


Od 2014 roku na terenie gminy działa bezpłatny mo-
bilny system powiadamiania i ostrzegania. Jest to for-
ma szybkiego przekazu informacji przez Urząd Miejski 
mieszkańcom. System za pośrednictwem bezpłatnych 
SMS informuje o zagrożeniach (wichury, nawałnice, 
powodzie, blokady dróg, itp.) oraz o ważnych wydarze-
niach lokalnych (festyny, imprezy sportowe). 

System został uruchomiony w trosce o Państwa bez-
pieczeństwo, przekazuje informacje o zagrożeniach po-
godowych i hydrologicznych oraz informuje o bieżących 
sprawach ważnych w relacjach Urząd Miejski – Mieszkań-
cy. Poprzez system staramy się powiadamiać o zamknię-
ciu dróg, wyłączeniach prądu, wody, robotach drogo-

wych i proponowanych objazdach. 
Mieszkańcy, którzy korzystają z aplikacji dowiadują się 
również dzięki niej jako jedni z pierwszych o rozpoczę-
tych inwestycjach.   
Aplikacja BLISKO (komunikator SISMS) posiada moż-
liwość wybrania tematu przysyłanych wiadomości.  
Do wyboru mamy następujące kategorie: aktualności, 
powiadomienia o zagrożeniach, powiadomienia o utrud-
nieniach, komunikaty, wydarzenia. 

Jedyny koszt jaki Państwo poniesiecie jest związany  
z aktywacją usługi i dotyczy wysyłki smsa aktywacyjne-
go pod nr telefonu 661 000 112 (koszt wysłania SMS  jest 
zgodny z Państwa planem taryfowym).
Poprzez aplikację przekazujemy informację prawie pię-
ciuset mieszkańcom, którzy aktywowali usługę na swoim 
telefonie lub korzystają z bezpłatnej aplikacji na smart-
fona. Komunikaty dotyczą całego terenu Gminy, obec-
nie planujemy podjąć prace nad utworzeniem podgrup  
w niektórych kategoriach dot. poszczególnych sołectw 
lub części gminy. 
Aplikacja BLISKO (komunikator SISMS) to bardzo dyna-
miczne narzędzie, które staramy się jak najbardziej dosto-
sować do Państwa potrzeb. Staramy się, żeby narzędzie 

to było jak najbardziej dedykowane dla mieszkań-
ców i dostarczało tylko istotnych informacji. Pra-
cujemy również nad uruchomieniem systemu, po-
przez który mieszkańcy będą mogli informować 
nas o ważnych zdarzeniach ze swojego otoczenia.
Wszystkie szczegółowe informacje znajdą  
Państwo na stronie  www.sisms.pl/rejestracja/
nadawca/d29e2303/Gmina-Ożarów-Mazowiecki  
Film prezentujący aplikację BLISKO: www.youtu-
be.com/watch?v=HmVObuRb1_0. 
Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji!

  Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik 
Wydział Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego

Bezpłatny Mobilny System 
Powiadamiania i Ostrzegania
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1. podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: Konsorcjum: 1. Lider DOMBRUK To-
masz Bończak Sp. J. z siedzibą w Ożarowie Mazo-
wieckim, 2. Partner: DOMBRUK Tomasz Bończak  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na budowę dro-
gi gminnej – ulicy Wolności w Ożarowie Mazowiec-
kim wraz ze zjazdami i budową kanalizacji deszczo-
wej za cenę ofertową brutto: 949.560,00 zł

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

 ▶ budowa dróg gminnych ul. Asnyka, Broniewskiego, 
Baczyńskiego

 ▶ projekt i budowa budynku mieszkalnego wieloro-

dzinnego w Ożarowie Mazowieckim
 ▶ budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Świecice, Gmina Ożarów Mazowiecki – ETAP II
 ▶ budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej  

w miejscowości Bronisze Gmina Ożarów Mazowiecki
 ▶ dostawa materiałów eksploatacyjnych do kseroko-

piarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miej-
skiego w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg 
gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

 ▶ utrzymanie, konserwacja i oznakowanie dróg gmin-
nych

 ▶ przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Party-
zantów 37 w Ożarowie Mazowieckim wraz z infra-
struktura towarzyszącą

ZaMówIenIa pUBlIcZne

KUlTUra

 ▶ W dniach 20-27 stycznia we wszystkich Przedszkolach 
Publicznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki odbył 
się Dzień Babci i Dziadka. W tych dniach przedszkolaki dla 
swoich dziadków recytowały wiersze, śpiewały oraz tań-
czyły. Na zakończenie uroczystości Babciom i Dziadkom 
wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. 

 ▶ 25 stycznia uczennice Szkoły Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie zajęły II miejsce w powia-
towych zawodach w unihokeju w Płochocinie, natomiast 
31 stycznia zajęły III miejsce w międzypowiatowych za-
wodach w unihokeju, w Józefinie.

 ▶ Reprezentacja uczniów Szkoły Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Świecicach zajęła I miejsce w 
powiatowym finale unihokeja, awansując równocześnie 
do międzypowiatowego finału Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. 

 ▶ 1 lutego uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej  
Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowiec-
kim brali udział w koncercie „Z piosenką pod ręką”, który 
odbył się w ramach „Spotkań z muzyką” prowadzonych 
przez Filharmonię Narodową.

 ▶ 8 lutego dzieci z Przedszkola Publicznego w Józefo-
wie gościły asp. szt. Roberta Bojarskiego, policjanta z Ko-
mendy Stołecznej Policji. W prelekcji, podczas której zo-
stały poruszone zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 
dziecka oraz przepisów dotyczących nieletnich wzięli 

również udział rodzice.
 ▶ W dniach 13 – 25 luty prowadzona była akcja „Zima 

w mieście 2017”, w której brały udział cztery szkoły pod-
stawowe tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kuso-
cińskiego w Ożarowie Mazowieckim; Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim; 
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochoci-
nie; Szkoła Podstawowa w Duchnicach. Celem głównym 
akcji było zapewnienie uczniom ciekawej i bezpiecznej 
formy spędzenia czasu wolnego od zajęć dydaktycznych.                       
Dzieci brały udział w zajęciach sportowych,  grach, zaba-
wach oraz zajęciach plastycznych i komputerowych, któ-
re odbywały się na miejscu w szkołach. W ramach akcji 
odbyły się wyjazdy m.in. do kina i teatru. Zorganizowano 
również wycieczki do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum 
Sportu i Turystyki, Muzeum Narodowego, Muzeum Sto-
łecznego Warszawy. Zorganizowany był również wyjazd 
do Fabryki czekolady E. Wedel w Warszawie. W ramach 
akcji „Zima w mieście 2017” odbyły się też liczne warsz-
taty edukacyjne.

 ▶ 14 lutego gościem Przedszkola Publicznego Nr 1  
w Ożarowie Mazowieckim była Pani Ewa Sobieraj, pra-
cownik Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, 
która zachęcała przedszkolaków do wzięcia udziału w ak-
cji pt. „Wypożyczalnia dobrej zabawy”.

OśwIaTa

DOM KUlTUry ,,UśMIech” 
w OżarOwIe MaZOwIecKIM

 ▶ 22 stycznia zaprezentowano pokazy taneczne z okazji 
Dnia Babci i Dziadka z udziałem dzieci i młodzieży uczęsz-
czających na zajęcia w Domu Kultury „Uśmiech”

 ▶ 28 stycznia Teatr Rodziców działający w Domu Kultury 
„Uśmiech” zaprezentował spektakl pt.: „Indiańska bajka”

 ▶ 29 stycznia Spotkanie z Anną Seniuk  oraz jej córką 

Magdaleną Małecką - Wippich w ramach promocji książki 
pt.: ”Nietypowa baba jestem”

 ▶ 4 lutego odbyły się warsztaty międzykulturowe.  
Na spotkanie z kulturą Chin zaprosiła dzieci oraz doro-
słych pani Ewa Klah - psycholog międzykulturowy

 ▶ 11-18 lutego wyjazd Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” 
na warsztaty taneczne w Kamienicy

 ▶ 12 lutego zaprezentowano pokaz artystyczny: Iluzja 
dla dzieci
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 ▶ 13-17 lutego odbyły się warsztaty w ramach „Ferii  
z Uśmiechem” 

 ▶ 26 lutego odbył się ostatkowy wieczorek taneczny dla 
seniorów przy muzyce na żywo

cenTrUM InIcjaTyw SpOłecZnych 
„prZy parKU”

 ▶ 20 stycznia odbył się otwarty wykład „Malarstwo jaski-
niowe rejonu Ariege” poprowadzony przez Janusza Jacka 
Krukowskiego. Wykład został zorganizowany przez Oża-
rowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 ▶ 27 stycznia na zaproszenie Ożarowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku dr Robert Zubkowicz poprowadził 
wykład „Przyroda i kultura północnej Etiopii” 

 ▶ 3 lutego odbył się pierwszy z cyklu wykład p. Ewy 
Misiołek o muzyce pt. „Moja muzyka.” Tematem wykładu 
było życie i twórczość W.A. Mozarta.

 ▶ 7 lutego miało miejsce spotkanie Klubu fotograficz-
nego

 ▶ 9 lutego została wyemitowana opera „Czarodziejski 
flet”  cz. I W. A. Mozarta. Film został wyświetlony w ramach 
cyklu  „Moja muzyka”, tworzonego przez panią Ewę Misio-
łek dla Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 ▶ 10 lutego pan Michał Szulim przedstawił swoją foto-
graficzną relację z podróży do Tajlandii. Wykład odbył się 
w ramach działalności Ożarowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

FIlIa DOMU KUlTUry „UśMIech”  
w jóZeFOwIe 

 ▶ 22 stycznia odbyła się zabawa fabularyzowana pn. 
„Podwieczorek u Dziadków” dla wszystkich Babć, Dziad-
ków oraz ich wnuczków w wykonaniu Teatru Narwal

 ▶ 22 stycznia zorganizowano wspólne warsztaty twór-
cze dla Babć, Dziadków i ich wnuczków pn. „Warsztaty 
pokoleń”

 ▶ 29 stycznia odbyła się zabawa karnawałowo-masko-
wa dla dorosłych

 ▶ 5 lutego zorganizowano zabawę karnawałową dla 
dzieci pn. „Disco walizeczka” 

FIlIa DOMU KUlTUry „UśMIech”
w BrOnISZach

 ▶ 22 stycznia odbyły się rodzinne warsztaty z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, wykonano wspólnie ramkę na zdję-
cia oraz ozdobny wazonik

 ▶ 29 stycznia Teatr Dobrego Serca zaprezentował spek-
takl dla dzieci pt. „Baśniowy pokoik”

 ▶ 5 lutego rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Pani 
Zima” połączony z wernisażem prac

 ▶ 12 lutego odbył się walentynkowy wieczorek tanecz-
ny dla seniorów

 ▶ 20-24 lutego zorganizowano „Ferie z Uśmiechem”
 ▶ 26 lutego odbył się ostatkowy bal karnawałowy dla 

dzieci. Zabawy i animacje poprowadził Teatr Narwal.
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Uchwały podjęte na XXXIV sesji rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 6 lutego 2017 r.

