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Maria Góra lat 9 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim,
laureatka Grand Prix w konkursie „Mój Projekt Ożarowskiej Kartki Świątecznej” – Boże Narodzenie 2015



W niedzielne popołudnie 13 grudnia 2015 w odbyło 
się uroczyste ogłoszenie wyników w konkursie plastycz-
nym dla dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów Mazowiecki 
pt.: „Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej” Boże 
Narodzenie 2015.

Na konkurs wpłynęło 358 prac ze szkół, przedszko-
li, Domu Kultury „Uśmiech” oraz mieszkańców z terenu 
gminy Ożarów Mazowiecki. 

Jury biorąc pod uwagę takie 
kryteria oceny jak: artystyczny wy-
raz pracy, kompozycja, samodziel-
ność wykonania, oryginalność 
podejścia do tematu oraz meryto-
ryczną zgodność z tematyką kon-
kursu ujętą w regulaminie konkur-
su, przyznało:
  NAGRODĘ GRAND PRIX dla Ma-
rii Góry lat 9 ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.

  I MIEJSCE dla Wiktorii Golenko lat 9,5 praca wykona-
na w domu.

  II MIEJSCE dla:
 •  Celiny Nowakowskiej lat 5 z Przedszkola nr 1w Oża-

rowie Mazowieckim oraz 
 •  Kariny Uszyńskiej lat 9,5 z Dom Kultury „Uśmiech” 

w Ożarowie Mazowieckim.
  III MIEJSCE dla :
 •  Pauliny Kozdrowickiej lat 7 praca wykonana w do-

mu,

Wernisaż Ożarowskiej kartki świątecznej

•  Karoliny Chmielniak lat 8 ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim oraz 

•  Kacper Kozłowski lat 8 ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim.

Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech” przyznał nagrodę spe-
cjalną dla Natalii Dragan lat 8 ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.
Wyróżniono 131 prac.
Nagroda GRAND PRIX została wydrukowana w formie 
Gminnej Karty Świątecznej.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych 
twórczych sukcesów.

Instruktor Marzena Kałużna

ki

Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek

oraz wszelkiej pomyślności
 i sukcesów w nadchodzącym 

roku 2016 
życzą

              Paweł Kanclerz                            Andrzej Cichal
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego                        Przewodniczący Rady Miejskiej



Szanowni Państwo,
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i dobiegający 
końca 2015 rok stanowią doskonałą okazję do podsumo-
wań i refleksji dotyczących naszej gminnej wspólnoty. 
Kończący się rok to przede wszystkim czas kolejnych, 
poważnych inwestycji oświatowych. Błyskawicznie, dzięki 
zaangażowaniu pracowników tutejszego urzędu i determi-
nacji generalnego wykonawcy zbudowano i oddano do użyt-
kowania nowe przedszkole na os. Mickiewicza. Uczęszcza 
tam setka Państwa pociech. Rozbudowano też przedszko-
le w Józefowie, a w Duchnicach sprawnie postępuje budo-
wa nowej szkoły podstawowej, której oddanie planowane 
jest we wrześniu przyszłego roku. To oczywiście nie koniec 
inwestycji w infrastrukturę oświatowo-społeczną, o czym 
świadczą znaczne kwoty na te cele proponowane w projek-
cie budżetu na rok przyszły. 
Z początkiem listopada oddano do użytkowania nowy bu-
dynek komunalny w Ożarowie Maz., a kolejny taki obiekt 
powstaje w Wolicy. W trakcie licznych spotkań z mieszkań-
cami często padają postulaty i pomysły zmodyfikowania 
gminnej polityki mieszkaniowej i rozszerzenie oferty o sze-
roko rozumiane budownictwo czynszowe. W mojej ocenie 
to bardzo dobre rozwiązanie, warte szczegółowej analizy
i wdrożenia w życie. Rok 2015 to oczywiście kontynuacja 
inwestycji drogowych. Zakończono budowę ul. Wiejskiej 
i Szkolnej na ożarowskiej Zientarówce, wybudowano ul. 
Konwaliową na os. Mickiewicza oraz rozpoczęto budowę 
ul. Sowińskiego w Ołtarzewie. Jednocześnie powstały na-
kładki na części ul. Pogodnej w Piotrkówku Małym oraz ul. 
Kwiatowej w Broniszach.
Dzięki pozyskaniu istotnych środków zewnętrznych w tym 
pochodzących z programów unijnych, wykonano liczne in-
westycje m.in., z zakresu gospodarki wodno- ściekowej, 
ale też inwestowano w infrastrukturę społeczną. O szcze-
gółach naszej aktywności w tym zakresie będą mogli Pań-
stwo przeczytać wewnątrz numeru.
Gminna rzeczywistość to oczywiście nie tylko szeroko 
rozumiane zadania inwestycyjne, dlatego z ogromną sa-
tysfakcją przyjmuję coraz większe zainteresowanie organi-
zacji społecznych, stowarzyszeń i klubów sportowych dzia-
łalnością Ożarowskiego Centrum Inicjatyw Społecznych. 
Mnogość pomysłów i zapał z jakim są realizowane budzi 
najwyższy szacunek i uznanie. W tym miejscu nie sposób 
nie wspomnieć o Uniwersytecie Trzeciego Wieku uhonoro-
wanym w bieżącym roku sztandarem. UTW liczy blisko 150 
członków i wciąż się powiększa.
Warto dodać, że mijający rok to liczne sukcesy naszych 
gminnych zespołów artystycznych. Zarówno chór Ab Imo 
Pectore jak i zespół folklorystyczny Ożarowiacy reprezento-
wały naszą gminę we współzawodnictwie podczas konkur-
sów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym zajmu-
jąc czołowe lokaty. 
Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć ożarowskich 
sportowców, ale należy zwrócić uwagę, że poza sukcesa-
mi w sportach indywidualnych takich jak pływanie i szeroko 
rozumiane sporty walki dużo radości swoim fanom przyspa-

rzają seniorzy Ożarowianki, którzy znajdują się w ścisłej czo-
łówce IV ligowych zmagań z dużą szansą na awans. Cieszą 
też sukcesy grup młodzieżowych m.in. z UKS Ołtarzew.
Świąteczno-Noworoczny czas to doskonała okazja nie tylko 
do podsumowań, ale też podziękowań. W imieniu własnym 
i moich współpracowników składam serdeczne podzięko-
wania radnym Rady Miejskiej z Panem Przewodniczącym 
Andrzejem Cichalem na czele za merytoryczną i stabilną 
współpracę oraz otwartość i konsekwencję w działaniu. 
Dziękuję Paniom i Panom Sołtysom oraz Przewodniczącym 
Zarządów Osiedli za ich determinację i oddanie sprawom 
publicznym oraz liczne pomysły, które wspólnie staramy 
się wprowadzać w życie. Dziękuję również pracownikom 
Urzędu Miejskiego, podległych jednostek organizacyjnych 
oraz placówek oświatowych za ich rzetelną pracę na rzecz 
mieszkańców. 

