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Okładka: Świąteczny czas

		
Każdy mieszkaniec od października ma możliwość na żywo śledzić prace Rady Miejskiej podczas sesji.
Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie czy tablecie w czasie jej trwania lub potem w ramach
archiwum. Głosowania radnych również odbywają się elektronicznie. Aplikacja ma na celu między innymi wyeliminowanie „papieru” podczas obrad.
eSesja w kompleksowy sposób wspomaga obsługę
pracy rady miejskiej. System ten pozwala całkowicie wyeliminować dokumentację w formie papierowej. Radny, przy
pomocy dowolnego urządzenia, poprzez sieć Internet ma
dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów tj.uchwał
wraz załącznikami zarówno na przyszłe, jak i na archiwalne posiedzenia czy przepisów niezbędnych w pracy.
System posiada moduł „Dyskusja”, który daje radnym
możliwość zgłaszania chęci zabrania głosu. Zgłoszenia są
porządkowane wg kolejności oraz trybu (zwykły, ad vocem, wniosek formalny). Nazwiska zgłaszających się do
dyskusji wyświetlone zostają na ekranach w sali obrad
oraz na urządzeniu prowadzącego obrady. Na monitorach widoczne są również wyniki elektronicznych głosowań przeprowadzonych za pomocą eSesji. Moduł „Głosowanie” wyświetla wyniki głosowań także na urządzeniach
radnych i podczas transmisji audio-wizualnej, dając tym
samym możliwość mieszkańcom zapoznania się z nimi
w czasie rzeczywistym. Materiały archiwalne, te na przyszłe posiedzenia oraz harmonogram obrad dostępne są
pod adresem: ozarowmazowiecki.esesja.pl
W sali obrad Rady Miejskiej zostały zamontowane
pulpity dyskusyjne umożliwiające zabranie głosu, po
którego udzieleniu przez prowadzącego obrady, zostaje uruchomiony mikrofon dyskutanta, a jedna z trzech
szybkoobrotowych kamer wykonuje na tę osobę zbliżenie obrazu, jednocześnie wyświetlone zostaje nazwisko
i funkcja zabierającego głos. Przebieg sesji, wyniki głosowań oraz kolejność zgłoszeń do dyskusji wyświetlane są
na kilku ekranach LCD, co znacznie ułatwia pracę radnym
podczas obrad.

Transmisja z obrad Rady Miejskiej dostępna jest w dniu
sesji za pośrednictwem serwisu internetowego gminy
pod adresem ozarow-mazowiecki.pl. W zakładce: Strefa
Mieszkańca w serwisie znajdą Państwo również archiwalne nagrania sesji.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

eSesja w Gminie Ożarów Mazowiecki

Zgodnie ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym z dn. 11 stycznia 2018 r., poczynając od kadencji
2018-2023 obrady sesji Rady Miejskiej muszą być transmitowane w Internecie. Gmina wypełniając wymogi ustawy wdrożyła system informatyczny eSesja oraz przygotowała pomieszczenie dedykowane obradom w budynku
przy ul. Konotopskiej 4.
Maciej Poligaj
Referat Informatyki
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ZMIENIAMY SIĘ JAKO GMINA I PO TO JESTEM JA,
JEST RADA MIEJSKA, ABYŚMY ZA TYMI ZMIANAMI
NADĄŻALI I SŁUŻYLI MIESZKAŃCOM POMOCĄ.
- Wywiad z Pawłem Kanclerzem – burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego
Informator Ożarowski: Jak może Pan podsumować jaką obraliśmy. Mówimy oczywiście o rankingach o zasięgu ogólnopolskim. Są to nagrody dla całej społeczności,
2018 rok, najważniejsze wydarzenia, refleksje…?
Paweł Kanclerz: Rok 2018 był długi i intensywny, na- ponieważ sukces gminy składa się z wielu elementów, ale
kłady na inwestycje to blisko 50 mln złotych. Poza tym podstawowym jest kreatywnoś
i świadomość społeczna naszych
kończący się rok to wiele nagród
mieszkańców. Cieszę się z zakończei wyróżnień dla naszej społecznonia budowy przychodni zdrowia pości., Najważniejsze to trzecie miejsce
Cieszę się z zakończenia
w rankingu dziennika „Rzeczpospo- budowy przychodni zdrowia nieważ warunki jakie stworzyliśmy
pacjentom, jak również personelowi
lita”. Z czystym sumieniem mogę pomedycznemu, są nieporównywalnie
wiedzie, że to najbardziej prestiżowy
i ceniony w środowisku samorządowym ranking, a tak lepsze od dotychczasowych. W listopadzie oddaliśmy
wysokie miejsce naszej gminy to prawdziwa nobilitacja do użytku halę widowiskowo – sportową, obiekt nowocałej wspólnoty. Kolejny rok z tytułem Samorządowy Li- czesny i funkcjonalny, gdzie poza imprezami sportowyder Edukacji oraz 3 miejsce w niezwykle restrykcyjnym, mi z łatwością można organizować liczne wydarzenia
jeśli chodzi o kryteria oceny, rankingu tzw. zrównoważo- kulturalne, towarzyskie i społeczne. Nie mogę też nie
nego rozwoju to już tylko potwierdzenie słuszności drogi wspomnieć o inwestycjach drogowych… Zakończyliśmy
4
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WYWIAD Z...

