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Program obchodów Święta Niepodległości

11 listopada
godz. 12.00
Msza Święta w intencji Ojczyzny
Kościół pw.
NMP Królowej Apostołów
w Ołtarzewie

godz. 14.30
Złożenie kwiatów
przy mogile powstańczej w Broniszach

godz. 15.00
Koncert patriotyczny
„Nasza Niepodległa...”
Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach
ul. Przyparkowa 15
Wystąpią:
Małgorzata Urbaniak - sopran
Robert Cieśla - tenor
Mirosław Foldgebel - pianino
Małgorzata Soja - prowadząca koncert

godz. 15.30
Koncert patriotyczny
„Wolna i Niepodległa...”
Centrum Kulturalno-Konferencyjne
Scena Ołtarzew
ul. Kilińskiego 20 w Ołtarzewie
Wystąpią:
Klasyczny Kwintet Dęty
Krzysztof Ciupiński - Świątek - tenor
Katarzyna Pawłowska - sopran
Katarzyna Soja - prowadząca koncert
Zapraszamy wszystkich mieszkańców!
Okładka: Koncert patriotyczny.
Foto: P. Krupa

*Wydarzenia odbywają się zgodnie
z obowiązującym reżimem sanitarnym

Informacje
dla mieszkańców

Gmina Ożarów
Mazowiecki wysoko
w Rankingu
Rzeczpospolitej
Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła wysokie 23 miejsce w XVII edycji prestiżowego Rankingu Rzeczpospolitej, w kategorii gmin miejskich i wiejsko-miejskich. To najlepsza lokata wśród samorządów naszego powiatu.
Po raz 17 kapituła rankingu oceniła samorządy, które w najlepszy sposób dbają o zrównoważony rozwój.
W skład kapituły wchodzą eksperci z dziedziny samorządu i prawa, pracom przewodniczy prof. Jerzy Buzek.
Ocenie podlegały działania podejmowane w zakresie trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej,
trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
Punkty przydzielano po analizie m.in. zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania,
efektywności zarządzania finansami, budowy potencjału
rozwojowego. Kapituła porównywała też wpływ samorządów na jakość życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego.
Jak możemy przeczytać na stronie organizatora rankingu „… Braliśmy tu pod uwagę zarówno „twarde” dane
o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji, transportu publicznego)
jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla
dzieci w żłobkach i przedszkolach), ale też tzw. działania
miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakła-

dów finansowych (np. współpraca z organizacjami pozarządowymi)”.
Ważne były również kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej,
czy redukcja emisji spalin i smogu.
Oddzielną kategorią była kwestia oceny jakości zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.
Zestawienie obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy).
W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich sklasyfikowano blisko 900 jednostek samorządowych. Źródłem
danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.
								

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Zabytkowe budynki w Józefowie
będą wyremontowane
Gmina znalazła się na liście bezzwrotnego dofinansowania w kwocie 4 930 000 zł w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację
inwestycji pn. ,,Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów w Gminie Ożarów Mazowiecki”.
Program Inwestycji Strategicznych to wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, realizowane poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.
W ramach pierwszego naboru gmina złożyła 3 wnioski na
następujące zadania inwestycyjne:
1. Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Duchnice na kwotę dofinansowania ponad 22 mln zł;
2. Utworzenie nowoczesnego obiektu dla służb ratowniczych - nowy budynek strażnicy dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim na kwotę dofinansowania ponad 15 mln zł;
3. Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów w Gmi-

nie Ożarów Mazowiecki na kwotę dofinansowania prawie
5 mln złotych.
Spośród ww. wniosków pozyskano dofinansowanie
na gruntowny remont budynków zlokalizowanych w Józefowie. Zabytkowe poprzemysłowe obiekty znajdujące się przy ul. Fabrycznej od lat, nie tylko przysłowiowo
straszą swoim wyglądem, ale stanowią realne zagrożenie
dla otoczenia, a ich obecny stan techniczny uniemożliwia
jakiekolwiek użytkowanie. Ochrona konserwatora zabytków uniemożliwia ich całkowitą rozbiórkę, dlatego władze gminy podjęły decyzję o ich gruntownym remoncie
i przeznaczeniu lokali na cele społeczne. W ramach rewitalizacji planowana jest rozbiórka elementów uszkodzonych, remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowanie
pomieszczeń wewnętrznych. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w 2022 roku.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza
Informator Ożarowski 10/121 2021
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Ścieżka rowerowa
w zachodniej części gminy
- stan realizacji budowy
		Mimo skomplikowanej procedury uzyskania pozwoleń na budowę i wydłużenia czasu oczekiwania na uzgodnienia dokumentacji
przez różnorodne instytucje publiczne, Wykonawcom udało się uzyskać większość stosownych zgód na realizację inwestycji. W związku
z tym wraz z początkiem drugiego półrocza
br. ruszyły prace budowlane na zaprojektowanych trasach rowerowych.
Planowana do realizacji trasa asfaltowej ścieżki rowerowej została podzielona na odcinki, co pozwala
na prowadzenie prac budowlanych na każdym z nich
niezależnie od pozostałych.
Obecnie trwają zaawansowane prace na pierwszym
z odcinków tzn. od granicy z Gminą Błonie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 700 ul. Rokickiej, przez miejscowość
Wolica, koło Szkoły Podstawowej w Płochocinie, do
przejazdu kolejowego na ul. Fabrycznej. Na tym odcinku została już wykonana znaczna część prac ziemnych, łącznie z położeniem wstępnej warstwy asfaltu
w obszarze, dla którego zgody uzyskano najwcześniej.
Na kolejnych odcinkach m.in. wzdłuż ul. Warszawskiej
trwa przygotowanie podłoża, karczowanie krzewów.
Nadal trwa procedura uzyskania stosownych pozwoleń
na realizację prac przy kładce nad rzeką Utratą (odcinek
o długości ok 100 mb). Wykonawca przekazał do organu
wydającego decyzję komplet dokumentacji i w chwili
obecnej czeka na wszczęcie postępowania.
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Należy podkreślić, że ostatnia warstwa ścieralna
z betonu asfaltowego zostanie wykonana tuż przed
oddaniem do użytkowania, jednolicie na całej długości
wybudowanej ścieżki. Długość trasy rowerowej budowanej wzdłuż DW 700 wyniesie ok. 3600 mb.
W ubiegłym miesiącu na ostatni z odcinków prowadzący wzdłuż drogi krajowej nr 92 od Święcic w kierunku Warszawy do ul. Rataja w miejscowości Michałówek
(odcinek o długości ok 2700 mb) projektanci pozyskali
zezwolenie na realizację inwestycji. Po uprawomocnieniu się decyzji i jeśli pozwolą na to warunki pogodowe,
Wykonawca planuje rozpocząć prace budowlane jeszcze pod koniec bieżącego roku.
Budowa ścieżki rowerowej jest następstwem podpisanej 26 lutego 2019 r. umowy na realizację projektu

Nakłady finansowe na budowę tras rowerowych
w Gminie Ożarów Mazowiecki wyniosą ok. 8 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to wrzesień 2022 r.
Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych
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partnerskiego pn. ,,Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych
na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare
Babice” w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w naszej
gminie jest elementem większego przedsięwzięcia, którego celem jest rozbudowa systemu dróg rowerowych
na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Współpraca pomiędzy KS Ożarowianką a Wisłą Płock S.A.
Współpraca pomiędzy KS Ożarowianka a Wisłą Płock S.A. szansą dla naszych zawodników na rozwój i grę
na wysokim poziomie ligowym w przyszłości! KS Ożarowianka i Wisła Płock podpisały „Umowę o współpracy
w zakresie szkolenia sportowego w piłce nożnej oraz zmiany przynależności klubowej zawodników”.
Naszym podstawowym celem podpisania tej umowy jest przyszłość zawodników Ożarowianki. Chcemy stworzyć
im jak najlepsze warunki do rozwoju oraz możliwość zagrania
na wyższym poziomie niż obecnie w Ożarowie. Współpraca
pomiędzy Wisłą Płock a KS Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
zakłada:
▶▶ współpracę sportową pomiędzy grupami młodzieżowymi
(m.in. wspólne rozgrywanie sparingów, udział w turniejach organizowanych przez kluby),
▶▶ możliwość odbycia wzajemnych stażów trenerskich przez
trenerów grup młodzieżowych,
▶▶ możliwość organizacji obozów sportowych,
▶▶ możliwość wymiany trenerów,
▶▶ udział w różnego rodzaju wydarzeniach, nie tylko sportowych (m.in. konferencje),
▶▶ udział zawodników grup młodzieżowych w meczach PKO
Ekstraklasy,
▶▶ wzajemna dbałość o dobry wizerunek obu klubów.