1) Uchwała nr XXXIV/363/17 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oża-
rów Mazowiecki.
2) Uchwała nr XXXIV/364/17 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

3) Uchwała nr XXXIV/365/17 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2017 na 
realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Moderni-
zacja stacji uzdatniania wody „Partyzantów” w Ożarowie 
Mazowieckim”.

1) Uchwała nr XXXV/366/17 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki.
2) Uchwała nr XXXV/367/17 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
3) Uchwała nr XXXV/368/17 o zmianie uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rozbu-
dowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  
w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
4) Uchwała nr XXXV/369/17 w sprawie ustanowienia słu-
żebności na nieruchomości położonej w Domaniewku I.
5)  Uchwała nr XXXV/370/17 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
6) Uchwała nr XXXV/371/17 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zbycie nieruchomości.

7) Uchwała nr XXXV/372/17 w sprawie określenia kryte-
riów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde 
z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicz-
nych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierw-
szych publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
8) Uchwała nr XXXV/373/17 o zmianie uchwały w spra-
wie ustalenia opłat w żłobku Miejskim w Ożarowie Mazo-
wieckim.

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

Uchwały podjęte na XXXV sesji rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 23 lutego 2017 r.
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Anna Seniuk 
w Ożarowie Mazowieckim

 9 stycznia, w Sali Kominkowej Domu Kultury „Uśmiech” 
odbyło się organizowane wspólnie przez Bibliotekę Pu-
bliczną i Dom Kultury „Uśmiech” -  wyjątkowe spotkanie, 
którego gośćmi były znana aktorka  Anna Seniuk i jej cór-
ka Magdalena Małecka-Wippich.

 Obie panie przyjechały do Ożarowa Mazowieckiego 
z prezentacją  książki „Nietypowa baba jestem”. Kanwą  
książki są wspomnienia aktorki o interesujących zdarze-
niach z życia osobistego i zawodowego przedstawione  
w  rozmowie matki z córką .  
 Matka i córka, z dużym dystansem i poczuciem hu-
moru opowiadały, jak to jest być rozpoznawaną artyst-
ką, jak wpływa to na życie jej bliskich oraz  w jaki sposób 
aktor postrzegany jest przez pryzmat granych ról. Pani 
Anna Seniuk, niezwykle serdeczna, wyjątkowo zabawna, 
przywołała wiele ciekawych anegdot z planu filmowego 
i studia radiowego, stworzonych kreacji aktorskich oraz 
Akademii Teatralnej, w której od lat wykłada. Naturalność 
i osobisty urok aktorki sprawiły, iż spotkanie było niezwy-
kle ciepłe i wzruszające, a publiczność, choć zróżnicowa-
na wiekowo, bawiła się doskonale.
 Spotkanie wzbogacone było czytaniem przez aktor-
kę wierszy i recytacją utworu „Wrażenia z teatru”  Wisławy 
Szymborskiej, poprzez który Anna Seniuk wyraziła nie-

ustający od lat zachwyt nad sztuką i miłość do pracy na 
deskach teatru.
 Nie zabrakło też tekstów kabaretowych, których 
przedstawienie wywoływało salwy gromkiego  śmiechu. 
 Uczestnicy spotkania mieli możliwość zakupu książki, 
uzyskania  autografu  i pamiątkowego zdjęcia z bohater-
kami wieczoru.

Alina Holk i Elżbieta Paderewska 

w dniu 2 marca 2017 r. tradycyjnie w Sali wido-
wiskowej Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Ma-
zowieckim odbyła się uroczystość Złotych Godów 
Małżeńskich.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Me-
dalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 6 par, Pań-
stwa: Krystynę i Sylwestra Dudkiewicz, Halinę i Henryka  
Gołasiewicz, Marię i Henryka Kopeć, Zofię i Jana Narta-
nowicz, Mariannę i Stanisława Rząca, Barbarę i Tadeusza 
Stępniewskich.

 W imieniu 
Prezydenta Me-
dale wręczał 
Burmistrz Paweł 
Kanclerz. Uro-
czystości Złotych 
Godów Małżeń-
skich zaszczycił 
swoją obecnością 
ksiądz Stanisław 
Zarosa SAC Pro-
boszcz Parafii pw. 
Miłosierdzia Bo-
żego w Ożarowie Mazowieckim oraz Pan Andrzej Cichal 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. 

Jubilaci otrzymali od Burmistrza listy gratulacyjne, 

bukiety kwiatów oraz pamiątkowe dyplomy.
W Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich licznie 

uczestniczyli najbliżsi Odznaczonych, sąsiedzi i znajomi. 
Był  tort weselny i gromkie sto lat dla Jubilatów. 
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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 Ożarowska młodzież to bardzo rozsądna mło-
dzież. świadczą o tym kolejni laureaci ogólnopol-
skich kampanii profilaktycznych.

 Każdego roku szklonego gminne placówki oświato-
we mają możliwość wzięcia udziału w przedsięwzięciach  
z zakresu uzależnień, przemocy, skutków stosowania 
substancji psychoaktywnych.

 Dzięki zaangażo-
waniu kadry peda-
gogicznej, w każdej 
szkole odbywają się 
liczne wydarzenia  

z tym związane. W 2016 r. 
w większości placówek wy-
brano ogólnopolską kam-
panię Zachowaj Trzeźwy Umysł, w Szkole Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie realizowano kam-
panię Przemoc boli. To bardzo ważne, aby uświadamiać 
młodzież o zagrożeniach, które mogą spotkać w swoim 
środowisku i nauczyć jak skutecznie mówić NIE oraz od-
powiednio reagować.

Kolejny raz przekonujemy się, że możemy być dumni  
z najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
 W kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - edycja 2016 
r. nagrody otrzymały uczennice  ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Obrońców Warszawy: Amelia Kobusińska, Aneta 
Borowiecka, Julia Węglarczyk, Róża Rudnicka, Zuzanna 
Malicka, Daria Lipka i Oliwia Walczyna.
 Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych udali się 
do placówki, aby uroczyście 
wręczyć dyplomy i nagrody 
dla laureatek i podziękować 
kadrze pedagogicznej za 
edukację młodzieży, w tym 
tak trudnym temacie.
Uczennicom jeszcze raz ser-
decznie gratulujemy i życzy-
my kolejnych sukcesów!
W 2017 roku placówki 
oświatowe z pewnością 
znów chętnie wezmą udział 
w ogólnopolskich kampa-
niach, dlatego z niecierpli-
wością będziemy czekać 
na kolejne sukcesy naszych 
uczniów.

Agnieszka Jędrzejczak
Wydział Spraw Społecznych

Opis zdjęć (od lewej strony):
zdjęcie I - Julia Węglarczyk i Aneta Borowiecka klasa 2a
zdjęcie II - Róża Rudnicka, Zuzanna Malicka, Daria Lipka, 
Oliwia Walczyna klasa 2b
zdjęcie III - Amelia Kobusińska klasa 5a

Trzeźwy umysł ważna sprawa 
                                – z używkami nie zabawa

         W związku z wejściem w życie Uchwały nr 
XXXIII/353/17 rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały 
w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do polepszenia 
warunków życiowych rodzin 
wielodzietnych zamieszka-
łych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki:

 ▶ wydłuża się okres przy-
sługiwania „Ożarowskiej 
Karty Rodziny 3+” z 24 do 
25 roku życia w przypad-
ku gdy dziecko uczy się 
lub studiuje;

 ▶ „Ożarowska Karta Rodziny 3+” wydawana będzie na 
okres do trzech lat.

       Szczegółowe warunki przyznawania, wydawania  
i korzystania z „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+” określa 
Zarządzenie Nr B.0050.46.2017 Burmistrza Ożarowa Ma-

zowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r.  
w sprawie wprowadzenia Regulami-
nu przyznawania, wydawania i korzy-
stania z „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”.
    Zapraszamy do zapoznania się 
z nowymi drukami wniosków, no-
wym wzorem „Ożarowskiej Karty Ro-
dziny 3+” i zasadami przyznawania 
Kart - dostępne na stronie : www.
ozarow-mazowiecki.pl zakładka: 
Karta rodziny 3+.

Anna Fedoryk
Wydział Spraw Społecznych

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

Zmiany w Programie „Ożarowska Karta Rodziny 3+”
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W sobotę, 21 stycznia  nasze Gimnazjum po raz trzy-
nasty  gościło utalentowaną młodzież z powiatu war-
szawskiego zachodniego.  Do Konkursu Recytatorskie-
go stanęło aż siedem szkół: Gimnazjum im. Wincentego 
Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim, Gimnazjum im. 
Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim, Gimnazjum w Lesz-
nie, Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi im. F.  Chopina  
w Kampinosie, Gimnazjum nr 1 
im. Hugona Kołłątaja w Błoniu, 
Gimnazjum im. ks. Aleksandra 
Fedorowicza w Izabelinie oraz 
gospodarze, czyli Gimnazjum 
im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie.  W tegorocznym 
konkursie udział wzięło 42  uczniów.

Jak co roku artyści prezentowali się w trzech kate-
goriach:  „Recytacja”, „Poezja śpiewana” i „Małe formy te-
atralne”. Niestety, w ostatniej kategorii wystąpiła tylko 
młodzież z Płochocina. Gratulacje należą się: Weronice 
Kosińskiej, Aleksandrze Maraszkiewicz  i Damianowi Jó-
zefowiczowi. Młodzi aktorzy zdobyli wyróżnienie za scen-
kę „On nie doczekał się”  Teatrzyku „Zielona Gęś”. 

W poezji śpiewnej sukcesy odnieśli uczniowie z  Lesz-
na i Kampinosu. Na szczególne uznanie zasłużył Sta-
nisław Sender z Gimnazjum w Lesznie.  Wykonaniem 
utworu Jacka Kaczmarskiego pt. „Jałta” przy własnym 
akompaniamencie gitary wywalczył pierwsze miejsce. 
Drugą nagrodę zdobyła Adrianna Komorowska, a trzecią 
Maria Borowa i Olga Liśkiewicz- uczennice z Gimnazjum 
w Kampinosie. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:  
Antonina Kozarzewska i Cezary Matusiak  z Gimnazjum 
im. W. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim oraz Alicja 
Kruk z Gimnazjum w Lesznie.