Szanowni Państwo,
Czuję się niezwykle wyróżniony i zaszczycony pełnieniem 
z Waszego wyboru funkcji burmistrza Ożarowa Mazowie-
ckiego. Z wielką radością obserwuję jak dzień po dniu 
na naszych oczach powstaje prawdziwa wspólnota ludzi 
troszczących się o swoje otoczenie i siebie nawzajem. Lu-
dzi znajdujących chwilę na wzajemną życzliwość i pomoc 
potrzebującym. To niezwykłe doznanie patrzeć jak przeni-
kają się doświadczenie „starych ożarowiaków” z energią 
nowych mieszkańców. Stajemy się czymś dużo ważniej-
szym niż tylko kilkunastotysięcznym zbiorowiskiem ludzi 
przypadkowo zgromadzonych w jednym miejscu i czasie. 
Na naszych oczach i to dzięki Wam tworzy się rzeczywista, 
a nie deklarowana Wspólnota.
Wspólnota nie oznacza jednomyślności, bo mamy prawo 
inaczej wyrażać naszą troskę o dobro wspólne. Różnorod-
ność poglądów i postaw, odmienność światopoglądowa 
wcale nie muszą być barierą w naszych wzajemnych re-
lacjach. Przy zachowaniu wzajemnego szacunku twórcza 
dyskusja i działanie w oczywisty sposób sprzyja i wspie-
ra nasz rozwój zarówno w kategoriach społecznych, jak
i gospodarczych. Spotykając się z przedstawicielami wie-
lu środowisk i profesji takiego stanu rzeczy doświadczam. 
Rzeczowość mieszkańców, słuszne uwagi, klarowne sta-
nowiska w wielu kwestiach bardzo ułatwiają mi podejmo-
wanie decyzji, które mają służyć rozwojowi naszej Gminy. 
Za to wszystko jeszcze raz szczerze dziękuję.

Szanowni Państwo,
Składam Państwu serdeczne życzenia spokojnych, peł-
nych radości, nadziei i refleksji Świąt Bożego Narodze-
nia. Świat spędzonych wśród najbliższych w prawdziwie 
rodzinnej atmosferze. Świąt pozwalających zapomnieć 
o codziennych troskach i kłopotach i przywracających 
uśmiech na twarzy.
Życzę również wszystkim mieszkańcom naszej Gminy 
dobrego, obfitego i radosnego Nowego Roku.

Z poważaniem 
Paweł Kanclerz



4 Informator Ożarowski 10/53 2015

Z PRACY BURMISTRZA

1.  Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej ścieżek rowerowych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki w ramach zintegrowanych inwestycji tery-
torialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

znak postępowania: RZP.271.45.2015

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 W listopadzie - Mazowiecki Kurator Oświaty zwró-
cił się do dyrektorów szkół i placówek o podjęcie dzia-
łań profilaktycznych przeciwko zażywaniu dopalaczy 
przez młodych ludzi. W Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie odbyły się:

• szkolenie rady pedagogicznej „Dopalacze w pi-
gułce – wczesne rozpoznawanie i interwencja, czyli co 
może zrobić Szkoła?” 

• warsztaty dla uczniów klas VIa, VIb, VIc,
• warsztaty dla rodziców.
 20 listopada w Szkole Podstawowej im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie odbył się I etap konkursu ma-
tematycznego „Mały Pitagoras”. 

 W dniach 24, 25, 26 listopada dzieci z Przed-
szkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 
brały udział w wycieczce do Ogrodu Botaniczego Pol-
skiej Akademii Nauk w Powsinie. Przewodnik zapo-
znał dzieci z wieloma egzotycznymi roślinami. Przed-
szkolaki z ciekawością obserwowały i podziwiały 
świat przyrody. 

 24 listopada w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się koncert muzyczny 
pt. „Koty, ślimaki i inne historie” w wykonaniu muzy-
ków z Filharmonii Narodowej z Warszawy.

 26 listopada uczniowie klas V-VI Szkoły Podsta-
wowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święciach 
brali udział w wycieczce do Warszawy, podczas której 
zwiedzali Muzeum Walki i Męczeństwa. 

 27 listopada w Domu Kultury „Kolorowa” w War-
szawie, odbył się koncert laureatów XIII Mazowieckiego 
Przeglądu Recytatorskiego Jednego Poety. W tym roku 
uczestnicy recytowali utwory Władysława Broniewskie-
go. Konkurs składał się z kilku etapów. Przesłuchano 
ponad 240 uczestników z całego województwa mazo-
wieckiego. Do drugiego etapu zakwalifikowały się trzy 
uczennice Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim: 
• Wiktoria Zdral uczennica klasy Vd, 
• Julia Zając uczennica klasy Va
• Basia Majewska uczennica klasy IIIf. 

OŚWIATA

 budowę budynku Gminnego Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego
w Ożarowie Mazowieckim (postępowanie powtó-
rzone)

znak postępowania: RZP.271.44.2015

Szanowni mieszkańcy!
Informujemy, że Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonało 

modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla Miasta i Gminy Ożarów Mazowie-
cki.

W wyniku przeprowadzonych czynności wykazano m.in. zmiany sposobu użyt-
kowania części gruntów oraz nowe budynki i obiekty, których wcześniej nie zgło-
szono do opodatkowania.

Uwaga! Modernizacja może mieć istotny wpływ na zmianę kwot płaconego przez Państwa podatku!

Zapraszamy do zapoznania się z obecną sytuacją Państwa nieruchomości.

Wszelkich informacji udziela
Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej, który mieści się w pokoju nr 2
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, Ożarów Mazowiecki
tel. 22 731-32-26, 22 731-32-24, 22 731-32-67
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 1 grudnia w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się apel, który został 
połączony z prezentacją obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Praw Dziecka. Apel odbył się w ramach 
projektu: „Radosne dziecko w bezpiecznej szkole” 
realizowanego w ogólnopolskim programie certyfi-
kowania placówek realizujących standardy ochrony 
dzieci przed przemocą. Projekt został zainauguro-
wany w marcu tego roku w ramach Rządowego pro-
gramu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”.

 2 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim brali 
udział w Ogólnopolskich Młodzieżowych Zawodach Pły-
wackich o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. 
Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.

 2 grudnia uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowie-
ckim brali udział w warsztatach malowania bombek. 
Uczniowie poznali historię i etapy tworzenia ozdób 
choinkowych. Na zakończenie własnoręcznie malowali 
bombki, które będą ozdobą choinek i prezentem dla 
bliskich.

 W dniach 02.12.2015 r., 03.12.2015 r. oraz 
07.12.2015 r. w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 
zostały przeprowadzone próbne egzaminy gimnazjalne 
przygotowane przez wydawnictwo Nowa Era. Dzięki ta-
kiej diagnozie uczniowie klas trzecich, ich rodzice oraz 
nauczyciele otrzymają rzetelną wiedzę na temat przy-
gotowania młodzieży do właściwego egzaminu gimna-
zjalnego.

 4 grudnia w Przedszkolu Publicznym w Józefowie 
był obchodzony „Dzień Górnika”.

 4 grudnia w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 
zorganizowano po raz kolejny obchody Dnia Integra-
cji. Twórcom tegorocznego Dnia Integracji zależało na 
przybliżeniu dzieciom różnych rodzajów niepełnospraw-
ności.

 8 grudnia w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim rodzice przedszkolaków w ramach 
Teatru rodziców przygotowali spektakl teatralny pt. 
„Chytrolisek”.

 8 grudnia w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się apel, który został 
połączony z prezentacją „W jaki sposób nasza szkoła 
zapewnia nam bezpieczeństwo?”. Apel odbył się w ra-
mach projektu: „Radosne dziecko w bezpiecznej szko-
le” realizowanego w ogólnopolskim programie certy-
fikowania placówek realizujących standardy ochrony 
dzieci przed przemocą. Projekt został zainaugurowany 
w marcu tego roku w ramach Rządowego programu na 
lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 9 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janu-
sza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbył się 
koncert muzyczny pt. „Dworskie fanfary i inne czary”
w wykonaniu muzyków z Filharmonii Narodowej z War-
szawy.

 9 grudnia w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się próbny sprawdzian 
po VI klasie szkoły podstawowej. 

 9 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach brali 
udział w wycieczce do Warszawy. Na miejscu ucznio-
wie uczestniczyli w lekcji pt. „The last of the dragons”, 
która odbyła się w teatrze. 

 Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochoci-
nie po raz czwarty wzięło udział w akcji „Szlachetna 
Paczka”. W tym roku wspieramy samotną mamę, wy-
chowującą czworo dzieci. Nasi uczniowie, ich rodzice 
oraz pracownicy szkoły solidarnie przekazali rodzinie 
najpotrzebniejsze dla niej rzeczy: artykuły spożywcze, 
odzież i obuwie zimowe. Udało się nawet zakupić sym-
boliczne prezenty dla dzieci.

 W grudniu we wszystkich placówkach oświato-
wych na ternie Gminy Ożarów Mazowiecki odbyły się 
Mikołajki

Dom Kultury ,,Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
 22 listopada Andrzejkowy wieczorek taneczny 

dla seniorów
 23, 24, 25, 30 listopada Zajęcia programo-

we członków Uniwersytetu III Wieku – udostępnienie 
sali

 26 listopada Jubileusz 50-lecia pożycia par 
małżeńskich

 27 listopada Szkolenie dla rolników (Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego) – udostępnienie sali

 28, 29 listopada Turniej GO o puchar Burmi-
strza Ożarowa Mazowieckiego

 29 listopada Spektakl teatralny dla dzieci pt.: 
„Roszpunka” w wykonaniu Teatru Echo

 1, 2, 7, 9 grudnia  Zajęcia programowe człon-
ków Uniwersytetu III Wieku – udostępnienie sali

KULTURA
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Uchwała podjęta na XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 1 grudnia 2015 r.

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 10 grudnia 2015 r.

1) Uchwała Nr XVI/164/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

1) Uchwała Nr XVII/165/15 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

2) Uchwała Nr XVII/166/15 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

3) Uchwała Nr XVII/167/15 o zmianie uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

4) Uchwała Nr XVII/168/15 w sprawie usta-
lenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkol-
nego, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Ma-
zowiecki przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wy-
korzystania.

5) Uchwała Nr XVII/169/15 w sprawie zalicze-
nia dróg do kategorii drogi gminnej i ustalenia ich 
przebiegu.

6) Uchwała Nr XVII/170/15 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.

7) Uchwała Nr XVII/171/15 w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.

8) Uchwała Nr XVII/172/15 o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy 
Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2015 roku.

9) Uchwała Nr XVII/173/15 w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXII/314/13 

z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do polepszenia warunków życiowych 
rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki.

10) Uchwała Nr XVII/174/15 w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIX/385/13 
z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie wysokości i szcze-
gółowych warunków wypłacania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na-
uczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu na-
gród dla nauczycieli.

11) Uchwała Nr XVII/175/15 w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/95/15 z 25 
czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

12) Uchwała Nr XVII/176/15 w sprawie uchy-
lenia Uchwały Nr XV/157/15 z dnia 17 listopada 
2015 r.

13) Uchwała Nr XVII/177/15 w sprawie uchy-
lenia Uchwały Nr XV/158/15 z dnia 17 listopada 
2015 r.

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).

 6 grudnia – niedziela – godz. 16.30 Rozświe-
cenie choinki gminnej

 8 grudnia Szkolenie dla rolników (Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego) – udostępnienie sali

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie
 22 listopada Wystawa prac plastycznych pt. 

Polskie stroje ludowe. Wręczenie nagród.

 28 listopada Andrzejkowy wieczorek taneczny 
dla seniorów  

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach
 22 listopada Impreza Andrzejkowa dla dzieci
 29 listopada Warsztaty z wyrobu biżuterii
 6 grudnia 2015 Spotkanie opłatkowe związku 

Emerytów i Rencistów Koła nr 7     
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Gmina Ożarów Mazowiecki przystąpiła jako 
Partner do projektu pn. „E-centra – Aktywizacja 
cyfrowa mieszkańców gmin” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompe-
tencji cyfrowych”.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji 
Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki objętych 
projektem w zakresie korzystania z Internetu, ob-
sługi komputera i technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych oraz korzystania z e-usług publicznych. 
Projekt jest przygotowywany w odpowiedzi na kon-

10 grudnia 2015 r. podczas XVII sesji Rady Miej-
skiej wręczono stypendia dla młodych sportowców. 

„Hej, kolęda, kolęda!” to zawołanie z refrenu 
bożonarodzeniowej, osiemnastowiecznej pieśni Hej,
w dzień narodzenia. Kolędy to polskie pieśni religijne 
związane z tematyką świąt Bożego Narodzenia. Jed-
nakże termin, jakim zwykło się dziś określać te pieś-
ni, sięga swoimi korzeniami czasów dużo starszych, 
nawet starożytnych. Słowem callendae nazywano
u Rzymian pierwszy dzień każdego miesiąca. Szcze-
gólnie uroczyście obchodzono go w styczniu, ponie-
waż od czasów panowania Juliusza Cezara i dokona-
nej przez niego w 45 r. p. n. e. reformy kalendarza, 
tym właśnie dniem rozpoczynał się Nowy Rok. 

W VI-VII w. zwyczaje noworoczne zawędrowa-
ły przez Bałkany na Ruś i do Polski. Po przyjęciu 

kurs ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyf-
rowa. 

W celu określenia zapotrzebowania Mieszkań-
ców w zakresie umiejętności cyfrowych zaprasza-
my i zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej 
ankiety dostępnej na stronie internetowej Gminy 
Ożarów Mazowiecki pod adresem http://www.an-
kietka.pl/ankieta/210398/ankieta-gmina-ozarow
-mazowiecki.html oraz w Biurze Podawczym Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 
2 (parter).

Referat Funduszy Zewnętrznych

Projekt „E-centra – Aktywizacja cyfrowa mieszkańców gmin”

Stypendia sportowe w Gminie Ożarów Mazowiecki

HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!

Stypendia oraz listy gratulacyjne dla rodziców stypen-
dystów wręczyli Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
Paweł Kanclerz, Przewodniczący Rady Miejskiej An-
drzej Cichal i Przewodniczący Komisji Stypendialnej 
Kamil Bednarski.

Wśród stypendystów w 2015 r. znaleźli się:
- Alicja Dobrołęcka (gimnastyka artystyczna)
- Jakub Smoliński (pływanie)
- Agata Boguska (karate)   
- Iwo Braniewski (judo) 
- Iga Wrzosek (pływanie)

Serdecznie gratulujemy dotychczasowych sukce-
sów i życzymy kolejnych, jeszcze większych w 2016 r.

chrześcijaństwa ludy te połączyły obchody noworocz-
ne ze Świętami Bożego Narodzenia. 

W okresie świątecznym odbywało się tzw. kolę-
dowanie, to znaczy odwiedzanie domów znajomych, 
składanie ich mieszkańcom życzeń i darów. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że w dawnej Polsce w okresie 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku prezenty były 
rozdawane również służbie i ubogim. Tego rodzaju 
wizytom towarzyszyła zawsze muzyka, w tym pieśń 
kolędowa. Pierwotnie miała ona charakter życzeń
o treści obyczajowej – pieśni winszującej. Nato-
miast właściwe pieśni bożonarodzeniowe powstały 
później. Istnieje prawdopodobieństwo, że w środowi-
sku polskich franciszkanów śpiewy te rozwinęły się
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w kontekście kultywowanej przez ten zakon adoracji 
żłóbka. To właśnie franciszkanie, wraz ze swym przy-
byciem do Polski w połowie XIII wieku, przyczynili 
się do rozpowszechnienia bożonarodzeniowego re-
pertuaru. Adoracjom przy żłóbku towarzyszyły pieśni 
śpiewane najpierw po łacinie, później także w języku 
polskim. Najstarsze zachowane teksty w języku pol-
skim pochodzą z XV wieku.