ul. Brzozową w Szeligach, Hallera na Osiedlu Ołtarzew bezpieczeństwo i aspekt rekreacyjny, choć nie ukrywam,
i ul. Geodetów i Architektów w Duchnicach, mamy roz- że ten pierwszy element jest w tym przypadku kluczowy
strzygnięte przetargi na cztery kolejne ulice w Duchni- ze względu na bardzo duże natężenie ruchu przy ul. Socach za ponad 3,5 mln złotych, oraz ulicę Przyparkową do chaczewskiej. Udało się również, przy istotnym finansoul. Sadowej w Broniszach. Wszystko to są kilkumilionowe wym zaangażowaniu firmy JW. Construction wykonać
zadania. Udało się też rozstrzygnąć przetarg – co nie było chodnik przy ul. Żyznej, jest to pierwszy etap przebudołatwe - na budowę kanalizacji sanitarwy tego ciągu drogowego, następnej i w Ołtarzewie Wsi. Wartość tego
nym będzie wykonanie nawierzchni
Warto być mieszkańcem
przedsięwzięcia to ponad 10 mln zł, a
drogi.
inwestycja będzie współfinansowana gminy i płacić tutaj podatki
z funduszy Unii Europejskiej.
IO: To została nam do podsumowania jeszcze tylko oświata…
IO: Jakieś znaczące remonty?
PK: Tak, jak wspomniałem na początku, kolejny raz w tym
PK: W tym roku miłośnicy pływania przez kilka miesięcy roku zostaliśmy docenieni tytułem Samorządowego Linie mogli korzystać z gminnej pływalni, gdzie wykona- dera Edukacji. Cieszy mnie, że sprawnie idzie realizacja
na została termomodernizacja. Podkreślam, nie remont budowy szkoły podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowiecw ogólnie rozumianym tego słowa znaczeniu, ale ocie- kim. Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu 2019 roku
plenie budynku, wymiana elewacji, unowocześnienie a może nawet szybciej przeprowadzimy dzieci ze starej
sposobu ogrzewania, zmodernizowano też system szkoły do nowoczesnego i funkcjonalnego budynku,
oczyszczania wody. Chcę tylko przypomnieć, że ożarow- z dużą, wielofunkcyjną salą gimnastyczną. W toku jest
ski basen oddano do użytku 16 lat temu, zatem taki po- rozbudowa szkoły podstawowej w Duchnicach – jej koważny lifting był mu potrzebny…. Również to zadanie nieczność to pokłosie zmian w oświacie. Przymierzamy
uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Być się również do kolejnego etapu rozbudowy SP w Umiamoże niektórzy użytkownicy są zawiedzeni zakresem stowie. Ale na tę ostatnią inwestycję trzeba będzie jeszprac, ale podkreślam, że cele termomodernizacji założo- cze chwilę poczekać…
ne przez gminę zostały osiągnięte.
IO: Niedawno rozpoczęła się Pana trzecia kadencja
IO: No i wprowadzony został bilet metropolitalny…
na stanowisku burmistrza Ożarowa MazowieckiePK: Bardzo ważny bonus , okazuje się, że warto być miesz- go, jak się Pan czuje po zdecydowanym zwycięstwie
kańcem gminy i płacić tutaj podatki. Przeszło dwa tysiące w pierwszej turze z tak dużym poparciem?
osób skorzystało z zaproponowanych ulg. Mieszkańcy PK: Uświadamia mi to mój wiek…:) trzecia kadencja,
rozliczają się przekazując część podatku dochodowego dwudziesty pierwszy rok funkcjonowania w strukturach
od osób fizycznych na rzecz gminy, więc my rewanżuje- samorządowych… Zupełnie poważnie to odczuwam
my się takim rozwiązaniem. Nie byłoby ono możliwe gdy- dużą satysfakcję. W sumie to dość naturalna reakcja…
by nie bardzo dobra współpraca z miastem stołecznym To prawda, jestem pierwszym burmistrzem wybranym
Warszawą… To współpraca oparta na poszanowaniu w Ożarowie Mazowieckim na trzecią kadencję, w historii
podmiotowości i niezależności jednostek samorządu te- odrodzonego samorządu. Wygrałem po raz trzeci z barrytorialnego, współpraca wynikająca z wielu wspólnych dzo wyraźną przewagą. Jest to nasz wspólny sukces, mój
doświadczeń i zrozumienia istoty samorządności jako ta- osobisty, ale i mieszkańców, którzy zauważyli zmiany
kiej. Okazuje się, że nie trzeba agresywnych ustaw i prób w sposobie funkcjonowania miasta, pojawiające się insiłowych rozwiązań aby korzystać ze stołecznej infra- westycje, które są reakcją na ich potrzeby, skuteczność
struktury technicznej i transportowej zachowując swoją pozyskiwania środków zewnętrznych i jak sądzę dobrą
odrębność i ożarowski charakter.
komunikację społeczną. Bardzo sobie cenię osobisty
kontakt z mieszkańcami, zarówno podczas zorganizoIO: Współpraca buduje…
wanych spotkań na osiedlach i wsiach, w czasie przyjęć
PK: Chwalę sobie również współpracę z szeroko rozu- interesantów, czy spotkań w czasie letnich imprez plenemianym samorządem wojewódzkim.
rowych czy w innych mniej oficjalnych
Bardzo doceniam zaangażowanie
okolicznościach. Zawsze znajdujemy
Dążenie do ideału
MZDW w kończącą się gruntowną
czas dla siebie, choć nie zawsze się
czasem gubi ludzi...
przebudowę drogi wojewódzkiej nr
zgadzamy, ale to też przynosi efekt.
888 (ul. Zaborowskiej), dokończenie
Przed wyborami odbyłem razem ze
budowy nakładki przy ul. Ceramicznej, Umiastowskiej swoim zespołem około 20 spotkań z mieszkańcami. Nie
i kilku innych projektów, które usprawniły ruch na tere- zawsze było przyjemnie, ale zawsze bardzo merytorycznie gminy. Współpracujemy również przy przygotowa- nie, zazwyczaj kończyło się uśmiechem i podaniem sobie
niu dwóch potężnych inwestycji , jakimi będą wiadukty ręki z życzeniami wszystkiego najlepszego, chociaż czanad torami kolejowymi w ul, Ceramicznej i Konotopskiej. sami każdy pozostawał przy swoim zdaniu. Ale to chyba
Od lat wspomagamy również zamierzenia inwestycyjne jest właśnie urok demokracji. Tylko, że dla mnie takie spoPowiatu Warszawskiego Zachodniego. Kolejnym tego tkania to norma, a nie jedynie przedwyborcze gorączkoprzykładem jest budowa ciągu pieszo-rowerowego przy we szukanie poparcia…Mieszkańcy odróżniają prawdziul. Sochaczewskiej ( od ul. Poniatowskiego do ul. Umia- we zainteresowanie od przedwyborczej gry
stowskiej). W tym przypadku łączymy dwa elementy:
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IO: To dało taki wynik?
kontynuowane, jak zadania drogowe w Duchnicach czy
PK: Ten bardzo dobry wynik osiągnął cały zespół kandy- przebudowa ul. Przyparkowej w Broniszach, inwestycje
datów na radnych, szczególnie w obliczu niefortunnej edukacyjne w Duchnicach i Ołtarzewie. Nie zapominamy
ordynacji, która w sposób tak nagły
też o współpracy z organizacjami pozostała wprowadzona. 17 mandatów
Ważny jest dobry kontakt zarządowymi, a współpraca w tym zaradnych z komitetu Forum Samorząkresie bez pieniędzy publicznych jest
z mieszkańcami,
dowe Gmin, jest wynikiem bardzo
bardzo trudna…. Jestem pod wrażedobrym, w zasadzie lepszy był chyba którzy często są inspiracją niem zaangażowania mieszkańców
niemożliwy do osiągnięcia. Ale wyw różne inicjatywy społeczne oraz
bory za nami, w radzie miejskiej jest 21 radnych i tylko rozwijających się stowarzyszeń, fundacji i klubów sporod każdego z nich, abstrahując z jakiego komitetu wy- towych. Duża część wydatków budżetowych to wydatki
borczego startowali, zależy jak będą swój program re- na utrzymanie oświaty. Subwencja w wysokości 21 mializowali, jak będą chcieli współpracować ze mną, jako lionów złotych w stosunku do wydatków bieżących w
burmistrzem i jak będą reagowali na oczekiwania miesz- tym zakresie przekraczających 40 milionów, to kropla w
kańców, bo do tego wszystko się sprowadza.
morzu potrzeb, zatem jako gmina podejmujemy wysiłek
znacznego wspierania szeroko rozumianej oświaty, aby
IO: Biorąc pod uwagę Pana doświadczenie w samo- spełniać oczekiwania zarówno rodziców jak też środowirządzie, jakie cechy powinien mieć idealny burmistrz? ska pedagogicznego.
PK: Nie wiem… dążenie do ideału czasem gubi ludzi.
Chyba wystarczy, żeby był normalny, oczywiście ko- IO: Czy realne są plany budowy kolejnego przedszkonieczne jest przygotowanie merytoryczne i miał zdol- la?
ność samooceny. Bardzo obawiam się, żeby nie popaść PK: Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch lat tak. W tym
w rutynę, jest to najgorsze co może się zdarzyć osobie roku przygotowujemy projekt przedszkola w Ołtarzewie.
zarządzającej. Za tym często idzie wypalenie, nadmierna Budują się nowe osiedla, sprowadzają się młodzi ludzie
pewność siebie i skłonność do wybaczania błędów sobie, z dziećmi, co widać po wzroście środków na program
a niekoniecznie innym. Ważny jest dobry kontakt z miesz- rządowy 500+. Wzrasta też liczba kart dużej rodziny, których jest prawie 2000, więc musimy
na to reagować. Zmiany demograficzne i społeczne w naszej gminie
następują bardzo szybko, ale jako
władza publiczna nie lękamy się ich,
bo sprzyjają rozwojowi w wielu wymiarach. Zmieniamy się jako gmina
i po to jestem ja, jest rada miejska,
abyśmy za tymi zmianami nadążali i służyli mieszkańcom pomocą.
Mieszkańcy też mogą pomóc w zarządzaniu, być może radą, świeżym
spojrzeniem, trudnym pytaniem, czy
polemiką.

kańcami, którzy często są inspiracją. Słuchać ludzi, ale nie
ulegać presji. Powinien mieć zdolność podejmowania
decyzji i dokonywania wyborów, nie wszystkich zadowolimy w jednym momencie i jednym roku. Z konsekwencją
realizuję założenia z 2010 roku: racjonalna gospodarka
finansowa, rozwój szeroko rozumianej bazy edukacyjnej,
pozyskiwanie środków zewnętrznych… to wszystko składa się na całość. Poza tym jestem sobą i staram się zawsze
tak zachowywać…
IO: Trwają prace nad budżetem na 2019 rok, czego
mogą spodziewać się mieszkańcy?
PK: Projekt budżetu zakłada wydatki inwestycyjne na
poziomie blisko 45 milionów złotych. Część to inwestycje
6
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IO: Jak planuje Pan spędzić święta?
PK: Tradycyjnie, Wigilia u nas
w domu, tak jak od lat. Kolacji wigilijnej dogląda, jak zawsze, moja
88-letnia babcia. Święta to spotkania
z najbliższą rodziną z Ożarowa Mazowieckiego i Płochocina. Obowiązkowy punkt to również Pasterka w tutejszym
kościele, potem odpoczynek i kameralne, rodzinne świętowanie.
IO: Świąteczne życzenia dla mieszkańców na święta
i Nowy Rok?
PK: Życzę Państwu, żeby każdy z nas miał chwilę na spojrzenie w swoje wnętrze i zastanowienie się nad tym, czego oczekujemy od siebie, od innych, co sprawia nam radość, ale też co uszczęśliwi najbliższych i dalszych, którzy
czekają czasem na dobre słowo. Wesołych Świąt i świątecznego ciepła.
Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik

1) Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
2) Uchwała Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

3) Uchwała Nr I/3/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Uchwały podjęte na II sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 29 listopada 2018 r.
1) Uchwała Nr II/4/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
2) Uchwała Nr II/5/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3) Uchwała Nr II/6/18 w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
4) Uchwała Nr II/7/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
5) Uchwała Nr II/8/18 w sprawie powołania Komisji Budżetowej.
6) Uchwała Nr II/9/18 w sprawie powołania Komisji
Obywatelskiej.
7) Uchwała Nr II/10/18 w sprawie powołania Komisji
Gospodarczej.
8) Uchwała Nr II/11/18 w sprawie powołania Komisji
Społeczno – Technicznej.
9) Uchwała Nr II/12/18 o zmianie uchwały w sprawie
powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie
Mazowieckim.
10) Uchwała Nr II/13/18 o zmianie uchwały w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania (LGD) w ramach programu LEADER.
11) Uchwała Nr II/14/18 w sprawie desygnowania członków do Komisji Stypendialnej.
12) Uchwała Nr II/15/18 w sprawie przyjęcia Programu
polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka –

Z PRACY
RADY MIEJSKIEJ

Uchwały podjęte na I sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 22 listopada 2018 r.

zajęcia w szkole rodzenia.
13) Uchwała Nr II/16/18 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
14) Uchwała Nr II/17/18 w sprawie trybu udzielania,
rozliczania i kontroli dotacji dla placówek wychowania
przedszkolnego oraz szkół.
15) Uchwała Nr II/18/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr LXII/639/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu
określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”.
16) Uchwała Nr II/19/18 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
17) Uchwała Nr II/20/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
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).

