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str.     SPiS TREŚCi

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie spokój i radość,

a Nowy Rok obdaruje Państwa 
pomyślnością i szczęściem

życzą

Paweł Kanclerz 

Burmistrz

Ożarowa Mazowieckiego

Andrzej Cichal

Przewodniczący

Rady Miejskiej

ZRóB TO Sam … KiLKa POmYSłóW na  OZDOBY ŚWiĄTECZnE

W tym numerze „Informatora” 
przygotowalismy niespodziankę 
dla najmłodszych czytelników. 

Szczegóły w środku numeru.



3Informator Ożarowski 11/76 2017

OżaRóW maZOWiECKi 

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od 
pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie 
i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które 
posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju 
edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości 
działań samorządów w sferze lo-
kalnej polityki edukacyjnej. 

W Programie „Samorządowy 
Lider Edukacji” Komisja Eksper-
tów złożona z naukowców re-
prezentujących wybrane polskie 
uczelnie (m.in. Uniwersytet War-
szawski, Uniwersytet Śląski, Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II) dokonuje oceny działań 
samorządów w sferze zarządza-
nia oświatą. Samorządy, które 
spełnią określone regulaminem 
programu kryteria i uzyskają 
pozytywną recenzję ekspertów, 
otrzymują certyfikat i tytuł „Sa-
morządowego Lidera Eduka-
cji”. Gmina Ożarów Mazowiecki 
otrzymała ten tytuł po raz siódmy 
z rzędu.  Konsekwencją  tego wy-
różniania przez ostatnie lata jest 

Złoty Certyfikat, potwierdzający, że prowadzona przez 
nas innowacyjna polityka oświatowa ma charakter wielo-
letni, realizowana jest konsekwentnie i zgodnie z najwyż-
szymi standardami zarzadzania publicznego.

Gmina otrzymała również 
wyróżnienie nadzwyczajne - Li-
der Bezpieczeństwa w Oświacie 
przyznawane przez Komisję Cer-
tyfikacyjną za nowatorskie i inno-
wacyjne działania dot. wdrażania 
rozwiązań i procedur podnoszą-
cych poziom bezpieczeństwa 
w  szkołach i placówkach oświa-
towych.

 Przyznane tytuły stanowią 
konsekwencję świadomego 
kierunku polityki oświatowej 
prowadzonej przez władze sa-
morządowe, którego realnym 
odzwierciedleniem są wydatki 
w  budżecie i działania inwesty-
cyjne w tym zakresie.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
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SamORZĄDOWYm LiDEREm EDUKaCJi 2017
Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2017, Certyfikat Złoty, Wyróżnienie nadzwyczajne Lider Bez-

pieczeństwa w Oświacie to trzy tytuły dla Gminy Ożarów mazowiecki, które 9 grudnia 2017 roku odebrali 
burmistrz Ożarowa mazowieckiego – Paweł Kanclerz, zastępca burmistrza - Dariusz Skarżyński oraz prze-
wodniczący Rady miejskiej - andrzej Cichal. Uroczysta gala finałowa odbyła się w auli Collegium novum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.   
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 Od 1 grudnia uruchomiona została  nowa linia au-
tobusowa relacji Wolskie- Borzęcin Duży - Ożarów 
mazowiecki - Starostwo PWZ przez miejscowości Wol-
skie, Koprki, Pogroszew Kolonia, Pogroszew, Topolin, 
Borzęcin Duży, Umiastów (Cmentarz Umiastów), Oża-
rów mazowiecki - ulicami: Parkowa (Cmentarz Ołta-
rzew), Dmowskiego, Poniatowskiego, Konopnickiej, 
Kolejowa, Strażacka, Poznańska - Starostwo PWZ. 

 W autobusach tej linii honorowane są bi-
lety ZTM Warszawa krótko i długoterminowe. 
Bilety jednorazowe oraz bilety miesięczne 
(tylko na tą linie) emitowane są przez prze-
woźnika. Rozkład jazdy autobusów dostępny 
jest na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl 
w zakładce komunikacja. 
 Nowa linia została uruchomiona dzięki po-
rozumieniu gminy Ożarów Mazowiecki z gmi-

ną Stare Babice.
Trasa linii autobusowej Wolskie - przez Borzęcin Duży 
- Ożarów mazowiecki - Starostwo PWZ.

Łukasz Czyż
Wydział Inwestycji i Remontów 

nOWa Linia aUTOBUSOWa 

Gmina Ożarów mazowiecki zakończyła realizację 
projektu pn. „modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
przy ul. Partyzantów 37 w Ożarowie mazowieckim 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Celem moder-
nizacji była poprawa funkcjonowania systemu za-
opatrzenia w wodę i jej dystrybucji na terenie Gminy 
Ożarów mazowiecki oraz poprawa jakości wody do-
starczanej do odbiorców. 

Procesy uzdatniania wody zostały zautomatyzowane 
poprzez zastosowanie zaawansowanego układu techno-
logicznego wysokiej jakości. Stare rury żeliwne zostały 
zastąpione rurociągami ze stali „szlachetnej”, wymienio-
ne zostały wszystkie filtry wraz ze złożami filtracyjnym. 
Wykonana modernizacja umożliwia w przyszłości zwięk-
szenie możliwości produkcyjnej stacji, ogranicza niedo-
godności związane z przerwami w dostawie wody do od-

biorców oraz znacząco poprawia jakość wody.
W wyniku przeprowadzonych prac powstał również 

nowy punkt obsługi klienta z podjazdem dla osób nie-
pełnosprawnych.

Inwestycja została dofinansowana przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w  Warszawie, w formie pożyczki w wysokości 
1 424 523,57 zł. 

Warto podkreślić, że w ciągu ostatniego roku jest to 
już kolejne zadanie, które ma na celu poprawę systemu 
zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków mieszkańców 
Gminy Ożarów Mazowiecki.  

Jacek Ordakowski

STaCJa UZDaTniania WODY 
W OżaROWiE maZOWiECKim  ZmODERniZOWana

Wolskie 03

Wolskie 01

Jaśminowa 01

Górna 01

Nowowiejska 01

Bolesława Chrobrego 01

Borzęcin Duży Szkoła 02

Stefana Batorego 01

Leszczynowa 01

Umiastów 01

Cmentarz Umiastów 01

Parkowa 01

Zamoyskiego 01

Szkolna 01

Poniatowskiego 01

PKP Ożarów Mazowiecki 01

Sanktuarium 01

Starostwo 03
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SUW po modernizacji
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Uchwały podjęte na XLVi sesji Rady miejskiej 
w Ożarowie mazowieckim w dniu 23 listopada 2017 r.

1. Uchwała nr XLVi/465/17 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki
2. Uchwała nr XLVi/466/17 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.  
3. Uchwała nr XLVi/467/17 w sprawie obniżenia śred-
niej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do ob-
liczania podatku rolnego na 2018 rok.
4. Uchwała nr XLVi/468/17 w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki.
5. Uchwała nr XLVi/469/17 o zmianie uchwały w spra-
wie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
6. Uchwała nr XLVi/470/17 w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków.
7. Uchwała nr XLVi/471/17 w sprawie dopłat do cen 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków.
8. Uchwała nr XLVi/472/17 w sprawie zmiany nazwy 
jednostki budżetowej na „Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji w Ożarowie Mazowieckim” oraz nadania statutu.
9. Uchwała nr XLVi/473/17 o zmianie uchwały w spra-
wie nadania statutu samorządowemu zakładowi budże-
towemu pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych” w Oża-
rowie Mazowieckim.
10. Uchwała nr XLVi/474/17 w sprawie ustalenia zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych.
11. Uchwała nr XLVi/475/17 w sprawie ustalenia zasad 
sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad 
zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
12. Uchwała nr XLVi/476/17 w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat, jak również trybu ich pobierania.
13. Uchwała nr XLVi/477/17 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetar-
gowej.
14. Uchwała nr XLVi/478/17 w sprawie odpłatnego na-
bycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowiec-
kim.

15. Uchwała nr XLVi/479/17 w sprawie sprzedaży 
w  drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej 
w Duchnicach, stanowiącej własność Gminy Ożarów Ma-
zowiecki, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
16. Uchwała nr XLVi/480/17 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu 
Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
17. Uchwała nr XLVi/481/17 w sprawie wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakre-
sie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych.
18. Uchwała nr XLVi/482/17 o zmianie uchwały w spra-
wie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
oraz wysokości cen za te usługi.
19. Uchwała nr XLVi/483/17 o zmianie uchwały w spra-
wie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.
20. Uchwała nr XLVi/484/17 w sprawie przejęcia do wy-
konywania zadań w zakresie zarządzania odcinkiem dróg 
dojazdowych na terenie obrębu ewidencyjnego Konoto-
pa.
21. Uchwała nr XLVi/485/17 w sprawie przyjęcia Pro-
gramu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki 
przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie 
dziecka - zajęcia w szkole rodzenia.
22. Uchwała nr XLVi/486/17 w sprawie uchwalenia pro-
gramu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organi-
zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
23. Uchwała nr XLVi/487/17 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oża-
rowie Mazowieckim.

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).
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PLanOWanY naBóR UCZESTniKóW PROGRamU 
WYmianY KOTłóW GRZEWCZYCh na 2018 ROK

 Z uwagi na fakt, że tegoroczna edycja programu modernizacji źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 
domowych cieszyła się dużym zainteresowaniem, Gmina Ożarów Mazowiecki planuje realizację podobnego przed-
sięwzięcia w roku 2018. W związku z tym zachęcamy Państwa do śledzenia aktualności gminnego portalu interne-
towego www.ozarow-mazowiecki.pl, mediów lokalnych oraz do bezpośredniego kontaktu z Referatem Funduszy 
Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. Nabór wniosków zostanie ogłoszony w drugiej połowie 
grudnia 2017 roku.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Referat Funduszy Zewnętrznych
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Podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1. Przedsiębior-
stwo Robót inżynieryjnych inSBUD – BiS Rafał By-
strzycki ul. Przy Księżycu 3A lok.2, 05-800 Pruszków 2. 
Stanisław Bystrzycki inSBUD ul. Ireny 48, 05-800 Prusz-
ków na powtórzenie robót budowlanych do umowy Nr 
RZP.272.7.15.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. polegają-
cych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwia-
towej w Broniszach w zakresie wykonania 4 dodatko-
wych kanałów grawitacyjnych za cenę ofertową brutto: 
49.574,54  zł.

 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1. DOmBRUK To-
masz Bończak Spółka Jawna z siedzibą w Ożarowie 
Mazowieckim 2. Tomasz Bończak DOmBRUK z siedziba 
w Ożarowie Mazowieckim na budowę ulicy Brzozowej 
w  miejscowości Szeligi , Gmina Ożarów Mazowiecki za 

cenę ofertową brutto : 2.669.100,00 zł.
 ▶ z wykonawcą: PLOniX s.c. z siedzibą w Płońsku na 

budowę drogi gminnej –ulicy Hallera, Gmina Ożarów Ma-
zowiecki za cenę ofertową brutto: 1.481.778,54 zł.

 ▶ z wykonawcą: RaD-maR marek Wieteska z siedzi-
bą w Domaniewku na powtórzenie robót budowlanych 
z  zamówienia podstawowego umowy RZP.272.2.7.2017 
z dnia 09.03.2017 r. polegających na naprawach cząst-
kowych, utwardzeniu nawierzchni dróg gminnych tłucz-
niem kamiennym za cenę ofertową brutto: 134.993,00 
zł, w tym cena brutto za 1 t tłucznia  - 61,00 zł (wartość 
wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty zabezpie-
czonej w budżecie Gminy tj. 135.000,00 zł).

ZamóWiEnia PUBLiCZnE

 ▶ W listopadzie Przedszkole Publiczne w Broniszach 
brało udział w konkursie: „Ile waży Święty Mikołaj”,  pod-
czas którego zbierano bilon. Zebrana kwota to 393, 90 zł 
w jedno, dwu i pięcio groszówkach. Celem konkursu jest 
wsparcie funduszu stypendialnego Fundacji Szczęśliwe 
Dzieciństwo, z którego wypłacane są stypendia dla wy-
chowanków fundacji, którzy osiągają bardzo dobre wyni-
ki w nauce i odznaczają się nienaganną postawą moralną. 

 ▶ 15 listopada Szkoła Podstawowa w Duchnicach go-
ściła p. Barbarę Campbell – emerytowaną nauczycielkę  
j.  angielskiego - mieszkankę osiedla Mickiewicza Poda-
rowała ona uczniom swój wiersz poświęcony bohaterom 
walczącym w Powstaniu Warszawskim, książki o tema-
tyce patriotycznej, film o Powstaniu Warszawskim i inne 
materiały przypominające o ważnych wydarzeniach hi-
storycznych. 

 ▶ 18 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Duch-
nicach wzięli udział w Drużynowych Mistrzostwach Ma-
zowsza Szkół Podstawowych w szachach szybkich w War-
szawie.

 ▶ 23 listopada przedszkolaki z Przedszkola Publiczne-
go Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, dzięki uprzejmości p. 
Beaty Staniszewskiej z firmy UL obejrzały film o „ Bezpie-
czeństwie w domu” i utrwaliły podstawowe środki ostroż-
ności.

 ▶ 27 listopada - reprezentacja chłopców ze Szkoły Pod-
stawowej w Duchnicach zajęła 3 miejsce w dwa ognie 
usportowione w zawodach o randze powiatowej. 

 ▶ 28 listopada - uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie zajęli III miejsce w Po-
wiatowym Finale Pływania Chłopców Szkół Podstawo-
wych – Kategoria: Dzieci oraz IV miejsce w Powiatowym 
Finale Pływania Dziewcząt Szkół Podstawowych – Kate-
goria: Dzieci.

 ▶ 29 listopada - dzieci z Przedszkola Publicznego w Jó-
zefowie wzięły udział Powiatowym Przeglądzie Piosenki 
Przedszkolnej pt. „Jesień piosenką malowana” w Błoniu, 

wykonując utwór  „Jesienna poleczka”.
 ▶ 29 listopada - Odbyło się spotkanie integracyjne  

Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 
oraz Przedszkola Publicznego w Józefowie. Dzieci wspól-
nie świętowały „Dzień Pluszowego Misia”. 

 ▶ 6 grudnia - uczniowie Szkoły Podstawowej w Płocho-
cinie przyłączyli się do projektu edukacyjnego UNICEF 
„Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”. Celem projek-
tu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy 
zaangażowania społecznego, a także zebranie środków 
finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i kocy dla 
potrzebujących. Akcję w szkole koordynuje Klub Szkol-
nego Wolontariatu.

