajów rozpoczyna swoją pracę, przy-

nosząc prezenty po południu, by mogły się wieczorem znaleźć 

pod choinką, gotowe do rozpakowania.

 Podczas Bożego Narodzenia śpiewane są kolędy, wśród 

których znajduje się jedna z najsłynniejszych, skomponowa-

na w 1818 roku przez Austriaków: księdza Franza Grubera 

i organistę Josepha Mohra – „Stille Nacht, Heilige Nacht!” 

(„Cicha noc”). Do grona ulubionych przez Niemców kolęd 

należy także „O Tannenbaum”, upamiętniająca świąteczną 

choinkę. Inną wspaniałą tradycją niemieckich świąt jest pie-

czenie imbirowych ciasteczek, mających kształt ludzików oraz 

domków. 

Boże Narodzenie w Irlandii rozpoczyna się późnowieczorną 

mszą wigilijną. Uroczystości świąteczne kończą się zaś 6-go 

stycznia, kiedy zdejmowane są dekoracje, które zazwyczaj 

umieszcza się na kominkach. 

 Świątecznym zwyczajem jest zawieszanie przy drzwiach 

wejściowych gałązek jemioły. Dzieciom daje się Kalendarz Ad-

wentowy, gdzie pod każdym dniem grudnia kryje się czeko-

ladowy smakołyk. Miłym zwyczajem jest również wręczanie 
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świątecznych kartek wraz z drobnym upominkiem tym, dzięki 

którym życie staje się łatwiejsze i bardziej przyjemne – mlecza-

rzowi, sprzątaczce, roznosicielowi gazet. 

 W grudniu pieczone są ciasta, ciasteczka, specjalne paszte-

ciki z siekanym mięsem oraz puddingi. Do świątecznych przy-

gotowań obowiązkowo należy także solidne wysprzątanie ca-

łego domu. W przeszłości zwyczajem było także ich bielenie, 

w celu oczyszczenia. 

 W wielu rejonach kraju zachował się zwyczaj zapalania 

w oknach świec w wigilijny wieczór, to wiązało się dawniej 

z symboliką oświetlania drogi Świętej Rodzinie oraz biednym 

wędrowcom, zbłąkanym w nocy. Świece są obecnie wypiera-

ne przez kolorowe elektryczne lampiony.

 Na wierzchołku świątecznej choinki umieszczana jest 

gwiazda lub aniołek. Dzieci zawieszają przy swoich łóżkach 

skarpety, aby Święty Mikołaj miał w co włożyć przyniesione 

prezenty. 

Uroczysty świąteczny posiłek rozpoczyna się popołudniem 

dnia następnego. Dawniej zazwyczaj serwowany był pieczony 

drób, wypchany specjalnym nadzieniem oraz smażone ziem-

niaki, polane sosem z pieczeni. Obecnie bardziej popularny 

jest indyk lub szynka oraz wołowina na ostro. Na deser jada 

się świąteczny pudding z rumowym sosem lub bitą śmietaną. 

Na stole są także obecne świąteczne herbatniki, zwane short-

bread. 

Wesołych Świąt!!!
        

Jolanta Kołodyńska

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

W dniu 20 października br. 
podczas Walnego Zebrania Warszawsko-Mazowieckiego Okrę-

gowego Związku Pływackiego powołano władze Okręgu. 
Prezesem Zarządu został pan Paweł Słomiński - trener kadry 

narodowej pływaków, 
Wiceprezesem Okręgu został pan Andrzej Kowalski - Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Ożarowie Mazowieckim.

Serdecznie gratuluję
Panu Dyrektorowi objęcia funkcji

wiceprezesa Warszawsko-Mazowieckiego 
Okręgowego Związku Pływackiego.

Sport to nie tylko rywalizacja,
 lecz także praca na rzecz kształtowania postaw odpowiedzial-

ności, koleżeństwa i współpracy wśród młodzieży.
Proszę przyjąć życzenia wielu sukcesów 

w pracy na rzecz rozwoju kadry pływackiej na szczeblu okręgo-
wym, realizacji wyznaczonych celów 

oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Burmistrz

Kazimierz Stachurski

Gratulacje
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ZIMA Z „UŚMIECHEM”

STYCZEŃ  -  KALENDARIUM  
IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

STYCZEŃ  -  KALENDARIUM  
IMPREZ  W  FILII  DK  „UŚMIECH”  

W JÓZEFOWIE
4 stycznia - niedziela - godz. 12.30

Spektakl teatralny połączony z zabawą karnawałową dzieci. 
Spektakl pt. „Stacja Europa”. Wstęp wolny!