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Podpisano umowy:
▶▶ z wykonawcą: INTERPLASTIC Roger Żółtowski z siedzibą Tuchom/Chwaszczyno na dostawę wyposażenia
oraz urządzeń sportowych dla hali widowiskowo-sportowej w Kaputach-Kręczkach, Gmina Ożarów
Mazowiecki
– Część A za cenę ofertową brutto: 482.257,17 zł
– Część B za cenę ofertową brutto: 19.748,88 zł
▶▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1. Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki
z siedzibą w Pruszkowie; 2. Partner: Stanisław Bystrzycki
INSBUD z siedzibą w Pruszkowie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołtarzew - ETAP
I, Gmina Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową brutto:
9.900.000,00 zł
▶▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą
w Domaniewek/Brwinów na odśnieżanie ulic w grani-

cach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki
w sezonie zimowym 2018/2019 za cenę ofertową brutto: 818.032,00 zł (ryczałt za 16 tygodni bez zleceń interwencyjnych)
(zamówienie zostanie udzielone do wysokości środków
zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 979.992,00zł)
Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
▶▶ usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu
zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
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Z PRACY
BURMISTRZA

OŚWIATA
▶▶ W Szkole Podstawowej w Duchnicach obchodzono
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Inicjatorem tego
wydarzenia jest: UNICEF. Cała społeczność szkolna ubrała
się na niebiesko, co miało na celu skupić uwagę na prawach dziecka, które są łamane w różnych krajach i regionach.
▶▶ W listopadzie Szkoła Podstawowa w Duchnicach
prowadziła zbiórkę środków pieniężnych na rzecz chorego na białaczkę Dominika Węgrzynowskiego. W ramach
sprzedaży ciast Samorząd Uczniowski zgromadził środki
finansowe przeznaczone na pomoc Dominikowi. Zebrano kwotę: 1159,60 zł.
▶▶ 9 listopada Przedszkole Publiczne w Józefowie wzięło udział w akcji„ Rekord dla Niepodległej. W ramach
świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych
odśpiewały wspólnie o godzinie 11:11 hymn narodowy
w sali rekreacyjnej.
▶▶ 13 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w
Duchnicach pod opieką bibliotekarki p. Ewy Prejs oraz
wychowawców uczestniczyli w warsztatach historyczno-plastycznych pt. „Uczcić niepodległość”. Uczniowie odwiedzili również pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz Grób Nieznanego Żołnierza.
▶▶ 16 listopada gośćmi Przedszkola Publicznego w Józefowie byli przedstawiciele Straży Miejskiej z Ożarowa
Mazowieckiego. W tym dniu dzieci przyniosły do przedszkola pluszowe misie, które służyły im do nauki udzielania pierwszej pomocy.
▶▶ 22 listopada uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie
Mazowieckim brali udział w warsztatach edukacyjnych
pn. „Nasza wspólna sprawa – edukacyjna Warszawa”. Organizatorem warsztatów był Zarząd Transportu Miejskie-

go i Miejskie Zakłady Autobusowe. Dla urozmaicenia
warsztatów zajęcia częściowo zostały przeprowadzoną
w autobusie elektrycznym.
▶▶ 28 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2
„Magiczny Ogród” w Ożarowie Mazowieckim, Przedszkola Publicznego w Józefowie, brały udział w Powiatowym
Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej pt. Piękna Nasza Polska Cała. Konkurs odbył się w Centrum Kultury w Błoniu.
▶▶ W listopadzie uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim brali udział w warsztatach profilaktycznych
„Nieśmiała Księżniczka”.
▶▶ W dniach 29 – 30 listopada na parkingu przed Szkołą Podstawową w Duchnicach w ramach akcji stomatologicznej w Dentobusie odbył się przegląd zębów dla
uczniów klas czwartych. Realizowany program posiada
patronat Ministerstwa Zdrowia.
▶▶ 30 listopada w Przedszkolu Publicznym w Józefowie
został zorganizowany „Dzień Biało - Czerwony”. Dzieci
poznały legendę o powstaniu Państwa Polskiego, zapoznały się z godłem Naszej Ojczyzny.
▶▶ 1 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się pierwszy etap VI edycji Gminnego Konkursu Przyrodniczo –
Profilaktycznego.
▶▶ 1 grudnia w Szkole Podstawowej w Duchnicach ruszyła akcja „Napiszmy to razem!”. Każdy, kto zdecyduje
się wziąć udział w akcji, stanie się współautorem bajki
pisanej przez uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej
w Duchnicach. Towarzyszem prac będzie Wiewiórka Zakładka, pomocnik Bajkopisarza, która wraz z „Wędrującą
książką”, trafi do domów uczniów, którzy przystąpią do
akcji.

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH

▶▶ 10 listopada zorganizowano jubileusz 40-lecia zespołu seniorów „Ożarowskie Kumoszki”
▶▶ 18 listopada zaprezentowano spektakl teatralny dla
dzieci: „Bajeczna księga” w wykonaniu Teatru „Urwis”
▶▶ 25 listopada - wieczorek taneczny dla seniorów
▶▶ 2 grudnia zaprosiliśmy dzieci na imprezę mikołajkową:
„Miasteczko bożonarodzeniowe”
▶▶ 2 grudnia odbył się koncert adwentowy w wykonaniu
chóru kameralnego „Ab Imo Pectoe”
▶▶
CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”

▶▶ 11 listopada uroczysta Msza św. oraz koncert patriotyczny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę
▶▶ 18 listopada seniorzy bawili się na „andrzejkowym”
wieczorku tanecznym
▶▶ 25 listopada aktorzy z Teatru Echo poprowadzili imprezę andrzejkową dla dzieci pod nazwą „Magia wróżb”

▶▶ 27 listopada zostały przeprowadzone przez magistra
fizjoterapii pokazowe zajęcia z masażu Shantala
▶▶ od poniedziałku do piątku w CIS „Przy Parku” mieszkańcy mogli wyrobić bilet metropolitalny (tzw. Warszawską Kartę Miejską)
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FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE
▶▶ 18 listopada zorganizowano 10-lecie Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie i zespołu seniorów „Wesołe
Wdówki”
▶▶ 25 listopada zaprezentowano przedstawienie teatralne dla dzieci: „Emmanuel” w wykonaniu artystów z Teatru
Dobrego Serca

KULTURA

Zakończony we wrześniu br. remont budynku
OSP w Święcicach został współfinansowany w formie
dotacji ze środków województwa mazowieckiego
w ramach Programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP2018”.
Stan techniczny budynku świadczył o wieloletniej
eksploatacji i wymagał niezbędnych remontów, w tym
docieplenia i remontu elewacji, w celu przywrócenia jego
pełnej funkcjonalności. Było to istotne z punktu widzenia
utrzymania właściwego stanu technicznego, a tym samym odpowiednich warunków do przechowywania wy-

posażenia jednostki OSP i zapewnienia gotowości bojowej. Strażacy-ochotnicy z OSP w Święcicach wykazują się
ogromnym zaangażowaniem w pełnieniu swoich zadań,
a także dużą dbałością o posiadane wyposażenie i utrzymanie go w ciągłej gotowości do wykorzystania.
Kwota wsparcia udzielona przez Województwo Mazowieckie w wysokości 23.742,00 zł stanowi połowę kosztów zrealizowanych prac obejmujących m.in. docieplenie
ścian, obróbki blacharskie, wymianę rynien.
Ochotnicze Straże Pożarne, w tym również ta ze Święcic, bardzo często są pierwszą formacją ratowniczą w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego (wypadki drogowe)
i mienia (pożary, zalania itp.). Nie bez znaczenia jest fakt,
że spośród wszystkich grup zawodowych cieszą się największym zaufaniem społecznym. Stąd też zapewnienie
możliwie najbardziej efektywnych warunków do pracy
OSP w Święcicach jest zadaniem bardzo ważnym i pożądanym społecznie.
Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

BUDYNEK OSP W ŚWIĘCICACH PO REMONCIE

ZAKUP SPRZĘTU DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W sierpniu br. otrzymaliśmy dofinansowanie ze
środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na
realizację projektu pn. ,,Doposażenie OSP w Gminie
Ożarów Mazowiecki”.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na miejsce zdarzenia przyjeżdżają najczęściej jako pierwsze,
aby nieść pomoc i ratować życie poszkodowanym. Ich
skuteczność uzależniona jest głównie od sprzętu jakim
dysponują. Doposażenie OSP wymaga bardzo dużych
nakładów finansowych, szczególnie w zakresie zakupu
sprzętu ratownictwa technicznego. Pozyskane wsparcie
finansowe zwiększy skuteczność akcji ratowniczych i korzystnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego zarówno mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki,
jak również wszystkich podróżujących po naszym terenie.
W ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości
ponad 15 tysięcy złotych zostały zakupione:
• dla OSP w Ożarowie Mazowieckim: torba ratownicza
z zestawem desek ortopedycznych i zestawem szyn Kra-