Sam termin kolęda jako określenie utworu mu-
zycznego pojawia się po raz pierwszy w tabulaturze 
Jana z Lublina (1537-48), lecz jako nazwa pieśni bo-
żonarodzeniowej używany jest w XVI w. jeszcze bar-
dzo rzadko. Warto wspomnieć, że właśnie w szes-
nastym stuleciu natrafiamy na pierwsze drukowane 
kolędy, zamieszczane w kancjonałach wraz z innymi 
pieśniami. Kolędy te były spolszczeniami ówczes-

nych kościelnych pieśni łacińskich. Utwory tego typu 
nosiły zwykle nazwę pieśni, piosenek lub hymnów. 
Spotyka się także inne określenia, jak kantyczka, 
pastorałka, rotuła lub symfonia. 

Nazwa kolęda przyjęła się na dobre i utrwaliła 
w polszczyźnie dopiero w XVII wieku. Obecnie ozna-
cza ona każdą pieśń bożonarodzeniową, śpiewaną 
w okresie od 24 grudnia (wigilia Narodzenia Chry-
stusa) do 2 lutego (Ofiarowanie Pańskie, popularnie 
zwane świętem Matki Boskiej Gromnicznej). 

Pamiętając o tej pięknej i ciekawej tradycji, nie 
zapomnijmy zaśpiewać przy stole wigilijnym jednej 
z najstarszych polskich kolęd – pochodzącej z XVI 
wieku pieśni Anioł pasterzom mówił.

 dr Mariusz Latek

ośrodka przy ul. Deotymy w Warszawie razem ze 
swoimi opiekunami. 

Gimnazjaliści odgrywali scenki dramowe, w cza-
sie których uczyli się podstawowych zasad savoir 
vivru wobec osób z dysfunkcjami. Podczas zabawy 
w kalambury młodzież stworzyła swój własny język 
migowy, a także hasła promujące świat bez dyskry-
minacji.

Taki dzień zawsze pozostaje na długo w pamięci 
każdego. Człowiek zaczyna doceniać wartość zdro-
wia, życia, przyjaźni i nabiera chęci do działania. Oby 
codzienne trudności nie zniechęciły nas do pracy 
nad sobą i realizacji własnych pasji i marzeń.

Katarzyna Drzewska-Wieczorek

Różni – a jednak tacy sami…

Gdy popatrzymy na siebie przez 
pryzmat naszych zalet i słabości, 
dojdziemy do wniosku, że wszyscy 
ludzie, mimo że różni, są bardzo do 
siebie podobni. Zazwyczaj wszyscy 
o czymś marzymy, mamy życiowe 
plany, autorytety, ideały; każdy się  
z czymś boryka. Tak naprawdę, nie 
ma podziału na ludzi pełno i niepeł-
nosprawnych.

Warto podkreślić nasze podo-
bieństwo. Dlatego też Gimnazjum 
w Płochocinie co roku organizuje 
dzień, w którym uczniowie dowia-
dują się czegoś nowego o sobie
i swoich kolegach. Tegoroczna akcja miała za zada-
nie zilustrować codzienność osób z różnymi dysfunk-
cjami, w której są często duże utrudnienia, ale też 
piękne chwile i wrażenia. 

Największe emocje wśród uczestników wzbudził 
udział w „lekcji w ciemnościach”, podczas której 
uczniowie wykonywali szereg na pozór prostych dla 
osób widzących czynności. Jednak, gdy można pole-
gać głównie na zmyśle dotyku i słuchu, nie jest to 
już takie łatwe. Człowiek potyka się, nie rozpoznaje 
przedmiotów, czuje się zdezorientowany w przestrze-
ni, niepewny i obawia się swoich ruchów. 

 Ciekawym i uwrażliwiającym elementem tego 
dnia były warsztaty z ceramiki  oraz filcowania. Pro-
wadzili je uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 
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W drugiej części spotkania nastąpiła zmiana ról 
- dzieci mogły przeprowadzić „konferencję prasową” 
z panem Grzegorzem, zadając mu ciekawe, nieraz za-
bawne, pytania, z których żadne nie pozostało bez 
odpowiedzi. Na zakończenie autor wpisywał chętnym 
autografy do książek i mimo kolejki, która zdawała 
się nie mieć końca, znalazł czas, aby z każdym za-
mienić kilka słów.

Spotkanie z lubianym autorem lektur zapewne na 
długo pozostanie w pamięci uczestników. Udało nam 
się nagrać krótki film, który oddaje wyjątkowy charak-
ter tego wydarzenia. Zapraszamy do obejrzenia relacji 
na stronie internetowej Biblioteki http://biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl/ oraz na Facebook’u.

Ewa Sobieraj
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Wyjątkowe spotkanie w bibliotece

4 grudnia 2015 roku Bibliotekę Publicz-
ną w Ożarowie Mazowieckim odwiedził Grze-
gorz Kasdepke, autor ponad 40 książek dla 
dzieci i młodzieży. Spotkał się z uczniami 
klas II J, III C i III H Szkoły Podstawowej 
nr 1 prowadzonymi przez wychowawczynie 
Edytę Cichal, Agnieszkę Pyszlak i Malwinę 
Dmochowską. Panie aktywnie współpracu-
ją z Oddziałem dla Dzieci naszej biblioteki
i bardzo się ucieszyły z możliwości spotka-
nia z ulubionym twórcą.

Pisarz bardzo szybko nawiązał wspania-
ły kontakt z dziećmi, które uważnie słuchały 
jego opowieści o różnych rodzajach książek 
i o książkach, jakie on sam napisał (lub 
właśnie pisze). Młodzi czytelnicy dowiedzieli się, co 
tak naprawdę stało się inspiracją do tworzenia ksią-
żeczek dla dzieci i młodzieży. Pan Grzegorz przeczy-
tał też zgromadzonym fragmenty swoich opowiadań 
umiejętnie prowadząc przy tym dyskusję na trudne 
dla najmłodszych tematy. Dowiedzieliśmy się m.in., 
że dzieci kiedyś przynosił bocian, a teraz sprawa jest 
o wiele prostsza – wystarczy odwiedzić odpowiedni 
hipermarket lub skorzystać ze strony internetowej. 
Usłyszeliśmy historię psa o dziwnie brzmiącym imie-
niu „Kot” oraz historię pierwszej wielkiej fanki autora - 
Rozalki, poznanej jeszcze w czasach przedszkolnych. 
Wesoła atmosfera sprawiła, że uczestnicy spotkania 
z ogromną przyjemnością wdali się w dyskusję z pisa-
rzem, chętnie odpowiadali też na jego pytania. Śmie-
chom nie było końca! 

Krajoznawczy koniec roku w kole „Wędrowców Ożarowców”

produkcji. I choć nie każde przejście wiślana łachą 
było łatwe, szczęśliwie dotarliśmy do przeciwpowo-
dziowych wałów, gdzie czekał na nas autokar.

17 października uczestniczyliśmy w 55. Central-
nym Zlocie Młodzieży PTTK Palmiry 2015, obecnie 
najstarszej imprezie turystyczno-patriotycznej, orga-
nizowanej nieprzerwanie od 1961 roku. I choć po-
goda była deszczowa, na punkcie startowym trasy, 
którą wybraliśmy, stawili się młodzi i bardzo młodzi 
turyści. Dzielnie maszerując Drogą Łączniczek, od-
wiedzając miejsca pamięci narodowej, dotarliśmy 
do polany Pociecha, gdzie po spożyciu ciepłego 

My, członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo Tu-
rystycznego PTTK „Wędrowcy Ożarowcy” przy SP nr 
2 w Ożarowie Mazowieckim radośnie, turystycznie
i krajoznawczo kończymy ten 2015 rok. Ostatnie 
miesiące spędziliśmy na inspirujących wycieczkach
w ciekawe zakątki naszej okolicy. Nasz zaprzyjaźniony 
przewodnik 19 września 2015 zaprowadził nas nad 
Wisłę, w okolice Kazunia Nowego, Modlina i Starych 
Grochali. Dzięki niskiemu stanowi wody mogliśmy do-
słownie maszerować wiślanym dnem, obserwować jej 
brzeg z malowniczych łach piachu i emocjonować się 
przygodami zwodowanych przez nas okrętów własnej 
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posiłku, minutą ciszy uczciliśmy poległych żołnierzy 
Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” przy 
poświeconym im krzyżu – pomniku.

