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Okładka: Przekazanie sprzętu komputerowego
dla celów nauki zdalnej.

UTRUDNIENIA

W ZWIĄZKU
Z PRZEBUDOWĄ
MOSTU PRZY UL. SZKOLNEJ
W związku z planowaną przebudową mostu
na ul. Szkolnej oraz budową przepustu na ul. Nadbrzeżnej
w Ożarowie Mazowieckim informuję, że od 09.11.2020 r.
byliśmy zmuszeni wprowadzić czasową zmianę organizacji ruchu polegającą na zamknięciu skrzyżowania
ul. Szkolnej z ul. Nadbrzeżną.
Kolejnym etapem będzie przystąpienie do robót rozbiórkowych.
Prosimy o nieparkowanie samochodów w obrębie
pasa drogowego.
Planowany termin zakończenia - 31 marca 2021 r.
Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się
do tablic informacyjnych oraz wykazanie zrozumienia dla
powyższych zmian, niezbędnych dla realizacji inwestycji.
O wszelkich zmianach w organizacji ruchu będziemy
informować Państwa na bieżąco.
Z poważaniem

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

31 sierpnia 2020 roku w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, wpłynęło pięć
ofert. Wybrano ofertę firmy P.U. Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 110/114 za kwotę 11 368
125,00 zł.

W październiku Burmistrz OżaU WAG
rowa Mazowieckiego podpisał
umowę z wybrana firmą, która
będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
Należy podkreślić, że stawkę
za odbiór i zagospodarowanie
odpadów determinuje przede wszystkim ilość odpadów wytworzonych w gospodarstwach
domowych, zatem każdy z nas wpływa na jej wysokość.
W związku z tym ważne jest, by dokonywać przemyślanych zakupów, i produkować jak najmniej odpadów.
Ważna jest również ich prawidłowa segregacja.
Pod koniec grudnia mieszkańcy zabudow jednorodzinnej otrzymają, jak co roku, harmonogramy odbioru
odpadów na rok 2021, który zostanie opublikowany również na łamach „Informatora Ożarowskiego”. Terminy odbiorów w zabudowie wielorodzinnej zostaną utrzymane,
niewielkie zmiany będą uzgadniane z zarządcami nieruchomości.
Robert Głazowski
					 Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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33 złote za śmieci segregowane – tyle mieszkańcy
gminy Ożarów Mazowiecki płacili miesięcznie za wywóz śmieci w 2020 roku. Udało się w 2021 roku utrzymać stawkę na obecnym poziomie, bez podwyżek.
System odbioru odpadów jest bardzo kosztowny, staramy się żeby sam się bilansował, gmina nie zarabia
na nim w żaden sposób.
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OPŁATY ZA ŚMIECI
W 2021 ROKU PO STAREMU

WSPARCIE DLA UCZNIÓW
W CZASIE NAUKI ZDALNEJ
Od początku epidemii koronawirusa w Polsce, zmagamy się z organizacją nauki zdalnej i zapewnieniem
dostępności do sprzętu, oprogramowania i Internetu dla wszystkich uczniów. 18 listopada 2020 r. Gmina
Ożarów Mazowiecki przekazała kolejne 15 laptopów i 17 tabletów na potrzeby uczniów i nauczycieli szkół
podstawowych. Sprzęt został zakupiony ze środków gminnego budżetu.
		
Od marca, kiedy to rozpoczęła się
nauka zdalna udostępniliśmy potrzebującym
uczniom w sumie 90 laptopów i 118 tabletów,
również w ramach projektów Zdalna Szkoła
i Zdalna Szkoła Plus z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz
projektu unijnego „Naukowy zawrót głowy
w gminie Ożarów Mazowiecki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020.
		
Mamy świadomość jak trudna jest
to sytuacja dla wszystkich uczniów, rodziców
i nauczycieli, dlatego staramy się, choćby w ten sposób pomóc w miarę posiadanych możliwości. W przypadku
przedłużającej się konieczności zdalnej nauki planujemy kolejne działania wspierające uczniów i nauczycieli.
		
Michał Turkas
			
Dyrektor Biura Oświaty
				
Gminy Ożarów Mazowiecki
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ROZBUDOWA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ŚWIĘCICACH

Zakończyła się budowa budynku modułowego Szkoły Podstawowej w Święcicach. Budynek składa się m.in.
z trzech sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, pokoju psychologa i pomieszczeń sanitarno-gospodarczych.
Każda z sal lekcyjnych pomieści piętnaścioro uczniów.
Budynek, którego powierzchnia użytkowa wyniesie
201,95 m2, jest obecnie wyposażany w niezbędne meble
czyli ławki, krzesła, biurka. W kolejnej puli wyposażenia
zakupione zostaną między innymi projektory multimedialne, tablice do ćwiczeń, głośniki interaktywne oraz
wyposażenie do zajęć z najmłodszymi uczniami.
Łączna wartość zakupionego wyposażenia wyniesie
ponad sto tysięcy złotych, co łącznie z kosztami budowy
podniesie wartość inwestycji do ponad miliona złotych.
W ciągu ostatnich 4 lat gmina na inwestycje związane

z budową i wyposażeniem szkół podstawowych wydała
łącznie ok. 32 mln złotych, co stanowi ponad 20 % ogółu
środków wydanych na inwestycje. Inwestycje w oświatę
stanowią odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci w wieku
szkolnym, zamieszkujących teren gminy.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

SZANSA NA ROZWÓJ HANDLU I USŁUG
W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
Podczas trzydziestej sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim, na wniosek Burmistrza, podjęta została
uchwała (Nr XXX/281/20 z dnia 17.09.2020 r.) w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki.
Celem wprowadzenia zmian w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ożarów Mazowiecki było umożliwienie powstania na terenie naszej gminy zabudowy usług i handlu o powierzchni
sprzedaży do 2000 m2, w sześciu wybranych obszarach. W
związku z podjętą Uchwałą, właściciele obszarów objętych
zmianami, będą mogli przeznaczyć swoje grunty na obiekty
handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, np. tzw.
dyskonty. Obecnie toczą się prace zmierzające do zmiany
zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów, które ostatecznie
umożliwią realizacje tego typu obiektów na terenie naszej gminy.
Jakub Ciećwierz
Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego
4

Informator Ożarowski 10/110 2020

Każdy, nawet najmniejszy lokal gastronomiczny, to ludzie - właściciele, kucharze, kelnerzy, serwis
sprzątający, dostawcy a także lokalni producenci
żywności - Ożarowianki i Ożarowianie. Bez wsparcia
nas - mieszkańców, restauracje mogą nie przetrwać.
Przychody branży gastronomicznej spadły znacząco
- mówi się nawet o 70%, zaś koszty utrzymują się na
stałym poziomie.
Nasze lokalne restauracje, bary i jadłodajnie próbują

rek, ekspertek w swoich
dziedzinach z miasta i
gminy Ożarów Mazowiecki oraz powiatu
warszawskiego zachodniego. Sprężyny Biznesu
powstały z potrzeby miejsca, w którym Kobiety są dla Kobiet! Sprężynują pozytywną energią, motywują się wzajemnie, dzielą się doświadczeniami i pasjami. Wspierają
w drodze do sukcesu i marzeń.
Celem Sprężyn jest aktywny mentoring kobiet na różnych etapach życia, kompleksowa wymiana wiedzy, budowanie przestrzeni dla lokalnych kobiecych projektów.
Jedną z naszych inicjatyw są cykliczne Śniadania Kobiet Biznesu, podczas których przy filiżance aromatycznej
kawy i herbaty panie mogą na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków i naładować akumulatory.
Na sprężynowe spotkania są zapraszani inspirujący
goście.
Jeśli chcesz do nas dołączyć, czekamy na kontakt:
sprezyny.biznesu@gmail.com;
https://www.facebook.com/sprezynybiznesu/

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

WSPIERAJ #OZAROWNAWYNOS

Gabriela Dmowska
Sprężyny Biznesu
trafić z ofertą w gusty smakowe mieszkańców - od
kuchni tradycyjnej, przez kuchnię włoską, orientalną po dania wegetariańskie. Każdy znajdzie coś
dla siebie. Co ważne, wszystkie potrawy powstają ze świeżych produktów od lokalnych rolników i
producentów żywności. A wszystko z dostawą do
domu.
Restauracje, które biorą udział w akcji, na hasło
#ozarownawynos przygotowały dla mieszkańców
ciekawe promocje.
POMÓŻMY PRZETRWAĆ
NASZEJ GASTRONOMII
»» kupujmy posiłki na wynos
»» oznaczajmy lokale, w których kupujemy hasztagiem #ozarownawynos
»» kupujmy vouchery do późniejszego wykorzystania
»» zostawmy „złotówkę” więcej na „darowane posiłki” dla osób w trudnej sytuacji życiowej️
WSPIERAJMY SIĘ W TYM NIEOCZYWISTYM
CZASIE
DLA NAS WSZYSTKICH!
Akcja zorganizowana jest przez Sprężyny Biznesu *.
* Sprężyny Biznesu to grupa ambitnych, przedsiębiorczych kobiet, właścicielek firm, menadże-
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HOŁD DLA POLEGŁYCH BOHATERÓW
I POMOC DLA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Ogłoszona przez premiera, 30 października po
południu decyzja o zamknięciu już od następnego
dnia cmentarzy w kraju, zaskoczyła branżę produkcji
i sprzedaży kwiatów ozdobnych.
Gmina Ożarów Mazowiecki w geście solidarności i zrozumienia dla tej ekstremalnej sytuacji zdecydowała się na
instytucjonalne wsparcie lokalnych producentów i zakup
przeszło 1000 sztuk kwiatów. Natomiast grupa radnych
Forum Samorządowe w ramach spontanicznej zbiórki
zakupiła z własnych funduszy kolejne, piękne chryzantemy. Finał tej akcji miał miejsce we wtorek, 3 listopada
na Cmentarzach Wojennych w Ołtarzewie i Pilaszkowie.
Kwiaty ozdobiły również liczne miejsca pamięci na terenie gminy. Na grobach żołnierzy stawiali je burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego wraz z zastępcą i skarbnikiem

oraz radni Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
Mogiły żołnierskie, pomniki i miejsca pamięci narodowej na terenie gminy otaczane są przez cały rok opieką
i myślą przez samorząd gminy, organizacje kombatanckie, młodzież szkolną i mieszkańców.
W tej jednej spontanicznej inicjatywie udało się połączyć pomoc lokalnym producentom kwiatów oraz oddać
należny hołd lokalnej historii i jej poległym bohaterom.
Pamięć o poległych, którzy spoczywają na Cmentarzach
Wojennych w Ołtarzewie i Pilaszkowie jest bardzo ważna
dla naszej społeczności lokalnej. – tak ideę podsumował
burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.