mera, przenośny miernik gazów, latarki kątowe – 2 sztuki,
• dla OSP w Święcicach: torba ratownicza, detektor prądu przemiennego oraz latarka kątowa.
Zakupione wyposażenie jest niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w celu udzielania
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.
Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych
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PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA 2019 ROK UCHWALONY
Na sesji 29 listopada uchwalony został Program
współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019
roku. Stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe
będą realizowały zadania publiczne określone jako
priorytetowe na przyszły rok.
Przyjęty program jest dokumentem, który zgodnie
z przepisami prawa, reguluje zasady i formy współpracy
samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi.
Podejmowana każdego roku współpraca realizowana jest
zgodnie z regułą pomocniczości i ma za zadanie służyć
umacnianiu tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialności mieszkańców za swoje otoczenie
oraz zaspokajania potrzeb różnych grup mieszkańców
np. seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży. Poprzez ten dokument gmina chce zapewnić jak najlepsze warunki do działania
wszelkich inicjatyw obywatelskich kierując się zasadami
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.
Program określa finansowe i pozafinansowe formy
wspólnych działań. Jest podstawą ogłaszanego co roku
otwartego konkursu ofert, w
którym to gmina zleca organizacjom realizacje poszczególnych zadań. W konkursie
oferenci składają projekty, które następnie są oceniane
przez komisję. Najlepsze z nich są rekomendowane burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego do wsparcia finansowego ich realizacji. Kolejny etap to zawarcie umów, potem następuje realizacja projektów konkursowych, nad
którą nadzór pełnią pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Po zakończeniu realizacji zadań,
organizacje mają obowiązek rozliczenia finansowego
i merytorycznego realizowanych projektów. Kwota przeznaczona na otwarty konkurs ofert w 2019 roku to prawie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
CHĘTNYCH DO UPRAWIANIA SPORTU
ORAZ
WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI
WYDARZEŃ SPORTOWYCH I KULTURALNYCH,
TARGÓW I EVENTÓW
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI W KRĘCZKACH
cws.ozarow-mazowiecki.pl
Kontakt:
e-mail: d.galant@cws.ozarow-mazowiecki.pl
Tel. 662 541 003
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1,5 mln złotych.
Rokrocznie zawieramy około 30 umów z organizacjami na realizację zadań z obszarów wymienionych
w programie jako priorytetowe. Obejmują one m.in. upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, prowadzenie
systematycznych zajęć sportowych, działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, organizację ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną
społeczność, organizację akcji „Zima w mieście” i „Lato
w mieście”, ochronę przyrody i zapobieganie bezdomności.
Z realizacji zadań korzysta każdego roku około dwa tysiące mieszkańców.
„Uchwalany każdego roku, od przeszło 10 lat, program
współpracy jest ważnym elementem lokalnej polityki.
Dzięki niemu tworzymy warunki do zwiększania aktywności organizacji pozarządowych, natomiast mieszkańcy
mają możliwość rozwijania
swoich pasji i kreatywnego
spędzania wolnego czasu.
Wśród projektów konkursowych są też takie, które niosą
pomoc osobom niepełnosprawnym oraz innym, potrzebującym wsparcia. Będę
przyglądał się, trzymał kciuki,
a często pewnie też uczestniczył w tych wydarzeniach”
– tak podjęcie uchwały podsumował Paweł Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
Informacje o programie oraz ogłoszonym otwartym
konkursie ofert dostępne są na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych, tel.
22 731 32 57, e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.
pl
								
Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

10 LAT FILII DOMU KULTURY „UŚMIECH” W JÓZEFOWIE
I ZESPOŁU „WESOŁE WDÓWKI”
na stałe wpisała się w krajobraz okolicy oraz świadomość
mieszkańców.
Budynek, w którym prowadzi swoją działalność, to
budynek zabytkowy. Wiek obiektu nadaje instytucji klimatyczności i wyjątkowego charakteru. Dodatkowo Filia
posiada spory teren użytkowy, gdzie znajduje się piękny,
stary park z fontanną, altanami, mini siłownią oraz placem zabaw dla dzieci miejscem realizacji imprez, wydarzeń plenerowych oraz zajęć.
Zajęcia programowe są zajęciami otwartymi, skierowanymi do dzieci, młodzieży i dorosłych z najbliższej
okolicy. Z założenia są dostosowane do rytmu roku szkolnego, dlatego ich programy obejmują cykle od września

KULTURA

W listopadzie odbył się jubileusz 10-lecia utworzenia Filii Domu Kultury „Uśmiech’ w Józefowie. Była to
również 10 rocznica działalności artystycznej zespołu
„Wesołe Wdówki”. W czasie uroczystości zaproszeni
goście zobaczyli wspaniały program kabaretowy pt.
„10 lat minęło, czyli kulturalne rewolucje” w wykonaniu jubilatek. Pomysłodawcą, autorem scenariusza
i reżyserem była instruktor Joanna Michrowska –Kamińska, zaś twórcą aranżacji piosenek oraz podkładu
muzycznego instruktor Waldemar Dąbrowski. Uroczystości towarzyszył poczęstunek, zabawa taneczna
oraz wystawa fotograficzna dokumentująca historię
Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie, organizowanych imprez kulturalnych i osób uczęszczających
na zajęcia. Wernisaż można oglądać na I piętrze holu
Filii.
O „Wesołych Wdówkach”
Zespół wokalny ,,Wesołe Wdówki’’ działa od jesieni 2008 roku. Powstanie zespołu było odpowiedzią na
potrzeby lokalnego środowiska seniorów – miłośników śpiewu. Pierwszym instruktorem był Jan Jaworski,
obecnie zespół prowadzi Joanna Michrowska-Kamińska
(instruktor teatralny), zaś oprawę muzyczną zapewnia

Waldemar Dąbrowski. Zespół otwarty jest na nowych
członków w różnych przedziałach wiekowych i zaprasza
kandydatów do uczestnictwa.
Na repertuar „Wesołych Wdówek” składają się utwory klasyczne, rozrywkowe, śpiew i tańce cygańskie oraz
krótkie formy kabaretowe i teatralne. Zespół bierze udział
w licznych przeglądach twórczości seniorów na terenie
Warszawy i Mazowsza, zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Wszystkim członkom zespołu, życzymy co najmniej
10 kolejnych udanych lat i czerpania radości z występów!
Tego dnia swój jubileusz świętowała również Filia Domu
Kultury „Uśmiech” w Józefowie.
O Filii
Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie obecna jest
na kulturalnej mapie gminy od 2008 roku, przez ten czas

do czerwca, a w sezonie ferii zimowych oraz wakacyjnym Filia Domu Kultury przygotowuje oddzielną, ofertę
dodatkową. Zajęcia odbywające się cyklicznie obejmują
wszystkie kategorie artystyczne, aktywności indywidualne i grupowe w zakresie nauki gry na instrumentach
(pianino, gitara, keyboard, akordeon), sztuk plastycznych
(malarstwo, rzeźba, warsztaty twórcze), tańca, śpiewu, rękodzieła, zajęć ruchowych, zajęć dydaktycznych, naukowych, itp. Istnieją ponadto koła zainteresowań, takie jak:
zespół wokalny „Wesołe Wdówki”, klub rękodzieła, funkcjonują również dwie grupy zespołu ludowego „Ożarowiacy”.
Poza zajęciami stałymi organizowane są wernisaże
oraz wystawy prac lokalnych artystów, spotkania autorskie, koncerty znanych artystów i zespołów, koncerty
okolicznościowe, kabarety, konkursy, turnieje, niedzielne
spotkania z teatrem dla dzieci, bale dla najmłodszych,
spotkania i wieczorki taneczne dla seniorów, pokazy
taneczne, wykłady, warsztaty, spotkania integracyjne
mieszkańców, imprezy plenerowe, festyny rodzinne, pikniki. Imprezy cykliczne tj. zabawy karnawałowe dla dzieci
i dorosłych, Dzień Kobiet, artystyczne warsztaty świąteczne, imprezy plenerowe Majówka Józefowska i Międzynarodowy Festiwal Folkloru, akcja „Lato z Uśmiechem”
oraz „Ferie z Uśmiechem”, mikołajki dla dzieci, koncerty
uczestników zajęć. Część z tych wydarzeń jest współorganizowana z innymi instytucjami z gminy Ożarów Mazowiecki.

Agnieszka Kowalska
Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie
Informator Ożarowski 12/88 2018
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KONFERENCJA „NOWE ŻYCIE BIBLIOTEKI W NASZYM MIEŚCIE”
21 listopada w Hotelu Mazurkas odbyła się konferencja, będąca zwieńczeniem obchodów 70-lecia
istnienia Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.
Przez cały rok zachęcaliśmy czytelników, mieszkańców, bibliotekarzy do dyskusji o nowej ożarowskiej bibliotece. Zaczęliśmy od wystawy, zawierającej zdjęcia
najciekawszych wnętrz bibliotek w Polsce, stworzyliśmy
stronę www.wizjananowelata.pl, poprzez którą można
było zgłaszać swoje marzenia na ożarowską bibliotekę
ilustrowane przez Zofię Jemioło, studentkę architektury.
Podsumowaniem była listopadowa konferencja.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele
wzorcowych bibliotek – Elżbieta Kampa Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu, Leszek Palus Dyrektor Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu oraz Mariusz Hybiak
z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana Ceynowy
w Rumi. Około stu uczestników konferencji z całej Polski – naszym zdaniem - nie straciło czasu, ale brało udział
w wymyślaniu wizji. Pomysł na twórcze obchody docenili w swoich listach m.in. Dyrektor Biblioteki Narodowej
dr Tomasz Makowski i Dyrektor Instytutu Książki Dariusz
Jaworski.
Wśród prelegentów i prowadzących warsztaty towarzyszące konferencji znaleźli się doświadczeni bibliotekarze, trenerzy, specjaliści: Joanna Potęga i Katarzyna

Urbanowicz, Lena Rogowska-Lewandowska, Martyna
Woropińska oraz Jacek Królikowski. Wystąpił także Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz. W krótkim przemówieniu przedstawił wizję planowanego
Centrum Kultury, w którego strukturach znaleźć się ma
i nasza biblioteka. Ciekawym akcentem obchodów było
przemówienie Pani Dyrektor Elżbiety Paderewskiej, ilustrowane zdjęciami m.in. ze starych kronik, a poświęcone
historii Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
i tułaczce księgozbiorów – od piwnic urzędu gminy do
obecnego poddasza szkoły podstawowej. Uroczystość
uświetnił koncert kameralny duetu wiolonczelistki Anny
Szczygieł i pianisty Dominika Rosłona.
Wnioski i podsumowania znajdą Państwo w zakładce
konferencja na stronie www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl.
Konferencja oraz towarzysząca jej kampania społeczna dofinansowane zostały ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury. Patronatem medialnym wydarzenia
objęły portale Lustro Biblioteki oraz SBP.pl, a wsparcia
finansowego udzieliły lokalne firmy Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA „Bronisze” i Firma Księgarska Olesiejuk.

