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Okładka: Nadchodzą Święta!!!
Foto: Paweł Krupa

GMINA
Realizacja projektów z dofinansowaniem z funduszy 
unijnych w 2019 roku 
Z PRACY BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Partnerstwo dla rozwoju lokalnego
Wymiana kotłów grzewczych z dopłatą z budżetu 
gminy w 20120 roku
Jubilaci
MDR bezpłatnie tylko do końca roku
Gorące serca strażaków, gdy liczy się czas...
Fundacja AR-KA-DO błaga o pomoc
KULTURA
Kiermasz świąteczny
Filmowy Mikołaj 2019
Uśmiechowe Miasteczko Mikołaja
WOLONTARIUSZ CODZIENNY
Ożarowska kartka świąteczna
Jasełka 
Ogłoszono konkursy dla organizacji pozarządowych 
na 2020 rok
Kalendarium Domu Kultury „Uśmiech” - styczeń
 Moniuszko w „Uśmiechu”
Wymieniaj się książkami na placu zabaw
Kalendarium Biblioteki Publicznej - styczeń
O kolei w bibliotece w Święcicach
OŚWIATA
Ciekawy listopad w przedszkolu
SPORT
Świąteczno-Mikołajkowe zawody pływackie
Unihokej z SP Święcice
Stypendia za wysokie wyniki sportowe
WYWIAD Z....
Pawłem Kanclerzem, burmistrzem Ożarowa 
Mazowieckiego
Z Przepiśnika Pana/Pani domu 

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia

wszystkim mieszkańcom 
i ich bliskim

życzymy zdrowia, radości, 
wielu spotkań w gronie 

rodzinnym.
W nowym 2020 roku spełnienia 

marzeń oraz wszelkiej 
pomyślności.

Andrzej Cichal
Przewodniczący

Rady Miejskiej

Paweł Kanclerz
Burmistrz
Ożarowa 

Mazowieckiego
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REALIZACJA PROJEKTÓW 
Z DOFINANSOWANIEM Z FUNDUSZY 

UNIJNYCH W 2019 ROKU
 Mija kolejny rok prężnych działań przy realizacji projektów, które otrzymały 
wsparcie finansowe z funduszy unijnych. 

ŚCIEŻKI ROWEROWE I PARKINGI

 Od sierpnia mieszkańcy zachodniej części gminy 
mają możliwość korzystania z parkingu w Płochoci-
nie, zrealizowanego w ramach projektu partnerskiego 
pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gminach Oża-
rów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego”. Obiekt działa w systemie „Par-
kuj i Jedź” („Park&Ride”), co oznacza, że przeznaczony jest 
dla Użytkowników, którzy po pozostawieniu pojazdu dal-

szą podróż kontynuują środkami transportu 
zbiorowego. Korzystanie z parkingu jest bez-
płatne, wystarczy posiadać bilet komunikacji 
miejskiej. Nowoczesny obiekt jest wyposażony 
w dwie wiaty na rowery, ogrodzony, oświetlo-
ny oraz monitorowany.
 Trwają prace projektowe związane z reali-
zacją projektu partnerskiego pn. ,,Promowanie 
zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez 
rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin 
Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” 
z dofinansowaniem z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020. Budowę tras rowerowych 
wraz z infrastrukturą towarzysząca w Gminie 
Ożarów Mazowiecki na odcinku od grani-

cy z gminą Błonie przez Wolicę-Płochocin-Święcice, aż 
do ul. Rataja w Michałówku (łącznie ponad 6 km) obejmie 
dofinansowanie w kwocie niespełna 4 mln złotych.

ZIELEŃ MIEJSKA

 W lipcu została podpisana umowa o dofinansowanie 
projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej 
elementem zrównoważonego rozwoju obszaru mia-
sta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
2014-2020. Aktualnie zostało ogłoszone postę-
powanie przetargowe na zagospodarowanie 
zieleni w obszarze funkcjonalnym miasta Oża-
rów Mazowiecki, w tym w Parku Ołtarzewskim. 
Ponad 5 mln dofinansowania zostanie przezna-
czone na montaż elementów małej architektu-
ry i innych elementów zagospodarowania tere-
nu, wykonanie oświetlenia, monitoringu oraz 
placów wypoczynkowych, wykonanie nowych 
nasadzeń roślinnych, prace pielęgnacyjne ziele-
ni istniejącej wraz z wycinką wskazanych drzew 
i krzewów. Zakończenie realizacji projektu za-
planowane jest na koniec czerwca 2021 r. Jest 
to kontynuacja I etapu zrealizowanego w latach 
2016-2017.
 Kolejny zrealizowany projekt przy 
udziale środków unijnych to operacja pn. ,,Mo-

Parking „Parkuj i jedź” w Płochocinie
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dernizacja Parku w Broniszach”. Nowe alejki 
spacerowe, nasadzenia drzew, krzewów i bylin, 
montaż elementów małej architektury (m. in. 
ławki, kosze na śmieci, budki lęgowe dla pta-
ków i owadów) wykonane w ramach moder-
nizacji terenu z pewnością poprawiły nie tylko 
wygląd parku, ale przede wszystkim jego funk-
cjonalność i dostępność dla mieszkańców. 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 Z końcem roku drugi etap przedsięwzięcia 
mającego na celu rozbudowę systemu kana-
lizacji sanitarnej i poprawę dostępności oraz 
jakości wody na terenie gminy zostanie zakoń-
czony. Ponad 23 mln złotych zostały przezna-
czone na trwający od prawie 3 lat projekt pn. 
„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”. 
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 w kwocie ponad 11 mln pozwo-
liło na wyposażenie w kanalizację mieszkańców Święcic, 
Koprek, Płochocina Wsi, Gołaszewa, Domaniewka i Ołta-
rzewa wsi – łącznie wybudowano 28,10 kilometrów sieci 
oraz zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Świę-
cicach.

 Mimo kończącej się powoli perspektywy finansowej 
na lata 2014-2020, w pierwszej połowie roku został złożo-
ny wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Poprawa ja-
kości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki”. Obecnie 
wniosek jest na etapie oceny merytorycznej. 

Agnieszka Jędrzejczak 
Referat Funduszy Zewnętrznych

Park w Broniszach

 W dniach 13-15 listopada 2019 r. odbyła się kolejna 
konferencja w ramach międzynarodowego projektu 
partnerskiego dofinansowanego ze środków Komisji 
Europejskiej pn. „Future of Europe - Reload”, w której 
udział wzięli przedstawiciele samorządu Ożarowa Ma-
zowieckiego. Gospodarzem i organizatorem konferencji 
był partner projektu - Gmina Victoria w Rumunii. Temat 
przewodni konferencji „Europa naszych marzeń” dotyczył 
m. in. omówienia oczekiwań oraz wyzwań społeczeństw 
krajów partnerskich skierowanych do Wspólnoty Euro-
pejskiej. Podczas spotkania rozstrzygnięty został również 
konkurs pt. „Europa naszych marzeń’. Praca mieszkanki 

naszej gminy Angeliki Radziejewskiej otrzymała wyróż-
nienie indywidualne Gminy Partnerskiej Setubal z Portu-
galii.

Wyniki konkursu w Gminie Ożarów Mazowiecki:
Literatura
Kategoria 7-13 lat 
1. Michał Kopeć - 13 lat
2. Bianka Filipowska – 9 lat
3. Zofia Dziklińska - 13 lat
Rysunek
Kategoria 7-13 lat 
1. Piotr Brzóska - 11 lat
2. Weronika Kaczorowska - 13 lat
3. Ex aequo Antonina Bozik - 12 lat, Oliwia Bachewicz - 8 lat
Kategoria 14 – 20 lat
1. Angelika Radziejewska - 14 lat
 Laureaci otrzymali nagrody w postaci kart prezento-
wych, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Ser-
decznie dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom 
gratulujemy oryginalnych pomysłów i ciekawych inter-
pretacji tematu konkursu. 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

PARTNERSTWO DLA ROZWOJU LOKALNEGO
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WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH 
Z DOPŁATĄ Z BUDŻETU GMINY

W 2020 R. 
 Zakończyliśmy realizację kolejnej edycji Progra-
mu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Ma-
zowiecki, dzięki któremu mieszkańcy wymienili stare 
źródła ciepła na nowoczesne i ekologiczne zestawy 
grzewcze. 
 Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zain-
teresowaniem mieszkańców, którzy złożyli łącznie 215 
deklaracji uczestnictwa. Nowe zestawy grzewcze zostały 
zamontowane w 106 gospodarstwach domowych. 
 Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 
Ożarów Mazowiecki jest działaniem wieloletnim, któ-
rego efekty mają realny wpływ na poprawę jakości po-
wietrza w naszej gminie. W związku z tym 14 stycznia 
2020 r. rozpocznie się kolejny nabór wniosków do reali-
zacji w 2020 r.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
 ▶ Program dotyczy wymiany dotychczas użytkowane-

go starego źródła ciepła, które w wyniku realizacji progra-
mu zostanie trwale zlikwidowane (instalacja pierwszego 
źródła ciepła nie jest objęta wsparciem w ramach progra-
mu),

 ▶ Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rze-
czowego, nie pieniężnej dotacji,

 ▶ Zakup i montaż źródeł ciepła będzie realizowany 
przez gminę, za pośrednictwem wyłonionego zgod-
nie z ustawą prawo zamówień publicznych Wykonaw-
cy, po wniesieniu przez Mieszkańca wkładu własnego 
oraz dostosowaniu wewnętrznej instalacji do podłą-
czenia nowego źródła ciepła,

 ▶ Program obejmuje wymianę źródeł ciepła na kotły 
gazowe, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się możliwość instalacji kotłów na biomasę,

 ▶ Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła 
w budynkach wykorzystywanych sezonowo oraz ta-
kich, w których na potrzeby prowadzenia działalności 
gospodarczej wykorzystywane jest więcej niż 30% 
powierzchni całkowitej,

 ▶ Warunkiem uczestnictwa w programie jest zło-
żenie kompletnej, poprawnie wypełnionej deklaracji 
oraz zakwalifikowanie wniosku na listę podstawową 
naboru na 2020 rok. O wpisaniu na listę podstawo-
wą decyduje kolejność wpływu Deklaracji do Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim do wyczerpania 
alokacji,

 ▶ Lista podstawowa obejmować będzie w 60% wy-
mianę kotłów na paliwa stałe i w 40% wymianę ko-
tłów gazowych na nowe ekologiczne kotły grzewcze. 
 Dokumentacja dotycząca naboru (regulamin wraz 
z drukiem deklaracji uczestnictwa) jest dostępna 
na stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl. 
Wersja papierowa dostępna jest także w Biurze Po-
dawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowiec-
kim przy ul. Kolejowej 2. 