OŁTARZEW

CMENTARZ WOJENNY
Miejsce spoczynku niemal tysiąca polskich żołnierzy z Armii „Łódź”,
walczących we wrześniu 1939 r. oraz
pięćdziesięciu siedmiu żołnierzy AK
obwodu „Obroża”, poległych i pomordowanych w latach 1940-47.
Cmentarz powstał w 1940 r. na
ziemi przekazanej przez Towarzystwo
Miłośników Ołtarzewa dla pochówku
ekshumowanych żołnierzy września
1939 r. Groby żołnierzy początkowo
były oznaczone brzozowymi krzyżami, które później zastąpiono znacznie
trwalszymi, betonowymi. Na wielu
krzyżach tabliczki zawierają tylko informację: „Żołnierz Nieznany”.
Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków.
18 maja 1997 r. z inicjatywy członków Koła nr 7 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ożarowie Mazowieckim, został odsłonięty pomnik ku
czci pięćdziesięciu ośmiu żołnierzy VII Rejonu AK „Jaworzyn”. Część z nich poległa w czasie Powstania Warszawskiego, inni zostali zamęczeni lub rozstrzelani w latach 1940-1947 w niemieckich obozach koncentracyjnych, polskich
więzieniach lub łagrach ZSRR.
Cmentarz co roku jest miejscem obchodów rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej.

6
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PILASZKÓW

CMENTARZ WOJENNY 1939 R.
Na cmentarzu zostało pochowanych dwustu czterdziestu żołnierzy 3 i 4 Pułku Piechoty Legionów, poległych i zamordowanych w trakcie walk w dniach 12-13 września 1939 r., w rejonie Święcic, Pilaszkowa i Witek.
Pracownicy majątku Pilaszków pochowali poległych żołnierzy polskich we wspólnej mogile przy bramie wjazdowej do parku (obecnie teren cmentarza wojennego). W czerwcu-lipcu 1940 r. Rada Główna Opiekuńcza przeprowadziła ekshumację i ponowny pochówek sporządzając przy tym protokół, który pozwolił na identyfikację ponad
czterdziestu ciał poległych żołnierzy. Po zakończeniu działań wojennych Antoni Marszewski (właściciel majątku Pilaszków) ogrodził cmentarz, a nad bramą umieścił napis: „Przechodniu! Powiedz Ojczyźnie, że wierni jej prawom tu
spoczywamy”. Napis widniejący nad bramą został zlikwidowany na polecenie powojennych władz.
Centralnym punktem cmentarza jest wysoki metalowy krzyż. Poniżej krzyża znajduje się pamiątkowa tablica. Liczba mogił nie odpowiada liczbie pochowanych tutaj Obrońców Ojczyzny, ponieważ w grobach, inaczej niż na Cmentarzu Wojennym w Ołtarzewie, znajduje się po kilka ciał.
Cmentarz otoczony jest metalowym ogrodzeniem. Na furtce umieszczona została data: „1939”.

Informator Ożarowski 6-8/106-108 2020
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„Solidarność” była nie tylko związkiem zawodowym
walczącym o prawa pracownicze,
ale przede wszystkim był to ruch ogólnospołeczny
dający NADZIEJĘ na zmiany, na demokrację,
był to ruch dający nam poczucie wolności.

wspomnienia

Pani Teresy Cieplechowicz
Odznaczonej Krzyżem Wolności i Solidarności
Teresa Cieplechowicz, mieszkanka Ożarowa Mazowieckiego, 23 sierpnia 2020 r. w 40.
rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”, na
wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, została odznaczona Krzyżem
Wolności i Solidarności.
Krzyże Wolności i Solidarności są nadawane za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. Odznaczenie
wzorowano na przedwojennych Krzyżach
i Medalach Niepodległości.
Początek… „Solidarność” Stalowa Wola
Po ukończeniu studiów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej zatrudniłam
się w Tarnobrzeskim Kombinacie Budowlanym w Stalowej Woli. Szukałam pracy w budownictwie, zgodnie

8
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z kierunkiem wykształcenia i tam gdzie gwarantowano
mi hotel pracowniczy, a w perspektywie mieszkanie…
stąd TKB. Znalazłam się w otoczeniu ludzi młodych,
aktywnych, ukształtowanych politycznie. W burzliwym
okresie lata 1980 r., wspólnie z nimi, zaangażowałam
się w tworzenie struktur powstającego Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Jesienią zostałam członkiem Komitetu Założycielskiego w TKB i byłam bardzo aktywna.
Tworząca się wówczas „Solidarność” była nie tylko
związkiem zawodowym walczącym o prawa pracownicze, ale przede wszystkim był to ruch ogólnospołeczny dający NADZIEJĘ na zmiany, na demokrację, był to
ruch dający nam poczucie wolności.
Życie codzienne w Stalowej Woli było wówczas
bardzo trudne, ogromne braki żywności, po kawałek
masła „ćwiartkę ćwiartki” stało się kilka godzin, bez
żadnej gwarancji zakupu, podobnie było z mięsem,
pieczywem i innymi artykułami. Miasto robotnicze
z wiodącą Hutą Stalowa Wola, obok tarnobrzeski Siarkopol… zaopatrzenie prawie zerowe, wyglądało to jak
embargo. Ludzie byli zgnębieni, buntowali się i w tej
beznadziei pojawia się „Solidarność” to była iskra.
Jednocześnie pojawił się głód informacji wszelkiej
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WSPOMNIENIA