11 stycznia - niedziela - godz. 16.00
Zabawa Karnawałowa dla seniorów. 

18 stycznia - niedziela - godz. 15.00
Zabawa Karnawałowa dla dzieci 

z Gminy Ożarów Maz. organizowana przez OPS

19.01-31.01. 2009 r.
Ferie dla dzieci w DK, akcja pt. „Zima w mieście”:

19-23 stycznia w godz. 13.00-16.00
Warsztaty taneczne dla zespołu „Ożarowiacy” 

sala widowiskowa w DK „Uśmiech” ul. Poznańska 165

Pracownia malarstwa i rysunku zaprasza 
dzieci i młodzież w pierwszym i drugim tygodniu ferii 

w godz. 11.00-15.00 różne grupy wiekowe, 
zapisy w sekretariacie, zajęcia bezpłatne!!!

Intensywny kurs tańca towarzyskiego 
dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 10.30 – 12.15 w pierwszym i drugim tygodniu ferii 

/zapisy w sekretariacie/, zajęcia bezpłatne!!!

25 stycznia - niedziela - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Mama Św. Mikołaja”. Wstęp wolny !

Nauka gry na fortepianie i skrzypcach 
od 26.01-30.01 w godz. od godz. 12.00-16.00 lekcje indywi-

dualne /zapisy w sekretariacie/ - zajęcia bezpłatne !!

31 stycznia- sobota  -godz. 15.00 
zakończenie akcji „Zima w mieście”

zapraszamy na program cyrkowy w wykonaniu Agencji 
artystyczno-cyrkowej  „POMPONI”. Wstęp wolny!

Informacje i zapisy w sekretariacie w Ożarowie Maz.
 przy ul. Poznańskiej 165 

oraz pod numerem telefonu (022) 722-14 -45

Dom Kultury „Uśmiech” ogłasza nabór do chóru.
Zapraszamy dzieci w wieku od 10 -14 lat na przesłucha-
nie, które odbędzie się w dniu 3 lutego w Domu Kultury 
„Uśmiech” w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 165, 
I piętro pokój 110, od godziny 19.00 -20.30. 
Przesłuchanie poprowadzi instruktor muzyk - Walde-
mar Dąbrowski.

4 stycznia - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Wyspa pacynek”. Wstęp wolny!

11 stycznia - niedziela - godz. 8.00-18.00 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zbiórka pieniędzy 

oraz aukcja gadżetów  WOŚP.

18 stycznia - niedziela - godz. 15.00
Program artystyczno-cyrkowy w wykonaniu cyrku „POM-

PONI ”. Wstęp wolny!

19.01-31.01. 2009 r.
Ferie dla dzieci w Filii DK, akcja „Zima w mieście”:

nauka gry na instrumentach: 
pianino, keyborad, gitara, akordeon

I tydzień ferii w poniedziałek, wtorek, środę i piątek 
w godz.10.00-12.00

II tydzień ferii w poniedziałek, wtorek, środę i piątek 
w godz.10.00-16.00
Zajęcia bezpłatne !!

Intensywny kurs tańca towarzyskiego
od poniedziałku do piątku w godz.14.00-16.00

Zajęcia bezpłatne !!

Plastyka dla dzieci i młodzieży
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00

Zajęcia bezpłatne !!

Zajęcia z rękodzieła dla dzieci i młodzieży
od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 -13.00

Zajęcia bezpłatne !!

Zabawa karnawałowa dla dzieci 30 .01.2009 /piątek/           
Wstęp wolny !

Zakończenie ferii zimowych
dla dzieci z klas I-III  od godz. 11.00-13.00

dla dzieci z klas IV-VI  od godz. 13,30-15.30

25 stycznia - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl pt. „Mama Św. 

Mikołaja”. Wstęp wolny !

25 stycznia - niedziela - godz.16.00
zabawa karnawałowa dla seniorów.