źródło: www.ozarowianka.pl
Informator Ożarowski 10/121 2021
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Gminne inwestycje
	Przyjście kalendarzowej jesieni, oprócz pojawienia się w przyrodzie charakterystycznych kolorów
czerwieni i żółci, przyniosło zakończenie kilku zadań
inwestycyjnych oraz kontynuację działań na tych,
które zostały rozpoczęte.
11 października pracę rozpoczęły oddziały szkolne
Szkoły Podstawowej przy ul. Parkietowej. W ramach inwestycji w ok. 3 miesiące powstał budynek modułowy
o powierzchni zabudowy ok. 540 m2, w którym znajdują
się 4 sale lekcyjne, szatnia, 2 gabinety specjalistyczne,
pokój nauczycielski, pomieszczenie dostawy i przygotowania posiłków wraz ze zmywalnią, toalety oraz pomieszczenia techniczno-gospodarcze. Sale lekcyjne zostały
wyposażone w meble, tablice multimedialne oraz zabawki, umożliwiając naukę około dziewięćdziesięciorgu
uczniom zerówek ze Szkoły Podstawowej w Duchnicach.
Na terenie wokół budynku powstało zagospodarowanie
terenu z kostki betonowej, umożliwiające sprawne i bezpieczne przemieszczanie się użytkowników budynku,
a przy ulicy Parkietowej wybudowano peron dla autobusu szkolnego.
Zakończono prace związane z budową oświetlenia
boisk sportowych w Kręczkach. W ramach inwestycji wykonano położenie instalacji kablowej oraz zainstalowano 3 słupy oświetleniowe z 12 oprawami, doświetlające
dwa boiska o nawierzchni trawiastej znajdujące się za
Halą widowiskowo-sportową w Kręczkach. Koszt inwestycji wyniósł 157 000,00 złotych.
W miejscowości Konotopa powstała sygnalizacja
świetlna wraz z przejściem dla pieszych na ul. Rajdowej
przy skrzyżowaniu z ulicą Uskok. Inwestycja ma na celu
poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu
drogowego, zapewniając im bezpieczne przejście przez

jezdnię oraz znacząco wpłynąć na zmniejszenie prędkości poruszających się samochodów. Całość przedsięwzięcia została wyceniona na 155 000,00 zł.
Kolejna inwestycja to modernizacja placu zabaw na
osiedlu Kabel. W ramach zadania zdemontowano wszyst-

kie stare zabawki, trwa montaż nowych oraz wstawianie ławek. W kolejnym roku
planowane jest wykonanie
ogrodzenia oraz nawierzchni bezpiecznych. Tegoroczna
inwestycja to koszt prawie
150 000,00 zł.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Remontów
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	Dzieci i rodzice oczekują na jak najszybsze zakończenie budowy nowych budynków modułowych, które
zwiększą dostępną bazę lokalową gminnych placówek
oświatowych. Inwestycje te zdecydowanie poprawią
warunki do nauki dla dzieci i pracy nauczycieli.
	Budowa w technologii modułowej znacząco skraca czas realizacji inwestycji, w porównaniu do budowy metodą tradycyjną.

Budynek modułowy przy ul. Hallera
Oddanie budynku do użytku planowane jest około
połowy listopada. Na wydłużenie terminu realizacji inwestycji wpłynęła konieczność wykonania prac dodatkowych m.in. modernizacji kanalizacji deszczowej.

Budynek przy ul. Hallera

W dobudowywanej części przedszkola znajdować się
będą sale dydaktyczne, łazienki, szatnie, pomieszczenia
techniczne, przestronny korytarz oraz niezależne wejście.
Zagospodarowanie terenu zostało tak zaplanowane, aby
pomieścić zarówno plac zabaw dla dzieci z bezpieczną
nawierzchnią, jak również miejsca parkingowe, drogi pożarowe i dojazdowe.
Placówka zostanie wyposażona w nowe zabawki,
meble oraz pomoce dydaktyczne.
Obecnie zostały ukończone prace hydrauliczne, wentylacyjne i elektryczne wewnątrz budynku. Wykonywane

Budynek przy ul. Hallera

jest pokrycie dachu oraz prace wykończeniowe wewnątrz
budynku.
Przygotowana została również podbudowa pod nawierzchnię placu zabaw i montaż zabawek, który jest
w trakcie.
Na ukończeniu są parkingi oraz droga pożarowa
z kostki betonowej.
Ostatnim etapem będzie umeblowanie i przygotowanie budynku na przyjęcie dzieci.

Informacje
dla mieszkańców

Budowa modułowych budynków
oświatowych przy ul. Hallera i ul. Szkolnej

Budynek modułowy przy ul. Szkolnej
Prace trwają również przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Ożarowie Mazowieckim. Zakończone zostały prace
elektryczne, trwa montaż armatury sanitarnej oraz prace

Budynek przy ul. Szkolnej

wentylacyjne i prace na zewnątrz m.in. wykonanie parkingu. Kolejnym etapem są prace wykończeniowe wewnątrz budynku.
Niestety tempo prac nie jest wystarczające i zgodne z zaakceptowanym harmonogramem. Opóźnienie
powstało z winy wykonawcy i skutkuje naliczaniem kar
umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji inwestycji. 			
Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Budynek przy ul. Szkolnej

Informator Ożarowski 10/121 2021
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Inwestycje drogowe w toku
Zamkowa, Sikorskiego, Kilińskiego, Sochaczewska, Ogrodowa, Biedronki, Bolesława
Chrobrego, Królowej Marysieńki, Wietrzna,
Pruszkowska to ulice, na których trwają roboty drogowe. Wykonawców tych inwestycji
wyłoniono w dwóch postępowaniach przetargowych na modernizację dróg, chodników
i parkingów na terenie gminy.
Najbardziej zaawansowanymi inwestycjami są budowa parkingu na terenie Parku Ołtarzewskiego, gdzie wykonano już prace związane z układaniem nawierzchni,
wykonaniem dodatkowego zjazdu i odwodnieniem oraz
modernizacja ul. Zamkowej, w ramach której powstanie nawierzchnia z płyt ażurowych, odcinek kanalizacji
deszczowej oraz chodnik wzdłuż całej ulicy. Powierzchnia wykonanego parkingu to ok. 1130,5 m2 a ul. Zamkowej ok. 840 m2. Obie inwestycje zostały wycenione
na 536 097,12 zł.

ul. Zamkowa

Rozpoczęliśmy również prace związane z wykonaniem łącznika ul. Sikorskiego z ul. Wybickiego. W ramach zadania powstanie nawierzchnia z płyt ażurowych o powierzchni ok. 285 m2.
Wkrótce rozpoczniemy prace związane z budową chodników na
ul. Kilińskiego od ul. Zamoyskiego do ul. 1-go Maja oraz na ul. Sochaczewskiej od ul. Cichy Ogród. Wszystkie trzy ww. inwestycje
zostały łącznie wycenione na kwotę 372 725,05 zł.
Kolejny rozstrzygnięty przetarg dotyczył modernizacji nawierzchni ulic na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. W ramach
prac planowane jest wykonanie nakładek asfaltowych o łącznej
powierzchni ok. 8 865 m2. Pierwsze efekty działań widzimy już na
ulicy Ogrodowej, gdzie do zakończenia inwestycji pozostało wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego i na ul. Sochaczewskiej
gdzie położona została warstwa wiążąca z betonu asfaltowego.
Wykonawca, prace związane z wykonaniem nakładek asfaltowych, wycenił na łączną kwotę 1 095 300,00 zł.
W ramach pozostałych inwestycji drogowych wykonany
został również chodnik wzdłuż ul. Wolskiej o długości ok. 172
8
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Parking Ołtarzew

Chodnik przy ul. Wolskiej

ul. Ogrodowa
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metrów do skrzyżowania z ul. Michałowską wraz ze wszystkimi robotami
dodatkowymi za kwotę 106 026,00 zł.
Prace drogowe będą trwały dopóki
pozwolą na to warunki atmosferyczne.
						
Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów

ul. Sochaczewska

Nowa
organizacja
ruchu
na ulicy
Szkolnej

		
Wprowadzono nową organizację ruchu
na ulicy Szkolnej pomiędzy ulicami Dmowskiego i Nadbrzeżną. W ramach zmian, wykonane zostały powierzchnie wyłączone z ruchu
w postaci tzw. mijanek oraz przebudowano
progi zwalniające. Wprowadzone zmiany mają
za zadanie spowolnienie ruchu na ulicy, a także
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Ważną korektą jest
zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Nadbrzeżnej.

Prosimy wszystkich zmotoryzowanych
o przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego, w tym zachowanie
prawidłowej prędkości oraz ostrożną
jazdę „nie na pamięć”.

W celu umówienia terminu udzielenia porady, świadczenia
poradnictwa obywatelskiego lub mediacji prosimy o kontakt
pod nr tel. 22 733 72 83.
Porady odbywają się co 45 minut.
Urząd Miejski ul. Poznańska 165,
III piętro, pok.307, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Poniedziałek od godz. 12 00 do 16 00
Wtorek		
od godz. 12 00 do 16 00
Środa		
od godz. 14 00 do 18 00
Czwartek
od godz. 09 00 do 13 00
Piątek 		
od godz. 09 00 do 13 00
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Nowy sprzęt komputerowy i multimedialny
dla naszych szkół z dofinansowaniem unijnym
Współpraca się opłaca - to najlepsze podsumowanie dla złożonego projektu partnerskiego pn.
„E-usługi dla szkół w ramach ZIT” na zakup sprzętu
i oprogramowania dla szkół podstawowych z 9 podwarszawskich gmin. Projekt jako jedyny spośród
złożonych w naborze otrzymał decyzję o dofinansowaniu, inkasując całą alokację środków unijnych
przeznaczonych na konkurs w wysokości 6,7 mln zł.
Głównym celem ogłoszonego naboru jest wyjście naprzeciw potrzebom placówek edukacyjnych w trakcie nauki zdalnej, która przez wiele miesięcy była praktykowana przez uczniów i kadrę pedagogiczną. Wsparcie będzie
polegać na zakupie sprzętu i oprogramowania dla 47
szkół z gmin: Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki,
Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków,
Stare Babice i Żyrardów. Zakupiony za prawie 10 mln zł
sprzęt umożliwi wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-ko-

munikacyjnych (TIK) oraz zapewni możliwość realizacji
działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii
COVID-19 na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Przyznane dla naszej gminy dofinansowanie w kwocie
ponad 700 tys. zł pozwoli na wyposażenie szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP w Duchnicach, SP w Płochocinie, SP w Święcicach) jeszcze w bieżącym roku szkolnym w nowoczesny sprzęt m.in. komputery stacjonarne
i przenośne, tablety, drukarki i skanery, projektory, drobny sprzęt komputerowy i sieciowy, tablice interaktywne,
pakiety oprogramowania biurowego, licencje na programy edukacyjne i terapeutyczne oraz dostęp do platform
edukacyjnych.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

„PASOWANIE NA ZERÓWCZAKA”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
20 września 2021 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, dostąpiły zaszczytu „Pasowania na Zerówczaka”.
To pierwsza tak ważna uroczystość dla naszych dzieci, zorganizowana wspólnie przez wychowawczynie oddziałów zerówkowych wraz ze szkolnym samorządem i wolontariatem. Uczniowie z radością przyjęli 6-latków do grona
szkolnego.
Podczas uroczystości pasowania, dzieci z każdego oddziału zaprezentowały swoje
zdolności wokalne, taneczne
i recytatorskie. Później nastąpił
najważniejszy moment uroczystości - ślubowanie w obecności
pani wicedyrektor Emilii Badziak
-Sudoł. Po ślubowaniu dzieci
otrzymały pamiątkowe dyplomy
i przypinki.

Oktawia Radziejewska
Anna Kozioł
Elżbieta Ługowska
Katarzyna Michalak
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ostrzegający przed oszustami
Szanowni Państwo!

Informacje
dla mieszkańców

APEL Policji

		
Do Policji cały czas zgłaszają się osoby, które zostały oszukane metodą na tzw. „policjanta” lub „wnuczka”, kiedy to przestępcy podawali się za policjantów oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.
Ofiarami tych przestępstw najczęściej są osoby starsze, często samotne i zbyt ufne.
Oszuści dzwonią na stacjonarny numer telefoniczny. Często podają się za jednego z naszych bliskich lub krewnych, lecz zazwyczaj szybko kończą rozmowę.
Za chwilę telefon dzwoni ponownie. Kolejny oszust informuje, że jest policjantem lub funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Policji i właśnie trwa policyjna akcja, w której należy pomóc. Żąda, abyście przekazali
mu swój numer telefonu komórkowego.
Fałszywy funkcjonariusz mówi starszej osobie, jak ma dalej postępować i prosi o wypłatę oszczędności z banku
lub zabranie ich z domu, a później przekazanie ich nieznanej nam osobie lub pozostawienie we wskazanym
miejscu.

APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK
W KONTAKTACH Z OSOBAMI NIEZNAJOMYMI.
POLICJANCI NIGDY NIE POPROSZĄ O PRZEKAZANIE KOMUKOLWIEK SWOICH
OSZCZĘDNOŚCI, PRZELANIU ICH NA KONTO LUB POZOSTAWIENIE W JAKIMŚ
MIEJSCU ORAZ NIGDY NIE DZWONIĄ Z INFORMACJAMI O TAJNYCH AKCJACH.
		
W ostatnim czasie dochodzi także do przestępstw oszustwa o bardzo podobnym sposobie działania jak
wyżej opisane, gdzie osoba dzwoniąca podająca się za osobę najbliższą informuje np. o kłopotach finansowych
związanych z zaciągniętymi wcześniej kredytami czy pożyczkami i problemie z opuszczeniem placówki bankowej. Kreatywność przestępców jest ogromna i historii może być wiele!!! W każdej z tych sytuacji zawsze występuje prośba o pomoc w postaci pożyczenia lub przekazania dużej kwoty pieniędzy.
		
Przypominamy, że Komenda Stołeczna Policji uruchomiła specjalną linię telefoniczną dla osób, które podejrzewają, że mógł do nich zatelefonować oszust podający się za „wnuczka”, „krewnego” lub „policjanta - funkcjonariusza CBŚP”.

Numer 47 72-33-222 czynny jest przez całą dobę

		
W Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego również została uruchomiona specjalna linia telefoniczna dla osób, które podejrzewają, że mógł do nich zatelefonować oszust podający
się za „wnuczka”, „krewnego” lub „policjanta - funkcjonariusza CBŚP”.

Numer 510-850-617 czynny jest przez całą dobę
		

Zawsze można kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112 z telefo-

nu komórkowego bądź bezpośrednio do Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim
na numer 22 721-20-32
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Uprawa dyni staje się coraz bardziej modna
- z wizytą w gospodarstwie państwa
Haliny i Roberta Szumidło z Macierzysza
	Jesteśmy hodowcami dyni od 18 lat, gospodarstwo odziedziczyliśmy po dziadkach mojego męża.
Wcześniej nie wiązaliśmy przyszłości z pracą na roli,
mieszkaliśmy i pracowaliśmy w Warszawie, do Macierzysza przeprowadziliśmy się 20 lat temu. Nie od razu
też zajmowaliśmy się hodowlą dyni, uprawialiśmy
różne warzywa, ale szukaliśmy alternatywnego warzywa, do uprawy na większych powierzchniach, aż
wreszcie podjęliśmy decyzję o hodowli dyni.
Dynia jest rośliną wymagającą, ciepłolubną, wrażliwą
na niskie temperatury. Wymaga słonecznego i dobrze
nawodnionego stanowiska. Jedna roślina potrzebuje od
1,5 do 2 metrów kwadratowych powierzchni, wymaga
również sporo pracy ręcznej m.in. sadzenie, odchwaszczanie, zbiór.