Ewa Sobieraj
Wojciech Albiński

KONKURS NA
NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ
POSESJI NA TERENIE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
Zapraszamy do udziału w konkursie na najładniejszą dekorację świąteczną posesji na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Celem konkursu jest wyeksponowanie niezwykle ważnego w polskiej tradycji okresu świąt Bożego Narodzenia, poprzez
nagrodzenie i wyróżnienie piękna i estetyki świątecznych dekoracji posesji prywatnych na terenie gminy.
Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać do 15 stycznia 2019 r.
Uczestnik zgłasza do konkursu nieruchomość poprzez przesłanie emailem fotografii (max. 3 fotografie w formacie jpg)
na adres: informator@ozarow-mazowiecki.pl
W emailu proszę zamieścić zdjęcia, Imię i nazwisko zgłaszającego, adres posesji, która jest zgłaszana do konkursu oraz
informację „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu (zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. 2016, poz. 922). Wyrażam zgodę na publikację zgłoszonych do konkursu zdjęć wykonanej przeze mnie dekoracji świątecznej na stronie internetowej gminy Ożarów Mazowiecki,
mediach społecznościowych oraz na łamach Informatora Ożarowskiego.
Jeden Uczestnik konkursu może zgłosić jedną nieruchomość.
Na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają kubki świąteczne z logo Gminy Ożarów Mazowiecki i zestawy gadżetów
gminnych.
Czekamy na zgłoszenia.
								
Redakcja Informatora Ożarowskiego
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FILMOWY MIKOŁAJ JAKICH MAŁO
KULTURA

W dniach od 3 do 7 grudnia br. w Scenie Ołtarzew
blisko 3000 dzieci ze szkół oraz przedszkoli znajdujących
się na terenie naszego miasta i gminy wzięło udział w wydarzeniu „Filmowy Mikołaj 2018”. Była to kolejna impreza
filmowa, na którą najmłodszych zaprosił Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Paweł Kanclerz. Podobnie jak w roku
ubiegłym, nasi młodzi mieszkańcy mogli miło spędzić
czas na pokazach filmowych. Dzieci przybywały do Sceny
w zorganizowanych grupach pod opieką swoich wychowawców. Najmłodsze dzieci, przedszkolaki, były cierpliwymi widzami żywo reagującymi na film „Renifer Niko
ratuje Brata”, starsze obejrzały filmy „Mikołaj i spółka”
i „Gnomy rozrabiają”. Do młodzieży skierowany był refleksyjny film „The Circle Krąg”. Filmy pochodzą z oferty największego dystrybutora filmowego, firmy Kino Świat. Pokazy kończyły się entuzjastycznym uczestnictwem dzieci
w losowaniu nagród, plakatów filmowych, maskotek.
Drodzy rodzice, zapytajcie swoje pociechy, czy się
podobało? A może na ścianie wisi plakat, na biurku leży
maskotka, przypominając o święcie Mikołaja Filmowego?

W końcu to radość naszych najmłodszych mieszkańców
staje się naszym uśmiechem. Podziękowania dla ludzi zaangażowanych w powyższe przedsięwzięcie, a jest komu
dziękować.
W oczekiwaniu na kolejną edycję 2019.
Piotr Michalczyk

KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2018
„Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej” to
popularny konkurs plastyczny, organizowany od 13
lat na terenie gminy. Każdego roku wpływa 200 - 300
prac wykonanych różnymi technikami przez młodych
mieszkańców gminy.
W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 223 prace
wykonane przez dzieci. Biorąc po uwagę takie kryteria
oceny, jak: artystyczny wyraz pracy, kompozycja, samodzielność wykonania, oryginalność podejścia do tematu
oraz merytoryczną zgodność z tematyką konkursu ujętą
w regulaminie konkursu, jury przyznało aż 80 wyróżnień
i nagród! Nagrodę Grand Prix odebrał Radosław Braszkiewicz. Jego praca została wydrukowana w formie gminnej
kartki świątecznej.
9 grudnia w sali widowiskowej Domu Kultury
„Uśmiech” odbył się uroczysty wernisaż konkursu pt.:

„Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej”, na którym
laureaci oraz goście mieli okazję podziwiać piękne prace
konkursowe. Podczas wernisażu zostały wręczone wyróżnienia i nagrody, które autorzy prac otrzymywali z rąk
Pawła Kanclerza – burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
Konkurs dzięki wyjątkowej tematyce wzbudza olbrzymie
zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Rozwija w nich poczucie przywiązania do tradycyjnych
wartości, jak również doskonali ich umiejętności artystyczne.
Wszystkie prace były wspaniałe i niepowtarzalne.
Dzieci wykorzystywały różnorodne techniki plastyczne.
Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną inwencją
twórczą zarówno jeśli chodzi o interpretację tematu, jak
i dobór techniki .
Viola Wściseł
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DLA MIESZKAŃCÓW

RUSZYŁA BUDOWA PARKINGU ,,PARKUJ I JEDŹ” W PŁOCHOCINIE

Rozpoczęły się prace związane z budową parkingu
dla tych, którzy na co dzień przesiadają się ze swojego samochodu i kontynuują podróż środkami komunikacji miejskiej, czyli w systemie ,,Parkuj i Jedź”.
W odpowiedzi na rosnący problem braku bezpiecznego miejsca do pozostawienia auta, już w połowie przyszłego roku do dyspozycji mieszkańców udostępnione
zostaną 83 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, w tym 6 przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parking dodatkowo wyposażony będzie
w dwie zadaszone wiaty ze stojakami na rowery tworzącymi łącznie 40 stanowisk. Wjazd na jego teren zaplanowano z dwóch stron - od ul. Handlowej oraz ul. Długiej.
W zakresie prac mieści się nie tylko ogrodzenie terenu,
przewidziano również wykonanie oświetlenia i monitoringu.
Realizowana inwestycja jest następstwem podpisanej

w sierpniu br. przez Gminę Ożarów Mazowiecki umowy
o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice
na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wyniesie łącznie ponad 1,5 mln zł, z czego połowa zasili
budżet Gminy Ożarów Mazowiecki.
Mamy nadzieję, że atrakcyjna lokalizacja inwestycji,
w pobliżu stacji PKP oraz przystanków autobusowych
oraz brak odpłatności za korzystanie z parkingu, wpłynie pozytywnie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
powietrza spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy oraz znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo
mieszkańców przemieszczających się środkami transportu publicznego.
Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

JASEŁKA MACIERZYSZA I SZELIG
8 grudnia br. dzięki Fundacji „Nasz Macierzysz” odbyło
się, już po raz drugi, przedstawienie Jasełek w reżyserii
Ewy Ogłozy, w których udział wzięły dzieci z Macierzysza
oraz Szelig. Młodzi aktorzy z pełnym zaangażowaniem,
z piękną scenografią oraz oprawą muzyczną, przedstawiły historię Bożego Narodzenia. Przedstawienie oklaskiwało ponad 250 widzów. Wśród widzów był również
Burmistrz – Paweł Kanclerz, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Piotrowska, Komendant Straży Miejskiej Pan Stani-

Spotkanie rozpoczął proboszcz parafii w Babicach
ksiądz prałat Grzegorz Kozicki, który złożył dzieciom
i mieszkańcom życzenia świąteczne oraz przeczytał fragment Pisma Świętego.
- Pierwsze nasze spotkanie odbyło się na małej sali
i zgromadziło zaledwie kilkadziesiąt osób. Obecne są już
takie o jakich marzyliśmy – powiedziała Anna Mioduszewska, prezes Fundacji „Nasz Macierzysz” – cieszymy
się, że coraz więcej osób spotyka się, w dzisiejszym zabieganym i coraz bardziej wirtualnym świecie, to cenna
wartość, która mobilizuje nas na kolejne lata”.
Fundacja „Nasz Macierzysz”, razem z radnym Zbyszkiem Szelenbaumem i sołtysem Zdzisławem Zalewskim
tworzą siłę napędową wszystkiego, co dzieje się w Macierzyszu.
Fundusze na organizację takich spotkań Fundacja
„Nasz Macierzysz” pozyskuje m.in. od Gminy Ożarów
Mazowiecki, Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku
Hurtowego S.A. w Broniszach oraz swoich sympatyków.