 ▶ Samorząd Szkoły Podstawowej w Płochocinie we 
współpracy z Hufcem ZHP Błonie uczestniczy w akcji cha-
rytatywnej „SZLACHETNA PACZKA” .

 ▶ W Szkole Podstawowej w Płochocinie trwa akcja pro-
mocyjna projektu „Daj włos!”. Każdy, kto chce obciąć wło-
sy, może to zrobić w dobrym celu - na peruki dla kobiet 
w trakcie chemioterapii. Do współpracy zaangażowane 
są zakłady fryzjerskie, które ścinają włosy w odpowiedni 
sposób, a następnie przekazują je do perukarni Rokoko.  
Potem peruki otrzymują za darmo kobiety, które walczą 
z rakiem. 
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W OżaROWiE maZOWiECKim

 ▶ 19 listopada zorganizowano wieczorek taneczny dla 
seniorów,

 ▶ 25 listopada odbył się jubileusz 40-lecia istnienia 
Domu Kultury „Uśmiech”,

 ▶ 2 grudnia Zespół Ludowy „Ożarowiacy” koncertował 
w Nadarzynie,

 ▶ 3 grudnia zorganizowano Miasteczko Bożonarodze-
niowe dla dzieci.

CEnTRUm iniCJaTYW SPOłECZnYCh 
„PRZY PaRKU”

 ▶ 15 listopada otwarty wykład „Problemy z pamięcią 
w  aspekcie chorób otępiennych”. Wykład poprowadzi-
ła p.  Mirosława Wojciechowska, współzałożycielka Pol-
skiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Al-
zheimera,

 ▶ 15 listopada rozpoczął się cykl spotkań pt. „Wieczór 
gier planszowych” -  otwarte spotkania, ze wspólnym gra-
niem w gry planszowe,

 ▶ 17 listopada Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  
-  wykład: „Alfabet Madagaskaru”. Wykład poprowadził 
Michał Szulim,

 ▶ 24 listopada odbył się wykład pt. „Profilaktyka raka 
piersi”,

 ▶ 1 grudnia zaprosiliśmy na Retro Kino.

fiLia DOmU KULTURY „UŚmiECh”
W JóZEfOWiE 

 ▶ 19 listopada zorganizowano „Listopadowy wieczór 
wspomnień” – czytanie poezji patriotycznej. 

fiLia DOmU KULTURY „UŚmiECh”
W BROniSZaCh

 ▶ 19 listopada odbyła się „Zabawa andrzejkowa z Kró-
lewną Śnieżką i siedmioma krasnoludkami” w wykonaniu 
Teatru Gong

 W niedzielne popołudnie 10 grudnia został roz-
strzygnięty otwarty, coroczny, indywidualny konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży z gminy Ożarów 
mazowiecki, pt. „mój projekt ożarowskiej kartki świą-
tecznej” Boże narodzenie 2017.

 Na  konkurs wpłynęło 368 prac ze szkół, przedszkoli, 
Domu Kultury „Uśmiech” oraz mieszkańców z terenu gmi-
ny Ożarów Mazowiecki.  
 Podczas oceny prac pod uwagę były brane: artystycz-
ny wyraz pracy, kompozycja, samodzielność wykonania, 
oryginalność wykonania. Jury przyznało nagrody i wyróż-
nienia następującym osobom:

naGRODĘ GRanD PRiX
 ▶ Kacper Kozłowski (10 lat) Szkoła Podstawowa nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim.
i miEJSCE

 ▶ Mar t yna Zaborowska 
(12 lat) Szkoła Podstawowa 
w Płochocinie

 ▶ Maja Wygowska (9 lat) pra-
ca w domu
ii miEJSCE

 ▶ Emilia Rzeźnik (5 lat) Przed-
szkole nr 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim

 ▶ Liliana Modliborska (5 lat) 
Przedszkole nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim

 ▶ Nicola Krzysztofik (10 lat) 
praca w domu

iii miEJSCE
 ▶ Joanna Adamczyk (10 lat) Dom Kultury „Uśmiech” Filia 

w Józefowie
 ▶ Dawid Wroński (9 lat) praca w domu
 ▶ Marianna Sawicka (7 lat) praca w domu

 Nagroda GRAND PRIX została wydrukowana w formie 
Gminnej Karty Świątecznej.
 Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Katarzyna Cyniak-Górnecka
Instruktor plastyki Dom Kultury „Uśmiech”

„móJ PROJEKT OżaROWSKiEJ KaRTKi ŚWiĄTECZnEJ”
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 Od 5 do 8 grudnia w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie trwał maraton Pisania 
Listów. 

 Szkoła przyłączyła się do współpracy w ramach or-
ganizacji XVIII edycji Maratonu Pisania Listów organizo-
wanego przez Stowarzyszenie Amnesty International. 
Celem akcji jest wysłanie jak największej 
ilości listów i innych apeli do odpowied-
nich władz, tak by skierować ich uwagę 
na naruszenia praw człowieka. W tym roku 
akcja pisania listów w obronie konkret-
nych osób, których prawa zostały złama-
ne odbywała się w całym kraju w dniach 
1-10 grudnia. Maraton Pisania Listów to 
wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, 
którego idea narodziła się w Polsce w 2001 
roku. Akcja odbywa się co roku, w week-
end w okolicach Międzynarodowego Dnia 
Praw Człowieka. Ideą Maratonu jest upo-
wszechnienie wiedzy na temat wolności 
i praw człowieka. Za sprawą Maratonu Pi-

sania Listów udaje się realnie wpłynąć na poprawę sytu-
acji kilku bądź kilkunastu pokrzywdzonych osób. W 2016 
roku zostało napisanych 356 645 listów w 784 miejscach 
w kraju, zaś na całym świecie podjęto około 4,6 mln akcji.

Szkolny Klub Wolontariatu

DOBRO POWRaCa DO naS

 W Przedszkolu Publicznym Nr 1 przy ulicy Mickiewi-
cza panuje prawdziwy „Zawodowy zawrót głowy”. Dzięki 
inicjatywie i zaangażowaniu rodziców oraz bliskich człon-
ków rodziny w realizację projektu, dzieci mają okazję 
poznać różne zawody i zainteresowania swoich najbliż-
szych. 
 Wędrówka do krainy, w której kręcą się pracowicie za-
wodowe trybiki, rozpoczęła się już we wrześniu. W związ-
ku z tym, Pan Łukasz Banaszkiewicz zaprosił przedszko-
laki do Fabryki Dźwięku. Małe gwiazdy odkrywały swoje 

talenty muzyczne i wokalne podczas minikoncertu na 
miarę telewizyjnego show „Od przedszkola do Opo-
la”.  
 Pan Maciej Kawulak opowiedział dzieciom o zada-
niach, jakie pełni pomoc drogowa, a następnie zaim-
prowizował akcję holowniczą z wykorzystaniem lawety 
z prawdziwego zdarzenia. O relaks i odprężenie zatrosz-

czyła się Pani Marzena Jaworska, która zademonstrowa-
ła proste w wykonaniu, ćwiczenia jogi oraz uświadomiła 
dzieciom, że w zdrowym ciele mieszka zdrowy duch. 
 „Od recepty do okularów” to temat, który realizowała 
Pani Dorota Podkońska- optyk. Przedszkolaki miały oka-
zję zobaczyć różne rodzaje okularów i dowiedzieć się na 
czym polega badanie wzroku. Pani Anna Mogieła zabrała 
dzieci w niezwykłą podróż dookoła świata, prezentując 
dalekie kraje i ich kulturę. Z kolei Pani Iwona Rostek zajęła 
się modelowaniem małych czupryn, podczas prezentacji 
zawodu fryzjera. Pan Jacek Rostek sięgnął do historii mo-
toryzacji i pewnego dnia za jego sprawą, na przedszkol-
ny parking wjechały zabytkowe i rajdowe modele Fiata 
125 P, których jest pasjonatem. Dziecięca wyobraźnia nie 
zawiodła. Za kierownicami, wiekowymi czy nie, każdy 
przedszkolak mógł poczuć się jak kierowca superszyb-
kiego Zygzaka McQueena. Tak było na lądzie, zaś w pod-
wodny świat Rybki Nemo wprowadziła dzieci Pani Emilia 
Biała, opowiadając o tym, co robi płetwonurek w pracy.
To nie wszystko. Jest jeszcze wiele interesujących zawo-
dów i pasji, które czekają na to, aby odkryć je na nowo. 
 Dzięki zaangażowaniu rodziców tak wartościowych 
spotkań może być więcej. Są cenne - rozbudzają chęci 
poznawcze dzieci. A kto wie, może dzięki tego rodzaju 
spotkaniom właśnie pierwszy krok na swojej drodze ka-
riery zawodowej postawi policjant, lekarz, czy też super-

szybki rajdowiec.

Agata Kwiatkowska

ZaWODOWY ZaWRóT GłOWY
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 Kolejne spotkania dla sympatyków zwierząt od-
były się tym razem w naszej józefowskiej filii. Dzięki 
współpracy z fundacją „Chcę mieć Przyszłość” 25 li-
stopada nasi mali czytelnicy wraz z opiekunami spo-
tkali się na warsztatach budowania domków dla ko-
tów wolnożyjących. 
  
 „Chciałoby się powiedzieć: wióry leciały! Jakoś udało 
mi się w styropianowym puchu uchwycić w obiektywie 
ducha walki uczestników warsztatów. Styropianowe pu-
dełka, worki aluminiowe, folia bąbelkowa, ścinki pola-
ru, taśma - to właśnie z nich powstają domki dla kotów 
(...). Jak ja lubię te małe 
ojczyzny i ich społecz-
ności! Fajne dzieciaki! 
Przemili ludzie (...)” - tak 
wydarzenie opisała na 
swoim profilu na Facebo-
oku „Wycieczki Osobiste” 
wolontariuszka Fundacji, 
pani Victoria, która stwo-
rzyła również fotorelację. 
Natomiast 4 grudnia pan 
Marek Kowalski z Towa-
rzystwa Przyrodniczego 

„Bocian” opowiedział o tym, czy i jak właściwie dokarmiać 
ptaki zimą, pani Ewa Komor-Mazur pokazała sposób na 
samodzielne wykonanie kul tłuszczowych z ziarnami, zaś 
czytelnicy mali i duzi przy stukocie młotków stworzyli 
solidne karmniki. To była niesamowita i pożyteczna przy-
goda. Obok wsparcia dla praktycznych działań, nasza bi-
blioteka posiada w swoich zbiorach wiele książek o zwie-
rzętach. Zapraszamy do wypożyczania!

Monika Dziedzic
Kierownik Filii B.P. Nr 1 w Józefowie

fot. Victoria Tucholka

DOmKi DLa PTaKóW W JóZEfOWiE

Dokarmiaj ptaki
mądrze

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

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

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

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

O
ŚW

iaTa
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Za wodę: Stawka (zł /m³) 
Netto Brutto

Grupa 1 - gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej 2,84 3,07
Grupa 2 - gospodarstwa rolne wykorzystujące wodę do celów bytowych                                           
oraz nawadniania upraw rolnych 3,59 3,88

Grupa 3 - gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej, korzystający 
z podliczników 8,03 8,67

Grupa 4 - przemysł ( zakłady produkcyjno- usługowe, handel, gastronomia i inne ) 7,84 8,47

Grupa 5 - TSSE ( Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna )  – teren byłej 
fabryki Kabli w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 7,93 8,56

Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców (zł / m-c)   

          a   -  za gotowość  -        dla  wodomierza:  *    q3   ≤    2,5 m³ /h 2,32 2,51

          b   -  za gotowość  -        dla wodomierza:   **   q3    >    2,5 m³ /h 21,47 23,19

          c   -  za gotowość  -        dla wodomierza:   ***  q3   ≥  20,0 m³ /h 217,40 234,79

Za ścieki   Stawka (zł /m³)
Netto Brutto

Grupa 1 - gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej 7,35 7,94
Grupa 1 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 2,25 2,43

Grupa 2 - przemysł ( zakłady produkcyjno- usługowe, handel, gastronomia  
i inne)

13,45 14,53

Grupa 2 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 38,03 41,07

Grupa 3 - TSSE ( Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna ) – teren byłej 
fabryki Kabli w Ożarowie  Mazowieckim ul.  Poznańska 129/133

14,00 15,12

Grupa 3 - stawka opłaty abonamentowej (zł / m-c) 38,03 41,07

*    dla  wodomierza   o średnicy    <   20 mm

**   dla  wodomierza   o średnicy    >  20 mm  ( do  < 50 mm )

***  dla  wodomierza   o średnicy    >  50 mm

OBniżEniE  OPłaT Za WODĘ
 W 2018 r. będą obowiązywały niższe jednostkowe stawki za dostawę wody w stosunku do roku bieżącego, dla od-
biorców indywidualnych. Obniżenie stawek  wynika z usprawnienia procesu produkcji i dystrybucji wody na terenie 
gminy m. in. poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i rozwój infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej.
 Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie szczegółowej analizy prognozowanych przycho-
dów oraz niezbędnych wydatków „Energetyki Ożarów Mazowiecki” dotyczących prowadzenia działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 W dniu 2 grudnia 2017r. Koło Gospodyń Wiejskich z Piotr-
kówka Małego i Strzykuł reprezentowały gminę Ożarów Ma-
zowiecki na II Targach Rolniczych w Nadarzynie.
 Panie z koła przygotowały liczne potrawy wigilijno- świą-
teczne. Na stołach królowały pierogi, kluski z makiem, ma-
kowce, pierniki i pierniczki oraz mnóstwo różnorodnych 
smakołyków.
 Serdecznie dziękujemy za wsparcie pana Burmistrza Paw-
ła Kanclerza. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych świąt. 

Maria Dominiak

ii TaRGi ROLniCZE

Jacek Ordakowski
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 Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla 
Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, 
to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia mał-
żeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to 
takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, 
by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, toleran-
cję i szacunek.
 Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat, są na-
gradzane specjalnym medalem przyznanym przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześciora-
miennej gwiazdy, w środku której z jednej strony jaśnieje 
napis: „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁZEŃSKIE”, a z dru-
giej strony widnieją dwie srebrzyste róże.
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Meda-
le za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  3 parom 
z naszej Gminy, Państwu: Barbarze i Henrykowi 
Grzęda, Ewie i Wiesławowi Smolińskim, Elżbiecie 
i Zbigniewowi Szastak.
 30 listopada 2017 r. w imieniu Prezydenta Me-
dale wręczał Burmistrz Paweł Kanclerz. Jubilaci 
otrzymali od Burmistrza listy gratulacyjne, bukie-
ty kwiatów oraz pamiątkowe dyplomy.
 W Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich 
uczestniczyli najbliżsi Odznaczonych, sąsiedzi 
i znajomi. Był  tort weselny i gromkie sto lat dla 
Jubilatów. 
 Tego dnia również świętowali swoją 63 
rocznicę ślubu Państwo Daniela i Henryk Kamiń-
scy. 

