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Ożarów Mazowiecki,
Boże Narodzenie 2021

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia

składamy serdeczne życzenia 
spokojnych i rodzinnych świąt.

Aby ten wyjątkowy czas 
Narodzenia Pańskiego 

upłynął w atmosferze miłości 
i wzajemnej życzliwości,
a Nowy Rok 2023 niech 

będzie czasem pomyślności 
i optymizmu 

oraz realizacji planów 
zawodowych i osobistych.

Andrzej Cichal
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Kanclerz 
Burmistrz

Ożarowa Mazowieckiego

Ożarów Mazowiecki,
Boże Narodzenie 2022
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PREFERENCYJNA 
SPRZEDAŻ WĘGLA

 ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie pre-
ferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
tzw. ustawa węglowa, weszła w życie 3 listopada 2022 r. 

Jak zakupić węgiel od gminy?

 Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki zainteresowa-
ni zakupem preferencyjnym węgla mogą składać Wnioski 
o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa 
domowego.
 Ważne: węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły ku-
pić od gminy osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa 
stałego dla gospodarstwa domowego 

dostępne są:

1. w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie 
Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki 
w godz. pracy urzędu tj.: pn., wt., czw., pt. 8.00-16.00 oraz 
śr. 10.00-18.00

2. do pobrania ze strony internetowej gminy https://oza-
row-mazowiecki.pl

Wypełniony Wniosek o zakup preferencyjny 
węgla można złożyć w następujący sposób:

1. w wersji papierowej - w Biurze podawczym Urzę-
du Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 
2 w godz. pracy urzędu tj.: pn., wt., czw., pt. 8.00-16.00 
oraz śr. 10.00-18.00

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePU-
AP (wówczas Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzy-
staniem profilu zaufanego).

 18 listopada 2022 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
podpisał umowę na zakup węgla kamiennego wyłącznie 
w celu bezpośredniej sprzedaży w ramach zakupu prefe-
rencyjnego i dla zaspokojenia potrzeb własnych gospo-
darstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Oża-
rów Mazowiecki z Polską Grupą Górniczą S.A. (PGG S.A.) 
z siedzibą w Katowicach.
 Umowa na transport, dystrybucję i wydawanie węgla 
zakupionego przez Gminę Ożarów Mazowiecki, uprawnio-
nym mieszkańcom gminy, została podpisana z PHPU Bart-
czak Sp. z o.o., Skład węgla w Błoniu przy ul. Kolejowej 9. 
Zawarcie umowy z ww. firmą, która jest Kwalifikowanym 
Dostawcą Węgla PGG S.A. jako rekomendowaną, pozwo-
liło uzyskać cenę niższą dla mieszkańca tj. 1850 zł brutto 
za 1 tonę węgla/groszku/ekogroszku z załadunkiem.

Cena ta nie obejmuje pakowania (w worki lub na palety) 
ani transportu ze Składu węgla do miejsca zamieszkania. 
 Na podstawie wniosków o zakup preferencyjny paliwa 
stałego dla gospodarstwa domowego złożonych przez 
mieszkańców i pozytywnie zweryfikowanych, bezpośred-
nio po podpisaniu umowy z PGG S.A., zostało złożone za-
mówienie na zakup węgla. 
 Informacje dotyczące realizacji zamówienia tj. termi-
nów dostaw publikujemy na bieżąco na stronie interneto-
wej gminy https://ozarow-mazowiecki.pl
 Ze względu na realizację zamówienia ze strony PGG 
S.A. w częściach, sukcesywnie z terminami potwierdzo-
nych dostaw pracownicy Urzędu Miejskiego kontaktują się 
z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski oraz spełnili warun-
ki zakupu po preferencyjnej cenie i informują o możliwości 
odbioru węgla, po uprzednim wniesieniu opłaty.
 Termin odbioru węgla przedstawiciel Firmy PHPU Bart-
czak Sp. z o.o. umawia telefonicznie bezpośrednio z miesz-
kańcami gminy, według listy osób uprawnionych, prze-
kazanej przez Gminę. Wyłącznie te osoby są uprawnione 
do odbioru węgla. 

Warunkiem odbioru węgla jest uprzednie 
wniesienie opłaty.

Dane do przelewu:
Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 

05-850 Ożarów Mazowiecki
Nr konta bankowego: 

PKO BP S.A 31 1020 1185 0000 4102 0019 1726
W tytule przelewu: 

imię i nazwisko wnioskodawcy i dopisek: zakup węgla 
(np. Jan Kowalski, zakup węgla).

Koszt zakupu jednej tony węgla/groszku wynosi: 
1 850,00 zł brutto 
Koszt zakupu 1,5 tony węgla/groszku wynosi: 
2 775,00 zł brutto
 Wpłaty nieoznaczone lub wniesione w niewłaściwej 
wysokości będą wyjaśniane, a termin odbioru węgla może 
ulec wydłużeniu.
 Transport węgla ze Składu węgla do miejsca zamiesz-
kania prosimy ustalać we własnym zakresie bezpośrednio 
z przedstawicielem Firmy PHPU Bartczak Sp. z o.o., tel. kon-
taktowy: 22 725 50 75.
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr tel.: 22 731 32 35, 
22 731 32 37, 22 731 32 61.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
 Zastępca Burmistrza
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Gminne inWestycJe droGoWe
 koniec roku kalendarzowego sprzyja planowaniu nowych 
przedsięwzięć inwestycyjnych oraz podsumowaniu tych, które 
zostały wykonane. W gminnych inwestycjach drogowych zakoń-
czone zostały działania związane z modernizacją nawierzchni po-
szczególnych ulic oraz zaplanowano dwa przetargi, dotyczące roz-
budowy skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 92 ulicą 
poznańską.

 Na podpisanie 
umowy czeka postępowa-
nie związane z rozbudową 
skrzyżowania ul. Poznań-
skiej z drogami gminnymi 
ulicami Floriana i Strażac-
ką. W ramach robót pla-
nowane jest poszerzenie 
dróg gminnych z wydzie-
leniem dodatkowych pa-
sów oczekujących do skrętu w lewo, rozbudowa sygnalizacji świetlnej 
oraz przebudowa kolidujących sieci i oświetlenia ulicznego. Przebudowa 
skrzyżowania umożliwi zwiększenie jego przepustowości oraz skróci czas 
oczekiwania na włączenie się do ruchu na drogę krajową. Szacowane 
koszty wykonania rozbudowy to około 6 milionów złotych.
 Podobną planowaną inwestycją jest rozbudowa skrzyżowania 
ulicy Zamoyskiego z ulicą Poznańską. Przetarg ogłoszony zostanie w for-

mule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to że Wykonawca, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę w pierwszej kolejności wykona projekt rozbu-
dowy skrzyżowania, a po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń rozpocznie 
prace budowlane. W założeniu koncepcyjnym na skrzyżowaniu ulicy 
Zamoyskiego i ulicy Poznańskiej powstanie sygnalizacja świetlna, która 
pozwoli w bezpieczny sposób wyprowadzić ruch z osiedla Ołtarzew na 
drogę krajową. Termin przebudowy szacowany jest na rok 2025.
 Zakończone zostały prace związane z modernizacją nawierzchni 
dróg gminnych. W ramach prowadzonych prac, nową nawierzchnię 
otrzymały ulice Jaśminowa w Koprkach, Przyparkowa, Wspólna Droga 
i Gołąbkowska w Jawczycach, Platanowa w Kręczkach, Michałowska 
i Źródlana w Święcicach, Łaźniewska w Orłach, Jasna w Myszczynie, 
Zielna w Duchnicach, Witkowskiej i Czeremchy w Szeligach oraz Lipo-
wa i Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim. Łącznie zmodernizowa-
nych zostało ok. 4 550 m ulic o powierzchni ok. 21 313,5 m2.

 P r z e b u d o w a 
dróg gminnych w bieżą-
cym roku objęła ulicę Kamińskiego, Szczypy i Podgrodzie. Na pierwszej 
z wymienionych ulic wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzch-
ni 3 973 m2, chodniki i zjazdy z kostki betonowej, kanalizację deszczo-
wą oraz oświetlenie uliczne. Całość prac została wykonana za kwotę 
3 368 269,82 zł. Na ulicy Szczypy wykonano nawierzchnię z kostki beto-
nowej o powierzchni 4 356 m2 wraz z wykonaniem chodników, zjazdów 
do posesji, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Łączny 
koszt przebudowy wyniósł 2 872 869,00 zł. Na ulicy Podgrodzie również 
zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 2 134 
m2 oraz odwodnienie powierzchniowe. Wykonawca całość robót powi-
nien zakończyć do końca roku kalendarzowego. Koszt przebudowy osza-
cowano na 1 279 148,34 zł.
     Łukasz Czyż

 Wydział Inwestycji i Remontów

 ul. Lipowa

 ul. Wspólna Droga

 ul. Kamińskiego

ul. Witkowskiej



5Informator Ożarowski 10/132 2022

Gmina ożaróW mazoWiecki ponoWnie naJlepsza na mazoWszu
 po raz drugi z rzędu, Gmina Ożarów mazowiecki zajęła pierwsze miejsce w kategorii Gmin miejsko - wiej-
skich w rankingu Gmin Województwa mazowieckiego. 
 Statuetkę i dyplom z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego odebrali Paweł Kanclerz - burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego i Andrzej Cichal - Przewodniczący Rady Miejskiej.
 24 listopada 2022 roku w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. 
Ranking Gmin jest inicjatywą realizowa-
ną przez regionalne Ośrodki Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Je-
rzego Regulskiego. Ma on na celu wy-
łonienie oraz promowanie gmin, które 
w znacznym stopniu wyróżniają się swo-
im rozwojem w obszarach społecznych 
oraz gospodarczych. 
 Zestawienie nie ma charakteru ko-
mercyjnego i przygotowywane jest na 
podstawie obiektywnych wskaźników 
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej Centrum Mazowsze we współpra-
cy z Urzędem Statystycznym w Warsza-
wie.
 Gmina Ożarów Mazowiecki zaję-
ła pierwsze miejsce w swojej kategorii 
w województwie oraz otrzymała tytuł Li-
dera powiatu warszawskiego zachodnie-
go. Gminę podczas gali reprezentowali 
również: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak 
- zastępca burmistrza, Małgorzata Pio-
trowska - skarbnik gminy. 
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Gmina ożaróW mazoWiecki
z dużym aWansem W rankinGu rzeczpospoliteJ