 Informacje i zapisy w sekretariacie w Józefowie 
przy ul. Fabrycznej 15  

oraz pod numerem telefonu (022) 355-29-46
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KONKURSY ŚWIĄTECZNE

 KONKURS 
„MÓJ PROJEKT OŻAROWSKIEJ 

KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”

BOŻE NARODZENIE 2008
 

NAGRODA GRAND PRIX 

dla Justyny Nasielskiej - lat 15, 

Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 

w Ożarowie Maz.

I MIEJSCE 

dla Tomasza Dziewickiego - lat 15, 

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Maz.

II MIEJSCE 

dla Julii Dubieleckiej - lat 5

Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza 

w Umiastowie,

III MIEJSCE 

dla Natalii Fittkau - lat 10,

SP nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Maz.

Wszystkie wyżej wymienione prace zostały wydru-

kowane w formie Gminnej Karty Świątecznej.

Najładniejsza świąteczna posesja w gminie Ożarów Mazowiecki 
czekamy na zdjęcia …!

Boże Narodzenie tuż, tuż… Trwa świąteczna krzątanina, gorączka zakupów oraz przygotowanie domów do obchodów 

świąt. 

 Radosną atmosferę Bożego Narodzenia staramy się przenieść również na zewnątrz, na nasze balkony, schody, podwór-

ka oraz ogrody. 

 Dzisiaj nie wystarcza już udekorowanie rosnącej przed domem choinki. W oknach pojawią się świeczniki oraz sznury 

lampek. Na drzwiach wejściowych świątecznie prezentują się wianuszki inspirowane tradycją skandynawską, wykonane z 

wikliny, szyszek oraz suszonych owoców. 

 Zwracamy się z prośbą o przesyłanie zdjęć udekorowanych przez Państwa posesji na adres: ue@ozarow-mazowiecki.pl. 

 W styczniu zdjęcia zostaną wykorzystane do reportażu w „Infomatorze Ożarowskim”. W przyszłości być może zorgani-

zujemy konkurs na najładniej udekorowaną posesję przed Świętami Bożego Narodzenia. 

 Prośba o przysyłanie zdjęć ma na celu zachęcenie mieszkańców do wspólnego budowania świątecznego nastroju po-

przez pomysłowe dekoracje najbliższego otoczenia.

Ze świątecznymi pozdrowieniami, w oczekiwaniu na zdjęcia 

Redakcja Informatora Ożarowskiego
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Jak co roku w grudniu, w dniu 7 grud-

nia, w Uczniowskim Klubie Sporto-

wym „NET”, odbył się amatorski Mi-

kołajkowy turniej tenisa ziemnego 

o puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Zawodnicy 

grali w czterech kategoriach wiekowych: krasnale, skrzaty, mło-

dzicy, juniorzy. Był to pierwszy turniej w życiu dla najmłodszych 

klubowiczów (6 i 7-latki), którzy dopiero zaczynają przygodę 

z tenisem. Oprócz naszej młodzieży wzięli w nim udział za-

wodnicy z zaprzyjaźnionych szkół tenisa i klubów. Atmosfera 

na turnieju (jak zwykle wspaniała), nowy obiekt i ostra rywali-

zacja sprawiły, że każdy mecz oglądało się z zapartym tchem. 

 Był to nasz pierwszy turniej na nowych kortach firmy 

SPORTIN-BIS znajdujących się przy basenie GOSIR w Oża-

rowie Mazowieckim. Mamy wreszcie kryte korty na miejscu 

w Ożarowie, co sprawia, że uprawianie tenisa ziemnego staje 

sie bardziej dostępne (do tej pory w okresie zimowym musie-

liśmy jeździć do Pruszkowa).

 W sumie zmagało się 36 zawodników. „Było extra” - to 

słowa dzieci i młodzieży wychodzącej po ciężkich bojach z 

turnieju. Goście dopisali, były puchary dla najlepszych oraz 

dyplomy i słodycze dla wszystkich uczestników. 

 Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Kazimierzowi 

Stachurskiemu za patronat nad turniejem oraz radnemu Panu 

Robertowi Kukułowiczowi za pomoc w organizacji turnieju.