W recytacji poziom był wysoki. Jury miało nie lada 
problem, aby wyłonić zwycięzców. Dlatego przyznano 
równorzędne nagrody. Pierwsze miejsce zajęli ex aequo 
Szymon Brauza z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjny-
mi im. F. Chopina  w Kampinosie i Michał Graczykowski  
z Gimnazjum w Lesznie. Druga nagroda trafiła do Mi-
chała Janickiego z Gimnazjum w Kampinosie i Aleksan-
dry Walskiej z Gimnazjum im. W. Pallottiego w Ożarowie 
Mazowieckim. Trzecie miejsce zajęły: Izabela Cieślak  
z Gimnazjum nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Błoniu, Patrycja 
Lubera z  Gimnazjum w Kampinosie i Joanna Żukowska  

z Gimnazjum im. Ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie. 
Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie: Klau-

dia Kucharska z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego  
w Płochocinie, Wiktoria Fijołek z Gimnazjum  im. F. Cho-
pina  w Kampinosie,  Magdalena Smaga i Patryk Malec
-Nagadowski z Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w 

Ożarowie Mazowieckim, Aleksan-
dra Zientarska i Maksym Sujkow-
ski z Gimnazjum w Lesznie oraz 
Aleksandra Makulec z Gimnazjum 
nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Bło-
niu.

Organizatorzy byli bardzo za-
dowoleni, a także  mile zaskocze-

ni, że mimo planowanej likwidacji  gimnazjów uczniowie  
i nauczyciele znaleźli motywację, aby podjąć wysiłek przy-
gotowania utworów do prezentacji. Wszystkim uczestni-
kom i ich opiekunom należą się  gorące podziękowania. 

Dziękujemy również paniom: Wandzie Orzechow-
skiej - kierownikowi Biblioteki w Józefowie, Alinie  
Dominiak - emerytowanej nauczycielce języka polskie-
go i Edycie Matuszewskiej - absolwentce Gimnazjum  
w Płochocinie, które zasiadły w jury konkursu.  

Nagrody udało się zakupić  dzięki wsparciu Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego- Pana Pawła Kanclerza oraz Sta-
rosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego- Pana Jana 
Żychlińskiego.

Konkurs recytatorski jest nie tylko przeglądem mło-
dych talentów, jest również wspaniałą okazją do wy-
miany poglądów, opinii, doświadczeń przez uczniów  
i nauczycieli. W trakcie słodkiego poczęstunku następuje 
pełnia integracja uczestników. Mimo konkursowej formy 
spotkania, wszystkim towarzyszy dobry humor, przychyl-
ność i uznanie dla występujących kolegów. Tą tradycję 
należy kontynuować i uatrakcyjniać. 

Już od kilku lat mam ogromną przyjemność przy-
gotowywać to kreatywne, pełne emocji spotkanie. Go-
rąco dziękuję koleżankom polonistkom za pomoc przy 
organizacji: pani Agnieszce Madej oraz pani Monice  
Małachowskiej. Pani Dyrektor naszego Gimnazjum Emilii 
Badziak-Sudoł składam gorące podziękowania za  nie-
ustający entuzjazm i zachęcanie  młodzieży  do pozna-
wania twórczości  Gałczyńskiego. 

Beata Zajączkowska

„A w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie”

Gałczyński
po raz trzynasty

Radnej
Ninie Jędrzejczak

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci 

matki

składają
Koleżanki i Koledzy z Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
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         Kolejny raz młodzi sportowcy ze Szkoły Podsta-
wowej w Święcicach drużyny: dziewcząt i chłopców 
wywalczyły awans do finału Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej, które w tym roku zostaną rozegrane na 
ziemi kurpiowskiej w Chudku.

          Uczniowie swoją pasję sportową realizują ćwicząc na 
zajęciach Szkolnego Koła Sportowego i dodatkowych tre-
ningach, które odbywają się w sali gimnastycznej  Gim-
nazjum w Płochocinie. Chętnie uczestniczą na wszystkich 
zajęciach doskonaląc technikę i taktykę gry.
         By trafić do finału międzypowiatowego zajęli pierwsze 
miejsce w rozgrywkach gminnych,  a następnie pierwsze 
miejsce w finale powiatowym.
          Dziękuję Gimnazjum w Płochocinie za bardzo dobrą 
współpracę, możliwość korzystania z sali gimnastycznej  
i tym wszystkim którzy wspierali moje drużyny w drodze 
do sukcesu.
         Życzę sportowcom wysokich wyników  podczas fina-
łu Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, wytrwałości 

i systematyczności w dalszej pracy.

Drużynę dziewcząt reprezentowały:
Kinga Kowalczyk-kapitan zespołu
Paulina Łaszcz, Wiktoria Szwarc, Natalia Mirowska,
Barbara Susek, Sobczak Angelika, Paulina Gorczyca,
Julia Kłusek, Kinga Dmoch ,Melania Dąbkowska,
Maria Ligięza, Antonina Kamińska, Agata Rogala.

Drużynę chłopców reprezentowali:
Wiktor Bilski- kapitan zespołu
Artur Gieryk, Michał Gąsiński, Hubert Dominikowski,
Michał Zielke, Maciej Cerek, Mateusz Gołębiewski,
Paweł Ptaszek, Stanisław Różycki, Cezary Karolak, Antoni 
Franczak.

Lucyna Bielecka
Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Unihokeiści awansowali do finału Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
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Od kwietnia  w Ożarowie Mazowieckim prowadzo-
ne będą zajęcia szkoły rodzenia w ramach realizacji 
„programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Ma-
zowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na 
przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia”. 

Program obejmuje zajęcia edukacyjne: teorię i prakty-
kę, dla przyszłych mam i ojców. Jeden cykl składał się bę-
dzie z 5 grupowych spotkań, 
każde trwające ok. 3 godz. 
– 1 raz w tygodniu, w ponie-
działki od. 17.30 w Centrum 
Inicjatyw Społecznych w Oża-
rowie Mazowiecki, ul. Poznań-
ska 292. Każdorazowo udział 
może wziąć maksymalnie 20 
osób/10 par. 

Do programu zakwalifiko-
wane zostaną kobiety – miesz-
kanki Gminy Ożarów Mazo-
wiecki – w ciąży fizjologicznej 
po 27 tygodniu, posiadające 
skierowanie od lekarza gine-
kologa lub lekarza POZ z oświadczeniem na temat braku 
przeciwwskazań do udziału w zajęciach (teoretycznych 
i praktycznych) szkoły rodzenia oraz ojcowie dzieci – 
mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, deklarujący pod-
jęcie cyklu edukacyjno-praktycznego przygotowującego 
do prawidłowego przebiegu ciąży, aktywnego porodu 
i połogu ich partnerek oraz właściwej i sprawnej opieki 
nad nowonarodzonym dzieckiem.

Pierwszeństwo będą miały osoby spodziewające się 
pierwszego dziecka.

Uczestnictwo w programie jest dofinansowane przez 
Gminę Ożarów Mazowiecki w wysokości 85% kosztów 
uczestnictwa w zajęciach.

Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki (w przypadku osób niezamel-

dowanych – zaświadcze-
nie o rozliczaniu podatku  
w urzędzie skarbowym wła-
ściwym dla Gminy Ożarów 
Mazowiecki) oraz zaświad-
czenie od lekarza ginekolo-
ga lub lekarza POZ o braku 
przeciwwskazań do udziału 
w zajęciach szkoły rodzenia 
i ćwiczeniach w ramach za-
jęć.

Osoby zainteresowane 
zapraszamy do śledzenia 
strony internetowej – szcze-
góły wkrótce.

Dodatkowych informacji udziela: anna Fedoryk, 
wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim, tel. 22 731 32 57, 
a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl  

Anna Fedoryk 
Wydział Spraw Społecznych

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim 

SZKOła ROdZenIa 
w OżaROwIe MaZOwIecKIM
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Serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców (opiekunów) 
przyszłych uczniów klasy I i oddziału przedszkolnego na 

DZIeń OTwarTych DrZwI w Sp w śwIęcIcach
w dniu 11.03.2017r. (sobota) w godzinach 10:00-13:00

W programie:
* bezpłatne przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci uczestniczących w spotkaniu

* rozmowy z nauczycielami i dyrektorem
* oglądanie sal

* prezentacja multimedialna na temat pracy szkoły o godz. 11:00

rodzicu!
naprawdę warto przyjść. Daj szansę swojemu dziecku i zapisz je do nas.

dYReKTOR I PRacOwnIcY SZKOłY POdSTawOweJ 
IM. MaRSZałKa JÓZeFa PIłSUdSKIeGO w ŚwIĘcIcacH

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej  
i obywatelski Ożarów Mazowiecki

6 lutego odbyła się sesja nadzwyczajna rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. Głównym te-
matem była ustawa o ustroju miasta stołecznego 
warszawy. radni jednomyślnie podjęli stanowisko 
w tej sprawie.

Posiedzenie Rady Miejskiej było w tym dniu szcze-
gólne, na co duży wpływ miały wydarzenia bezpośred-
nio je poprzedzające czyli przedstawienie w Sejmie RP 
poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołeczne-
go Warszawy oraz spotkanie z posłem Jackiem Sasinem  
w Ołtarzewie (5 lutego 2017 r.)

Podczas obrad sesji został odczytany projekt stano-
wiska  w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju 
miasta stołecznego Warszawy. Następnie Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej - Andrzej Cichal otworzył dyskusję na 
ten temat. W tym dniu sala kominkowa Domu Kultury 
„Uśmiech” nie pomieściła wszystkich przybyłych miesz-
kańców gminy, obecne były również media  o zasięgu 
ogólnopolskim i lokalnym (Polsat, Gazeta Wyborcza,  
Misericordia, lokalny portal internetowy).  Ze względu na 
duże zainteresowanie obrady transmitowane były rów-
nież on line.

Głos w temacie projektu ustawy zabrali: z grona rad-
nych: Grzegorz Pietrzak i Dariusz Galant, poseł na Sejm RP, 
mieszkaniec gminy, Zbigniew Gryglas,  w imieniu miesz-
kańców Gminy -  Grażyna Szymankiewicz, przewodniczą-
ca zarządu osiedla RSM Bloki oraz Ewa Kaszewska, Bar-
bara Tichy, Maciej Gładyga, Paweł Ścichowski, Krzysztof 
Pruszkowski i Włodzimierz Jaroszek. Dyskusję podsumo-
wał burmistrz Ożarowa Mazowieckiego - Paweł Kanclerz 
odnosząc się do kwestii pominięcia jakichkolwiek konsul-
tacji z przedstawicielami samorządów lokalnych i  miesz-
kańcami gmin objętych projektem,  braku poszanowania 
zasady decentralizacji wyrażonej w Konstytucji RP, zapi-

sów ustawy o samorządzie gminnym dot. konsultacji oraz 
odebrania przez projekt ustawy mieszkańcom  prawa do 
suwerennego decydowania o swojej malej Ojczyźnie  
i negatywnego wpływu na sytuację finansową i ekono-
miczną Gminy.