Największy okaz w naszym gospodarstwie ważył 123 kilogramy. Obecnie mamy 18 gatunków dyni, najpopularniejsze odmiany to makaronowa, hokkaido i zwyczajna. W tym roku wprowadziliśmy dwie
nowe odmiany Delice i Blue Magic. Zbiory dyni
rozpoczynamy w sierpniu, wtedy dojrzewa makaraDynię pokroić w kostkę 1,5 cm x 1,5 cm. Pokrojoną dynową, oraz wcześniejsze odmiany, większość rodzanię polać 2 łyżkami oleju i wymieszać, następnie ułożyć na
jów dyni dojrzewa we wrześniu.
papierze do pieczenia w szerokiej brytfannie. Piec 30 minut
Dynia jako składnik pożywienia bogata jest
w 180o stopni Celsjusza. Pod koniec pieczenia dodać posiew wiele witamin i składników mineralnych. Jest lekkany czosnek i ulubione zioła np. tymianek, zioła prowankostrawna, niskokaloryczna, można przygotować
salskie i chwilę jeszcze podpiec.
z niej bardzo wiele różnorodnych dań, np. zupę
Na dużej patelni rozpuścić masło i przełożyć upiekrem, ciasto, sok, gulasz, placki czy tartę.
czoną dynię, lekko zamieszać, tak aby każdy kawałek był
Sprawdzi się również jako piękna ozdoba na cały
pokryty masłem. Na koniec polać 2-3 łyżkami octu balsajesienny sezon na tarasach i w domach. Z ciekawomicznego.
stek odnośnie dyni: dynia i jej krewniacy należą pod
Tak przygotowaną kostkę dyniową podajemy jako dowzględem botanicznym do owoców jagodowych.
datek do drugiego dania, przystawkę lub ciepłą kolację.

Kostka dyniowa

Maria Dominiak

Zadbaj o swój
kawałek nieba
GMINNY PUNKT

KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

ul. Kolejowa 2, Ożarów Mazowiecki
email: r.stepien@ozarow-mazowiecki.pl
www.ozarow-mazowiecki.pl
tel. 22 731 32 10

Gmina
Ożarów Mazowiecki

k

Wymień
Wymień
piec
stary
i przeprowadź
piec i przeprowadź
termomodernizację
termomodernizację
swojegoswojego
domu wdomu
ramach
w ramach
doﬁnansowania
doﬁnansowania
z programu
z programu
„Czyste
„Czyste
Powietrze".
Powietrze".
Kampanię sﬁnansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Nowe
dowody osobiste

Od 8 listopada 2021 r. będzie można składać wnioski o nowe dowody
osobiste. To, co będzie różniło je od
poprzednich, to druga cecha biometryczna, czyli odciski palców pobierane od klienta przy składaniu wniosku
oraz wzór podpisu, który będzie widniał na dokumencie. W nowych dowodach osobistych znajdzie się już
znana z poprzedniej wersji warstwa
elektroniczna z certyfikatami, które
umożliwiają korzystanie z e-usług. Dowody wydane do tej pory pozostaną
ważne do daty ważności widniejącej
na dokumencie.

ePraca
	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje o uruchomieniu
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
nowej, bezpłatnej aplikacji mobilnej ePraca, dostępnej dla każdej osoby zainteresowanej znalezieniem pracy.
Aplikację można pobrać bezpłatnie w sklepie Google Play na urządzenia mobilne z systemem Android.
W kolejnym etapie aplikacja zostanie udostępniona
również na urządzenia z systemem iOS w AppStore.
W aplikacji dostępne są wszystkie informacje
na temat ofert pracy oraz wydarzeń publikowanych
w Centralnej Bazie Ofert Pracy przez wojewódzkie
i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy. W aplikacji dostępne są również informacje o targach pracy, giełdach pracy, szkoleniach, grupowych
poradach zawodowych.
Najważniejsze zalety aplikacji mobilnej:
Pojawiające się powiadomienia - informacje o nowych ofertach, szkoleniach, targach, etc.,
Miejsca, lokalizator GPS - wyszukiwanie w okolicy,
prezentacja na mapie, wyznaczanie mapy dojazdu,
Połączenia telefoniczne - natychmiastowe wykony-

wanie połączeń, wysyłanie SMS/email,
Kalendarz - zapisywanie terminów spotkań lub zaplanowanych wydarzeń (targów, szkoleń, etc.),
Kontakty - zapisywanie danych kontaktowych,
Mechanizmy podpowiedzi i wyszukiwania,
Połączenia - bezpośrednie przywołanie numeru telefonu i wywołanie połączenia telefonicznego,
Konta - proste przywołanie adresu email i wysłanie
poczty elektronicznej,
Subskrypcje - zapisane kryteria wyszukiwania ofert
pracy i wydarzeń,
Publikacja ofert pracy i wydarzeń w charakterze
postów na kontach użytkowników w portalach społecznościowych.
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Na Stacji Pocztowej w Ołtarzewie

14

W dzisiejszej odsłonie naszego spotkania z lokalną historią, chciałbym Państwu przybliżyć temat pewnego obiektu, który spełniał niegdyś bardzo ważną
funkcję, a którego dzisiaj niestety już nie zobaczymy.
W opracowaniu pod tytułem „Ślady ludzi i historycznych wydarzeń w gminie Ożarów Mazowiecki”, które
napisał Pan Lech Sedlaczek, możemy przeczytać: „Być
może ostatnim miejscem postoju Napoleona i jego
świty przed wjazdem do Warszawy - była zabytkowa
karczma - zajazd pocztowy w Ołtarzewie. Jej ruiny
można było oglądać jeszcze w czasie ostatniej okupacji, u wylotu drogi prowadzącej z szosy poznańskiej
do parku, w którym stał kiedyś dwór Kierbedziów,
służący sztabowi generała Skrzyneckiego za kwaterę.
Choć, podobno nie ma w Polsce karczmy, w której Napoleon nie popasał, to jednak karczma Ołtarzewska
miała ku tej „chwale” sporo przesłanek, więc nie dziwota, że okoliczna ludność zwała ją „Karczmą Napoleońską”

czono ogólny artykuł traktujący o rozbudowie usług
świadczonych przez pocztę. Znalazła się tam informacja, iż w roku 1818 na Trakcie Poznańskim, wybudowano
nowy dom pocztowy w Ołtarzewie. Kto go zbudował i na
czyje polecenie, tego już niestety nie odnotowano. Ta informacja bezsprzecznie udowadnia że Cesarza Francji na
stacji pocztowej nikt widzieć nie mógł. Ale jak to mówią,
„w każdej legendzie kryje się ziarenko prawdy”, być może
faktycznie Napoleon gościł gdzieś w Ołtarzewie, ale na to
jeszcze nie znalazłem potwierdzenia.
Druga wzmianka układając je chronologicznie, została zamieszczona w „Dzienniku Urzędowym Województwa
podlaskiego” z 1821. W dzienniku zamieszczono obwieszczenie Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów o tym że zaprowadzona będzie opłata poboru myta drogowego, między
innymi na Trakcie Poznańskim w Ołtarzewie. Informacje dotyczące poboru myta pojawiły się jeszcze w 1822
i 1825 roku w „Gazecie Korespondenta Warszawskiego
i Zagranicznego” oraz w „Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego”. Stacja pocztowa
w Ołtarzewie pełniła głównie funkcję stacji
przeprzęgowej - poczhalterii (przystanek
gdzie zatrzymywały się dawniej dyliżanse),
ale dodatkowo, do jej zadań należał również pobór myta drogowego na trakcie Kaliskim. (Myto drogowe możemy porównać
do dzisiejszych winiet drogowych). Cały
dochód z jego poboru był przeznaczany na
rozbudowę sieci traktów w Królestwie Polskim. Na stronie GDDKiA, w zakładce o historii możemy przeczytać: „Wprowadzono myta na drogach z obowiązkiem dla
strażników je pobierających zachowania
grzeczności, podchodzenia do pojazdów oraz kwitowania pobranych opłat
za używanie dróg bitych. Myta były
Wycinek z „Planu okolic Warszawy” z 1829 roku, wydanego przez Kwatermistrzostwo
Generalne Wojska Polskiego, na którym oznaczono budynek stacji pocztowej.
dzierżawione a dzierżawców wyłaniano
na podstawie przetargów. Odcinki były
Kiedy pierwszy raz przeczytałem ten fragment, nie średnio 2 milowe, zaczynające się i kończące szlabaprzypuszczałem że kilka lat później natrafię na materiały nami przy zabudowaniach miejscowości”.
historyczne, które obfitują w tyle szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania Stacji Pocztowej Ołtarzew, bo tak się
wtedy oficjalnie nazywała. W wyniku moich
poszukiwań udało mi się odnaleźć ponad
trzydzieści zapisów z lat 1820-1850.
Tylko czy faktycznie Napoleon Bonaparte mógł gościć na stacji w Ołtarzewie?
Z mojej analizy opartej na odnalezionych
materiałach, wynika jednoznacznie że na
stacji pocztowej nie był, bo w czasie jego wizyt w Warszawie owej stacji jeszcze nie było.
Napoleon trzykrotnie odwiedzał Warszawę, w latach 1806, 1807 i 1812. Natomiast
pierwsza wzmianka na jaką natrafiłem odnośnie stacji pocztowej Ołtarzew, pochodzi
z roku 1820. W „Gazecie Korespondenta
Warszawskiego i Zagranicznego”, zamiesz- Wycinek ze zdjęcia lotniczego z roku 1976.
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dały pewną zakontraktowaną ilość, ale niewystarczającą
przy tym rodzaju usługi. Stąd też, występowała potrzeba
wypożyczania koni od prywatnych właścicieli. To wszystko później było rozliczane, kto, ile i za jaką sumę wypożyczył swój inwentarz i podawane do oficjalnej wiadomości
w dziennikach urzędowych.
Bardzo ciekawy wpis znajduje się w „Gazecie Co-