 Deklaracje przyjmowane będą od 14 stycznia 2020 r. 
od godz. 8:00: 

 ▶ w wersji papierowej – w Biurze Podawczym Urzędu 
Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 w godzinach pracy tj. śro-
dy 10.00-18.00, pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00-16.00 
LUB

 ▶ w wersji elektronicznej (skan) przesłane na wska-
zany w deklaracji adres e-mail (deklaracje wysłane przed 
godz. 8:00 pozostaną bez rozpatrzenia).
 Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy 
mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy przy 
rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali 
w zeznaniu podatkowym Gminę Ożarów Mazowiecki jako 
miejsce zamieszkania. Rolnikom niepracującym i niepro-
wadzącym działalności gospodarczej przysługuje prawo 
do uzyskania wsparcia pod warunkiem, że są zameldo-
wani na stałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. 
 Wszelkich informacji na temat Programu udzielają 
pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych pod nu-
merem telefonu 22 731 32 28.

Paulina Gajewska
Referat Funduszy Zewnętrznych
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 7 grudnia już po raz szósty odbyły się w Pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazo-
wieckim „Świąteczno-Mikołajkowe” amatorskie zawody pływackie o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowiec-
kiego dla dzieci i młodzieży szkolnej. W bieżącym roku limit zawodników w uruchomionych kilka tygodni 
wcześniej zapisach wynosił 200 osób. 
 Zawody uroczyście otworzył Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz. Na początku wszystkie style pły-
wackie zaprezentowali doświadczeni zawodnicy Klubu Sportowego Fenix. 
 Następnie prawie dwustu zawodników w wieku od 4 do 12 lat w ośmiu kategoriach wiekowych rozpoczęło wy-
ścigi pływackie na dystansie 25 lub 50 metrów stylem dowolnym. Pod wodą zawodnikom towarzyszyli dopingujący 
Święci Mikołajowie. Największe emocje wśród licznie zgromadzonych kibiców wzbudziły starty najmłodszych zawod-
ników – czterolatków, które z pomocą przyrządów pływackich, po raz pierwszy na basenie sportowym pokonywały 
dystans 25m. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal, puchary przewidziano dla najlepszego zawodnika i za-
wodniczki w każdej kategorii wiekowej, a za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Przez cały 
czas zawodom towarzyszyły emocje zarówno rodziców jak i trenerów czy nauczycieli pływania. 
 Organizatorem zawodów była Gmina Ożarów Mazowiecki oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie 
Mazowieckim. Współorganizatorami były: Klub Sportowy „1”, Klub Sportowy Fenix Ożarów Mazowiecki oraz szkółki 
pływackie i nurkowe: Swim Pro Marcin Kiełbus, Kali Active Sport 
Wiesław Kalita, Fun Sport Marek Wyrębkowski, Maj Maciej Jów-
ko i Warszawskie Centrum Nurkowe. 
 Sponsorem nagród był Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek 
Hurtowy SA Bronisze, firma NETFALA oraz szkółka pływacka 
SWIM PRO i Warszawskie Centrum Nurkowe. 
 Wyniki zawodów oraz liczna galeria zdjęć udostępnione są 
na stronie pływalni i fanpage GOSiR Ożarów Maz.

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy

„ŚWIĄTECZNO-MIKOŁAJKOWE” ZAWODY PŁYWACKIE 

GOSIR INFORMUJE
PRZEDSIĘBIORCO PODAJ W KASIE 

NIP DO PARAGONU
Od 1 stycznia 2020r. zgodnie z ustawą o podatku 

od towarów i usług dokonując sprzedaży na rzecz podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą, 

WYSTAWIMY FAKTURĘ DO PARAGONU
WYŁĄCZNIE W SYTUACJI, GDY NA PARAGONIE 

DOKUMENTUJACYM SPRZEDAŻ ZOSTAŁ 
ZAMIESZCZONY NIP NABYWCY
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 Ósma edycja Rodzinnego Kiermaszu Świąteczne-
go zgromadziła wyjątkowo dużą liczbę osób, nie tyl-
ko tych tworzących szeroko rozumianą społeczność 
szkolną, ale także mieszkańców Ożarowa Mazowiec-
kiego pragnących po prostu miło spędzić swój nie-
dzielny, wolny czas. 
 Nasz kiermasz z roku na rok przyciąga coraz więcej 
lokalnych firm i osób, które chcą pokazać swoje ciekawe 
pomysły, oferowane na co dzień usługi czy własne wyro-
by artystyczne. 
 Impreza ta to dla społeczności szkolnej także szansa 
na pozyskanie środków finansowych, które pozwalają do-
posażyć szkołę w sprzęt wspierający naukę i zajęcia poza-
lekcyjne dzieci. W tym roku celem przewodnim było po-
zyskanie środków na zakup interaktywnych podłóg tzw. 
„Smartfloor” dla dzieci w małej i dużej szkole, dzięki któ-
rym czas spędzany przez nasze dzieci po lekcjach w szkol-
nej świetlicy będzie bardziej urozmaicony i ciekawy.
 Ozdobą kiermaszu były występy dzieci z naszej szkoły 
oraz zespołu „Ożarowiacy”, liczne stoiska z wieloma atrak-
cjami, loteria fantowa i dużo innych atrakcji, które pozwo-
liły spędzić miło czas całym rodzinom. Aukcja bombek 
i upominków świątecznych, która jest już tradycyjnym 
punktem kiermaszu pokazała niezwykłą hojność gości.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się organizacji wydarzenia, szczególnie zaś 
dzieciom z naszej szkoły, nauczycielom, pracownikom 
i rodzicom, którzy angażują się w wyjątkowy sposób 
w przygotowanie i podczas imprezy.
 Dziękujemy partnerom i sponsorom za ich hojne po-
darunki (lista sponsorów poniżej - kolejność sponsorów 
alfabetyczna), których grono powiększa się z roku na rok. 
Dziękujemy także wszystkim, którzy po prostu nas od-
wiedzili, zaszczycając nie tylko obecnością, ale także 
wspierając nas środkami finansowymi.

 Na nadchodzące Święta chcielibyśmy złożyć najlep-
sze życzenia.
 Niech będą zdrowe i radosne, rodzinne i spokojne, 
pełne życzliwości, pokoju serca i miłości. 
 A Nowy Rok 2020 niech będzie dla nas wszystkich ro-
kiem szczęśliwym.
 Ze Świątecznymi pozdrowieniami

Rada Rodziców przy SP1 w Ożarowie Maz.

Partnerzy i sponsorzy VIII Kiermaszu: Art View, BIOVENA, BITTNER Sp. J., Clean&Company, Cukiernia Ożarowska, Delikatesy Bogu-
si&Jacka, Dom Kultury „Uśmiech”, Dorado Chłodnie Sp. z o.o., Early Stage Angielski dla dzieci, Fabryka Dźwięku, FitFam Family Fitness, 
FLORDENT, FUS GYM, Garmażeria „Margolka” - Tomasz Sieruta, Izabela Dolota „Salon urody dla Ciebie”, „Kółko i Krzyżyk”, Ks. Zdzisław 
Słomka SAC Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego, JUNGHEINRICH, Mediacolor Ewa Fidecka, NETFALA, Paweł Kanclerz Burmistrz 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Pizzeria Jerry, Restauracja Hrabina Wcina, Restauracja Ryż&Fish, Salon Fryzjersko- Kosmetyczny 
„Julia”, Selgros cash&cary, Strefa Piękna Anna Kowalska, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Floriana 2, Zespół „Ożarowiacy”. 
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Informator Ożarowski: Panie burmistrzu 
to  pierwsza nasza rozmowa od czasu ubie-
głorocznych wyborów samorządowych. 
To chyba dobry moment na podsumowanie 
minionych kilkunastu miesięcy…
Paweł Kanclerz: Bardzo trudno jednoznacz-
nie ocenić ostatni rok... Z jednej strony był to 
czas niezwykle intensywnej 
pracy, która przyniosła wymier-
ne efekty, ale też czas licznych 
komplikacji w wielu aspektach 
naszej codziennej egzystencji. 
To również czas trudnych decyzji, czasami nie-
popularnych i często wymuszonych zmieniają-
cymi się przepisami.

IO: Ale 2019 rok to przede wszystkim rok 
licznych inwestycji... 
PK: Tak, licznych i realizowanych w trudnych 

warunkach. Drastyczny wzrost cen towarów 
i usług, brak rąk do pracy, często zmieniające 
się przepisy, szczególnie z zakresu prawa po-
datkowego postawiły wykonawców, a pośred-
nio gminę w bardzo trudnym położeniu. Dzi-
siaj, gdy emocje już opadły można powiedzieć, 
że terminowe zakończenie szczególnie inwesty-

cji oświatowych jest ogromnym 
sukcesem wszystkich zaintere-
sowanych stron... Przypomnę 
tylko, że 2.09.2019 r. oddaliśmy 
dzieciom i nauczycielom we 

władanie praktycznie dwa nowe obiekty: dobu-
dowane skrzydło szkoły w Duchnicach i nowiut-
ką, nowoczesną placówkę w Ołtarzewie. Niejako 
przy okazji w budynku „starej” dwójki urucho-
miliśmy w trybie pilnym przedszkole dla blisko 
100 maluchów. Po prostu staramy się nadążać 
za potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców 

Wywiad z Pawłem Kanclerzem, 
burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego

Informator Ożarowski 12/100 20198

Bardzo trudno
jednoznacznie

ocenić ostatni rok... 
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w różnych dziedzinach życia. Podkreślę jednak 
jeszcze raz... to wynik pracy i determinacji wielu 
ludzi. Mam nadzieję, że efekt finalny zadowala 
użytkowników. Dopełnieniem naszej aktywno-
ści w sferze inwestycji oświatowych było nie-
dawno oddane do użytku wie-
lofunkcyjne boisko sportowe, 
z którego korzystają uczniowie 
SP 2 i klerycy WSD. Należy bo-
wiem dodać, że obiekt jest efek-
tem współpracy Gminy i WSD 
a dofinansowanym przez Urząd Marszałkowski.