pisanej i ustnej. Trudno to teraz, z 40. letniej
perspektywy i wszechobecnego internetu
pojąć, że wtedy nie było nawet ogólnie dostępnych telefonów… po informacje co dzieje się na Wybrzeżu jeździł do Gdańska nasz
zaopatrzeniowiec, który a’propos potem
został wice przewodniczącym Regionu Ziemia Sandomierska. Ja jeździłam do Warszawy i z Regionu Mazowsze na Mokotowskiej
przywoziłam prasę, książki, gadżety… potem przepisywaliśmy i rozpowszechnialiśmy,
w ten sam sposób trafiały do nas również
informacje od innych. Przywoziłam również
z Warszawy rzecz nie do zdobycia w Stalowej… kawę, kawę Selekt, w Warszawie można
było wystać! Zapach tej kawy będę zawsze
wspominać! Pomimo codziennych
było nagrywane, a chodziło o to, by
Pomimo codziennych
utrudnień żyliśmy w euforii, dziazatrzymać jak najwięcej aktywnych
łalność związkowa, strajki, spotka- utrudnień żyliśmy w euforii, ludzi z zakładów pracy.
nia i wymiana informacji, spotkania
I tak się stało… przed wejdziałalność związkowa,
w udostępnionych do naszej dysściem
czekał już na nas szpaler
strajki, spotkania
pozycji salkach katechetycznych…
uzbrojonych ZOMO-wców i suki.
i wymiana informacji
już wtedy planowaliśmy utworzenie
Część osób znających teren uciekła,
w Stalowej Woli filii Katolickiego
a pozostali zgromadzili się w koUniwersytetu Lubelskiego (i po latach jest!). Zamierza- ściele zakładając, że tam panowie nie wejdą… Weszli
łam dokształcać się z historii! Tylko ta uczelnia mogła jednak i załadowali zgromadzonych do suk, byli dotam powstać, inne państwowe nie miały szans, nie by- skonale przygotowani, znali nas.
łoby zgody! Natomiast miasto potrzebowało rozwoju
W kompletnej ciszy, w zimnie wydawało się, że jeintelektualnego, wiedzy!
dziemy całą wieczność… Przewieziono nas na komenWraz z moimi kolegami z pracy uczestniczyłam we dę MO w Sandomierzu ( już budynek nie istnieje) i rozwszystkich działaniach, w które angażowała się „Soli- mieszczono w oddzielnych pokojach, poddano rewizji
darność” TKB.
osobistej, a potem przesłuchaniom z nakłanianiem do
podpisania lojalki. Przyznaję, że był strach i przerażeGrudzień 1981… internowanie
nie, cały czas myślałam jak ja dostanę się do pracy i co
powiem? To były moje pierwsze spotkania z SB, tam
Niedziela, 13 grudnia 1981 r. od rana w hotelu zapoznałam się z ich metodami, z naciskami psychiczpracowniczym w Nisku, w którym mieszkałam za- nymi, z upokorzeniem… byłam młoda, miałam 27 lat.
mieszanie, ludzie budzą się nawzajem… przerażenie, Pod koniec dnia sprowadzono mnie do piwnicy czyli
stan wojenny a w ciągu dnia docierające okrężną na tzw. dołek. Muszę go opisać… pomieszczenie z zadrogą informacje o zatrzymaniach szefów Regionu. kratowanym wielokrotnie oknem piwnicznym, z kataDo Stalowej w niedzielę nie miałam czym dojechać, falkiem drewnianym po środku pomieszczenia bez janastępnego dnia jestem w pracy i dowiaduję się, że kiegokolwiek koca, przypominam, że była ostra zima,
zatrzymań więcej. Dyrektor TKB nie ingerował w likwi- a zabrano mi kurtkę, w rogu pod oknem kubeł na eksdowanie przez nas naszego pokoju
krementy, na przeciwległej ścianie
„Solidarności”, zabieraliśmy wszystmała wnęka z zakratowaną żarówką
Byliśmy przerażeni,
ko dokumenty, biuletyny, plakaty,
ale wiedzieliśmy, że nasza z pomarańczowo-żółtym światłem…
itp. Byliśmy przerażeni, ale wieśmierdząco, upadlająco,
działalność nie kończy się brudno,
dzieliśmy, że nasza działalność nie
strasznie. Okazało się, że było to zakończy się tylko przechodzi w inną tylko przechodzi w inną fazę trzymanie na 48 godzin... 16 grudfazę. Ustaliliśmy z przewodniczącym
nia zostałam postawiona na baczw TKB, że informujemy się o wszystkim, a na spotkania ność i poinformowano mnie o bezterminowym
jako osoba wolna i być może mniej znana służbom, internowaniu. Problem w tym, że nie wiedziałam co
bo nie pełniłam żadnej funkcji organizacyjnej, będę się za tym sformułowaniem kryje… Następnego dnia
chodziła ja, a takie pierwsze spotkanie miało odbyć milicjant, który przyniósł mi kolację powiedział o zasię już w poniedziałek 14 grudnia w godzinach wie- bitych w kopalni Wujek… W międzyczasie pojawiły się
czornych po mszy św. w klasztorze kapucynów w Roz- kolejne dwie zatrzymane panie, które gdzieś wkrótce
wadowie. Pojawili się tam przedstawiciele z zakła- zabrano. A ja sama w tej śmierdzącej piwnicy, sama już
dów ze Stalowej i okolic, każdy informował o sytuacji śmierdząca, dodatkowo pojawiło się zapalenie okostw swoim zakładzie, kto jest zatrzymany, prawda jest nej… strach, ból, a panowie na przesłuchanie prowataka, że z konspiracją nie miało to nic wspólnego… dzą… a nuż podpiszę lojalkę? Wieczorem poprosiłam
później okazało się, że spotkanie było prowokacją SB, milicjanta o kubek gorącej wody i szczoteczkę do zę-
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ba by poczuć się jak w niebie! Po przeżyciach „dołkowych” pobyt w areszcie wśród swoich, bo w celi
były kobiety internowane z Podkarpacia, z pryczami z pościelą, z umywalką z zimną wodą, z wc za zasłoną… ze spacerami po spacerniaku… wydawał się
luksusem! I z dziennym światłem, bo z boku blend
światło docierało do celi. Przesłuchania były, naciski były… ale my już razem ze swoim wsparciem.
      Wczesnym świtem, 13 stycznia 1982 r. kobiety
internowane i przetrzymywane w Areszcie Śledczym w Nisku zostały załadowane do dwóch suk
i w asyście ok. 20 funkcjonariuszy wyruszyliśmy
w drogę… nie wiedząc gdzie. Na komendzie w Siedlcach dostaliśmy obiad i możliwość skorzystania z WC z nóżką funkcjonariuszki miedzy futryną
a drzwiami! Szok!
       Gdzie jedziemy… nie wiemy, ale na północ,
wyobraźnia pracuje… Zatrzymaliśmy się wieczorem
w środku lasu przed oświetlonym budynkiem! Szok!
Po wejściu kolejny szok, budynek okazuje się być
ośrodkiem wypoczynkowym Radia i TV zaadoptowanym na ośrodek dla internowanych kobiet,
a w nim wcześniej przywiezione znane opozycjonistki min. Halina Mikołajska, Anna Walentynowicz,
Gajka Kuroń, Anka Kowalska, Ludwika Wujec, Izabella Cywińska i wiele, wiele innych… jednorazowo przebywało tam ok. 300 kobiet z całej Polski.
Poznaliśmy też przyczynę zwiezienia kobiet internowanych do specjalnego ośrodka… 15 stycznia
1982 r. była wizytacja Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, bo poszły informacje w jakich warunbów z mojej torebki, szczoteczkę, którą zapobiegawczo miałam ze sobą… pan udostępnił mi wc i mogłam kach przetrzymuje się internowane kobiety. Zdążyli je
w tej gorącej wodzie w końcu umyć zęby i popłukać zwieźć „do złotej klatki”, ale my i tak przekazałyśmy
spuchnięte dziąsła. Pozostawiona sama powtarzałam prawdę.
Dopiero w styczniu zostały również powiadomione
wiersz Czesława Miłosza: „Który skrzywdziłeś człowieka prostego” (…) Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta nasze rodziny, gdzie jesteśmy i co się z nami dzieje…
wcześniej przed świętami Bożego
Możesz go zabić - narodzi się nowy.
Narodzenia moja mama i współSpisane będą czyny i rozmowy. LepPrzesłuchania były,
pracownicy poszukiwali mnie bezszy dla ciebie byłby świt zimowy
naciski były…
skutecznie, byli na komendzie MO
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.”
ale my już razem
w Tarnobrzegu i uzyskali informa22 albo 23 grudnia zostałam wyze swoim wsparciem.
cję, że żyję, ale zakaz odwiedzin…
prowadzona i przewieziono mnie
suką, taką brudną i śmierdzącą po
tygodniowym przetrzymywaniu na dołku, do Aresz- Po zwolnieniu z internowania
tu Śledczego w Nisku (a propos areszt ze względu na
Z internowania zostałam zwolniona 29 kwietnia
warunki został dwa lata temu zlikwidowany). Przejeżdżaliśmy obok mojego miejsca zamieszkania czyli ho- 1982 r. Wróciłam do pracy w Tarnobrzeskim Kombinatelu pracowniczego w Nisku, poprosiłam o możliwość cie Budowlanym w Stalowej Woli. Odzyskałam również
pokój w hotelu pracowniczym i codziennie przechozabrania bielizny… zgody nie otrzymałam.
dziłam obok aresztu… Tak, jak kilka miesięcy wcześniej
założyłam, nie zrezygnowałam, zmieniłam tylko formę
Areszt Śledczy w Nisku… Gołdap
działania… Panowie z SB też nie zrezygnowali, rewizje
Budynek Aresztu Śledczego stoi w centrum Niska, w hotelu, nękania i nachodzenie w pracy, wzywania na
znałam ten budynek… taki austriacki schemat Magi- przesłuchania… obok mnie też robiło się pusto, wielu
działaczy wyemigrowało… znajomi namówili mnie na
strat, Areszt i Kościół obok siebie.
W areszcie zaprowadzono mnie znowu do piwni- zmianę pracy i powrót w okolice Warszawy. Znaleźli mi
cy, ale tym razem do łaźni… o dziwo z sitek w suficie pracę i mieszkanie… było dobrze do momentu, kiedy
leciała ciepła woda! Tylko nie miałam ani mydła ani nie odnaleźli mnie i nie pojawili się ze swoimi metodami
czystej bielizny… jakieś resztki mydła znalazłam pod działania panowie z SB. Nie wytrzymałam, odeszłam.
drewnianymi kratkami na podłodze… myślałam, że Byłam bezrobotna, szukałam pracy i trafiłam na ogłoz tej łaźni nie wyjdę… okazuje się, że niewiele potrze- szenie w Ekspresie Wieczornym… Fabryka Kabli w OżaInformator Ożarowski 10/110 2020
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rowie Mazowieckim poszukiwała specjalisty ds. inwe- jeśli nie muzeum, to chociaż izby pamięci Ożarowa
stycji z uprawnieniami budowlanymi w zakresie robót Mazowieckiego z wyeksponowaniem jego historii,
sanitarnych. Zostałam przyjęta. Do działalności opozy- a także pamiątek po nieistniejących już zakładach
cyjnej nie przyznałam się, zresztą nikomu nie przyszło przemysłowych Fabryce Kabli Ożarów, Hucie Szkła,
do głowy by mnie o to pytać. Był rok 1986. Wkrótce Parkieciarni i innych.
panowie z SB mnie odnaleźli, opowiedziałam przełożonym o przeszłości… i szok! Dyrektor FKO inż. Edward Kobiety „w Solidarności” lat 80-tych…
Posłuszny zapewnił mnie o bezpieczeństwie pracy, podsumowanie
o ochronie przed działaniami wiadomych organów.
Z puli dyrektorskiej otrzymałam w 1989 r. mieszkanie
Jak podają źródła, łącznie zostało internowanych
zakładowe. Swoje dalsze życie i plany zawodowe zwią- ok. 10 tys. osób, z tego około tysiąc kobiet. Zacytuję
załam z Ożarowem Mazowieckim.
Janusza Kurtykę byłego Prezesa IPN „(…) Robotnice,
W 1989 roku, jak wielu moich ożarowskich znajo- gospodynie domowe pracujące we własnych gospomych, zaangażowałam się w przygotowywanie pierw- darstwach, studentki, nauczycielki, dziennikarki, inżyszych częściowo wolnych wyborów
nierowie i technicy, pracownice
do sejmu i senatu. Utworzyliśmy
przedstawicielki
Mam jeszcze jedno marzenie administracji,
lokalny Komitet Obywatelski „Soliwolnych zawodów - uwierzyły,
darność”, którego w lutym 1990 r. wspólnie z grupą ożarowian… że można żyć i pracować godnie,
zostałam przewodniczącą. W 1990
żyć w suwerennym kraju, według
roku naszą aktywność skierowaliśmy na odtworzenie zasad aprobowanych przez miliony Polaków. Uwiesamorządności. Z naszego Komitetu wystartowali kan- rzyły, ze można przezwyciężyć wszechogarniającą
dydaci na radnych i zdobyli zdecydowaną większość biedę, szarość i beznadzieję socjalistycznej rzeczywiw radzie. A potem skupiłam się na swojej pracy zawo- stości. Zaangażowały się w działania wielomilionowedowej!
go ruchu społecznego z nadzieją na zmiany, z wiarą,
Robiłam swoje, pomimo traumy jaką przeżyłam że wspólnym wysiłkiem można zmienić Polskę. Chciai która przez prawie 30 lat nie pozwalała mi na spotka- ły wziąć swój los, los swoich najbliższych, we własne
nia z ludźmi z tego okresu i opowiadanie o doznanych ręce. Jak większość Polaków swoje nadzieje związały
przeżyciach. Otwierałam się powoli, czas niewątpliwie z „Solidarnością”. W potężnym ruchu widziały siłę,
był pomocny.
która po latach komunistycznego zniewolenia, przywraca godność zwykłym ludziom, odbudowuje więzi
Pasje
społeczne, upomina się o prawa najsłabszych. Wierzyły - wtedy może jeszcze nieliczne - że uda się odzyLubię swój zawód polegający na budowaniu, przez skać suwerenne państwo. (…)”
lata zdobywałam nowe umiejętności. Ciekawość ludzi
Wysłuchała i zredagowała
i świata, historia, podróżowanie i fotografia zawsze mi
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
towarzyszyły.
Mam jeszcze jedno marzenie wspólnie z grupą
Ożarowian… utworzenie w Ożarowie Mazowieckim,

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Tegoroczne obchody z powodu pandemii
wyglądały inaczej niż w poprzednich latach. Wydarzenia na terenie gminy zostały dostosowane
do ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa i konieczności zachowania bezpieczeństwa. Formuła obchodów była zgodna z przepisami sanitarnymi oraz uwzględniała limity uczestników.
O godzinie 10.00 tradycyjnie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Po południu
przez delegację władz samorządowych odwiedzone zostały miejsca pamięci
narodowej, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, oddając w ten sposób
hołd poległym w walce za wolność.
Naszą gminną tradycją był zawsze uroczysty koncert i wspólne śpiewanie
patriotycznych pieśni, tę część obchodów w tym roku przenieśliśmy
do internetu i zaprosiliśmy mieszkańców na koncert pt. „Patriotyzm, męstwo,
cud” w wykonaniu m.in. Bogusława Morki.