Przykładowe ogłoszenia zamieszczane XIX wiecznej prasie.

dziennej” z roku 1841, jest tam wzmianka o kilku obywatelach, którzy wykazali szczególną pomoc przy organizacji przejazdów ważnych osobistości. Między innymi
wymieniony został dziedzic wsi Ołtarzew, niejaki Pan W.
Jan Chrzanowski, który przygotował godne przyjęcie
„Jego C. Kr Mości” w domu pocztowym w Ołtarzewie.
Jeszcze odnośnie przejazdów ówczesnych dostojników,
to w „Dzienniku Urzędowym Gubernii Warszawskiej”
z 1849 roku, jest wzmianka dotycząca koni,
które były wykorzystane przy podróży Jej Cesarskiej Wysokości Księżny Heleny Pawłowny
– wielkiej księżnej Rosji. Oczywistym jest fakt,
że takich przejazdów ważnych dostojników
pewnie było więcej, ja przytaczam tylko te na
które natrafiłem w źródłach.
W sierpniu 1849 roku w „Gazecie Rządowej Królestwa Polskiego” pojawia się ogłoszenie o publicznej licytacji posiadłości zniesionej
stacji pocztowej w Ołtarzewie. Takich ogłoszeń
na przestrzeni od sierpnia 1849 do czerwca
1850 roku znalazłem pięć. Czy rok 1850 był
końcem działalności Ołtarzewskiej poczty?
Trudno jednoznacznie stwierdzić, po roku 1850
nie natrafiłem już na żadne wzmianki odnośnie
poczty w prasie. Na mapie sieci pocztowej Królestwa Polskiego z roku 1860, Ołtarzew jeszcze
widnieje. Czy był to błąd autora, czy faktycznie
jeszcze owa stacja funkcjonowała? Pewne jest
to, że w roku 1885 poczty na mapie już nie oznaczono,
co dobitnie potwierdza, że gdzieś między rokiem 1860
a 1885 nastąpił kres jej działalności. Można jeszcze snuć
przypuszczenia, że poczta została zlikwidowana po upadku Powstania Styczniowego. Właśnie wtedy, rząd rosyjski
odebrał Poczcie Polskiej autonomię i podporządkował ją
pod swoje zwierzchnictwo.
Temat uważam za otwarty i kontynuuję dalsze poszukiwania. Na zakończenie jeszcze krótki apel, może ktoś z Państwa ma w swoim albumie zdjęcie, na którym przypadkiem
uwieczniono stację pocztową? Jeżeli tak, to bardzo proszę
o kontakt przez e-mail: oph.kontakt@gmail.com.
Zapraszam również do odwiedzenia mojej strony: https://ozarowskiportalhistoryczny.pl/, tam nieco więcej
o samej poczcie i nie tylko.

czono ogłoszenia o sprzedaży koniczyny i akacji, przy
stacji pocztowej na trakcie Kaliskim w Ołtarzewie. W latach 1832-1846, wielokrotnie przewija się temat reperacji
stacji pocztowej. Zawiadomienia o przetargu na remonty zamieszczano w „Dzienniku Powszechnym”, „Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego”, „Dzienniku

Przykładowe ogłoszenia zamieszczane XIX wiecznej prasie.

Urzędowym Guberni Mazowieckiej” oraz w „Gazecie Rządowej Królestwa Polskiego”. Są to bez wątpienia bardzo ciekawe ogłoszenia, z których możemy dowiedzieć
się jakie prace miały być wykonane przy stacji pocztowej. Oparkanienie podwórza i ogrodu, wybrukowanie
podwórza i zajazdu, wystawienie dwóch mostów zjazdowych i wyreperowanie studni, takie prace były wymieniane w tych ogłoszeniach. Było też zawiadomienie
o potrzebie wykonania ekspertyzy dotyczącej remontu
budynku stacji. W oryginalnym brzmieniu: „entrepryzę
reparacyi zabudowań pocztowych w Ołtarzewie”.
W 1836 roku w „Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego” podano informację o tym kto i w jakiej
ilości dostarczał konie na stację pocztową. Była to normalna praktyka stosowana na wszystkich stacjach, konie
były potrzebne do tego, aby świadczyć usługi przewozowe. W szczególności, transport specjalny jakim był przewóz „dostojników”, wymagał niekiedy dużych nakładów
siły pociągowej w postaci koni. Stacje pocztowe posia-

historia

Z zachowanych materiałów można jeszcze wyczytać
o tym, iż stacja w Ołtarzewie zajmowała się handlem.
Jak długo i na jaką skalę, ciężko określić. Jako przykład,
w „Gazecie Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” z 1823 podano informację, iż na stacji w Ołtarzewie odbędzie się licytacja bydła rządowego. W „Kurjerze
Warszawskim” z roku 1829 i 1830, w kolejności zamiesz-

Pozdrawiam serdecznie
Marcin Soduł
Ożarowski Portal Historyczny
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Akwarele i JAZZ w uśmiechu
W minioną niedzielę tj. 24 października mieszkańcy
gminy mieli możliwość wzięcia udziału w wernisażu wystawy malarstwa Jarosława Filipka pt. „PEJZAŻ POLSKI”.
Jest to cykl akwareli przedstawiający krajobrazy polskie

tra Pawęski - duetu wykonującego standardy jazzowe,
klasyki ery swingu i bepopu oraz współczesnych kompozycji. Artur Kuran jest absolwentem Akademii Muzycznej
w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

w różnych porach roku oraz Puszczę Kampinoską, gdzie
artysta mieszka i pracuje. Obrazy przedstawiają różnorodne krajobrazy: wydmy, mokradła, łąki, rozlewiska
i strumienie, wielkie dęby.
Jarosław Filipek studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej oraz na University of Detroit w USA. Malarstwo studiował na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Franciszka Maśluszczaka, Andrzeja
Bieńkowskiego oraz Jacka Sempolińskiego.
Wernisaż uświetnił występ Artura Kurana oraz Pio-

Najbardziej odnajduje się w balladach swingowych oraz
bossa novie. Piotr Pawęska jest basistą, muzykiem sesyjnym związanym ze sceną pop/rock, który w wolnym czasie chętnie sięga do jazzowych korzeni.
Zapraszamy do Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie
Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165. Wystawa potrwa
do 28 listopada 2021r.
Katarzyna Cyniak-Górnecka
Dom Kultury „Uśmiech”
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dla mieszkańców