21 listopada powitał nas w Granicy, gdzie wszy-
scy na przekór prognozie pogody, dzielnie zwiedzali-
śmy ścieżkę przyrodniczą „Skrajem puszczy” pozna-
jąc jeszcze nieznane nam tajemnice kampinoskiej 
przyrody i wypatrując niezłomnie obiecanego bobra 
i łosia. Olszowieckie Błota, Aleja Trzeciego Tysiącle-
cia, skansen budownictwa puszczańskiego, stacja 
monitoringu przyrody oraz miejsca pamięci narodo-
wej na długo zostaną w naszej pamięci. A rozwijają-
ce quizy przyrodnicze pomogą nam zapamiętać wie-
le ciekawostek ze świata przyrody. 

12 grudnia postanowiliśmy odwiedzić Warszawę, 
jakiej już nie ma – nasze drogi skierowały się więc do 
Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego, zlokali-
zowanego w dawnym budynku banku Wilhelma Lan-
daua przy ulicy Senatorskiej. Tam odbyliśmy wycieczkę
w przeszłość i ze zdziwieniem dowiedzieliśmy się, że
w tramwajach konnych można było jeździć na dachu.
I że pałac koło Hal Mirowskich przesuwano po torach, 
tak jak kościół przy al. Solidarności 80. I jeszcze wielu, 
wielu innych ciekawostek, których nie sposób powtó-
rzyć, ale aby je poznać, warto wybrać się w przeszłość. 

Przed nami nowy rok. Mamy nadzieję, że i on do-
starczy nam równie wielu wrażeń i przygód, połączo-
nych z nauką, tak jak dostarczył ten, który właśnie 
dobiega końca.

I w tym czasie świąteczno-noworocznym my, 
członkowie koła PTTK chcielibyśmy serdecznie po-

dziękować wszystkim naszym sympatykom – miesz-
kańcom sołectw Koprki i Ołtarzew za dofinansowa-
nie przewozów autokarowych we wrześniu i grudniu, 
gminie Ożarów Mazowiecki za transport na Zlot Mło-
dzieży PTTK do Palmir i Społeczności „Po zdrowie
w Ożarowie” za ufundowanie kiełbasek na listopa-
dowe ognisko w Granicy. 

A oprócz podziękowań złożyć serdecznie życze-
nia zdrowia, szczęścia i pomyślności w każdej chwili 
nowego, 2016, roku. Aby obfitował w dobre zda-
rzenia, inspirujące spotkania, zrealizowane plany
i spełnione marzenia… 

Wszystkiego najlepszego!

Joanna Łuczkiewicz 
wraz z członkami SKKT PTTK

„Wędrowcy Ożarowcy

W poprzednim numerze, zwróciliśmy Państwa 
uwagę na instytucję przedawnienia roszczeń. Po-
niżej poświęcimy temu zagadnieniu więcej uwagi
i skoncentrujemy się wykorzystaniu tego „narzędzia” 
w sytuacji, kiedy sprawa jest już w sądzie – na przy-
kładach związanych z działaniami tzw. firm windyka-
cyjnych.

W większości przypadków w sprawach o zapłatę 
dłużnicy dowiadują się o tym, że sprawa jest już w są-
dzie w chwili, kiedy otrzymają z sądu nakaz zapłaty. 
Warto podkreślić, że jest to ten moment, w którym 
należy podjąć obronę, jeśli dysponuje się jakimiś ar-
gumentami, w tym np. kiedy można się powołać na 
przedawnienie swojego zadłużenia. Jeśli dłużnik w ter-

minie 2 tygodni nie wniesie do sądu sprzeciwu od 
otrzymanego nakazu zapłaty, co do zasady traci oka-
zję, żeby sąd zbadał jego stanowisko w sprawie. Na-
kaz zapłaty staje się prawomocny, czyli ostateczny. 
Żeby jednak móc wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty 
i podnieść zarzut przedawnienia (lub jakikolwiek inną 
obronę), trzeba najpierw taki nakaz zapłaty otrzymać. 

Niestety dość często się zdarza, że firmy windy-
kacyjne wskazują nieprawidłowy adres zamieszkania 
dłużnika i pod ten adres sąd wysyła nakaz zapłaty. 
W konsekwencji często sąd uznaje, że taki nakaz 
zapłaty został prawidłowo doręczony (dwukrotne awi-

PRAWNIK RADZI...
Przedawnienie, czyli upływ czasu na naszą korzyść – część 2

Ciąg dalszy na str. 11



ROZŚWIECENIE GMINNEJ CHOINKI
Grudzień 2015 r.



I. Informatyzacji:

Gmina zrealizowała dwa projekty w całości sfinan-
sowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
których 380 gospodarstw domowych i 6 placówek 
oświatowych z terenu gminy zostało wyposażonych 
w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz 
utworzone zostały 2 świetlice komputerowe w Józe-
fowie i Broniszach. 
Gmina przystąpiła także do Projektu „M@zowsza-
nie”, w ramach którego utworzone zostały Publiczne 
Punkty Dostępu do Internetu zwane Lokalnymi Cen-
trami Kompetencji w Umiastowie, Józefowie i Ożaro-
wie Mazowieckim.  
Łączna wartość dofinansowania to ponad 3 mln zł.

II. Edukacji:

Projekty edukacyjne realizowane we wszystkich 
placówkach oświatowych z terenu Gminy ukierun-
kowane były na indywidualny rozwój uczniów i ich 
kompetencji, rozszerzenie i podniesienie jakości 
oferty edukacyjnej, zwiększenie dostępności eduka-
cji przedszkolnej i szans rozwojowych dzieci wieku 
3-6 lat, w tym dzieci niepełnosprawnych zamieszku-
jących Gminę i dzieci z terenów wiejskich. Utworzo-
ne i wyposażone w odpowiednie pomoce naukowe 
sale dydaktyczne i oddziały integracyjne, a także roz-
szerzona oferta zajęć dydaktycznych i indywidualne 
podejście do ich uczestników, to doskonała inwesty-
cja Gminy w najmłodsze pokolenie i dobry start dla 
każdego dziecka. 
Łączna wartość dofinansowania to ok. 2,5 mln zł.

III. Infrastruktury:

Projekty infrastrukturalne tzw. inwestycyjne obej-
mują m.in. budowę ok. 10 km sieci wodociągowej
i ok. 40 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której 
łącznie korzysta blisko 1/4 ogółu mieszkańców 
Gminy. Obecnie projekt o wartości ponad 30 mln 

zł jest na etapie rozliczenia końcowego. Ponadto 
w celu sprostania potrzebom rozwijającego się 
miasta wybudowano ul. Mickiewicza, nowe ujęcie 
wody, a dla przyszłych zadań opracowano doku-
mentację projektową. 
Powstały także obiekty spełniające funkcje kultural-
no-rekreacyjne m. in. scena widowiskowa w Parku 
Ołtarzewskim, Centrum Inicjatyw Społecznych w Oża-
rowie Mazowieckim, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna 
w Strzykułach, tereny rekreacyjno-sportowe (w tym si-
łownie zewnętrzne) w Kręczkach, Wolicy, Józefowie, 
Szeligach, Macierzyszu, Duchnicach i Święcicach.
W trakcie budowy jest sala gimnastyczna przy Szkole 
Podstawowej w Duchnicach. Zrewitalizowany został 
zabytkowy Park Miejski w Ożarowie Mazowieckim. 
Dla najmłodszych mieszkańców Gminy wyposażono 
place zabaw w Ożarowie Mazowieckim, Duchnicach, 
Wolskich i Broniszach.