IO: Inwestycje w szkoły, choć ważne nie były 
jedynymi w mijającym roku?
PK: W mijającym roku kontynuowaliśmy pro-
gram budowy dróg gminnych oraz nakładek. 
Wymienię tu ul. Poetów, Prawników, Księgo-
wych i Nadziei w Duchnicach, czy też pierwszy, 
ale bardzo skomplikowany etap przebudowy 

ul. Przyparkowej w Broniszach. Bardzo kosztow-
nym i skomplikowanym zadaniem jest projekt 
pt. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiec-
ki – etap II. Dofinansowanie w kwocie ponad 
11 mln zł pozwoliło w ostatnich latach na ska-
nalizowanie m.in. Święcic, Koprek, Płochocina 
Wsi, Gołaszewa, Domaniewka, Ołtarzewa Wsi. 
Łącznie wybudowano 28.10 km sieci i zmoder-
nizowano SUW w Święcicach. Dzięki wsparciu 
finansowemu przekazanemu przez gmine po-
wiatowi warszawskiemu zachodniemu miesz-

kańcy ul.  Rajdowej doczekali się dokończenia, 
tak bardzo wyczekiwanego chodnika. Powstała 
też ścieżka pieszo-rowerowa przy niebezpiecz-
nej i ruchliwej ul. Szeligowskiej. Podsumowując: 
gmina wydała na inwestycje różnego charakte-

ru około 50  mln złotych. A nie 
był to przecież rok wyborczy (to 
oczywiście żart :))

IO: Wspomniał Pan przy oka-
zji inwestycji o pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych...Od lat podkreśla 
Pan, że ubieganie się o takie wsparcie to 
wręcz obowiązek samorządów, a brak wnio-
sków o dofinansowanie jest po prostu zanie-
dbaniem...
PK: I nic w moim podejściu się nie zmieniło. 
Natomiast zmieniają się okoliczności i o środki 
na tzw. projekty twarde, inwestycyjne jest coraz 
trudniej. Na szczęście nam się udaje. Zaledwie 

dwuosobowy Referat 
ds. pozyskiwania fun-
duszy zewnętrznych 
staje na wysokości za-
dania. Stąd pozyskane 
środki na budowę ście-
żek rowerowych od 
granicy z gminą Błonie 
(Rokitno) do ul Rata-
ja, których budowa 
rozpocznie sie w przy-
szłym roku, to też środ-
ki na rewitalizacje Par-
ku Ołtarzewskiego, 
to  fundusze na odda-
ny już parking „parkuj 
i jedź” przy dworcu 
PKP w Płochocinie, czy 
wspomniane już do-

finansowanie do budowy sieci kanalizacyjnej. 
Aby nie być gołosłownym trzeba wspomnieć, 
że nasza gmina uzyskała wyróżnienie w kon-
kursie pn. „Lider Zmian” dla beneficjentów środ-
ków unijnych. Kategoria nieco skomplikowana, 
ale zaszczytna, mianowicie Lider Województwa 
Mazowieckiego pod względem dofinansowa-
nia z UE w przeliczeniu na mieszkańca – gminy 
miejsko-wiejskie powyżej 15 tys. mieszkańców. 
Konkurs organizowała Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych pod patrona-
tem Marszałka Województwa Mazowieckie-

gmina wydała na inwestycje 
różnego charakteru 

około 50 mln złotych. 
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go. Trzeba też wspomnieć o dofinansowaniu 
ze środków unijnych informatyzacji naszych 
ośrodków zdrowia.

IO: Mijający rok w ogóle obfitował w nagro-
dy i wyróżnienia...
PK: Rzeczywiście... pod tym względem to był 
dobry rok. Gmina zdobyła nie-
zwykle prestiżową nagrodę 
„Kryształ Przetargów Publicz-
nych 2019” dla najlepszego za-
mawiającego. Nikomu nie trze-
ba tłumaczyć jak wrażliwa i ważna jest ta sfera 
działalności gminy, dlatego tym większy sza-
cunek należy oddać pracownikom referatu za-
mówień z kierownikiem Piotrem Manarczykiem 
na czele, za wiedzę, profesjonalizm i zaangażo-
wanie w pracę.
 Gmina potwierdziła swoją wysoką pozycję 
wśród samorządowych liderów w skali ogólno-
polskiej, zajmując 10 miejsce w rankingu Rzecz-
pospolitej, słynnej i szanowanej przez środowi-
sko tzw. złotej setce. Czytelnicy IO mieli okazję 
zapoznawać się na bieżąco z naszymi sukcesa-
mi w poprzednich numerach pisma, ale należa-
łoby w podsumowaniu roku po prostu o nich 
przypomnieć.

IO: Panie burmistrzu, niejednokrotnie 
wspominał Pan, że mijający rok choć owoc-
ny i intensywnie przepracowany był jednak 
rokiem bardzo trudnym.
PK: Z dotychczasowej rozmowy mogłoby się 
wydawać, że jesteśmy jakąś wyspą szczęśliwo-
ści… Ale niestety nie jesteśmy... Mamy swoje 
problemy, nie brakuje też zaskoczeń ze strony 
Państwa Polskiego...

IO: Jak to rozumieć?
PK: Często i niespójnie zmie-
niające się prawo, zlecanie ko-
lejnych zadań gminie, bez jed-
noczesnego zabezpieczenia 
środków, zmiany w ciągu roku 
budżetowego przepisów podatkowych powo-
dujących spadek dochodów gminy to tylko 
niektóre wydarzenia, które eufemistycznie mó-
wiąc nie ułatwiają nam pracy. Nie wspominam 
w tym miejscu o „podwyżce” wynagrodzeń dla 
nauczycieli, bo w przypadku Ożarowa Mazo-
wieckiego subwencja oświatowa przekazywa-

na przez Państwo jest dramatycznie niedosza-
cowana w stosunku do realnie ponoszonych 
kosztów...

IO: Ale patrząc na projekt przyszłorocznego 
budżetu widzimy że dochody rosną...
PK: Tak, to prawda... Na szczęście gmina ma 

bardzo stabilną bazę podatko-
wą, a przeszło 70 procent jej 
dochodów to dochody własne 
i to daje nam poczucie względ-
nego bezpieczeństwa. Chcę 

jednak podkreślić, że dochody własne to zasłu-
ga mieszkańców gminy i inwestorów płacących 
tutaj podatki. Po trosze jest to zbiorowy sukces 
lokalnej wspólnoty. Nie zapominajmy jednak 
o rosnącej skali wydatków bieżących wynika-
jących z sytuacji ogólnej na rynku pracy czy 
też rynku usług co w naturalny sposób odbija 
się na zaangażowaniu inwestycyjnym. Dlatego 
martwią i smucą mnie działania (a widać to już 
wyraźnie w skali całego kraju), które samorząd-
ność w zakresie, który znamy próbują regla-
mentować. Przerzucanie na samorządy zadań 
o charakterze ogólnopaństwowym i budowa-
nie nieprzyjaznego klimatu wokół lokalnych 
wspólnot budzi moje głębokie zaniepokoje-
nie. Podkreślam od lat, że samorząd to nie bur-
mistrz czy radni, a mieszkańcy, zatem ograni-
czenia czy koszty dotykają wprost obywatela...

IO: No właśnie... koszty... mieszkańcy z nie-
pokojem, a nawet irytacją przyjmują lawino-
wy niemal wzrost cen za wywóz odpadów...
PK: Zawsze podkreślałem, że przyjmuję na sie-
bie wszelką odpowiedzialność za złe decyzje, 
które są wynikiem moich błędów, niewłaściwej 
oceny sytuacji czy też okoliczności, do których 

sam jako burmistrz doprowa-
dziłem. Tylko, że w przypadku 
cen śmieci gmina de facto nie 
ma pola manewru.
 Bardzo rygorystyczne 
przepisy rangi ustawowej, nie-

ustanny wzrost cen odpadów dostarczanych 
na składowiska i inne okoliczności, o których 
wspominałem na licznych spotkaniach z miesz-
kańcami zaczynają doprowadzać do sytuacji 
gdzie opłaty za wywóz śmieci staną się, jeśli 
już nie są, bardzo dokuczliwą pozycją domo-
wego budżetu po stronie wydatków. Możemy 

dochody własne to zasługa 
mieszkańców gminy 

i inwestorów płacących tutaj 
podatki

gmina uzyskała wyróżnienie 
w konkursie pn „Lider Zmian” 
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zaklinać rzeczywistość, próbować obarczać 
gminny samorząd o nieudolność, tylko prawda 
jest następująca: gmina zgodnie z ustawą nie 
zarabia na śmieciach... Koniec, kropka. Zatem 
windowanie cen i obciążanie nimi mieszkań-
ców nie leży w jej interesie... Gmina jako insty-
tucja jest jedynie przekaźnikiem środków mię-
dzy mieszkańcem a usługodawcą... to kolejny 
fakt.  
 Ustalenie stawek przez Radę Miejską jest 
jedynie zatwierdzeniem wyniku przetargu. 
I jeszcze jeden fakt: Państwo Polskie w for-
mie stosownego przepisu przewiduje dopłaty 
o charakterze ogólnym, jeśli stawka na jednego 
mieszkańca za śmieci segregowane jest wyższa 
niż 33.86 zł (stawka na dzisiaj). Jeśli ktoś uważa, 
że za zaistniałą sytuację odpowiada jakikolwiek 
samorząd gminny w Polsce to więcej argumen-
tów już nie mam....

IO: Panie Burmistrzu, roczna nieobecność 
na łamach IO spowodowała, że dzisiejszy 
wywiad jest bardzo obszerny i jakiś taki 
mało świąteczny...
PK: Bo jest podsumowujący i taki chyba miał 

być :)... Zależało mi na tym, aby przekazać 
mieszkańcom informacje z pierwszej ręki 
na tematy związane z naszym środowiskiem... nie 
wiem, czy udało mi się zachować obiektywizm 
ocen i wypowiedzi, ale z drugiej strony cóż złego 
jest w odrobinie subiektywnego spojrzenia 
na rzeczywistość.

IO: Praca pracą, ale święta za pasem... Wie-
my, że jest Pan zwolennikiem świętowania 
w gronie rodzinnym ...
PK: Tak, to prawda, wigilia, pasterka, rodzinne 
spotkania, trochę uśmiechu i świątecznej ra-
dości. Bardzo lubię ten czas... To żadna magia 
czy Świąteczne wakacje... To Boże Narodzenie... 
Korzystając z okazji chciałbym złożyć Miesz-
kańcom najserdeczniejsze życzenia, aby te dni 
wypełnione były ciepłem i czasem dla najbliż-
szych, miłością i wzajemnym zrozumieniem, 
a Nowy Rok niech przyniesie nadzieję na lepsze 
jutro.

IO: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: 

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

 Mikołaj polubił Ożarów Mazowiecki i jego naj-
młodszych mieszkańców. Przyjechał już po raz 
czwarty w odwiedziny z workiem pełnym prezentów. 
Wszystko dzięki serdecznemu zaproszeniu gospo-
darza, burmistrza Pawła Kanclerza i fantastycznym, 
uszczęśliwionym dzieciakom. Ożarów Mazowiecki to 
przypuszczalnie jedyne miejsce w Polsce, gdzie urzą-
dzane są filmowe Mikołajki! To filmowy przystanek 
św. Mikołaja w jego wędrówce po świecie.
 Mikołaj nie tylko przynosi prezenty, nie tylko wzrusza, 
rozbawia i rozśmiesza, ale ma też swój program eduka-
cyjny. Dlatego aktywnie w przygotowanie wizyty w na-
szym mieście włączyło się Biuro Oświaty Gminy Ożarów 

Mazowiecki oraz Scena Ołtarzew, która na czas wydarze-
nia zmienia się w klimatyczną salę pełną kolorów, skupia-
jąc i jednocząc nasze przedszkolne i szkolne pociechy, 
dawkując im dostęp do mądrego kina z przesłaniem.
 Mikołajowi w tym roku nie była obca ekologia: filmo-
wy pies chroni fermę malutkich pingwinów, a miś polarny 
wyrusza w podróż do Nowego Jorku i negocjuje z dewe-
loperami i politykami zakaz zabudowy apartamentowca-
mi Arktyki.
 W Filmowym Mikołaju A.D. 2019 wzięło udział 11 pla-
cówek oświatowych miasta i gminy. Ponad trzy tysiące 
dzieci obejrzało w sumie pięć filmów: Szajbus i pingwi-
ny, Mały Książę, Renifer Niko ratuje Święta, Misiek w No-

wym Jorku oraz Walerian i Miasto Tysiąca Planet. 
Wszystko dzięki współpracy z dystrybutorem 
filmów „Kino Świat”. Były też dodatkowe niespo-
dzianki losowane przez dzieci po seansach. Moż-
na było stać się właścicielem kolorowego plakatu 
kinowego.
      Korzystając z okazji chciałbym podziękować 
Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego, Pawłowi 
Kanclerzowi za uśmiech, który podarował NA-
SZYM DZIECIOM. Podziękowania kieruję również 
do ks. prof. Mirosława Mejznera SAC, Michała Tur-
kasa, Zbigniewa Piotrowskiego oraz ks. Zbignie-
wa Kołodzieja SAC. 