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań
w 2021 roku (12-24 listopada 2021)
Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości
danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
2021. Jego wyniki umożliwiają również
udoskonalanie przyszłych spisów i badań
reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak
w samym Spisie Powszechnym.
Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100
000 mieszkań, które zostały spisane w
NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako
pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie
zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).
Z osobami, które zostały wylosowane do udziału w badaniu, skontaktuje się telefonicznie ankieter statystyczny,
dzwoniąc z numeru: 22 828 88 88. Ankieter pytać będzie
m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o
poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną, własność mieszkania.
Badanie kontrolne zajmie około 10 minut.
Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na

stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Przypominamy,
że ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN,
majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl .
Pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają
prawnej ochronie i objęte tajemnicą statystyczną. Podobnie jak w przypadku Spisu Powszechnego, udział w
badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27
Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

„Jak pan może,
Panie pomidorze”
6 października w Przedszkolu Publicznym nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Ożarowskiej oraz przy ulicy
Mickiewicza odbyło się Święto Pomidora.
Przedszkolna kuchnia zatroszczyła się o menu
z pomidorami w roli głównej. Sale, korytarze mieniły się różnymi odcieniami czerwieni. Dlaczego
tylko czerwieni? Bo Polacy spożywają najwięcej
czerwonych pomidorów, ale są również żółte, pomarańczowe, różowe, zielone, a nawet fioletowe.
O czym dzieci dowiedziały się podczas zajęć dydaktycznych oraz z pomidorowej wystawy, którą
w holu przedszkola przygotował lokalny przedsiębiorca.
Święto Pomidora cieszyło się ogromną popularnością wśród przedszkolaków. To pierwsze takie
wydarzenie w tym roku szkolnym, przed dziećmi
jeszcze Święto Dyni oraz Święto Marchewki.

Katarzyna Michrowska
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Kolejna Noc Bibliotek
już za nami. Tym razem
w akcji udział wzięło
1300 bibliotek, w tym
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim (wraz z Filiami),
która uczestniczyła już
po raz szósty.

VII Ogólnopolska
Noc Bibliotek
- Czytanie wzmacnia
Za pomocą książek i czytania wzmacnialiśmy mięśnie,
słownictwo, wyobraźnię, współpracę oraz apetyt (także
na kolejne książki). Po uroczystej inauguracji, podczas
której wszyscy dorośli przeczytali dzieciom wiersz Joanny
Mueller „Co to za tuba, co to za wzmacniacz?”, zaproponowaliśmy uczestnikom proste ćwiczenia na rozgrzewkę.
Podczas nich wykorzystaliśmy książki jako przyrządy gimnastyczne. Następnie pokonaliśmy sztafetę z książkami,
tor przeszkód z równoważnią, laserową pajęczynę oraz
labirynt między bibliotecznymi regałami, a także przepłynęliśmy rzekę – oczywiście z… książek. Wspólnymi siłami,
za pomocą sznurkowego dźwigu, przenieśliśmy również
w wyznaczone miejsca kilka bardzo ciężkich tomów.
Po wzmocnieniu mięśni, przystąpiliśmy do wzmac-

niania słownictwa. Aby osiągnąć cel, rozwiązywaliśmy
niełatwe kalambury Małgorzaty Strzałkowskiej z książki
„Ukryte słowa”. Wyobraźnię, apetyt, a także trochę wiedzę
o zdrowej i niezdrowej żywności wzmocniliśmy dzięki
kryminałowi dietetycznemu Moniki Oworuszko „Walenty
i spółka”. Po przeczytaniu jego fragmentów, w grupach
mieszanych (dzieci, dorośli i wolontariusze), przygotowaliśmy mega-plakaty „Poszukiwany/Poszukiwana”, na
których pojawili się bohaterowie książki oraz hasła reklamujące różne produkty, np. „Cukier krzepi, choć się lepi!”.
Przy kolejnym wzmacnianiu, tym razem współpracy, paradoksalnie pojawił się element rywalizacji. W dwóch zespołach – dzieci kontra dorośli – budowaliśmy najwyższą
na świecie górę z książek, tak jak jeżyk z bajki Rocio Bonilli. Zawody wygrały dzieci, ale razem udowodniliśmy, że wcale nie trzeba mieć skrzydeł, aby wysoko latać. Do rozwijania wyobraźni i mądrości
wystarczy mieć wspaniałe książki.
Na zakończenie każdy z uczestników wykonał
Koszyczek Wzmacniający, do którego następnie
zapakował wszystko to, co może być przydatne:
owoce, warzywa, słodycze, a nawet zakładki do
książek. Dla najbardziej wytrwałych, późną nocą
rozpoczęliśmy projekcję filmu „Połykacze książek”, ekranizacji opowiadania Andrzeja Maleszki.
Wszyscy uczestnicy Nocy dostali od nas „wejściówki” do kina na kanapie (wraz z dyplomami,
zakładkami, odblaskami i smyczkami), czyli kody
dostępu do filmu towarzyszącemu tegorocznej
Nocy Bibliotek – „Operacja: człowiek w czerni”.
W Filii nr 1 w Józefowie przewodniczką po tegorocznym haśle Nocy Bibliotek – „Czytanie wzmacInformator Ożarowski 10/121 2021
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nia” była Pippi Pończoszanka. Czytaliśmy na głos fragmenty jej przygód,
aż w pewnym momencie okazało się,
że Pippi zostawiła w bibliotece dla
nas list z prośbą o pomoc. Z zapałem
i latarkami w rękach przystąpiliśmy
do poszukiwań jej zguby, którą okazała się … ODWAGA! To dało nam
pretekst do zastanowienia się, czym
tak naprawdę jest odwaga, a także
kiedy oraz komu jest ona szczególnie
potrzebna. O odwadze mówił również nasz gość specjalny – ratownik
medyczny, który zrobił nam przyspieszony kurs robienia opatrunków. Po
krótkiej przerwie i wzmacniającym
poczęstunku przyszedł czas na kolejne atrakcje. Biorąc przykład z Pippi,
która uwielbia rozwiązywać zagadki,
graliśmy w koło fortuny z zadaniami, przy których było
dużo śmiechu. Na koniec, zainspirowani licznymi podróżami Pippi (i pewnym zwyczajem z Gwatemali) zrobiliśmy
dodające odwagi „laleczki na zmartwienia”. Wystarczy
włożyć je na noc pod poduszkę, by rano nasze troski były
o wiele mniejsze. W Filii nr 2 w Święcicach także odwiedzili nas goście specjalni: kochana przez dzieci nauczy-

cielka Pani Jolanta Kasztelan oraz harcerze z 19. Drużyny
„Żywioły” z drużynową Hanią Wąsowską. Inspirując się
książką „Po ciemku”, rozmawialiśmy o nocy jako o porze
snu i wypoczynku, ale też zabawy, czuwania, a dla niektórych ciężkiej, odpowiedzialnej pracy. Bawiąc się w kalambury, odgadywaliśmy profesje, w których konieczna
jest praca nocą. Odgadywaliśmy też nazwy gatunków
zwierząt aktywnych po zmroku, techniką origami wykonaliśmy podobizny „nocnych łowców” – sów.
W nawiązaniu do hasła tegorocznej Nocy
Bibliotek – „Czytanie wzmacnia”, uznaliśmy,
że świetnym jego przykładem jest książka
FILMY
A. Lindgren pt. „Dzieci z Bullerbyn”. Czytanie
tej lektury rzeczywiście bardzo wzmacnia
WARSZTATY
wyobraźnię, kreatywność, wiedzę, a przede
wszystkim dobry humor. Po wzmacniającym,
Zapraszamy do
integrującym poczęstunku, stery spotkania
DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI
przejęli harcerze. Zaprosili wszystkich do
zapisów
kręgu wokół zapalonego lampionu i rozpona zajęcia
częli gawędę… A potem poprowadzili rozw Bibliotece CZYTANIE NA DYWANIE
grzewkę ruchową, grę na spostrzegawczość
z wykorzystaniem księgozbioru oraz naukę
Publicznej
piosenki harcerskiej. Spotkanie zakończyli
w Ożarowie
LEKCJE BIBLIOTECZNE przekazaniem w kręgu „iskry przyjaźni”.
Każda z Nocy w Bibliotece Publicznej
przy
w Ożarowie Mazowieckim i Filiach była inna.
ul. Szkolnej 2
Wspólne było to, że wszyscy dobrze się tam
KLUBIK
DRUKU
3D
bawili i wzmocnili poprzez czytanie nie tylko
ga!
a
mięśnie, ale i przyjaźń z biblioteką oraz książUw
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!
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i strażakom z OSP Święcice za stworzenie bezLic
WIĘCEJ NA WWW BIBLIOTEKI piecznych warunków przebiegu lokalnego
wydarzenia.
Szczegółowy terminarz zajęć podamy
po zebraniu grup
Ewa Pawlak
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim
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„Tomasz Zimoch
- fenomen”
w Bibliotece Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim

8 września odbyło się spotkanie z Tomaszem Zimochem
– komentatorem sportowym, politykiem, sprawozdawcą 15.
Igrzysk Olimpijskich, zdobywcą „Złotego Mikrofonu” – „za
wiedzę i emocje, które pozwalają zobaczyć w radiu świat
sportu”, gwiazdą telewizyjną („Taniec z Gwiazdami”), człowiekiem, który dzięki swoim nietuzinkowym komentarzom łączy
pokolenia.
Rozmowę, jak należało się spodziewać, zdominował sport,
a przede wszystkim opowieści o chwilach największych sukcesów
polskich sportowców – głównie piłkarzy i skoczków narciarskich.
Wróciliśmy we wspomnieniach do najdalszych skoków Adama Małysza, zwycięstw piłkarzy Widzewa Łódź, a także chwil
triumfu Zbigniewa Bońka. Dzięki barwnym opowieściom, poczuliśmy także gorycz porażki, która zawsze towarzyszy
sportowej rywalizacji.
Nie obyło się bez „trofeów” z imprez sportowych. Na spotkanie Pan Tomasz przyniósł
m.in. przemalowany but Zbigniewa Bońka
ze skamieniałą trawą z Estadio Jalisco w Meksyku, rękawicę hokeisty z igrzysk zimowych
w Albertville, a także tablicę z odległością ze
skoczni w Trondheim - pamiętny skok Adama Małysza 138,5 m w Pucharze Świata. Przy
okazji tego ostatniego gadżetu, mieliśmy też
krótką, ale jakże wspaniałą ucztę dla ucha
(i ducha). Jeszcze raz słuchając sławnego komentarza, mogliśmy znów usiąść na belce
z naszym Mistrzem i pofrunąć w rekordowym skoku.
Z barwnych opowieści ze świata sportu
płynnie przenieśliśmy się do świata polityki. Pan Tomasz, jako poseł na Sejm IX kadencji, z ław sejmowych przygląda się
aktualnej scenie politycznej, jednocześnie aktywnie działając na rzecz kultury. Wspomaga, głównie przekazując książki,
Bibliotekę Publiczną w Ustrzykach Dolnych, do której trafiły także dary z biblioteki w Ożarowie Mazowieckim.
Na zakończenie spotkania przyszedł czas na autografy i wspólne zdjęcia z Panem Tomaszem. Spotkanie prowadził
sympatyk Biblioteki i sportu, mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego - Łukasz Klimkiewicz.
Ewa Krupa
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Subskrybuj powiadomienia WEB-PUSH
ze strony Gminy Ożarów Mazowiecki
	Zachęcamy do subskrybowania powiadomień z serwisu Gminy Ożarów Mazowiecki.
Drogą WEB-PUSH będziemy przesyłali powiadomienia o opublikowaniu ważnych artykułów.
Do odebrania powiadomienia
wystarczy uruchomiona
przeglądarka (może być w tle).
	Aby zrezygnować
z powiadomień wystarczy
odwołać zgodę w opcjach
przeglądarki
–> Prywatność i bezpieczeństwo –>
Uprawnienia.
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Kalendarium DOMU kultury „Uśmiech”
- LISTOPAD
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165
▶▶ 7 listopada (niedziela) – godz. 16:00 zapraszamy
na wieczorek taneczny dla seniorów. Wstęp 20 zł /os.!
▶▶ 13 listopada (sobota) zapraszamy dzieci (w dwóch
kategoriach wiekowych) na warsztaty twórcze: „Nastrojowe lampiony”.
Szczegóły i zapisy na stronie: strefazajęc.pl
▶▶ 21 listopada (niedziela) – godz. 16:00 serdecznie
zapraszamy na koncert „Wieczór pieśni wędrowców”
w wykonaniu Jacka Kadisa. Program poetycko – turystyczny złożony z pieśni i piosenek, których motywem
jest szeroko rozumiane wędrowanie, zarówno w sensie
turystycznym, jak i egzystencjalnym. Usłyszymy piosenki z repertuaru klasyków gatunku: Wolnej Grupy Bukowina, Grupy Bez Jacka, Starego Dobrego Małżeństwa,
przeplatane autorskimi utworami oraz innymi, popularnymi piosenkami z turystycznych szlaków. Będą też
wiersze Edwarda Stachury do muzyki autorstwa Jacka
Kadisa. Najważniejszym osiągnięciem artysty jest powołanie i utrzymywanie przy życiu Cyklicznych Spotkań
z Twórczością Bardów BARDOGRAJKA.
▶▶ 27 listopada (sobota) – godz.: 13:00-15:00 Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat na warsztaty kulinarne „Wesołe frytki”.
Szczegóły i zapisy na stronie: strefazajęc.pl
▶▶ 28 listopada (niedziela) – godz.: 15:00 zapraszamy
dzieci na spektakl CZARNE I BIAŁE w wykonaniu aktorów z Teatru pod Orzełkiem. Poetycki spektakl dla dzieci
utrzymany w stylu „Kabaretu Starszych Panów”. Poeta
Pan Czarny i Malarka Pani Biała tworzą książkę o czarno-białym miasteczku. Widzowie biorą udział w przygodach Czarnego i Białego Kota, Białego Niedźwiedzia,
Fotografa, Sroki Kłamczuchy, Białego Kruka, Rodziny
Tralalińskich, obserwują czarno-białe zjawiska z otaczającej rzeczywistości. Poznają perypetie mieszkańców
miasteczka bawiąc się klasyką poezji dziecięcej. Atrakcją
spektaklu są płaskie lalki przypominające figury wycięte
z kart książki. Muzykę do spektaklu stworzyła Agnieszka
Glińska.
Centrum Inicjatyw Społecznych
ul. Poznańska 292
Zapraszamy wszystkich do Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” (ul. Poznańska 292) na zajęcia
cykliczne o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym
i profilaktycznym. Można między innymi: dołączyć do
Strefy Malucha lub Klubu Gier Bitewnych; nauczyć się
gry w brydża; doskonalić pamięć z seniorami w ramach
Fitnessu Mózgu lub spełniać się twórczo w ramach zajęć „Rękodzieło”. Jeżeli masz swoje pomysły i inicjaty22
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wy, skontaktuj się z nami: cisprzyparku@gmail.com lub
(22) 292 61 61.
Ponadto od poniedziałku do piątku w godz.
14:00- 17:00 wyrabiamy spersonalizowaną Warszawską
Kartę Miejską (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców
gminy Ożarów Mazowiecki. Szczegółowe informacje
na stronie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ 5 listopada, godz. 18:00 Zygmunt Walkowski
„FOTOGRAFIA JAKO DOKUMENT HISTORYCZNY”.
serdecznie zapraszamy na spotkanie z Zygmuntem Walkowskim, specjalistą interpretacji archiwalnych zdjęć
z okresu okupacji niemieckiej i Powstania Warszawskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć lotniczych.
Dowiemy się, jakie informacje można odczytać ze zdjęć.
Prelegent - na wybranych przykładach - przedstawi proces odczytywania informacji zarejestrowanych na zdjęciu, także tych pozornie ukrytych, niewidocznych na
pierwszy rzut oka.
Opowie o analizie zdjęć fotograficznych, sposobach
określania czasu i daty wykonania zdjęcia oraz sposobach ustalania lokalizacji obiektów na podstawie zdjęć
lotniczych.
▶▶ 20 listopada odbędzie się spotkanie Klubu Gier Bitewnych. Więcej informacji: go@maciejrozalski.eu
FiliA Domu Kultury Uśmiech
w Broniszach
▶▶ 21 listopada (niedziela) - godz. 15:00 zapraszamy
na „Andrzejki” dla dzieci. W programie: zabawy, konkursy i wróżby, które poprowadzą aktorzy z Teatru Jumaja. Motyw przewodni: PIRACI. Wstęp wolny. Ograniczenia: 1 dziecko + 1 opiekun (rodzic).
▶▶ 27 listopada (sobota) - godz. 16:00 „Zabawa andrzejkowa” dla seniorów. Bawimy się przy muzyce na
żywo. Zapraszamy osoby zrzeszone oraz sympatyków
Związku Rencistów i Emerytów Koło nr 9
FiliA Domu Kultury Uśmiech
w JÓZEFOWIE
▶▶ 7 listopad - niedziela, godz. 11:30 Teatr Wariacja
zaprezentuje przedstawienie dla dzieci pt.: „Ziuk Piłsudski”. Jest to niezwykła opowieść o życiu Józefa Piłsudskiego, o jego dzieciństwie i młodości, historia pełna
anegdot, których nie znajdziemy w podręczniku do historii. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. Wydarzenie odbywa się w reżimie sanitarnym.
▶▶ 21 listopad – niedziela, godz. 11:00 zapraszamy
na pokaz Iluzjonisty Roba Fleminga. Show dla dzieci
i dorosłych. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.
Wydarzenia odbywają się w reżimie sanitarnym.