 Po co to robimy, dlaczego powstał UKS „NET”, dlaczego 

warto uczyć się gry w tenisa w klubie?

Tenis ziemny jest dyscypliną bardzo wymagającą i stosunkowo 

kosztowną. Bo przecież chcąc grać w tenisa nie wystarczą nam 

odpowiednie buty, ubiór czy sprzęt, który zazwyczaj używają 

tenisiści. Oprócz tego wszystkiego dużo wygodniej grywa się 

na korcie z prawdziwego zdarzenia niż na osiedlowym boisku. 

Każdy początkujący amator tenisa ziemnego, zresztą jakiego-

kolwiek innego sportu również, powinien przynajmniej w fazie 

początkowej fascynacji tym sportem, zasięgnąć fachowej rady 

u instruktora. Wówczas jest duża szansa, że uniknie nerwów, 

dyskomfortu psychicznego związanego z chęcią szybkiego 

nauczenia się gry (co w przypadku samouków jest w więk-

szości wypadków niewykonalne) i co za tym idzie nie zniechę-

ci się do tego jakże pięknego sportu. Dlatego współpracując 

z profesjonalnymi trenerami, refundując częściowo koszty wy-

najęcia obiektu, zakupu sprzętu oraz opłacanie licencji, badań 

lekarskich najlepszych zawodników umożliwiamy dzieciom 

i młodzieży możliwość uprawiania tego sportu na najwyższym 

poziomie.

 Informacje na temat naszej działalności oraz zdjęcia z za-

wodów można oglądać na naszej stronie internetowej www.
uksnet.win.pl. 

Wszystkim naszym Przyjaciołom, Sympatykom 

oraz mieszkańcom Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

składamy najserdeczniejsze życzenia

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Do zobaczenia na następnych zawodach!!!

Wojtek Markiewicz

Mikołajkowy turniej tenisa ziemnego 
o puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

UWAGA!!!
Przypominamy o obowiązkowych szczepieniach!!!

Młodzież urodzona w 1990 roku powinna zgłosić się na szczepienie przeciwko 

tężcowi i błonnicy do punktów szczepień w przychodniach zdrowia,

w których są zapisani.
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Z ŻYCIA GMINY

Utwory Czesława Niemena

w wykonaniu Romualda Ardanowskiego

Romuald Ardanowski od najmłodszych lat interesował się 

muzyką. Uczęszczał do szkoły muzycznej na lekcje skrzypiec 

i perkusji. W 1968 r. był członkiem zespołu muzycznego ,,Labi-

rynty’’. W 1970 r. zwyciężył konkurs piosenki żołnierskiej. 

 Przez całe życie pasjonuje go muzyka i twórczość Czesła-

wa  Niemena. Po jego śmierci w 2006 r. wydaje płytę z jego 

utworami ,,Wspomnienie’’ aby utwory tak wielkiego artysty 

nie  zostały zapomniane. 

 Trzykrotny uczestnik ,,Szansy na Sukces’’, wyróżniony 

w programie z udziałem zespołu „Nocna Zmiana Bluesa” 

w utworze ,,Chory na bluesa’’. 

 Koncertuje z utworami Cz. Niemena w całej Polsce m.in. 

w teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, w Lublinie, Ino-

wrocławiu, Nakle nad Notecią, Cieszynie.

 Koncert wspomnień odbył się 23 listopada o godzinie 

18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury Uśmiech w Oża-

rowie Mazowieckim. Romuald Ardanowski śpiewa utwory 

Czesława Niemena, a Inga Papkala opowiadała o jego życiu 

i twórczości.

Koncert wspomnień

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza
otwarty konkurs ofert na zadania realizowane 

w 2009 roku przez organizacje pozarządowe działające 
na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, 
poprzez zlecenie w formie wspierania zadania