Fundusze zewnętrzne
w projektach Gminy Ożarów Mazowiecki

Gmina Ożarów Mazowiecki w perspektywie finansowej 2007-2013 pozyskiwała środki zewnętrzne, w tym 
unijne,  na dofinansowanie realizowanych projektów. 
Całkowita wartość projektów przekracza 52 mln zł, wnioskowana kwota dofinansowania to ponad
34 miliony złotych, z czego ponad 13,6 mln to środki finansowe już otrzymane.
Rozliczenie ostatnich projektów z minionej perspektywy finansowej to dobry czas na podsumowanie najważ-
niejszych gminnych projektów z następujących dziedzin:



Realizacja tych projektów przyczyniła się do popra-
wy warunków życia mieszkańców gminy, a nowopo-
wstałe tereny rekreacyjne zachęcają do aktywnego 
wypoczynku.
Łączna wartość dofinansowania to ponad 27,6 mln zł

IV. Ekologii i ochrony środowiska:

W trosce o ochronę środowiska naturalnego Gmina 
zrealizowała projekt, w ramach którego wybudowa-
no i wyposażono Gminny Punkt Zbierania Odpadów 
Problemowych w Umiastowie zapewniający selek-

tywną zbiórkę odpadów komunalnych. Mieszkań-
cy gminy, mogą do Punktu dostarczyć wszystkie 
frakcje odpadów, co wpływa na zmniejszenie ilości 
składowanych odpadów oraz ograniczenie ich ne-
gatywnego wpływu na środowisko naturalne. Opra-
cowany zostal również Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej – dokument strategiczny będący podstawą 
do dofinansowania działań z zakresu termomoder-
nizacji budynków użyteczności publicznej, co przy-
czyni się do redukcji emisji CO2 i poprawy jakości 
powietrza.
Łączna wartość dofinansowania to ponad 0,8 mln zł.

V. Społeczne i kulturalne:

Realizacja gminnych projektów społecznych ma na 
celu zapobieganie zjawisku wykluczenia społeczne-
go i zawodowego, zwiększenie efektywności i pro-
mocji integracji społecznej w gminie, umożliwienie 
powrotu na rynek pracy i do czynnego życia społecz-
nego osobom, które mają problem z przezwycięże-
niem barier. Projekty kulturalne to m.in. organizacja 
pikniku rekreacyjnego w Józefowie oraz publikacje i 
wystawy plenerowe przybliżające historię gminy, pod-
noszące świadomość historyczną oraz promujące 
lokalne dziedzictwo kulturowe wśród mieszkańców 
gminy. Utworzony został również portal turystyczny 

i bezpłatna aplikacja udostępniające informacje tu-
rystyczne, wydany został przewodnik – Informator 
turystyczny, oznakowane zostały najciekawsze tury-
stycznie miejsca.
Łączna wartość dofinansowania to ponad 0,7 mln zł.

VI. Poprawa bezpieczeństwa publicznego:

W działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego wpisuje się zakup nowego ciężkiego 
samochodu pożarniczego poprawiającego możliwości 
bojowe i gotowość operacyjną OSP w Ożarowie 
Mazowieckim współfinansowanego ze środków 
WFOŚiGW w Warszawie.
Łączna wartość dofinansowania to ok. 0,2 mln zł.

Perspektywa finansowa 2014-2020 to nowe moż-
liwości pozyskania funduszy zewnętrznych. Obec-
nie trwają prace przygotowawcze do aplikowania
o środki zewnętrzne m. in. projekty termomoderni-
zacji budynków użyteczności publicznej, z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej, rozwoju systemu ście-
żek rowerowych, rewitalizacji terenów zielonych. 
Dwa projekty zostały już złożone w ogłoszonych na-
borach, w tym jeden edukacyjny i jeden z zakresu 
rozwoju e-administracji.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej 
Gminy www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce: Pozy-
skane dotacje.

Referat Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 26 listopada 2015 r. w Sali 
Widowiskowej Domu Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim odbyła się uro-
czystość Złotych Godów Małżeńskich.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczył Medalem za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie 4 pary, Państwa: Barba-
rę i Piotra Grabkowskich, Rozalię i Tade-
usza Kwiatkowskich, Lilię i Stanisława 
Narojczyków, Teresę i Stefana Walerza-
ków.

W imieniu Prezydenta Medale wrę-
czał Burmistrz Paweł Kanclerz. Uroczy-
stości Złotych Godów Małżeńskich zaszczycił swoją 
obecnością: Andrzej Cichal Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowiecki.

Jubilaci otrzymali od Burmistrza listy gratulacyj-
ne, bukiety kwiatów oraz pamiątkowe dyplomy.

W Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich licznie 
uczestniczyli najbliżsi Odznaczonych, sąsiedzi i zna-
jomi. Był tort weselny i gromkie sto lat dla Jubila-
tów. 

Osoby, które mają w rodzinie, wśród swoich zna-
jomych pary obchodzące 50 rocznicę zawarcia związ-
ku małżeńskiego prosimy o zgłaszanie jubilatów do 
Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenie powinno zawie-
rać imiona i nazwiska jubilatów oraz datę i miejsce 
zawarcia związku małżeńskiego. 

Jolanta Dragan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Ożarowie Mazowieckim

zowanie). Sytuacja taka oczywiście wcale się musi 
być związana z działalnością jedynie firm windyka-
cyjnych, jednak to właśnie w ich przypadku zdarza 
się to dość często. Trzeba zdawać sobie sprawę, 
że firmy windykacyjne dysponują często przedawnio-
nymi roszczeniami i kierują je do sądu licząc na to, 
że dłużnik nie wniesie sprzeciwu. W sytuacji zatem, 
kiedy firma windykacyjna żąda on nas zapłaty, warto 
w pierwszej kolejności sprawdzić, czy jej roszczenie 
nie jest już przedawnione. 

Jeśli nakaz zapłaty zostanie nam prawidłowo do-
ręczony, wówczas sprawa jest dość prosta i trzeba 
jedynie prawidłowo przygotować i wysłać do sądu tzw. 
sprzeciw. Jeśli jednak o sprawie sądowej dowiemy się 
dopiero od komornika, a nakaz zapłaty nie został nam 
prawidłowo doręczony, wówczas nie wszystko jest 
jeszcze stracone. W takim przypadku, w zależności 
od danej sytuacji, należy złożyć wniosek o przywróce-
nie terminu lub skargę o wznowienie postępowania, 
a w każdym przypadku najlepiej zasugerować Sądowi, 
że skoro nigdy nie otrzymaliśmy prawidłowo nakazu 
zapłaty, to oznacza, że formalnie nadal mamy 2-tygo-
dniowy termin na wniesienie sprzeciwu i tym samym 
właśnie to czynimy. Jeśli uda nam się przekonać sąd, 

Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki 
mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych 
prowadzonych przez prawników Kancelarii Kali-
nowski Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach pro-
jektu „Prawnik Pierwszego Kontaktu” w każdy 
piątek w godzinach 14:00 – 16:00.

W celu uzyskaniu porady należy umówić się 
telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00-17:00 pod numerem: 22 652 31 15.

wówczas nakaz zapłaty zostanie uchylony i o ile nasz 
zarzut przedawnienia (lub inny) okaże się uzasadnio-
ny, wygramy sprawę. Jeśli natomiast komornik zdąży 
już wcześniej wyegzekwować od nas należność, to
w przypadku uchylenia nakazu zapłaty i wygrania spo-
ru możemy skutecznie starać się o zwrot takiego wy-
egzekwowanego świadczenia.