 Gmina Ożarów mazowiecki zajęła w ostatnim 
rankingu Samorządów „rzeczpospolitej” 11 miejsce 
w kategorii gmin miejsko-wiejskich. jest to awans 
o 12 miejsc w stosunku do poprzedniego roku.
 Ranking ten uznawany jest za jeden z bardziej pre-
stiżowych i wiarygodnych w Polsce. Sporządzany jest on 
od 18 lat i promuje te samorządy, które najlepiej dbają 
o swój zrównoważony rozwój. 
 Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której 
przewodniczy były premier RP profesor Jerzy Buzek. W jej 
skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samo-
rządowych, organizacji pozarządowych, władz publicz-
nych oraz przedstawiciele redakcji “Rzeczpospolitej”.
 Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, 
ranking weryfikuje skuteczność działań władz samo-
rządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju 

wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kate-
goriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowisko-
wej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarzą-
dzania. 
 Zestawienie obejmuje wszystkie gminy, miasta i mia-
sta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warsza-
wy). Źródłem danych podlegających ocenie są infor-
macje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, 
Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez 
władze lokalne w specjalnej ankiecie.
 Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2022 to około 
50 wskaźników. Ożarów Mazowiecki to najlepsza gmi-
na w powiecie warszawskim zachodnim. Do 10 miejsca 
w ogólnopolskim rankingu zabrakło nam jednej setnej.

Blisko 950 tys. zŁ dopŁaty dla Gminy ożaróW mazoWiecki
W ramacH Funduszu rozWoJu przeWozóW autoBusoWycH

 Samorząd Gminy Ożarów mazowiecki mając na względzie potrzeby mieszkańców, zawarł umowę z Woje-
wodą mazowieckim, która zakłada dopłaty do kursów autobusowych. jej podpisanie nastąpiło 29 listopada 
2022 roku w siedzibie mazowieckiego urzędu Wojewódz-
kiego w Warszawie.
 W imieniu gminy dokument podpisali Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego Paweł Kanclerz wraz ze Skarbnikiem Gminy 
Małgorzatą Piotrowską. Umowa w sprawie dopłaty do prze-
wozów autobusowych o charakterze publicznym dotyczy 
dwóch linii autobusowych.

linia autobusowa
pass Błonie - ożarów mazowiecki „starostwo”

 Trasa linii: Pass - Błonie - Rokitno - Józefów - Płochocin - 
Święcice - Wolskie - Koprki - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki
 Maksymalna kwota dofinansowania na rok 2023 wynosi: 
852.730,80 zł

linia autobusowa Józefów 
- domaniew z przedłużeniem do pruszkowa

Trasa: Józefów - Domaniew II - Domaniew- Pruszków
 Maksymalna kwota dofinansowania na rok 2023 wynosi: 
96.384,00 zł
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polsko - Francuska Wymiana kulturalna
 jednym z elementów zawartej we wrze-
śniu umowy partnerskiej z francuskim 
miastem mazingarbe jest dialog w zakre-
sie wymiany kulturalnej. na początku, po 
wspólnych ustaleniach zostały udostęp-
nione w wersji online wydarzenia muzycz-
ne jakie miały miejsce w Ożarowie mazo-
wieckim i w mazingarbe z okazji naszego 
partnerstwa.
 W październiku zorganizowany został 
koncert piosenki francuskiej w Domu Kul-
tury „Uśmiech”, podczas którego wystąpiła 
Katarzyna Sokołowska - wokalistka, autorka 
tekstów i nauczyciel języka francuskiego oraz 
Andrzej Rejman - pianista improwizujący, 
kompozytor i wirtuoz akordeonu, jeden z naj-
bardziej utytułowanych akordeonistów mło-
dego pokolenia - Przemysław Wojciechowski.

Artyści zaprezentowali interpretacje piosenek takich ar-
tystów jak Jaques Brel, J.J. Goldman czy Louane. 
 Koncert został zarejestrowany i przesłany do naszych 
francuskich przyjaciół. Został przez nich udostępniony 
w mediach społecznościowych i jednostkach zajmują-
cych się popularyzacją kultury.

 W listopadzie natomiast, w Mediatece w Mazingarbe, 
miał miejsce koncert, który był również dedykowany na-
szemu partnerstwu. 
 Koncert miał tytuł Feu Minéral, wystąpili na nim lokalni 
artyści: Anaïs DELMOITIEZ (wokal, instrumenty klawiszo-
we, perkusja) i Benoît BOURGEOIS (wokal, gitary). Anaïs 

i Benoît połączyli swoje talenty, aby 
stworzyć melodie, które idealnie 
pasującą do poruszających tek-
stów, przepełnionych szczerością 
i emocjami. 
 Wydarzenie to również zostało 
zarejestrowane i przesłane do nas 
w celu udostępnienia. Koncert 
można znaleźć na stronie interne-
towej gminy oraz w mediach spo-
łecznościowych. 
 Był to nasz pierwszy, wspólny 
projekt… o pomysłach na kolejne 
już rozmawiamy…
     

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych
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 W listopadzie wizytę burmistrzowi Ożarowa ma-
zowieckiego złożyły dzieci i młodzież ze szkół podsta-
wowych mających siedzibę na terenie gminy, oczywi-
ście w towarzystwie swoich nauczycieli. 
 Gościliśmy w urzędzie dwie grupy: młodszą i starszą. 
Były to dzieci ze Szkoły Podstawowej Edujoy z Kaput oraz 
grupa starszych dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim.
 Wizyta dla młodych mieszkańców gminy była sporym 
przeżyciem. Mieli oni okazję porozmawiać z burmistrzem 
o swoich oczekiwaniach, przedstawić swoje pomysły na 

rozwój gminy oraz zadać nurtujące ich pytania dotyczące 
przyszłych inwestycji np. placów zabaw, miejsc rekreacji 
czy obiektów i wydarzeń kulturalnych. Mogli oni również 
zobaczyć i usłyszeć na czym polega i jak wygląda praca 
burmistrza…
 Dzieci były dobrze przygotowane do wizyty, 
a ich pytania bardzo rzeczowe i konkretne, często wcale 
nie brzmiały jak pytania 10-14 letnich młodych ludzi. Czę-
sto dotykały bardzo aktualnych problemów gminy jak 
walka o lepszy klimat, trudności komunikacyjne, plany 
zagospodarowania przestrzennego poszczególnych czę-
ści gminy czy strategia rozwoju. Atmosfera była bardzo 

przyjazna i sprzyjała dyskusji, w którą bardzo zaangażo-
wane były obie strony.
 Młodzi mieszkańcy poznali również zasady funkcjo-
nowania i organizacji samorządu terytorialnego na szcze-
blu gminnym. 
 Każdy też mógł usiąść w fotelu burmistrza i poczuć się 
jak urzędnik, z czego goście chętnie korzystali.
 „Dziękuję wszystkim młodym mieszkańcom oraz ich 
opiekunom, którzy odwiedzili dzisiaj nasz urząd. Spotka-
nia były dla mnie bardzo inspirujące, wiem więcej o ocze-
kiwaniach najmłodszego pokolenia, które jest dla mnie 

bardzo ważne i staram się zawsze myśleć o nich przy 
przygotowywaniu planu inwestycyjnego. Próbowałem 
odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania, co czasem 
wymagało chwili zastanowienia… Być może był wśród 
nich ktoś, kto kiedyś też będzie pełnił funkcję burmistrza 
w naszym mieście, czego im życzę. Po tym dniu wiem jed-
no… rośnie nam wspaniałe i kreatywne nowe pokolenie 
ożarowianek i ożarowiaków”. – tak spotkanie podsumo-
wał Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
        

 Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
  Wydział Spraw Społecznych
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  „Ścieżka bankowa” dotyczy osób, które chcą skorzy-
stać z możliwości skredytowania kosztów inwestycji. 
Wówczas dotacja przeznaczona jest na częściową spłatę 
kredytu. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem 
dotacji jak i kredytu załatwia bank. Lista banków, któ-
re udzielają kredytu „Czyste Powietrze” znajduje się 
na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl. 
 Druga ścieżka dedykowana jest osobom, które nie ko-
rzystają z kredytu i chcą złożyć wniosek bezpośrednio 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie. W tym przypadku wszel-
kie informacje oraz pomoc można uzyskać w Punkcie 
konsultacyjno-informacyjnym Programu „Czyste Powie-
trze”, który działa w Urzędzie Miejskim przy ul. Kolejowej 
w godzinach pracy Urzędu. Za pośrednictwem Punktu 
do WFOŚiGW w Warszawie zostało złożonych blisko 
50 wniosków o dotację na łączną kwotę 653 486 PLN. 
Zdecydowana większość złożonych wniosków dotyczy 
termomodernizacji budynku i wymiany okien. Mając 
na uwadze, że 32% strat ciepła dotyczy ścian budynku, 
ponad 20% dachu, a ok. 12% stolarki okiennej, takie in-
westycje są uzasadnione ekonomicznie oraz mają bar-
dzo duży wpływ na wysokość kosztów ogrzania domu. 
Duża część wniosków obejmuje wymianę nieefektyw-
nych, starych „kopciuchów” na inne, energooszczędne 
i ekologiczne źródło ciepła. Nabór wniosków o dotację 
na charakter ciągły, co oznacza, że wnioski są oceniane 
na bieżąco. 