 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 Konkurs obejmuje zadania realizowane na terenie Miasta 

 i Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie:

 piłki nożnej - do 600 000 zł

 tenisa ziemnego - do 80 000 zł

 tenisa stołowego - do 65 000 zł

 łucznictwa - do 55 000 zł 

 pływania - do 180 000 zł

 unihokeja - do 20 000 zł

 Środki dla poszczególnych wybranych organizacji prze-

kazane zostaną w formie dotacji na zasadach określonych 

w szczegółowych warunkach otwartego konkursu - regula-

minie otwartego konkursu ofert, który stanowi załącznik do 

Uchwały Nr 359/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego pro-

gramu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacja-

mi pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

 Zadania mają być realizowane sukcesywnie do 31 grudnia 

2009 r. Pisemne, odrębne oferty na poszczególne zadania, na 

stosownych formularzach, należy złożyć w zapieczętowanej 

kopercie do dnia 23.01.2009 r. do godz. 11.00 w Urzędzie Mia-

sta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, Biuro Podawcze, I pię-

tro , pok. 109. Oceny ofert dokona Komisja w terminie do dnia 

30 stycznia 2009 r.

 Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzy-

skać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Kolejowa 2, pok. 209, tel. 722 22 07 wew. 228 oraz w Biulety-

nie Informacji Publicznej i na stronie internetowej  

www.ozarow-mazowiecki.pl 

Burmistrz Miasta i Gminy

Kazimierz Stachurski

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

STRAŻ MIEJSKA
Gorąca Prośba

Nic tak bardzo nie podnosi rangi wyda-

rzenia i nie wzbudza takiego zachwytu, jak 

profesjonalny pokaz sztucznych ogni. Takie kilkuminutowe 

widowisko jest niezwykle pięknym i ekscytującym spektaklem 

pod gołym niebem. Jednak tylko w Sylwestrową Noc niebo 

nad całym światem zamienia się w ognisty, magiczny pejzaż, 

który zwiastuje nadejście Nowego Roku. Stolice państw i duże 

miasta sponsorują swoim mieszkańcom huczne widowiska, 

ale nie wszystkim to wystarcza, dlatego wielu z nas chce sa-

modzielnie wystrzelić w górę swoje światełko, niczym nowo-

roczne życzenie…

 Niestety pierwszego stycznia po świetlistej i radosnej nocy 

przychodzi smutny dzień i mroczne statystyki, które mówią 

o setkach ofiar minionej doby, ofiar związanych właśnie z za-

bawą petardami, które miały nieść radość, a przyniosły cierpie-

nie i smutek. Najczęściej poszkodowane są dzieci i młodzież, 

która bawi się bez wyobraźni.

Dlaczego tak się dzieje?
Bez wątpienia winę ponosimy my - czyli dorośli, ponieważ 

wprawiamy w ruch maszynę przynoszącą nam dochody, nie 

patrząc na to jakie niesie ona ze sobą zagrożenia. Fajerwerki 

można kupić wszędzie - w supermarketach i na ulicznych stra-

ganach, gdzie najczęściej łamany jest zakaz sprzedawania ich 

osobom nieletnim. Liczne prowokacje dziennikarskie i kontro-

le Państwowej Inspekcji Handlowej pokazują, że materiały pi-

rotechniczne bez trudu trafiają w ręce dzieci mimo to, że grozi 

za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia 

wolności do lat dwóch a w przypadku, kiedy nieletni ulegnie 

wypadkowi, używając petard, zagrożenie karą może wzrosnąć 

nawet do lat pięciu.  Oczywiście młodzi ludzie nie zawsze mu-

szą dokonywać zakupu sami, wystarczy że znajdzie się ktoś 

pełnoletni i wyjątkowo „uprzejmy” – wówczas jest „wilk syty 

i owca cała”, bo sprzedawca nie łamie prawa, a dzieci dostają 

to czego chciały.

 Pamiętajmy, że powinniśmy nadzorować i kontrolować 

nasze dzieci - nie chodzi o ograniczanie ich praw, ale o to by 

ustrzec je przed niebezpieczeństwem. Często nie wiemy na co 

wydają swoje kieszonkowe albo gdzie i z kim spędzają Sylwe-

stra – ważne, że my mamy święty spokój, a prawda jest taka, 

że ten „święty spokój” może się szybko zamienić w nieszczę-

ście i  wyrzuty sumienia! Powiedz swojemu dziecku czym grozi 

zabawa sylwestrowymi petardami, uświadom mu, że nie są to 

„zimne ognie”, ale prawdziwe materiały pirotechniczne, które 

użyte w niewłaściwy sposób mogą poważnie okaleczyć.