Radni jednomyślnie,  solidaryzując się z mieszkańca-
mi przyjęli proponowane Stanowisko Nr 1/17  w sprawie 
złożonego w Sejmie RP projektu poselskiego ustawy  
o ustroju miasta stołecznego Warszawy.  

W tym dniu, dla wyrażenia swojej tożsamości lokalnej 
wszyscy samorządowcy ubrani byli w jednakowe stroje  
z herbem gminy na piersi, natomiast mieszkańcy mieli 
chorągiewki z symbolami Gminy. Te małe, ale bardzo su-
gestywne w tym czasie gesty, określiły jednoznacznie sta-
nowisko lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, które 
w ten sposób chciało wyrazić swój sprzeciw dotyczący 
przewidzianych projektem ustawy zmian. O podjętym  
6 lutego stanowisku przypomina nadal tablica multi-
medialna przy ul. Poznańskiej, na której każdy przejeż-
dżający przez Ożarów Mazowiecki może zobaczyć napis 
„Wolne Miasto Ożarów Mazowiecki Wita” oraz grafiki de-
dykowane przypadającemu w tym roku, 50 leciu nadania 
praw miejskich dla miasta Ożarów Mazowiecki.

Po sesji, przed Domem Kultury „Uśmiech”  zebrała się 
dosyć liczna grupa mieszkańców, która chciała wypowie-
dzieć się na temat zmian ustrojowych naszego regionu, 
nie dając swojej zgody na brak informacji, dialogu spo-
łecznego oraz konsultacji społecznych. 

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik 
Wydział Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego
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Na podstawie §2 ust. 4 pkt 3 załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 6
lutego 2012 r., poz. 927),
rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim jest głęboko zaniepokojona złożeniem projektu ustawy z pominięciem
jakiegokolwiek stanowiska, konsultacji z mieszkańcami gmin, których powyższy projekt ustawy dotyczy.
Projekt ten nie był w najmniejszym stopniu dyskutowany z przedstawicielami samorządów gminnych,
powiatowych i wojewódzkich.
Nikt z posłów, którzy podpisali się pod projektem nie zwracał się do Naszego Samorządu z pytaniem o stanowisko.
Projekt ten zaprzecza idei samorządności zapisanej w Konstytucji RP:
„art. 15 [Zasada decentralizacji władzy publicznej]
1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.
2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe
i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.
art.16. [Rola i uprawnienia samorządu terytorialnego]
1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa 
wspólnotę samorządową.
2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną
część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.”.
Projekt poselski narusza zapisy ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)
w szczególności: art. 4a ust. 2:
„2. Konsultacje z mieszkańcami w sprawach zmiany granic gmin lub granic miasta polegającej na wyłączeniu
obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej gminy i jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej
gminy lub do sąsiedniej gminy ...”
Złożony do Sejmu projekt oprócz błędów merytorycznych co do ilości podmiotów gmin, nie odpowiada na wiele
istotnych kwestii dotyczących 33 gmin, które mają być włączone do miasta stołecznego Warszawy.
Uzasadnienie projektu jest dość kuriozalne i zaczyna się od słów: „Dookoła Warszawy znajduje się kilkadziesiąt
gmin ...” jest to rzecz oczywista, iż wokół Warszawy są inne gminy, ale dlaczego ma to objąć 33 gminy tego
nie wiadomo.
Projekt mówi o rozwoju stolicy, a co z prawami mieszkańców innych jednostek samorządu terytorialnego, czy ich
sytuacja nie ma tu żadnego znaczenia?
Popieramy taką ideę metropolii, która została zapoczątkowana ustawą o związkach metropolitarnych we wrześniu
2015 roku.
Obecny projekt ustawy pomija całkowicie interesy mieszkańców gmin takich jak Ożarów Mazowiecki, ale i samej
Warszawy.
Obecna władza poprzez poselski projekt chce uniknąć konsultacji z mieszkańcami i dla doraźnego interesu
politycznego chce poświęcić sprawy mieszkańców wielu gmin.
Idea samorządności ma polegać na tym, iż mieszkaniec ma mieć bliski dostęp do swoich włodarzy.
Ten projekt powoduje, iż władza będzie daleko za zamkniętą okazałą bramą, a decyzje będą podejmowane
powolnie, bez uwzględnienia interesów obywateli.
Nikt też nie bierze pod uwagę sytuacji pracowników wielu jednostek organizacyjnych na terenie gmin, które mają
być włączone do nowego projektowanego tworu administracyjnego.
Taki kształt ustawy, a przede wszystkim sposób jej obecnego procedowania zaprzecza idei decentralizacji władzy
i poszanowania praw obywateli.
Dlatego wyrażamy swój głęboki sprzeciw przeciwko złożonemu poselskiemu projektowi ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy.
Wzywamy do podjęcia szerokich konsultacji z mieszkańcami gmin, których projekt dotyczy.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Cichal

Do wiadomości:
1) Marszałek Sejmu RP;
2) Marszałek Senatu RP;
3) Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości;
4) Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej;
5) Przewodniczący Klubu Poselskiego Nowoczesna;
6) Przewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz`15;
7) Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe;
8) Poseł na Sejm RP Pan Jacek Sasin;
9) Poslanka na Sejm RP Pani Ewa Tomaszewska.

STanOwISKO nr 1/17
raDy MIejSKIej w OżarOwIe MaZOwIecKIM

z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie złożonego w Sejmie rp projektu poselskiego ustawy o ustroju miasta stołecznego warszawy



Foto:
Michał Turkas , Paweł Dąbrowski
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Informator Ożarowski: panie burmistrzu jest pan  
gotowy na małą podróż w czasie ?
paweł Kanclerz: Pytanie tylko w którą stronę będą obra-
cać się wskazówki zegara… Tak.. jestem gotowy…

IO: jest grudzień 2010 roku, opadł wyborczy kurz 
i emocje... uroczysta sesja rM, przysięga i burmi-
strzowski łańcuch – symbol władzy i odpowiedzialno-
ści. co pan wtedy czuł?
pK: Dokładnie to samo,  co dzisiaj.. ten łańcuch jest bar-
dzo ciężki  i chyba taki musi być, żeby przypominał o po-
winnościach wobec gminnej wspólnoty. Ale pamiętam 
też, tę mieszankę lęku, emocji i ciekawości… jak to będzie 
… czy nie zawiodę, czy  sprostam 
wyzwaniu, bo zarządzanie gminą 
tak dynamiczną jak Ożarów Mazo-
wiecki to poważna sprawa. To tyle 
o emocjach i rozterkach… bo w 
zakresie planów inwestycyjnych i 
gospodarki finansowej pomysł od początku był dość pro-
sty… maksymalna stabilizacja finansów, pozyskiwanie 
nowych inwestorów i przede wszystkim poszukiwanie 
wszelkimi sposobami możliwości absorbcji środków ze-
wnętrznych. Właśnie w tym zakresie widziałem najwięk-
sze rezerwy i na szczęście w tej dziedzinie gmina odnio-
sła niekwestionowany sukces, ale o tym opowiem może 
nieco później. Część pierwszej kadencji poświęcona była 
dokończeniu i rozliczeniu zadań już rozpoczętych, ale to 
oczywiste z perspektywy kontynuacji zadań władzy pu-
blicznej i wynikających z tego tytułu zobowiązań finan-
sowych i prawnych.

rOZwój OśwIaTy

IO: nie sposób przeoczyć intensywnego rozwoju 
gminy, napływu nowych mieszkańców, szczególnie 
młodych ludzi z małymi dziećmi. co z przedszkolami, 
szkołami , żłobkami?
pK: Praktycznie od 2010 r. trwa ciągły ruch  na rynku 
inwestycji oświatowych. Corocznie albo kończymy bu-
dowę nowego przedszkola, albo rozpoczynamy kolejne 
przedsięwzięcie tego typu, zbudowaliśmy nową szkołę  
w Duchnicach, rozbudowujemy szkołę w Umiasto-
wie, jeszcze w tym roku rozpoczynamy budowę szkoły  

w Ołtarzewie, a w  kolejce czeka 
jeszcze jeden żłobek… Staramy się 
reagować na zmiany demograficzne 
i zapewniać godziwe warunki edu-
kacji dzieciom i pracy nauczycielom. 
Ożarowski samorząd w świadomy 

sposób stawia na rozbudowę infrastruktury oświatowej, 
choć jest to bardzo duży wysiłek organizacyjny, a przede 
wszystkim finansowy. Wychodzimy jednak z założenia, że 
inwestycja w dzieci i młodzież jest tym działaniem, które 
przyniesie dobre owoce już wkrótce.

IO: czy gmina jest przygotowana logistycznie do 
wdrożenia reformy oświaty?
pK: W mojej ocenie chyba żaden prezydent, wójt czy  
burmistrz w Polsce nie jest w stanie z czystym sumieniem 
odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Zmiany mają 
zbyt daleko idący charakter i są wprowadzane zbyt szyb-
ko. Podam tylko jeden prosty przykład : Szkoła Podstawo-

wa w Duchnicach budowana była 
na potrzeby systemu 6-cio let-
niej szkoły podstawowej. Nic nie 
wskazywało na zmianę tego stanu 
rzeczy. Obecnie rzeczywistość jest 
taka, że jesteśmy po pierwszych 
konsultacjach technicznych do-
tyczących rozbudowy placówki.  
Na szczęście Szkoła Podstawowa 
w Ołtarzewie budowana będzie 
już pod założenia obecnego stanu 
prawnego i faktycznego.