 Umowy o dofinansowanie będą zawierane do końca 
2027 roku. Dofinansowaniem objęte są: zakup i montaż 
jednego źródła ciepła do celów ogrzewania i c.w.u. przy 
likwidacji starego kotła na paliwo stałe, termomoderni-
zacja budynku (ocieplenie, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej) Nie udziela się dotacji na przedsięwzię-
cia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa 
niż 3 tys. PLN (warunek nie dotyczy zakupu i montażu 
źródeł ciepła). „Czyste Powietrze” nie wspomaga też 
ocieplenia przegród budowlanych oraz wymiany okien 
w budynkach, gdy wniosek o pozwolenie na budowę 
lub zgłoszenie budowy zostały złożone po 31 grudnia 
2013 roku. Program jest na bieżąco aktualizowany, więc 
warto obserwować jego nowelizacje. 
 Program „Czyste Powietrze” nie wyklucza możliwości 
skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej na realizowa-
ne przedsięwzięcie. Umożliwia to odzyskanie większej 
części poniesionych nakładów pieniężnych przy corocz-
nym rozliczaniu się z urzędem skarbowym. Wszystkich 
zainteresowanych Programem zachęcam do kontaktu. 
Przy wysokich cenach nośników energii, powiedzenie, 
że „najlepsza energia to ta, której nie zużyjemy” spraw-
dza się jak nigdy dotąd. Pamiętajmy o tym.
        

Renata Stępień
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

„Czyste powietrze”
   program „czyste powietrze” wspiera szeroki wachlarz działań zarówno na rzecz zmniejsze-
nia energochłonności domów jednorodzinnych jak i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Wymia-
na starego źródła ciepła, ocieplenie domu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną, to 
inwestycje, na które można uzyskać dotację z „czystego powietrza”. poziom dofinansowania jest uzależnio-
ny od poziomu dochodów beneficjenta. program przewiduje dwie ścieżki wnioskowania o dotację. 



10 Informator Ożarowski 10/132 2022

in
FO

rm
a

c
je

d
La

 m
ie

SZ
k

a
Ń

cÓ
W JadŁodzielnia W ożaroWie mazoWieckim

 po wielu miesiącach prac oraz dzięki olbrzymiemu 
uporowi członkiń Stowarzyszenia Sprężyny biznesu 
w Ożarowie mazowieckim powstała jadłodzielnia, 
miejsce, w którym można zostawić zbędne jedzenie, 
by mogli z niego korzystać potrzebujący mieszkańcy.
  Jadłodzielnia, to wspólny projekt kobiecego Stowa-
rzyszenia Sprężyny biznesu oraz parafii miłosierdzia 
bożego w Ożarowie mazowieckim, znajduje się obok 
dolnego kościoła.
  Nasz projekt „częstujemy! nie marnujemy” jako 
główny cel stawia sobie przeciwdziałanie marnotraw-
stwu jedzenia, propagowanie idei less waste, odpowie-
dzialne gospodarowanie produktami, zapobieganie nie-
dożywieniu oraz dzielenie się „zbędnym” pożywieniem 
z osobami w potrzebie.
  Według Banków Żywności w Polsce prawie 2 milio-
ny osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, czyli 
na miesięczne utrzymanie dysponują kwotą mniejszą niż 
514 zł. Jednocześnie około 250 kg zmarnowanej żywno-
ści przypada na jednego Polaka. Jest to o 80 kg więcej niż 
średnia krajów Unii Europejskiej. 
 Dla samego miasta Ożarów Mazowiecki to ponad 
3000 ton jedzenia, które się marnuje, a może trafić 
do osób, które jej naprawdę potrzebują. 
 W ramach projektu cZĘStujemy! nie marnujemy! 
zapewniony jest swobodny, nieodpłatny dostęp do Ja-
dłodzielni dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy 
Ożarów Mazowiecki. 
 Nasz projekt uwzględnia potrzeby społeczne oraz wa-
lor wychowawczy stwarzając warunki do uczestnictwa 
w projekcie młodzieży i dorosłym wolontariuszom. 
 Projekt uwzględnia również zaangażowanie w naszą 
akcję okolicznych sklepów, piekarni, restauracji, hoteli, 
firm cateringowych.
 W każdej firmie (restauracji, hotelu, sklepie, bazarku) 
zostaje jedzenie, które marnuje się, dlatego liczymy na 
wparcie okolicznych przedsiębiorców i prosimy o przeka-
zywanie żywności do Jadłodzielni.
 Za wsparciem tej idei przemawia fakt, że jedna mała 
jadłodzielnia to minimum 1000 kg uratowanego jedze-
nia rocznie. 
 Do naszego projektu zapraszamy każdą Mieszkankę 
i każdego Mieszkańca Ożarowa Mazowieckiego. 
 Nie wyrzucaj jedzenia - przynieś produkty, żywność 
z których ktoś może skorzystać!
Potrzebujesz - przyjdź i poczęstuj się!
 Zapraszamy do Jadłodzielni codziennie w godzinach 
8.00-18.30

cZeStujemy! nie marnujemy!

Kobiece Stowarzyszenie 
Sprężyny Biznesu



11Informator Ożarowski 10/132 2022

 W naszym dzisiejszym spotkaniu z Ożarowską 
historią cofniemy się do przełomu wieków XiX i XX, 
kiedy to Ożarów jeszcze szkłem i kablem nie słynął. 
bliskość Warszawy i jej rozwój przemysłowy na fali 
przemian gospodarczych tamtych czasów, spowo-
dował duże zapotrzebowanie na materiały i usługi 
budowlane. 
 Dzięki pokaźnym zasobom gliny, w Warszawie i naj-
bliższych okolicach rozpoczyna się masowa produkcja 
cegły. Nowe cegielnie powstają jak przysłowiowe grzy-
by po deszczu, z liczby kilkudziesięciu powstałych wo-
kół stolicy, tylko na obszarze od Warszawy do Błonia 
działało kilkanaście cegielni, w tym dwie na terenie na-
szej gminy. 
 Najstarszą wzmianką jaką odnalazłem odnoszącą 
się do tematu, jest informacja zamieszczona w Kurierze 
Porannym w roku 1899, w której napisano że cegielnie 
w Ożarowie i Ołtarzewie już stanęły. Przez użycie słowa 
„stanęły” autor tej notki, miał zapewne na myśli to że 
owe cegielnie zatrzymały produkcję po wypaleniu całe-
go urobku w danym sezonie. 
 W odniesieniu do cegielni w Ołtarzewie wiemy 
całkiem dużo na temat jej historii, ale niech to będzie 
temat na inny artykuł. Niestety nie mogę tego powie-
dzieć w odniesieniu do Ożarowa. Do tej pory udało mi 
się odnaleźć tylko kilka informacji. Jedną z roku 1899 już 
znamy, druga wzmianka z roku 1900 podaje nam imię 
i nazwisko pierwszego właściciela cegielni, którym był 
niejaki Leopold Głowacki. 
 Kolejnym tropem na ceglanym szlaku jest wzmianka 
z roku 1913 zamieszczona w Gońcu Wieczornym, uchyla 
nam rąbka tajemnicy co do kolejnego właściciela. Go-
niec podaje, iż na jesieni roku ubiegłego uruchomiona 
zostaje dużym nakładem finansowym, cegielnia w Oża-
rowie. Właściciel jej Pan Rębalski prowadził w Warsza-
wie duży dział budowlany. Jest też informacja o tym, 
że przyjmował zamówienia na budowę domów w oko-
licach stolicy, między innymi w Ożarowie i Ołtarzewie. 
Jest to cenna wiadomość, mówi nam o tym kto był 
prawdopodobnie ostatnim jej właścicielem i do kiedy 
wcześniej mogła być w posiadaniu Leopolda Głowac-

kiego. Ostatnia wzmianka dotycząca niejako tematu 
cegielni, pochodzi z roku 1915. Goniec Poranny poda-
je smutną informację o tym, iż w gliniankach w pobliżu 
dawnej cegielni w Ożarowie utopił się 18-letni Stanisław 
Karpiński. Z tego komunikatu możemy wyłuskać ważną 
wskazówkę o tym, że cegielnia Ożarów przestała istnieć 
gdzieś przed rokiem 1915. Być może wybuch pierwszej 
wojny światowej pokrzyżował plany niejakiego Rębal-
skiego i cały dalszy interes poszedł na marne. Z dużym 
prawdopodobieństwem mogę stwierdzić że nie wzno-
wiła już produkcji. 
 Na szczegółowych mapach z lat trzydziestych nie zo-
stała naniesiona, tak jak pozostałe cegielnie, które dzia-
łały jeszcze w tamtym okresie. Idąc dalej na niemiec-
kich zdjęciach lotniczych z roku 1944 widać wyraźnie 
że wyrobisko po kopaniu gliny zalane wodą zamieniło 
się w potocznie zwaną „gliniankę”. Jako ciekawostkę do-
dam że w 1944 roku na terenie byłej cegielni, okopał się 
bliżej niezidentyfikowany oddział wojsk niemieckich. 
Są to jedyne umocnienia polowe wykonane w tamtym 
okresie na terenie Ożarowa. Jeszcze wiele lat od za-
kończenia wojny, Ożarowska glinianka dawała radość 
mieszkańcom miasta. W każdą zimę kiedy mróz ścinał 
taflę wody szusowano na łyżwach, a kiedy zmieniały 
się pory roku i nadchodziły cieplejsze miesiące łowiono 
ryby i zażywano kąpieli. Gliniankę ostatecznie zasypano 
w połowie lat osiemdziesiątych, później na tym terenie 
powstało kółko rolnicze. 
 Wiele osób czytających ten wpis może nie oriento-
wać się, o której części Ożarowa rozprawiam. Dla  wy-
jaśnienia działka, na której stała niegdyś cegielnia 
a później również kółko rolnicze, jest usytuowana na 
skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Strzykulskiej, obecnie 
na tym terenie ma powstać sklep wielobranżowy. 
 Może ktoś z Państwa posiada jakieś informacje na te-
mat Ożarowskiej cegielni? Za każdy nawet najmniejszy 
ślad będziemy bardzo wdzięczni. Do tej pory, poza 
wcześniej cytowanymi wzmiankami prasowymi udało 
mi się znaleźć cegłę z sygnaturą OŻARÓW i co najważ-
niejsze na terenie Ożarowa. Śmiało mogę powiedzieć, 
że jest to taki ceglany biały kruk pośród setek innych 
cegieł z sygnaturami, które możemy odnaleźć w najbliż-
szej okolicy naszego miasta. 
 Jak zawsze nie byłbym sobą, gdybym nie zachęcił 
Państwa do przeszukiwania swoich szuflad, strychów 

ceGieLnia OżarÓW

H
iStO

ria

Cegła z sygnaturą OŻARÓW znaleziona w 2022 roku 
na terenie naszego miasta.

Wycinek zdjęcia lotniczego niemieckiej Luftwaffe z 1944 roku. 
Dobrze widoczne umocnienia polowe na terenie dawnej

cegielni Ożarów. 
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i piwnic. Możecie mi wierzyć albo 
i nie, ale jeszcze wiele naszych lo-
kalnych historii mogą skrywać przed 
nami. Nasze stowarzyszenie prowadzi 
akcję „Ożarów ocalić od zapomnienia
-zbiórka pamiątek”, gorąco zachęcamy 
do przyłączenia się do naszej inicjaty-
wy. W dłuższej perspektywie mamy za-
mysł stworzenia w Ożarowie stacjonar-
nego punktu - muzeum, izby pamięci 
gdzie trafią wszystkie zebrane pamiąt-
ki, bo nasza lokalna historia na to zasłu-
guje. 

Marcin Soduł
 Stowarzyszenie Ożarowski Portal 

 e-mail: oph.kontakt@gmail.com 

 W ostatnim czasie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego interweniowaliśmy przy 7 pożarach 
budynków. były to akcje bardzo poważne stąd apeL do wszystkich mieszkańców!!! przyczyny powstawa-
nia pożarów mogą być bardzo różne. Warto podkreślić że na większość z nich możemy mieć wpływ!!

 Zwracamy się do Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o wzmożoną czujność i realizację obo-
wiązków zarządcy nieruchomości Kilka przykładów poniżej:

 ▶ pozostawione materiały palne tj. papiery opał itp. zbyt blisko otwartego ognia tj. kotła na paliwo stałe czy też 
kominka mogą szybko rozprzestrzenić ogień w pomieszczeniu. Pilnujmy właściwej odległości urządzenia grzew-
czego od materiału palnego, nie należy wysypywać żaru piecowego w miejsce, które jest narażone na zapalenie. 
Należy pamiętać, aby nie zostawiać bez dozoru przenośnych urządzeń grzejnych takich jak grzałki, czajniki, grzej-
niki. Przyczyną pożaru może być również eksploatacja urządzenia grzewczego bez odpowiedniego zabezpiecze-
nia na palnym podłożu lub w pobliżu materiału palnego.

 ▶ nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym. Przejawy nieostrożności to: porzucanie niewygaszo-
nych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych, palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie, 
stosowanie ognia w otoczeniu par cieczy i gazów palnych, palenie ogniska bez zachowania wymaganych zasad, 
wypalanie traw i pozostałości po uprawach rolnych, nieostrożne obchodzenie się ze świecami. - pozostawianie 
dekoracyjnych świeczek, innych włączonych źródeł ciepła zbyt blisko palnego wyposażenie w pokoju tj. firanek, 
sofy palnych elementów może być przyczyną szybkiego rozprzestrzenienia ognia.

 ▶ zbyt duża ilość włączonych odbiorników prądu z jednego punktu może być przyczyną przeciążenia instalacji 
elektrycznej, zwarcia i pożaru.
 
 Często dochodzi do pożarów sadzy w kominie, które są bardzo niebezpieczne, z tego względu, że może dojść 
do rozprzestrzenienia się pożaru na dach. Przewody wentylacyjne należy czyścić, co najmniej raz w roku, spalino-
we co najmniej dwa razy w roku, a dymowe, odprowadzające spaliny na przykład z pieca kaflowego lub kominka 
- cztery razy w roku! Czyszczenie przewodów powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie.
 Zalecamy, aby w każdym domu zastosować domowe czujki dymu, to prosty sposób na zabezpieczenie domu 
przed pożarem. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować 
lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego 
pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku, co znacznie ogranicza straty.

 Warto też wyposażyć się w gaśnicę domową lub profesjonalną gaśnicę proszkową.
W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

 ▶ zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
 ▶ wezwać straż pożarną dzwoniąc pod numer 112 lub 998 podając szczegółowo co się dzieje oraz dokładną 

lokalizację.
 ▶ jeżeli to możliwe podjąć akcję gaśniczą.Z poważaniem

st. bryg. Robert Nowakowski
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim

uWaGa!
aLert prZeciWpOżarOWy!!!
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konkursy dla orGanizacJi pozarządoWycH
 na 2023 rok oGŁoszone

 do 9 stycznia 2023 roku trwają konkursy ofert dla 
organizacji pozarządowych na 2023 rok. 
 W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wspar-
cie na realizację zadań publicznych w zakresie:

kultury, oświaty i wychowania:
a) upowszechnianie inicjatyw edukacyjno - wychowaw-
czych,
b) organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kultu-
ralnych integrujących lokalną społeczność,
c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodo-
wej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d) organizacja akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”,

upowszechniania kultury fizycznej 
i rekreacji:

a) prowadzenie systematycznych zajęć sportowych,
b) organizowanie ogólnodostępnych imprez sporto-
wych i rekreacyjnych,
c) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

zdrowia:
a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
b) działanie na rzecz integracji i zwiększania 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym,

 Działalność osób zrzeszonych w organiza-
cjach pozarządowych sprzyja tworzeniu wię-
zi społecznych, odpowiedzialności za swoje 
otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych 
grup mieszkańców. Wyrazem dążenia Gminy 
do wspierania tej działalności jest przyjmowany 
corocznie program współpracy Gminy Ożarów 
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi. 

Program ten reguluje zakres współpracy w wymiarze fi-
nansowym oraz pozafinansowym, określa też jej formy. 
Dokument jest dostępny na stronie internetowej gminy 
w zakładce: Strefa społeczna - Organizacje pozarządowe.
 Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla or-
ganizacji w 2023 r. wynosi 1 455 000 zł. 
 Wszystkie szczegółowe zasady konkursu ofert zosta-
ły zawarte w Zarządzeniach Burmistrza Ożarowa Mazo-
wieckiego dostępnych na stronie internetowej www.
ozarow-mazowiecki.pl - Strefa społeczna - Organizacje 
pozarządowe - Konkurs.
 Wnioski można składać wyłącznie poprzez generator 
WITKAC.
 Pytania dotyczące konkursu można zadawać pocztą elek-
troniczną na adres: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl
Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz 
instytucje prowadzące działalność pożytku publicz-
nego na rzecz mieszkańców Gminy Ożarów mazo-
wiecki do udziału w konkursie.
        

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
   Wydział Spraw Społecznych
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WerniSaż

„Spacer dawną poznańSką”
 6 grudnia 2022 roku w bibliotece publicznej 
w Ożarowie mazowieckim, po blisko dwóch latach 
prac, otwarta została regionalna wystawa „Spacer 
dawną poznańską”, przygotowana przez bibliotekę 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Historycznym 
Wirtualne muzeum Ożarów mazowiecki. Wystawa ob-
jęta została patronatem Honorowym burmistrza Oża-
rowa mazowieckiego pawła kanclerza.

 Pierwsze pomysły na integrację lokalnych regionali-
stów wokół Biblioteki pojawiły się jeszcze przed pandemią. 
 Pierwszym z podjętych tematów stało się przedsta-
wienie ulicy, będącej osią naszego miasta, ocalenie od 
zapomnienia widoku dawnej Poznańskiej oraz zapre-
zentowanie jej historii, zarówno tym osiadłym z dziada 
pradziada, jak i nowo przybyłym mieszkańcom, a także 
turystom czy przypadkowym przechodniom. Obecnie 
otoczenie ulicy Poznańskiej ulega znacznym 
przeobrażeniom, które odzwierciedlają szyb-
ki rozwój miasta. Z tego względu istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że w niedalekiej przy-
szłości część kamienic czy innych obiektów 
ulegnie zniszczeniu lub nieodwracalnie zmieni 
swój charakter. Z tego właśnie powodu wy-
stawa „Spacer dawną Poznańską” jest nie tylko 
wizualną opowieścią o ulicy, staraliśmy się też 
stworzyć szerszy projekt, utrwalający wspo-
mnienia o ludziach.
 Kuratorzy wystawy, państwo Grażyna i Rafał 
Zarembowie, wraz z zespołem Biblioteki (w ko-
lejności chronologicznej: Wojciech Albiński, Elż-
bieta Paderewska, Katarzyna Świeżak, Anita 
Nowińska, Ewa Pawlak), przygotowując wybór 
punktów i fotografii dokonali subiektywnej se-
lekcji, podyktowanej głównie objętością mate-
riału. Nie kierowali się natomiast typowym dla 
opracowania naukowego ustalonym zakresem 
dat czy tematem przewodnim. Zaprojektowali 
ją jako swoisty, po trosze sentymentalny spacer, 

który wywołuje kolejne wspomnienia bez rygoru chrono-
logii. Tak też powinno się na nią patrzeć, ponieważ po-
myślana została również jako zachęta do indywidualnych 
spacerów po wybranych fragmentach dzisiejszej Poznań-
skiej. 
 Przedstawione na wystawie zdjęcia i materiały gra-
ficzne pochodzą z prywatnych kolekcji udostępnionych 
Wirtualnemu Muzeum Ożarów Mazowiecki oraz z Foto-