 Życzymy wszystkim parom, by w zdrowiu i szczęściu 
przeżywali kolejne jubileusze i żeby przeżyty wspólnie 
czas przywoływał wyłącznie dobre wspomnienia. 
Osoby, które mają w rodzinie, wśród swoich znajomych 
pary obchodzące 50 rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego prosimy o zgłaszanie Jubilatów do Urzędu Stanu 
Cywilnego. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwi-
ska Jubilatów oraz datę i miejsce zawarcia związku mał-
żeńskiego. 

Jolanta Dragan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Ożarowie Mazowieckim

JUBiLEUSZ 50-LECia POżYCia małżEńSKiEGO
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 Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Książka z au-
tografem” w Bibliotece Publicznej w Ożarowie ma-
zowieckim. naszym mikołajkowym gościem była 
ałbena Grabowska, autorka powieści najchętniej 
wypożyczanych przez ożarowskich czytelników. Po-
wieści bardzo różnych - od obyczajowych zaczynając, 
poprzez sagi, książki dla dzieci i młodzieży, po… kry-
minały. 
 Ałbena Grabowska wspomniała, iż lubi czujność czy-
telnika w połowie książki „uśpić” tak, aby zaskoczyć za-
kończeniem. O sobie mówi skromnie, widać jednak, że 
pisanie to dla niej nie tylko zawód, ale też pasja. Zbiera-
nie faktów, ciekawostek z miejsca zamieszkania, osadza-
nie bohaterów w konkretnych re-
aliach, gromadzenie wspomnień 
rodzinnych, zapisywanie snów 
i oczywiście, trudy łączenia zawo-
du lekarza z pracą pisarza – o tym 
wszystkim rozmawialiśmy pod-
czas spotkania, które zdaniem 
uczestników trwało zbyt krótko… 
Goście zgodnie potwierdzili, iż 
w  takiej atmosferze i z tak inte-
resująca pisarką, mogliby rozma-
wiać o wiele dłużej i wiele pytań 
jeszcze chcieliby zadać. 

 Spotkanie stanowiło część obchodów 2. urodzin Dys-
kusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych, działającego przy 
bibliotece. Prowadziła je instruktor Ewa Bojarowska, która 
wraz z Elżbietą Paderewską – dyrektorem Biblioteki. Klub 
dla Dorosłych działa w ramach ogólnopolskiego progra-
mu Instytutu Książki. Spotkania odbywają się regular-
nie w każdą pierwszą środę miesiąca. Przez te dwa lata 
Klubowiczki przeczytały ponad 20 książek, w tym „Lady 
M” Ałbeny Grabowskiej.  W swoich opiniach nie zawsze 
zgodnie oceniają kunszt pisarski i tematykę poruszaną 
przez autorów, jednak ta książka spotkała się z najwyższą 
oceną.
 Członkinie Klubu zgodne są  co do tego, iż  jego klimat  

sprzyja szczerym wypowiedziom, za-
wsze można wyrazić swoje zdanie, 
polecić innym przeczytane przez sie-
bie książki i porozmawiać o nich.  
 Gratulujemy dwóch rozczyta-
nych lat i życzymy kolejnych ! Infor-
macje o spotkaniach znajdują się na 
stronie Biblioteki: http://biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl/ .

Ewa Sobieraj
Biblioteka Publiczna 

w Ożarowie Mazowieckim

ałBEna GRaBOWSKa - SPOTKaniE aUTORSKiE
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a  na scenie mCC mazurkas Conference Centre & 

hotel po raz kolejny zagościła sztuka baletowa. Tym 
razem artyści Lwowskiego narodowego akademic-
kiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnic-
kiej oraz międzynarodowego Teatru Baletu „Premiera 
Royal Lviv Ballet zaprezentowali dwuaktowy spek-
takl „Coppelia, czyli dziewczyna o szklanych oczach”. 
W wieczorze udział wzięło ponad 800 osób ze świata 
biznesu, polityki, kultury i sztuki.
 XIX-wieczny, wyjątkowo melodyjny balet Coppelia, 
ze znakomitą muzyką francuskiego mistrza Léo Delibesa 

swoją premierę miał w 1870 roku w Théatre de l’Opera 
w  Paryżu. To jeden z najwybitniejszych przykładów po-
pularnych w XIX wieku baletów komicznych. Choreo-
grafia obu aktów – zróżnicowana i niezwykle barwna 
oraz bogata melodycznie muzyka Léo Delibesa zostały 
w szczególny sposób podkreślone przez elementy po-
pisowe tancerzy, z całą wirtuozerią skoków, piruetów 
i  podnoszeń. W pierwszym akcie spektaklu w muzyce 

czuć było zafascynowanie kompozytora bogactwem tań-
ców ludowych i narodowych. Obok mazurków, walców 
tancerze z pełnym kunsztem prezentowali także taniec 
cygański, hiszpańskie bolero i angielską gigę. W drugim 
akcie najmocniejszym atutem tanecznym były partie 

jednej z bohaterek - Svanildy, które wymagały od solistki 
także doskonałych umiejętności aktorskich. Dynamicz-
na muzyka, folkowa sceneria i przede wszystkim piękny 
i pełen kunsztu oraz ekspresji taniec solistów baletowych, 
porwał serca zebranej publiczności. Jak najbardziej zasłu-
żone oklaski rozbrzmiewały na sali długo po ostatnich 
taktach muzyki.
 W towarzyszącej XXXI FHM „Scenie Talentów”, którego 
inicjatorką jest Irena Bartkowska, wystąpiła młoda tan-
cerka baletowa, Alicja Kaczor. Uczennica Ogólnokształcą-
cej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu 
zaprezentowała taniec współczesny w utworze „Adieu”. 
Natomiast w ramach wystawy malarskiej „Kobiety i geo-
metria form” goście wieczoru mogli bliżej poznać prace 
malarskie Miry Skoczek-Wojnickiej. Pochodząca z Kra-
kowa artystka w swoim warsztacie artystycznym lubi 
eksperymentować poprzez łączenie różnych technik 
i materiałów. Z upodobaniem sięga w swoich malarskich 
kompozycjach do wizerunków kobiet namalowanych 
przez najwybitniejszych  mistrzów renesansu i baroku. 
Kuratorem wystawy była Janina Tuora, która również 
- wspólnie z Janem Sumikowskim - odpowiadała za re-
alizację impresji filmowej o twórczości artystki Miry Sko-
czek -Wojnickiej.
 Partnerami tej edycji FHM byli Paweł Kanclerz – Bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz Jan Żychliński – Sta-
rosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Patronami 
medialnymi: TVP 3 Warszawa, Społecznościowy Portal 
Kulturalny KulturawPolsce.pl, magazyn Presto, Ruch Mu-
zyczny oraz portal kulturadostepna.pl.
 Forum Humanum Mazurkas jest inicjatywą obywatel-
ską w dziedzinie kultury, której inauguracja miała miejsce 
w 2012 roku. Od tego czasu w centrum konferencyjnym 
hotelu MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel kilka 
razy w roku odbywają się spotkania prezentujące mu-
zycznych wirtuozów, orkiestry symfoniczne, małe zespo-

ły oraz uznanych malarzy i rzeźbiarzy. Projekt realizowany 
jest w całości „pro publico bono”.

BaLET KOmiCZnY „COPPELia, CZYLi DZiEWCZYna O SZKLanYCh 
OCZaCh” PODCZaS XXXi fORUm hUmanUm maZURKaS
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 nasz kiermasz z każdym rokiem gromadzi coraz 
więcej osób, nie tylko tworzących społeczność szkol-
ną, ale także mieszkańców Ożarowa mazowieckiego, 
pragnących miło spędzić swój niedzielny wolny czas, 
zrobić świąteczne zakupy, czy zjeść coś pysznego. 
Kiermasz stał się już w lokalnej tradycji wyjątkowym 
wydarzeniem, bo połączył wiele osób i środowisk 
przy jego organizacji.   

 Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
wzięli udział w VI Rodzinnym Kiermaszu Świątecznym, 
który odbył się 10 grudnia w naszej szkole. 
 Dziękujemy nauczycielom i pracownikom szkoły, któ-

rzy wraz z dziećmi tworzyli ozdoby i dekoracje świątecz-
ne, ozdabiali bombki na aukcję i pomagali przy organi-
zacji. Rodzicom, którzy tak licznie i chętnie uczestniczyli 
w przygotowaniach do kiermaszu i w samym jego prze-
biegu. Naszym dzieciom, które kiermasz traktują z pasją 
i utożsamiają się z nim, na różne sposoby, poprzez swoje 
zaangażowanie, występy na scenie, wykonywane ozdoby 
i liczną obecność.
 Dziękujemy wszystkim sponsorom, których listę za-
mieszczamy poniżej (kolejność wymienianych spon-
sorów alfabetyczna), 
dziękujemy gościom 
odwiedzającym nasz 
kiermasz i wszystkim lu-
dziom dobrej woli, któ-
rzy wspierali nas życzli-
wością i ofiarnością.
 Na nadchodzące 
święta chcielibyśmy zło-
żyć Wam wszystkim naj-
lepsze życzenia. Niech 
będą zdrowe i radosne, 
pełne ciepła i życzliwo-
ści, pokoju serca i mi-
łości. A  Nowy Rok 2018 
niech będzie dla nas 

wszystkich szczęśliwym rokiem.
Ze świątecznymi pozdrowieniami

Rada Rodziców przy SP1 w Ożarowie Mazowieckim

Sponsorzy i darczyńcy Vi Rodzinnego Kiermaszu 
Świątecznego:

 ▶ Paweł Kanclerz Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki

 ▶ Baccara Sp. z o.o.
 ▶ BITTNER Sp. J.
 ▶ Clean Company Profesjonalne środki czystości 

i  artykuły higieniczne
 ▶ Coolcafe
 ▶ Cukiernia Ożarowska
 ▶ Delikatesy Bogusi&Jacka p. Bogumiła Miziołek
 ▶ Dzieciaczkowo.pl
 ▶ Early Stage Angielski dla dzieci p. Olga Dębska-

Wybraniec
 ▶ Exellence Solar
 ▶ Fabryka Dźwięków Szkoła Muzyki Rozrywkowej
 ▶ Flordent
 ▶ FusGym 
 ▶ Garmażeria Margolka - Tomasz Sieruta 
 ▶ Instytut Kosmetologii i Włosów Art- View p. Ewa 

Jankowicz
 ▶ Jungheinrich Polska Sp. z o. o.
 ▶ Kółko i Krzyżyk
 ▶ Ks. Zdzisław Słomka SAC Proboszcz Parafii 

Miłosierdzia Bożego
 ▶ Mediacolor Ewa Fidecka
 ▶ Pani Izabela Dolota
 ▶ PartyTino
 ▶ PFISTERER Sp. z o.o.
 ▶ Pizzeria JERRY
 ▶ Ryż & Fish 
 ▶ Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „JULIA” p. Paulina 

Salińska
 ▶ Selgros cash&cary
 ▶ Strefa Piękna Anna Kowalska

VI RodzInny KIeRmasz ŚwIąteczny
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 W 1977 roku władze miasta podjęły decyzję o 
utworzeniu miejsko-Gminnego Ośrodka Propa-
gandy i Kultury w Ożarowie mazowieckim. W stycz-
niu 1978 roku rozpoczęto remont sali po niestnie-
jącym od 4 lat kinie „Venus”, które mieściło się w 
budynku przy ul. Konotopskiej. Już w połowie mar-
ca Ośrodek podjął działalność w swoich, własnych 
pomieszczeniach. Praktycznie działalność rozpo-
czął od listopada 1977 roku organizując obcho-
dy Dnia Seniora i bal dla przodowników pracy w 
świetlicy CnOS-u. mały, ledwo widoczny budynek 
klubu „Uśmiech” był świadkiem wielu, ciekawych 
imprez. Duża w tym zasługa kolejnych dyrektorów 
Ośrodka, jak i władz miasta w prowadzeniu trudnej 
pracy kulturalnej. 