 Pamiętaj, że Twoja czujność może uratować kolejne 
osoby przed nieszczęściem, dlatego powinieneś reago-
wać, gdy jesteś świadkiem sprzedaży petard nieletnim lub 
niebezpiecznej zabawy z nimi bez nadzoru osób nie tyle 
pełnoletnich, co odpowiedzialnych.

Wiedz, że:
• Osoba sprzedająca fajerwerki nie może być karana.

• Osoba sprzedająca fajerwerki musi legitymować się niena-

ganną opinią, wystawioną przez powiatowego komendanta 

policji.

• Osoba sprzedająca fajerwerki musi posiadać zaświadczenie le-

karskie potwierdzające, że nie cierpi na zaburzenia psychiczne.

• Fajerwerki muszą być prawidłowo opakowane i oznaczone 

- każdy wyrób powinien mieć oddzielną metkę.

• Do każdej petardy musi być dołączona instrukcja użycia 

w języku polskim - jej brak jest sprzeczny z ustawą.

• Sprzedaż petard bez numeru katalogowego i znaku dopusz-

czenia do obrotu jest nielegalna.

• Sprzedaż nieletnim materiałów pirotechnicznych jest zabro-

niona i grozi za to kara do 2 lat pozbawienia wolności.

 Jakkolwiek nie miałoby to zabrzmieć, zwracamy się do tych 

z Państwa, którzy są sprzedawcami sylwestrowych petard: Jeśli 

pozwalasz aby trafiały one w ręce dziecka, to być może właśnie 

„dzięki Tobie” jest tak po raz ostatni, bo za rok, to dziecko może 

nie mieć rąk. A do mieszkańców naszej gminy zwracamy się z 

gorącą prośbą oraz z apelem: Jeżeli jesteście Państwo świad-
kami sprzedaży materiałów pirotechnicznych nieletnim, 
poinformujcie nas o tym a my zrobimy z naszej strony 
wszystko żeby taka osoba już nigdy nie prowadziła sprze-
daży takich materiałów i poniosła odpowiednią karę. 
 Należy tutaj nadmienić, że wspólnie z Policją będziemy 

prowadzić kontrole miejsc sprzedaży fajerwerków ze szczegól-

nym uwzględnieniem wszelkich nieprawidłowośći.

 I już na koniec może coś radośniejszego. Jest taki wyjąt-

kowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy 

wspólnym stole.

Jest taki wieczór, gdy gasną spory, wieczór, gdy łamiemy opła-

tek, składamy życzenia. To noc niepowtarzalna, magiczna noc 

Bożego Narodzenia. W tą jedyną i niepowtarzalną noc życzy-

my wszystkim wielu głębokich przeżyć, a także wiele szczęścia 

w nadchodzącym Nowym Roku.

Najserdeczniejsze życzenia składa wszystkim Państwu 

Komendant Straży Miejskiej Piotr Dziemiańczyk 

wraz z funkcjonariuszami.
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POLICJA, OSP

OSP Ożarów Mazowiecki
W listopadzie 2008r. OSP Ożarów 

wyjeżdżała alarmowo 9 razy:

- 1 pożar

- 6 akcji ratownictwa technicznego

- 2 inne interwencje

5 listopada - Ożarów Mazowiecki - teren Spółdzielni Miesz-

kaniowej „Ożarów” - pożar pojemnika z segregowanymi od-

padami.

23 listopada - Bronisze, ul. Świerkowa. Wypadek drogowy - 

zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych - Honda 

Civic i Toyota Corolla. Działania strażaków polegały na zabez-

pieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanym w wypadku, neutralizacji rozlanych płynów 

i olejów samochodowych oraz usunięciu wraków pojazdu 

z jezdni na pobocze.

23 listopada - Wieruchów, ul. Ogrodowa. Zderzenie na śliskiej 

nawierzchni trzech samochodów osobowych.

24 listopada - Pilaszków, ul. Nowowiejska. Wypadek drogo-

wy - uderzenie samochodem osobowym w przydrożne drze-

wo. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca 

zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu 

kierowcy pojazdu, neutralizacja rozlanych olejów i płynów 

ekspolatacyjnych.  

Zebrał 

Jacek Andrzejczak
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