IO: Men podkreśla, że środków, 
czyli subwencji oświatowej 
przekazywanej gminom wy-
starczy…
pK: Nie będę się szczególnie roz-
wodził nad tym stwierdzeniem, 
powiem tylko, że subwencja 
oświatowa dla gminy Ożarów 
Mazowiecki na rok 2017 wynosi 
nieco ponad 17 mln,  a  na szeroko 

Ożarów Mazowiecki 
-  50 lat po otrzymaniu praw miejskich
Rozmowa z Pawłem Kanclerzem, burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego

...zarządzanie gminą tak 
dynamiczną jak Ożarów 

Mazowiecki 
to poważna sprawa...
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rozumianą oświatę, w tym inwestycje planujemy wydać 
grubo powyżej 40 mln. Ale podkreślam, że jest to również 
efekt świadomej polityki gminy w tym zakresie…

InweSTycje

IO: Mieszkańcy w znacznym 
stopniu oceniają wybierane 
przez siebie władze przez pry-
zmat realizacji inwestycji typo-
wo infrastrukturalnych: dróg, 
chodników, kanalizacji, wodo-
ciągów, oświetlenia itp. czy może pan odnieść się do 
tych oczekiwań i opowiedzieć o zamierzeniach na naj-
bliższą przyszłość ?
pK: Budżet na 2017 przewiduje blisko 35 mln złotych 
na szeroko rozumiane inwestycje. Zima sprzyja postę-
powaniom przetargowym, szczególnie w zakresie dróg. 
Dlatego rozstrzygnięte zostały już przetargi m. in. na  
ul. Baczyńskiego, Asnyka, Broniewskiego, Kochanowskie-
go, Pallotyńską i Wolności. Mieszkańcy tych ulic latem 
powinni korzystać już z nowej infrastruktury. To nie tylko 
sama nawierzchnia, ale również odwodnienie i oświe-
tlenie. We wrześniu natomiast rozstrzygnięte zostaną 
przetargi m.in. na ul. Hallera i Brzozową. Bardzo waż-
nym i skomplikowanym zadaniem będzie kompleksowa 
przebudowa ul. Kamińskiego łączącej ul. Konotopską 
i Strażacką. Po długich i ciężkich 
cierpieniach uzyskaliśmy od wła-
ściciela czyli PKP zgodę, na tę od lat 
oczekiwaną inwestycję. W ramach 
remontów wykonujemy również 
kilkanaście nakładek asfaltowych, 
tak oczekiwanych przez mieszkańców m.in. Bronisz, Woli-
cy, Duchnic i innych rejonów gminy.

wSpółpraca Z pOwIaTeM

IO: Mówiąc o drogach to trochę strach się poruszać  
ul. Sochaczewską, szczególnie na odcinku pomiędzy 
ul. poniatowskiego a Umiastowską…
pK: Ulica Sochaczewska jest drogą powiatową, ale  
z punktu widzenia interesu mieszkańców naszej gmi-
ny to marny argument, dlatego podpisaliśmy stosowne 
dokumenty i porozumienia z Powiatem Warszawskim  
Zachodnim na dofinansowanie budowy chodnika przy  
ul. Sochaczewskiej wraz z nawierzchnią drogi na tym od-
cinku.  W tym roku planujemy wykupy gruntów i dokumen-
tację projektową, a w 2018 wykonanie inwestycji. Podob-
nie wygląda sytuacja z budową chodnika przy ul. Rajdowej  
w Konotopie, która obecnie zasługuje na swoją nazwę…. 
W bieżącym roku projekt, a w przyszłym wykonanie ocze-
kiwanego przez mieszkańców chodnika.

InweSTycje SpOłecZne  I SpOrTOwe 

IO: Sochaczewska to nie tylko kłopot z drogą, ale też 
ulica przy której powstaje jedna z największych obec-
nie inwestycji gminnych : hala widowiskowo – spor-
towa i boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią…
pK: I to powstaje w błyskawicznym tempie, obiekt ma 

być ukończony jesienią przyszłego roku, ale wszystko 
wskazuje na to, że wykonawca z łatwością zakończy bu-
dowę znacznie wcześniej. Zresztą plany zagospodaro-
wania terenu rekreacyjnego w Kręczkach-Kaputach  nie 
kończą się na obecnie powstających obiektach. Ale to 
niespodzianka dla miłośników sportów zimowych na ko-

lejny rok budżetowy …

IO: Mówi się, że sport to zdrowie, 
zatem  przejdźmy płynnie do bu-
dowy ośrodka zdrowia przy ul. Ko-
nopnickiej…

pK: Termin zakończenia tej inwestycji to koniec kwietnia 
przyszłego roku i mimo problemów, których nie uniknął 
wykonawca, termin wydaje się niezagrożony. Osobiście, 
wiele sobie obiecuję po tym obiekcie, budowanym zgod-
nie z oczekiwaniami, zarówno lekarzy jak i mieszkańców 
zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji.

IO: wieść gminna niesie, że budynek dawnej restau-
racji „Turystyczna”, a jeszcze niedawno pizzerii jerry 
będzie zburzony. Dlaczego?
pK: No cóż,  czasami trzeba coś zepsuć, żeby na to 
miejsce powstało coś, co daje nową jakość… Tak jest 
w tym przypadku. Na działce o której mówimy po-
wstanie pierwszy w gminie budynek czynszowy  
z możliwością docelowego wykupu lokalu przez najem-

cę. Podkreślam, budynek czynszo-
wy, a nie komunalny. Będzie w nim 
40 lokali o powierzchni od 21 do 50 
m2. Pół żartem, pół serio powiem, 
że to taka ożarowska wersja pro-
gramu „mieszkanie +”, tylko że ten 

rządowy jest trochę jak Yeti – wszyscy słyszeli,  ale nikt 
nie widział, a nasz budynek planowany jest do oddania 
latem 2019 roku. Podobną formułę przyjęliśmy dla do-
mów, które powstaną na miejscu  wyburzonych wkrótce 
budynków przy ul. Fabrycznej w Józefowie. 

IO: wspominał pan o najmłodszych… jakaś oferta dla 
młodych mam z maluchami ?
pK: Pytanie jest tendencyjne - a poważnie mówiąc pla-
nujemy w tym roku budowę  dwóch dużych placów  
zabaw : w Józefowie i Ołtarzewie. To poważne inwestycje, 
które łącznie pochłoną ponad 1 mln złotych, ale moim 
zdaniem niezwykle potrzebne. Plac zabaw w Ołtarzewie 
powstanie we współpracy z Towarzystwem Miłośników 
Ołtarzewa.

śrODKI ZewnęTrZne

IO: wspominał pan na początku naszej rozmowy  
o pozyskiwanych środkach zewnętrznych, chyba czas 
o tym powiedzieć nieco szerzej
pK: Poprzednia i obecna perspektywa unijna stawia-
ła przed aplikującymi jednostkami zadania o wysokim 
stopniu złożoności i trudności. Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych było po prostu bardzo trudne... Mimo 
tego pozyskaliśmy ponad 57 mln zł. dofinansowania 
na kilkanaście projektów, od typowo społecznych, na  
potężnych wnioskach z zakresu gospodarki wodno-ście-
kowej kończąc. Aktywność w tym zakresie  zauważył 

Ożarowski samorząd 
w świadomy sposób stawia 

na rozbudowę infrastruktury 
oświatowej.

Powstanie pierwszy 
w gminie budynek czynszowy 

z możliwością docelowego 
wykupu lokalu przez najemcę.
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m.in. WFOŚiGW,  w ubiegłym roku zajęliśmy w prestiżo-
wym konkursie „EKO Pozytyw Mazowsza” pierwsze miej-
sce w województwie mazowieckim za realizację projektu 
„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągo-
wej w gminie Ożarów Mazowiecki - etap I” . To ogromna 
satysfakcja, zarówno dla gminy, ale też całego zespołu 
przygotowującego wnioski.

IO: Dotknął pan dość wrażli-
wej kwestii, mieszkańcy często 
skarżą się na złą jakość wody, a 
w krytycznych momentach jej 
brak..
pK: I w wielu przypadkach mają 
rację, bo to że woda jest zdatna 
do picia to za mało, może drażnić szczególnie jej barwa 
i mętność. Stąd między innymi wybudowaliśmy nowe 
zbiorniki retencyjne na SUW Święcice i Partyzantów  
w Ożarowie. W tym roku planowana jest kompleksowa 
modernizacja tej ostatniej stacji oraz budowa kolejnego, 
potężnego  zbiornika retencyjnego przy SUW Kabel. Te 
inwestycje mają przede wszystkim zabezpieczyć ciągłość 
dostaw wody, natomiast kwestia poprawy jej walorów 
smakowych związana jest z koniecznością wymiany sta-
rych odcinków sieci wodociągowej do czego się przy-
gotowujemy. Już teraz trwa budowa sieci kanalizacyjnej  
w Święcicach, a w kolejce oczekuje Ołtarzew wieś. Jest to 
inwestycja dofinansowana z funduszy unijnych.

SpOłecZeńSTwO OBywaTelSKIe

IO: panie Burmistrzu, gmina to nie tylko inwestycje to 
przede wszystkim ludzie, ich potrzeby zrzeszania się , 
ich aktywność społeczna i pasje…
pK: W naszej gminie działa ponad 40 organizacji po-
zarządowych, począwszy od  klubów sportowych czyli 
piłka nożna, pływanie, sporty wal-
ki, tenis, unihokej, szachy, biegi, 
kolarstwo i kilka innych, przez or-
ganizacje na rzecz niepełnospraw-
nych, osób starszych, młodych 
mam, dzieci i młodzieży. Podziwiam 
tych ludzi za ich pasję, wolę two-
rzenia, determinację i kreatywność… Oczywiście gmi-
na wspiera  realizowane przez nich zadania, to kwo-
ta prawie 1,4 mln. zł rocznie rozdana jako dotacje  
w otwartych konkursach.  To oni w głównej mierze wy-
pełniają przestrzeń publiczną swoją energią, kreują lokal-
nych liderów i przedstawiają pomysły coraz to nowych 
inicjatyw. To powiew świeżości, ale i twórczej inwencji.

perSpeKTywy

IO: Zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy, ale 
nie uciekniemy od trudnych pytań o przyszłość. przy-
szłość samorządności, gminy i też bez owijania w ba-
wełnę - pańskie plany.
pK: No cóż..  przez wiele lat trzymałem się z dala  od po-
lityki, nie dlatego, że uważam tę dziedzinę życia za szcze-
gólnie niewdzięczną i złą. Polityka jest częścią życia pu-
blicznego, oddziałuje na nasze życie i osobiste wybory.  
Ja po prostu mam inny temperament społeczny… Ale je-

śli już twarda polityka weszła nieproszona w granice na-
szej gminy byłbym zwyczajnie naiwny, gdybym tego nie 
zauważył, albo zignorował…

IO: przejdźmy zatem do konkretów… jak pan ocenia  
tzw. projekt ustawy o ustroju m. st. warszawy , która 
zakłada m. in. przyłączenie Ożarowa Mazowieckiego 
do stolicy?

pK: Dokładnie tak jak  poseł wnio-
skodawca, Pan Jacek Sasin…

IO: czyli zgadza się pan z zapisami 
tej ustawy?
pK: Oczywiście, że nie… to bubel 
prawny, który powstał w dziwacz-

nych okolicznościach, bez konsultacji społecznych, co 
więcej posłowie, którzy się pod projektem podpisali nie 
znali jego treści i dla dopełnienia obrazu tylko jeden był 
z Warszawy… Jeśli tak powstają inne akty prawne w Sej-
mie RP, to trochę się lękam o jakość prawa stanowionego 
przez wybrańców Narodu.