teki Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Muzeum Sportu i Turystyki, 
Narodowego Archiwum Cyfrowe-
go, archiwum Pallotynów, a zdję-
cie tytułowe - ze zbiorów Marcina 
Soduła (Stowarzyszenie Ożarowski 
Portal Historyczny). Autorem ry-
sunków jest Kazimierz Stachurski. 
Podczas wernisażu mieliśmy także 
okazję do zaprezentowania ekspo-
natów wypożyczonych z wystawy 
stałej w Domu Kultury „Uśmiech” 
pn. Pamiątki Huty Szkła, artefaktów 
pochodzących ze zbiorów Stowa-
rzyszenia Historycznego WMOM 
i Stowarzyszenia Ożarowski Portal 
Historyczny oraz munduru galowe-

go Naczelnika ożarowskiej OSP w latach 1972-2017 Lesz-
ka Stachlewskiego. 
 Uroczystego otwarcia wystawy dokonał, razem z naj-
młodszymi uczestnikami wernisażu Ulą Albińską i Mać-
kiem Gładygą, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł 
Kanclerz. Wśród licznie zgromadzonych Gości znaleźli się 
Skarbnik Gminy Ożarów Mazowiecki Małgorzata Piotrow-
ska, Andrzej Cichal Przewodniczący Rady Miejskiej Oża-
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rowa Mazowieckiego, Radni Rady Miejskiej: Wiceprze-
wodniczący Lech Toruszewski, Zbigniew Szelenbaum 
(także jako Vice-Prezes Fundacji „Nasz Macierzysz”) i Jan 
Mikołajczyk, Radny Rady PWZ Leszek Tokarczyk, Prezes 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Jacek 
Królikowski, Prezes Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kam-
pinosem” Paweł Białecki, Zastępca Dyrektora Domu Kul-
tury „Uśmiech” Małgorzata Wdowiak, prawnuczka Re-
icherów Dorota Woyke-Polec, a także przedstawiciele 
mediów – TV Stansat i dwutygodnik „Mocne Strony”. Bar-
dzo cieszy nas także fakt, że wystawę odwiedzili miesz-
kańcy naszego miasta, odnajdujący na zdjęciach swoich 
bliskich lub bliskie sercu miejsca. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim za tak liczne przybycie, a także za miłe słowa 
skierowane do organizatorów projektu. 
 Wystawa prezentowana będzie w siedzibie Bibliote-
ki przy ul. Szkolnej 2 do 28 lutego 2023 roku, a dzięki 
wsparciu finansowemu Gminy Ożarów Mazowiecki, 
dostępna będzie także szerszej publiczności. Wystawę 
uliczną będzie można oglądać do 28 lutego 2023 roku. 
Po tym terminie organizatorzy planują zaprezentowa-
nie jej w kilku innych lokalizacjach na terenie gminy 
Ożarów Mazowiecki. 
 Otwarcie obu wystaw kończy etap realizacji projek-
tu finansowanego ze środków unijnych. Nie wyczerpuje 
jednak podjętego tematu. Biblioteka Publiczna w Ożaro-

wie Mazowieckim, która od dłuższego czasu gromadzi 
zbiory specjalne do powstającego działu regionalne-
go, i Stowarzyszenie Historyczne Wirtualne Muzeum 
Ożarów Mazowiecki nadal zbierają pamiątki, zdjęcia, 
artefakty – wszystko, co może posłużyć organizacji ko-
lejnej, równie ciekawej, wystawy regionalnej. Jeszcze 
nie wiemy czy będzie to Spacer nr 2. Być może poku-
simy się o historię innej ulicy, bądź dzielnicy Ożarowa 
lub skupimy się na wybranych, istotnych dla naszego 
miasta i gminy, tematach. Może przedstawimy bliżej 
którąś z historycznych postaci. Wszystko zależy od ma-
teriałów (fotografii, druków ulotnych, pamiątek i innych 
historycznych przedmiotów) użyczonych lub podaro-
wanych nam przez osoby zainteresowane dokumento-
waniem i popularyzacją historii naszego regionu, który-
mi, mamy nadzieję, zechcą się z nami podzielić.
 Więcej zdjęć z wydarzenia: http://biblioteka.ozarow
-mazowiecki.pl/ oraz https://wmom.pl/

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

“czytanie to latanie”
 7.11.2022 r. obradowała komisja powiatowego 
konkursu „czytanie to latanie”, która z 20 nadesła-
nych prac wyłoniła następujących laureatów:

i miejsce
bianka Filipowska (Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa 
Hilaris w Błoniu)

ii miejsce
nina maciejek (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców 
Warszawy w Ożarowie Maz.)

iii miejsce
martyna armusiewicz (Szkoła Podstawowa im. Wincen-
tego Pallottiego w Ożarowie Maz.)
paulina janas (Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Hilaris 
w Błoniu)
Hubert Zaborowski (Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa 
Hilaris w Błoniu)

dodatkowo przyznano 3 Wyróżnienia:
Zofia Lubańska (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Ku-
socińskiego w Ożarowie Maz.)

asia mrozek (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bie-
niewicach)
klara rembiewska (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obroń-
ców Warszawy w Ożarowie Maz.)
 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, nagro-
dzonym serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy również sponsorowi nagród firmie FLYSPOT.
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miasteczko ŚWięteGo mikoŁaJa
 4 grudnia br. ołtarzewski namiot zamienił się w miasteczko świętego mikołaja, 
gdzie można było poczuć atmosferę nadchodzących świąt. przestrzeń wypełniły ra-
dosne elfy, które zapraszały dzieci na twórcze warsztaty ozdób świątecznych oraz 
do gier i zabaw. nie zabrakło wspólnego kolędowania, do którego zaprosił Zespół 
Ludowy „Ożarowiacy” w świątecznej odsłonie. mogliśmy usłyszeć wspaniałe kolędy 
i pastorałki z towarzyszeniem muzyki, która sprawiała, że śpiewali wszyscy obecni. 
 Na kulinarną przygodę z pierniczkami zaprosiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Galimatias” z Piotrkówka Małego, które częstowały wszystkich słodkościami i wypie-
kały na miejscu pierniczki, które każdy mógł samodzielnie ozdobić i zabrać do domu.
 Atrakcją był również spektakl świąteczny, który szczególnie podobał się najmłod-
szym i pozwolił im przenieść się do zimowej krainy „Bałwanka w opałach”.
 Główny bohater tego wydarzenia czyli święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnika-
mi miał dla wszystkich dzieci słodkie prezenty. 
 Miasteczko odwiedził również burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz 
wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej - Kamilem Bednarskim, Zbigniewem Szelen-

baumem i Marią Dominiak. Jako pomocnicy świętego Mikołaja również częstowali dzieci słodkimi przysmakami.
 Organizatorami wydarzenia byli: Dom Kultury „Uśmiech” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.
 Świąteczne melodie, dzwoneczki pomocników świętego Mikołaja i głośny śmiech wszystkich dzieci tego wieczoru 
słychać było jeszcze długo.
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oGólnopolski pleBiscyt edukacyJny 2022 - nauczyciel roku
 W tegorocznej edycji plebiscytu, 
tytuł nauczyciela roku w powiecie 
warszawskim zachodnim, zdobyła 
pani magdalena łempicka-Ćwiek. 
 ruszyła kolejna edycja najwięk-
szego w polsce plebiscytu edukacyj-
nego, organizowanego przez pol-
ska times – nauczyciel roku. 
 Celem plebiscytu jest nagrodzenie 
najbardziej charyzmatycznych i kre-
atywnych nauczycieli. Takich, którzy 
nie tylko doskonale przekazują wie-
dzę, lecz także mają umiejętność na-
wiązywania relacji, cieszą się autoryte-
tem i sympatią zarówno uczniów, jak 
i ich rodziców.
 Pani Magdalena Łempicka-Ćwiek, 
która zdobyła w powiecie tytuł Na-
uczyciela Roku, od 6 lat pracuje w Szko-
le Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz 
w Duchnicach jako nauczyciel klas 0-3, 
wychowawca świetlicy, a także prowa-
dzi w szkole warsztaty teatralne.
 Poprosiliśmy Panią Magdę, żeby opowiedziała o sobie.
magdalena łempicka-Ćwiek: Z wykształcenia jestem 
nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 
W swojej pracy staram się budować miłą i życzliwą atmosfe-
rę, tak by dzieci czuły się bezpiecznie. Uważam, że motywa-
cja wewnętrzna jest bardzo ważna w procesie uczenia się, 
dlatego w swojej pracy wprowadzam elementy pedagogiki 
Marii Montessori. 
 Bardzo bliskie jest mi także pedagogiczne podejście Ja-
nusza Korczaka, które mówi o szacunku do drugiego czło-
wieka i do dziecka. Szanuję jego zasady wychowania i od-
wołuję się do nich w swojej pracy. 

 Podczas zajęć z dziećmi staram 
się wprowadzać wiele doświadczeń, 
organizować wycieczki i warsztaty, 
ponieważ moim zdaniem, dzieci naj-
więcej uczą się przez doświadczenie. 
Pracuję z dziećmi w twórczy i kre-
atywny sposób, a pedagogika zaba-
wy jest naszą ulubioną formą nauki.
 W pracy ważne są dla mnie re-
lacje z dziećmi i rodzicami. Szacunek, 
zaufanie i dialog to podstawa współ-
pracy. 
 co lubi pani najbardziej w pra-
cy z dziećmi?: W pracy z dziećmi naj-
bardziej lubię ich energię, szczerość 
i otwartość. Bardzo dużo się od nich 
uczę, a praca z nimi daje mi dużo ra-
dości i satysfakcji. Chciałabym, żeby 
w szkołach większy nacisk stawiany 
był na relacje, samodzielne myśle-
nie i poszukiwanie odpowiedzi, bo 
nauka jest fajna. Chciałabym, żeby 

oceny zmieniły się na informacje zwrotne, a rywalizacja na 
współpracę. Dzieci współpracując pomagają sobie, uczą się 
od siebie i mogą na siebie liczyć. Dzieciństwo to nie wyścigi, 
tam gdzie liczy się wynik, traci się z oczu człowieka. Mój syn 
opisywał szkołę swoich marzeń – „To szkoła, w której dzieci 
są szczęśliwe” - to mój plan na przyszłość:)
 Bardzo dziękuję rodzicom moich uczniów za nominację 
w tegorocznej edycji plebiscytu oraz wszystkim, którzy od-
dali na mnie swój głos.