 Pani Danuta Zawadzka, pierwszy dyrektor powoła-
nego Miejsko-Gminnego Ośrodka Propagandy i Kultu-
ry, urzędowała w latach 1977-1988 i prowadziła szeroką 
działalność kulturalną na terenie gminy. Pomimo działal-
ności klubu w jednej sali, gdzie nieraz trzeba było zmie-
niać wystrój, nawet kilka razy dziennie, odbywały się tu 
liczne zajęcia i imprezy. Każdy z mieszkańców Ożarowa 

mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci zapraszano na bajki, 
młodzież na dyskoteki, panie na kurs kroju i szycia, a dział-
kowiczów  na kursy warzywno-ogrodnicze.  Odbywały się 
również próby zespołów muzycznych, między innymi 
zespołu „Uśmiech”, który brał udział w licznych przeglą-
dach, konkursach  oraz festynach organizowanych przez 
Ośrodek. Należy tu wspomnieć o 25 Ogólnopolskim Kon-
kursie Piosenki Radzieckiej w 1986 roku w Pruszkowie, 
gdzie zespół zajął II miejsce, a Warszawie w dalszej części 
eliminacji I miejsce.
 Wynajmowano również salę zakładom na różne uro-
czystości, np. 50-lecie Fabryki Kabli, organizowano kon-
certy, jak i tzw. „Wieczory Przyjaźni”, których współorgani-
zatorami były ożarowskie przedsiębiorstwa. Przyjeżdżali 
do nas goście z Kazachstanu, Baszkirii, ZSRR.  Działały róż-
ne sekcje zainteresowań: muzyczna,  taneczna, plastyczna 

oraz teatralna 
prowadzona 
przez instruk-
torów Zofię 
i  Zbigniewa 
W ó j c i k ó w . 
Przez długie 
lata Wójciko-
wie prowadzi-
li amatorską grupę teatralną pod nazwą „Teatr Bronisze” 
- osiem grup  wiekowych, ponad 100 dzieci. Spektakle 
z Bronisz przez lata zdobywały nagrody na największym 
i  najbardziej prestiżowym festiwalu dziecięcym w na-
szym kraju: Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecię-
cych „Dziatwa” w Łodzi,  jak również za granicą promując 
gminę Ożarów Mazowiecki. Za swoje działania w roku 
2008 instruktorzy zostali uhonorowani Nagrodą Honoro-
wą Gminy Ożarów Mazowiecki „Felicja”.
 W tamtych latach zorganizowano pierwsze obchody 
Dni Ożarowa, które odbyły się w 10 rocznicę uzyskania 
praw miejskich. Dni Dziecka i festyny z zabawami na de-
chach organizowano w Parku Ołtarzewskim, a przy tego 
typu festynach pomagały finansowo największe przed-

siębiorstwa na terenie gminy: Warszawska Huta Szkła 
„Polam” i Fabryka Kabli. 
W roku 1988 zmieniono nazwę Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Propagandy i Kultury w Ożarowie Mazowiec-
kim na Ośrodek Kultury „Uśmiech”  Miasta i Gminy. Zmia-
ny nastąpiły również w kierownictwie placówki. Kolejni 
dyrektorzy Pani Elżbieta Dobrzyńska, Pan Antoni Kwiek 
i Beata Frejnik prowadzili szeroką działalność kulturalną 
na terenie naszej gminy.
 Chciałabym wymienić niektóre z ich działań, o któ-
rych słyszałam i w niektórych też uczestniczyłam jako  
pracownik  Ośrodka Kultury „Uśmiech”. Pani dyrektor Elż-
bieta Dobrzyńska mogła pochwalić się  zespołem folklo-
rystycznym, jak również pierwszym zespołem tańca no-
woczesnego, dyrektor Antoni Kwiek był organizatorem 
pierwszego, trzydniowego majowego festynu z okazji

40 LaT Z „UŚmiEChEm”
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obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączonego 
z Dniem  Strażaka, rozgrywkami piłkarskimi na boisku  
„Ożarowianki”  oraz festynem z loterią fantową zorganizo-
wanym na korcie koło  kotłowni . Przez długie lata w tym 
miejscu razem ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Ożarów” 
Ośrodek  Kultury „Uśmiech” organizował z dużym powo-
dzeniem imprezy z okazji Dnia Dziecka. Pani Dyrektor Be-
ata Frejnik organizowała świetne bale sylwestrowe, które 
cieszyły się wielką popularnością wśród mieszkańców 
Ożarowa. Miały one swoich stałych bywalców, zdarzało 
się, że już w październiku nie można było kupić zapro-
szeń. Jak również fajne dyskoteki, które prowadził  przez 
długie lata nasz niezastąpiony i lubiany przez młodzież 
ożarowską DJ Darek Pepla. 

 Należy też wspomnieć o naszych filiach, które w roku 
1992 działały na terenie gminy Ożarów Mazowiecki: Filia 
Wolica działająca w pomieszczeniach SHR Wolica pod 
okiem instruktorów - Anny Radomskiej i Wandy Orze-
chowskiej, Filia Macierzysz działająca pod okiem dyrek-
tora szkoły Pani Marii Skorni-Roszji oraz Filia Bronisze 
prowadzona przez instruktora Zbyszka Wójcika. Filie pro-
wadziły zajęcia edukacyjne i kulturalno - wychowawcze.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych decyzją władz miej-
skich filie zostały zamknięte. 
 W 2005 roku Dom Kultury „Uśmiech” przeniósł się 
do  nowo wyremontowanego budynku po Warszawskiej 
Hucie Szkła,  przy ulicy Poznańskiej. W tym czasie dyrek-
torem placówki był pan Andrzej Ptasznik. Swoją funkcję 
sprawował do 2007 roku. 
 Usytuowany w centrum Ożarowa obiekt Domu Kul-
tury stworzył  nowe możliwości  wykorzystania sal i po-
zwolił na stworzenie bardzo dobrych warunków do or-
ganizowania nie tylko imprez cyklicznych, jak choćby 
coniedzielnych spektakli teatralnych dla dzieci, ale rów-
nież wystaw, wernisaży,  koncertów i ciekawych spotkań.  
 Obecne środki z budżetu w stosunku do tych z lat 
ubiegłych; przypomnę w 2003 roku  było to 204 tys. zło-
tych, w 2009 już 900 tys., a obecnie jest to kwota ponad 
2 mln złotych, pozwalają na rozszerzenie oferty i lepsze 
wykorzystanie nowej bazy lokalowej, organizowanie 
większej ilości imprez plenerowych i zaproszenie znanych 
artystów, nie tylko scen polskich, ale i zagranicznych. 
 Bazą lokalową w roku 2005 dla naszych zajęć stałych 
była Szkoła Podstawowa w Płochocinie,  siedziba Towa-
rzystwa Miłośników Ołtarzewa, Przedszkole Publiczne nr 
1 w Ożarowie Mazowieckim i Szkoła Podstawowa w Ołta-
rzewie. Od 2008 roku  Uchwałą Rady Miejskiej z dniem 1 

stycznia powołana została Filia Domu Kultury „Uśmiech” z 
siedzibą w Józefowie przy ul. Fabrycznej. Wyremontowa-
ny budynek naszej nowej Filii, również w centrum miej-
scowości - Józefów, stworzył  możliwości dla statutowej 
działalności, a zajęcia ze szkoły zostały przeniesione do 
nowej Filii.
 Druga filia została powołana 1 stycznia  2013 roku 
z siedzibą w Broniszach przy ul. Przyparkowej. A w 2015 
roku w sierpniu w ramach projektu „Poprawa atrakcyjno-
ści oferty kulturalnej Gminy Ożarów Mazowiecki” powstał 
CIS „Przy Parku” . Centrum Inicjatyw Społecznych jest dru-
gim miejscem działalności Domu Kultury „Uśmiech” na 
terenie miasta i gminy. CIS „Przy Parku” powstał, aby sku-
pić wokół siebie ludzi aktywnych społecznie, wolontariu-

szy, animatorów lokalnych społeczności. Program jest na 
bieżąco tworzony na podstawie pomysłów mieszkańców, 
grup nieformalnych i organizacji pozarządowych.
 Realizowaliśmy i realizujemy swoje zadania statutowe 
poprzez organizowanie zajęć stałych, konkursów,  bali dla 
dzieci, koncertów okolicznościowych, spotkań z ciekawy-
mi ludźmi, wieczorków tanecznych dla seniorów oraz dla 
kombatantów, dużych imprez plenerowych, takich jak: 
Dni Ożarowa  Dożynki Gminne, Discopolowanie,  Mię-
dzynarodowy Festiwal Folkloru, czy zorganizowana po 
raz pierwszy w tym roku „Ożarowska Sceny Letnia”, jak 
również: Majówka Józefowska, czy Dzień Dziecka. 
 Każda oferta programowa zarówno w Domu Kultury, 
jak i filii uwarunkowana jest możliwościami finansowymi 
instytucji. Dokładamy wszelkich starań, aby propozycje 
zajęć i imprez wychodziły naprzeciw oczekiwaniom oraz 
potrzebom mieszkańców gminy. Lokalizacja naszych 
budynków przyczyniła się do  rozszerzenia działalności 
i stworzyła bardzo dobre warunki do ich organizacji.
 Długo by pisać i mówić o naszej pracy, bo przecież mi-
nęło już nam 40 lat. Nasza działalność obejmuje wszyst-
ko, co dzieje się w Domu Kultury, Filiach i Centrum Inicja-
tyw Społecznych. Czytacie Państwo o tym na plakatach, 
uczestniczycie w naszych zajęciach i imprezach, a My sta-
ramy się, aby zapewnić organizowanym przez nas impre-
zom odpowiedni poziom. 

Alina Holk
Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”

Zdjęcia:
Paweł Krupa - Dom Kultury „Uśmiech” 
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 9 grudnia już po raz czwarty odbyły się w Pływal-
ni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie 
mazowieckim „Świąteczno-mikołajkowe” amatorskie 
zawody pływackie o Puchar Burmistrza Ożarowa ma-
zowieckiego dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

 Limit dwustu uczestników zawodów został wyczer-
pany w ciągu kilku dni od uruchomienia zapisów w spe-
cjalnie stworzonym portalu internetowym. Punktualnie 
o 15.30, po uprzedniej rozgrzewce miało miejsce uroczy-
ste otwarcie zawodów, którego dokonał zastępca burmi-
strza do spraw społecznych pan Tomasz Tymoftyjewicz.  
Chwilę później dwustu zawodników w wieku od 4 do 

12-stu lat w ośmiu kategoriach wiekowych rozpoczęło 
wyścigi pływackie na dystansie 25 lub 50 metrów stylem 
dowolnym.  Największe emocje wśród licznie zgroma-
dzonych kibiców wzbudziły starty najmłodszych zawod-
ników, którzy ze względów bezpieczeństwa startowali 
jednocześnie na dwóch skrajnych torach pływalni, często 
korzystając z pomocy desek lub przyrządów wspoma-
gających utrzymywanie się na powierzchni wody. Każdy 
zawodnik otrzymał pamiątkowy medal, puchary przewi-

dziano dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w każ-
dej kategorii wiekowej, a za pierwsze trzy miejsca zawod-
nicy otrzymali nagrody rzeczowe.
 Organizatorem zawodów była Gmina Ożarów Mazo-
wiecki oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożaro-
wie Mazowieckim.
     Partnerem zawodów i sponsorem nagród była FIRMA 
FLYSPOT – Tunel aerodynamiczny oraz szkółka pływacka 
SWIM PRO. 
     Zawody nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania 
przedstawicieli klubów pływackich i szkółek pływackich 
pracujących w pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Ożarowie Mazowieckim, którym za zaangażo-

wanie i pomoc dziękuję.
 Wyniki zawodów udostępnione są na stronie i fanpa-
ge GOSiR Ożarów Maz., a komplet zdjęć z zawodów na 
stronie: https://www.dropbox.com/sh/ptjk9cts386dcrb/
AACWzmB5Gx_43CCbdEcVmpp0a?dl=0

Ze sportowym pozdrowieniem
Jacek Andrzejczak

ŚWiĄTECZnO - miKOłaJKOWE ZaWODY W PłYWaniU
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 Ożarowska pływalnia wypełniła się w piątek, 24 li-
stopada liczną grupą zawodników. W naszym mieście 
odbyły się cykliczne Zawody Pływackie o Puchar Bur-
mistrza Ożarowa mazowieckiego.

 W rywalizacji uczestniczyło 170 pływaków z 14 klu-
bów. Do Ożarowa Mazowieckiego przyjechali licencjo-
nowani zawodnicy m.in. z Kozienic, Konina, Pułtuska 
i Płońska. Dotarli pływacy klubów warszawskich, nie mo-
gło zabraknąć też rzecz jasna zawodników miejscowych 
klubów: KS ”Jedynki” oraz KS „Fenix”.
 Zawody okazały się niezwykle udane dla pływaków 
KS „1”. Zawodnicy „Jedynki” zdobyli łącznie 19 
medali, i w statystyce medalowej zajęli wysokie 
2. miejsce. Musieli uznać wyższość jedynie UKS 
Szesnastki (Warszawa).
 Indywidualnie swoje wysokie aspiracje po-
twierdziła Ania Gajda, która jako jedyna z ożarow-
skich pływaków zdobyła Puchar Burmistrza (tro-
feum było przyznawane w czterech kategoriach 
wiekowych z podziałem na chłopców i dziewczy-
ny). Zawodniczka KS „1” wywalczyła puchar  w ka-
tegorii dla najlepszej zawodniczki 11-letniej (rocz. 
2006). Świetnie wypadli też pozostali nasi uta-
lentowani pływacy, a wśród nich m.in. Marcelina 
Dzbańska, Igor Popow, Julia Włodarska, Asia Mie-
dzińska, Karolina Adamczyk, Małgosia Sobiecka, 
Antoni Barański oraz Emilia i Helena Kudlickie. 
Trenerami medalistów są Mariusz Przasnek oraz 
Tadeusz Staniszewski.
 Nasz drugi ożarowski klub KS „Fenix” w klasy-
fikacji drużynowej z 11 medalami zajął 8. miejsce. Indy-
widualnie z Fenixa najlepiej zaprezentowały się - zdobyły 
po dwa medale - Aleksandra Sado, Milena Jaworska oraz 
Urszula Powałka.
 Wszystkim zawodnikom oraz ich trenerom gratuluje-
my udanych startów. Wśród wielu startujących nie brako-

wało bowiem osób, dla których opisywane zawody były 
pierwszym poważnym sprawdzianem na ich krótkiej pły-
wackiej drodze.
 Zawody odbyły się świetnej atmosferze. Nad przebie-
giem rywalizacji czuwała komisja sędziowska z sędziom 
naczelnym Eugeniuszem Waraksą, a całość wydarzenia 
poprowadził spiker, komentator stacji Eurosport Hubert 
Kwinta. Na koniec wśród dzieci rozlosowano nagrody 
ufundowane przez firmę Pilot.
 Wydarzenie odbyło  się przy organizacyjnej i finanso-
wej pomocy Gminy Ożarów Mazowiecki. Zawody otwo-
rzył burmistrz Paweł Kanclerz, a puchary wręczał m.in. 

z-ca burmistrza Ożarowa Maz. Tomasz Tymoftyjewicz.
Zawody od 2014 roku nieprzerwanie organizuje Klub 
Sportowy KS „1”.
 Partnerami wydarzenia byli: Bronisze - Warszawski 
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA, Pilot, Coca Cola. 