Fundacja Macierzysz
sław Rdest oraz przedstawiciel Rady Miejskiej Ożarowa
Mazowieckiego i Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Wszystkie dzieci uczestniczące w spotkaniu Jasełkowym
otrzymały symboliczne prezenty od Mikołaja, który rozdał ich ponad 70.
Jasełka stały się okazją do spotkania mieszkańców
Macierzysza, którzy już po raz piąty podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne. Cztery lata temu
dołączyli do nich również sąsiedzi z Szelig. Wszystko dzieje się za sprawą Fundacji „Nasz Macierzysz”, która za jeden
z celów obrała sobie integrację mieszkańców oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych.
14
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Rodzinny Kiermasz Świąteczny już po raz siódmy zgromadził dużą liczbę osób, nie tylko tworzących społeczność szkolną, ale także mieszkańców Ożarowa pragnących miło spędzić swój niedzielny wolny czas, zrobić świąteczne zakupy czy zjeść coś pysznego. Kiermasz stał się już w naszej
przedświątecznej ożarowskiej tradycji wyjątkowym wydarzeniem, bo łączy wiele osób i środowisk
w jego współtworzeniu, a także wywołuje bardzo pozytywny odbiór wśród przybywających gości.
Występy dzieci z naszej szkoły oraz Zespołu „Ożarowiacy”, liczne stoiska z wieloma atrakcjami, loteria fantowa i wiele innych atrakcji pozwoliły spędzić miło czas dzieciom i rodzicom. Aukcja bombek i upominków
świątecznych stała się już nieodzownym punktem naszych Kiermaszów i po raz kolejny pokazała niezwykłą
hojność naszych gości.
Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się organizacji naszego Kiermaszu, szczególnie zaś dzieciom
z naszej szkoły, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom, którzy angażują się w wyjątkowy sposób
w przygotowanie i przebieg Kiermaszu.
Dziękujemy wszystkim sponsorom za ich hojne podarunki (lista sponsorów poniżej - kolejność sponsorów
przypadkowa), których grono powiększa się z roku na rok.
Dziękujemy także wszystkim osobom, które po prostu odwiedziły nasz Kiermasz, zaszczycając nas nie tylko
obecnością, ale także wspierając nas środkami finansowymi, które przeznaczamy na potrzeby naszej szkoły.
Na nadchodzące Święta chcielibyśmy złożyć Wam wszystkim najlepsze życzenia. Niech będą rodzinne,
zdrowe i radosne, pełne życzliwości, pokoju serca i miłości. A Nowy Rok 2019 niech będzie dla nas wszystkich
szczęśliwym rokiem.
Ze świątecznymi pozdrowieniami:
Rada Rodziców przy SP1 w Ożarowie Maz.,
Lista sponsorów: Cukiernia Ożarowska, Art View, Pizzeria Jerry, Selgros cash&carry, Ryż&Fish, Early Stage Angielski dla dzieci p. Olga Dębska-Wybraniec, Fus Gym, CleanCompany, Delikatesy Bogusi&Jacka, Dorado, Strefa
Piękna Anna Kowalska, Garmażeria Margolka - Tomasz Sieruta, Pfisterer, Mediacolor Ewa Fidecka, SportinBIS
- tenis ziemny, Fabryka Dźwięków, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „JULIA” p. Paulina Salińska, BITTNER Sp. J.,
Flordent, Kółko i Krzyżyk, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Floriana 2, Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa
Mazowieckiego, Ks. Zdzisław Słomka SAC Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego, NETFALA, Fun Sport-Marek
Wyrębkowski, Makeup Club - Paula Waśkiewicz.
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W BIBLIOTECE
W sobotę, 1 grudnia dzięki współpracy z józefowskim Kołem Polskiego Związku Niewidomych, w Filii nr
1 gościliśmy znaną i lubianą Katarzynę Łaniewską. Aktorka ma za sobą pół wieku pracy artystycznej na planie
filmowym i scenie. Ogromną popularność przyniosła jej
rola gospodyni wiejskiego proboszcza w serialu Plebania. Przyznała, że tak jak publiczność - ona również lubi
babcię Józię. Kreacja ta dała jej wiele satysfakcji, a jednym
z powodów był fakt, że „można w niej (było) przemycić
dużo życiowej mądrości i własnego poczucia humoru”.
Taka atmosfera mądrości i humoru panowała także na

sobotnim spotkaniu. Fani talentu i kunsztu aktorskiego
babci Józi nie zawiedli się. Zasłuchali się w pełnych ciepła i mądrości opowieściach o życiu. Aktorka podarowała
nam także cudne chwile zatrzymania swoją ekspresyjną
interpretacją utworów Juliana Tuwima („bo on też z Łodzi
pochodzi” jak nasz Gość).
Zainteresowanie wzbudził wątek dotyczący dalszych
planów zawodowych pani Katarzyny. Dowiedzieliśmy się,
że wiosną do kin wchodzi kolejna część kultowej już komedii Romana Załuskiego Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3.
Aktorka wyznała, że obiecała producentowi zagrać w niej.

„W związku z tym musiałam się trzymać i żyć”- żartowała.
Pani Katarzyna tryskała humorem i energią, a chóralne
odśpiewane przez publiczność 100 lat skomentowała
„Tak mało mi życzycie?”. Pozostało nam tylko życzyć 200
lat!
Odmienny charakter miało zorganizowane w bibliotece głównej 4 grudnia drugie już spotkanie z ożarowskim
autorem powieści kryminalnych, Grzegorzem Gołębiowskim. Rok 2018 otwieraliśmy bowiem debiutem powieściowym pt. Cień przeszłości, zamykaliśmy zaś promocją
najnowszej książki autora pt. Dziedzictwo.
Podczas spotkania, odbywającego się w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki Instytutu Książki, poznaliśmy inspiracje do napisania drugiej powieści i plany na
przyszłość. Dowiedzieliśmy się także, jak pan Grzegorz
zbiera materiały, jak zdobywa wiedzę, jak buduje napięcie i w jaki sposób powołał do życia postać głównego
bohatera cyklu. Dużo rozmawialiśmy o genealogii, przeżywającej obecnie renesans, a będącej przedmiotem pozazawodowych zainteresowań autora, dziedzinie nauki
i praktyki. Dowiedzieliśmy się skąd wziął się pomysł na
połączenie poszukiwań genealogicznych z wątkami kryminalnymi oraz ile osób pojawiających się w powieściach
ma swoje odpowiedniki w rzeczywistości.
Duże zainteresowanie publiczności wzbudziły plany umiejscowienia fabuły kolejnej powieści nie tylko
w Ożarowie Mazowieckim, ale konkretnie… w Bibliotece
Publicznej. Na trzecią powieść czekamy więc z niecierpliwością, tymczasem dziękujemy panu Grzegorzowi za
kolejne, ciekawe spotkanie, podczas którego nie zabrakło także czasu na indywidualne rozmowy z czytelnikami
oraz autografy.
Ewa Sobieraj

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA DO WYCIĘCIA I SKLEJENIA
Czas świąt Bożego Narodzenia i poprzedzające go przygotowania są po prostu magiczne. Wśród świątecznych dekoracji nie
może zabraknąć szopki bożonarodzeniowej.
Specjalnie dla naszych najmłodszych czytelników Kasia Cyniak-Górnecka - artysta plastyk, zaprojektowała papierową szopkę, która sprawi dużą frajdę wszystkim dzieciom.
W zestawie znajduje się żłóbek, Święta Rodzina, zwierzęta
i szopka. Żeby cieszyła oko pod bożonarodzeniowym drzewkiem,
wykonaj ją sam lub z pomocą domowników:
1. Pokoloruj i wytnij tak dokładnie, jak umiesz.
2. Linie zgięcia, zagnij przy linijce, za pomocą wypisanego długopisu, lub podobnego narzędzia. Dzięki temu papier będzie się ładnie i równo zaginał.
3. Sklej poszczególne elementy wg wzoru. Możesz użyć kleju
w sztyfcie lub biurowego z tubki.
4. Możesz dodatkowo udekorować szopkę, według własnych pomysłów
5. Gotowe! Jeśli masz ochotę to zrób zdjęcie i przyślij na redakcyjny e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl.
Najciekawsze zamieścimy w styczniowym wydaniu Informatora i nagrodzimy drobnymi upominkami.
Mam nadzieję, że nasz skromny, ale nietypowy prezent gwiazdkowy spodoba się wszystkim i dumnie stanie
pod Waszą choinką.
									
Redakcja Informatora Ożarowskiego
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PŁYWACY NA START … W OŻAROWIE MAZOWIECKIM!
szewskiego – założyciela i twórcy sukcesów klubu i propagatora pływania w naszym mieście. Była to okazja dla
zawodników KS „1”, aby podziękować trenerowi za lata
ciężkiej pracy i wiele sukcesów sportowych.
Po wielu konkurencjach pływania motylem, stylem
zmiennym, dowolnym, grzbietem najlepsi zawodnicy
otrzymywali medale, a najlepsi pływacy z danego rocznika otrzymali Puchary Burmistrza Ożarowa. Jedyną
Ożarowianką, która osiągnęła ten sukces, była Karolina
Adamczyk. W sumie zawodnicy KS „1” zdobyli 25 medali (13 złotych, 8 srebrnych i 4 brązowe) i zajęli 2 miejsce
w klasyfikacji medalowej. Gratulujemy.

w imieniu burmistrza wręczyła pani Elżbieta JastrzębskaJóźwiak.
Gościliśmy ponad 120 zawodników z 10 polskich klubów, m.in. Aqua Ryki, BUKS z Warszawy, Nowodworski
OSiR, PUKS Płońsk, Uks 190 Łódź, UKS SKALAR Warszawa,
UKS Szesnastkę i UKS Wawer. Nad prawidłowością przebiegu konkurencji czuwali niezawodni sędziowie WMOZP.
Ważnym, przede wszystkim dla KS „1”, ale i dla Ożarowa, wydarzeniem była wizyta trenera Tadeusza Stani-

Na koniec zawodów odbyła się loteria, w której dzieci
miały możliwość wylosowania nagród od naszych sponsorów: firmy PILOT, Brita i Godan. Dzięki wsparciu firmy
Bronisze dzieci otrzymały zdrowy poczęstunek w postaci
świeżych owoców, wody i soków. Dziękujemy.
Za rok zapraszamy na kolejną edycję zawodów!

SPORT

Jak już od ponad 10 lat, 28 listopada 2018 r. odbyły się Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, patronat organizacyjny objął Jacek Andrzejczak – dyrektor GOSiR.
Jak co roku, za organizację zawodów odpowiedzialny
był pływacki Klub Sportowy „1” Ożarów Mazowiecki.
Na zawodach gościliśmy, oprócz burmistrza Pawła
Kanclerza, komendanta ożarowskiej policji pana podkom. Cezarego Połcia, komendanta Straży Miejskiej
– pana Stanisława Rdesta, prezesa OSP – pana Marcina
Olesińskiego, dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 1 im J. Kusocińskiego panie Izabelę Milde i Ewę Felczak. Puchary

Danuta Miedzińska
Zdjęcia Krzysztof Rakowiecki

DAM PRACĘ

Zatrudnimy 2 osoby do sprzątania budynków wielorodzinnych i terenu zielonego
na osiedlu w Ożarowie Mazowieckim. Tel. 792 019 638.

Informator Ożarowski 12/88 2018
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KULTURA

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
- STYCZEŃ
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165

ne z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w wykonaniu grup
uczęszczających do Domu Kultury „Uśmiech”

▶▶ 6 stycznia – niedziela – godz. 18.30 Koncert Noworoczny „Viva Wiedeń – Viva musical!” (Hala Widowiskowo-Sportowa w Kręczkach, ul. Sochaczewska 218). Impreza
biletowana!
▶▶ 13 stycznia – niedziela Sztab 27 Finału WOŚP
▶▶ 20 stycznia – niedziela – godz. 16.00 Pokazy tanecz-

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292
▶▶ 12 stycznia godz. 9:00 pokaz najdłuższej gry bitewnej „Ogniem i Mieczem”

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
- STYCZEŃ
▶▶ Wieczór z poezją Ewy Dziewickiej-Janickiej,
23.01.2019 r., godz. 18.00, Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży
▶▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych, 9.01.2019 r.,
godz. 17.00, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
▶▶ „Mam czas dla dziecka”, 24.01.2019 r., godz. 17.00,
Filia nr 1 w Józefowie. Warsztaty dla rodziców. Zapisy pod
nr. Tel. /22/ 292 60 22.
▶▶ Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży, 25.01.2019
r., godz. 16.00, Filia nr 1 w Józefowie Temat spotkania:
„Moja ulubiona książka fantasy”.
▶▶ Projekt „Mała książka – Wielki człowiek” Cały czas
zapraszamy trzylatki (z rodzicami) do ożarowskich bibliotek publicznych. Na start do czytania rozdajemy książki.
Czytających regularnie nagradzamy. Akcja przedłużona
zostaje na kolejny rok.
Program stały:
BIBLIOTEKA GŁÓWNA, UL. SZKOLNA 2

18.00, Oddział dla Dzieci Zajęcia dla grupy dzieci w wieku
4+. Na zapisy.
FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
▶▶ Brydż - Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00. Wstęp wolny.
▶▶ Nauka gry w szachy dla dzieci – Każdy piątek, godz.
18.00-19.00. Na zapisy.
▶▶ Klub Pasjonaci - Każdy czwartek, godz. 10.00-12.00.
Wstęp wolny.
••3.01 - godz. 10.00-12.00 Kolędy przy regale
••10.01 - godz. 10.00-12.00 Wzruszenia na ekranie przegląd niezapomnianych filmów
••17.01 - godz. 10.00-12.00 Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali - spotkanie z przedszkolami
••24.01 - godz. 10.00-12.00 Pasjami o zdrowiu - spotkanie z dietetykiem
••31.01 - godz. 10.00-12.00 Pasjami o książkach - podróże

▶▶ Planszomania - Każdy poniedziałek, godz. 14.0016.00, Oddział dla Dzieci. Prowadzi wolontariusz Ernest
Dziuba. Wstęp wolny.
▶▶ Czytanie na Dywanie - Każdy czwartek, godz. 17.00-

MIKOŁAJ W ŚWIĘCICACH
W dniu 8 grudnia w sali OSP
w Święcicach odbyła się zabawa Mikołajkowa dla dzieci zorganizowana
z funduszu sołeckiego przez panie:
Małgorzatę Szastak sołtysa wsi Święcice oraz panią Małgorzatę Gąsińską - sołtysa wsi Pilaszków.
W zabawie uczestniczyło ok. 150
dzieci, które świetnie się bawiły a na
koniec imprezy każde dziecko zostało obdarowane prezentem od samego Świętego Mikołaja. Dziękujemy
i zapraszamy ponownie za rok.

Dorota Jaworska

18

Informator Ożarowski 12/88 2018

Szlachetna Paczka ma już dziewiętnaście lat. Po
raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie
w 2000 roku przez studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka. Obdarowała wówczas 30 rodzin. Dziś Szlachetna
Paczka ma charakter ogólnopolski.
W tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki postanowiły
zaangażować się mieszkanki Ożarowa Mazowieckiego
oraz trzy nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Duchnicach – Beata Paplińska, Katarzyna Sokołowska oraz Katarzyna Karlicka. Wybrano dwie rodziny, które znalazły się
w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie
przyczyn.
Beata Paplińska (nauczycielka SP Duchnice) zapytała
mieszkańców Ożarowa Maz. oraz uczniów szkoły podstawowej w Duchnicach czym dla nich jest Szlachetna Paczka i czy warto pomagać?
BP - Pomaganie jest...
Katarzyna Wyszomierska - nawykiem i przyjemnością,
ale dla mojej rodziny i znajomych - pewnym kłopotem.
Ciężko ze mną wytrzymać. Mają pewność, że znów poproszę ich o pomoc, czy to jakiejś konkretnej osobie, czy

Małgorzata Fiszlak-Podgórska - w akcji tej pomoc odpowiada na konkretne potrzeby danej ubogiej rodziny,
dlatego jest w stanie faktycznie zmienić jej trudną sytuację. Najważniejsze jest to, że darczyńca wie dokładnie
czego potrzebuje rodzina. W paczkach może znaleźć
się wszystko – żywność, środki czystości, odzież. W tym
roku rodziny, którym pomagałam otrzymają m.in. opał
na zimę, nową zamrażarkę czy voucher o wartości 500
zł na zakup okularów korekcyjnych dla jednego z dzieci.
Ale także wymarzone drobne upominki, które sprawią
wszystkim wielką radość.
BP- Na czym polega rola darczyńcy w Szlachetnej
Paczce?
Katarzyna Sokołowska- 21 listopada został wysłany
pierwszy e-mail do rodziców dzieci z zerówek dotyczący
organizacji akcji Szlachetnej Paczki w szkole w Duchnicach. Informacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, nie tylko przekazywali oni
potrzebne artykuły, ale również chętnie oferowali pomoc
w pakowaniu paczek czy późniejszym ich transporcie do
magazynu, z którego paczki trafią do rodziny. Wszyscy
nasi darczyńcy okazali ogromne serce i pomoc.

to w przypadku „Szlachetnej paczki”. W tegorocznej edycji tej fantastycznej akcji zaangażowałam się dzięki mojej
sąsiadce, Gosi (przyp.red. Małgorzata Fiszlak- Podgórska)
i właściwie zrobiłam tylko jedno - pospinałam ludzi. Poinformowałam na forum facebookowym Wolne Miasto
Ożarów Mazowiecki, że trzeba pomóc. Namówiłam do
pomocy także moje koleżanki z Koła Gospodyń WiejskoMiejskich JEŚLI NIE MY TO KTO?, które nieformalnie prowadzimy od kilkunastu lat. Z naszych darów i rzeczy dostarczanych przez innych, zrobiłyśmy kilkanaście paczek
z żywnością, środkami czystości, kosmetykami i ubraniami dla trzyosobowej rodziny. A ponieważ sporo zostało,
wsparłyśmy pomocą 12-osobową rodzinę, którą wybrała
szkoła w Duchnicach. A nasi mężowie z klubu ŻYJE SIĘ
TYLKO RAZ ufundowali tak potrzebną ponad stulitrową
zamrażarkę. Właściciel pizzerii Jerry na moją prośbę wystawił pudło dla darczyńców i jeszcze dorzucił żywność.
BP - Jak działa Szlachetna Paczka?

BP - Czy warto pomagać?
Julka S., lat 10 - kiedy usłyszałam w szkole, że prowadzona jest akcja Szlachetna Paczka, to razem z mamą i moim
bratem Frankiem (9 lat) postanowiliśmy kupić zabawki
dla chłopca i dziewczynki. Uważam, że warto pomagać,
bo prezenty sprawiają radość, a dzieci lubią dostawać zabawki.
BP - Co jest fajnego w pomaganiu innym?
Dawid J., lat 9 (uczeń SP Duchnice)- Pomagając bezinteresownie, sprawiamy , że świat, w którym żyjemy, staje się
bardziej miły i przyjazny. Razem z mamą w ramach akcji
Szlachetna Paczka kupiłem klocki lego dla jednej z dziewczynek, bo chciałem komuś sprawić przyjemność.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy,
którzy włączyli się do akcji. Każda przekazana złotówka
przybliżyła nas do uśmiechu obdarowanej rodziny.