Piotr Michalczyk, 
pomysłodawca i organizator 

FILMOWY MIKOŁAJ 2019 
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 Przypominamy wszystkim rodzinom, które o Karty Dużej 
Rodziny w formie tradycyjnej wnioskowały do 31 grudnia 2017 
roku, że tylko do 31 grudnia 2019 roku mogą ubiegać się o bez-
płatne wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. 
Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie ko-
niecznością ponoszenia opłaty za wydanie drugiej formy Karty 
(9,21 zł za jedną Kartę).
 Wzór wniosku oraz załączniki dostępne są pod adresem https://
www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodzi-
niy-lub-wydanie-duplikatu lub https://ozarow-mazowiecki.pl/stre-
fa-spoleczna/rodziny-wielodzietne/karta-duzej-rodziny/wnioski-do-
-pobrania/, a także do pobrania 
w Urzędzie Miejskim:

 Ɉ Wydział Spraw Społecznych, ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312,
 Ɉ Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 2, parter.

 Od 1 stycznia 2019 roku o przyznanie Karty Dużej Rodziny ubiegać się mogą nie tylko członkowie rodzin, 
w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i mał-
żonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci 
w chwili składania wniosku. 
 Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie: 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr 
 Dodatkowych informacji udziela: Anna Fedoryk, tel. 22 731 32 57, e-mail: a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl 

Wydział Spraw Społecznych

WAŻNE! MKDR BEZPŁATNIE TYLKO DO KOŃCA ROKU
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 „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak nie-
zwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. 
Pięćdziesiąt lat wspólnego życia świadczy o miłości 
rodzinnej, wierności, wzajemnym szacunku i zrozu-
mieniu - o trwałości rodziny. To czas zwykłych, co-
dziennych spraw a jednocześnie ważnych wydarzeń, 
czas przeżyć radosnych i smutnych, wyrzeczeń i kom-
promisów, które jeszcze bardziej umacniają więzi ro-
dzinne i sprawiają, że żyje się lepiej.
 W dniu 5 grudnia 2019 
r. o godz. 17.00 w sali wi-
dowiskowej Domu Kultury 
„Uśmiech” po raz kolejny 
w tym roku odbyła się uro-
czystość wręczenia Medali 
za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego Pan Paweł 
Kanclerz, w imieniu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Pol-
skiej odznaczył w 2019 r. 20 
par. 5 grudnia Medale otrzy-
mali Państwo: Stanisława 
i Janusz Kulcak, Magdalena 
Kazulak-Lipińska i Tadeusz Li-
piński, Grażyna i Janusz Szy-
mankiewicz, Karolina i Marek 
Ziętala, Teresa i Zenon Zię-
tala. W uroczystości uczest-
niczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Pan Andrzej Cichal, 
rodziny oraz znajomi jubilatów. 
 Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych długich, 
szczęśliwych lat przeżytych w zdrowiu, pomyślności 
i w otoczeniu najbliższych. 

 Jolanta Dragan
 Kierownik USC

J U B I L AC I
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 Strażacy to nie tylko ludzie gaszący pożary czy też 
pomagający przy wypadkach, których to nota bene 
jest bardzo dużo. W tym roku, do chwili gdy piszę ten 
tekst nasza jednostka wyjeżdżała do różnych zdarzeń 
ponad 400 razy w dzień i w nocy, w deszczu i w peł-
nym słońcu niosąc bezinteresowną pomoc wszyst-
kim, którzy jej potrzebowali.
 Jako, że zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia po-
stanowiliśmy wesprzeć chore dzieci. Jeden 
z naszych strażaków Maciej Rasiński wraz 
z żoną Jagodą zainicjowali akcję wsparcia 
chorych dzieci, które przebywają na lecze-
niu w Instytucie Matki i Dziecka w Warsza-
wie. Włączyliśmy się z ochotą do zbiórki no-
wych zabawek, które to w dniu 17 grudnia 
2019 roku zawieźliśmy do Instytutu. Ubrani 
w stroje bojowe z akcentami świątecznymi 
przekazaliśmy przebywającym tam dzieciom 
wszystkie zebrane od naszych mieszkań-
ców prezenty, za które bardzo dziękujemy, 
z nadzieją, że radość i uśmiech nie zejdzie 
z naszych a przede wszystkim ich twarzy co 
najmniej do końca roku. Myślę że przerwa-
nie monotonii i przygnębienia, jakie z pew-

nością może towarzyszyć małym pacjentom podczas ho-
spitalizacji pomoże w leczeniu poprzez rozweselenie ich 
naszą wizytą.
 Do tej szczytnej akcji włączyły się jednostki OSP z Bo-
rzęcina, Łomianek, Strzyżewa i Babic. Akcja odbywała się 
pod patronatem fundacji „Gdy liczy się czas”, które to ha-
sło i nam przyświeca.

Jarosław Rasiński 

GORĄCE SERCA STRAŻAKÓW, GDY LICZY SIĘ CZAS… IN
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 Awans dwóch drużyn do finału XXII Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, trzecia wicemistrzem fi-
nału międzypowiatowego.
 Młodzi sportowcy ze Szkoły podstawowej w Święci-
cach kolejny raz potwierdzają wysoką formę pokonując 
przeciwników awansując tym samym do finału XXII Ma-
zowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
 Pod koniec listopada w hali sportowej Kręczki-Kaputy 
został rozegrany finał międzypowiatowy dziewcząt w ka-
tegorii dzieci. Nasze zawodniczki bez problemu pokonały 
przeciwniczki nie tracąc ani jednej bramki w finałowym 
meczu z zawodniczkami z SP Józefina pow. Grodzisk uzy-
skały wynik 8:0.
 Kolejny sukces i potwierdzenie przynależności do naj-
lepszych zespołów na Mazowszu uzyskali chłopcy z klas 
VII i VIII kat. młodzież. 26 listopada 2019 rozegrali finał 
międzypowiatowy w Brwinowie, który dał awans do fina-
łu igrzysk.

 Chcę podkreślić, że umiejętność gry w unihokeja zdo-
byli na zajęciach SKS, nie należą do klubu i nie startowali 
w żadnych rozgrywkach ligowych. Tym bardziej ich wy-
nik zasługuje na wyróżnienie.
 Trzecią drużyną, która znalazła się w finale międzypo-
wiatowym, który rozegrano 28.11.2019 w Ojrzanowie są 
chłopcy w kategorii dzieci w turnieju tym uzyskali drugie 
miejsce.
 Gratuluję wszystkim zawodnikom, ale przede wszyst-
kim wyróżniam kapitana drużyny Jerzego Garasona 
ucznia klasy VI, który dzięki wspaniałej dyspozycji sporto-
wej i zaangażowaniu poprowadził drużynę tak wysoko.
 Życzę bardzo dobrych wyników w meczach finało-
wych XXII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Nauczyciel wychowania fizycznego
Lucyna Bielecka

UNIHOKEJ Z SP ŚWIĘCICE
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 W niedzielę 1 grudnia br. Dom Kultury „Uśmiech” zaprosił najmłodszych mieszkańców na „Uśmiechowe Miastecz-
ko Mikołaja”. Mikołajkowa impreza obfitowała w liczne atrakcje i niespodzianki. Dzieci obejrzały wspaniały spektakl 
o tematyce świątecznej, a następnie mogły uczestniczyć w fantastycznych warsztatach z m. in.: tworzenia ozdób 
świątecznych, biżuterii, czy ozdabiania pierniczków. Milusińscy mogli porzucać „śnieżkami”, wspólnie pobawić się 
i spotkać z Mikołajem. Oprawę artystyczną imprezy zapewnił zespół młodych i niezwykle utalentowanych aktorów 
z Teatru Katarynka. Warsztaty poprowadzili wspólnie: Dom Kultury „Uśmiech” i Teatr Katarynka. 
 Największą satysfakcją i nagrodą dla nas była radość i uśmiech, które zagościły na dziecięcych twarzach.

Viola Wściseł Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
Foto: Marzena Kałużna, Paweł Krupa

„UŚMIECHOWE MIASTECZKO MIKOŁAJA”



15 Informator Ożarowski 12/100 2019

 M
ateriał przygotow

any przez  w
olontariuszy z Biblioteki Publicznej w

 O
żarow

ie M
azow

ieckim



16 Informator Ożarowski 12/100 2019



17 Informator Ożarowski 12/100 2019



18 Informator Ożarowski 12/100 2019



19Informator Ożarowski 12/100 2019

 Już po raz XV odbył się organizowany 
przez Dom Kultury „Uśmiech” pod patrona-
tem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 
otwarty indywidualny konkurs plastyczny 
dla dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów Ma-
zowiecki pt. „MÓJ PROJEKT OŻAROWSKIEJ 
KARTKI ŚWIĄTECZNEJ” BOŻE NARODZENIE 
2019
 Konkurs jak co roku cieszył się dużą po-
pularnością. Wpłynęło 306 prac (w tym 8 prac 
nieregulaminowych - brak metryczki) ze szkół, 
przedszkoli, Domu Kultury „Uśmiech” oraz 
od młodych mieszkańców z naszej gminy.
 Biorąc pod uwagę takie kryteria oceny jak: 
artystyczny wyraz pracy, kompozycja, samo-
dzielność wykonania, oryginalność podej-
ścia do tematu oraz merytoryczną zgodność 

z tematyką konkursu ujętą w regulaminie konkursu, jury 
przyznało następujące nagrody:
NAGRODĘ GRAND PRIX dla Martyny Bieleckiej 9 lat Pra-
ca wykonana w domu
Nagroda GRAND PRIX została wydrukowana w formie 
Gminnej Karty Świątecznej.
I MIEJSCE ex aequo dla
Martyny Zaborowskiej 13 lat Szkoła Podstawowa 
w Płochocinie