Tekst: tb/
fot. Piotr Ulanowski

WYNIKI: 
dziewczynki
9 lat - Nowak Izabela  UKS Manta Warszawa 
Włochy
10 lat - Ciechanowska Aleksandra  UKS 307 
Warszawa Mokotów
11 lat - Gajda Anna  KS 1 Ożarów Maz.
12 lat - Dziadek Amelia UKS Manta Warszawa 
Włochy
chłopcy
9 lat - Matusik Jan UKS Szesnastka
10 lat -  Ciechanowski Stanisław UKS 307 War-
szawa Mokotów
11 lat - Handzlik Mateusz MKP Warszawianka
12 lat - Barchwic Jakub UKS Manta Warszawa 
Włochy

OGóLnOPOLSKiE ZaWODY PłYWaCKiE 
O PUChaR BURmiSTRZa OżaROWa maZOWiECKiEGO

SPO
RT
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informator Ożarowski: Rozmawiamy w okresie przed-
świątecznym, więc wyobraźmy sobie taki szczególny 
kalendarz adwentowy, na którym znalazłyby się kon-
kretne przedsięwzięcia do wykonania w 2017 roku.  
Co się udało zrealizować?
Paweł Kanclerz:  Rok 2017 był bardzo dynamiczny pod 
względem inwestycyjnym, ale zacznijmy  od początku, je-
śli mówimy o kalendarzu adwentowym. Uchwalenie bu-
dżetu na 2017 rok było trudnym zadaniem, ponieważ in-
westycji i potrzeb zawsze jest dużo więcej niż możliwości 
finansowych. Chcę zaznaczyć, że w kończącym się roku 
wydaliśmy blisko 50 mln na projekty  
inwestycyjne. Większość z nich była 
zaplanowana, ale też pojawiały się 
nowe zadania  w ciągu roku budżeto-
wego, ponieważ taka była potrzeba. 
Bezsprzecznym sukcesem mijającego roku jest  remont 
– w ramach termomodernizacji – starej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 przy ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim. Wiele 
osób nie wierzyło, że to się uda, a tymczasem, w ciągu za-
ledwie dwóch i pół miesiąca mieliśmy nową szkołę. Kosz-
towało to blisko 5 milionów złotych. Dzieci, które wróciły 
tu po wakacjach, nie mogły poznać tego miejsca,  były 
zdziwione i zadowolone. Kolejna inwestycja oświatowa 
to  remont szkoły w Umiastowie. Ci, którzy mieli okazję 
kiedykolwiek widzieć ten budynek, teraz będą przecierali 
oczy ze zdumienia. Jest to po prostu nowa, funkcjonal-
na szkoła, dostosowana dla osób niepełnosprawnych, 
z przestronną halą sportową. 
 Rozpoczęliśmy też budowę ultranowoczesnej szkoły 

podstawowej, na terenie obecnego kompleksu oświato-
wego przy ul. Lipowej w Ołtarzewie. Termin wykonania  
jest bardzo ambitny, chcielibyśmy, żeby dzieci od drugie-
go semestru 2019 roku zaczęły uczyć się w nowej szkole.
Prace prowadzone są wciąż przy budowie placu zabaw 
na boisku UKS Ołtarzew, pogoda je teraz spowolniła, nie-
mniej jednak wiosną plac będzie oddany do dyspozycji 
dzieci.

iO: Z tego co Pan mówi wyraźnie dominują inwestycje 
oświatowe? Z czego to wynika?

PK:  Taka jest potrzeba. Wzrasta licz-
ba mieszkańców, głównie młodych 
ludzi z dziećmi. Cieszę się z tego, bo 
to jest  przyszłość naszego miasta, 
które się rozbudowuje i  rozwija. Nie-

sie to za sobą również  problemy infrastrukturalne, nie 
tylko wzrost potrzeb oświatowych, ale też drogi, zaopa-
trzenie w wodę i odbiór ścieków. Korzystając ze środków 
zewnętrznych kanalizujemy Święcice oraz przygotowuje-
my się do kolejnego etapu kanalizacji północno-zachod-
niej części gminy. Stawiamy na poprawę warunków życia 
mieszkańców oraz ochronę środowiska. W to podejście 
doskonale wpisuje się akcja wymiany pieców, w której 
udział wzięło 107 gospodarstw domowych. W przyszłym 
roku, czekają nas kolejne wyzwania  np. walka ze smo-
giem. Niestety same czujniki nie rozwiążą problemu, nie 
wpłyną na świadomość społeczną. Duża część mieszkań-
ców zdaje sobie sprawę, co oznacza palenie w piecach po 
prostu śmieciami, ale jest też spora grupa do której argu-

...w kończącym się roku 
wydaliśmy 50 mln na 

projekty inwestycyjne.

wywiad z Pawłem Kanclerzem, burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego

 Ja w to wierzę
Ludzie są najważniejsi.
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menty merytoryczne i zdrowotne nie trafiają. Ważne są za 
to względy ekonomiczne i stąd m.in. ten projekt wymiany 
pieców grzewczych z dopłatą średnio 
6,5 tys. zł na jedno gospodarstwo.

iO: Jeszcze jakieś  inwestycje, o któ-
rych warto wspomnieć?
PK:   Cieszę się również ze zrealizowa-
nia kilku trudnych zadań drogowych, m.in. ulica Wolno-
ści. Jedna z najstarszych ulic Ożarowa Mazowieckiego, 
która latami czekała na tę inwestycję i wreszcie się to 
udało. Przy okazji dziękuję mieszkańcom za cierpliwość, 
ponieważ prace trwały dosyć długo. 
 Jesteśmy również na finiszu budowy hali widowi-
skowo-sportowej w Kręczkach- Kaputach, sztuczne bo-
isko w zasadzie już jest zrealizowane, niebawem będzie 
służyło sportowcom,  tym kwalifikowanym i amatorom. 
Mało kto wierzył, że zdecydujemy się na rozpoczęcie bu-
dowy tzw. budynku czynszowego przy ulicy Poznańskiej, 
na miejscu  dawnej „Turystycznej”, potem „Pizzerii Jerry”.  
Obecnie powstaje tam budynek mieszkalny z blisko 45 
mieszkaniami o powierzchni między 30 a 50 m2. Podkre-
ślam, nie jest to budynek komunalny, biorąc pod uwagę 
doświadczenia z lat ubiegłych, wraz 
z Radą Miejską postanowiliśmy coś 
zmienić w formule pomocy potrze-
bującym, stąd koncepcja budynku 
czynszowego.

iO: Jest coś co nie do końca się udało?
PK:  Wyzwaniem i celem na przyszłość  jest dla nas po-
prawa jakości wody. Do tej pory  najważniejsze było za-
chowanie  płynności dostaw, szczególnie latem. Woda  
z niektórych stacji uzdatniania odznacza się wyjątko-
wą twardością, spełnia wszystkie, niezbędne normy, 
ale może jej barwa i smak nie do końca odpowiadają 
mieszkańcom. Dlatego m.in. wyremontowaliśmy z udzia-
łem środków zewnętrznych SUW  przy ul. Partyzantów 
w  Ożarowie Mazowieckim. Jest to stacja o charakterze 
strategicznym. Jestem zadowolony, bo oprócz budynku 
wszystko jest tam nowe, bardziej funkcjonalne i  wydajne. 
Ale  w tym zakresie  mamy jeszcze trochę do zrobienia…

iO:  nie mogę nie zapytać o koncepcję tzw. „mega 
Warszawy” i referendum?
PK: To były trudne dla nas, jako wspólnoty, momenty. 
Zostaliśmy zaskoczeni tym pomysłem, w mojej ocenie, 
o charakterze absolutnie politycznym.  Jak mówimy pro-
jekt ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawy, to dosko-
nale pamiętam wzburzenie mieszkańców w Scenie Ołta-
rzew na spotkaniu z posłem Jackiem 
Sasinem. Wyrażali oni wówczas swoje 
zdanie jednoznacznie i ekspresyjnie. 
Była to dla nas, jako samorządu, waż-
na chwila. Zrozumieliśmy, że wraz z 
Radą Miejską musimy podjąć określo-
ne działania. Tak doszło do  pierwszego w historii naszej 
gminy  referendum, po raz pierwszy również, od 2002 
roku, kiedy to likwidowano fabrykę kabli mieszkańcy 
wraz z radnymi, ze mną, wyszli na ulicę, w obronie  prawa 
do decydowania o własnej wspólnocie. 4 czerwca 2017 r. 

był ważny dla naszej społeczności, mieszkańcy mieli moż-
liwość odpowiedzieć na proste pytanie - Czy chcesz przy-

należeć do Warszawy czy nie? Wynik 
był miażdżący dla pomysłodawców 
wchłonięcia Ożarowa Maz. do Warsza-
wy. Co najważniejsze, to referendum 
było skuteczne. Dla mnie ogłoszenie 
wyników to ogromna radość i satys-

fakcja. Ważne było to, że ludzie poszli oddać głos. Bardzo 
dziękuję wszystkim tym, którzy to zrobili, w niektórych 
okręgach  frekwencja wyniosła prawie 50%, więcej niż 
w wyborach samorządowych, to o czymś świadczy.

iO:  Jest już projekt budżetu na 2018 rok, czy jest Pan 
z niego zadowolony?
PK:  Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, 
bo każdy budżet ma swoje niedoskonałości. Chciałbym 
więcej środków na inwestycje i  inne zadania publiczne 
– kulturę, sport, współpracę z organizacjami pozarządo-
wymi.  Z drugiej strony patrząc, po raz kolejny na inwe-
stycje mamy około 50 mln zł, kolejne 50 mln to oświata. 
W budżecie na 2018 rok znalazła się m.in. koncepcja bu-
dowy centrum kultury w Ożarowie Mazowieckim. Ta idea 

zaczyna się materializować, chcemy 
zapytać mieszkańców o ich opinie, 
pomysły i oczekiwania. Projekt jest 
osiągalny do realizacji w ciągu 4 lat.

iO: Lubi Pan święta? Jak je Pan obchodzi? 
PK:  Święta spędzam tradycyjnie, w domu rodzinnym. Nie 
wyjeżdżamy, ten czas upływa nam w rodzinnym gronie. 
Pochodzę stąd i tutaj mieszka większość mojej rodziny. 
Najważniejszą osobą, która kieruje przygotowaniami  jest  
moja 87 letnia babcia Halina, która ma ogromny talent 
kulinarny.

iO: Czy pomaga Pan w przygotowaniach?
PK: Pomagam, wraz z synem ubieramy choinkę, tradycyj-
nie żywą, pod czujnym okiem żony oczywiście. Poza tym 
w przedświątecznym czasie staram się nie przeszkadzać,  
a w kuchni pojawiam się na wezwanie,  tylko wtedy, kie-
dy trzeba odkręcić słoiki, pokroić warzywa na klasyczną 
sałatkę jarzynową, moją ulubioną.  Robię zakupy. Nakry-
wam do stołu. Okazuje się, że jestem bardzo zaangażo-
wany (śmiech).

iO: Jakieś świąteczne  wspomnienie z dzieciństwa?
PK:  Pamiętam, kiedy mieszkaliśmy przy ul. Poznańskiej, 
mieliśmy zawsze żywą choinkę, która stała u babci na 
dole i pamiętam jak ją spaliłem…  Była ozdobiona łań-

cuchem z papieru, takim jaki ostatnio 
robiliśmy podczas Miasteczka Bożo-
narodzeniowego, były też sztuczne 
ognie, które zapaliłem  i  powiesiłem 
na choince, to od nich zapalił się łań-
cuch, a potem, od niego zajęła się 

cała choinka. Na szczęście rodzice uratowali sytuację… 
miałem wtedy jakieś 7 – 8 lat.  Zapamiętam to na długo. 
Dzisiaj podchodzę do tego z humorem, ale wtedy, jako 
dziecko, byłem przerażony…

Stawiamy na poprawę 
warunków życia 

mieszkańców 
oraz ochronę środowiska

Wyzwaniem i celem na 
przyszłość jest dla nas 
poprawa jakości wody

Zawsze marzyłem, żeby 
Gmina Ożarów Mazowiecki 

była wysoko oceniana
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iO:  Grzeczne dzieci dostają  w nagrodę prezenty,  na-
sza gmina też ma się czym  pochwalić? 
PK: Tak. W Polsce jest zwyczaj rankingowania samorzą-
dów w bardzo wielu aspektach i siłą rzeczy jesteśmy 
oceniani. Rok w tym zakresie był również bardzo dobry. 
Wysokie miejsca w rankingach m.in. I miejsce na Mazow-
szu i II w kraju w rankingu Zrównoważonego Rozwoju w 
kategorii gmin miejsko-wiejskich, II miejsce w Rankingu 
Samorządów Najdynamiczniej Roz-
wijających Przedsiębiorczość w  la-
tach 2003– 2016. To  duży sukces nas 
wszystkich.  Zawsze marzyłem, żeby 
Gmina Ożarów Mazowiecki była wyso-
ko oceniana w najważniejszym rankingu, przygotowywa-
nym przez  Rzeczpospolitą. Wybitni fachowcy, niezależna 
kapituła z  Panem Premierem Jerzym Buzkiem na czele. 
W tym roku udało się, miałem zaszczyt i przyjemność re-
prezentować gminę, razem z  Panem Przewodniczącym 
Rady Miejskiej, podczas gali  wręczenia nagród w Jaroci-
nie, awansowaliśmy z 42 miejsca na 19. Dyplom wisi przy 
wejściu do Urzędu, w Biurze Podawczym.  Świadczy  on 
o dobrym zarządzaniu gminą, ale pokazuje też ogromny 
potencjał ekonomiczny i  społeczny. Mamy też nagrody 
sprzed kilku dni za innowacyjne i nowoczesne prowadze-
nie polityki oświatowej - Złoty Certyfikat Samorządowy 
Lider Edukacji 2017 oraz wyróżnienie nadzwyczajne: Li-
der bezpieczeństwa w oświacie, przyznawane za wdraża-
nie rozwiązań i procedur w szkołach i placówkach oświa-
towych.

iO: Jakie są Pana plany /postanowienia na 2018 rok?  
Zbliżają się wybory….
PK: Być może niedługo dowiemy się jakie zasady będą 
rządziły najbliższymi wyborami samorządowymi. Zaczy-
na się mówić o wyborach pośrednich, ale to byłoby jak 
powrót do przeszłości, który może wiązać się również 
z powrotem do upartyjnienia samorządu. Jeśli będę mógł 

startować, to mam zamiar ubiegać się jeszcze raz o wybór 
na stanowisko burmistrza. Chciałbym móc kontynuować 
przyjęty plan działania. Zakończyć rozpoczęte projekty, 
ale też wprowadzać nowe, które wynikają ze zmienia-
jących się wciąż potrzeb społecznych. Bardzo lubię się 
spotykać z mieszkańcami, czy to sołectw czy osiedli. Nie 
zawsze jest przyjemnie, ale zawsze jest merytorycznie. 
Cenię te spotkania, bo warto rozmawiać. Ludzie są naj-

ważniejsi – ja w to wierzę. 
 Postanowienia osobiste – 
schudnąć, niewiele, około 3 kg. Posta-
nowienie realne, lubię sport i chyba 
zacznę biegać.

iO:  Czego życzy Pan na święta mieszkańcom?
PK: Wszystkiego najlepszego, bo mieszkańcy tej gminy 
na to zasługują.  Spokoju wewnętrznego, siły do działa-
nia i blasku w oczach. Radości i pogody ducha, żebyśmy 
mogli ze sobą rozmawiać pomimo różnic w poglądach. 
Pokoju i spokoju, poszanowania siebie nawzajem, żeby-
śmy potrafili wyciągać do siebie otwarte dłonie. Dobrych 
świąt!

iO: Dziękuję  za rozmowę.

Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
Foto:  Michał Turkas

Ludzie są najważniejsi. 
Ja w to wierzę

 ▶ Koncert Noworoczny „Magiczny świat muzyki filmowej, mu-
sicalu, opery i operetki” Krzesimir Dębski, Małgorzata Walewska

 ▶ Prezentacja logotypów z okazji 50 lecia nadania praw miej-
skich dla Ożarowa Mazowieckiego

 ▶ Koncert kolęd anny Wyszkoni (zdjęcie)

STYCZEń

Kalendarium 2017
Kończy się 2017 rok, dlatego postanowiliśmy przygo-
tować dla Państwa kalendarium  przypominające naj-
ważniejsze fakty z życia gminy. Mijający rok obfitował 
w wiele wydarzeń, które warto zapamiętać…
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Referendum Gminne
4 czerwca 2017NIE

 ▶ i miejsce w rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST 
w  2016  r. w kat. gm. miejsko-wiejska w woj. mazowieckim 
(zdjęcie)

 ▶ I miejsce w rankingu Dynamika Wzrostu Liczby Osób Pracują-
cych w okresie 2003 - 2015

 ▶ Kolejny etap prac inwestycyjnych: Hala widowiskowo - spor-
towa w Kręczkach - Kaputach, nowy budynek GSPZLO w Ożaro-
wie Mazowieckim

 ▶ Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa 
systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów 
Mazowiecki - etap II

maRZEC

 ▶ Spotkanie mieszkańców  gminy Ożarów Mazowiecki z po-
słem Jackiem Sasinem w sprawie projektu ustawy o zmianie 
ustroju m. st. Warszawy 

 ▶ nadzwyczajna sesja  Rady miejskiej w sprawie projektu 
ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy (zdjęcie)

 ▶ akcja społeczna w obronie Wolnego miasta Ożarów ma-
zowiecki (zdjęcie)

 ▶ Rusza projekt  pierwszej Szkoły Rodzenia w Ożarowie Mazo-
wieckim

LUTY

 ▶ Święto Konstytucji 3 Maja i Gminny Dzień Strażaka
 ▶ Przyznanie tytułu honorowy Obywatel Gminy 

Ożarów mazowiecki dla Pana Leszka Stachlewskigo 
(zdjęcie)

 ▶ festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i mecz z 
Gwiazdami Telewizji  o puchar Burmistrza Ożarowa 
mazowieckiego (zdjęcie)

maJ

 ▶ Kiermasz Wielkanocny
 ▶ Koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej - 

Vivaldi Moricone
 ▶ Koncert Chóru DUDARYK
 ▶ Koncert mietka Szcześniaka „nierówni” (zdjęcie)

KWiECiEń

 ▶ Pierwsze w historii gminy Referendum
 ▶ XV Dni Ożarowa, gwiazdy: Piotr Rubik, Thomas Anders 

& Modern Talking Band, Fancy, Francesco Napoli i Dawid 
Kwiatkowski

 ▶ XXIX Ożarowski Bieg im. Janusza Kusocińskiego
 ▶ Doroczne nagrody felicje dla Zespołu Ludowego 

„Ożarowiacy” oraz Pana marka Pytkowskiego (zdjęcie)
 ▶ II Festiwal Polskiej Muzyki Dawnej

CZERWiEC
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 ▶ Letni projekt kulturalny  - Scena letnia
 ▶ V Międzynarodowy Festiwal Folkloru
 ▶ Discopolowanie
 ▶ intensywne inwestycyjne lato  

(zdjęcie)

LiPiEC - SiERPiEń

 ▶ Narodowe Czytanie „Wesela”  Stanisława Wyspiańskiego
 ▶ Obchody 78 rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej
 ▶ Dożynki Gminne, gwiazdy imprezy: Perfect, Kabaret 

moralnego niepokoju i Grzegorz hyży (zdjęcie)
 ▶ Oddanie do użytku  po kompleksowej termomoderni-

zacji odnowionego  budynku „małej szkoły” przy ul. Szkol-
nej w Ożarowie mazowieckim (zdjęcie)

WRZESiEń

 ▶ Jubileusz 15-lecia Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” 
(zdjęcie)

 ▶ Koncert z okazji  73. rocznicy zakończenia działań wojennych 
Powstania Warszawskiego

 ▶ Koncert  Jubileusz kabaretu OT.TO w Ożarowie Mazowieckim

PaźDZiERniK

 ▶ Rozpoczęcie budowy nowoczesnej szkoły podstawowej w Ołtarze-
wie

 ▶ Koncert patriotyczny Wolna i Niepodległa 
 ▶ 2 miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST w kat. 

gmina miejsko - wiejska
 ▶ 40 lat Domu Kultury „Uśmiech”
 ▶ 2 miejsce w Rankingu Samorządów najdynamiczniej Roz-

wijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2016 w kat. gmi-
na miejsko - wiejska (zdjęcie)

LiSTOPaD

 ▶ Samorządowy Lider Edukacji 2017, Złoty Certyfikat 
(zdjęcie)

 ▶ Gmina Ożarów Mazowiecki Liderem Bezpieczeństwa 
w oświacie

 ▶ Nowa linia autobusowa Wolskie-Borzęcin Duży – Oża-
rów Mazowiecki

 ▶ Miasteczko Bożonarodzeniowe

GRUDZiEń
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 W niedzielę, 3 grudnia hala namiotowa na terenie 
boiska UKS „Ołtarzew” została zamieniona w mia-
steczko bożonarodzeniowe dla dzieci, na które czeka-
ło mnóstwo atrakcji, w tym spotkanie z mikołajem.

 Nie zabrakło animacji prowadzonych ze sceny, zaba-
wach taneczno-ruchowych, quizu o Mikołaju oraz spe-
cjalnych świątecznych zadań. Wszystkie dzieci zostały za-
proszone do wypełnienia listy zadań dla elfa - idealnego 
pomocnika św. Mikołaja. Poza tym można było pomalo-
wać buzię, zdobyć specjalnie skręconego balonika, przy-
gotować kartki i ozdoby choinkowe, łańcuch świąteczny, 
wziąć udział w konkurencji „kulki śnieżne” czy napisać list 
do św. Mikołaja. Do każdego dzielnego elfa trafiła przygo-
towana przez organizatorów niespodzianka. W  ramach 
rozwijania zdolności twórczych dzieci malowały farbami 
ogromne kartonowe domki. Obok namiotu znajdowała 
się strefa, gdzie można było przejechać się na kucyku, na-

karmić go i pogłaskać. Aby zachować na dłużej świątecz-
ne wspomnienia uczestnicy mogli zrobić sobie zdjęcie 
z Mikołajem lub na specjalnie „foto ściance”.  
 Świąteczny poczęstunek dla zgromadzonych gości 
przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich ze Święcic. Moż-
na było również kupić dekoracje świąteczne, obwarzanki 
czy opłatek wigilijny.
 Miasteczko bożonarodzeniowe to impreza organizo-
wana po raz drugi przez Dom Kultury „Uśmiech” , co roku 
cieszy się coraz większa popularnością. Radość, świątecz-
na atmosfera i  niezapomniane chwile sprawiają, że wszy-
scy pamiętają o niej długo.

Barbara Łuczak
Dom Kultury „Uśmiech” 

Zdjęcia:
Dom Kultury „Uśmiech - Marzena Kałużna 

Miasteczko bożonarodzeniowe 

Szanowni Czytelnicy,

	 Serdecznie	dziękujemy	 za	 to,	 że	byli	Państwo	 z	nami	przez	 ostatni	 rok.	 	 Staramy	 się	 zmieniać	
Informator,	aby	dorównać	wciąż	rosnącym	oczekiwaniom.	Poruszamy	tematy	aktualne,	ważne,	cie-
kawe,	ale	czasem	też	trudne,	które		w	sposób	bezpośredni	lub	pośredni	dotyczą	każdego	z	nas	-	miesz-

kańców	Gminy	Ożarów	Mazowiecki.

	 Życzymy	Państwu	tradycyjnych,	rodzinnych	świąt,	przeży-
wanych	bez	codziennego	pośpiechu.	Wierzymy,	że	będzie	to	

czas	magiczny	 i	 niepowtarzalny,	 który	 dodatkowo	 chce-
my	uprzyjemnić	świątecznym	wydaniem	naszego	mie-
sięcznika.

Spokojnej	i	miłej	lektury	na	święta	
i	do	zobaczenia	w	Nowym	Roku!

Zespół	przygotowujący		Informator	Ożarowski
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KaLEnDaRiUm DOmU KULTURY „UŚmiECh” 
STYCZEń

DOm KULTURY ,,UŚmiECh”
W OżaROWiE maZOWiECKim, UL. POZnańSKa 165

 ▶ 14 stycznia - niedziela 26 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

 ▶ 20 stycznia - sobota - godz. 16:00 Koncert kolęd 
w wykonaniu zespołu Enej (Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego Archidiecezji Warszawskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim) 

 ▶ 20 - 27 stycznia wyjazd Zespołu Ludowego „Ożaro-
wiacy” na warsztaty taneczne do Piwnicznej Zdroju

 ▶ 28 stycznia - niedziela - godz. 16:00 Wieczo-
rek taneczny dla seniorów przy muzyce na żywo. 
Wstęp 15 zł/ os.! 

fiLia W JóZEfOWiE, UL. faBRYCZna 15

 ▶  21 stycznia - niedziela – godz. 15.00 Teatrzyk dla 
dzieci 

 ▶ 28 stycznia - niedziela – godz. 15.00 Bal karnawało-
wy dla dzieci

 ▶ 11 lutego - niedziela – godz. 16.00 Zabawa karna-
wałowa dla dorosłych – Zapusty. Zabawa z wodzirejem. 

fiLia W BROniSZaCh, UL. PRZYPaRKOWa 15    

 ▶ 7 stycznia - niedziela godz. 15:00 „Bal przebierań-
ców”- zabawa taneczna dla seniorów  przy muzyce me-
chanicznej. Wstęp wolny!

 ▶ 13 stycznia - sobota godz. 16:30 Spotkanie nowo-
roczne Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrkówka Małego 
i Strzykuł

 ▶ 14 stycznia - niedziela godz. 15:00 Spotkanie no-
woroczne Związku Rencistów i Emerytów Koło nr 8.

 ▶ 28 stycznia - niedziela godz. 15:00 Teatr Afront wy-
stąpi z interaktywnym spektaklem „Rewolucje rodzinne, 
czyli całe życie z wariatami”. Dobra zabawa gwarantowa-
na. Wstęp wolny!

CEnTRUm iniCJaTYW SPOłECZnYCh
UL. POZnańSKa 292

 ▶ 5 stycznia – godz. 19:00 – w ramach cyklu ”Retro 
kino” emisja filmu „Rzymskie wakacje”. Wstęp wolny.

 ▶ 5 stycznia - godz. 17:00 i godz. 18:00, Konwersacje 
Engspiracje – bezpłatne zajęcia w języku angielskim na 
poziomie A2 i B1/B2. Konwersacje poprowadzą: Alek-
sandra Macenowicz, nauczycielka języka angielskiego 
i  autorka bloga Get Engspired oraz Mauraid Kavanagh, 
nauczycielka języka angielskiego i blogerka. Projekt 
skierowany do osób dorosłych. Ilość miejsc ograniczona. 
Obowiązują zapisy: get.engspired@gmail.com

 ▶ 12 stycznia - godz. 15:45 - Powtarzanki dla Trze-
ciaków, zajęcia edukacyjno- integracyjne dla uczniów 3 
klas przeprowadzane przez wolontariuszki z 7 klasy. Licz-
ba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: cisprzypar-
ku@ gmail.com

 ▶ 13 - 14 stycznia - godz. 10:00 - Mistrzostwa Polski 
Juniorów „GO” + turniej towarzyszący.

fERiE Z UŚmiEChEm

15  - 19 stycznia
 ▶  zajęcia w CIS w Ożarowie Mazowieckim, m.in. warsz-

taty kulinarne ( szczegółowe informacje na stronie 
www.cisprzyparku.pl) 

 ▶ -zajęcia w Filii w Józefowie, m.in. zajęcia plastyczne 
i  teatralne  ( szczegółowe informacje na stronie www.
dkusmiech.eu) 

22 – 26 stycznia
 ▶ zajęcia w DK „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, 

m.in.  warsztaty krawieckie dla dużych i małych oraz za-
jęcia plastyczne

 ▶ zajęcia w Filii w Broniszach, m.in. zajęcia twórcze 
i w pracowni komputerowej
(szczegółowe informacje na stronie www.dkusmiech.
eu) 

 W styczniu 2018 roku w Filii Domu Kultury w Broni-
szach odprawiane będą przez księży z  parafii pod we-
zwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Gołąbkach 
Msze Św. w niedzielę, o godzinie 12.30.
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KaLEnDaRiUm BiBLiOTEKi PUBLiCZnEJ - STYCZEń

BiBLiOTEKa PUBLiCZna 
W OżaROWiE maZOWiECKim, 

UL. SZKOLna 2

 ▶ Wykład on-line: Nowoczesne techniki kulinarne – 
17.01, godz.17.15-19.00 Poprowadzi dr hab. Ewa Czar-
niecka-Skubina ze swoimi doktorantami. Wydarzenie 
współorganizowane z Ożarowskim Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku. 

 ▶ Spotkanie autorskie z cyklu „Książka z Autografem”. 
Gość: Grzegorz Gołębiowski – 31.01, godz. 18.00–20.00. 
Mamy kolejnego ożarowskiego autora z powieścią  „Cień 
przeszłości”. 

STałY PROGRam
 ▶ Każda pierwsza środa miesiąca, obecnie 10.01, godz. 

17.00 – Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych
 ▶ Każdy wtorek i czwartek (oprócz ferii), godz. 17.00-

18.00 - Czytanie na Dywanie  Zajęcia odpowiednio dla 
grup dzieci w wieku 6+ oraz 4-6 lat. 

fiLia W JóZEfOWiE, UL. faBRYCZna 15
Ważne: od 20.Xi jesteśmy już po remoncie  

i wszystkich zapraszamy! 

 ▶ Każdy wtorek, godz. 17.00-20.00 – Brydż
 ▶ Każdy czwartek, godz. 10.30-12.00 - Klub Pasjonaci
 ▶ Każdy piątek , godz. 17.30-18.30 - nauka gry w sza-

chy dla dzieci.