Autor: Marcin Wojciński,
radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Kali-

nowski, Wojciński Korzybski Sp. j. 
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Przebudowa stacji PKP – część 2

W ostatnim numerze Informatora poinformowa-
liśmy Państwa, jakie pytania – związane z przebu-
dową stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim – zostały 
wysłane do dyrekcji PKP PLK. W bieżącym numerze 
chcielibyśmy streścić zasadnicze punkty z odpowie-
dzi PKP PLK.

Z odpowiedzi na nasze pismo wynika, że w 
dokumentacji do projektu przebudowy stacji PKP
w Ożarowie przejścia podziemne zostaną usytuowa-

ne mniej więcej w miejscu obecnej kładki. Bardzo 
cieszy fakt, że zostaną zbudowane pochylnie, a dla 
osób z większą trudnością poruszania się – windy. 
Jednakże w przedrukowanym obok piśmie znalazła 
się informacja, iż projektowane przejście podziem-
ne co prawda będzie posiadało 4 wyjścia, ale tylko 
jedno z nich – od strony południowej (tzn. od strony 
ul. Mickiewicza) – będzie się składało z windy i scho-
dów. Uważam, że winda jest potrzebna również od 

strony ulicy Kolejowej, prowa-
dzącej do głównej części mia-
sta i użytkowanej przez zdecy-
dowaną większość mieszkań-
ców Ożarowa.

W projekcie zostały uwzględ-
nione również wyświetlacze na 
peronach, informujące pasa-
żerów o konkretnych relacjach 
pociągów. Bardzo cieszy też 
fakt, że owe wyświetlacze po-
jawią się również w przejściach 
podziemnych.

Przewidziano dwa tory od-
stawcze dla pociągów aglome-
racyjnych:

pierwszy tor zostanie usy-
tuowany za przejazdem ko-
lejowym przy ul. Mickiewicza
w kierunku Błonia, zaś drugi 
tor będzie usytuowany mniej 
więcej między ulicą Ożarowską 
aż do ulicy Żeromskiego.

Przedstawiono także pro-
pozycje lokalizacji ekranów 
akustycznych w obrębie stacji 
PKP Ożarów Mazowiecki. Jak 
widać z tabeli, będą one miały 
długość od 250 do 700 me-
trów. 

Oczywiście ilość i długość 
ekranów, chroniących miesz-
kańców przed hałasem, nie 
jest ostateczna. Wszelkie 
uwagi prosimy przesyłać na 
adres e-mailowy Informatora 
Ożarowskiego.

dr Mariusz Latek
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tuacji życiowej, wspomagamy z 
zachowaniem dyskrecji, szacunku
i zrozumienia.

Kolejne, niewątpliwe atuty na-
szej szkoły to: smaczne śniadania 
i wyborne obiady, profesjonalnie 
przygotowane w szkolnej pracow-
ni gastronomicznej i elegancko 
podane przez uczniów, w kameral-
nym, gustownie urządzonym „Bel-
ferku” oraz dogodny dojazd do 
szkoły – przystanki autobusowe 
zlokalizowane są tuż przy szkole, 
a w bezpośrednim sąsiedztwie bu-
dynku jest duża ilość dostępnych 
miejsc parkingowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Hali-
ka, ul. Poznańska 129 / 131, 05-850 Ożarów Mazo-
wiecki, tel.: 22 722 41 93, e-mail: szkolaozarow@po-
czta.onet.pl, www.zs1ozarowmazowiecki.szkolnastro-
na.pl

DOBRA SZKOŁA W DOBRYM MIEJSCU!
ZAPRASZAMY!

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO NA-
RODZENIA ORAZ NOWEGO ROKU WSZYSTKIM SZA-
NOWNYM CZYTELNIKOM, A SZCZEGÓLNIE NASZYM 
UCZNIOM, ABSOLWENTOM I KANDYDATOM WRAZ 
Z RODZINAMI, ŻYCZYMY JAK NAJWIĘCEJ MIŁOŚCI, 
RADOŚCI, POKOJU, ZDROWIA, DOBRYCH DECYZJI, 
SUKCESÓW, SPEŁNIENIA ŚMIAŁYCH MARZEŃ… 

DYREKCJA, NAUCZYCIELE,
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI SZKOŁY 

DOBRY ZAWÓD – DOBRA PRACA – DOBRE ŻYCIE

Zbliża się przepiękny czas Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku. Czas spotkań rodzinnych, 
rozmów, refleksji, czas podsumowania roku, któ-
ry się kończy i czas planów na rok kolejny. Wśród 
nas jest wiele rodzin, w których nastolatkowie wraz
z rodzicami w nadchodzącym roku będą podejmować 
decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, dlate-
go też serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim, 
przy ul. Poznańskiej 129/131. 

Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 1 im. Tony Halika 
w Ożarowie Mazowieckim to 
szkoła, w której młodzież zdo-
bywa wykształcenie ogólne
i atrakcyjne zawody. W ciągu 
4-letniej nauki uczniowie przygo-
towują się do zdania egzaminu 
maturalnego oraz do uzyskania 
kwalifikacji zawodowych, po-
twierdzonych nadaniem tytułu: 
Technik Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych lub Technik 
Hotelarstwa. Praktyki zawodo-
we odbywają się w placówkach 
o najwyższej renomie, a sta-
że zawodowe również w pań-
stwach europejskich. Dzięki temu nasi absolwenci 
przygotowani są do podejmowania zatrudnienia na 
zagranicznych rynkach pracy. 

W naszej szkole doceniamy i pomagamy rozwi-
jać zainteresowania i zdolności młodych osób. Ucz-
niowie mają możliwość uczestniczenia w ciekawych 
konkursach i zdobywania nagród. Realizacji celów 
edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań służą no-
wocześnie wyposażone sale lekcyjne, pracownie 
komputerowe i językowe, profesjonalne pracownie 
zawodowe, biblioteka multimedialna z czytelnią, 
do której zapraszamy również rodziców oraz obiekty 
sportowe - przestronna sala gimnastyczna, siłownia 
i boisko szkolne. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony 
Halika w Ożarowie Mazowieckim to także szkoła 
bezpieczna i przyjazna. Troszczymy się, aby nasi 
uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności w at-
mosferze spokoju i poczucia własnej wartości.
W razie wystąpienia trudności w edukacji czy w sy-
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Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim ogłasza rekrutację na stanowisko bibliote-
karza – specjalisty ds. informatycznych.

Wymagania:
-  wykształcenie wyższe kierunkowe,
-  umiejętność programowania JAVA, znajomość 

baz SQL,
-  znajomość systemów bibliotecznych, zwłaszcza 

systemu bibliotecznego MATEUSZ,

-  znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeń-
stwa sieci komputerowych,

-  znajomość norm bibliotecznych,
-  staż pracy minimum 4 lata,
-  prawo jazdy kategorii B,

Zakres obowiązków:
-  administracja systemu informatycznego w biblio-

tece powiatowej
-  obsługa serwera i strony internetowej biblioteki
-  koordynacja e-usług biblioteki, 
-  wdrażanie, instalowanie, konfigurowanie, aktua-

lizowanie oprogramowania,

-  zarządzenie licencjami, audyt
-  diagnozowanie oraz usuwanie usterek i awarii 

sprzętu komputerowego
-  wsparcie techniczne dla użytkowników, 
-  organizowanie i prowadzenie szkoleń,
--  wyjazdy do bibliotek z terenu powiatu.

Ogłoszenie o pracy

Praca w wymiarze pełnego etatu. Wynagrodzenie do uzgodnienia w ramach Regulaminu Wynagradza-
nia Pracowników Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.