Mai Niedziałek 9 lat Szkoła 
Podstawowa w Duchnicach
Liwii Szcześniewskiej 8 lat Pra-
ca wykonana w domu
II MIEJSCE ex aequo dla
Zosi Trzeciak 8 lat Praca wyko-
nana w domu 
Oliwii Wrzosik 16 lat Praca wy-
konana w domu
Anny Krótki 10 lat Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Ożarowie Ma-
zowieckim
III MIEJSCE ex aequo dla
Magdaleny Wasiak 7 lat Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Ożaro-
wie Mazowieckim
Michała Gałkiewicza 14 lat 
Praca wykonana w domu
Łukasza Wrzosik 12 lat Praca 
wykonana w domu

oraz 80 wyróżnień. 
 Szczegółowa lista wyróżnień dostępna na stronie 
www.dkusmiech.eu oraz FB Domu Kultury „Uśmiech”. 
Gratulujemy młodym artystom i zapraszamy do udziału 
w kolejnej edycji konkursu za rok.
 Marzena Kałużna

Dom Kultury „Uśmiech”

OŻAROWSKA KARTKA ŚWIĄTECZNA

Wieczerza Wigilijna
 Tradycja wspólnego spożywania posiłku, zwanego z grecka agape, będącego symbolem braterstwa i miłości między ludź-
mi. Gdy w drugiej połowie IV w. Synod w Laodycei zabronił biesiadowania w świątyniach, zwyczaj ten przeniósł się do domów 
wiernych. W Polsce Wigilia na dobre przyjęła się dopiero w XVIII w. W słowniku kościelnym nazywa się tak dzień poprzedzający 
większe święto. Do stołu wigilijnego siada się, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazda, która ma przypominać Gwiazdę Betlejemską. 
Po modlitwie i czytaniu Pisma Świętego następuje podzielenie się opłatkiem, który jest symbolem Eucharystii. Na wigilijnym 
stole nie może zabraknąć dodatkowego nakrycia dla niezapowiedzianego gościa.

ŚWIĄTECZNE CIEKAWOSTKI

NAGRODA GRAND PRIX Martyna Bielecka 9 lat K
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 W tym roku mija 10 lat od kiedy Gmina Ożarów 
Mazowiecki wspiera zdolnych sportowców, będących 
mieszkańcami naszej Gminy, przyznając stypendia 
za wysokie wyniki w rywalizacji sportowej. Stypen-
dium sportowe jest świadczeniem pieniężnym przy-
znawanym jednorazowo za wyniki osiągnięte w da-
nym roku.
 Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 28 li-
stopada 2019 r. podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim. Młodzi sportowcy wraz ze stypen-
diami otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast rodzice 
uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi. 

W tym roku stypendia otrzymali:
 ▶ Natalia Dobrzyńska – trenuje kolarstwo górskie, tre-

nuje w klubie Kamyk Radzymin MTB Team, medalistka 
Ogólnopolskiego cyklu maratonów „Polandbike Ma-
rathon”, Pucharu Mazowsza i innych zawodów o zasięgu 
wojewódzkim,

 ▶ Karolina Adamczyk – tre-
nuje pływanie w Klubie Spor-
towym „1” Ożarów Mazowiecki 
- powołana do kadry narodowej 
juniorów i kadry województwa, 
medalistka Międzywojewódz-
kich Drużynowych Mistrzostw 
Młodzików 12-13, oraz zawo-
dów o zasięgu wojewódzkim,

 ▶ Mikołaj Dutka – trenuje ka-
rate olimpijskie w Ogólnopol-
skim Stowarzyszeniu Shotokan, 
członek kadry województwa 
mazowieckiego, zdobywca 
m.in. medali podczas Między-
narodowego Karate Grand Prix 
Bielsko-Biała, Ogólnopolskiego 
Turnieju Karate WKF Yamabushi 
CUP 2019 w Świeciu, Mistrzostw 

Polski Unii Karate Juniorów Młodszych, Juniorów i Mło-
dzieżowców w Karate WKF w Środzie Wielkopolskiej, 
Ogólnopolskim Turnieju Karate WKF MAZOVIA CUP 2019 
i zawodów o zasięgu wojewódzkim,

 ▶ Zuzanna Szymańska - trenuje lekkoatletykę w ra-
mach Stowarzyszenie Społeczno – Sportowego „Sprawni 
razem”, zdobywczyni medali na Mistrzostwach Europy 
Osób z Zespołem Downa, Mistrzostwach Polski oraz za-
wodach o zasięgu wojewódzkim,

 ▶ Maksymilian Kurowski – trenuje koszykówkę 
w Uczniowskim Klubie Sportowym Koszykówki Komo-
rów, medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski, zawo-
dów o zasięgu wojewódzkim.
 Życzymy kolejnych sukcesów w 2020 roku.
        

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

STYPENDIA ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE 

Drodzy Czytelnicy „Informatora Ożarowskiego”

 Oddajemy w Wasze ręce  setny numer naszego miesięcznika, jak co miesiąc staraliśmy 

się, aby każdy znalazł coś dla siebie. Obserwujemy i opisujemy wydarzenia ważne dla 

lokalnej społeczności. Zmieniamy się, żeby nadążyć za potrzebami i zainteresowaniami 

czytelników.  

 Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i chcieliśmy tę atmosferę oddać również 

w grudniowym numerze, który jest trochę podsumowaniem ostatnich miesięcy 

w postaci wywiadu z burmistrzem, ale też lekturą na czas kiedy już rozpakujecie 

wszystkie prezenty, porozmawiacie o ważnych sprawach z bliższą i dalszą rodziną 

i nacieszycie się świątecznym czasem. Jest to jeden z najcudowniejszych okresów 

w roku - kubek ciepłej herbaty, blask choinkowych lampek i rodzinna atmosfera 

z unoszącymi się wspaniałymi zapachami świątecznymi z kuchni. Tego wszystkiego 

Wam życzymy, Drodzy Czytelnicy. Wielu powodów do radości, ciepła w sercu, 

optymizmu i wzajemnej życzliwości.

 Dziękujemy za kolejny rok i do zobaczenia w nowym, 2020.

         Zespół redakcyjny

SP
O

RT



21Informator Ożarowski 12/100 2019

 Na początku grudnia, już trzeci raz, pod patrona-
tem Fundacji „Nasz Macierzysz” wystawiono przed-
stawienie pt. „Jasełka”. Najmłodsi mieszkańcy Macie-
rzysza i Szelig przypomnieli historię narodzin Jezusa. 
W pięknej scenografii i kostiumach dzieci udanie wy-
konały powierzone im role i odśpiewały najpiękniej-
sze, polskie kolędy. Jasełka zgromadziły ponad 200 
osobową widownię, która oklaskiwała młodych ak-
torów. Pani reżyser gratulowała dzieciom perfekcyj-
nego przygotowania i wykonania. Wśród wiernych 
widzów znaleźli się m.in. Paweł Kancelerz – Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego, Małgorzata Piotrowska – 
Skar  bnik Gminy, a także radni miejscy i powiatowi. 
 Zaraz po występie dzieci pojawił się Miko-
łaj z prezentami, do którego ustawiła się długa 
kolejka. Ponad 80 dzieci odebrało drobne upo-
minki przygotowane przez Fundację. 
 Po „Jasełkach”, odbyło się szóste spotkanie 
opłatkowe mieszkańców. Życzenia świąteczne 
składali sobie wszyscy obecni oraz Proboszcz 
Parafii w Starych Babicach Ksiądz Prałat Grze-
gorz Kozicki, Burmistrz Ożarowa Mazowieckie-
go, a także Zarząd Fundacji „Nasz Macierzysz” – 
Anna Mioduszewska i Zbigniew Szelenbaum. 
Spotkanie opłatkowe kolejny raz odbyło się 
dzięki staraniom Fundacji „Nasz Macierzysz”, 
przy wsparciu sponsorów: Warszawskiego Rol-
no-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. oraz 
Gminy Ożarów Mazowiecki. 

 - Cieszy nas rosnąca popularność organizowanych 
spotkań – powiedziała Anna Mioduszewska, prezes Fun-
dacji. - Przychodzą starzy mieszkańcy i Ci co dopiero 
niedawno wprowadzili się do Macierzysza czy Szelig. In-
tegralność środowiska lokalnego jest podstawą naszych 
małych ojczyzn. Oprócz spotkań opłatkowych organi-
zujemy także letnie spotkania, które cieszą się również 
wielkim powodzeniem wśród okolicznych mieszkańców. 
W naszych spotkaniach może brać udział każdy, bez 
względu na miejsce zamieszkania i wiek.

Fundacja „Nasz Macierzysz” 

 JASEŁKA 

 Ogłoszone zostały konkursy dla organizacji po-
zarządowych na realizację zadań w 2020 r. , m.in. 
na upowszechnianie kultury fizycznej, inicjatywy kul-
turalne, edukacyjne, działania na rzecz osób niepeł-
nosprawnych i inne. 
 Do 6 stycznia 2020 roku organizacje pozarządo-
we mają czas, aby zgłosić w konkursie swoje pomysły 
na 2020 rok. Zgodnie z Programem współpracy na kolej-
ny rok mamy kwotę ponad 1,2 mln złotych na działania 
realizowane przez stowarzyszenia i fundacje, które we-
zmą udział w otwartym konkursie ofert. 

Jak złożyć ofertę?
 Chcesz się ze swoją organizacją ubiegać o gminne pie-
niądze? Wyjaśnienie procedury konkursowej oraz wszyst-
kie niezbędne informacje znaleźć można na stronie www 
w zakładce Strefa Społeczna – Organizacje pozarządowe 
– Konkursy – Otwarty konkurs ofert. W tym roku po raz 
pierwszy do złożenia oferty należy użyć generatora wnio-
sków WITKAC - www.witkac.pl. Wypełnienie oferty w ten 
sposób ograniczy ryzyko popełnienia błędów.
 Wnioskować można o dofinansowanie zadań doty-
czących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
poprzez prowadzenie systematycznych zajęć sporto-
wych, organizację obozów sportowych i ogólnodostęp-

nych imprez sportowych i rekreacyjnych, wspierania 
i upowszechniania inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych 
oraz krajoznawczych wśród mieszkańców gminy. Czeka-
my również na oferty mające na celu rozwój umiejętności 
społecznych i działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz wsparcie i popularyzację ekologii i ochrony zwierząt.
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkurso-
wym i warunkami udziału w otwartym konkursie ofert na: 
www.ozarow-mazowiecki.pl
        

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

OGŁOSZONO KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA 2020 ROK

KOLĘDY
 Jedną z najstarszych kolęd jest „Anioł pasterzom mówił”, 
a największą popularność zdobyła „Cicha noc” przetłumaczo-
na na ponad 300 języków, zaśpiewana po raz pierwszy w 1818. 
Kolędowanie jest jedną z bożonarodzeniowych tradycji kul-
tywowaną już w czasach średniowiecza. Polega na śpiewa-
niu pieśni, które opisują narodziny Chrystusa, a także mówią 
o znaczeniu tego wydarzenia dla ludzi.