Koncert możemy nadal oglądać w internecie na stronach
dkusmiech.eu, ozarow-mazowiecki.pl, oraz w oficjalnych
mediach społecznościowych Domu Kultury Uśmiech.
Informator Ożarowski 10/110 2020
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W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UMIASTOWIE
Dzień ziemniaka jest bardzo lubianym świętem
w Szkole Podstawowej w Umiastowie. Podczas obchodów tego dnia dzieci dowiedziały się, że ziemniak to
roślina pochodząca z Południowej Ameryki. Do Europy zawitał w XVI wieku, a do Polski sprowadził ją Jan
III Sobieski. Chociaż na początku ludzie obawiali się
uprawiać ziemniaki, okazały się one smacznym, plennym i łatwym w uprawie warzywem, Dziś w pierwszej
dziesiątce najpopularniejszych warzyw na świecie.
Nasze dzieciaki przyniosły ze sobą ugotowane już
ziemniaki do szkoły i przygotowywały z nich sałatkę
ziemniaczaną, którą zjadły z apetytem.

Przepis na sałatkę z ziemniaków:
• ziemniaki
• zielony groszek
• kukurydza
• kiszone ogórki
• sól i pieprz do smaku
• majonez.
Ziemniaki i ogórki posiekać, dodać groszek i kukurydzę z puszki. Przyprawić solą i pieprzem do smaku. Połączyć z majonezem.
Tego dnia uczniowie grali w gry terenowe z ziemniakiem w roli głównej: sadziły ziemniaki i rzucały nimi do
celu, obierały ziemniaki ze skórki i rozwiązywały ziemniaczane zagadki. Dzieci mogły wykazać się twórczo, wykonując figurki z ziemniaków.
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Działalność samorządu uczniowskiego
w SP w Umiastowie
W naszej szkole staramy się, żeby samorząd działał
aktywnie. Samorząd uczniowski pod opieką Pani Iwony
Żochowskiej przygotował krótką prelekcję dla uczniów
na temat bezpieczeństwa na drodze. Opowiadali o zasadach poruszania się pieszych oraz podkreślali, jak ważna
jest widoczność na drodze. Zaprezentowano zdjęcia, na
których o zmroku nie widać pieszych, jeśli nie mają na
sobie ubrań lub elementów odblaskowych. Samorząd
uczniowski ogłosił wyniki jesiennego konkursu plastycz-

nego, którego był organizatorem. Przedstawiciele samorządu wraz z Panią dyrektor wręczyli nagrody dla uczestników i zwycięzców.
Święto Niepodległości w SP w Umiastowie
Apel z okazji Dnia Niepodległości odbył się 6 listopada. Wystąpienie uczniów było dostojne i uroczyste. Dzieci
przebrane w stroje z akcentem ludowym z powagą i radością opowiadały o historii odzyskania niepodległości.
Wspominały pamiętną datę 1918 roku i Józefa Piłsudskiego. Dzieci z oddziału przedszkolnego zatańczyły w kręgu
przy muzyce, która odtwarzała nastroje tamtych czasów.
Był to ostatni dzień pobytu w szkole, przed rozpoczęciem
nauki zdalnej.

Renata Juszczyńska

SPIS TELEFONÓW - URZĄD MIEJSKI W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
W czasie pandemii koronawirusa wiele spraw mieszkańcy mogą załatwić telefonicznie, w ten sposób mogą
się również Państwo umówić na wizytę osobistą w urzędzie w uzasadnionych przypadkach.
Poniżej znajdują się przydatne numery telefonów oraz adresy mailowe:
Nr
pokoju

Wydział/
referat

Numer
telefonu/
e-mail

Załatwiane sprawy
UL. KOLEJOWA 2

Biuro podawcze

Udzielanie informacji i kierowanie do pracownika merytorycznego

731-32-00

1

•
•
•
•

731-32-24
731-32-62

2

• podatek od nieruchomości i rolny – osoby prawne (firmy),
• ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i leśnego (osoby fizyczne z terenu gminy miejscowości:
Ołtarzew, Ożarów Miasto-gospodarstwa, Ożarów wieś, Pilaszków, 731-32-26
731-32-67
Piotrkówek Duży, Piotrkówek Mały, Płochocin, Pogroszew
Kolonia, Pogroszew wieś, Święcice, Umiastów, Wieruchów,
Strzykuły, Wolskie, Szeligi, Osiedle Płochocin),
• zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa

Wydział
Wymiaru i
Księgowości
Podatkowej

podatek od środków transportowych,
opłaty za zajęcie pasa drogowego,
opłaty za użytkowanie wieczyste,
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (teren gminy)

300B • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (teren miasta)
• ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego (teren
miasta)
• ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osoby z terenu gminy miejscowości: Bronisze, Domaniewek,
Duchnice, Gołaszew, Jawczyce, Kaputy-Kręczki, Konotopa, Koprki, Macierzysz, Michałówek, Mory, Myszczyn, Orły
• wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa
Sekretariat

102

731-32-72
731-32-73

• W sprawach skarg i wniosków przyjęcia interesantów
przez burmistrza i zastępców za pośrednictwem kontaktu
telefonicznego lub poczty elektronicznej.

731-32-01
umig@ozarow-mazowiecki.pl

Biuro Obsługi 108
Rady

• Obsługa Rady Miejskiej

731-32-16
radamiejska@
ozarow-mazowiecki.pl

Działalność
Gospodarcza

109

• zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
• obsługa wniosków CEIDG : założenie i likwidacja działalności
gospodarczej, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, zmiany w działalności gospodarczej,
• wnioski dot. wydawania licencji na TAXI,

Wydział
Ochrony
Środowiska
i Rolnictwa

110

• Sprawy dotyczące drzew: zgłoszenie usunięcia drzewa lub
krzewu; wniosek o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew
lub krzewów
• Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
• Sprawy dotyczące rolnictwa: zwrot podatku akcyzowego; szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych; zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym; zdjęcie warstwy próchniczej gleby
• Sprawy dot. zwierząt: uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu
weterynaryjnego; odławianie i transport bezdomnych zwierząt;
czasowe odbieranie zwierząt właścicielowi lub opiekunowi
• Sprawy dotyczące stosunków wodnych

731-32-10
edg@ozarow-mazowiecki.pl

731-32-35
731-32-37
731-32-61
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111

Naczelnik wydziału

731-32-36

112

• gospodarka odpadami – przyjmowanie deklaracji, reklamacji,
wystawianie poświadczeń do punktów GPZOP, wyjaśnianie/
egzekucja opłat za odpady;
• usuwanie wyrobów zawierających azbest;
• przydomowe oczyszczalnie ścieków – w zakresie opłat
(wyjaśnianie);
• zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
• zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
• wpisy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

731-32-63
731-32-64

• prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości stanowiących
zasób Gminy, związanych ze sprzedażą, dzierżawą, użytkowaniem, najmem, użyczeniem, ustanowieniem służebności,
• organizowanie przetargów jako formy zbycia gruntów stanowiących zasób Gminy,
• prowadzenie postępowań w zakresie opłat planistycznych
• prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,
numeracją
• porządkową budynków oraz ustalaniem nazw miejscowości,

731-32-58
731-32-71

Wydział
Ochrony
Środowiska
i Rolnictwa
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• prowadzenie spraw archiwalnych z zakresu architektury i geodezji (wydawanie dokumentów archiwalnych),
• pierwokupy – wydawanie zarządzeń w sprawie nieskorzystania
przez Gminę prawa pierwokupu,
• wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• wydawanie wypisów i wyrysów ze studium,
• wydawanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, tereny zalewowe.
731-32-30
• wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami
731-32-31
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• ustalanie warunków zabudowy,
• opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych i inwestycji budowlanych,
• przyjmowanie wniosków o odrolnienie,
• przyjmowanie wniosków w sprawie zmiany studium,
• prowadzenie procedur zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• prowadzenie procedur zmiany studium.

212

• prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości
• prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości
• prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką,
• prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania,
• prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych
dróg,
• prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych,
• prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym,
• prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności,

731-32-08

Naczelnik wydziału

731-32-09

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

213
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Wydział Administracji

300

Obrona Cywilna

301
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731-32-38
731-32-19

302

• Składanie i odbiór dokumentów tj. deklaracja uczestnictwa,
deklaracja wyboru kotłów grzewczych, umowa na montaż kotła
grzewczego w ramach Programu,
• Dokonanie uzupełnień danych, podpisów na dokumentach
składanych korespondencyjnie,
• Weryfikacja warunków udziału w programie na podstawie
oryginałów dokumentów tj. poświadczenia rozliczania podatku
731-32-28
dochodowego, potwierdzenia prawa do dysponowania nierurfz@ozarowchomością,
-mazowiecki.pl
• Udzielenie informacji w zakresie prac przygotowawczych
realizowanych przez Beneficjentów, odbiór poświadczeń utylizacji dotychczasowych kotłów, dokonywanie zmian na wniosek
Beneficjentów, rozwiązywanie sporów na linii Wykonawca-Beneficjent, przyjmowanie do wiadomości skarg i zażaleń w związku z
zasadami Programu, zapytania o możliwości pozyskania środków
na OZE.