Na oferty czekamy do 29 stycznia 2016 r. pod adresem: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowie-
ckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Szkolna 2, e-mail: biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl

KALENDARIUM DOMU KULTURY UŚMIECH – STYCZEŃ 2016

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

9, 10 stycznia – sobota i niedziela Mistrzo-
stwa Polski Juniorów GO

10 stycznia – niedziela – godz. 8.00-16.00 
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

24 stycznia – niedziela – godz. 12.00 Spek-
takl pt.: „Podwodny świat” w wykonaniu Teatru 
Rodziców

24 stycznia – niedziela – godz. 18.00 Kon-
cert Noworoczny – wystąpią Waldemar Malicki 
oraz Filharmonia Dowcipu (Hotel Mazurkas)

31 stycznia – niedziela – godz. 16.00 Wie-
czorek ostatkowy dla seniorów. Wstęp 15 zł/
os.

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

10 stycznia – niedziela – godz. 16.00 Spot-
kanie Noworoczne zespołu „Wesołe Wdówki”

17 stycznia – niedziela – godz. 15.00 Dzień 
Babci i Dziadka. Przedstawienie w wykonaniu 
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Józefowie. 
Wstęp wolny.

31 stycznia – niedziela – godz. 15.00 Spek-
takl teatralny dla dzieci pt.: „Krawiec Niteczka”
w wykonaniu Teatru Malutki. Wstęp wolny.

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15                                                                                                                                               

10 stycznia – niedziela – godz. 16.00-20.00 
Jubileusz 60-lecia Związku Emerytów i Renci-
stów. Impreza zamknięta.

17 stycznia – niedziela – godz. 15.00 Spek-
takl teatralny dla dzieci pt.: „Promień słońca”
w wykonaniu Teatru Kalejdoskop. Wstęp wolny.

31 stycznia – niedziela – godz. 15.00-17.00 
Bal Karnawałowy dla dzieci. Wstęp wolny.



15Informator Ożarowski 10/53 2015

KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Koleżance

Bożenie Wronikowskiej
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

ojca
składają Koleżanki

z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowie Mazowieckim

Informujemy, że archiwalne numery Mie-
sięcznika Miasta i Gminy INFORMATOR 
OŻAROWSKI mogą Państwo znaleźć na 
stronie internetowej Gminy:
http://www.ozarow-mazowiecki.pl/
media-lokalne/informator-ozarowski-120

Od redakcji

CENNIK OGŁOSZEŃ
Rozmiar ogłoszenia Cena

Cała strona A4 500 zł

1/2 strony A4 250 zł

1/4 strony A4 125 zł

1/8 strony A4 63 zł

1/16 strony A4 32 zł

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Drodzy Przyjaciele…
Alkohol i narkotyki to skryci wrogowie, którzy 

niszczą rodziny, zakłócają spokój i normalny rozwój 
dzieci. 

Wielu z Was ten problem dotyka bezpośrednio. 

Chcemy Wam powiedzieć, że nie musicie 
ukrywać tego problemu samotnie walcząc z cho-
robą alkoholową i uzależnieniem Waszych najbliż-
szych. 

Od wielu lat w naszej Gminie działa Punkt Kon-
sultacyjno – Informacyjny UZALEŻNIEŃ, gdzie pracu-
ją doświadczeni terapeuci. Zajmują się oni zarówno 
osobami uzależnionymi jak również ich rodzinami, 
które mogą skorzystać ze specjalistycznych porad 
oraz brać udział w grupach wsparcia dla osób współ-
uzależnionych. 

Osoby uzależnione bardzo rzadko same zwracają 
się o pomoc, dlatego apelujemy, aby podać im po-
mocną dłoń i zgłaszać problem do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

To my przeprowadzamy rozmowy motywujące do 
rozpoczęcia terapii oraz kierujemy na spotkania ze 
specjalistami. Jeżeli są one bezskuteczne podejmu-
jemy czynności zmierzające do sądowego orzeczenia 
o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Prosimy, abyście zechcieli pomóc sobie oraz 
swoim bliskim. Niech to będzie Wasz najlepszy 
prezent z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia, który może wpłynąć na uzdrowienie Wa-
szych rodzin. 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Ożarowie Mazowieckim
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KOMUNIKATY, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

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: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Sekretarz Redakcji
SKŁAD TEKSTU I DRUK: Drukarnia TONOBIS, ul. Brzozowa 75, Laski, Izabelin

KOREKTA TEKSTU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”

tel.: 22 731 32 00,  731 32 28, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Jak postępować w przypadku zaginięcia, znalezienia 
psa:
1.  Zawiadomić Wydział Ochrony Środowiska i Rolni-

ctwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, 
podając dokładne dane dotyczące zaginięcia, (datę, 
opis psa) oraz swoje dane. Tel. 22 731 32 37

2.  Uzyskać informacje z Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa czy zostało odłowione takie zwierzę. Je-
śli nie, to zgłosić zaginięcie pod numer telefonu, 
który jest podany w kąciku adopcyjnym Informator 
oraz Straży Miejskiej 22721 26 50

Psy znajdujące się na zdjęciach czekają na nowe 
domy. Więcej informacji pod telefonami wolontariu-
szy. 507 415 468, 602 655 645 po 17.00

Nie możesz zaadoptować zwierzaka, 
a chcesz pomóc finansowo. 

Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę

Fundacja Międzynarodowy Ruch
na Rzecz Zwierząt – Viva

z dopiskiem „Zwierzęta z Mazowsza”
95203000451110000002611090

Kącik adopcyjny – prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

Informujemy o bezpłatnym chipowaniu psów
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Chip to małe urządzenie elektroniczne wielkości 
ziarnka ryżu, umieszczane pod skórą zwierzęcia 
na grzbiecie bądź karku poprzez zastrzyk. Za po-
mocą czytnika jaki posiadają m.in. lekarze wetery-
narii i straże miejskie, można odczytać informacje 
o właścicielu zwierzęcia i zawiadomić go o znale-
zieniu psa.

Informujemy, że chipowanie przysługuje wyłącz-
nie mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, tel.  
22 731 32 35, 22 731 32 37

Gabinety weterynaryjne, w których można chi-
pować psy w ramach akcji:
ul. Strażacka 1B, tel. 22 353 69 99
ul. Kierbedzia 1, tel. 22 722 12 48
ul. Ożarowska 27 lok 2, tel. 660 198 483

ApsikApsikAliAli

MietekMietekŁatkaŁatkaGoferGofer SkunksSkunks

AtosAtos BellaBella BlekiBleki

KajtekKajtek
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Muzycy Orkiestry
Symfonicznej
Filharmonii Lwowskiej 
oraz

Opery i Baletu
S  a  o  ar z    o r o  . S ra a

W dniu 12 grudnia 2015 r. na pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Ożarowie Mazowieckim odbyły się ŚWIĄTECZNO-MIKOŁAJKOWE ZA-
WODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKI EGO 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Organizatorami zawodów był GOSiR 
Ożarów Mazowiecki, partnerami zawodów Klub Sportowy „1” oraz szkółki 
pływackie uczące i doskonalące umiejętności pływackie na basenie GOSiR. 
W zawodach uczestniczyło prawie 140-stu uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów, którzy podzieleni zostali na kategorie wiekowe w poszczególnych 
rocznikach w stylu dowolnym i grzbietowym. Uroczystego otwarcia zawodów
i przywitania uczestników i licznie zgromadzonych na widowni kibiców doko-
nał Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz. Wszyscy zawod-
nicy biorący udział w zawodach otrzymałi pamiątkowe medale, na zwycięz-
ców czekały puchary, zdobywcy I, II i III miejsc otrzymali nagrody rzeczowe. 
Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w następnych zawodach 
pływackich. 
Wyniki w poszczególnych stylach i rocznikach dostępne są na stronie inter-
netowej pływalni: http://www.plywalnia.ozarow.maz.pl/

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Ożarowie Mazowieckim

ŚWIĄTECZNO-MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE
O PUCHAR BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO








