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Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia
Mieszkańcom, Przyjaciołom
i Sympatykom
Gminy Ożarów Mazowiecki
życzymy spokoju i miłości.
Niech nadchodzące Święta
będą czasem radości
i wytchnienia od codzienności,
a chwile spędzone w rodzinnym gronie
upłyną w serdecznej atmosferze
i wzajemnej życzliwości.
Szczęśliwego Nowego 2021 Roku.
Paweł Kanclerz
Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego

Andrzej Cichal
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Gmina Ożarów Mazowiecki od lat inwestuje w rozwój sieci kanalizacji sanitarnej, w celu poprawienia jakości życia mieszkańców, a także w trosce o czystość otaczającego nas środowiska. Tym samym realizuje wymogi
Unii Europejskiej oraz przepisy prawa polskiego w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
W 2020 roku Gmina Ożarów Mazowiecki zakończyła
realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki
- etap II”, w ramach którego zachodnia część gminy wyposażona została w nowe odcinki zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości blisko 28 km. Unijne dofinansowanie w postaci niespełna 12 milionów zł pozwoliło na wybudowanie tej infrastruktury w miejscowościach
Święcice, Płochocin Wieś, Gołaszew, Koprki czy części Ołtarzewa. Dodatkowo kompleksowej modernizacji poddano Stację Uzdatniania Wody w Święcicach, dzięki czemu
poprawie uległy parametry jakości wody oraz zwiększona została wydajność jej produkcji i zdolności magazynowania. Całkowita wartość projektu przekroczyła 23 miliony zł. Teraz przyszedł czas na osiągnięcie tzw.
efektu ekologicznego - dlatego też, niezwykle
istotne jest podłączenie posesji będących
w zasięgu nowo wybudowanej infrastruktury.
W związku z tym, przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.
zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości
poprzez przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Nieprzyłączenie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej w przypadku istnienia takiego
obowiązku stanowi wykroczenie, określone
w art. 10 ust. 2 w/w ustawy, zagrożone karą
grzywny bądź wykonaniem zastępczym przyłącza na koszt właściciela. Posiadanie zbiornika bezodpływowego nie zwalnia właścicieli
posesji z obowiązku podłączenia się do sieci
kanalizacji sanitarnej. Natomiast wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gleby
powoduje skażenie wód gruntowych i degradację środowiska naturalnego, przez co jest
niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców.
Należy podkreślić, że przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej to oprócz wygody
i dbałości o ekologię, również wymierna korzyść ekonomiczna dla użytkowników. Przy
aktualnie obowiązujących stawkach za odbiór
ścieków z gospodarstw domowych, koszty
ponoszone przez mieszkańców z tego tytułu
ulegną znaczącemu obniżeniu.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

NOWO WYBUDOWANA
KANALIZACJA ODDANA
DO UŻYTKU
W związku z powyższym zachęcamy do wykonania
przyłącza kanalizacyjnego na terenie Państwa nieruchomości zgodnie z procedurą podłączeniową odpowiednią
dla sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, a następnie zgłoszenia się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, celem zawarcia umowy
na odbiór ścieków.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Łukaszem Czyżem pod nr telefonu 22 731 32 41
lub adres e-mail: l.czyz@ozarow-mazowiecki.pl

Paulina Gajewska
Jednostka Realizująca Projekt
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WYMIANA
KOTŁÓW GRZEWCZYCH
- NABÓR W 2021 ROKU

Zakończyliśmy tegoroczną edycję programu wymiany kotłów grzewczych z dopłatą z gminnego budżetu. Od momentu powstania idei gminnego wsparcia na ten cel (edycja 2017 r., edycja 2019 r., edycja
2020 r.) udało się wymienić 324 stare źródła ciepła na
nowoczesne i ekologiczne zestawy grzewcze. Zainteresowanie ze strony mieszkańców działaniami mającymi realny wpływ na polepszenie stanu jakości powietrza nie słabnie, dlatego informujemy o podjęciu
decyzji o kontynuacji Programu ograniczenia niskiej
emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki w nachodzącym
2021 roku.
Nabór wniosków do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki - edycja
2021, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość
wymienić dotychczas użytkowane, nieekologiczne kotły
grzewcze zostanie rozpoczęty w lutym 2021 r. Dokładna
data naboru do kolejnej edycji Programu zostanie podana w styczniowym wydaniu Informatora Ożarowskiego.
Dokumentacja dotycząca przyszłorocznego naboru
(regulamin wraz z drukiem deklaracji uczestnictwa) będzie opublikowana na stronie internetowej ozarow-mazowiecki.pl w zakładce STREFA MIESZKAŃCA/WYMIANA
KOTŁÓW GRZEWCZYCH. Wersja papierowa dostępna bę-

dzie także w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2.
Jednocześnie informujemy, że Samorząd Województwa Mazowieckiego prowadzi konsultacje społeczne
z przedstawicielami gmin, na temat możliwości zaostrzenia przepisów tzw. „Uchwały antysmogowej”, które mogą
doprowadzić do całkowitego zakazu ogrzewania gospodarstw domowych za pomocą kotłów na paliwa stałe już
w przeciągu najbliższych kilku lat. Dlatego do składania
Deklaracji uczestnictwa w Programie ograniczenia niskiej
emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki - edycja 2021 zachęcamy w szczególności osoby, które posiadają kotły na
paliwa stałe (węgiel, ekogroszek, drewno).
Wszelkich informacji na temat Programu udzielają
pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych:
• kontakt telefoniczny: 22 731 32 28 (w środy 10.0018.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00-16.00),
• kontakt e-mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl

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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Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych
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Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja
do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek
sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania
polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji.
Przygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu
Rolnego były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym
i logistycznym. Dość wspomnieć, że w samym tylko województwie mazowieckim obowiązkowi spisowemu podlegało blisko ćwierć miliona użytkowników gospodarstw
rolnych.
Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka
publiczna oraz Gminne Biura Spisowe. Jednak całe przed-

sięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie bez wsparcia lokalnych organizacji, zrzeszeń, parafii, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz sołtysów i innych liderów społeczności lokalnych.
To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponieważ największym wyzwaniem dla organizatorów spisu było
dotarcie do każdego rolnika na Mazowszu. Dlatego tak
istotne było, żeby informację o obowiązku spisania gospodarstwa rolnego przekazywały instytucje i osoby, które cieszą się autorytetem w społeczności lokalnej.
Wyrażając uznanie dla tych działań, Urząd Statystyczny w Warszawie i Gminne Biuro Spisowe dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny
Spis Rolny 2020. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - wydawanie wstrzymane
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że z uwagi na okres zimowy od 1 grudnia br. zostaje wstrzymane wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Decyzja ta jest związana m.in.
z ujemnymi temperaturami i ewentualnymi opadami śniegu, które uniemożliwiają zachowanie podstawowych
parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego - umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki.
Powyższa decyzja będzie obowiązywać do końca marca 2021 roku. Zastrzegamy jednak, że czas jej obowiązywania może być wydłużony w przypadku występowania dalszych, niekorzystnych warunków atmosferycznych.
UWAGA: Decyzja nie dotyczy robót związanych z usuwaniem skutków awarii lub innych zamierzeń, istotnych
dla Gminy Ożarów Mazowiecki, prowadzonych za zgodą Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

APEL BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
O PRZESTRZEGANIE ZASAD SANITARNYCH
KONDOLENCJE

Informator Ożarowski 11/111 2020

5

„Widzę, jak bardzo potrzebne są
gesty codziennej, wzajemnej troski”
wywiad z...

Pawłem Kanclerzem
Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego
Informator Ożarowski: Panie Burmistrzu, rok
2020 dobiega końca. Jaki to był czas dla gminy,
dla Pana?
Paweł Kanclerz: Najlepszym otwarciem naszej rozmowy jest chyba parafraza pierwszych zdań „Ogniem
i mieczem” Henryka Sienkiewicza - Rok 2020 był to
dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi
zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia.

Jednym słowem… budżet zrównoważony, zarówno
pod względem formalnym jak i faktycznym. Należy
wspomnieć, że był to jednocześnie największy w historii budżet po stronie dochodów, a wydatków o cztery
miliony mniejszy od najwyższych.

IO: Nawiązując do Pana słów to nie tylko budżet
był zachowawczy, ale początek dzisiejszej rozmowy też na taki wygląda. Sądzę, że czytelnicy chętIO: Dość nietypowe rozpoczęcie podsumowania nie poznają dalsze losy gminnych (czyli swoich…)
pieniędzy, jak też inne okoliczności, które towarzytych minionych dwunastu miesięcy…
PK: Ale wydaje się celne… Kończącego się roku nie da szyły Pańskiej pracy w ostatnim czasie.
się porównać z żadnym innym w mojej burmistrzow- PK: Myślę, że dla większości z nas ten rok na dobre
skiej karierze. Mam też nieodparte wrażenie, że po- rozpoczął się w marcu wraz z pierwszymi przypadkami koronawirusa w Polsce, a potem
dobnie odbiera ten czas większość
z naszych czytelników. W 2020 rok
Prawda jest taka, że wszyscy w naszej Gminie. Oczywiście z perwkraczaliśmy z bardzo stabilnym,
spektywy blisko dziesięciu miesiężeby nie powiedzieć, nieco zacho- razem uczyliśmy się nowej cy zmagań z pandemią wydaje się,
rzeczywistości
że ten marzec to jakaś prehistoria,
wawczym budżetem, który opierał
ale początki były dla nas wszystkich
się na założeniu utrzymania aktywności inwestycyjnej przy jednoczesnej spłacie części skrajnie trudne. Nie zmienia tego fakt, że liczba zazobowiązań kredytowych z lat poprzednich. Poparcie każeń w porównaniu ze stanem obecnym, była zniRady Miejskiej uzyskała również koncepcja nie zacią- koma. Prawda jest taka, że wszyscy razem uczyliśmy
gania w tym roku nowych zobowiązań finansowych. się nowej rzeczywistości. Mam tu na myśli, zarówno
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i wielkie serce pani Agnieszki Kur, która niezłomnie
koordynuje akcję zbiórki środków na ratowanie życia
małego Michasia Boguckiego dotkniętego niezwykle
rzadką i kosztowną w terapii chorobą SMA.
Tacy są właśnie nasi mieszkańcy…

IO: Jak zamknięcie szkół i przedszkoli oraz wprowadzenie nauki zdalnej?
IO: Sytuacja pandemiczna dominuje w naszej
PK: To było bardzo duże utrudnienie. Dotyczyło za- rozmowie, ale mimo wszystko życie toczyło się
równo organizacji życia rodzinnego wielu osób, ale swoim rytmem, nieco zmienionym, ale jednak się
też stanowiło ogromne wyzwanie logistyczne i or- toczyło…
ganizacyjne dla placówek oświatowych, jak i samych PK: Patrzę na to w ten sposób - nastąpiło potężne
nauczycieli. Zdaję sobie sprawę, że w różnych szko- tąpnięcie, lockdown zaburzył rytm życia gospodarłach stopień sprawności i skuteczności prowadze- czego i społecznego, ograniczył kontakty międzynia zajęć był różny. Chcę jednak podkreślić, że poza ludzkie, doprowadził do niemal całkowitego wyganielicznymi przypadkami, na które
śnięcia aktywności w sferze kultury
reagowałem osobiście, nauczyciele
i rozrywki, zachwiał ludzkimi przyZdaję sobie sprawę,
dokładali wszelkich starań, aby prozwyczajeniami, a bardzo duża liczba
że w różnych szkołach
ces edukacyjny przebiegał możliwie
zachorowań, może w ludziach bustopień sprawności
najsprawniej. Chcę też podziękować
dzić i budzi niepokój… Zatem utrzynauczycielom, a szczególnie wycho- i skuteczności prowadzenia manie naturalnego, znanego nam
zajęć był różny.
wawcom i opiekunom grup przedwszystkim rytmu i stylu życia jest
szkolnych za determinację i odpo prostu bardzo trudne. Nie mniej
wagę. Nie zważając na istotne zagrożenia wypełniali jednak, te wszystkie wymienione wcześniej przykłady
swoje obowiązki najlepiej jak umieli. Niektórzy z nich solidarnego, mądrego, wspólnego działania dają nazapłacili za to bardzo poważnym przebiegiem covid dzieję na przyszłość.
i po prostu walczyli o swoje życie.
IO: A co z zaplanowanymi, gminnymi inwestycjaIO: Trudne czasy wyzwalają w ludziach różne mi? Czy udało się je zrealizować?
emocje…
PK: Tak… I to w kontekście budżetu i realizacji inwestyPK: To prawda. Nasza gminna społeczność nie po raz cji cytowałem Sienkiewicza. To był dziwny rok… Pierwpierwszy udowodniła, że w trudnych momentach po- szy od lat, w którym nie rozpoczęliśmy budowy notrafi się zmobilizować. Wspomnę chociażby o zaan- wego przedszkola czy szkoły… Ale oczywiście rok bez
gażowaniu mieszkańców w marcową akcję pomocy inwestycji w bazę oświatową byłby stracony, zatem
dla seniorów, wsparcie dla pozostających w długo- trzeba wspomnieć o pierwszym etapie modernizacji
trwałej kwarantannie księży i kleryków w WSD, akcję przedszkola przy ul. Hallera. Placówkę powierzyliśmy
„Kupuj i sprzedawaj lokalnie”, czy trwającą obecnie Stowarzyszeniu Rozwoju Macierzysza. Z wielkim uznaakcję „Obiad dla potrzebujących” organizowaną przy niem odnoszę się do pasji z jaką p. Magda Kacperska
wsparciu gminy przez lokalną grupę „Sprężyny bizne- ze współpracowniczkami realizują to zadanie. Natosu”, w której prym wiodą ożarowskie kobiety biznesu, miast Szkoła Podstawowa w Święcicach wzbogaciła
osoby znane i szanowane w lokalnej społeczności.
się o nowy budynek modułowy dla oddziałów przedZ punktu widzenia gminy dużym wyzwaniem organi- szkolnych. Dodam tylko, że ten chwilowy inwestycyjny
zacyjnym była akcja „Maseczka dla mieszkańca”, ale oddech zakończy się wraz z uchwaleniem budżetu na
sądzę, że warto było ją przeprowadzić zarówno z po- rok przyszły. W projekcie znajdują się bowiem liczne
wodów edukacyjnych, jak też bezzadania dotyczące inwestycji oświapieczeństwa mieszkańców.
towych. Taką mamy gminę młodwidzę jak bardzo
Nie sposób nie wspomnieć o zanieje, a to niesie za sobą określone
potrzebne są gesty
angażowaniu ożarowskich firm, jak
wymagania.
codziennej,
np. Sealed Air w doposażenie okoUdało się rozstrzygnąć przewzajemnej troski...
licznych szpitali w środki ochrony
targi i rozpocząć budowę dwóch
osobistej. Z punktu widzenia kooroczekiwanych i potrzebnych inwedynatora tej pomocy, widzę jak bardzo potrzebne są stycji drogowo - mostowych. Pierwsza to przebudowa
gesty codziennej, wzajemnej troski.
mostka przy ul. Nadbrzeżnej, a kolejna to przebudowa
Dziękuję firmom Vigo System, Peri, Gea Nova, Kre- ul. Partyzantów. W przypadku tej ostatniej dodam, że
ator Dom, SGS i Arche za wsparcie ożarowskich szkół intencją gminy jest wykonanie w drugim etapie prac,
i przekazanie środków na zakup sprzętu do nauki również nawierzchni ul. Dobrej, Zamkowej i poprzeczzdalnej dla uczniów, którzy potrzebowali wsparcia.
nej odnogi ul. Partyzantów, tak, aby ten kwartał miaDodam tylko, że również Rada Miejska podjęła sta zamknąć w logiczny i funkcjonalny układ drogowy.
uchwały umownie nazwane Ożarowską Tarczą AntyWykonaliśmy też nową nawierzchnię ul. Fabryczkryzysową, aby wspierać, w miarę swoich możliwości, nej w Józefowie, położono nakładkę na ul. Żyznej.
przedsiębiorców w szczególnej potrzebie.
W przypadku tej ostatniej inwestycji trzeba wspoChciałbym też podkreślić ogromną determinację mnieć, że była ona etapowana i wykonana przy za-
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WYWIAD Z...

czysto urzędnicze decyzje i czynności, jak też trudy
dnia codziennego wynikające z następujących szybko
po sobie, bardzo uciążliwych ograniczeń, których doświadczali nasi mieszkańcy.
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angażowaniu finansowym firmy JWC. Stan drogi wraz tomiast z całą stanowczością będziemy kontrolować
z chodnikiem jest nieporównywalny do stanu pierwot- poczynania deweloperów, czy też firm logistycznych
nego i mam nadzieję, że będzie dobrze służyć miesz- i innych podmiotów w zakresie zagospodarowywania
kańcom. Zmodernizowaliśmy również kolejną część wody z terenów prowadzonych inwestycji z wszelkimi
ul. Sadowej. Nie sposób wymienić wszystkich zadań konsekwencjami wynikającymi z potencjalnego łamaremontowych, którymi zajmował się Wydział Inwesty- nia obowiązujących przepisów.
cji i Remontów. Jest również wiele zadań, których nie
zrealizowano, mimo słusznych uwag
IO: Mijający rok to czas zawiromieszkańców… Zdaję sobie sprawę,
wań w życiu społecznym w całym
Jestem zdeklarowanym
że może to niektórych rozczarować, przeciwnikiem wszelkiego kraju…
ale możliwości gminy finansowe,
rodzajów ekstremizmów PK: Jak każdy człowiek, mam swój
biorąc pod uwagę również sytuację
pogląd na rzeczywistość, która
pandemiczną, nie są nieograniczone.
mnie otacza, ale komentuję ją tylko
Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć o strza- w wyjątkowych sytuacjach. A takich niestety w miniole w dziesiątkę, jakim była budowa toru pumptrack nym roku nie brakowało.
i zapowiedzieć jego rozbudowę w roku przyszłym.
„Niekończąca się opowieść” z wyborami preUspokajam też wszystkich zainteresowanych i przy- zydenckimi, liczne naciski na samorządy związane
pominam, że prace nad budową ścieżek rowerowych z odmową przekazania Poczcie Polskiej danych osoz Błonia przez Rokitno, Płochocin i Święcice do ul. Ra- bowych naszych mieszkańców były zdarzeniem bez
taja toczą się zgodnie z wcześniejszymi informacjami. precedensu w relacjach Państwa Polskiego ze wspólKontynuowane są też prace rewitalizacyjne w Parku notami samorządowymi. Pohukiwania polityków partii
Ołtarzewskim.
rządzącej i próby straszenia samorządowców zarząPodsumowując wątek inwestycyjny zachęcam dami komisarycznymi w przypadku odmowy wydania
do prześledzenia projektu budżetu na rok przyszły… danych osobowych mieszkańców, zarówno wtedy jak
Znajdą tam Państwo wiele interesujących i ważnych i dzisiaj, oceniam jako brak poszanowania praw obyz punktu widzenia komfortu życia jak i też poczucia watelskich jak i zwykłą ludzką nieprzyzwoitość. Jak
bezpieczeństwa mieszkańców propozycji.
pokazały kolejne tygodnie i miesiące, to samorządowcy mieli rację, komisarze do gmin nie zawitali, a sąd
IO: Mijający rok to także czas sporych anomalii po- w bolesny dla pomysłodawców sposób ocenił sam
godowych…
pomysł i sposób przygotowań do tzw. wyborów korePK : To prawda, pogoda nas nie oszczędzała. Mówię spondencyjnych.
tu o ciężko doświadczonych mieszkańcach terenów
wiejskich, którzy ponieśli poważne straty w uprawach, IO: Odpryski i pomruki wielkiej polityki coraz częale nie brakowało też niebezpiecznych momentów ściej słychać i w naszej społeczności…
i zdarzeń na osiedlu JWC, jak i w samym mieście, PK: Wielokrotnie podkreślałem, że nie mam tempegdzie Kanał Ożarowski w wyniku ekstremalnie dużych ramentu polityka i bardziej reaguję na zdarzenia niż
opadów deszczu wystąpił z brzeje prowokuję… Ale faktem jest, że
gów powodując liczne podtopienia,
zderzamy się z coraz wyższą temchwilowy inwestycyjny
zarówno garaży jak i całych posesji.
peraturą dyskursu politycznego.
oddech zakończy się
Zazwyczaj po tego typu zdarzeWidać to zresztą, choćby w wirtualwraz z uchwaleniem
niach wzmaga się dyskusja nad sponej przestrzeni, na różnych forach,
budżetu na rok przyszły
sobem gospodarki wodnej w kongdzie ścierają się ze sobą skrajne
tekście tempa rozbudowy miasta…
poglądy i opinie, wyrażane czasami
Chcę tylko wspomnieć, że gmina w żaden sposób nie w mało kulturalny sposób. Byłbym po prostu naiwny,
odżegnuje się od swego zaangażowania w rozwią- gdybym tego nie dostrzegał i nie analizował. Natozanie problemu, ale jak w piosence do tanga trzeba miast diagnozę przyczyn takiego stanu rzeczy pozodwojga, a czasami nawet trojga…
stawiam już fachowcom… socjologom, politologom
Od lipca br. PGW Wody Polskie nie jest w stanie czy też filozofom idei…
zdecydować się na podpisanie z gminą umowy o powierzenie nam bieżącego utrzymania Kanału Ożarow- IO: Rola burmistrza w tworzeniu klimatu społeczskiego. Dla jasności dodam, że to właśnie ta instytucja nego…
jest właścicielem naszej rzeki, dla jeszcze większej ja- PK: Jestem zdeklarowanym przeciwnikiem wszelkiesności dodam, że gmina zaoferowała kwotę 400 tys. go rodzajów ekstremizmów od brunatnego, poprzez
na to zadanie, ale Wody Polskie nie otrzymały, jak religijny na czerwonym i tęczowym kończąc. Mam
dotąd, zgody właściwego ministra na podpisanie sto- tu oczywiście na myśli zarówno aspekt kultury polisownego porozumienia. Nie mniej jednak, muszę też tycznej, ale też formę i sposób wyrażania postulatów
stwierdzić, że naszym partnerom z tej instytucji nie przez poszczególne grupy uczestniczące w tym, czy
brakuje dobrej woli, natomiast ewidentnie brakuje innym sporze, czy wydarzeniu.
mocy sprawczej. Po prostu bardzo wyraźnie na tym
Zespół Stare Dobre Małżeństwo śpiewa „…dla
przykładzie widać, że scentralizowana forma zarządza- wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nienia paraliżuje możliwość skutecznego działania. Na- ba”, a ja uważam, że pod naszym mniejszym, gmin-
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nym dachem też znajdzie się miejsce dla każdego… szych przodków. Ale z praw trzeba korzystać mądrze,
Dla każdego, kto rozumie sens i znaczenie wspólnoty, a z obowiązków się wywiązywać.
dla każdego, kto szanuje innego człowieka, dla każ- IO: Za kilka dni święta, czego można życzyć mieszdego, kto chce zostawić po sobie dobre wspomnie- kańcom?
PK: Dziwny rok wcale nie musi oznaczać nietyponie i ślad na ziemi…
Gmina nie jest moja ani kogokolwiek. Mieszkań- wych życzeń… niektóre wypowiadane słowa nabierają obecnie większego niż
cy powierzyli mi swój los i dobro
w poprzednich latach znaczewłasne, kierując się racjonalnymi
scentralizowana forma
nia. Wszystkim nam życzę spoprzesłankami. Staram się to zazarządzania paraliżuje
koju, zdrowia, wsparcia w rodziufanie utrzymać, nie ze względu
możliwość
nie i wzajemnej o siebie troski.
na wyborczy interes, czy też moje
skutecznego działania
Obdarzmy się dobrym słowem
osobiste przekonania. Po prostu
i zainteresowaniem na święta.
w takiej społeczności, wspólnie
możemy stworzyć piekło na ziemi albo przyjemne Bóg się rodzi. Rodzi się nadzieja. Dla wszystkich. Wemiejsce do życia. Może dobieram metody, które nie sołych Świąt.
wszystkim odpowiadają, ale demokracja zna sposoby na rozwiązanie takich dylematów:)
Rozmawiała
Dla mnie demokracja i wynikające z niej prawa,
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
ale też obowiązki obywatelskie to spuścizna na-

OŻARÓW MAZOWIECKI - GMINĄ O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU
Gmina Ożarów Mazowiecki w 2020 roku znalazła
się, po raz kolejny, wśród gmin wyróżniających się
najwyższym stopniem zrównoważonego rozwoju
w Polsce. Fakt ten potwierdza 4 miejsce w Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju JST oraz 2 miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających
Przedsiębiorczość w latach
2003 – 2019 w kategorii gmin
miejsko – wiejskich.
W ramach projektu badawczego pt. „Zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy
jednostek samorządu terytorialnego” realizowanego od wielu
lat, w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, na koniec listopada zaprezentowane
zostały rankingi JST za 2020 rok.
Ranking Zrównoważonego
Rozwoju JST, przygotowywany
przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. nzw. dr hab.
Eugeniusza Sobczaka w oparciu
o 15 zmiennych-wskaźników,
obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny

oraz ochrony środowiska. Ranking opracowany jest na
podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe
w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie,
wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Boże Narodzenie na świecie - Afryka
W Kenii domy i kościoły są przystrajane m.in. w kolorowe wstążki, balony, kwiaty,
papierowe dekoracje, zielone liście, jako choinkę zdobi się drzewo cyprysowe.
Kenijczykom w tym dniu brakuje śniegu, dlatego sztuczny śnieg na szybach
to ich podstawowy element dekoracyjny. Główne obchody zaczynają się po pasterce.
Jedzenie, to dania z grilla, które je się z chlebem lub ryżem.
Prezenty, które są dawane sobie nawzajem mają symboliczne znacznie.
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FOTOGRAFICZNE PODSUMOWANIE
INWESTYCJI GMINNYCH 2020

II etap - Plac zabaw w Ołtarzewie

Rewitalizacja Parku Ołtarzewskiego

Tor pumptrack w Kręczkach-Kaputach
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Szkoła Podstawowa w Święcicach

Nowa linia autobusowa Stare Babice-Ożarów Mazowiecki-Piastów

ul. Fabryczna

ul. Duchnicka

ul. Baczyńskiego

ul. Leśna
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NOWA SALA DO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W Szkole Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim powstała sala integracji sensorycznej, wyposażona w różne sprzęty i pomoce. Zadbaliśmy również
o to, by była przyjazna dla dzieci i budziła pozytywne
emocje oraz poczucie bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych terapeutów.
Terapią objęci są uczniowie zgodnie z zaleceniami
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajęcia mają
charakter indywidualny, program terapii dostosowany
jest do potrzeb każdego dziecka, a jej celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego
odpowiedzialnego za odbiór i przekazywanie bodźców
zmysłowych.
Terapia integracji sensorycznej ma postać ,,naukowej

zabawy” nie jest wyuczonym, stale powtarzalnym schematem ćwiczeń, ale ciągłą analizą zachowania dziecka
i odpowiedniego doboru oraz modyfikacji stosowanych
zadań. Terapeuta przy zastosowaniu odpowiednich technik stymuluje zmysły dziecka stwarzając takie wymagania, by dziecko było w stanie odpowiedzieć na nie coraz bardziej złożonymi
reakcjami adaptacyjnymi.
Podczas terapii nie uczy się
dzieci konkretnych umiejętności, lecz
poprzez odpowiednie oddziaływanie
na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u podstaw nowych umiejętności.
Metoda Integracji Sensorycznej to jedna z ważniejszych metod
wykorzystywanych w pracy z dziećmi
z problemami w rozwoju.
Dedykowana jest dla uczniów
z trudnościami w uczeniu się, koncentracją, dysfunkcjami emocjonalnymi
jak również z powodzeniem stosowana w przypadku zaburzeń autystycznych, neurorozwojowych i rozwojowych.
Dzięki terapii dziecko może poprawić: funkcjonowanie emocjonalne, uwagę i koncentrację, zdolności wzrokowe i słuchowe, sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, samoświadomość oraz samoocenę.

Terapeutki SI ze Szkoły Podstawowej nr 2:
Justyna Kawecka-Pruszyńska
Paulina Kustosz-Nowak

Od redakcji
Grudzień to czas oczekiwania na jedno z najpiękniejszych świąt w roku - Boże Narodzenie. Święta te są
pełne radości i niepowtarzalnej atmosfery. Okres przedświąteczny to czas gorączkowego przygotowywania
- zakupy, prezenty, gotowanie i dekorowanie domów. Tradycja miesza się obecnie z nowoczesnością, jednak
niezmienne pozostaje to, że są to święta rodzinne.
W tym roku będziemy je spędzać najczęściej w kręgu najbliższych, a wyjazd do dziadków, czy dalszych
krewnych zastąpi telefon z życzeniami, czy wideorozmowa. Pewnie w oku niejednego z nas w Wigilię zakręci
się łza… bo święta te mają też wymiar „duchowy” - opłatek, rodzina, choinka, tradycja, ale też chwila refleksji.
Redakcja „Informatora Ożarowskiego” w tym magicznym czasie składa wszystkim swoim Czytelnikom
i Sympatykom, życzenia spokojnych, pełnych miłości i zdrowia Świąt Bożego Narodzenia. Niech te dni wypełni poczucie ciepła i bliskości. Nowy Rok - 2021 niech obdaruje nas wszystkich tylko dobrymi informacjami…
Mamy nadzieję, że w czasie świąt znajdą Państwo chwilę na przeczytanie tego, co przygotowaliśmy
w najnowszym numerze!
Wesołych Świąt
Redakcja Informatora Ożarowskiego

12 Informator Ożarowski 11/111 2020

EDUKACJA ZDALNA - REFLEKSJE NAUCZYCIELI

Ewa Rocławska (wychowawczyni kl. III): Po ostatnich
doświadczeniach ze zdalną nauką dzieci bardzo dobrze
radzą sobie z obsługą platformy, na której odbywają się
lekcje. Większość dzieci pracuje samodzielnie. Dzieci wyszukują nowe funkcje w aplikacji Teams, które ułatwiają
prowadzenie lekcji, pomagają sobie nawzajem np.: podpowiadają jak dołączyć do zespołu. Niektóre tematy wymagają więcej czasu lub mogą wystąpić problemy z Internetem, zawarłam umowę z moimi uczniami, że w razie
potrzeby raz w tygodniu za ich zgodą przedłużymy lekcję
i dokończymy pracę.

Brakuje nam wszystkim realnego kontaktu. Uczniowie korzystają z różnych sprzętów – laptopów i tabletów,
na tych drugich nie wszystkie funkcje są dostępne. Nie
zawsze widać moją tablicę i czat boczny. Pod tym względem trudno przekazać wiedzę. Widzę, że skrócony czas
lekcji wywołuje presję i wprowadza poczucie, że należy
szybko pracować. Dzieci są zmęczone monitorem, ale jestem z nich bardzo dumna. Widzę, że bardzo się starają.

OŚWIATA

Ewelina Skurzyńska: Kiedy w marcu zapadła decyzja
o zamknięciu szkół i rozpoczęciu nauki zdalnej myślę, że
wszyscy byliśmy tym faktem zaskoczeni i odczuwaliśmy
niepokój. Sama patrzyłam na sytuację z perspektywy zarówno nauczyciela, jak i rodzica. Ta niepewność jak pogodzę pracę zdalną z opieką nad dziećmi, liczne pytania
i wątpliwości, jak odnajdziemy się w nowej rzeczywistości.
Początki były bardzo trudne. Posługując się sprzętem komputerowym i narzędziami internetowymi na co
dzień w pracy czułam się w pewnym sensie przygotowana do rozpoczęcia nauczania zdalnego. Miałam jednak
świadomość, że te umiejętności to tylko kropla w morzu potrzeb i wyzwań, z jakimi przyjdzie się zmierzyć.
Przede wszystkim sytuacja wymagała szybkiego nabycia
nowych umiejętności pod presją czasu. W Internecie natychmiast pojawiło się całe mnóstwo ofert szkoleń oraz
informacji o narzędziach, które można wykorzystać w nauczaniu zdalnym. W nadmiarze tych informacji trudno
było początkowo odnaleźć się i wybrać to, co akurat dla
mnie będzie wartościowe. Myślę, że każdy nauczyciel na
początku tej drogi musiał na nowo zorganizować sobie
swój warsztat pracy, poszukać metod i indywidulanego
podejścia do sposobu przekazywania wiedzy w nowej
formie. Wsparcie dyrekcji oraz współpraca grona pedagogicznego w tym czasie były bardzo ważne. Wspólnie
stawialiśmy pierwsze kroki w pracy z platformą do nauczania online i pomagaliśmy sobie w trudnościach. Nikt
chyba do końca nie spodziewał się, że sytuacja przedłuży
się i nauczanie zdalne potrwa do końca roku szkolnego,
jednak te kilka miesięcy pomogło nam wdrożyć się w tę
nową formę pracy.
W związku z tym ponowne zamknięcie placówek
przyjęliśmy chyba z większym spokojem niż w marcu.
Z drugiej strony niepokój i stres związany z rozwojem
pandemii na pewno stawia wielu z nas przed kolejnymi
wyzwaniami. Choćby, jak radzić sobie ze stresem związanym z sytuacją i znaleźć czas na odpoczynek, regenerację
po pracy. W tym wszystkim pojawia się też kwestia priorytetów edukacji w czasie izolacji spowodowanej koronawirusem. Profesor Jacek Pyżalski przedstawiając edukację zdalną w formie piramidy, u jej podstaw stawia relacje
społeczne. Myślę, że największym wyzwaniem dla nas
nauczycieli jest teraz odnalezienie dróg do podtrzymania, a nawet wzmocnienia tych relacji zarówno z uczniami, jak i z rodzicami. Są one niewątpliwie kluczowe dla
skutecznej i efektywnej pracy dydaktycznej.

Agata Wysmolińska (wychowawczyni kl. II): Czasami
pracuję z domu, a częściej ze szkoły. Widok pustej klasy
jest przytłaczający, ale pobyt w szkole pomaga mi w ustaleniu granicy między pracą, a domem. Lekcje są skrócone
i odbywają się zgodnie z planem. Widzę, że dzieciom ta
forma nauki nie odpowiada, ja też wolałabym wykonywać swoją pracę w tradycyjny sposób.
Taka forma pracy mogłaby być interesująca na chwilę. Być może pojedyncze zajęcia raz w tygodniu byłyby
atrakcyjne. Niestety, na dłuższą metę widzę same minusy.
Dzieci w klasie drugiej nie potrafią jeszcze samodzielnie
pracować i potrzebują wsparcia. Najbardziej brakuje mi
możliwości współpracy w grupach i interakcji między
dziećmi. Zarówno ja, jak i moi uczniowie, czekamy z niecierpliwością na powrót.
Iwona Żochowska (wychowawca kl. I): Nauczanie zdalne jest bardzo trudną formą uczenia się, szczególnie dla
dzieci młodszych. Moi uczniowie są w klasie I, więc tak
naprawdę dopiero rozpoczynają swoją edukację szkolną.
Pojawiają się tu bariery w samodzielnej obsłudze komputera, ale również w zrozumieniu poleceń, czy odnalezieniu odpowiedniej strony we właściwej książce.
Tak naprawdę to dzięki ogromnej pomocy i wsparciu
rodziców nasze lekcje zdalne przynoszą efekty. Rodzice
są obecni zarówno podczas lekcji lub przychodzą, aby
pomóc dzieciom, gdy moja pomoc nie wystarcza oraz angażują się w wykonywanie zadań po lekcjach zdalnych.
Dla dzieci to bardzo męcząca forma pracy, ale podczas
lekcji są zazwyczaj zdyscyplinowane i nauczyły się już
reguł dotyczących tego typu nauczania (np. wyciszanie
mikrofonu, gdy nie jest potrzebny).
Słabym punktem tej formy nauki jest możliwość
swobodnego wypowiadania się dzieci, czy prowadzenia
dłuższych dyskusji na jakiś temat. Z kolei dzieci bardzo
lubią zdalne lekcje wf-u, które prowadzone są w formie
rozgrzewek (prowadzonych również przez dzieci), filmów
na yt oraz losowaniem ćwiczeń na kole fortuny. Można by
wiele pisać na temat zdalnego nauczania, ale jedno jest
pewne – wszyscy z niecierpliwością czekamy na powrót
do szkoły.
Anna Bykowska: Pracuję zarówno zdalnie jak i stacjonarnie. Skupiłam się przede wszystkim na wspieraniu dzieci
w tym trudnym czasie, nad motywowaniem ich, pracą
nad koncentracją uwagi. Przygotowuję takie zajęcia, by
poprzez zabawę uczyć, wspierać i towarzyszyć uczniom.
Podczas zajęć świetlicowych w szkole, uczniowie
odrabiają lekcje, utrwalają materiał. Czas przed Bożym
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Narodzeniem sprzyja wykonywaniu prac plastycznych.
Dużo czasu przeznaczam na zajęcia ruchowe. Jeśli pogoda sprzyja są zorganizowane na powietrzu albo na hali
sportowej. Śpiewamy, czytamy, rozwiązujemy zagadki,
słuchamy ciekawostek, gramy w gry planszowe lub konstruujemy własne, robimy komiksy.
Grupa uczniów jest zróżnicowana, toteż staram się
każdemu dziecku poświęcić indywidualnie czas. Tak naprawdę, zajęcia te niewiele się różnią od zajęć, które były
organizowane, gdy nie było pandemii.
Jeśli dzieci, które pracują zdalnie, po zajęciach będą
chciały miło i pożytecznie spędzić popołudnie, wysyłam

różne materiały. Między innymi są to słuchowiska, teatrzyki, wirtualne spotkania z leśniczym, spacer po muzeach, ale przede wszystkim propozycje i instrukcje jak zrobić prace plastyczno-techniczne. Wysyłam piosenki do
wspólnego śpiewania. Zachęcam do aktywności ruchowej zamieszczając zajęcia z Zumby. Dodaję też przepisy
na łatwe potrawy do zrobienia z rodzicami, czy wspólne
zrobienie karmy dla ptaków. Proponuję takie aktywności,
które dziecko może zrobić samo lub z osobą dorosłą.

PRZEMYŚLENIA
BEZOBJAWOWE
I WSPÓŁISTNIEJĄCE
Miałem przemiłą okazję spotykać się z Państwem
podczas Wieczorów Żartu z Arturem Andrusem, Grupą Mocarta czy Grzegorzem Halamą. Miałem również
ogromną nadzieję na kolejne spotkania z Państwem
w mijającym właśnie roku, ale…
Ale pewien nietoperz z Chin, jeśli wierzyć oficjalnym
mediom, pokrzyżował te plany. I plany trzeba było zaktualizować.
Skoro więc nie możemy się spotykać na Wieczorach
Żartu, zapraszam na spotkania w przestrzeni wirtualnej
- przygotowujemy właśnie kilka odcinków moich „Przemyśleń bezobjawowych i współistniejących”, bo taki tytuł
będzie nosił ten cykl programów.
Zapraszam niniejszym serdecznie wszystkich Ożarowian do oglądania i komentowania kolejnych odcinków
„przemyśleń”.
Pozdrawiam serdecznie (zwróćcie uwagę, jak nowego wydźwięku nabrało to wyrażenie - pozdrawiać) i życzę wszystkim stuprocentowej bezobjawowości nie tylko w Święta Bożego Narodzenia, ale i w nadchodzącym
2021 i następnych:)
Wiesław Tupaczewski

Informacje o terminach emisji poszczególnych odcinków
na stronie www gminy oraz w mediach społecznościowych.
Boże Narodzenie na świecie - Meksyk
Od 16 grudnia dzieci regularnie wykonują Posadę - procesję, w trakcie, której
pokazują, jak Józef z Maryją przez 9 dni szukali miejsca dla siebie. W mniejszych
miejscowościach dekoruje się domy, a dzieci przemieszczają się pomiędzy nimi,
prosząc o ugoszczenie. Ze wszystkich domów są po kolei wypraszane, aż trafiają
do ostatniego domu i w nim odbywa się impreza. Na takim wydarzeniu
jest przeważnie Piniata, która ma 7 końców, co ma symbolizować 7 grzechów głównych.
Dekoracje to przede wszystkim szopki, które często nawet w domach są naturalnych
rozmiarów. Prezenty w rejonie południa są trzymane na Święto Trzech Króli,
w pozostałych częściach Meksyku daje się je w Wigilię.
Oprócz Mikołaja przynosi je dzieciątko Jezus.
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Wielu Mieszkańców gminy zaangażowało się w akcję charytatywną
na rzecz zbiórki dla Michasia Boguckiego, który walczy z SMA 1. Zbiórka
dotyczy 9 milionów na lek dla małego Michałka.
Gmina również starała się pomóc:
▶▶ przekazaliśmy m.in. gadżety gminne, ręcznie wykonane ozdoby choinkowe, Trylogię Henryka Sienkiewicza (edycja limitowana) oraz albumy o malarstwie polskim na licytację, z której cały dochód przeznaczony jest na wsparcie
Michasia,
▶▶ Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego wsparł zbiórkę wpłatą,
▶▶ poprzez stronę www i profil w mediach społecznościowych staraliśmy się
przekazywać informacje o podejmowanych akcjach.
Serdecznie zachęcamy Państwa do odwiedzenia grupy, gdzie prowadzone są
licytacje:
https://www.facebook.com/groups/926688057674235/?ref=share
Można też wesprzeć Michasia
bezpośrednio, wpłacając pieniądze
przez portal siepomaga.pl - tutaj też
znajdą Państwo szczegółowe informacje: na co Michaś choruje i ile jeszcze
brakuje pieniędzy do uzbierania niewyobrażalnie wysokiego kosztu leczenia
https://www.siepomaga.pl/michal-kontra-sma
Można pomóc również poprzez SMS na nr 72365 o treści 0075085
Link do Ożarowskiej skarbonki:
https://www.siepomaga.pl/ozarow-mazowiecki
Link do licytacji https://www.facebook.com/groups/926688057674235/?ref=share

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

POMOC DLA MICHASIA BOGUCKIEGO

OŻARÓW MAZOWIECKI MA SWOJE SERCA
Trzy czerwone pojemniki w kształcie serc stanęły kilka dni temu na terenie gminy
Ożarów Mazowiecki. Wielki kosz na nakrętki to nie tylko dbałość o ekologię i segregację odpadów, ale także pomoc potrzebującym. Chcemy tymi nakrętkami pomagać
wszystkim, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują.
Serca przeznaczone są na wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy
kolor. Mogą to więc być nakrętki, np. po napojach, kawie, mleku, czy jogurtach. W pojemniku zostawić możemy również zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do
zmywania, szamponach i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek
innych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki - trzeba je usunąć przed
wyrzuceniem.
Przez tak prostą czynność możemy wspomóc środowisko i potrzebujących.
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PAMIĘTNY ROK
2020 zapisze się w pamięci każdego z nas. COVID-19 początkowo był czymś nienamacalnym, o czym
słyszeliśmy tylko z radia czy telewizji, a przede wszystkim odległym. W marcu zostaliśmy zbombardowani
informacjami o zamknięciu szkół i instytucji. Potem
nastąpiły ograniczenia w przemieszczaniu się. Co jakiś czas dało się słyszeć wygłaszane przez megafon
hasło: „Zostań w domu!”. Każdy radził sobie z izolacją
na swój sposób. Dobrą i sprawdzoną metodą w takich
przypadkach, jest przelewanie uczuć na papier.
2 kwietnia na Facebooku Biblioteki (za pewnym
przykładem podsuniętym przesz szkołę podstawową
w Duchnicach) został ogłoszony konkurs na „Dziennik
czasu zarazy”. Nagrody, bilety na wspólne wyjście na dowolnie wybrane wydarzenie, otrzymały 2 czytelniczki –
żona i mama dwójki dzieci oraz uczennica klasy ósmej.
Jak one postrzegały pierwszy okres pandemii? Oto
fragmenty wspomnień. Całość – jako dokument życia
społecznego naszej Gminy, zachowaliśmy w Bibliotece.
Oby kolejny rok był inny. I lepszy.
11.03.2020 r. (Anna)
Mamo, jutro nie idę do szkoły i tak przez dwa tygodnie!”...
To właśnie tymi słowami powitał mnie syn po powrocie
ze szkoły. Już wtedy czułam, że to nie będą dwa tygodnie,
ale o wiele dłużej, ale zostawiłam tę ponurą refleksję dla
siebie... Czy tylko On był szczęśliwy? Córka, jak się okazało,
również. Mimo tego, że lubi przedszkole i swoją ciocię Anię,
perspektywa bycia w domu z mamą okazała się jednak równie ciekawa.
A ja? Wiedziałam, że będę zdana głównie na siebie sama z dwójką dzieci i pracą zdalną. Mąż nie miał możliwości pracy w domu, więc musiałam zmierzyć się z tym sama.
Ale w duchu pomyślałam, że chwilę odpocznę, pobędę dłużej z dzieciakami, zrobię coś dla siebie...
Zdaję też sobie sprawę, że teraz już nie będzie wyjść
i spotkań towarzyskich. Wykorzystuję więc ostatnią okazję
i umawiam się z koleżankami z pracy na wieczorne wyjście
na seans „Hejter”, który okazuje się wstrząsającym i refleksyjnym filmem.
Czy moje refleksje o przyszłości są mylne?! Czas pokaże...
10.04.2020 (Natalia)
Jestem nieco zszokowana faktem, że siedzę w domu już
miesiąc. To strasznie dziwne uczucie. Na śniadanie zjadłam
dwie kanapki z dżemem. Robiłam bransoletkę dla Julki i zadzwoniły dziewczyny z grupy. Rozmawiałyśmy o powrocie
do szkoły, który ma odbyć się 27 kwietnia, ale dziewczyny
uważają, że potrwa to jeszcze miesiąc. Egzaminy zostały
przeniesione na czerwiec i mam nadzieję, że będę je wtedy
pisać. Gadałyśmy też o zasadach rekrutacji i szkołach średnich. Później sprzątałam z Agą w salonie, jadłam ryż z warzywami na obiad, a potem zadzwonił wolontariat i grałyśmy online w strasznie dziwną grę i totalnie jej nie czaiłam.
Na koniec dnia uprasowałyśmy z mamą i Agą obrus i zjadłam trzy winogrona.
10.04.2020 r. (Anna)
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Jeszcze wierzyłam nie tak dawno, że powrót do normalności będzie możliwy po Świętach. Nadzieja okazała się jednak złudna... Także perspektywa Świąt tylko we czwórkę nie
napawa nikogo z nas optymizmem. Nie pamiętam, abyśmy
ten czas spędzali kiedykolwiek w takim gronie. Dzieciaki są
zawiedzione, ale wiedzą, że to konieczność, gdyż jak powtarza córka: „jak nie będzie wirusy, to przyjadą wszyscy!”. Tylko
kiedy to nastąpi?!
Syn wdraża się coraz lepiej w system nauki zdalnej. Nawet zauważa jego plusy, a ja obserwuję, jak bardzo samodzielny się staje. I odkrywa kolejną pasję-gotowanie. Sam
robi sobie a czasem i siostrze śniadania, eksperymentuje,
przyrządza ciekawe potrawy. Jak na dziesięciolatka, który
wcześniej nie objawiał zainteresowania w tym kierunku,
radzi sobie wybornie i co najważniejsze: sprawia mu to radość. Z córką pieczemy świąteczne babeczki, mąż gotuje żurek, ale...to wszystko dookoła jest takie przygnębiające, inne
i mało świąteczne.
„To będą inne święta niż kiedykolwiek” - słyszę dookoła,
a ja myślę, że nie tylko święta, ale już najbliższy czas...
5.05.2020 r. (Anna)
To już prawie dwa miesiące domowej kwarantanny, takiej na własne życzenie oczywiście. Nie chce mi się wierzyć,
jak to szybko minęło...
Co robimy? Jak zmieniło się nasze życie?
Zachowujemy pozory normalności. Oprócz zdalnej
pracy i nauki wszystko wydaje się zwyczajne i codzienne,
ale wiem, że to tylko miraż... O tej porze mieliśmy zawsze
zaplanowane wakacje – w tym roku z nich rezygnujemy.
Może wyjadę z dziećmi do pustego domu na wsi? Z pewnością jednak nie będziemy wszyscy razem we czwórkę. Mąż
świadomie rezygnuje z urlopu ze względu na moje obawy.

01.06.2020 Natalia)
Lekcje zaczęły się późno i oglądałam po nich Miraculum.
Na obiad była pizza i ja jadłam hawajską. Ogólnie dzień był
dość nudny. […] Obostrzenia są powoli zdejmowane i niedługo odbędą się egzaminy ósmoklasisty, do których muszę
się dobrze przygotować, postanowiłam zakończyć dziennik. Mój brat skończył osiemnaście lat, przyjechała rodzina na Boże Ciało i los wreszcie się do mnie uśmiecha. Mam
nadzieję, że będzie tak też na egzaminach i przy rekrutacji.

Serdecznie pozdrawiam każdego czytelnika i do zobaczenia
przy następnej pandemii.
25.06.2020 r. (Anna)
Dziś zakończenie roku u syna. Postanawiam jednak,
że nie uda się na tę uroczystość. To nie ignorancja, to troska
o własne dziecko. Unikamy zbiorowisk, nikogo praktycznie
nie zapraszamy ani z nikim się nie widujemy. Syn odbierze
świadectwo jutro w sekretariacie... Takie czasy...
Pamiętaj: „Nowy dzień to nowe siły”.

KULTURA

Codziennością są spacery z dala od ludzi, układanie puzzli,
gry planszowe i klocki, czyli czas spędzany z córką. […]
Przyzwyczajam się do tej nowej normalności, z nikim się nie
widujemy... Brakuje towarzystwa, warsztatów i innych rozrywek dla dzieciaków. Pustka...

Wybór i wstęp Anna Marsula,
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

WOLONTARIAT ONLINE
Dzień Wolontariusza to dobra okazja by przedyskutować pewien temat. Jak robić wolontariat online.
Pierwsza myśl - przecież się nie da - bo jak komuś pomóc przez Internet? Po chwili przychodzą do głowy
pomysły - przecież wolontariat to nie tylko poświęcanie innym czasu, ale i dzielenie się umiejętnościami.
Ba! Nawet teraz w Bibliotece nasi dorośli wolontariusze prowadzą kursy online (z kodowania) dla dorosłych, można też pomagać (nie swoim!) dzieciom
odrabiać lekcje, czy pisać Wikipedię. A może by tak
zrobić o wolontariacie online burzę mózgów?
5 grudnia, w ramach Dnia Wolontariusza podczas
wirtualnego spotkania zastanawialiśmy się nad różnymi
sposobami i możliwościami prowadzenia wolontariatu online z ożarowskimi wolontariuszami oraz naszym
gościem Mikserem, raperem zaprzyjaźnionym z Biblioteką. Zaczęliśmy od tego, co właściwie w wolontariacie

jest najważniejsze: chęć bezinteresownej pomocy innym, poczucie robienia czegoś ważnego czy życzliwość
w kontaktach z ludźmi. Było też trochę o udzielaniu
wsparcia tylko za zgodą osób, którym mamy zamiar pomóc i odpowiedzialności za nie, kiedy zaczniemy.
Ale przede wszystkim doszliśmy do wniosku, że pomaganie online aż tak bardzo się nie różni od „analogowego” wolontariatu. Bo nieważna jest forma, lecz to jakie
idee ta pomoc ze sobą niesie. Zauważyliśmy, że technologia i media społecznościowe są całkiem przydatnym
narzędziem, by dzielić się swoim czasem i zdolnościami,
pomagają dotrzeć do szerszego grona osób, które mogą
się włączyć do zbiórki czy akcji dobroczynnej, choć
z drugiej strony w dobie fake newsów należy też zachować ostrożność. W kontekście wykorzystania zasobów
techniki padły również takie przykłady, jak głośne czytanie i zajęcia dla dzieci online lub rozmowy telefoniczne
z samotnymi osobami.
Teraz, gdy jesteśmy już po spotkaniu, mamy poczucie, że nie tylko wiemy
„co” można robić wolontariacko online, ale
w pierwszej kolejności „jak” to robić, by było
bezpiecznie, ciekawie i wartościowo. Zapraszamy zatem do wolontariatu w Bibliotece,
nawet jeśli jeszcze nie wiecie, jak moglibyście pomóc. Z pewnością coś wymyślimy,
bo razem możemy więcej!

Raper Mikser,
fot. Szymon Gębski
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim
Boże Narodzenie na świecie - prawosławne Boże Narodzenie w Armenii
Kraje prawosławne, obchodzą Święta 13 dni później czyli  w Trzech Króli (6.01).
Wielu mieszkańców Armenii pości przez tydzień przed nic nie jedząc.
Jedzenie zaczyna się od zupy pszennej, jogurtów, ryżu, neviku czy ryb.
Z kolei desery zawierają dużą liczbę suszonych owoców i orzechów.
Prezenty dawane są w Sylwestra przez Mikołaja Gaghant Baba.
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POGOTOWIE ŚWIĄTECZNE. PRZEPIS NA BOMBKI
Aby stworzyć bombkę w barwach naszego miasta
potrzeba:
▶▶ 3 kolorów kartek brokatowo-piankowych (czerwona,
biała i zielona)
▶▶ Cienkiej wstążki lub grubszej nitki, np. muliny
▶▶ Igły do szycia z grubszym oczkiem
▶▶ Koralików (dodatkowo)
Następnie.
Z kartek piankowych wycinamy paski 10 cm długości
i 1cm szerokości po osiem sztuk dla każdego koloru (kolejno czerwony, biały i zielony).

Nawlekamy wstążeczkę na igłę i na końcu robimy
supełek. Nakładamy 2 koraliki, następnie zaczynamy od
czerwonego paseczka, nabijamy na igłę dolną część paska po stronie świecącej koloru, potem biały, a na końcu

zielony i tak na przemian. Wszystkich nawleczonych pasków powinno być 24.
Następnie paski dociągamy do koralików, i zaczynamy od czerwonego paseczka, który znajduje się przy koraliku, ale nabijamy po stronie piankowej i tak po kolei
- czerwony, biały i zielony.
Już po nabiciu trzech górnych paseczków bombka
będzie się formowała sama. Gdy już nabijemy wszystkie paseczki na igłę przeciągamy do końca i wyciągamy
nadmiar wstążki. Następnie na igłę nakładamy 2 koraliki. Zdejmujemy igłę i robimy większą pętlę, aby bombkę
można było powiesić na choince.

Opracowała Hanna Wojaczek,
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

HISTORIA CUKROWNI W JÓZEFOWIE - JUŻ WKRÓTCE KSIĄŻKA!
Prawie dwa lata temu z zebranych historii, wspomnień i zdjęć mieszkańców wyłoniła się z wystawa
w Filii nr 1 Biblioteki dotycząca Józefowa. A dziś
z dumą zapowiadamy, że kolejnym krokiem w odkrywaniu lokalnej historii tej części gminy będzie
najnowsza publikacja Biblioteki Publicznej.
Książka pod tytułem Józefów – takie były początki właśnie trafiła do druku, by zaraz po świętach
mogła się znaleźć w rękach czytelników. Autorki
(a jednocześnie mieszkanki Józefowa), Ewa Hrynczyszyn oraz Barbara Mierzwa na podstawie bogatego, lecz rozproszonego dotąd materiału, podjęły
się zadania spisania historii dawnej fabryki cukru
i przyfabrycznej osady. Fabryki co najmniej z kilku
względów niezwykłej. Ale żeby się dowiedzieć z jakich, koniecznie prosimy zajrzeć do książki, której
powoli mogą Państwo wypatrywać!
Foto: Cukrownia, widok od strony południowej, rok
1942 (autor nieznany).
		
Ewelina Połeć
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

18 Informator Ożarowski 11/111 2020

Panująca pandemia pokrzyżowała wiele tegorocznych planów, w tym ten
dotyczący organizowanych od piętnastu lat Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego na pływalni, które to Ożarowianie i nie tylko, bardzo polubili. Ze zrozumiałych względów
w tym roku nie zobaczymy Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pawła Kanclerza
oraz sponsorów rozpoczynających zawody i nie usłyszymy też
gwizdka sędziowskiego mobilizującego do rywalizacji.
Szczególne
słowa
wdzięczności kierujemy do
naszych głównych sponsorów
z podziękowaniami za okazaną
dotychczasową pomoc, licząc na dalszą współpracę
z Gminą Ożarów Mazowiecki oraz do Janusza Bylińskiego Prezesa Zarządu Warszawsko Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. (www.bronisze.com.pl).
Dzięki dobrej woli i hojności możemy realizować dziecięce i dorosłe marzenia oraz pomysły.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI

Ze sportowym podziękowaniem
Dorota Sobiecka
Zdjęcie archiwalne
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Ferie
z Biblioteką
(czyli rodzinny spacer)
Szanowni Państwo!
Wielkimi krokami zbliżają się ferie. Ponieważ jest to czas
szczególny i nie możemy spotkać się z naszymi
najmłodszymi Czytelnikami osobiście, chcielibyśmy
zaproponować Państwu rodzinną zabawę.
Przed feriami pojawią się na naszych stronach materiały
do pobrania. Będą one zachęcały do rodzinnego spaceru,
a zarazem do przeżycia pewnej ciekawej przygody,
która rozgrywa się w Ożarowie Mazowieckim.
Zapraszamy do podjęcia wyzwania!

Szczegóły: www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
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Boże Narodzenie na świecie - Japonia
W Japonii liczba Chrześcijan jest na
poziomie około 1,5% populacji,
a 57% obywateli nie utożsamia się
z żadną religią, z kolei ponad
1/3 z buddyzmem. Jednak kwestie
religijne nie przeszkadzają Japończykom
w świętowaniu. W niektórych szkołach
jest to dzień wolny od nauki. Celebrują
oni głównie Wigilię, jednak mają do niej
podejście, jak do Walentynek. Ten dzień
pary spędzają ze sobą czas i obdarowują
się wzajemnie prezentami. W Japonii
powstała tradycja jedzenia w Wigilię
kurczaka w fastfoodzie.
Na deser podawane jest ciasto
biszkoptowe ozdobione śmietaną
i truskawkami.

MAŁE PRZEDSZKOLNE ISKIERKI
stworzyły niepowtarzalny wernisaż, który stał się ozdobą
wnętrz budynku przedszkola.
W okresie przedświątecznym pragniemy przywołać
magię Świąt i włączamy się do kilku akcji charytatywnych
m.in.: prowadzimy zbiórkę dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie oraz zbieramy korki dla Leny’ego,
Małego Wojownika (pomagamy w walce z siatkówczakiem). Przyjmujemy też dary pozwalające zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe osób potrzebujących (artykuły spożywcze suche, chemia i kosmetyki).
Inspirując się piosenką „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena:
„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
I mocno wierzę w to, że ten świat
Nie zginie nigdy dzięki nim.”
gorąco zachęcamy do wspierania naszych akcji, bo dobro
powraca ze zdwojoną siłą.

OŚWIATA

Do niedawna życie przedszkolne urozmaicane
było dzięki zapraszanym osobom, które miały możliwość czytania literatury dziecięcej, opowiadania
o swoich pasjach i zainteresowaniach oraz prezentowania wykonywanego przez siebie zawodu. Teraz
z powodu narzuconych ograniczeń podejmowane
dotychczas działania są niewykonalne, przez co zmieniła się forma i możliwości poszerzania horyzontów
poznawczych młodych umysłów.
Przedszkolaki z Przedszkola przy Szkole Nr 2 w Ożarowie Maz. wraz z wychowawcami, personelem i rodzicami pomimo wielu ograniczeń prężnie działają i jak małe
iskierki przekazują wiarę, nadzieję i miłość tym, którzy
tego potrzebują.
Z okazji Dnia Seniora dzieci wykonały kartki okolicznościowe dla podopiecznych z Willi Harmonia w Pruszkowie. Drobne upominki wywołały uśmiechy na twarzach,
łzy wzruszenia, a także wiele pozytywnych uczuć i emocji
u osób, które w obecnej sytuacji nie mają możliwości spotkania się z najbliższymi.
Święty Mikołaj
to dziadek, który
co roku przychodzi
do dzieci i wręcza
upominki. Tym razem również przedszkolaki obdarowały
Mikołaja
małymi
niespodziankami.
Razem ze swoimi
Rodzicami w domowym zaciszu wykonały kartki świąteczne dla Mikołaja
z okazji Jego imienin. Piękne prace

Agata Kwiatkowska
Wicedyrektor

SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PŁOCHOCINIE
8 komputerów, 13 laptopów i 12 tabletów – to
sprzęt komputerowy jaki Szkoła Podstawowa im.
Szarych Szeregów w Płochocinie otrzymała do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Zrealizowane zostaną również szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie
- szkolenia dla czterech nauczycieli i dziesięciu uczniów,
w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub
niepełnosprawnościami. Szkoła otrzyma również 13 drukarek i oprogramowanie do wspierania nauki w ramach
zajęć zdalnych – Corinth 3D.
Gmina Ożarów Mazowiecki bierze udział w projekcie „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach
X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.
Celem projektu realizowanego przez Województwo
Mazowieckie jest podniesienie jakości nauczania w ponad 200 szkołach z terenu województwa poprzez zakup
sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli
i uczniów do nauki zdalnej.
Wartość projektu realizowanego przez Województwo
Mazowieckie wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999
840,00 zł.
Katarzyna Wocheń, Biuro Oświaty

Informator Ożarowski 11/111 2020 21

KULTURA

„MÓJ PROJEKT OŻAROWSKIEJ KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”
Dom Kultury „Uśmiech” pod patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego zorganizował otwarty,
indywidualny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów Mazowiecki pt. „MÓJ PROJEKT OŻAROWSKIEJ KARTKI ŚWIĄTECZNEJ” BOŻE NARODZENIE 2020. Konkurs tradycyjnie cieszył się dużą
popularnością.

Wpłynęło 159 prac (w tym 2 prace , które nie spełniały
wymogów regulaminowych) ze szkół, przedszkoli oraz od
pozostałych, najmłodszych mieszkańców z naszej gminy.
Jury uwzględniło takie kryteria oceny, jak: artystyczny
wyraz pracy, kompozycję, samodzielność wykonania,
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oryginalność podejścia do tematu oraz merytoryczną
zgodność z tematyką konkursu ujętą w regulaminie konkursu.
Przyznano następujące nagrody: NAGRODĘ GRAND
PRIX dla Leny Kacprzak (8 lat, praca została wykonana
w domu). Nagroda GRAND PRIX została wydrukowana
w formie Gminnej Karty Świątecznej. I MIEJSCE ex aequo
dla: Wiktorii Sałacińskiej (10 lat, ze Szkoły
Podstawowej w Płochocinie) i Dominiki
Kuczewskiej (12 lat, praca została wykonana w domu), II MIEJSCE ex aequo dla:
Emilii Rzeźnik (8 lat, praca została wykonana w domu), Poli Wygowskiej (8 lat, praca
została wykonana w domu) i Marii Andrzejewskiej (11 lat, praca została wykonana
w domu), III MIEJSCE ex aequo dla: Aleksandry Pasiecznej (7 lat, praca wykonana
w domu), Helenki Powałka (9 lat, praca wykonana w domu) i Anny Szydłowskiej (7 lat,
praca wykonana w domu) oraz 41 wyróżnień.
Szczegółowa lista wyróżnień dostępna na stronie www.dkusmiech.eu oraz
FB Domu Kultury „Uśmiech”. Gratulujemy
młodym artystom i zapraszamy do udziału
w kolejnej edycji konkursu za rok.

Viola Wściseł
Dom Kultury Uśmiech

CZARY MARY W ZAMECZKU
OŚWIATA

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 30 listopada odbyły się Andrzejki celem rozwijania zainteresowań zwyczajami ludowymi. W tym niezwykłym dniu dzieci z pięknymi uśmiechami na twarzy uczestniczyły w zabawach andrzejkowych przenosząc się w krainę czarów i wróżb.
Zabawę
zainicjowało zapoznanie
z obrzędami i tradycjami andrzejkowymi. W blasku świec
i nastrojowej muzyce
wszystko wydawało
się magiczne i tajemnicze, a lanie wosku
było kulminacyjnym
punktem zabawy.
Wiele radości
wywołały także ciasteczka z wróżbą,
ustawianie
butów
do drzwi, losowanie
numerków, zawodów oraz imion przewidujących
przyszłość. Na zakończenie dzieci z radością pozowały do zdjęć z wykorzystaniem andrzejkowej fotobudki.
Dzień był pełen wrażeń i magii, a na buziach
naszych przedszkolaków widać było szczęście i zadowolenie. Wspólnej zabawy nie było dość.

Edyta Skoczylas, Katarzyna Drabik,
Karolina Szewczyk, Alicja Kucharska,
Barbara Burzyńska

Boże Narodzenie na świecie - Nowa Zelandia
Nowozelandczycy w Boże Narodzenie organizują parady Świętych Mikołajów.
Temperatura w grudniu wynosi ok 22 stopni, więc często zakładają sandały, by móc
się trochę ochłodzić. Dzieci zapraszają Mikołaja zostawiając mu kawałki ananasa
a dla reniferów marchewki. Wielką furorę robią kolędy,  śpiewane publicznie
naulicach. Je się głównie potrawy z  grilla - pieczona szynka, krewetki czy dziczyzna.
Na deser - Beza Pavlova. Prezenty dawane są po świątecznym lunchu.

OŚWIATA
▶▶ 13 listopada – przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Józefowie obchodziły dzień biało-czerwony. Podczas zajęć dzieci poznały legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”, rozpoznawały symbole narodowe oraz poznały ich
znaczenie. Wykonały prace plastyczne: „Serce dla Polski”,
„Kwiaty dla Polski”, „Mapa Polski”.
▶▶ 18 listopada - przedszkolaki z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim obchodziły „Dzień
ognia”. Dzieci uczestniczyły w doświadczeniach i eksperymentach, poznając właściwości ognia, przyczyny powstawania pożarów oraz niebezpieczeństwa związane

z niewłaściwym używaniem ognia.
▶▶ 20 listopada - w Przedszkolu Publicznym w Józefowie w związku z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka
odbyły się rozmowy o prawach dziecka i konsekwencjach
ich łamania. Podkreślano rolę dorosłych, którzy powinni
stać na straży tych praw, respektować je i podejmować
działania mające na celu ich ochronę. Dzieci wykonały
pracę plastyczną oraz wysłuchały wiersza Marcina Brykczyńskiego pt. „O prawach dziecka”.
▶▶ 26 listopada - w Świetlicy Szkoły Podstawowej
w Duchnicach odbył się Świetlicowy Konkurs Recytator-
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Z PRACY
BURMISTRZA

ski pt. „Savoir –vivre na wesoło i z morałem”. Konkurs miał
na celu rozwijać u uczniów nie tylko zdolności recytatorskie, ale również kształtować kulturalne postawy i wrażliwość na potrzeby innych.
▶▶ 27 listopada - uczennice ze Szkoły Podstawowej
w Duchnicach zajęły pierwsze miejsce w XIX Powiatowym Konkursie „Wydajemy własną książkę”, organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN
w Warszawie, filię w Błoniu.
▶▶ 1 grudnia - w Przedszkolu Publicznym Nr 2 oraz
żłobku miejskim została ogłoszona akcja charytatywna
„Świąteczny prezent od juniora dla seniora”. Zebrane dary
zostaną przekazane dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Łaźniewie.

▶▶ 4 grudnia - dzieci z Przedszkola Publicznego 2 oraz
żłobka miejskiego obchodziły Mikołajki. Przedszkolaki
wzięły udział w spotkaniu on-line z Mikołajem oraz Zielonym Gościem. Odbyły się tańce i zabawy, a na dzieci
czekały prezenty oraz list od Mikołaja.
▶▶ 4 grudnia – dzieci z Przedszkola Publicznego w Broniszach wzięły udział w akcji „Świąteczny prezent dla
seniora od Mikołaja” wspierając podopiecznych domu
opiekuńczo-leczniczego w Pilaszkowie.
▶▶ Dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Mickiewicza zajęły I i III miejsce w kategorii wiekowej 4 – 7 lat
oraz otrzymały cztery wyróżnienia w konkursie plastycznym „Pani Jesień”, organizowanym przez Dom Kultury
Uśmiech filia Bronisze.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OGŁOSZONO-WSZCZĘTO POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
▶▶ zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych (typu VAN) dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ powtórzenie robót budowlanych do umowy
RZP.272.8.7.2020 z dnia 17.03.2020 r. polegających

na utwardzeniu nawierzchni dróg gminnych tłuczniem
kamiennym
▶▶ remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Umiastowskiej 68A w Umiastowie
▶▶ projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 26 listopada 2020 r.
1) Uchwała Nr XXXII/298/20 o zmianie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
2) Uchwała Nr XXXII/299/20 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
3) Uchwała Nr XXXII/300/20 o zmianie uchwały
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu.
4) Uchwała Nr XXXII/301/20 zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług
Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
5) Uchwała Nr XXXII/302/20 zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług
Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
6) Uchwała Nr XXXII/303/20 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
do obliczania podatku rolnego na 2021 rok.
7) Uchwała Nr XXXII/304/20 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2021.
8) Uchwała Nr XXXII/305/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Ożarów Mazowiecki.
9) Uchwała Nr XXXII/306/20 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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10) Uchwała Nr XXXII/307/20 w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Bronisze.
11) Uchwała Nr XXXII/308/20 w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Ożarów Mazowiecki.
12) Uchwała Nr XXXII/309/20 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2020 roku.
13) Uchwała Nr XXXII/310/20 w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021
roku.
14) Uchwała Nr XXXII/311/20 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic Poznańskiej i Kapuckiej.
15) Uchwała Nr XXXII/312/20 w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Widowiskowo- Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki i nadania jej
Statutu.
16) Uchwała Nr XXXII/313/20 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w miejscowości Pogroszew Kolonia.
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).

Cukiernika

Świąteczne pierniczki
Pierniczki to wspaniała ozdoba na święta Bożego Narodzenia. Nadają się
do jedzenia zaraz po upieczeniu, ale można je również przechować w zamkniętych
puszkach nawet do 4 miesięcy. Ciasto jest ciemne, dzięki sporej ilości kakao.
Pierniczki wspaniale pachną i idealnie nadają się jako dekoracja na choinkę.
Przepis pochodzi od Pracowni Cukierniczej Jancewicz - lokalnej firmy rodzinnej,
założonej w 1979 roku, która w tym roku upiekła również pierniki w kształcie
herbów gminy. Serdecznie dziękujemy za to i podzielenie się recepturą z czytelnikami.

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Składniki:
▶▶ 300 g mąki
▶▶ 150 ml miodu
▶▶ 1 jajko
▶▶ 50 g cukru pudru
▶▶ 60 g masła
▶▶ 1 łyżeczka sody oczyszczonej
▶▶ 2 łyżeczki przyprawy do pierników
(mieszanki kardamonu, anyżu, cynamonu i mielonych goździków)
▶▶ 1 łyżka skórki pomarańczowej kandyzowanej
▶▶ 1 łyżeczka gorzkiego kakao
▶▶ mąka do podsypywania stolnicy
▶▶ dekoracje do pierników: posypka,
pisaki, barwniki do lukru, wiórki
czekoladowe
▶▶ Oczywiście do pieczenia pierników potrzebne są jeszcze foremki,
najlepiej w różnych kształtach, aby
wycięte pierniczki były różnorodne.
Wykonanie:
Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać
(najlepiej nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy,
a następnie masło i jajko.
Zagniatać ręką ciasto aż będzie
gładkie, jednolite i będzie przypominało ciasto kruche Dokładnie wyrabiać
ręką.
Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok.
1/2 cm. Foremkami wykrajać pierniczki.
Układać na blasze wyłożonej papierem
do pieczenia w odstępach około 2 cm
od siebie.
Piec w piekarniku nagrzanym do
180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 12 minut, w zależności od grubości.
Dekorować można według uznania
lukrem, posypkami lub czekoladą.

Smacznego!
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KĄCIK
ADOPCYJNY

Zadbaj o swojego psa, kota zimą !!!
Mróz zabija !!!
•• Pamiętaj aby w zimne dni zapewnić psu jedzenie bardziej kaloryczne, ciepłą miskę i świeżą wodę, pilnuj aby nie zamarzła.
•• Buda psa powinna być dobrze ocieplona, a wejście do niej najlepiej, aby
było osłonięte od wiatru np. folią. Buda powinna być wyściełana słomą.
•• Zapewnij psu więcej ruchu, bardzo ważne jest, aby pies mógł wybiegać się.
•• Jeśli możesz zapewnij kotom wolno żyjącym schronienie, drewniana budka, otwarte okno w piwnicy pozwoli im przetrwać zimę.
•• Jeśli dokarmiasz koty wolno żyjące rób to systematycznie.
•• Zwierzęciu pozostawionemu bez opieki podczas mrozu grozi śmierć. REAGUJ!!!
•• Zawiadom odpowiednie służby - Policja, Straż Miejska, Urząd Miejski.
•• Zgłoś zwierzę, a zastanie mu udzielona odpowiednia pomoc.
Ustawa o ochronie zwierząt Art.9.
1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem
do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią
karmę i stały dostęp do wody.
2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej
niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może
być krótsza niż 3 m.
Art.9a. Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla
zwierząt, straż gminną lub Policję.

Fundacja AR-KA-DO
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1600 1417 1845 4944 9000 0001

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

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

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

Pieczywo i inne ludzkie pokarmy
z solą lub przyprawami bardzo szkodzą!
Mniejsze ptaki dokarmiaj ziarnem
– najlepiej słonecznikiem.
Łabędzie i kaczki jedzą
ziarna zbóż, płatki, kasze.
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Wytnij, pokoloruj i sklej bombki. Możesz też odrysować ich kształt i wymyśleć swoje wypełnienie. Powodzenia :)