Referat
Zamówień
Publicznych

303

• Sprawy związane z przeprowadzaniem postępowań o zamówienia publiczne

Kadry

305

Wydział Administracji

306

• Sprawy mieszkaniowe: mieszkania socjale, mieszkania komunalne

731-32-34

307

• obiekty oświatowe
• obiekty kubaturowe

731-32-40

308

Naczelnik Wydziału

731-32-39

309

• Fundusz Sołecki w Gminie Ożarów Mazowiecki,
• Budowa i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ożarów
Mazowiecki,
• Zadania wodno-kanalizacyjne (projekty, budowa)
• Transport Publiczny wraz z infrastrukturą przystankową
• Place zabaw

731-32-41

Referat Funduszy Zewnętrznych

310
Wydział
Inwestycji
i Remontów

731-32-59
731-32-06

• decyzje o lokalizacji zjazdu
• oświadczenia o dostępie do drogi publicznej
• prowadzenie przeglądów i wykazu dróg gminnych
• wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych
• opiniowanie inwestycji celu publicznego
• decyzje o lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym
• decyzje o zajęciu pasa drogowego
• opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu
• konserwacja oznakowania drogowego
• remonty dróg gminnych
• przebudowy dróg gminnych (projekty, budowa)

731-32-48

POZNAŃSKA 165 (III PIĘTRO)
Wydział
Spraw
Społecznych

305

Naczelnik Wydziału

731-32-29

312

•
•
•
•

731-32-57

313

Karty Dużej Rodziny
Ożarowskie Karty Rodziny 3+
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
Promocja Gminy

• Współpraca z GKRPA
• Przeciwdziałanie uzależnieniom

731-32-23

Informator Ożarowski 10/110 2020
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304

Urząd Stanu
Cywilnego

• Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
• Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

309

• Wydanie dowodu osobistego
• Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
• Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów
zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,
• Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
• Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
• Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

731-32-50

• Zameldowanie na pobyt stały/czasowy obywatela RP
• Zameldowanie na pobyt stały/czasowy cudzoziemców oraz
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin
• Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców,
rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
• Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru
mieszkańców oraz rejestru PESEL
• Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych
• Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
• Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
obywateli RP/cudzoziemców
• Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
• Rejestr wyborców

731-32-05
ewidencja@
ozarow-mazowiecki.pl

KORONAWIRUS
- GMINNE
INFORMACJE

Wszystkie informacje związane z sytuacją
epidemiczną na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
znajdą Państwo na stronie

www.ozarow-mazowiecki.pl
w zakładce KORONAWIRUS.
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731-32-17
usc@ozarow-mazowiecki.pl

306

310
Wydział
Spraw Obywatelskich

• Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia małżeństwa lub zgonu
• Zgłoszenie zgonu
• Odtworzenie aktu stanu cywilnego
• Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego
• Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka
• Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
• Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
• Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
• Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego
• Zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnoprawnymi
• Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego
• Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
• Zmiana imienia/nazwiska
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731-32-18

Pojawiły się informacje dostępne w internecie,
że inwestycja przebudowy stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim została przedłużona do końca 2021.
Przypomnijmy: inwestycja ta była planowana od dawna. Na początku 2015 roku pisałem na łamach Informatora Ożarowskiego nr 2 (46) o kolei SKM, która mogłaby
jeździć do Warszawy. Jednakże do realizacji tego zadania
potrzebne są oddzielne tory dla kolei aglomeracyjnej; na
linii Ursus Północny - Gołąbki - Ożarów - Błonie, w przeciwieństwie do linii na Pruszków, takiej możliwości nie ma.
Linia E-20 (tak brzmi jej oficjalna nazwa) jest zatłoczona. Obecnie tą trasą - oprócz pociągów towarowych,
pospiesznych, przewozów regionalnych, PKP IC – jeżdżą
również Koleje Mazowieckie. Jednakże liczba połączeń
tego ostatniego przewoźnika, zwłaszcza poza godzinami szczytu, nie zachęca do regularnego korzystania. Myślę, że doświadczają tego niektórzy mieszkańcy Ursusa,
mieszkający w pobliżu przystanków Ursus Północny czy
Warszawa Gołąbki. Dlatego też zaistniała realna potrzeba, aby również Gmina Ożarów Mazowiecki wzbogaciła
się o nowego przewoźnika - SKM.
Oprócz problemu przepustowości linii ważną kwestią
był też brak możliwości zawracania pociągów na stacji
Ożarów Mazowiecki. Już na początku kwietnia 2015 na
swojej stronie internetowej spółka PLK ogłosiła przetarg
na wykonanie dokumentacji przebudowy. Skontaktowałem się wówczas z rzecznikiem prasowym PLK p. Maciejem Dutkiewiczem i złożyłem w dn. 7.04.2015 pismo
skierowane do PLK Centrum Realizacji Inwestycji z postulatem uwzględnienia w projekcie dokumentacji przebudowy stacji dodatkowego peronu, który przyczyniłby się
do poprawy przepustowości szlaku kolejowego na trasie
Warszawa - Błonie.
W odpowiedzi PLK z dn. 15.04.2015 uzyskałem informację, że mój wniosek na etapie wyboru wariantu realizowanej inwestycji będzie brany pod uwagę. Warto też
zaznaczyć, że właśnie z powodu planowanej przebudowy stacji w Ożarowie odbyło się w dn. 14.04.2015 spotkanie dyrekcji PLK z burmistrzem i radnymi. Natomiast
w maju 2015 poznaliśmy firmę, którą wykona dokumentację naszej stacji. W czerwcu 2017 poznaliśmy wykonawcę modernizacji stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim (nie
należy mylić tej inwestycji z przebudową dworca PKP tym zajmuje się inna spółka). W dn. 21.08.2017 zwycięska
Spółka ZUE S.A. z Krakowa podpisała umowę z PLK S.A.
na przebudowę stacji w Ożarowie Mazowieckim. Kosztorys wykonania opiewa na 98,2 mln złotych i realizację inwestycji w terminie 33 miesięcy. Wykonawca zadeklarował chęć działania w formule ,,projektuj i buduj”. Polskie
Linie Kolejowe uznały ofertę krakowskiej firmy za najkorzystniejszą (stosowano w tym przypadku następujące
parametry: 60% - cena, 20% - termin realizacji oraz 20%
- doświadczenie kluczowego personelu). Co ciekawe,
pierwotnie zakończenie robót planowano na lipiec 2020.
Warto zaznaczyć, że cała inwestycja jest w 85% finansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Reasumując, po zakończeniu przebudowy stacja PKP

Ożarów Mazowiecki będzie mieć dwa perony, z których
mogą odjeżdżać jednocześnie 4 pociągi. Na peronach
staną wiaty, ławki oraz dynamiczna informacja pasażerska
(wyświetlacze). Do peronów będzie można dojść przejściem podziemnym, zaopatrzonym również w wyświetlacze informujące o godzinie odjazdu pociągu i ewentualnych opóźnieniach. Wyjścia na perony będą posiadać
również pochylnię i windę dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Projekt przewiduje także zainstalowanie poręczy oraz oznakowanie pionowe i poziome
(nawierzchni), w tym instalację oznaczeń dotykowych
(wypukłych piktogramów, wypukłych znaków alfabetu lub
oznaczeń w alfabecie Braille’a.)
W ramach inwestycji przewidziano również miejsce na
tory boczne dla pociągów aglomeracyjnych. Zostaną zainstalowane urządzenia ochrony akustycznej środowiska
(ekrany), minimalizujące ponadnormatywne oddziaływania akustyczne. Powstanie również nowy budynek nastawni. Zabudowane zostaną nowe urządzenia i wymieniona
sieć trakcyjna. Po zakończeniu przebudowy stacji PKP Ożarów Mazowiecki wzrośnie przepustowość linii kolejowej,
a dzięki torom bocznym dla kolei aglomeracyjnej będzie
możliwe uruchomienie w przyszłości SKM (Szybkiej Kolei
Miejskiej). Co najważniejsze, w trakcie inwestycji pociągi
będą kursowały, gdyż przy przebudowie stacji PKP Ożarów
Mazowiecki nie jest planowane zamknięcie całego szlaku,
tak jak było to w przypadku linii kolejowej na Grodzisk Mazowiecki.
Pierwotnie przebudowa stacji PKP Ożarów Mazowiecki miała się rozpocząć na jesieni 2018.
Niestety prace budowlane wciąż nie ruszyły. Jak wyjaśniają PKP PLK: „jest to spowodowane decyzją konserwatora zabytków ws. wiaty na peronie, co z kolei
skutkowało m.in. wydłużeniem procedury uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych. W 2018 roku konserwator
zabytków uznał, że wiata na stacji powinna być objęta
ochroną i została wpisana do wojewódzkiej ewidencji zabytków. To wymusiło na inwestorze i wykonawcy zmiany
w projekcie i pozyskanie dodatkowych uzgodnień. W lutym tego roku złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Prawdopodobnie decyzja będzie w listopadzie”
– mówi Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK.
Ostatecznie jednak stara wiata nie zostanie zachowana z uwagi na jej stan. „W porozumieniu z Mazowieckim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wybudowane
zostaną nowe wiaty nawiązujące stylistyką do obecnej”
- informuje Jakubowski.				
Dlatego obecnie prowadzone są przez PKP PLK rozmowy w sprawie podpisania aneksu w firmą ZUE. Przypomnijmy: firma zgodnie z umową ma 33 miesiące na
wykonanie prac. Tak więc, jeśli przebudowa ostatecznie
rozpocznie się w grudniu 2020, to przy sprzyjającej pogodzie ukończenia robót można spodziewać się najwcześniej na koniec 2022 roku. Miejmy nadzieję, że ta oczekiwana przez mieszkańców Ożarowa inwestycja w końcu
ruszy przed świętami w bieżącym roku.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

PRZEBUDOWA STACJI PKP OŻARÓW MAZOWIECKI 2020/2021

dr Mariusz Latek
Informator Ożarowski 10/110 2020
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KSIĄŻKA NA TELEFON - CZYLI JAK KORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI?
Drodzy czytelnicy, w obecnym numerze zamieściliśmy plakat informujący,
jak wypożyczamy i zwracamy książki do biblioteki i filii biblioteki w Józefowie
i Święcicach. Co to znaczy
w szczegółach?
Najważniejsze jest to,
że do bibliotek nie można
wejść, ale można z nich korzystać. Aby tylko zwrócić
książki wystarczy skorzystać
z wrzutni stojących przed
placówkami. Książki zostaną
zdjęte z konta jeszcze tego
samego dnia, co jednak oznacza chwilowe zmniejszenie
pojemności
czytelniczego
konta.
Aby zwrócić i wypożyczyć książki trzeba się z nami skontaktować na podane na stronie www, w mediach społecznościowych i plakacie maile oraz telefony – odpowiednio dla
Ożarowa, Józefowa i Święcic.
W mailu lub przez telefon warto podać wybrane tytuły
z katalogu (www.katalog.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl),
które chce się wypożyczyć. Najlepiej wraz z numerem karty
czytelniczej. Następnie bibliotekarze i bibliotekarki przygotują dla Państwa takie zamówienie i umówią się na odbiór.
Z tą prośbą można oczywiście dzwonić też spod biblioteki
w godzinach jej pracy i bez umówienia się. Ale uprzedzamy
– mogą być kolejki.
Gdzie zostanie dokonana wymiana? Przed placówką. W Ożarowie, Józefowie i Święcicach wystawione są stoliki, gdzie
bibliotekarz – obsługując pojedynczo i zachowaniem zasad
bezpieczeństwa czytelników – odbiera i wypożycza książki. Więcej szczegółów: www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
Jest trudniej, ale bezpieczniej. A przede wszystkim działamy. Oby do wiosny.
Wojciech Albiński
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim.

CZYTANIE DODAJE SKRZYDEŁ. DOSŁOWNIE.
Druga edycja powiatowego konkursu „Czytanie to latanie”, zorganizowanego przez
Bibliotekę Powiatową w Ożarowie Mazowieckim, we współpracy z bibliotekami publicznymi PWZ, została zakończona. Nagrody i dyplomy rozdane, a Laureaci czekają
z realizacją nagród na lepsze warunki, nie tylko pogodowe. Będziemy przecież latać.
Balonem, samolotem i w ożarowskim flyspot.pl
Tegoroczna edycja (1.08-16.10) skierowana była do dzieci w wieku 7-13 lat i pomimo
trudnego czasu jaki mamy, spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów niemal
wszystkich gmin naszego powiatu. W tym roku pisaliśmy recenzję swojej ulubionej
książki. Łącznie wpłynęło 31 prac, spośród których Komisja (3 przedstawicieli bibliotek powiatu warszawskiego zachodniego) przyznała: Grand Prix (Alicja Urakczyńcow),
I miejsce (Martyna Kozacka), II miejsce (Kaja Zadrożna), dwa III miejsca (Aniela Annunciato, Lilianna Annunciato) oraz 4 Wyróżnienia.
Nagrodzeni polecą balonem razem z Akademią Balonową, samolotem nad powiatem warszawskim zachodnim oraz odbędą trzy swobodne loty w tunelu aerodynamicznym. Dziękujemy sponsorom: radnemu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Michałowi Gajewskiemu i flyspot.pl.
Na zdjęciu obok Alicja Urakczyńcow przed swoim pierwszym lotem balonem. Gratulujemy wszystkim, którzy bawili
się razem z nami i zapraszamy za rok! Na pewno polecimy!
Ewa Krupa, Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim
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Marcin Pałasz – Sposób na Elfa
Gdy za oknem coraz częściej mamy „pogodę pod psem”, proponujemy młodym
czytelnikom lekturę „na czasie”.
Książka Marcina Pałasza „Sposób na Elfa” opowiada o pięknej relacji między psem
Elfem a jego opiekunem, który go uwolnił ze schroniskowej klatki i zaprosił do swojego domu i serca. Ta historia opisana z dwóch perspektyw, psiej i ludzkiej, i wzrusza,
i bawi do łez, i jakby mimochodem uczy empatii i wrażliwości na los zwierząt.
Abyśmy mogli żyć w świecie, w którym „…wcale nie ma żadnych klatek! Psy sobie chodzą albo luzem, albo na takich długich sznurkach, na które mówi się „smycz”.
I każdy – no prawie każdy – pies ma tam swojego człowieka. Trzeba go tylko odpowiednio oswoić, nauczyć, żeby karmił swojego psa i wyprowadzał na spacer.”.
Jeśli polubicie Elfa, sięgnijcie po kontynuację jego przygód w kolejnych częściach
serii „Elfomania”.
TS

KULTURA

JESIEŃ Z KSIĄŻKĄ... BIBLIOTEKA POLECA

Jacek Cygan, Odnawiam dusze.
Na spotkaniu online, które odbyło się dla ożarowskiej publiczności Jacek Cygan pytał dla przykładu: „Co gnało Zbigniewa Wodeckiego z jednego kąta Polski
w drugi często tego samego dnia?” Dość dziwny zawód - odnawiacza dusz. I o tym
jest tak książka. Pojawia się w niej Ewa Błaszczyk, Edyta Górniak, Marek Kondrat,
Grzegorz Markowski z Perfect’u, - aktorzy, piosenkarze, muzycy, artyści z którymi
pracował Jacek Cygan i którzy tak postrzegają swoje powołanie. Podpatrujemy ich
charaktery, czytamy o nich anegdoty. To duży kawał historii polskiej piosenki, ale
i… własnej duszy, bo czy jest ktoś, kogo dusza nigdy nie ożyła przy piosence z tekstem Jacka Cygana?
WA

Karolina Wilczyńska, Rok na Kwiatowej
Jesiennie wieczory są coraz dłuższe, a na tę
porę najlepiej sprawdzają się książki klimatyczne. Takie, które pozwolą nam się wciągnąć do życia bohaterów. Kiedy myślę o książkach, które pozwolą mi się uśmiechnąć
oraz wzruszyć, to właśnie te z serii „Rok na Kwiatowej” autorstwa Karoliny Wilczyńskiej.
W historii poznajemy cztery osoby, których droga przypadkiem się połączyła i od tamtej pory mogą na siebie liczyć. Jesteśmy świadkami, rodzącej się przyjaźni, która prowadzi nas przez problemy i radości życia.
WG

Informujemy, że archiwalne numery
Miesięcznika Miasta i Gminy

INFORMATOR OŻAROWSKI
mogą Państwo znaleźć
na stronie internetowej Gminy:

www.ozarow-mazowiecki.pl/media-lokalne/
informator-ozarowski-120
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PIERWSZY RAZ. ONLINE I W OŻAROWIE
ROZMOWA Z JACKIEM CYGANEM
I potem jest tak całe życie. Zawsze trzeba działać
z gremium, grupą, z którą dzieli się szacunek i zaufanie. Nawet teraz. W ogóle teraz jest czas przewartościowań. Młodzi na pewno dokonają zmian. Starsze
pokolenie, a właściwie ludzie decyzyjni w skali państwa, są nieprzygotowani do czasów wyjątkowych,
ale to co porywa i będzie porywać, to autentyczność
pasji i działań na każdym poziomie.
WA: Panie Jacku, a zatem, spotkamy się w Ożarowie: autentycznie i na żywo?
JC: Oczywiście. Czuję się - wstępnie! - zaproszony!
Wojciech Albiński: Serdecznie Panu dziękuję za spotkanie, które wspólnie jako Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim organizowaliśmy z Domem
Kultury „Uśmiech”. Ponieważ rozmawialiśmy o piosenkach, teraz spytam o co innego. Mówił Pan, prowadzącej rozmowę Elżbiecie Paderewskiej, że widział
się Pan z fanami pierwszy raz w formie online. Jak Pan
się z tym czuje?
Jacek Cygan: Było bardzo dobrze. Wszystko było tak naturalne, ludzie byli tak wspaniali, pytania były tak sensowne - w ogóle znalazłem się w jakiejś elicie czytelników - że
odebrałem to jak udane spotkanie na żywo. W spotkaniu
online jest się razem inaczej, bo tu energia jest przesunięta z autora na rzecz uczestników.
WA: No właśnie, zgromadził Pan wokół siebie tylu ludzi. Tak wielu ufa Panu, co do wyborów i propozycji
tekstów. Jak sam Pan mówił: nadaje Pan artystom
kształt. Co trzeba mieć, żeby tak przyciągać ludzi
do siebie?
JC: Trzeba kierować się własnym gustem, tonem. A więc
trzeba wypracować sobie swój osobisty język. Nie mówię
tutaj o używaniu słów, mówię o stylu. I to przyciąga innych ludzi. Jeżeli oni zaakceptują taki koloryt, aurę, wtedy okazuje się, że przychodzą podobni, którzy cenią to
samo. Nie ma na to innego pomysłu.
WA: O, to może, ustawiając Pana jako mentora, spytam o radę. Mamy rozedrgany czas: epidemia, kwarantanny, nasza biblioteka niby wypożycza książki,
ale robi to na telefon i przed biblioteką. Jak pracować
z innymi, gdy zwyczajne rzeczy się chwieją, a połowę
rzeczy robimy zdalnie.
JC: Nie jestem tak mądry, by udzielać rad. Ze swojego
życia - i pisania piosenek - mogę powiedzieć, że pierwsze kryterium, to ogląd ludzi, do których ma się zaufanie.
Często zgłaszają się do mnie młodzi autorzy piosenek
i pytają, co ja sądzę o tekście, który napisali. A ja im odpowiadam tak: Twoje jury to ludzie młodsi, którzy są obok.
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Rozmawiał Wojciech Albiński
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim.
Autor zdjęcia: Regan 1973, licencja CC BY-SA 4.0,
źródło: wikimedia.orgAgnieszka Gańska
Jacek Cygan - autor świetnych tekstów, które nie
potrzebują rekomendacji. Jego piosenki, które stworzył dla wybitnych, polskich artystów, zna większość
Polaków, dorosłych i dzieci. Jest również autorem
wierszy. Wydał tomy: „Drobiazgi liryczne”, „Ambulanza”
- za ten tom otrzymał Nagrodę Literacką im. ks. Jana
Twardowskiego, „Pies w tunelu”, „Boskie błędy”. Znana
i ceniona jest także jego proza. „Klezmer - Opowieść
o życiu Leopolda - Kleinmana”, za którą zdobył kilka
prestiżowych nagród, czy ostatnia książka: „Odnawiam
dusze” będąca kontynuacją książki: „Życie jest piosenką”. Twórca dokonał również przekładów dużych form
słowno - muzycznych, m. in.: oratorium „Mesjasz” G.F.
Handla. Jest autorem cenionych wśród publiczności
sztuk teatralnych - „Kolacja z Gustavem Klimtem” miała
swoją wiedeńską premierę w 2016 roku.
Wszechstronna i wyjątkowa w swojej postaci twórczość Jacka Cygana jest znana i ceniona w Polsce
i poza jej granicami.
W całym tym kontekście potocznie kojarzonej sławy
i pojmowanego sukcesu autor pozostaje osobą skromną, miłą i życzliwą dla innych. Uważa, że „w jego życiu
panuje harmonia, sam nie bazuje na wielkości sukcesu
i dzięki temu unika ślepych uliczek, w których nie śpiewa się piosenek”.
Anna Dymna w jednym z wywiadów nazwała Jacka
Cygana „księciem życia”. Słuchając piosenek jego autorstwa możemy niezależnie od upływającego czasu
i zmieniających się okoliczności poczuć, że warto kochać życie i ludzi.

Viola Wściseł
Dom Kultury Uśmiech

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”
realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na
pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała
w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły
spożywcze, środki higieny osobistej, zakup leków.

SENIORZE ZADZWOŃ! POSTARAMY SIĘ POMÓC!
od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600,
tel. 22 722 26 73 wew. 207, 209, 212.
MRIPS uruchomiło Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
20 października 2020r. została uruchomiona ogólnopolska infolinia tel. 22 505 11 11
„wsparcie dla seniorów powyżej 70 roku życia”
Seniorze!
Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia.

Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11.
To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy.
Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.
								
						
						

Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowie Mazowieckim

UWAGA! FAŁSZYWE TELEFONY DO SENIORÓW
Oszuści wykorzystują strach i poczucie zagrożenia. Pandemia koronawirusa jest dla nich okazją do zarobienia.
W ostatnich dniach otrzymaliśmy sygnały, dotyczące telefonów do seniorów od osób podszywających się pod
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i proszących o wybór numerów na klawiaturze telefonu.
Pracownicy pomocy społecznej nie dzwonią do seniorów bez wcześniejszego zgłoszenia. Prosimy uważać
na oszustów i zachować rozsądek!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim udziela pomocy osobom starszym po zgłoszeniu od seniora na numer telefonu 22 722 26 73, pod którym zweryfikować można również wiarygodność danych osób kontaktujących się.
Seniorze! Stosuj zasadę ograniczonego zaufania i nie daj się okraść!
Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowie Mazowieckim

KONKURS PT. „MÓJ PROJEKT OŻAROWSKIEJ KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”
Jak co roku ogłoszony został konkurs pt. „Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej” organizowany przez Dom Kultury Uśmiech pod patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
Lista nagrodzonych uczestników Konkursu oraz termin odbioru nagrody będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora w dniu 13.12.2020 r o godzinie 12.00.
Nagrodzone prace w formie zdjęć będą publikowane na stronie internetowej Organizatora lub/i profilu Facebook prowadzonych przez Organizatora.
Ze względów epidemicznych otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w najbliższym możliwym terminie po wznowieniu pracy Domu Kultury Uśmiech.

Dom Kultury Uśmiech
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Waldemar Dąbrowski - muzyk
Z Domem Kultury Uśmiech związany od końca lat 90-tych.
Współpracował jako muzyk instrumentalista akompaniując
do zajęć wokalno-tanecznych w poprzedniej lokalizacji przy ul.
Konotopskiej.
Z chwilą powstania Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” w 2002 r.
został instruktorem muzyki i akompaniatorem zespołu, twórcą
opracowań muzycznych pieśni i tańców ludowych z różnych regionów polski oraz szefem założonej przez niego kapeli ludowej,
bez której nie byłoby „Ożarowiaków”.
Współprowadzi również zespoły wokalno-taneczne tj. „Ożarowskie Kumoszki” i „Wesołe Wdówki” przygotowując je do występów, udziału w przeglądach, konkursach i festiwalach.
Wykorzystując swoje doświadczenie muzyczne we wrześniu
tego roku utworzył „OŻAROWSKĄ KAPELĘ Z UŚMIECHU”. Jako lider projektu zaprosił do niej muzyków pasjonujących się folklorem
miejskim, zarówno przedwojennej jak i powojennej Warszawy.
Waldek pracuje również jako realizator dźwięku, obsługuje
sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy podczas zajęć zespołów
artystycznych, imprez plenerowych i uroczystości oraz koncertów. Najlepszą nagrodą dla niego są podziękowania artystów„nagłośnione było super”.
W wolnych chwilach lubi spotkania z przyjaciółmi w pięknych
okolicznościach przyrody i majsterkowanie przy spokojnej muzyce.
Złota raczka w domu kultury, w różnych sytuacjach mówi
„trzeba tylko chcieć”, dlatego nazywamy go Waldi UNIVERSAL.
W 2017 roku był nominowany do Nagrody Honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki Felicji 2017 w kategorii „Osoba”.

Katarzyna Cyniak-Górnecka, artysta plastyk
Jej przygoda z „Uśmiechem” zaczęła się w 2010 roku. Wtedy odbył
się jej wernisaż wystawy fotografii artystycznych w Filii w Józefowie.
Od tamtego czasu w Domu Kultury „Uśmiech” prowadzi zajęcia plastyczne i intermedialne (fotografia i animacja poklatkowa połączone
z plastyką) dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 15 lat. Jej celem
jest zachęcenie uczestników do spędzenia czasu w miłej atmosferze, twórczego działania, poznania ciekawych technik artystycznych,
a za największy swój sukces uznaje, kiedy po zajęciach na twarzach
uczestników widać zadowolenie i radość.
Zdobyte wieloletnie doświadczenie dydaktyczne skłoniło ją
do podjęcia dalszej edukacji artystyczno-pedagogicznej. Obecnie jest
doktorantką jednej z warszawskich uczelni. Praca doktorska dotyczy
edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.
Prywatnie jest szczęśliwą mamą 16-to miesięcznej córeczki Agatki.
W wolnej chwili uwielbia pielęgnować wspomnienia w formie układania i własnoręcznego dekorowania pamiątkowych zdjęć w tradycyjnych albumach.
Nie wyobraża sobie życia bez kwiatów i kawy.
22
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WARSZTATY PERKUSYJNE
KULTURA

16 października br. Dom Kultury
Uśmiech zaprosił miłośników perkusji
na koncert SIQ oraz spotkanie edukacyjne ze Ślimakiem. Natomiast 17 października odbyły się lekcje indywidualne z jednym z najlepszych, polskich
perkusistów.
Maciej „Ślimak” Starosta od początku związany z metalowym zespołem
ACID DRINKERS jest współtwórcą zespołu Flapjack. Grał gościnnie w zespołach Arka Noego, Houk, 2TM23, od
czterech lat współtworzy zespół SIQ.

Zdobywca Fryderyków oraz nagród w dziedzinie perkusji. „Najbardziej inspirujący
perkusista” według czytelników magazynu
„Perkusista”.
Przedsięwzięcie
zorganizowaliśmy
wspólnie ze Stowarzyszeniem Anatomia
Rocka dzięki współfinansowaniu ze strony
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Viola Wściseł
Dom Kultury Uśmiech

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
▶▶ 11 października zorganizowaliśmy koncert „Od nocy
do nocy” w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz
▶▶ 16 października zaprosiliśmy na spotkanie edukacyjne, koncert oraz warsztaty perkusyjne ze Ślimakiem (Maciejem „Ślimakiem” Starostą)
▶▶ 25 października zorganizowaliśmy Koncert Papieski
w wykonaniu artystów z Agencji Impressmusic
▶▶ 8 listopada wspólnie z Biblioteką Publiczną zorganizowaliśmy spotkanie on-line z Jackiem Cyganem
▶▶ 11 listopada zaprosiliśmy jako współorganizatorzy
na koncert on-line: „Patriotyzm, męstwo, cud” - 100 lecie
urodzin J. P. II i 100 lecie Bitwy Warszawskiej, w wykonaniu artystów z Agencji Artystycznej BEL CANTO

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”
▶▶ 10 października odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Gier Bitewnych, na którym prowadzący Maciej Różalski prezentował gry oraz ich zasady
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH
▶▶ 18 października wystąpił Teatr Kalejdoskop ze spektaklem dla dzieci „Kot w wielkim mieście”
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE
▶▶ 11 października Teatr Dobrego Serca wystąpił
z przedstawieniem dla dzieci pt.: „Janosik i dobry pasterz”.

OŚWIATA
▶▶ 6-15 października – w Szkole Podstawowej w Płochocinie przeprowadzono zapytanie ofertowe na wyposażenie pracowni przyrodniczej i fizyczno-chemicznej.
▶▶ 12 października - przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Józefowie w ramach Święta Drzewa przypomniały sobie nazwy drzew rosnących w Polsce, rozma-

wiając o tym, jak ważne są drzewa dla każdego człowieka.
Uwieńczeniem święta był konkurs plastyczny „Jesienne
drzewo”. Dzień drzewa świętowały również dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2. Każda grupa posadziła drzewko
w Magicznym Ogrodzie, a wszystkie dzieci otrzymały Dyplom Przyjaciela Przyrody.
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▶▶ 26 października – w związku ze wzrostem liczby zakażeń spowodowanych koronawirusem, w klasach IV-VIII
wprowadzono zdalne nauczanie.
▶▶ 30 października - w Przedszkolu Publicznym w Józefowie rozstrzygnięto grupowy konkurs plastyczny „Dary
jesieni”. Dzieci wykonały prace plastyczne z wykorzystaniem „darów jesieni”, tj. liści, szyszek, jarzębiny itp. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami.
▶▶ 6 listopada – w Przedszkolu Publicznym w Józefowie
zakończył się rodzinny konkurs fotograficzny „Moja miejscowość jesienią”. W konkursie wzięło udział 45 uczestników. Rodzice nadesłali zdjęcia przedstawiające krajobrazy jesienne, zorganizowano pokonkursową wystawę
zdjęć, a dzieci otrzymają pamiątkowe zdjęcie w ramce.
▶▶ 9 listopada – zdalne nauczanie zostało rozszerzone
na klasy I-III. W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych przygotowano plany pracy dla uczniów korzystających z nauczania zdalnego na terenie szkoły oraz plany
dla uczniów korzystających z zajęć w ramach rewalidacji
i pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie
szkoły. Wprowadzono możliwość przeprowadzania konsultacji dla uczniów klas VIII. Na bieżąco w ramach możliwości udostępniany jest sprzęt dla uczniów do nauki
zdalnej.
▶▶ 10 listopada – dzieci z przedszkoli i szkół wzięły
udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”,
śpiewając o godz. 11.11 Mazurka Dąbrowskiego. Dzieci
z Przedszkola Publicznego nr 2 obchodziły Dzień Biało-

-Czerwony, poznając wydarzenia historyczne związane
z odzyskaniem niepodległości. W grupach pięciolatków
odbył się konkurs „Wiedzy o Polsce”.
▶▶ 10 listopada - z okazji Święta Niepodległości w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbył się Patriotyczny
Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna”. Dzieci z każdej
grupy przedszkolnej recytowały wiersze o tematyce patriotycznej. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe kotyliony, natomiast uczestnicy konkursu recytatorskiego
książki.
▶▶ 12 listopada – Szkoła Podstawowa w Płochocinie
przygotowała i przekazała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokumentację w ramach projektu pt. „Mazowiecki program
przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania
zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020. W projekcie bierze udział 10 uczniów oraz
4 nauczycieli.
▶▶ Uczennica klasy VII B ze Szkoły Podstawowej
w Płochocinie zdobyła Grand Prix drugiej edycji Konkursu „Czytanie to latanie” organizowanego przez Bibliotekę
Publiczną w Ożarowie Mazowieckim. Praca uczennicy
okazała się najlepsza spośród trzydziestu nadesłanych na
konkurs, nagrodą jest lot balonem.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PODPISANO UMOWY:
▶▶ z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: Część A - zebranych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki, Część B - od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową brutto na
część A: 512.190,00 zł (wartość wynagrodzenia maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 520.000,00), za cenę ofertową brutto
na część B: 11.368.125,00 zł (wartość wynagrodzenia
maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych
w budżecie tj. kwoty 11.500.000,00)
▶▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: Lider. Zakład Analiz
Środowiskowych EKO-PREZYCJA Czupryn Paweł z siedzibą w Ustroniu, 2. Partner. DELTA PARTNER STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH
z siedzibą w Cieszynie na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020
za cenę ofertową brutto na część: 178.965,80 zł (wartość wynagrodzenia maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 185.000,00),
▶▶ z wykonawcą: P.H.U. GAMMA Andrzej Zakrzewski z siedzibą w Warszawie na powtórzenie usług do
umowy Nr RZP.272.1.5.2020 z dnia 09 marca 2020 r.
polegających na wycince, pielęgnacji, konserwacji
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i korekcie drzew i krzewów oraz innych pracach związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (wartość wynagrodzenia maksymalnie
do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie
tj. kwoty 100.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą
w Brwinowie na odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie
zimowym 2020/2021 za cenę ofertową brutto na część:
672.539,00 zł (wartość wynagrodzenia maksymalnie
do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie
tj. kwoty 1.000.000,00),
Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
▶▶ dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
w celu realizacji obowiązku szkolnego do: szkół podstawowych, na pływalnię miejską, zawody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, inne
konkursy międzyszkolne, doraźne zastępstwa spowodowane awarią autobusu gminnego lub chorobą kierowcy oraz na wycieczki we wskazane miejsca w ramach
akcji „Lato w mieście” w roku szkolnym 2020/2021
▶▶ dostawę nowego, lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Ożarów Mazowiecki, Gmina Ożarów
Mazowiecki.

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Kapuściana zupa grafika
Większość z nas nie gotuje codziennie. Gotujemy często na zapas, zostanie
na jutro, może na pojutrze. Idealną zupą na 2-3 dni jest zupa kapuściana.
To mój kolejny smak dzieciństwa. Pamiętam jąk gotowała ją babcia. Smak
niedościgniony... ale wciąż próbuję.
Składniki:
▶▶ żeberka ok. 250-300 gram można dodać kostkę szpondru jak do rosołu
▶▶ pół pora (lub opalona cebula)
▶▶ 2 marchewki
▶▶ 1 duża pietruszka
▶▶ ½ selera
▶▶ 6-9 średnich ziemniaków
▶▶ ok. 300 gram kiszonej kapusty kupionej lub własnoręcznie ukiszonej (Jak samemu ukisić kapustę? przepis na dole strony)
▶▶ sól, pieprz, 4 liście laurowe, ziele angielskie i pieprz w ziarnach,
kminek lub nasiona kopru, majeranek, łodygi kopru
Wykonanie:
Mięso zalać ok 3 litrami zimnej wody i zagotować. Osolić, dodać
przyprawy w ziarnach, liście laurowe, pokrojonego pora i łodygi kopru. Jeśli ktoś ma liście kapusty w domu można je porwać i teraz dodać do wywaru. Gotować na małym ogniu 40 minut. Obrane warzywa
zetrzeć na tarce o grubych oczkach, ziemniaki pokroić w kostkę. Dodać warzywa do wywaru. Po 10 minutach dodać ziemniaki. Gotować
ok 20 minut. Następnie dodać kiszoną kapustę. Jeśli zupa ma być mniej
kwaśna z kapusty trzeba wycisnąć sok lub nawet przepłukać ją zimną
wodą. Jeśli zupa ma być bardziej kwaśna, dodajemy kapustę z sokiem
z kiszenia. Gotujemy ok 15 minut doprawiając pozostałymi przyprawami.
Nie każdy lubi kminek z powodu jego charakterystycznego smaku.
Zamiast niego można dodać ziarna kopru (pół łyżeczki) i majeranek
(duża łyżka). Najlepiej próbować i wypracować sobie własny zestaw
przypraw.
Zupę posypać natką pietruszki podawać z pieczywem. Ja lubię
z czerstwym chlebem. Jest to zupa z gatunku tych, które idealny smak
mają na drugi dzień.
Jak ukisić kapustę w domu? (dla początkujących)
Kiszona kapusta - bomba witaminowa. Powinna być niezastąpionym składnikiem jesienno-zimowej diety. Ukiszenie jej w domu zajmie
Wam dosłownie kilka chwil. Ja robię wg poniższych proporcji:
▶▶ 1 kg kapusty (średnia główka kapusty to zwykle ok 2 kg)
▶▶ 1 duża marchewka
▶▶ 15-20 gram soli kamiennej (jedna łyżka stołowa)
Kapustę poszatkować na tarce lub pokroić nożem. Marchew zetrzeć
na tarce o dużych oczkach. Dodać sól. Wymieszać dokładnie. Zostawić
na 1-2 godziny. Ja wkładam do słoików 0.7 litra. Kapustę wkładać małymi porcjami i dociskać łyżką stołową. Powinna puścić sok. Ważne jest
aby słoik nie był pełny i aby na wierzchu był sok. Wtedy kapusta nie
popsuje się. Można położyć małą ściereczkę lnianą, która nasiąknie
sokiem i będzie stanowiła naturalną osłonę dla zawartości słoika. Nie
zakręcamy. Zostawiamy w temperaturze pokojowej. Po 2-3 dniach można próbować i teraz już od Was zależy,
kiedy schowacie ją do lodówki. Im dłużej będzie stała tym będzie kwaśniejsza. Gwarantuję że długo nie postoi.

Smacznego!
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA URZĘDU SKARBOWEGO
W związku z komunikatem Komisji Europejskiej
o gotowości na zmiany po zakończeniu okresu przejściowego między Unią Europejską, a Zjednoczonym
Królestwem: firmy powinny zapoznać się z formalnościami i procedurami celnymi, ponieważ Wielka Brytania
od 1 stycznia 2021 r. będzie krajem trzecim, takim jak np.
Ukraina. Firmy powinny przygotować się na dłuższy czas
formalności celnych i granicznych;
ɈɈ dotychczasowe numery EORI wydane w Wielkiej
Brytanii nie będą ważne i należy postarać się o EORI
w Polsce/UE;
ɈɈ jeżeli firma uzyskała status AEO w Wielkiej Brytanii,
to nie będzie on ważny w Polsce/UE;

ɈɈ firmy będą musiały udowodnić status pochodzenia
towarów, aby uzyskać traktowanie preferencyjne
na mocy ewentualnej przyszłej umowy między UE
a Wielką Brytanią; w przypadku braku umowy między UE a Wielką Brytanią nie będzie handlu na zasadach preferencyjnych;
ɈɈ trzeba śledzić na bieżąco informacje publikowane
na stronie https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/;
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-pl; https://www.gov.uk/

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA
MIEJSKIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
przy ul. Strażackiej informuję, że pozostanie ono nadal otwarte.
Jednocześnie apeluję o przestrzeganie wszelkich przepisów, wymogów i zaleceń służb sanitarnych, przestrzeganie zasad dotyczących zachowania dystansu społecznego, zasłaniania ust i nosa, nie gromadzenia się oraz dezynfekcji rąk.
Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia korzystającym z targowiska mieszkańcom gminy.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Mikołaj - origami
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Mikołaj do wycięcia
i sklejenia dla najmłodszych