EDUKACJA

POMAGAM, BO LUBIĘ - MIESZKAŃCY OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
WSPIERAJĄ SZLACHETNĄ PACZKĘ

Beata Paplińska
Informator Ożarowski 12/88 2018
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ZAWODY ŚWIĄTECZNO – MIKOŁAJKOWE
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8 grudnia już po raz piąty odbyły się w Pływalni
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie
Mazowieckim „Świąteczno-Mikołajkowe” amatorskie
zawody pływackie o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego dla dzieci i młodzieży szkolnej.
W tym roku limit zawodników w uruchomionych kilka tygodni wcześniej zapisach wynosił 250 osób. Punktualnie o godzinie 15.30 po rozgrzewce miało miejsce
uroczyste otwarcie zawodów przez Zastępcę Burmistrza
Ożarowa Mazowieckiego Pana Dariusza Skarżyńskiego,

bardzo często po raz pierwszy na basenie sportowym
pokonywały dystans 25 m. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal. Puchary przewidziano dla najlepszego
zawodnika i zawodniczki w każdej kategorii wiekowej,
a za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymali nagrody
rzeczowe. Przez cały czas zawodom towarzyszyły emocje
zarówno rodziców jak i trenerów i nauczycieli pływania.
Organizatorem zawodów była Gmina Ożarów Mazowiecki oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie
Mazowieckim.

który także wręczał nagrody i puchary dla najlepszych
pływaków. Po kilku minutach ponad dwustu zawodników w wieku od 4 do 12 –stu lat w ośmiu kategoriach
wiekowych rozpoczęło wyścigi pływackie na dystansie
25 lub 50 metrów stylem dowolnym. Największe emocje
wśród licznie zgromadzonych kibiców wzbudziły starty
najmłodszych zawodników (najmłodszymi zawodnikami
były czterolatki), które z pomocą przyrządów pływackich

Partnerem zawodów i sponsorem nagród była firma
NETFALA oraz szkółka pływacka SWIM PRO.
Wyniki zawodów oraz galeria zdjęć udostępnione są
na stronie pływalni i fanpage GOSiR Ożarów Maz.
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Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy

Jedno z moich popisowych dań
Faszerowane piersi z kurczaka
z duszonymi warzywami

Gotowanie to moja pasja, a kuchnia to moje królestwo. Od najmłodszych lat
podpatrywałem mamę – mistrzynię gotowania – podczas przyrządzania posiłków. To zachęciło mnie do własnych prób „kucharzenia”… Lubię eksperymentować, modyfikować przepisy zasłyszane od znajomych, poznane w programach kulinarnych, na blogach internetowych, czy z książek kucharskich.
Oczywiście najważniejszy jest smak, ale wiadomo nie od dziś, że „jemy oczami”, dlatego też staram się, aby wszystko atrakcyjnie wyglądało i było ładnie podane:)
Gorąco zachęcam do wypróbowania mojego
przepisu podczas nadchodzących świąt, sylwestra czy
spotkań karnawałowych…
Składniki (4 porcje):
- 4 piersi z kurczaka (pojedyncze)
- 30 dkg szpinaku rozdrobnionego mrożonego
- 4 plastry szynki parmeńskiej lub szwarcwaldzkiej
- ½ opakowania serka ricotta
- 30 dkg pieczarek
- 3 ząbki czosnku
- 1 papryka czerwona lub żółta
- 6 szalotek (może być cebula czerwona)
- 1 puszka krojonych pomidorów lub trzy pomidory
bez skórki
- ½ cukinii
- sól, pieprz, przyprawa do kurczaka
- oliwa do smażenia
Opcjonalnie na farsz:
- duszone grzyby z cebulką
- suszone pomidory

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

1

2

WYKONANIE:
1. Piersi umyć, naciąć wzdłuż, tak aby powstała kieszeń na nadzienie, skropić oliwą lekko oprószyć solą,
pieprzem i przyprawą do kurczaka, wstawić do lodówki na 2 godziny.
2. Szpinak podsmażyć na oliwie, wcisnąć trzy ząbki
czosnku i pozostawić, aż wystygnie, a następnie wymieszać z serkiem.
3. W powstałą kieszeń włożyć nadzienie ze szpinaku,
zawinąć w plaster szynki i spiąć szpilką lub wykałaczką.
4. Zawinięte piersi obsmażyć na patelni i przełożyć
3
na talerz.
5. Cebulę przekroić na ćwiartki i zeszklić na patelni,
warzywa pokroić w grubą kostkę i dodać do cebuli. Całość dusić ok. 10 minut. Doprawić solą i pieprzem. Na koniec
można podlać białym winem.
6. Warzywa przełożyć do naczynia żaroodpornego, na warzywach ułożyć podsmażone piersi z kurczaka, przykryć,
wstawić do piekarnika i piec ok. 1 godz. w temperaturze 180°C.
7. Podawać z ugotowanym makaronem lub ryżem ewentualnie z puree ziemniaczanym lub z zielonego groszku
razem z warzywami. Efektownie wyglądają piersi z kurczaka podane na grubym kolorowym makaronie. Danie doskonałe na obiad świąteczny lub uroczystą kolację.
ŻYCZĘ SMACZNEGO !!!
Dariusz Skarżyński
Informator Ożarowski 12/88 2018
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KĄCIK ADOPCYJNY

KĄCIK ADOPCYJNY

Prowadzony przez Fundację AR-KA-DO
Kontakt: Dorota 507-415-468, Kasia 665-158-238 po godz. 16.00,
Kasia 602-655-645, po godz. 17.00

Psy znalezione!

Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, trafiają do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Milanówku. Kontakt do schroniska 509 441 902
Jeśli zechciałby ktoś z Państwa nas wspomóc będziemy wdzięczni za karmę,
koce i wpłaty na rzecz potrzebujących zwierząt.

Fundacja AR-KA-DO
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 61 1600 1417 1845 4944 9000 0001
Chętnie przyjmiemy banery pozostałe po wyborach,
które zostaną wykorzystane do ocieplenia bud dla psów na zimę.

Podaruj im to, co najcenniejsze - własny dom i miłość!
Psiaki polecające się do adopcji!
Blacky - piękny pies w typie labradora. Jest psem wymagającym pracy, uwagi i odrobiny doświadczenia, jednak przede wszystkim – wymaga opanowania. Blacky z początku niepewny usiłuje się bronić, z czasem
staje się przyjacielem nieodstępującym opiekuna na krok i staje się oddanym towarzyszem. Niedługo skończy się drugi rok spędzony w schronisku. Adopcję prowadzi Michał 509-837-198,
Dorota 507-415-468
Iwan ma ok.6 lat. Jest pięknym, zdrowym i bardzo wesołym psem. Urodził się w jednej z podwarszawskich wsi. Jako jeden z wielu niechcianych psów był pozostawiony sam
sobie. Został uratowany od śmierci. Iwan skradł nasze serce i pozostał pod naszą opieką
i obecnie czeka na nowych opiekunów w hotelu pod Warszawą. Dziś jest pięknym, opanowanym, dostojny psem. Umie podać łapę, pięknie nauczył się chodzenia na smyczy
a pomimo tego, że człowiek wyrządził mu tyle krzywdy to ciągnie do niego, aby się tulić
i miziać. Niestety nie dogaduje się z innymi psami może dlatego, że w przeszłości musiał
walczyć z nimi o jedzenie, dlatego w nowym domu powinien być jedynakiem. Iwan ma
wspaniałą gęstą, mięciutką, i dłuższą, jasną sierść. Nie niszczy i nie sprawia żadnych problemów. Będzie idealnym przyjacielem dziecka. Umie chodzić na smyczy. Kontakt w sprawie adopcji 507-415-468, 602-655-645

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

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

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

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.

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH.
Niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy.
PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Redaktor Naczelna,
KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
SKŁAD TEKSTU I DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, 05-850 Gołaszew, ul. Wspólna 12b
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Miasteczko bożonarodzeniowe 2018
2 grudnia zaprosiliśmy dzieci na imprezę mikołajkową: „Miasteczko bożonarodzeniowe”. Tradycyjnie była zabawa
z Mikołajem i jego pomocnikami. Każdy mógł wziąć udział w ciekawych warsztatach zorganizowanych przez kadrę
instruktorów z Domu Kultury „Uśmiech”. Dzieci miały też okazję poczęstować się smakołykami przygotowanymi przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Święcic i Piotrkówka Małego. Każdy mógł dostać wspaniałą, balonową niespodziankę, której autorami byli wolontariusze ze świetlicy środowiskowej działającej przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Działał również punkt wymiany Mikołaja papierowego na czekoladowego.
Serdecznie zapraszamy za rok!
Viola Wściseł, Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

ARTYSTYCzNY GAŁCzYńSKI
XV KONKURS POEZJI, PIEŚNI I RYSUNKU
16.02.2019 r.
godz. 10.00
GIMNAzJUM
W PŁOCHoCINIE

W PROGRAMIE KONKURS
-RECYTARORSKI
-POEzJI ŚPIEWANEJ
-PLASTYCZNY- MAlOWANY GAŁCzYńSKI
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 4.02.2019 r.
REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA DOSTĘPNE NA STRONIE:
gimplochocin.pl strasnazaba.pl

ZAPRASZAMY !
STOWARZYSzENIE STRASNA zABA ORAZ gIMNAZJUM W PŁOCHoCINIE

Święta Bożego Narodzenia to jeden z najcudowniejszych okresów
w roku. Śnieg za oknem, kubek ciepłej herbaty,
blask choinkowych lampek i rodzinna atmosfera
z unoszącymi się wspaniałymi zapachami świątecznymi z kuchni.
Tego wszystkiego Wam życzymy, Drodzy Czytelnicy.
A kiedy już rozpakujecie wszystkie prezenty,
porozmawiacie o ważnych sprawach z bliższą i dalszą rodziną
i nacieszycie się wszystkim,
zajrzyjcie do świątecznego wydania Informatora Ożarowskiego
i przeczytajcie, co przygotowaliśmy.
Dziękujemy za kolejny rok i do zobaczenia w nowym, 2019.
							
		
Zespół redakcyjny
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