Beata Paplińska
Szkoła Podstawowa im. W. Rutkiewicz

 w Duchnicach

 Składam serdeczne podziękowanie wszystkim tym,którzy przy-
czynili się do zorganizowania spotkania naszych najmłodszych miesz-
kańców z Józefowa ze Świętym Mikołajem. Przede wszystkim dziękuję 
sponsorom,którzy sfinansowali zakup prezentów dla naszych pociech. 
Są to: Emsur Polska Józefów oraz ZYSTAL Marcin Zyska Płochocin. Dzię-
ki Waszej wyrozumiałości oraz wielkiego i dobrego serca nasze dzieci 
mogły poczuć tę cudowną, mikołajkową magię. 
 Gorąco dziękuję również Państwu Marzenie i Piotrowi Dzionek, 
Panu Mariuszowi Lipskiemu, Pani Ewie Latosińskiej, Panu Sebastianowi 
Latek oraz Panu Markowi Pasternak. 

Bardzo, bardzo Państwu dziękuję.

 Nina Jędrzejczak
Radna Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
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 koniec listopada, to mimo upływu 20 lat, wciąż 
żywa pamięć wydarzeń w Fabryce kabli w 2002 roku. 
to właśnie w tym roku ówczesny prywatny właściciel 
Fabryki kabli, bogusław cupiał zdecydował o za-
mknięciu rentownego, mającego zamówienia, 
nowocześnie wyposażonego zakładu pracy, 
zwolnieniu około 900 pracowników (propozy-
cja pracy w zakładzie kablowym pod Szczeci-
nem była taktycznym wybiegiem), wywiezieniu 
maszyn i surowców. Wszystko zgodnie z literą 
prawa.
 Co prawda podważano zgodę UOKiK (polskiego 
urzędu antymonopolowego) na zakup przez Tele
-Fonikę B. Cupiała zadłużonego Elektrimu, w skład 
którego wchodziła Fabryka Kabli w Ożarowie, 
ale bagatelizowano fakt, że Tele-Fonika będzie mo-
nopolistą, skupiającym 90% rynku kabli w Polsce.
 Bogusław Cupiał od 2002 do 2021 roku wyka-
zywany jest na wysokich pozycjach listy najbogat-
szych Polaków, publikowanej przez „Wprost”. W 2021 
roku firma Bogusława Cupiała zajmowała 4 miejsce 
w Europie pod względem produkcji kabli.
 Fabryka w Ożarowie zapłaciła najwyższą cenę 
w tych „biznesowych” rozgrywkach. Przestała ist-
nieć a wielu pozostawiła w bardzo trudnym poło-

żeniu, zabrała zdrowie i pozostawiła w poczuciu oszuka-
nia, rozgoryczenia i wykorzystania.
 Pracownicy Fabryki Kabli w Ożarowie w kwietniu 
2002 roku rozpoczęli strajk przed bramą wjazdową do fa-

protest, 
któreGo nie zapomnimy
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bryki. Wspierani przez rodziny, sąsiadów, przyjaciół, ro-
botników z innych zakładów w Polsce, trwali 306 dni. 
Bezskutecznie.
 25 listopada 2002 roku policja i wynajęci przez wła-
ściciela ochroniarze, przeprowadzili siłową, brutalną 
pacyfikację protestujących.
 Był to też bardzo trudny czas dla nowych władz sa-
morządowych, które objęły pod koniec października 
miasto i gminę po wyborach w 2002 roku.
 Pan Kazimierz Stachurski, wybrany wówczas na 
burmistrza Ożarowa Mazowieckiego tak wspomina 
tamten czas: „26 listopada 2002 roku zapamiętałem 
dobrze jako pierwsze, dramatyczne wydarzenie świeżo 
po wyborach samorządowych. Tej nocy byliśmy wraz 
z Radą Miasta przy bramie FKO wśród protestujących 
pracowników, wobec kordonów uzbrojonej Policji 
i wynajętych ochroniarzy z firmy IMPEL”. 
 Po pacyfikacji, protest trwał jeszcze do lutego 2003 
roku. Bardzo wymowna była bożonarodzeniowa szop-
ka i wigilia przed zakładem pracy. 
 10 lat po siłowym stłumieniu strajku, w ścianę por-
tierni wmurowano pamiątkową tablicę.
 W tym roku, 20 lat po proteście pracowniczym Fa-
bryki Kabli Ożarów, pod tą tablicą rozpoczęły się uro-
czystości, na które przybyło kilkadziesiąt osób: uczest-
ników protestu, byłych pracowników Fabryki Kabli 
i zaproszonych gości. Władze sa-
morządowe reprezentował Woj-
ciech Białas – wicestarosta Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego 
oraz Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak 
- zastępca Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego. Były przemó-
wienia i wspomnienia. Złożono 
wiązanki kwiatów od: Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego, Starosty 
Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego, Zarządu Regionu Mazowsze 
NSZZ „Solidarność” i od Komitetu 
Organizacyjnego, w skład którego 
weszli: Andrzej Kuryłowicz (z po-
wodu choroby reprezentowany 
przez syna Cezarego), Karol Pac, 
Stanisław Gołębiowski, a Region 

Mazowsze NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Walde-
mar Dubiński i Grzegorz Iwanicki. 
 W miejscu gdzie przed laty była brama wjazdo-
wa do zakładu i przez dziesięć miesięcy stał namiot 
uczestników protestu, zrobiono pamiątkowe zdjęcie. 
 O godzinie 12.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego wszyscy uczestniczyli w Mszy św. celebrowanej 
przez ks. Proboszcza Zdzisława Słomkę i ks. Zbigniewa 
Kołodzieja - uczestnika wydarzeń sprzed dwudziestu 
laty, który przypomniał je w swej homilii.
 Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, zorga-
nizowanym przez władze miasta w Hotelu Lamberton 
dla gości i organizatorów jubileuszowej uroczystości
 Wśród gości znalazł się też Tomasz Gutry, legendar-
ny fotograf „Solidarności”, dziennikarz a przede wszyst-
kim świadek i kronikarz wydarzeń w FKO w 2002 roku.
 Wszystkie zdjęcia w tekście są jego autorstwa. Ob-
szerne galerie można obejrzeć na stronie Wirtualnego 
Muzeum Ożarów Mazowiecki.

Grażyna Lipska-Zaremba,
Stowarzyszenie Historyczne 

Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki
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proJekt ożaroWskieJ kartki ŚWiąteczneJ 2022

naGrodę Grand priX 
dla Wiktorii Sałacińskiej lat 12 (Praca wykonana w domu). 
Nagroda GRAND PRIX zostanie wydrukowana w formie 
Gminnej Karty Świątecznej.

i mieJsce ex aequo dla:
mai chrapa lat 8 (Praca wykonana w domu)
Wiktorii kalbarczyk lat 7 (Praca wykonana w domu)
kornelii kowalskiej lat 9 (Praca wykonana w domu)

ii mieJsce ex aequo dla:
mikołaja bachewicza lat 5 (Praca wykonana w domu)
nikoli kędzierskiej lat 11 (Praca wykonana w domu)
alicji tabaka lat 5 (Praca wykonana w domu)

iii mieJsce ex aequo dla:
blanki kempskiej lat 9 (Praca wykonana w domu)
kamila miedzińskiego lat 8 (Praca wykonana w domu)
Wiktorii ładniak lat 10 (Szkoła Podstawowa w Płochocinie)

nagrodę specjalną Burmistrza
ożarowa mazowieckiego

dla Zofii bogdanowicz lat 7 (Praca wykonana w domu)
nagrodę specjalną dyrektora 

domu kultury „uśmiech” 
dla antoniny Lubańskiej lat 12 (Szkoła Podstawowa 
w Płochocinie).
 Jury przyznało również 13 wyróżnień specjalnych oraz 
67 wyróżnień.
 Szczegółowa lista wyróżnień dostępna jest na stronie 
www.dkusmiech.eu oraz na FB Domu Kultury „Uśmiech”.
 Gratulujemy młodym artystom i zapraszamy do udziału 
w kolejnej edycji konkursu za rok.
 Marzena Kałużny

Dom Kultury „Uśmiech”

 już po raz XViii odbył się organizowany przez dom kultury „uśmiech ” pod patronatem burmistrza Ożarowa mazo-
wieckiego konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów mazowiecki pt.„ mój projekt ożarowskiej kartki 
świątecznej” boże narodzenie 2022.
 konkurs jak co roku cieszył się dużą popularnością. na konkurs wpłynęło 401 prac (w tym 38 prac nieregulaminowych) 
ze szkół, przedszkoli, domu kultury „uśmiech” oraz od młodych mieszkańców z terenu gminy Ożarów mazowiecki.
 Biorąc pod uwagę takie kryteria oceny jak: artystyczny wyraz pracy, kompozycja, samodzielność wykonania, oryginal-
ność podejścia do tematu oraz merytoryczną zgodność z te-
matyką konkursu ujętą w regulaminie konkursu, jury przy-
znało następujące nagrody:
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    20 listopada 2022, w Filii Domu Kultury „Uśmiech’’ w Jó-
zefowie, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
pt. „Kolory Jesieni”. Konkurs cieszył się dużym zaintereso-
waniem, o czym świadczyła ilość zgłoszonych prac. Dzieła 
były bardzo zróżnicowane, chociażby ze względu na kate-
gorie wiekowe. Najmłodszy uczestnik miał 5 lat, najstarszy 
90 lat. Oceniana była pomysłowość, dobór środków i tech-
nika wykonania, kompozycja, kolorystyka oraz samodziel-

ność.  Wszystkie prace były niepowtarzalne i stworzyły wy-
jątkowy jesienny klimat podczas wernisażu.
 Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dzięku-
jemy za poświęcony czas, zaangażowanie i zachęcamy 
do brania udziału w kolejnych wydarzeniach.

Katarzyna Cyniak-Górnecka
Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie

kolory Jesieni

Kolejny świąteczny numer
oddajemy w Państwa ręce… 

mamy nadzieję, że po wszystkich 
świątecznych przygotowaniach

znajdą Państwo chwilę, 
aby spędzić ją z Informatorem Ożarowskim.

Życzymy świąt Bożego Narodzenia 
w duchu radości, miłości i pokoju. 

Niech ten czas doda nam nadziei oraz siły 
do pokonywania trudności. 

Cieszmy się zdrowiem i pomyślnością
w 2023 roku.

 Redakcja Informatora Ożarowskiego
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Gminny kalendarz wyda-
rzeń dostępny jest na stronie 
www.ozarow-mazowiecki.
pl Uzupełniamy go systema-
tycznie o  różne informacje 
dotyczące imprez kultural-
nych, sportowych, projektów 

edukacyjnych oraz społecznych. Organizatorów 
tego typu imprez zaplanowanych na terenie gmi-
ny w 2023 roku zachęcam do przesyłania informa-
cji na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.
pl, w celu zamieszczenia w Kalendarzu wydarzeń.

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
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kalendarium domu kultury „uśmiech”
stycZeŃ 2023

dom kultury ,,uśmiech”
w ożarowie maZowieckim

 ▶ 6 stycznia (piątek), godz. 18.30 - Koncert Noworocz-
ny, który odbędzie się w Sali Bankietowej Hotelu Mazur-
kas w Ożarowie Mazowieckim,

 ▶ 15 stycznia (niedziela), godz. 16.00 - w Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego odbędzie się koncert kolęd 
w wykonaniu Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” z towa-
rzyszeniem kapeli ludowej,

 ▶ 22 stycznia (niedziela), godz. 12.00 - z okazji Dnia 
Babci i Dziadka - Happy Dance Studio zaprasza na pokaz 
taneczny w wykonaniu dzieci i młodzieży,

 ▶ 22 stycznia (niedziela), godz. 12.00 - w Kościele Św. 
Wojciecha BM w Płochocinie odbędzie się koncert kolęd 
w wykonaniu Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” z towa-
rzyszeniem kapeli ludowej,

 ▶ 22 stycznia (niedziela), godz. 15.00 - zapraszamy 
na  III Rodzinny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, 
kolęda…”,

 ▶ 29 stycznia (niedziela) - odbędzie się XXXI Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

centrum inicJatyw społecZnych
„prZy parku”,

 Od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 17.00 wy-
rabiamy spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską 
(Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów 
Mazowiecki. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu 
Miejskiego Ożarowa Mazowieckiego.

 ▶ 10 stycznia (wtorek), godz. 17.30 - zapraszamy na 
warsztaty dla kobiet prowadzone przez Gabrielę Dmow-
ską pt. „Asertywność. Asertywność nie jest  TYLKO sztuką 
mówienia NIE!”,

 ▶ 14 stycznia (sobota), godz. 9.00-12.00 - odbędzie 
się spotkanie Klubu Gier Bitewnych,

 ▶ 14 stycznia (sobota), godz. 13.00-15.00 - Green 
Spot. Zapraszamy na wymiankę roślin doniczkowych.

Filia domu kultury uśmiech 
w JóZeFowie

 ▶ 15 stycznia (niedziela), godz. 11.00 - odbędą się zaję-
cia ,,Zdrowy kręgosłup” dla dzieci w wieku przedszkolnym, 

 ▶ 22 stycznia (niedziela), godz. 11.00 - zapraszamy 
na Dzień Babci i Dziadka w filii Domu Kultury w Józefowie. 

Filia domu kultury uśmiech
w BronisZach

 ▶ 21 stycznia (sobota), godz. 15.00 - występ dzieci 
z Przedszkola w Broniszach z okazji obchodów Dnia Babci 
i Dziadka, następnie wspólne kolędowanie mieszkańców 
Bronisz i okolic. Wstęp wolny.
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dom kultury ,,uśmiech”

w ożarowie maZowieckim

13 listopada - spektakl teatralny dla dzieci „W 7 dni 
dookoła bajek” w wykonaniu Teatru TAK w ramach Sta-
cja Kultura (współfinansowane ze środków Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego).

 ▶ 13 listopada - koncert patriotyczny Chóru Kame-
ralnego Ab Imo Pectore w Domu Seniora Villa Harmo-
nia w Pruszkowie.

 ▶ 19 listopada - bezpłatne warsztaty - „I Ty możesz 
wystąpić na scenie” w ramach Konkursu „Muzyczny 
Smok”. 

 ▶ 26 listopada - wieczorek taneczny dla Seniorów. 
 ▶ 27 listopada - udział w Koncercie Galowym „Mu-

zyczny Smok 2022”.
 ▶ 4 grudnia - Miasteczko Świętego Mikołaja. W pro-

gramie: spotkanie ze Świętym Mikołajem, kolędowa-
nie z Zespołem Ludowym „Ożarowiacy”, spektakl pt. 
„Bałwanek w opałach” oraz świąteczne zabawy i arty-
styczne warsztaty dla dzieci

centrum inicJatyw społecZnych „prZy parku” 
 ▶ 19 listopada - spotkanie Klubu Gier Bitewnych.
 ▶ 19 listopada - Green Spot. Wymiana roślin doniczko-

wych.
 ▶ 2 grudnia - wykład OUTW „Autostopem po Gruzji” 

prowadzony przez Michała Szulima.

Filia domu kultury uśmiech w BronisZach
 ▶ 11 listopada - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Po-

wstańców (teren parku w Broniszach), a następnie kon-
cert patriotyczny. Pieśni wykonali artyści: A. Grabowska-
Nadwodna i K. Ciupiński-Świątek oraz Zespół Ludowy 
„Ożarowiacy”.

 Filia domu kultury uśmiech w JóZeFowie
 ▶ 20 listopada - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

pt.,, Kolory Jesieni’’ i wernisaż wszystkich konkursowych 
prac.

 ▶ 27 listopada - zajęcia ,,Zdrowy kręgosłup” dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, które poprzez zabawę wykonują 
ćwiczenia wzmacniające kręgosłup i wyrabiają właściwą 
postawę.

Informujemy, że archiwalne numery 
Miesięcznika Miasta i Gminy inFormator ożarowski 

mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy: 

www.ozarow-mazowiecki.pl/media-lokalne/
informator-ozarowski-120

Zamówienia puBlicZne
podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą:  PPUH „OKNO-BUD” Krzysztof Biało-
brzeski z siedzibą w Sochaczewie na budowę budynku 
świetlicy, dz. nr ew. 121/1, Gmina ożarów mazowiecki 
- za cenę ofertową brutto: 2.350.000,00 zł

 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1) Lider: PRI INS-
BUD-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, 2) Partner: 
INSBUD Stanisław Bystrzycki z siedzibą w Pruszkowie na 
powtórzenie podobnych robót budowlanych do umo-
wy nr rZp.272.18.24.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., 
polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości konotopa, gmina ożarów mazowiec-
ki - za cenę ofertową brutto: 1.015.412,06 zł

oGłosZono-wsZcZęto postępowania 
o udZielenie Zamówienia puBlicZneGo na:

 ▶ dowóz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 
dzieci obywatelstwa ukraińskiego zamieszkujących na 
terenie gminy w celu realizacji obowiązku szkolnego 
do następujących Szkół Podstawowych: Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Obrońców Warszawy, Szkoła Podstawowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach, Szkoła 

Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach, Szkoła 
Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie,

 ▶ powtórzenie podobnych usług do umowy 
RZP.272.30.46.2021 z dnia 02.11.2021 r. polegających na 
wykonaniu koncepcji a następnie dokumentacji tech-
nicznej wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na 
budowę dla elementów zamówienia dla których w/w de-
cyzje administracyjne są wymagane przepisami prawa 
dla „Projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Jawczyce etap I,

 ▶ projekt i przebudowa skrzyżowania drogi krajowej 
Nr 92 z drogami gminnymi ul. Zamoyskiego, Cicha, i Ka-
pucka w  Ożarowie Mazowieckim,

 ▶ powtórzenie podobnych robót budowlanych do umo-
wy RZP.272.1.6.2022 z dnia 17.03.2022 r. polegających na 
remoncie cząstkowym nawierzchni asfaltowych dróg 
gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

 ▶ powtórzenie podobnych robót budowlanych do umo-
wy RZP.272.32.33.2021 z dnia 27.08.2021 r. polegających 
na wykonaniu projektu i budowie zewnętrznego szybu 
dźwigu osobowego wraz z infrastrukturą do obsługi bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Umiastowska 
68 w Umiastowie.
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 ▶ uchwała nr lX/545/22 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ uchwała nr lX/546/22 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

 ▶ uchwała nr lX/547/22 w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki na rok 2023.

 ▶ uchwała nr lX/548/22 w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obli-
czania podatku rolnego na 2023 rok.

 ▶ uchwała nr lX/549/22 w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków transportowych na te-
renie Gminy Ożarów Mazowiecki.

 ▶ uchwała nr lX/550/22 zmieniająca uchwałę w spra-
wie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na 
lata 2018 – 2022”.

 ▶ Uchwała nr lX/551/22 zmieniająca uchwałę w spra-
wie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego 

pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Ożarowie Ma-
zowieckim w celu przekształcenia w jednostkę budże-
tową o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Ożarowie 
Mazowieckim i nadania nowej jednostce Statutu.