IO: To co oznacza pana wcześniejsze stwierdzenie ?
pK: Ono jest trochę przewrotne, ale całkowicie zgodne  
z prawdą, ponieważ Pan Jacek Sasin wycofał się podczas 
spotkania z wojewodą mazowieckim, w którym miałem 
przyjemność uczestniczyć, z niemal wszystkich kontro-
wersyjnych pomysłów, z wyjątkiem likwidacji powiatów, 
co pozostaje otwartym punktem w debacie publicznej. 
Zatem skoro Pan Poseł doszedł do wniosku, że to pomył-
ka legislacyjna, to trudno się z nim nie zgodzić…
Przypomnę jednak, że jeszcze 5 lutego, na spotkaniu 
z mieszkańcami Ożarowa Mazowieckiego Pan Poseł  
z niezachwianą wiarą i pewnością przekonywał o sa-
mych zaletach i dobrodziejstwach projektu i jego po-
zytywnych skutkach dla naszej społeczności. Nie chcę 

jednak nadmiernie drążyć 
tego tematu, który podlega in-
tensywnemu monitoringowi 
środowiska samorządowego  
i organizacji społecznych. Od 
początku podkreślałem, że  
w kwestiach fundamentalnych, 

wręcz ustrojowych najważniejszy jest głos mieszkańców. 
To oni po przedstawieniu rzetelnych „za i przeciw” skalku-
lują, co się bardziej opłaca – samodzielny Ożarów Mazo-
wiecki z własnym budżetem i prawem do decydowania o 
sobie, czy też może przynależność do stolicy i utrata nie-
zależności, gdyż w mojej ocenie tak należy czytać m.in. 
art.15 projektu ustawy, o której rozmawiamy. 

IO: jak pan sądzi, co wydarzy się dalej?
pK: Projekt  został wycofany z prac sejmowych, jesteśmy 
umówieni na rozmowy zarówno z Panem Wojewodą, jak 
i Panem Posłem, zatem zachowując czujność spodziewa-
my się nowych propozycji. 
Chciałem za pośrednictwem IO podziękować wszystkim, 
którzy w ostatnim czasie tak aktywnie interesowali się 
losem naszej Gminy, niezależnie od ich zdania na temat 
przyłączenia Ożarowa Mazowieckiego do stolicy. Tylko  
w toku trudnych rozmów z użyciem racjonalnych argu-
mentów tworzy się pełny obraz zjawiska.
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Pozyskaliśmy 
ponad 57 mln zł. 
dofinansowania 

na kilkanaście projektów.

Podziwiam tych ludzi za 
ich pasję, wolę tworzenia, 

determinację i kreatywność…
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plany pOlITycZne

IO: Kolejną drażliwą kwestią, od dłuższego czasu 
eksponowaną w życiu publicznym jest pomysł dwu-
kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów.  
co pan na to?
pK: Można by rzec, że trudno być sędzią we własnej spra-
wie, ale po raz kolejny uważam, że mówimy o kwestiach 
ustrojowych, a nie personalnych, zatem pozwolę sobie 
na pewien komentarz…
Dyskusja o dwukadencyjności przy 
założeniu działania prawa wstecz, 
jest moim zdaniem zupełnie bez 
sensu… wystarczy poczytać Kon-
stytucję RP, bardzo prosty doku-
ment jakim jest Europejska Karta 
Samorządu Terytorialnego czy 
też przyjrzeć się praktyce samorządowej w krajach UE, 
gdzie tylko w dwóch krajach członkowskich - Portugalii 
i Włoszech obowiązuje kadencyjność organów wyko-
nawczych, żeby dojść do wniosku, że mamy do czynienia  
z „czarami politycznymi, zaklinaniem rzeczywistości”.  
W mojej ocenie takie rozwiązanie, jeśli wejdzie w życie, 
będzie sprzeczne z prawem. Ale to oczywiście tylko moje 
zdanie…
Problem ma charakter polityczny, ale i moralny zara-
zem… Od dłuższego czasu część środków masowego 
przekazu podważa zaufanie mieszkańców do samorzą-
dów lokalnych i ich legalnie wybranych przedstawicieli. 
Sformułowania typu: patologie, kliki, kasty, lokalne 
dyktaturki, udzielne księstwa i inne 
insynuacje są „bardzo efektowne”, 
nic nie kosztują i stanowią dosko-
nałą podbudowę do wyelimino-
wania poprzez działania prawne 
doświadczonych samorządowców 
z MOżlIwOścI uczestniczenia w wyborach, poprzez 
pozbawienie de facto biernego i czynnego prawa wy-
borczego. Sam pomysł, genialny w swej prostocie, jest 
barbarzyński i z piekła rodem. Jeśli spełnią się deklara-
cje i zapowiedzi Prezesa partii rządzącej to z blisko 2500 
obecnie sprawujących swój urząd wójtów, burmistrzów, 
ok. 1600 zostanie pozbawionych prawa ubiegania się  
o wybór. Podkreślam PRAWA, a nie obowiązku, czy  
konieczności… To próba skazania na polityczną i spo-
łeczną banicję wielu przyzwoitych ludzi i dobrych gospo-
darzy. Po to tylko, aby skrajnie ułatwić dojście do władzy 
przedstawicielom partii rządzącej. Poza tym niech miesz-
kańcy sami odpowiedzą sobie na pytanie, czy chcą aby 
pozbawiono ich pełni praw wyborczych i obywatelskich. 
Wspólnota samorządowa, rozumiana jako ogół miesz-
kańców w swej mądrości potrafi ocenić czy zarządzający 
spełnia jej oczekiwania i powierzyć mu tę czy inną funk-
cję, ale też może podjąć zupełnie inną decyzję w toku de-
mokratycznych wyborów. Nie trzeba przy tym systemie 
majstrować.

IO: Bardzo ostre tezy, przecież w niektórych samorzą-
dach dochodzi do różnych nieprawidłowości i wręcz 
wynaturzeń. To chyba nie ulega kwestii…
pK: To prawda obiektywna… ale w takich przypadkach 

właśnie powinny reagować służby Państwa: Policja, CBA, 
prokuratura itp. To chyba nie jest zbyt odkrywcze stwier-
dzenie…

IO: panie Burmistrzu… mimo wszystko mam wraże-
nie, że broni pan też swojego interesu, bo nie będzie 
pan mógł już startować w nadchodzących wyborach
pK: Bardziej bronię swojego dobrego imienia i niezby-
walnych praw obywatelskich… Kilkakrotnie publicznie 

deklarowałem, że w najbliższych 
wyborach samorządowych po raz 
ostatni miałem się ubiegać o sta-
nowisko burmistrza. Oczywiście 
bez pewności zwycięstwa. Zatem 
mieszkańcy mogliby zdecydo-
wać właśnie o mojej „dwukaden-
cyjności”. Skąd taka deklaracja? 

Ożarów Mazowiecki potrzebuje nieustannie dopływu 
„świeżej krwi”, tak aby mógł harmonijnie, ale i szybko 
się rozwijać. Zbyt długie burmistrzowanie może dopro-
wadzić do nadmiernej rutyny, a to z kolei prowadzi do 
błędów, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość 
życia mieszkańców. Zupełnie nie wyobrażam sobie  
4 czy 5 kadencji na tym stanowisku, bo to prowadziło-
by do stagnacji. Prosta analiza potencjalnych zysków  
i strat w wymiarze społecznym, ekonomicznym i każdym  
innym. Zatem trudno mi zarzucić obronę „koryta”  
o którym z taką lubością piszą niektórzy publicyści. Bar-
dziej bronię pryncypiów i wartości demokratycznego 
państwa prawa. Historia uczy, że każda władza prze-

mija… dosłownie każda. Różnica 
polega na tym, że jedna odchodzi  
w pogardzie i niesławie, a inna z po-
czuciem dobrze spełnionego obo-
wiązku… wybór chyba nie jest szcze-
gólnie trudny.

IO: panie Burmistrzu, to pierwszy wywiad dla IO  
w ciągu blisko 7 lat trwania pana kadencji, wiele wąt-
ków, sporo emocji ale też ciekawych informacji,  dla-
tego na koniec naszej rozmowy chcę zadać pytanie 
zupełnie innej natury…

życIe prywaTne

IO: czy istnieje pana życie prywatne poza sprawami 
gminnymi? 
pK: (śmiech) Nie, nie istnieje... Oczywiście, że istnieje. 
Zresztą jak się jest „tubylcem” od pokoleń to życia – zawo-
dowe i prywatne często się przenikają. Syn tak jakoś szyb-
ko dorósł, kończy studia, żona od blisko 20 lat cierpliwie 
znosi moje rozterki, trudne chwile, częste nieobecności, 
dziwne pomysły i chwile gdy w domu jestem tylko cia-
łem. Wspiera to co robię najlepiej jak potrafi. 

IO: chyba dolecieliśmy naszym wehikułem czasu do 
kresu podróży. Trochę trzęsło i bujało, ale lądowanie 
przebiegło całkiem łagodnie. Dziękuję serdecznie  
za rozmowę.
pK: Rzeczywiście jesteśmy na miejscu…  znowu i jak  
zawsze w Ożarowie Mazowieckim. Bardzo dziękuję za 
rozmowę.

Twarda polityka weszła 
nieproszona w granice naszej 

gminy. Byłbym zwyczajnie 
naiwny, gdybym tego nie 

zauważył, albo zignorował…

Historia uczy, 
że każda władza przemija… 

dosłownie każda...
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w grudniu 2016 roku, uczniowie klasy 3d ze Szkoły 
podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, przygo-
towali dla rodziców przedstawienie pt. ,,Dziewczynka 
z zapałkami w  wigilijną noc”. jest to bardzo piękna  
ale i smutna baśń hansa chrystiana andersena. po-
stanowiliśmy więc nieco zmienić jej treść i zakończe-
nie. chcieliśmy, aby wprowadziła nas w świą-
teczny czas, gdzie każdy z nas otwiera swoje 
serce na innych.

Dzieci starannie przygotowały się do tej uro-
czystości. Grudniowy wieczór, piosenki i piękne 
kolędy oraz cudowna scenografia, przygoto-
wana razem z panią Agnieszką Pyszlak, sprawi-
ły, że uczniowie wspaniale wczuli się w swoje 
role. Przez chwilę wszyscy przenieśliśmy się  
w świat baśni Andersena. Rewelacyjna  gra dzieci 
oraz niesamowita atmosfera wywołały głębokie 
wrażenia na oglądających. Warto nadmienić, że  
z niejednych oczu popłynęły łzy.

Po kilku dniach otrzymaliśmy zaproszenie z Zespołu 
Szkół Specjalnych Nr 87 w Samodzielnym Publicznym 
Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ulicy 
Żwirki i Wigury 63a, aby wystąpić przed ma-
łymi pacjentami. Dzieci oraz rodzice entu-
zjastycznie odpowiedzieli na to zaproszenie. 
Udaliśmy się tam w dniu 11 stycznia 2017 
roku, gdzie zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. 
Dzięki Panu Zbigniewowi Rybakowi, Dyrek-
torowi Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazo-
wiecki, który udostępnił autokar oraz pomocy 
rodziców, udało się nam przetransportować 
elementy scenografii oraz instrumenty mu-
zyczne, wykorzystane w przedstawieniu. 
Pracownicy szpitala pomogli w zawieszeniu 
dekoracji. Na przedstawienie przybyli, za zgo-
dą lekarzy, pacjenci z wielu oddziałów szpi-
talnych,  w różnym wieku, od najmłodszych 
do starszej już młodzieży. Wśród obecnych 

byli również rodzice, którzy towarzyszą swoim pocie-
chom podczas ich pobytu w szpitalu. Dla wielu była to 
możliwość choć na trochę oderwania się od codzienności  
szpitalnej.

Uczniowie klasy 3d z dużym przejęciem zaprezen-
towali ponownie przedstawienie ,,Dziewczynka z za-

pałkami w wigilijna noc”. Było to dla nich du-
żym przeżyciem. Niektórzy, pierwszy raz byli  
w szpitalu i spotkali się z ich pacjentami.  
Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymaliśmy 
przepiękny rysunek, wykonany przez pacjen-
tów.

Dzieci wróciły do szkoły z poczuciem 
spełnienia dobrego uczynku. Były dumne,  
że udało się im  zrobić coś dobrego i bezinte-
resownego dla innych. Przekonały się, że wię-
cej radości sprawia dawanie niż branie.

Myślę, że to wydarzenie będzie miało 
wpływ na przyszłą postawę uczniów. Staną się 
bardziej otwarci na potrzeby drugiego czło-
wieka.

   Wychowawczyni klasy 3d
Małgorzata Polańska

wizyta w szpitalu dziecięcym
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W lutym odeszła od nas Henia Grzelka, członkini ze-
społu Wesołe Wdówki, działającego w filii Domu Kultury 
„Uśmiech” w Józefowie.

 Odeszła  cicho, po krótkiej chorobie. Chyba nie chcia-
ła swym odejściem nikogo zasmucić. Niezapomniana 
Cyganka, szansonistka i świetna recytatorka. Ćwiczyła   
z zespołem śpiew i taniec, były też próby teatralne. Ale 
w spotkaniach równie ważne było bycie ze sobą, roz-
mowy o problemach i radościach. Henia była zawsze 
pogodna i radosna.  Swoimi opowiastkami, żarcika-
mi, rymowankami wywoływała salwy śmiechu  wśród 
uczestników zespołu. Na pięciolecie Zespołu napisała 
wierszyk pt. „O babci Michalinie”. Wiersz mówi o tym, że 
mimo niemłodego wieku seniorzy mogą czerpać radość 
ze wspólnych spotkań i mogą także realizować swoje 
młodzieńcze, niespełnione marzenia. Kilkakrotnie na 
różnych spotkaniach go recytowała. Pisała o sobie.

Nigdy nie można było przewidzieć jaka będzie ostat-
nia zwrotka ponieważ za każdym razem Henia rymowa-
ła ją na gorąco i nigdy nie było tak samo. Taka była nasza 
Henia…

Instruktor: Joanna Michrowska-Kamińska 

autor: henryka Grzelka.
wierszyk o Michalinie...

Jestem sobie krzepka Michalina, babcia.
Nienawidzę siedzieć na kanapie w kapciach.
Nie chcę siedzieć w domu, wychodzę do ludzi,
Żeby się zabawić, bo nie chcę się nudzić.

Opowiem o miejscu, w którym coś się dzieje
Znajdę tu rozrywkę, tu się głośno śmieję 
Józefów miał szkołę z czerwoniutkiej cegły,
Do niej na zajęcia dzieci szybko biegły.

Teraz jest tu „ Uśmiech” a w nim Klub Seniorek,
Spotkania są super w każdy czwartek, wtorek.
Przy muzyce Waldka wesoło śpiewamy
I „Wesołe Wdówki” tak się nazywamy.

Jeden raz w miesiącu jest taka niedziela,
Gdy skoczną muzykę gra Janka kapela.
Zapraszamy wówczas do wspólnej zabawy,
Potańczysz, pośpiewasz, napijesz się kawy.

Teraz to już koniec mojej opowiastki
I proszę publikę o duże oklaski.
Jestem sobie krzepka Michalina, babcia,
Co nie będzie siedzieć na kanapie w kapciach.
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Od kwietnia w Ożarowie Mazowieckim rusza, pro-
wadzona regularnie w pierwszych miesiącach roku, 
kwalifikacja wojskowa. jest to szereg przedsięwzięc 
mających na celu okreslenie zdolności do czynnej 
służby wojskowej.

W 2017 kwalifikacji podlegają mężczyźni z rocznika 
1998 oraz urodzeni w latach 1993-1997, którzy w latach 
poprzednich nie stawili się przed komisją, a ich stosunek 
do służby wojskowej pozostaje nieuregulowany. Osoby 
stawiające się do kwalifikacji uzyskują od Powiatowej 
Komisji Lekarskiej orzeczenie lekarskie z określona ka-
tegorią. Osoby z kategorią „A” i „D” zostają przeniesione 

do rezerwy, co wiąże się z tym, że mają uregulowany 
stosunek do służby wojskowej. Kategoria „B’, czyli osoby 
czasowo niezdolne do służby wojskowej zostaną podda-
ne ponownym badaniom po upływie okresu niezdolno-
ści. Natomiast osoby z kategorią „E” zostają wykreślone  
z ewidencji wojskowej i nie będą podlegały obowiązkowi 
służby wojskowej. Spośród mieszkańców Naszej gminy 
wezwanie otrzymało blisko 100 mężczyzn. Kwalifikacja 
zostanie przeprowadzona w dniach 27-29 marca 2017  
w ZOZ Biovena w Ożarowie Maz.

Daniel Grabowski
Wydział Spraw Obywatelskich

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim 

KwaLIFIKacJa wOJSKOwa 2017

Zapraszamy do słuchania cyklicznej audycji emitowanej 
przez Radio Niepokalanów pod tytułem „program samorzą-
dowy”.  Raz w miesiącu, w każdy pierwszy czwartek,  przekazu-
jemy Państwu informacje o bieżących wydarzeniach, projektach 
społecznych i kulturalnych, informujemy co dzieje się w Gminie 
Ożarów Mazowiecki.

radio niepokalanów 102,7 FM, jeśli nie mamy możli-
wości słuchania na żywo, możemy skorzystać ze strony radia  
www.radioniepokalanow.pl 

Zachęcamy wszystkich do słuchania!

Gmina Ożarów Mazowiecki w  Radiu niepokalanów

wspomnienie o Heni…
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KalenDarIUM DOMU KUlTUry „UśMIech” - KwIecIeń

KalenDarIUM DOMU KUlTUry ,,UśMIech”
w OżarOwIe MaZOwIecKIM, 

Ul. pOZnańSKa 165

 ▶ 1 kwietnia – sobota – Warsztaty Międzykulturowe: 
Viva Italia - Włochy ( szczegóły na plakacie)

 ▶ 2 kwietnia – niedziela – godz. 16.00 Koncert Lau-
reatów 40. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Sy-
renka”. Młodzi recytatorzy ze szkół podstawowych oraz 
gimnazjów z naszej gminy zaprezentują się lokalnej pu-
bliczności.

 ▶ 9 kwietnia – niedziela – godz. 10.00-14.00  -  
VII Ożarowski Kiermasz Wielkanocny ( szczegóły na pla-
kacie)

 ▶ 22 kwietnia – sobota – godz. 16.15 -  Koncert pt.: 
„Nierówni” w wykonaniu Mietka Szcześniaka (Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego)

 ▶ 23 kwietnia – niedziela – godz. 12.00 Spektakl te-
atralny pt.: „TIRTY TIST W PRZESTRZENI” w wykonaniu te-
atru KATARYNKA

 ▶ 30 kwietnia – niedziela – godz. 16.00 Wiosenny 
wieczorek taneczny dla seniorów przy muzyce na żywo. 
Wstęp 15 zł/os.

cenTrUM InIcjaTyw SpOłecZnych, 
Ul. pOZnańSKa 292

 ▶ Początek kwietnia -  Szkoła rodzenia. Zajęcia dla ro-
dziców poprowadzi mgr położnictwa renata Makow-
ska. Zapisy renata.makowska@vp.pl 

 ▶ 4 kwietnia  – godz. 18:00 - drugie spotkanie z cyklu 
warsztatów stylu „Nowa Ja”. Warsztaty dla kobiet są pro-
wadzone przez panią Gabrielę Dmowską. 
Zapisy cis@ozarow-mazowiecki.pl

 ▶ 11 kwietnia  – godz. 18:00 – trzecie spotkanie  
z cyklu warsztatów stylu „Nowa Ja”. Warsztaty dla kobiet 
są prowadzone przez panią Gabrielę Dmowską. 
Zapisy cis@ozarow-mazowiecki.pl

FIlIa w jóZeFOwIe, Ul. FaBrycZna 15

 ▶ 2 kwietnia - niedziela - godz. 15.00 - 18.00  
Warsztaty wielkanocne 

 ▶ 23 kwietnia - niedziela - godz. 15.00 - 18.00  
Warsztaty wokalne dla dzieci (m.in. emisja głosu, przygo-
towanie wokalno-sceniczne, kształcenie śpiewu). Prowa-
dzenie: Anna Nguyen Viet. Wstęp wolny!

FIlIa w BrOnISZach, Ul. prZyparKOwa 15    

 ▶ 2 kwietnia - niedziela – godz. 15.00 Teatr Parandyk 
zaprezentuje spektakl dla dzieci pt. „Mądry Miś po szko-
dzie”

 ▶ 2 kwietnia - niedziela - ok. godz. 16.00 Rodzinne 
warsztaty wielkanocne - wyrób ozdób świątecznych

KalenDarIUM BIBlIOTeKI pUBlIcZnej
w OżarOwIe MaZOwIecKIM - KwIecIeń

BIBlIOTeKa pUBlIcZna 
w OżarOwIe MaZOwIecKIM, 

Ul. SZKOlna 2

 ▶ Każdy poniedziałek, godz. 16.00- 18.00 – Planszo-
mania Kilkanaście gier planszowych dla osób w każdym 
wieku. Różne poziomy trudności, wspólna zabawa.