ŚWIĄTECZNE CIEKAWOSTKI
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
 – STYCZEŃ

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165

 ▶ 5 stycznia - niedziela - godz. 18.30 zapraszamy na 
Koncert Noworoczny - „Noworoczna Gala Gwiazd w Oża-
rowie Mazowieckim”, który odbędzie się na terenie Areny 
Ożarów Centrum Widowiskowo-Sportowego przy ul. So-
chaczewskiej 218 w Kręczkach

 ▶ 12 stycznia - niedziela - 28 Finał WOŚP 
 ▶ 19 stycznia - niedziela - godz. 17.00 zapraszamy na 

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. „MAŁY BIAŁY DO-
MEK” - Piosenki Mieczysława Fogga.

 ▶ 25 stycznia - sobota - godz. 16.00 zaprezentują się 
uczestnicy zajęć prowadzonych przez Happy Dance Stu-
dio w naszym Domu Kultury

 ▶ 26 stycznia - niedziela - godz. 16.00-20.00 Wieczo-
rek taneczny dla seniorów przy muzyce na żywo. Wstęp 
20 zł/os.

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292

 Zapraszamy do Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy 
Parku” (ul. Poznańska 292) na zajęcia cykliczne o charak-
terze rozrywkowym, edukacyjnym i profilaktycznym. 
Można między innymi: dołączyć do Ożarowskiego Klubu 
Mam lub Klubu Gier Bitewnych; nauczyć się gry w brydża 
lub GO; doskonalić pamięć z seniorami w ramach Fitnes-
su Mózgu lub spełniać się twórczo w ramach zajęć „Ręko-
dzieło”. Jeżeli masz swoje pomysły i inicjatywy, skontak-
tuj się z nami: cisprzyparku@gmail.com lub (22) 292 61 61.
 Ponadto w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 

w godz. 14:00 – 17:00 oraz w środy w godz. 14:00 – 19:00 
wyrabiamy spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską 
(Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów 
Mazowiecki.

FILIA W JÓZEFOWIE,  
UL. FABRYCZNA 15

 ▶ 19 stycznia - niedziela - godz. 15:00 zapraszamy na 
jasełka w wykonaniu Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” - 
„Kołysanka dla Jezuska. Kolędnicy”. 

 ▶ 25 stycznia - sobota - godz. 15:00 organizujemy za-
bawę karnawałową dla dzieci „Szkoła Karnawału” w wy-
konaniu teatru ECHO. Mile widziane stroje karnawałowe.

FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15

 ▶ 18 stycznia - sobota - godz. 16:00 mieszkańcy Bro-
nisz spotkają się na wspólnym kolędowaniu. 

 ▶ 19 stycznia - niedziela - godz. 16:00 zapraszamy na 
karnawałowy wieczorek taneczny dla seniorów. Wstęp 
wolny!

 ▶ 26 stycznia - niedziela - godz. 15:00 występ dzie-
ci z Przedszkola w Broniszach w ramach obchodów Dni 
Babci i Dziadka. Następnie zapraszamy na spotkanie z ilu-
zjonistą Kacprem Kuligiem!

Uwaga!
 Ponadto w styczniu w każdą niedzielę tj. 5, 12, 19 
i 26 stycznia o godz. 12:30 wzorem lat ubiegłych będzie 
odprawiana Msza św.
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Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zaprasza na wykład 
w formie warsztatu

„ŻYCIE NA PLUS W WIEKU 50 PLUS”
Wykład i ćwiczenia poprowadzi pan Jacek Łapiński ,

Autor książki „Jak być lepszym”. Trener rozwoju osobistego.

Zapraszamy 24 stycznia 2020 r. godz. 11.00 
CIS „Przy parku”

 Wstęp wolny
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 Senat Rzeczypospolitej jed-
nogłośnie podjął uchwałę o usta-
nowieniu roku 2019 rokiem Sta-
nisława Moniuszki, ponieważ 
5  maja 2019 roku minęło 200 
lat od daty urodzin tego wy-
bitnego polskiego kompozy-
tora i patrioty. W związku z tą 
rocznicą również Dom Kultury 
„Uśmiech” postanowił przygo-
tować dla mieszkańców koncert. 
Pod koniec listopada w Domu 
Kultury „Uśmiech” odbył się reci-
tal pt. „Moniuszko na salonach”. 
 Gościem honorowym była 
prapraprawnuczka Stanisława 
Moniuszki – pani Elżbieta Stani-
sława Alicja Janowska-Moniuszko. 
Pani Elżbieta jest jednym z ponad 
60-ciorga autentycznych potom-
ków Ojca Polskiej Opery Narodo-
wej. Urodziła się w 1954 r. w Warszawie i do dziś tam 
mieszka. Z zawodu jest tłumaczem języka hiszpańskiego 
oraz autorką m. in. przekładu na język hiszpański publi-
kacji pt. „Drogi Do Wolności, Drogi Do Wspólnej Euro-
py - 1945-2007”. Od Prezydenta RP otrzymała w 2011  r. 
Medal Złoty za wieloletnią służbę, a Prezydent Włoch 
Giorgio Napolitano w 2006 r. przyznał jej Order Gwiazdy 
Solidarności Włoskiej, w stopniu kawalerskim. Współzało-
żyła i jest Członkiem Zarządu Fundacji im. Stanisława Mo-
niuszki, którą w maju 2018 roku stworzyli w Polsce auten-
tyczni potomkowie Stanisława Moniuszki. W dzieciństwie 
grała na skrzypcach, trenowała konną jazdę (skoki) i lekką 
atletykę. Pani Alicja przybliżyła przybyłym sylwetkę Stani-
sława Moniuszki…. 
 Stanisław Moniuszko przyszedł na świat 5 maja 1819 
roku w majątku Ubiel, w rodzinie szlacheckiej. Dorastał 
muzycznie pod okiem matki, a później uczył go August 
Freyer. Chodził również do gimnazjum. Następnie emi-
grował w celach edukacyjnych do Wilna i Wiednia, po-
dejmując też pracę korepetytora. Po trzech latach wrócił 

do Wilna, zostając organistą kościel-
nym i nauczycielem muzyki. Ożenił 
się, by ustabilizować swe życie. Miał 
dziesięcioro dzieci. „Wyruszył” w eu-
ropejskie podróże, a swym celem 
uczynił opery światowe. Zdecydo-
wał się na powrót do kraju (tym 
razem do Warszawy). Mając odpo-
wiednie doświadczenie oraz wy-
kształcenie, zatrudniono go w In-
stytucie Muzycznym, gdzie został 
jednocześnie operowym kapelmi-
strzem. Wybitne dokonania uczyni-
ły z niego „ojca polskiej opery naro-
dowej”. Jak „zauważono” w uchwale 
Senatu - tworzył ku „pokrzepieniu 
serc” zniewolonych przez zaborców 
Polaków. W latach poprzedzających 
wybuch powstania styczniowego 
i bezpośrednio po, wbrew trudnym 
warunkom społecznym i politycz-

nym, stworzył swoje najsłynniejsze dzieła - opery „Halka” 
i „Straszny dwór”. Zmarł nagle 4 czerwca 1872 roku w War-
szawie. Miał wówczas 53 lata. Pogrzeb Moniuszki został 
pochodem patriotycznym, gromadząc ludzi wiernych 
barwom ojczystym. Ciało Moniuszki spoczęło na cmenta-
rzu powązkowskim w Warszawie.
 Pani Elżbieta opowiadała o losach potomków Stani-
sława Moniuszki. Jej opowieści przeplatane były utwora-
mi Ojca Polskiej Opery Narodowej, które przybliżyły nam 
panie Magdalena Idzik (solistka Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej) przy akompaniamencie pianina w wykona-
niu pani Moniki Polaczek-Przestrzelskiej.
 Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki „im-
ponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głę-
bokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej” 
i nie mogło brakować takiego wydarzenia w kulturalnym 
kalendarzu naszej Gminy.

Małgorzata Wdowiak
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

MONIUSZKO W UŚMIECHU
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 Dziękujemy. Od tego powinien się zacząć tekst. 
Ale najpierw trzeba wiedzieć, za co chcemy dzięko-
wać.
 Otóż, jako Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazo-
wieckim postawiliśmy niedawno bibliobudkę, czyli taką 
przenośną szafę na książki, które można tam z innymi 
ludźmi wymieniać. Działa to trochę jak w bibliotece, tyle 
że bez ewidencji i bibliotekarzy. Ty przynosisz książkę, 
ktoś ją zabiera, odkłada i dokłada swoją. Funkcjonuje to 
z powodzeniem od lat w innych miastach, i my w Ożaro-
wie pomyśleliśmy: dobra, też spróbujemy. 
 Pomysł gdzie ją postawić poddała nam redaktor na-
czelna Informatora (i mam nadzieję, że Pani Jola Kołodyń-
ska nie będzie na tyle skromna, by wycinać swój udział 
w przedsięwzięciu). Najlepiej miało być na placu zabaw 
w środku spółdzielni mieszkaniowej „Ożarów”, tym na 
tyle kotłowni przylegającej do ulicy Floriana. 
 I tu zaczęły się nasze przygody. Aby przekonać pana 

prezesa Tadeusza Złotkowskiego i spółdzielnię do tego, 
by użyczyła miejsca i podzieliła się kosztami montażu, 
musieliśmy pójść na zebranie Rady Nadzorczej. Po dys-
kusjach pomysł został przegłosowany. Gdy później wrzu-
ciliśmy pytanie do Internetu, „kto nam to wykona?”, ktoś 
z ożarowian poddał pomysł, aby iść do Zawmetu, oża-
rowskiej firmy zajmującej się obróbką stali. Poszliśmy i tak 
trafiliśmy na pana Piotra Zasówę, który znacząco nie tylko 
obniżył koszty, ale i sympatycznie zaprojektował całość 
bibliobudki. 
 I tak, nasza mała architektura stoi na największym 
w mieście placu zabaw, pod czujną opieką Biblioteki. Jest 
zimno i dlatego wiemy, że zacznie ona żyć na dobre swo-
im życiem dopiero, gdy wokół pojawią się dzieci z rodzi-
cami. Czekamy na nich. 
 To również test dla nas wszystkich, czy po pierwszych, 
drobnych aktach wandalizmu (ktoś ukradł magnes, jakieś 
dziecko weszło do środka) wymiana książek szczęśliwie 
ruszy. Jesteśmy przekonani, że tak i powoli dokładamy 
książki. Do tego samego zachęcamy czytelników Infor-
matora. Zaglądajcie. Wszyscy razem mamy sympatyczny 

punkt, gdzie wymieniamy się książka-
mi, a w nich historiami, które nas poru-
szyły. To się nazywa sąsiedztwo. 
 Dlatego dziękujemy nie tylko 
tym bez których budka by nie powsta-
ła, ale i tym dzięki, którym będzie dalej 
żyła. 