 ▶ uchwała nr lX/552/22 w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026 
dla Gminy Ożarów Mazowiecki.

 ▶ uchwała nr lX/553/22 w sprawie uchwalenia pro-
gramu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organi-
zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.

 ▶ uchwała nr lX/554/22 w sprawie przyjęcia Progra-
mu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przy-
gotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka 
– zajęcia w szkole rodzenia.

 ▶ uchwała nr lX/555/22 w sprawie nadania nazwy 
parkowi w Broniszach.

 ▶ uchwała nr lX/556/22 w sprawie rozpatrzenia pe-
tycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Miej-
skiej.

uchwały podjęte na lX sesji rady miejskiej
w ożarowie mazowieckim w dniu 17 listopada 2022 r.
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 ▶ uchwała nr lXi/557/22 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ uchwała nr lXi/558/22 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

 ▶ uchwała nr lXi/559/22 w sprawie rozpatrzenia pe-
tycji w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego.

 ▶ uchwała nr lXi/560/22 w sprawie likwidacji dotacji 
celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących 
żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych 
opiekunów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

 ▶ uchwała nr lXi/561/22 w sprawie likwidacji jed-
nostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Ożarowie 
Mazowieckim.

 ▶ uchwała nr lXi/562/22 w sprawie wprowadzenia 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki programu „Oża-
rowski bon żłobkowy”.

 ▶ uchwała nr lXi/563/22 w sprawie ustalenia stawki 
za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustale-
nia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 
do placówek oświatowych.

 ▶ uchwała nr lXi/564/22 zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Oża-
rów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2022 roku.

 ▶ uchwała nr lXi/565/22 w sprawie przekazania 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warsza-
wie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr 
L/473/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
24 marca 2022 r.

 ▶ uchwała nr lXi/566/22 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części 
miejscowości Józefów.

 ▶ uchwała nr lXi/567/22 w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.

 ▶ uchwała nr lXi/568/22 zmieniająca uchwałę w spra-
wie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki 
na lata 2018 – 2022”.

 ▶ uchwała nr lXi/569/22 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie 
Mazowieckim.

uchwały rady miejskiej
dostępne są pod adresami:

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98, http://prawo-
miejscowe.pl/institution/18274 

oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2
(pokój nr 108)

uchwały podjęte na lXi sesji rady miejskiej
w ożarowie mazowieckim w dniu  8 grudnia 2022 r.
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Staropolski rosół z perliczki z suszonymi 
podgrzybkami i domowym makaronem

Z przepiśnika 
pana domu

rosół: 
 ▶ 1 cała perliczka lub 2 korpusy ze skrzydełkami 
 ▶ 3 marchewki
 ▶ 1 duża pietruszka
 ▶ 1/2 selera
 ▶ 1 duża cebula
 ▶ 6 suszonych podgrzybków
 ▶ 2-3 gałązki lubczyku
 ▶ ½ główki średniej wielkości kapusty włoskiej,
 ▶ sól, pieprz prawdziwy, ziele angielskie, liść laurowy

makaron: 
 ▶ 2 szklanki mąki pszennej
 ▶ 4 jajka
 ▶ 2-4 łyżki ciepłej wody
 ▶ 1 łyżka oleju 
 ▶ 1 łyżeczka soli

przygotowanie:
  Mięso namoczyć w wodzie (ok. 2 godzin), opłukać, 
przełożyć do garnka, zalać około 5 litrami wody i zagoto-
wać. Zmniejszyć ogień i zszumować. Dodać przyprawy: sól, 
pieprz, ziele angielskie i liść laurowy. Marchew, pietruszkę, 
seler obrać, umyć i pokroić na dowolnej wielkości kawałki, 
cebulę „przypalić” nad płomieniem– warzywa (oprócz ka-
pusty) dodać do mięsa. Dołożyć również suszone grzyby 
i lubczyk.
 Całość gotować pod przykryciem na jak najmniejszym 
ogniu około 1,5 godziny.
 W osobnym garnku zagotować lekko osoloną wodę 
i obgotować w niej krótko (ok. 10 min) podzieloną 
na mniejsze kawałki kapustę. Wyjąć na sito aby obciekła.
 Pod koniec gotowania do rosołu dodać wcześniej ob-
gotowaną kapustę. Całość gotować jeszcze przez około 
15 minut bez przykrycia. W trakcie gotowania rosołu przy-
gotowujemy makaron. Mąkę przesiać na stolnicę i wbić jaj-
ka. Dodać sól, wodę oraz olej. Wyrobić ciasto na gładko, aż 
przestanie się kleić do rąk. Przykryć ściereczką i odłożyć na 
pół godziny. Podzielić ciasto na cztery części i rozwałkować 
na grubość 1-2 mm, podsypując 
mąką. Płat pokroić na paski szero-
kości 5-6 cm. Podzielić każdy na po-
łowę i kłaść jeden na drugi. Pociąć 
w cienkie paski. Taki makaron moż-
na gotować, zamrozić lub wysuszyć 
i przechowywać w papierowych 
torebkach przez okres 2-3 tygodni. 
Do osolonej, wrzącej wody wrzucić 
makaron i od wypłynięcia gotować 
dwie minuty. Odcedzić i przelać 
zimną wodą.
 Gotowy makaron przekładamy 
do bulionówek, zalewamy gorącym 
dobrze doprawionym rosołem i ob-
sypujemy świeżą natką pietruszki. 

k
ą

cik
 k

u
lin

a
rn

y

składniki
 ▶ 300 g fileta z sandacza
 ▶ 200 g masła
 ▶ cytryna
 ▶ 50 g zielonych oliwek
 ▶ 50 g czarnych oliwek
 ▶ sól, pieprz
 ▶ 150 ml kwaśnej śmietany
 ▶ 2 kg ziemniaków
 ▶ Pęczek kopru
 ▶ Biała cebula
 ▶ 2 ząbki czosnku
 ▶ Smalec do smażenia 

przygotowanie:
 Sandacza dzielimy na porcje, doprawiamy solą i pie-
przem, w rondlu rozgrzewamy masło, do którego doda-
jemy skórkę otartą z cytryn oraz łodygi odcięte z kopru 
i zagotowujemy, za pomocą łyżki zdejmujemy pianę po-
wstałą na maśle. W naczyniu żaroodpornym dno wykła-
damy plastrami cytryny, układamy na nich sandacza, tak 
ułożoną rybę zalewamy gorącym masłem i wkładamy 
do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na ok 10-15min 
w zależności od wielkości kawałków ryby. W tym czasie 
obrane ziemniaki kroimy w cienkie plastry, na patelni 
rozgrzewamy łyżkę smalcu, na którym smażymy talarki, 
mieszamy delikatnie i nie często żeby się przysmażyły 
ale nie połamały. Gdy są rumiane i gotowe doprawiamy 
do smaku solą, pieprzem oraz dużą ilością kopru. Goto-
we talarki i rybę układamy na talerzu, rybę wykańczamy 
skrapiając sokiem z cytryny a na talarki kładziemy łyżkę 
kwaśnej śmietany.   

Smacznego

Sandacz pieczony w maśle z cytryną i oliwkami 
podany z Talarkami z patelni
z koprem i kwaśną śmietaną
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 Warto przypomnieć, że decyzja o powiększeniu rodziny o zwierzaka powinna być przemyślana, przedys-
kutowana i podjęta wspólnie przez wszystkich domowników, w związku z czym na prezent nie wybierajmy 
żywego stworzenia. Pamiętajmy, że nie jest to zabawka na miesiące, a odpowiedzialność na lata.
 Jeśli masz taką możliwość – nie kupuj, adoptuj. 
W schroniskach, fundacjach oraz współpracujących 
z nimi Domach Tymczasowych jest dużo zwierząt 

w różnym 
wieku, któ-
re z pewno-
ścią okażą 
Ci tyle samo 
miłości co 
z w i e r z a k 
z a k u p i o n y 
z hodowli.
 D wie 
m ł o d z i u t -
kie koteczki 
z Korfante-
go czekają na swój dom. Na razie są na tzw „tymczasie”.
Chcesz zostać Domem Tymczasowym? Zadzwoń 604 666 643
 Jeśli chcesz dołożyć cegiełkę do naszej działalności, zachę-
camy do wpłaty nawet drobnej kwoty na konto Fundacji 
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 Odpalanie petard i fajerwerków w noc sylwestrową - dla nas chwi-
la beztroskiej zabawy - to wyrok dla bardzo wielu zwierząt. 
 Zwierzęta mają dużo lepszy słuch niż człowiek, więc odczuwają 
te wystrzały o wiele bardziej niż my. Nie wiedzą, że to taka nowa 
tradycja i że za chwilę się skończy. Reagują więc paniczną ucieczką, 
próbując się ukryć, biegną na oślep, byle dalej. Wiele z nich wpada 
pod samochody na pobliskich drogach.
 Ta panika dosięga nie tylko zwierzęta domowe. Cierpią także 
ptaki, sarny, dziki, zające, jelenie w lasach, parkach, ogrodach zoo-
logicznych, schroniskach. Mieszkające tam zwierzęta nie mają dokąd 
uciec, miotają się w potrzasku, Nietoperze gwałtownie wybudzone 
z zimowej hibernacji - nie przeżyją szalonego lotu w zimowy chłód. 
Przerażone ptaki lecąc na oślep rozbijają się o budynki.

Bądź odpowiedzialny! nie strzelaj!
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nie kupuj, adoptuj!



„Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej”
Konkurs plastyczny

Maja Chrapa lat 8 Wiktoria Kalbarczyk lat 7   

Alicja Tabaka lat 5   Jakub Banaszkiewicz lat 10   Kornelia Kowalska lat 9   

Mikołaj Bachewicz lat 5   Hanna Lubańska lat 9   