 ▶ Każda pierwsza środa miesiąca, godz. 17.00-18.00  
– Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych

 ▶ Każdy czwartek, godz. 17.00-18.00 - Czytanie na Dy-
wanie Pierwszy kontakt z książką może być fascynujący. 
To sprawdzone. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat.

 ▶ 6, 13, 20, 27 marca, godz. 18.00-20.00 – Warsztaty 
z kodowania Profesjonalista informatyk uczy bezpłatnie 
programowania – obowiązują zapisy.

FIlIa w jóZeFOwIe, Ul. FaBrycZna 15

 ▶ Każdy czwartek, godz. 10.00-12.00 - Klub Pasjonaci. 
Mamy tu taki Klub, gdzie można porozmawiać o teatrze 
telewizji, filmach, przynieść ciasto. Zapraszamy do – wyj-
ścia z domu – i przyjścia do Biblioteki. Jest o czym poga-
dać. 

 ▶ Każdy czwartek, godz. 9.00-10.00 oraz 12.00-
13.00  – Kurs komputerowy 50+. Bezpłatne zajęcia nauki 
obsługi komputera dla osób 50+, obowiązują zapisy.

 ▶ Każdy piątek, godz. 17.00-18.00 - Szachy dla dzie-
ci (zapraszamy po feriach). Pierwsze ruchy w królewskiej 
grze. Czeka instruktor i miła atmosfera.

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

Zapraszamy grupy na lekcje biblioteczne, warsztaty  
tematyczne i umówione razem pokazy filmowe. 
Kontakt: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim: 
(22) 722 12 65, Filia w Józefowie: (22) 292 60 22, 
Filia w Święcicach:  (22) 721 02 60. 
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O podróżach ptaków i nie tylko 9 lutego podczas Czy-
tania na Dywanie w Bibliotece Publicznej opowiadał niety-
powy gość - pan Marek Kowalski, ornitolog z Towarzystwa 
Przyrodniczego „Bocian”.

W ciekawy sposób mówił dzieciom o pracy ornitologa, 
oraz o przyjemności jaką daje obserwacja ptaków. Najważ-
niejszym tematem rozmów było jednak to, czym i kiedy 
należy dokarmiać ptaki, a czym absolutnie nie wolno. Do-
wiedzieliśmy się też, jakie ptaki najczęściej odwiedzają kar-
mniki w miastach i jakie wyjątkowe mogą dotrzeć do nas 
z uwagi na bliskość Puszczy Kampinoskiej. Rozmawialiśmy 
o naturalnych zachowaniach ptaków, takich jak np. nocny 
tryb życia sów, podróże do ciepłych krajów oraz zwycza-
je związane z wychowaniem piskląt, a zamiast typowych 
pytań każdy z tematów rozpoczynaliśmy przeczytaniem 
wiersza Zbigniewa Dmitrocy z tomiku „Ptasie psoty i zgry-
zoty”. 

Spotkanie zorganizowane zostało dzięki Fundacji  
„Chcę Mieć Przyszłość”, która przygotowała również dla 
uczestników warsztaty budowy karmników oraz lepie-
nia kul tłuszczowych z ziarnami dla naszych skrzydlatych 
przyjaciół. Warsztaty współfinansowane były ze środków 
budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki. 

Wkrótce kolejne spotkanie z przyrodnikiem – jako „Bi-
blioteka przyjazna dla zwierząt” dbamy o edukację huma-
nitarną najmłodszych. Szczegóły na naszej stronie www.
biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl oraz na Facebook’u.

Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim prowadzi zimową 
akcję „Wypożyczalnia Dobrej Zabawy” podczas której moż-
na nie tylko wypożyczyć książkę, ale również bibliotekarzy. 
Chętnie przyjdziemy do przedszkola, poczytamy głośno  
i wesoło się pobawimy z dziećmi. W tym roku odwiedzili-
śmy maluchy z grup przedszkolnych Przedszkola Publicz-
nego nr 1 „Zameczek” i jego Filii, Przedszkola Publicznego 
nr 2 „Magiczny Ogród” oraz Niepublicznego Przedszkola 
„Bajlandia”.

Podczas zajęć czytaliśmy, odbywaliśmy zamorskie po-
dróże, a także rozmawialiśmy o ważnych sprawach, takich 

jak: bezpieczeństwo w zimie, zimowy sen, przyjaźń i... mi-
łość. Mali czytelnicy spotkali dobrze znanych książkowych 
bohaterów takich jak Elmer i Wilbur z powieści Davida Mc-
Kee, dzieci odwiedził także chrapiący Pan Miś Karmy Wil-
son i Jane Chapman. 

Wypożyczalnia Dobrej Zabawy wpisała się w naszą 
całoroczną kampanię głośnego czytania pod patronatem 
Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” – po raz ko-
lejny udowodniliśmy, że czytanie to wspaniała zabawa. 
Głośno czytaliśmy aż 194 przedszkolakom. 

W sobotni wieczór 18 lutego biblioteka w Święcicach 
zapełniła się uczestnikami „Spotkania z twórczością Pani Li-
dii Balcerzak”. Nasza współmieszkanka przedstawiła swoje 
wiersze  od tych poważnych, refleksyjnych po lżejsze, pi-
sane często dla uświetnienia różnych uroczystości, jubile-
uszy, dedykowane konkretnym osobom. 

Autorka wzbogaciła swoją prezentację dowcipnymi 
komentarzami i anegdotami dotyczącymi okoliczności po-
wstania utworów. 

Słuchacze byli oczarowani wierszami Pani Lidii, które 
tak jak ich autorka przepełnione są ciepłem, humorem 
i życzliwością dla bliźnich. Po uczcie duchowej przyszedł 
czas na poczęstunek przygotowany wspólnymi siłami 
przez bohaterkę spotkania, jego uczestniczki i bibliotekę. 
Przy kawie, herbacie, smakołykach goście toczyli długie 
rozmowy, żartowali, śpiewali kuplety autorstwa Pani Lidii, 
snuli wspomnienia… 

W bibliotece w Józefowie nasi czytelnicy mieli okazję 
wyruszyć w podróż autostopem bez wychodzenia z mu-
rów budynku. Wszystko dzięki porywającym opowieściom 
uczestników wyprawy na Kaukaz - Piotra Tyca i Bartosza 
Szymańskiego. Młodzi podróżnicy wprowadzili wszystkich 
w atmosferę prezentując zdjęcia i filmy z miejsc, do których 
dotarli podczas swojej wędrówki.  Uczestnicy spotkania 
- od najmłodszych do najstarszych - żywo reagowali, za-
dawali dużo pytań, nie brakowało śmiechu i życzliwej in-
terakcji. Po spotkaniu, przy herbacie i cieście, można było 
powymieniać indywidualnie spostrzeżenia i głośno poma-
rzyć o większych i mniejszych wyprawach w świat.

Zatem wyobraźnia to całkiem dobry środek lokomocji 
dostępny dla wszystkich  w naszych placówkach biblio-
tecznych, do których niezmiennie zapraszamy.

Ewa Sobieraj, Teresa Sakowska

BIBlIOTecZne  pODróże różne 
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KącIK aDOpcyjny
 prowadzony przez Grupę przyjaciół Zwierząt 
jak postępować  w przypadku zaginięcia, znalezienia psa

1. Zawiadomić wydział Ochrony środowiska i rolnictwa Urzędu Miejskiego, podając dokładne dane dotyczące 
zaginięcia, (datę, opis psa) oraz swoje dane. (22) 731-32-37
2. Uzyskać informacje z wydziału Ochrony środowiska czy zostało odłowione takie zwierzę jeśli nie, to zgłosić  
zaginięcie pod numer telefonu, który jest podany w kąciku adopcyjnym Informatora oraz Straży Miejskiej 22-721-26-50 

psy znajdujące się na zdjęciach czekają na właścicieli lub nowe domy. 
Więcej informacji pod telefonami wolontariuszy.

507-415-468, 602-655-645 po 17.00

nie możesz zaadoptować zwierzaka 
a chcesz pomóc finansowo 

Będziemy wdzięczni za każda złotówkę

Fundacja Międzynarodowy ruch  na rzecz Zwierząt – Viva
z dopiskiem  „Zwierzęta z Mazowsza”

95203000451110000002611090

InFOrMUjeMy O BeZpłaTnyM chIpOwanIU pSów na TerenIe GIMIny Ożarów MaZOwIecKI
Chip to małe urządzenie elektroniczne wielkości ziarnka ryżu, umieszczane pod skórą zwierzęcia na grzbiecie bądź 
karku poprzez zastrzyk. Za pomocą czytnika jaki posiadają m.in. lekarze weterynarii i straże miejskie, można odczytać 
informacje o właścicielu zwierzęcia i zawiadomić go o znalezieniu psa.

Informujemy, że chipowanie przysługuje wyłącznie mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
tel. 22 731-32-35, 22 731-32-37

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

Bleki

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE  PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH. 
Niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy.

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik – Sekretarz Redakcji
KOREKTA TEKSTU: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

SKŁAD TEKSTU I DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 251
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”

tel.: 22 731 32 00, 731 32 28, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl, 
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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Brutus Imbir Kajtek

Kawka lili Mikser Misiek i lena

Misio

roksi rolek





9 kwietnia (niedziela) godz. 19.00
Kościół pw. NMP Królowej Apostołów , 
Ożarów Mazowiecki (OŁTARZEW), ul. Kilińskiego 20

REPERTUAR:
Antonio Vivaldi – Cztery pory roku op. 8 (Wiosna, Zima) 
Ennio Morricone – muzyka z filmów m.in. Dawno temu w Ameryce, Misja, Pewnego 
razu na Dzikim Zachodzie, Zawodowiec, Magdalena, Quartiere, D’amore si muore

VIVALDI 
MORRICONE
KONCERT 

ORKIESTRY KAMERALNEJ  
FILHARMONII NARODOWEJ
Jan Lewtak kierownictwo artystyczne, skrzypce
Mariusz Latek dyrygent

Maria Machowska skrzypce
Ewelina Siedlecka-Kosińska sopran
Joanna Monachowicz obój
Maria Lewicka flet

PAWEŁ KANCLERZ
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
zaprasza na
Koncert z okazji 50. rocznicy nadania  
praw miejskich miastu Ożarów Mazowiecki

WSTĘP WOLNY