 Informacje o wydarzeniach bieżących znajdują się 
w  kalendarium na stronie Biblioteki, gdzie można rów-
nież zapisać się na biblioteczny newsletter.

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

 Szkoła Podstawowa w Duchnicach już po raz dru-
gi uczestniczyła w akcji PaCZKa DLa KOmBaTanTa 
ZE LWOWa organizowanej przez obwód warszawski 
Zrzeszenia „Wolność i niezawisłość”. 

 

Od dziewięciu lat obwód warszawski Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”- kombatancka organizacja podziemia nie-
podległościowego z okresu II konspiracji i przedstawicie-
le współpracujących z nią szkół mazowieckich organizu-
ją przed Świętami Bożego Narodzenia akcję „Paczka dla 
kombatanta ze Lwowa oraz Polaków z obwodu lwowskie-
go”. 
 Celem akcji jest przygotowanie  paczek żywnościo-
wych i przewiezienie ich we Lwowie kombatantom i 
ich rodzinom. Paczki przewożą do Lwowa wychowaw-
cy szkół, przedstawiciele młodzieży, Zrzeszenia WIN we 
współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych oraz konsulatem polskim we Lwowie. 
 Kresowym Polakom, zwłaszcza dzisiaj, kiedy trudna 
sytuacja międzynarodowa pogorszyła warunki życiowe 

na Ukrainie, potrzebna jest nasza pomoc. Oczekują jej 
zwłaszcza ludzie w podeszłym wieku, najczęściej chorzy. 
Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny dla komba-
tantów, ich rodzin i coraz mniejszej liczebnie tamtejszej 

Polonii, paczka z Polski jest materialnym świadectwem, 
że Ojczyzna o nich pamięta!
 Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i pracownicy ze 
Szkoły Podstawowej w Duchnicach wykazali się wyjątko-
wą ofiarnością, w tym roku udało się nam zebrać ponad 
20 kartonowych pudeł z  produktami żywnościowymi, 
które zostały przekazane do Zespołu Szkół nr 1 w Brwino-
wie, gdzie paczki zostały posegregowane i zapakowane, 
a następnie przewiezione do Lwowa. Przygotowaliśmy 
produkty do paczek dla kombatantów i Polonii ze Lwo-
wa, Stryja, Drohobycza i Borysławia. Zbiórka produktów, 
trwała od 13 do 24 listopada 2017 roku.

Agnieszka Kołodziej
nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Duchnicach

SZKOła W DUChniCaCh POmaGa KOmBaTanTOm
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 Kolejny rok uczniowie szkół podstawowych z naszej 
gminy wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii profilak-
tycznej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Poprzez przystąpie-
nie do kampanii profilaktycznych pragniemy uświadomić 
dzieciom i młodzieży, że warto podejmować odpowie-
dzialne decyzje dotyczące wła-
snego życia. W tym roku ,,ZTU” 
towarzyszyło hasło „Na skrzy-
dłach przyjaźni”. Patronat hono-
rowy nad kampanią objęli Mi-
nister Edukacji Narodowej oraz 
Minister Sportu i Turystyki.
 Główne cele kampanii to 
wspieranie pozytywnych wybo-
rów życiowych dzieci i młodzie-
ży, uświadomienie siły wpływu 
grupy rówieśniczej na jednost-
kę, ograniczenie podejmowania 
przez dzieci i młodzież zachowań 
ryzykownych (sięganie po papierosy, alkohol, narkotyki 
czy dopalacze), wspieranie działalności wychowawczej 
szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej 
edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie zajęć pro-
filaktycznych.

 Kapituła kampanii ,,ZTU” wyróżniła prace uczniów 
z naszej gminy:
 » ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego w Święcicach: Rozalia Różycka, Łucja Zatyka, Fran-
ciszek Dolota, Julia Szwarc, Jan Ptaszek

 » ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Janusza Kusocińskiego w Ożaro-
wie Mazowieckim: Zofia Chmie-
lewska, Julia Jezierska, Maja Króli-
kowska, Marta Ostrowska, Marta 
Szczepańska
 » ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Obrońców Warszawy w Ożarowie 
Mazowieckim: Zosia Tyniec, Julia 
Salińska, Lena Brylska, Zuzanna 
Malicka, Róża Rudnicka.
 Uroczyste wręczenie nagród 
przez członków Gminnej Komisji 
Rozwiazywania Problemów Alko-

holowych odbyło się 8 grudnia.
 Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

Wydział Spraw Społecznych  

TRZEźWY UmYSł Ważna SPRaWa – Z UżYWKami niE ZaBaWa!
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 W sobotę, 2 grudnia o godzinie 10.30 spotkaliśmy się 
na boisku przy szkole w Płochocinie. Wszyscy dostali cza-
peczki Mikołajowe, w których później maszerowali. Był 
Mikołaj, była Choinka, Panie Mikołajowe i dużo małych 
Mikołajków. Pani Kasia Drzewska- Wie-
czorek, certyfikowany instruktor Nordic 
Walking, rozpoczęła szkolenie. Objaśniła 
nam zasady przygotowania się do mar-
szu z kijkami, czyli najpierw rozgrzewka. 
Rozruszaliśmy przed marszem każdy 
mięsień. Mali Mikołajowie dzielnie pod-
powiadali Pani Kasi, który jeszcze mię-
sień jest nierozgrzany. Potem ruszyliśmy 
w drogę. Maszerowaliśmy ulicami Wo-
licy i Płochocina. Po drodze zrobiliśmy 
dwa przystanki, podczas których Pani 
Kasia pokazała nam jeszcze kilkanaście 

ciekawych ćwiczeń. Dzielnie przemierzyliśmy trasę o dłu-
gości ok. 3 kilometrów. Po marszu, czekała na nas gorąca 
zimowa herbatka i pyszne ciasteczka. Była okazja żeby 
porozmawiać i wspólnie spędzić czas przy słodkościach. 

 Gorące podziękowanie dla Wszystkich 
za świetną zabawę,  szczególnie dla Pani 
Kasi za instruktaż, ciekawe ćwiczenia oraz 
duża dawkę dobrego humoru. Najwięk-
sze gratulacje należą się małym Miko-
łajkom - dali radę. Całą trasę wędrowali 
w czołówce grupy. Na pamiątkę, wszyscy 
zabrali swoje czapki-mikołajki do domu.
 Do zobaczenia na następnym marszu.  
Może będzie to marsz karnawałowy?

Małgorzata Kowalczyk

miKOłaJKOWY nORDiC WaLKinG ZE STRaSnĄ ZaBĄ

 Składam serdeczne podziękowanie wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania Świę-
tego Mikołaja z naszymi najmłodszymi mieszkańcami 
z Józefowa, Wolicy i Płochocina. Przede wszystkim dzię-
kuję sponsorom, którzy sfinansowali zakup prezentów 
dla naszych pociech. Są to : Emsur Polska, Oczyszczalnia 
Gea-Nova i Drożdżownia Lallemand. 

 Dzięki ich wyrozumiałości oraz dobrego serca nasze 
pociechy mogły poczuć tę cudowną, mikołajkową magię. 
Gorąco dziękuję również za pomoc w zorganizowaniu 
tego spotkania Panu Przemysławowi Kramek-Przewodni-
czącemu Zarządu Rady Osiedla Wolica, Pani Annie Sułec-
kiej-Przewodniczącej Zarządu Rady Józefów, Panu Mariu-
szowi Lipskiemu oraz Pani Ewie Latosińskiej. 
 Bardzo, bardzo wszystkim Państwu dziękuję.

 Nina Jędrzejczak
 Radna Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

PODZiĘKOWaniE

Nasi sponsorzy
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 Od 1 stycznia 2018 r. na terenie gminy Ożarów ma-
zowiecki zaczną obowiązywać limity w odbiorze od-
padów zielonych oraz poremontowych, odbieranych 
lub przyjmowanych w Gminnych Punktach Zbierania 
Odpadów Problemowych. Zmiany obejmą również 
usługi dodatkowe świadczone na zlecenie właścicieli 
nieruchomości, obejmujące płatny odbiór w konte-
nerach lub workach odpadów poremontowych i zie-
lonych. 

 Obecnie od mieszkańców odbierana jest każda ilość 
odpadów komunalnych, bez ograniczeń zarówno sprzed 
posesji, jak i w gminnych punktach, przy zachowaniu 
od 2013 r. stałej opłaty 11 zł od osoby segregującej od-
pady oraz 22 zł od osoby, która odpadów nie segreguje. 
Analiza ilości odpadów zielonych oraz poremontowych 
odbieranych w ciągu kilku ostatnich lat wykazuje ten-
dencję wzrastającą.  W 2014 r. sprzed posesji odebrano 
86,4 ton odpadów zielonych, w 2015 r. było już 571,8 ton, 
a w 2016  r. odebrano aż 1194 tony odpadów. W ciągu 
3 kwartałów 2017 roku odebrano już 980 ton odpadów 
zielonych, a należy wspomnieć, że ostatnie miesiące roku 
należą do tych, kiedy tych odpadów generowanych jest 
najwięcej. 

 W przypadku odpadów poremontowych ilości te 
kształtowały się odpowiednio: w 2014 r. odebrano ogó-
łem 583 tony, w 2015 r. 749 ton, w 2016 r. 1030 ton odpa-
dów.

 Przedstawione ilości mają duży wpływ na koszty za-
gospodarowania odpadów komunalnych, dlatego, żeby 
utrzymać jak najdłużej obowiązujące stawki za odbiór 
odpadów komunalnych, zostaną wprowadzone poniższe 
ograniczenia w ilości odbieranych odpadów zielonych 
i  poremontowych:

1. odpady zielone odbierane sprzed posesji - do 6 wor-
ków o pojemności 120l w miesiącach maj, czerwiec, 
lipiec, sierpień oraz do 10 worków o pojemności 120l 
w  miesiącach kwiecień, październik i listopad przy każ-
dym odbiorze;

2. odpady zielone przyjmowane w Gminnym Punkcie 
Zbierania Odpadów Problemowych - z jednej nierucho-
mości będzie można oddać maksymalnie 500 kg odpa-
dów w skali roku;

3. odpady poremontowe przyjmowane w Gminnym 
Punkcie Zbierania Odpadów Problemowych - z jednej 
nieruchomości będzie można oddać maksymalnie 800 kg 
w skali roku.
 
 Powyższe działania mają też na celu ograniczenie ilo-
ści odebranych odpadów, które nie pochodzą z gospo-
darstw domowych lub pochodzą z prowadzonych bu-
dów domów, nie zaś z remontów istniejących obiektów 
budowlanych.
 Jeśli chodzi o zmiany w usługach dodatkowych to 
właściciel nieruchomości będzie mógł skorzystać z pod-
stawienia kontenera o pojemności 1,5 m3 w cenie 199 zł 
brutto (aktualnie dostępny jest kontener 5,5 m3) lub wy-
stawić do 10 worków o pojemności 60l w cenie 40 zł brut-
to (aktualnie do 20 worków).   

  Robert Głazowski
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

LimiTY W ODBiORZE ODPaDóW ZiELOnYCh ORaZ POREmOnTOWYCh 
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Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia,
zdrowia, szczęścia
oraz
wszelkiej pomyślności
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 Smog to pojęcie, które znaliśmy od dawna, ale 
jeszcze kilka lat temu była o nim mowa tylko w aspek-
cie wielkich aglomeracji. Obecnie nawet w małych 
miejscowościach normy zanieczyszczenia są znacz-
nie przekraczane, a smog staje się coraz powszech-
niejszy. W związku z tym chcieliśmy zwrócić Państwa 
uwagę na kilka kwestii w tym zakresie. 

Co to jest smog?
To zjawisko występuje wtedy, gdy w powietrzu znajduje 
się dużo zanieczyszczeń, a warunki atmosferyczne – np. 
brak wiatru czy mgła – sprzyjają ich koncentracji. Smog 
londyński (siarkowy) – występuje głównie zimą i ma 
związek z paleniem w piecach. Zawiera przede wszystkim 
tlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadzę i pyły. Nega-
tywnie wpływa na układy oddechowy i krążenia. Smog 
typu Los Angeles (fotochemiczny) – pojawia się głównie 
latem. Powstaje ze spalin samochodowych zawierających 
tlenek węgla, tlenki azotu i węglowodory. Pod wpływem 
słońca powstają z nich kolejne toksyny, np. ozon. Wywo-
łuje podrażnienia oczu i dróg oddechowych. 

Co wdychamy do płuc wraz z zanieczyszczonym po-
wietrzem?
 » pył zawieszony (PM10 i PM 2,5) – uszkadza płuca, pod-

nosi ciśnienie krwi, zwęża naczynia krwionośne i drogi 
oddechowe, zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mó-
zgu, przenika do organizmu płodu i zaburza jego rozwój, 
może być rakotwórczy; 
 » lotne zanieczyszczenia organiczne (WWA), np. ben-

zen (C6H6) czy benzo(a) piren (C20H12) – zwiększają ry-
zyko raka (zwłaszcza płuc), mogą podrażniać skórę i oczy;
 » ozon (O3) – uszkadza płuca, wywołuje kaszel i bóle 

w klatce piersiowej;
 » dwutlenek siarki (SO2) – zwęża drogi oddechowe 

(zwłaszcza u osób chorych na astmę i małych dzieci);
 » tlenki azotu (NOx) – mają działanie podobne do ozo-

nu i dwutlenku siarki, poza tym wywołują zaburzenia roz-
woju u dzieci;
 » tlenek węgla (CO) – wywołuje niedotlenienie serca, 

mózgu i innych narządów, zwiększa ryzyko zawału serca 
i udaru mózgu;
 » ołów (Pb) – uszkadza m.in. mózg, nerwy, kości, układ 

krwiotwórczy i odpornościowy, nerki i narządy rozrodcze.

najważniejsze źródła emisji.
1. NISKA EMISJA czyli zanieczyszczenia z domowych 
kominów i samochodów. Przykładem mogą być rako-
twórcze WWA. Powstają głównie w czasie spalania paliw 
stałych oraz resztek roślinnych i odpadów przy niedobo-
rze tlenu – a tak się często dzieje w polskich domowych 
piecach, kuchniach kaflowych czy kominkach.
2. Drugie ważne źródło niskiej emisji to SAMOCHODY. 
Szczególnie szkodliwe są popularne w naszym kraju po-
jazdy używane, wyposażone w silniki Diesla.

Jak unikać zanieczyszczeń?
Jeśli wiemy lub podejrzewamy, że powietrze w naszej 
okolicy jest silnie zanieczyszczone, powinniśmy zastano-
wić się nad tym, czy i kiedy wychodzić z domu. Dotyczy 
to zwłaszcza osób starszych i cierpiących na schorzenia 
takie jak astma czy choroba niedokrwienna serca. Nie 
należy też wtedy otwierać okien. Pomóc może natomiast 
włączenie klimatyzacji, o ile jest ona sprawna, a wchodzą-
ce w jej skład filtry nie są zużyte lub zniszczone.
1.  Jeśli jedziemy samochodem i utkniemy w korku, le-
piej nie otwierać okien, a wentylację czy klimatyzację 
wyłączyć lub przełączyć na zamknięty obieg powietrza. 
Warto przy tym jednak pamiętać, że w takiej sytuacji 
w kabinie może gromadzić się dwutlenek węgla.
2.  Optymalna prędkość dla rowerzystów to 13–15 km/
godz. – wówczas jadą na tyle szybko, że krócej są nara-
żeni na wdychanie zanieczyszczeń, ale zarazem na tyle 
wolno, że nie oddychają zbyt głęboko. Z kolei dla space-
rowiczów najlepszy jest spokojny marsz z prędkością ok. 
4 km/godz. Oczywiście należy w miarę możliwości unikać 
ruchliwych ulic.
3.  Poruszanie się pieszo lub na rowerze najczęściej jest 
zdrowsze niż jazda samochodem – twierdzą badacze 
z University of Cambridge. Wynika to przede wszystkim 
z dobroczynnego wpływu aktywności fizycznej na zdro-
wie.
4. Jeśli palisz w piecu, zadbaj o jakość opału – wrzucając 
tam śmieci, sam przyczyniasz się do zanieczyszczenia śro-
dowiska.
5. Pij dużo wody – to pomoże usunąć z organizmu tok-
syny i szkodliwe substancje.
6. Używaj maseczki przeciwpyłowej.

nEGaTYWnE  SKUTKi  SmOGU
 » bóle głowy,
 » dekoncentracja i rozkojarzenie, 
 » spadek kondycji intelektualnej, 
 » ataki astmy, 
 » nawracające infekcje, 
 » nieżyty oskrzeli i płuc,
 » podrażnione, piekące oczy,
 » trudności z oddychaniem.

monitoring środowiska.
   W związku z zapytaniami Mieszkańców w sprawie mo-
nitoringu środowiska w zakresie smogu, informuję, że 
jesteśmy obecnie na etapie wyboru oferty dotyczącej 
kompleksowego zakupu stacji do badania jakości powie-
trza na terenie gminy. Ponadto kładziemy duży nacisk 
na działania związane z edukacją w zakresie poprawy ja-
kości powietrza. Na 2018 rok zaplanowaliśmy kampanię 
informacyjną dot. zjawiska smogu, skierowaną w szcze-
gólności do najmłodszych. Przygotowujemy się również 
do kolejnego naboru uczestników programu wymiany 
kotłów grzewczych. ( czytaj na str. 5)

Robert Głazowski
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

UWAGA! SMOG 
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Składniki:
Spód:

 ▶ 500 g herbatników kruchych maślanych
 ▶ 300 g masła 82%

masa serowa:
 ▶ 1 kg tłustego twarogu sernikowego (lub trzykrotnie 

zmielonego twarogu), wykorzystałem Twaróg Piątnicy 
18% tłuszczu

 ▶ 250 g mascarpone
 ▶ 280 g cukru
 ▶ 4 łyżki mąki ziemniaczanej 
 ▶ 6 jajek wielkość L
 ▶ 150 ml śmietanki kremówki 30% lub 36% (gęstej)
 ▶ wanilia (w dowolnej postaci: 3 łyżeczki ekstraktu z wa-

nilii lub ziarenka wyłuskane z przekrojonej wzdłuż 1 laski 
wanilii, lub/i dodatkowo 1 łyżeczka pasty wanilio-
wej)

Wierzch:
 ▶ 250 ml śmietany kwaśnej i gęstej 18% lub 12%
 ▶ 3 łyżki drobnego cukru 

Dodatki – wg uznania:
 ▶ truskawki/sos truskawkowy/dżem truskawko-

wy
 ▶ czarna porzeczka/mus porzeczkowy/dżem 

porzeczkowy 
 ▶ listki bazylii lub świeżej mięty

Przygotowanie:
 Składniki wyjąć wcześniej z lodówki i ogrzać 
do temperatury pokojowej. Masło rozpuścić. Her-
batniki pokruszyć na „pył”. Dodać roztopione ma-
sło i dobrze wymieszać. Masa powinna mieć kon-
systencję wilgotnego piasku. Dno tortownicy o średnicy 
25 - 26 cm wyłożyć papierem do pieczenia, zapiąć obręcz 
wypuszczając papier na zewnątrz. Boki tortownicy po-
smarować masłem. Na dno formy, równomiernie rozło-
żyć pokruszoną masę z herbatników, ugnieść. Piekarnik 
nagrzać do 175 stopni C (góra i dół, bez termoobiegu). 
Do misy miksera włożyć ser, mascarpone, cukier i mąkę. 
Miksować na średnich obrotach, (nie napowietrzać masy) 
przez około 2 minuty. Dodawać po jednym jajku, mik-
sując na średnich obrotach przez około 30 sekund po 
każdej dodanej sztuce. Następnie wlać śmietankę, wa-
nilię i miksować na średnich obrotach do połączenia się 
składników (około pół minuty). Masę wylać do przygoto-

wanej formy, piec na środkowym poziomie przez 15 mi-
nut w temperaturze 175 stopni C. Następnie zmniejszyć 
temperaturę do 120 stopni C i piec przez kolejne 1  1/2 
godziny, do czasu, aż masa serowa się zetnie (środek 
może pozostać nieco luźniejszy). Sernik wyjąć z piekarni-
ka i rozprowadzić na nim kwaśną śmietanę wymieszaną 
z cukrem. Jeśli zdecydujecie się użyć dżemu lub musu 
truskawkowego/porzeczkowego należy wyłożyć go na 
śmietanę tworzac fantazyjny wzór wg uznania. Wstawić 
z powrotem do piekarnika na kolejne 15 minut. Gotowy 
sernik wyjąć z piekarnika i studzić na kratce. Po wystu-
dzeniu, zdjąć obręcz i wstawić na noc do lodówki  bez 
przykrycia. Przed podaniem udekorować listkami bazyli 
lub świeżej mięty 

MT

Świąteczny sernik Michała

Z przepiśnika pana domu

najlepiej smakują ciasta pieczone w domu, których zapach kojarzy się z ro-
dzinną atmosferą. To one sprawiają, że na twarzy domowników pojawia się 
uśmiech. Zbliżają się Święta Bożego narodzenia dlatego w grudniowym 
numerze informatora Ożarowskiego prezentujemy przepis na świąteczny 
sernik z nutą wanilii. Przepis jest łatwy i poradzi sobie z nim każdy, wystar-
czą chęci … 
(na podstawie przepisu na sernik idealny z bloga „Kwestia Smaku”)
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INFORMACJA

 W numerze 10/75 2017 Informatora Ożarowskie-
go, na stronie 21 ukazało się zdjęcie, które nie zostało 
podpisane. Autorem zdjęcia Katarzyny Cackowskiej 
i Roberta Wiechetka jest Pan Sebastian Krupiński. Fo-
tografia została przekazana przez autora do Domu 
Kultury „Uśmiech”, który użył go jako załącznika do ar-
tykułu - Wystawa ”Dwa spojrzenia. Fotografie Płocho-
cina i okolic.”

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Redaktor Naczelna
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REDAKCJA NIE ZWRACA NIEZAMóWIONYCH MATERIAŁóW ORAZ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA I REDAGOWANIA 
NADESŁANYCH TEKSTóW ORAZ EDYCJI PRZEKAZANYCH ZDJęć.

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Redaktor Naczelna,  
KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

SKŁAD TEKSTU I DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, 05-850 Gołaszew, ul. Wspólna 12b
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”

tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl, 
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

KĄCiK aDOPCYJnY
Prowadzony przez fundację aR-Ka-DO
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Dziś w kąciku adopcyjnym przedstawiamy zwierzęta oczekujące na nowy dom

KiEDY UmiERa naWET naDZiEJa...
KOLEJnY aPEL O PiLnY DOm !
Pedro to psiak , który już nie walczy o nic... Psiak poddaje się i gaśnie z dnia 

na dzień . Serce nam pęka, bo jeszcze wiosną tego roku cieszył się ze spacerku 
i rozdawał nam buziaki... Powalczymy za niego o dom ? Taki prawdziwy , które-
go nigdy nie miał . On już nie ma siły walczyć....

Pedro ma ok. 12 lat z czego 4 spędził w schronisku. Psiak został porzucony 
w lesie. Zgodnie z wiekiem Pedro ma już chore stawy i poruszanie się sprawia 
mu trudność . Jest pod opieką weterynarza ,ale będzie mu trudno przetrwać 
zimę w schronisku . Taki psiak powinien ostatnie lata spędzić na ciepłym kocy-

ku w swoim domu , tuląc się do kolan swojego człowieka.
Pedro podda się zupełnie jak nie znajdziemy mu domu , już widać pustkę w jego oczach :(
Jest nieduży, sięga do kolan o szczupłej budowie (może ważyć ok. 15 kg). Akceptuje wszystkie psy i suczki. Nie 

zrobi krzywdy kotu. Wobec ludzi łagodny, spokojny , posłuszny .
BaRDZO PROSimY O DOm na OSTaTniE LaTa LUB miESiĄCE JEGO żYCia! Nie będzie uciążliwym domowni-

kiem , poleży sobie trochę grzejąc się u Twoich stóp i od czasu do czasu wyjdzie na krótki spacerek (bo biegać już nie 
może :( ). To tak niewiele a dla niego znaczy wszystko. Psie staruszki są mądre, z doświadczeniem życiowym i kochają 
bardzo mocno , bo odzyskują to, co tak dawno utraciły i za czym tak długo tęskniły - swoją rodzinę . 

Chcesz mieć wspaniałego, przytulaśnego i kochającego psa to za-
dzwoń w sprawie Iwana. iwan ma ok. 4-5 lat. Jest pięknym, zdrowym 
i bardzo wesołym psem. Urodził się w jednej z pod warszaskich wsi gdzie 
szczeniaki rodzą się na potęgę bo nikt nie pomyśli o sterylizacji suczki. 
iwan jako jeden z wielu niechcianych psów był pozostawiony sam sobie, 
jak coś znalazł do jedzenia to zjadł jak właściciel zlitował się i coś rzucił to 
zjadł, a jak nie to Iwan głodny i spragniony czekał na wybawienie. W związ-
ku z tym, iż takich niechcianych psów jak Iwan w gospodarstwie po pew-
nym czasie zrobiło się dużo kochany gospodarz postanowił się ich pozbyć. 
W jaki sposób można się tylko domyśleć. W ostatniej chwili i przez przypa-
dek dowiedziałyśmy się o Iwanie i innych psiakach. Zostały uratowane od 
śmierci. Cześć psiaków trafiła do fundacji a Iwan że skradł nasze serce pozostał pod naszą opieką i obecnie czeka na 
nowych opiekunów w hotelu pod Warszawą. Dziś Iwan jest pięknym, opanowanym, dostojny psem. Umie podać łapę, 
pięknie nauczył się chodzenia na smyczy a pomimo to że człowiek wyrządził mu tyle krzywdo to ciągnie do niego aby 
się tulić i miziać. To taki większy kochany, milusiński, zrównoważony i kontaktowy przytulak. Niestety nie dogaduje 
się z innymi psami może dlatego ze w przeszłości musiał walczyć z nimi o jedzenie dlatego w nowym domu powinien 
być jedynakiem.  Iwan ma wspaniałą gęstą, mięciutką, i dłuższą, jasną sierść, która powoduje to że człowiek by tylko 
go głaskał i głaskał co Iwan uwielbia i tylko się go zacznie miziać to nie chce człowieka odstąpić na krok. Nie niszczy 
i nie sprawia żadnych problemów. Będzie idealnym przyjacielem dziecka.  Umie chodzić na smyczy. 

Jeśli zechciałby ktoś z Państwa nas wspomóc będziemy wdzięczni za karmę, 
koce i wpłaty na rzecz potrzebujących zwierząt.

fundacja aR-Ka-DO
Bank BGż BnP Paribas S.a. 61 1600 1417 1845 4944 9000 0001

Kontakt: Dorota 507-415-468 po godz. 16.00, Kasia 602-655-645 po godz. 17.00
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W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, zapraszamy do wykonania  niepowtarzalnych 
ozdób choinkowych. Wspólnie spędzony czas jest bezcenny, dlatego mamy nadzieję, że nasza propozycja będzie 
doskonałym pretekstem do rodzinnej, zabawy i tworzenia magii świąt. Zdjęcia prezentujące przygotowane ozdo-
by świąteczne prosimy przesyłać na e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl 

Najciekawsze nagrodzimy niespodziankami dla dzieci.

Do wykonania ozdób niezbędne będą: nozyczki, kredki lub flamastry, sznurek lub tasiemka.

Bałwanki należy wyciąć i pokolorować. Następnie zginając kapelusz wzdłuż przerywanej lini (do przodu lub 
do tyłu) otrzymujemy kapelusz lub nauszniki bałwanka, za które zawieszamy go na sznurku. Można tez naciąć 
rączki w wyznaczonych mejscach i połączyć bałwanki ze sobą.

Bombki wycinamy i kolorujemy lub odwrotnie. Następnie po nacięciu obu części w wyznaczonych miejscach 
wsuwamy jedną część w drugą. W zaznaczonym miejscu wykonujemy dziurkę (może trzeba będzie skorzystać 
z pomocy kogoś starszego) i przewlekamy nitkę lub tasiemkę. 

Zdjęcia przykładowych, już wykonanych ozdób znajdują się na 2 stronie tego numeru Informatora. 

ZRóB TO Sam … KiLKa POmYSłóW na  OZDOBY ŚWiĄTECZnE

Tu robimy dziurkę do zawieszki

Tu nacinamy

Tu nacinamy



Szablony można odrysować i pokolorować wg własnego pomysłu. Gdyby ktoś jednak chciał skorzystać z gotowe-
go szablonu, to jest on dostępny w pliku pdf do pobrania na facebook.com/UrzadMiejskiwOzarowieMazowieckim