Wojciech Albiński
Biblioteka Publiczna

w Ożarowie Mazowieckim

WYMIENIAJ SIĘ KSIĄŻKAMI (NA PLACU ZABAW)

CHOINKA
 Tradycja ozdabiania drzew-
ka pochodzi z 1419 r.  Niemieccy 

piekarze z Fryburga ustawili choinkę 
w Szpitalu Świętego Ducha i ozdobili ja owocami, opłatkami, 
piernikami, orzechami i papierowymi ozdobami. Od XVI wieku 
zwyczaj ten rozpowszechnił się, do Polski przyszedł w XVIII w. 
Wcześniej, w czasie Bożego Narodzenia, w sieni domu wiesza-
no  podłaźniczkę, czyli choinkę z uciętym wierzchołkiem, przy-
braną jabłkami i orzechami lub jemiołę.  W Burundi choinkę 
zastępują bananowce. Symbolizują one szacunek, z jakim 
witany jest rodzący się Jezus. W Indiach w roli choinek wy-
stępują drzewka mango. Tak samo przybiera się je ozdobami 
i słodkościami.

ŚWIĄTECZNE CIEKAWOSTKI
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KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 - STYCZEŃ

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem – 
27.01.2020 r., godz. 18.00, Centrum Inicjatyw Społecz-
nych „Przy Parku”. Zapraszamy wraz z Domem Kultury 
„Uśmiech” na spotkanie z autorem książek „Gottland”, 
„Nie ma”, „Láska nebeská”, „Kaprysik. Damskie historie” 
i innych.

 ▶ „Jak zbudować siebie?”- spotkanie z dr Anną Ka-
zimierczak-Kucharską - 16.01.2020 r., godz. 10.00-
12.00, Filia Nr 1 w Józefowie. Zapraszamy na spotkanie 
z coach’em, trenerem, autorką książki „Jak zbudować sie-
bie tu i teraz?” oraz artykułów z dziedziny filozofii. Wstęp 
wolny. 

 ▶ Wypożyczalnia Babć - 19.01.2020 r., godz. 10.00, 
Filia Nr 1 w Józefowie. Zapraszamy na spotkanie i panel 
dyskusyjny o tym, jak być dobrą babcią i nie zwariować. 
Wstęp wolny.

 ▶ Projekt „Mała książka – Wielki człowiek” 2. edycja. 
Zapraszamy wszystkie gminne przedszkolaki (z rodzica-
mi), urodzone w latach 2013-2016, do bibliotek publicz-
nych w Gminie. Na start rozdajemy książki. Czytających 
regularnie nagradzamy. Zapis w styczniu jest ostatnim 
momentem, aby uczestniczyć w niespodziance, pod-
sumowującej program MKWC.

Program stały:

BIBLIOTEKA GŁÓWNA, UL. SZKOLNA 2

 ▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych – kolejne 
spotkanie 15.01.2020 r., godz. 17.00. Dyskutujemy 
o książce „Na linii świata” autorstwa Manueli Gretkow-
skiej. Książka dostępna u moderatorki Klubu: e.pade-
rewska@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
Wstęp wolny.

 ▶ Planszomania - Każdy poniedziałek, godz. 15.00-
17.00, Oddział dla Dzieci. Prowadzi wolontariusz Ernest 

Dziuba. Zapraszamy, wstęp wolny – bez ograniczeń 
wiekowych.

 ▶ Czytanie na Dywanie - Każdy czwartek, godz. 
17.00-18.00, Oddział dla Dzieci. Zajęcia dla dzieci 
w wieku 4+. Zapisy: a.marsula@biblioteka.ozarow-ma-
zowiecki.pl, e.krupa@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl 
lub tel.

 ▶ Klubik druku 3D - Kolejne zajęcia: 07.12.2019 r. 
godz. 10.00. Prowadzi wolontariusz Michał Garbaliński. 
Zapisy: l.wojdyga@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl 

 ▶ Warsztaty okolicznościowe „Zręczne ręce”. Pro-
wadzą: Anna Marsula i Hanna Wojaczek. Spotkanie 
25.01.2020 r., godz. 11.00-13.30. Zapisy: h.wojaczek@
biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl, biblioteka@ozarow-
-mazowiecki.pl lub tel. 

FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15

 ▶ Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży (MDKK) – 
kolejne spotkanie 27.01.2020 r., g. 17.00-19.00, Filia Nr 1 
w Józefowie. Wstęp wolny. 

 ▶ Brydż - Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00, każdy pią-
tek, godz. 16.00-19.00. Grupa dorosła. Wstęp wolny. 
W każdy poniedziałek zapraszamy na naukę gry w godzi-
nach: 17.00-20.00.

 ▶ Klub Pasjonaci - Każdy czwartek, godz. 10.00-12.00. 
Wstęp wolny. 

 ▶ Kurs komputerowy – Każdy wtorek, godz. 10.00-
11.00. Na zapisy. 

 ▶ Szachy – Każdy czwartek, godz. 18.00-19.00. Na za-
pisy.

 ▶ Czytamy! – każdy piątek, godz. 10.00. Na zapisy, gru-
py zorganizowane.

Kontakt: 
Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim: (22) 722 12 65, 
Filia w Józefowie: (22) 292 60 22, 
Filia w Święcicach: (22) 721 02 60.

Gminny kalendarz wydarzeń dostępny jest na stronie 
www.ozarow-mazowiecki.pl 

uzupełniamy go systematycznie w różne informacje dotyczące imprez 
kulturalnych, sportowych, projektów edukacyjnych oraz społecznych. 

Organizatorów tego typu imprez zaplanowanych na terenie gminy zachęcam 
do przesyłania informacji na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl,  

w celu zamieszczenia w Kalendarzu wydarzeń.

 Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
 Wydział Spraw Społecznych

KALENDARZA WYDARZEŃ 
PAMIĘTAJ, ABY W 2020 ROKU ZAGLĄDAĆ DO GMINNEGO 
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O kolei w bibliotece w Święcicach 
 Ożarowska biblioteka (i jej filie) bierze udział 
w projekcie, który ma wychowywać dzieci na in-
żynierów. Oczywiście w miarę swoich możliwości. 
Co to znaczy w praktyce? Zapraszamy do naszych 
placówek ludzi z powodzeniem wykonujących za-
wody techniczne z prośbą by na podstawie swoich 
doświadczeń opowiadali o książkach związanych 
z techniką. Projekt nazywa się „Para – buch! Książka 
w ruch!” i tak w jego ramach, w Filii nr 2 w Święcicach 
odbyły się zajęcia dla wczesnoszkolnych dzieci, po-
święcone transportowi kolejowemu. 
 Rozpoczęliśmy od wspólnego przeglądania „Wielkiej 
księgi pociągów”, „Opowiem Ci mamo co robią pociągi”, 
„Pojazdy dawniej i dziś” , „Ludzie i pojazdy”, a gościem 

specjalnym naszego spotkania był miłośnik i znawca kolei – pan 
Szymon Jaworski. 
 Przypomnieliśmy sobie wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”, 
obejrzeliśmy krótki film z „Parady parowozów” – imprezy organi-
zowanej corocznie w Wolsztynie, oglądaliśmy stosowane współ-
cześnie lokomotywy spalinowe i te bardziej ekologiczne – elek-
tryczne. Widzieliśmy także relację z próby bicia rekordu szybkości 
przez pociąg Pendolino. Nasz gość pokazywał pociągi towarowe 
przystosowane do przewozu różnych surowców i produktów, po-
ciągi osobowe z ich niezwykłym wyposażeniem, piękne dworce 
kolejowe i opowiadał mnóstwo ciekawostek związanych z koleją. 
A na koniec wszyscy (przede wszystkim dzieci) pozowaliśmy do 
zdjęć w kolejarskiej czapce. 
  Początki kolejowej pasji naszego gościa sięgają czasu, 
kiedy jako kilkuletni chłopiec wychodził w pobliże przebiegającej 
niedaleko jego domu linii kolejowej i obserwował przejeżdżające 
pociągi, wyobrażając sobie skąd i dokąd jadą, kto i w jakim celu 
nimi podróżuje. Czyli w tym wieku, w którym słuchały go dzieci 
naprzeciw. 
  Może któreś z nich zbuduje w przyszłości coś lepszego 
niż hyperloop’y Elona Muska?

Opracowała Teresa Sakowska

Prezenty
  W wigilijny wieczór pod choinką znajdujemy prezenty, przynie-

sione, w zależności od regionu, przez Aniołka, Dzieciątko, Gwiazdkę, 

Gwiazdora lub Świętego Mikołaja. Jest to tradycja rzadko spotykana 

w innych krajach, gdzie, jeśli w ogóle jest taki zwyczaj, 

prezenty są ofiarowywane w Boże Narodzenie. 

ŚWIĄTECZNE CIEKAWOSTKI
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 Listopad w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożaro-
wie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza obfitował 
w różne ciekawe wydarzenia.

 DZIEŃ JEŻA. Ciocia Ania przebrana za jeża, przygoto-
wała cykl zajęć o tych uroczych zwierzątkach. Były opo-
wiadania, wspólne zabawy, czytanie literatury, oglądanie 
filmu edukacyjnego i bajki. Dzieci zdobyły wiedzę o roli, 
jaką pełnią jeże w środowisku, co im zagraża i jak im po-
móc. Na koniec przedszkolaki wykonały wspólną pracę 
plastyczną w swoich grupach.

 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Dzieci malowały misie, 
słuchały piosenek o swoich uroczych bohaterach. Nasze 
ciocie Anna i Agnieszka wcieliły się w rolę pluszowych 
ulubieńców. Przybliżyły przedszkolakom historię ŚWIĘ-

TA PLUSZOWEGO MISIA. Były filmy z udziałem ulubień-
ców dzieci, czytanie książek o ukochanych misiach, oraz 
misiowe zagadki, a także wspólne śpiewanie piosenek. 
Święto zostało zakończone balem z udziałem ukocha-
nych pluszowych maskotek.
 Gościliśmy też burmistrza naszego miasta p. Pawła 
Kanclerza oraz zastępcę p. Elżbietę Jastrzębską-Jóźwiak. 

Było to spotkanie z cyklu ,,Poznajemy Ożarów 
z Panem Burmistrzem”. Włodarz naszego miasta 
opowiedział o swojej trudnej i odpowiedzialnej 
pracy oraz odpowiadał na liczne pytania malu-
chów. Przedszkolaki słuchały bajki o Ożarowie 
Mazowieckim pt. „Nie pękaj” czytanej przez pana 
burmistrza.
 Wspólnie obejrzeliśmy również wystawę foto-
graficzną przygotowaną przez rodziców i dzieci 
na temat ulubionych miejsc związanych z Ożaro-
wem Mazowieckim. 
 Na zakończenie spotkania burmistrz otrzymał 

w prezencie wykonaną przez dzieci książeczkę o naszym 
mieście. To było niezwykle ciekawe spotkanie.

 Nauczycielki
Agnieszka Potrzebowska, Anna Pilaszek

CIEKAWY LISTOPAD W PRZEDSZKOLU 

Dzielenie się opłatkiem
 Zwyczaj ten jest znany nie tylko Polakom, ale także Włochom, Czechom, Ukraińcom, Słowakom oraz Węgrom. Dawniej 
opłatkami nie tylko się dzielono, ale także lepiono z nich ozdoby, które miały mieć moc odpędzania zła. Tradycja opłatkowa 
wywodzi się z czasów początku chrześcijaństwa, kiedy wierni przynosili na nabożeństwa swój własny chleb, który po po-
święceniu zanosili do domów, aby podzielić się nim z bliskimi. Przed wiekami wypiekiem opłatków zajmowali się zakonnicy, 
a następnie siostry zakonne. Od XV wieku robią to  także osoby świeckie, zamieniając je czasem w prawdziwe dzieła sztuki.

ŚWIĄTECZNE CIEKAWOSTKI
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 ▶ Uchwała Nr XIX/179/19 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XIX/180/19 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

 ▶ Uchwała Nr XIX/181/19 w sprawie obniżenia śred-
niej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do 
obliczania podatku rolnego na 2020 rok.

 ▶ Uchwała Nr XIX/182/19 w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki na rok 2020.

 ▶ Uchwała Nr XIX/183/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

 ▶ Uchwała Nr XIX/184/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.

 ▶ Uchwała Nr XIX/185/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.

 ▶ Uchwała Nr XIX/186/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gminnej.

 ▶ Uchwała Nr XIX/187/19 w sprawie nadania nazwy 

drodze położonej w Myszczynie.
 ▶ Uchwała Nr XIX/188/19 o zmianie uchwały w sprawie 

nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożaro-
wie Mazowieckim.

 ▶ Uchwała Nr XIX/189/19 o zmianie uchwały w  spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XIX/190/19 w sprawie przyjęcia Progra-
mu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przy-
gotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka 
– zajęcia w szkole rodzenia.

 ▶ Uchwała Nr XIX/191/19 w sprawie uchwalenia pro-
gramu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organi-
zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98 ,
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 
(pokój nr 108).

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 28 listopada 2019 r.

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 
i  zagranicznym na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki 
od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku 

Podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą 
w Domaniewku na odśnieżanie ulic w granicach 

administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie 
zimowym 2019/2020 za cenę ofertową brutto: 
847.987,00 zł (wartość wynagrodzenia maksymalnie 
do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie 
tj. kwoty 850.000,00 zł)

 ▶ z wykonawcą: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 
z siedziba w Białej Rawskiej na usługę bankową 
polegającą na udzieleniu długoterminowego kredytu 
dla Gminy Ożarów Mazowiecki na pokrycie deficytu 
występującego w roku 2019 za cenę ofertową brutto: 
829.646,45 zł 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 17 listopada zaprosiliśmy na wieczorek taneczny dla 
seniorów

 ▶ 24 listopada zorganizowaliśmy koncert: „Stanisław 
Moniuszko na Salonach” z okazji obchodów Roku Stani-
sława Moniuszki w 200 rocznicę urodzin wybitnego kom-
pozytora

 ▶ 1 grudnia zorganizowaliśmy „Uśmiechowe Miastecz-
ko Mikołaja” dla najmłodszych

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH „PRZY PARKU”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 29 listopada miało miejsce spotkanie autorskie 
z Aleksandrą Turek – młodą pisarką literatury fantasy

 ▶ 30 listopada odbyła się pierwsza w Ożarowie Mazo-
wieckim edycja wymiany książek zorganizowana przez 
Sąsiedzkie Wymianki Książek

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH

 ▶ 10 listopada wysłuchaliśmy Koncertu Patriotycznego 
w 101 Rocznicę Polski Niepodległej

 ▶ 17 listopada miała miejsce zabawa andrzejkowa dla 
dzieci. 

 ▶ 24 listopada odbyła się zabawa taneczna „Andrzejki” 
dla seniorów

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE

 ▶ 17 listopada odbyły się warsztaty rodzinne – „Złota 
Polska Jesień”

 ▶ 24 listopada zorganizowaliśmy warsztaty z progra-
mowania gier i animacji w programie SCRATCH

 ▶ 24 listopada odbył się teatrzyk dla dzieci pt. „ Pocz-
tówka z Afryki” w wykonaniu teatru JUMAJA
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Polędwiczki wieprzowe w papryce  
i szynce parmeńskiej

Z przepiśnika pana domu K
Ą
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YSkładniki:
 ▶ Polędwiczka wieprzowa
 ▶ Papryka pieczona lub marynowana
 ▶ Szynka parmeńska, (może być boczek wędzony)
 ▶ Przyprawy: pieprz grubo mielony, przyprawa do mięsa 
 ▶ Tłuszcz do sparzenia

Przygotowanie
 Polędwiczkę dzielimy na kawałki dł. ok 5-6 cm, posypujemy 
przyprawą do mięsa i odstawiamy na 2 godz. do lodówki. 
 Na desce rozkładamy plaster szynki lub boczku, na nim kładzie-
my paprykę, na papryce kawałek polędwiczki i wszystko związuje-
my nitką.
 Oba brzegi polędwiczki posypujemy grubo zmielonym pie-
przem i podsmażamy z obu stron na patelni.
 Układamy polędwiczki w naczyniu żaroodpornym podlewamy 
wodą i pieczemy ok. 50 minut w temperaturze 180 stopni C.
  Podajemy dowolnie z ziemniakami z wody, zapiekanymi lub 
kaszą i surówkami
 Doskonałe i proste danie na święta Bożego Narodzenia. 

S M A C Z N E G O !!!
DS

 Łatwe i bardzo smaczne danie jednogarnkowe. Polędwiczki są so-
czyste i kruchutkie z posmakiem papryki.

Potrawy wigilijne
 Zwyczaj przyrządzania 12 potraw wigilijnych ukształtował się prawdopodobnie na prze-
łomie  XIX i XX wieku. Dominują ryby, dania z kapustą i grzybami, a także słodkie wypieki 
z makiem, bakaliami i przyprawami korzennymi. Symbolizująca chrześcijaństwo, chrzest 
i odrodzenie się życia – ryba – jest najważniejszą potrawą.   Najpopularniejsze są karpie 
i śledzie. Jako pierwsza na stole pojawia się zazwyczaj zupa, jaka to zależy od regionu, 
na Pomorzu - zupa rybna, na Warmii i Mazurach – zupa owocowa, w Małopolsce – zupa 
grzybowa, w Mazowieckiem i Łódzkiem – barszcz czerwony z uszkami. 

ŚWIĄTECZNE CIEKAWOSTKI



30 Informator Ożarowski 12/100 2019

FUNDACJA AR-KA-DO BŁAGA O POMOC    
JESTEŚMY NA KRAWĘDZI BANKRUCTWA 
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Nasza fundacja PILNIE potrzebuje wsparcia 
finansowego. Nasze środki właśnie się wyczer-
pały, nie jesteśmy w stanie pomóc już żadnemu 
potrzebującemu zwierzęciu. 

Po raz pierwszy prosimy Was o POMOC, sami nie 
damy rady! 

W 2019 roku znaleźliśmy domy dla 51 psów 
i 12 kotów, sfinansowaliśmy operację suczki, która 
wpadła pod samochód (całkowity koszt to 1600 zł), 
ponieśliśmy koszty sterylizacji 10 suk, których wła-
ścicieli nie stać było na zabieg, a suczki rozmnażały 
się co cieczkę. Pod naszą opiekę trafił niewidomy 
pies Rej z nowotworem łapy, wymaga ciągłego le-
czenia, na które w tej chwili nas już po prostu nie 
stać.

Jesteśmy małą fundacją działającą już od 11 lat 
(jako Fundacja AR -KA- DO od 2016r.). Zaczynaliśmy jako grupa ludzi z Mazowsza, którym nie jest obojętny los zwie-
rząt. Liczba wolontariuszy z roku na rok rośnie, wydajemy do adopcji psy i koty na terenie całej Polski, prowadzimy 
i uczestniczymy w wizytach przed i poadopcyjnych, wszystko to z nadzieją na poprawę losu tych najbardziej potrze-
bujących, którzy bez nas sobie nie poradzą. 

Prosimy Was z tego miejsca, nie bądźcie obojętni, pokażcie, że LUDZI O DOBRYM SERCU JEST WIELU, a człowiek 
sam decyduje o wielkości serca jakie posiada i daje innym.

To co robimy to nasza pasja, nasze życie.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji AR-KA-DO Numer konta: 61 1600 1417 1845 4944 9000 0001
ul. Ogrodowa 22 05-860 Płochocin - Osiedle

Dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę

Działania naszej fundacji można śledzić na Facebooku pod poniższym adresem.
https://www.facebook.com/Fundacja-Ar-Ka-Do-442948202783316/?modal=admin_todo_tour
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Dokarmiaj ptaki
mądrze

Pieczywo i inne ludzkie pokarmy
z solą lub przyprawami bardzo szkodzą! 
Mniejsze ptaki dokarmiaj ziarnem 
– najlepiej słonecznikiem. 
Łabędzie i kaczki jedzą 
ziarna zbóż, płatki, kasze. 

Dokarmiaj dopiero gry przyjdą mrozy. 
Wcześniej - zachęcasz ptaki do pozostania na zimę
a nasze mrozy są dla nich niebezpieczne.

Dokarmiaj w czystym 
i bezpiecznym miejscu
żeby ptaki nie zarażały się chorobami 
i żeby nie zjadł ich kot.

Dokarmiaj regularnie.
Nie pozwól, żeby ptaki zamarzły czekając na jedzenie!



 W październiku, podczas jubileuszowej gali finałowej „10. edycji Forum 
Rozwoju Mazowsza”, przyznano nagrody i  wyróżnienia w konkursie dla 
beneficjentów środków unijnych. Doceniono w szczególności te samorządy, 
które w latach 2014-2018 pozyskały najwięcej środków na swoje projekty.

 Gmina Ożarów Mazowiecki zdobyła wyróżnieniew kategorii:
Lider Zmian. Samorząd; 

podkategoria: Lider województwa mazowieckiego pod wzglę-
dem dofinansowania z UE 

w przeliczeniu na mieszkańca – gminy miejsko-wiejskie
od 15 tys. mieszkańców.

 Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego.
 Celem konkursu było docenienie beneficjentów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
realizujących wyróżniające się projekty. Konkurs składał się z dwóch części. 
Laureatów wyłoniono na podstawie danych statystycznych, obrad Kapituły 
Konkursowej i głosowania internautów.
 Nagrody, w postaci statuetek oraz wyróżnień, zostały przyznane w czterech kategoriach: Samorząd, Firma, Nagro-
da Internautów, Nagroda specjalna (z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej).

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

OŻARÓW MAZOWIECKI – LIDEREM ZMIAN

SMS-y DLA MIESZKAŃCÓW