Oświata
wykonywania naczyń, wypalania i zdobienia, na koniec
każdy z uczestników wycieczki mógł samodzielnie wykonać ozdobę z gliny.
▶▶ 8 października – przedszkolaki z Józefowa wybrały
się na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dzieci miały możliwość m.in. zobaczyć jak wygląda
świat oczami węża albo ryby, co robi pszczoła w ulu, jak
zbudować tamę wodną. Przedszkolaki w wydzielonej
przestrzeni eksperymentowały, bawiły się kierowane naturalną ciekawością, a przy okazji uczyły się przez działanie i towarzyszące emocje. Tu musisz dotykać, wspinać
się, burzyć i układać, a przede wszystkim – świetnie się
bawić.
▶▶ 12 października – pięciolatki z Przedszkola Publicznego Nr 1 obejrzały koncert Zespołu Pieśni i Tańca
Mazowsze w ich siedzibie. Dzieci wzięły udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez tancerzy Mazowsza oraz zwiedziły muzeum interaktywne zespołu.
▶▶ 12-13 października – 160 uczniów klas pierwszych
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
uczestniczyło w uroczystości ślubowania.
▶▶ 14 października – dzieci z Przedszkola Publicznego
nr 2 „Magiczny Ogród” spotkały się ze strażnikami miejskimi z Ożarowa Mazowieckiego biorąc udział w pogadance „Uczucia i emocje”. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z umiejętnością rozpoznawania i nazywania
doświadczanych emocji oraz sposobami radzenia sobie
z nimi.
▶▶ 434 uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Ożarowie Mazowieckim przystąpiło do projektu współfinansowanego z funduszy europejskich „Naukowy zawrót głowy”. Działania realizowane w ramach projektu
obejmują prowadzenie zajęć szachowych, matematyczno-przyrodniczych, informatycznych oraz warsztatów laboratoryjnych dotyczących zagadnień z zakresu biologii,
ochrony środowiska, chemii i fizyki.

z pracy
burmistrza

▶▶ 21 września – Przedszkole Publiczne w Józefowie
odwiedził teatr „Koliber” z przedstawieniem pt. „Królowa
Jarzynowa”. Przedstawienie dotyczyło zasad zdrowego
odżywiania, dzieci aktywnie brały w nim udział, miały na
sobie warzywne czapki i tańczyły do piosenki promującej
zdrowy tryb życia.
▶▶ 23 września - dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1
w Ożarowie Mazowieckim były na wycieczce w gospodarstwie agroturystycznym w Konstantynowie zobaczyć
prawdziwą jesień. Dzieci zbierały ziemniaki, robiły jesienny zielnik, odwiedziły zagrodę ze zwierzętami oraz spacerowały po sadzie.
▶▶ 27 września – dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2
„Magiczny Ogród” w Ożarowie Mazowieckim w trakcie
wycieczki „Poznajemy naszą małą ojczyznę – Ożarów Mazowiecki” odwiedziły miejsca związane z historią naszego miasta oraz zapaliły znicze na Cmentarzu Wojennym
w Ołtarzewie.
▶▶ 28 września – przedszkole w Józefowie obchodziło
„Dzień Ziemniaka”, z tej okazji każdy przedszkolak był
ubrany na brązowo i przyniósł z domu wspomniane warzywo. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób ziemniaki
pojawiły się w Polsce, poznały ciekawostki na temat tego
warzywa, wykonały również prace plastyczne, a starsze
przedszkolaki samodzielnie zrobiły sałatkę ziemniaczaną.
▶▶ 29 września – w ramach cyklu zajęć „Cztery żywioły”
dzieci z Przedszkola Nr 2 „Magiczny Ogród” obchodziły
Dzień ognia. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach badawczych, poznały właściwości ognia i zagrożenia związane z jego używaniem. Dzieci spotkały się ze strażakami
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim,
którzy opowiedzieli o swojej pracy i zapoznali z wyposażeniem wozu strażackiego.
▶▶ 6 października – dzieci z przedszkola w Józefowie
zwiedziły warsztat garncarski rodziny Konopczyńskich
w Bolimowie. Dzieci poznały pracę garncarza, sposób

Kultura
Dom Kultury ,,Uśmiech”
w ożarowie mazowieckim

▶▶ 9 października zorganizowaliśmy warsztaty twórcze
dla najmłodszych pt.: „Martwa natura z dynią”

▶▶ 19 września odbył się wernisaż malarstwa Katarzyny
Bukowskiej oraz recital Kuby Michalskiego
▶▶ 19 września Chór Kameralny Ab Imo Pectore wystąpił w Lesznie w ramach III Festiwalu Lesznowskiej Jesieni
Muzycznej
▶▶ 25 września Zespół Ludowy „Ożarowiacy” wystąpił
w Amfiteatrze Bemowo podczas koncertu:„Lazurki i Przyjaciele”
▶▶ 2 października zorganizowaliśmy warsztaty twórcze
dla dzieci pt.: „Jesienne stroiki”
▶▶ 3 października zaprosiliśmy dzieci na spektakl interaktywny „Burza mózgów” w wykonaniu Teatru Bajaderka
▶▶ 3 października odbył się koncert Chóru Ab Imo Pectore z okazji 77 rocznicy zakończenia działań wojennych
Powstania Warszawskiego (Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego Archidiecezji Warszawskiej w Ożarowie Mazowieckim)

Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
w Ożarowie Mazowieckim
Od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-17:00 wyrabiana była spersonalizowana Warszawska Karta Miejska
(Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów
Mazowiecki.
▶▶ 5 października rozpoczął się cykl spotkań dla pań
„Świadoma Ja”
▶▶ 7 października odbyło się spotkanie z Tomaszem
Zimochem współorganizowane z Biblioteką Publiczną
w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ 15 października zaprosiliśmy razem z Ożarowskim
Uniwersytetem Trzeciego Wieku na wykład pt.: „Gościnna
Gruzja”
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z pracy
rady miejskiej

Zamówienia publiczne
Podpisano umowy:

Rozstrzygnięto postępowanie na:

▶▶ z wykonawcą: REMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Umiastowie
przy ul. Umiastowskiej 74 wraz z zagospodarowaniem
terenu dz. Nr ew. 60 i 61/2, obręb 0023. jedn. ew. 143206_
Umiastów - za cenę ofertową brutto: 19.690.000,00 zł
▶▶ z wykonawcą: CENTRUM BRUK Rafał Ratyński z siedzibą w Pruszkowie na modernizację nawierzchni dróg
gminnych, chodników oraz parkingu na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki:
•• Cz. A ul. Kilińskiego w zakresie wykonania chodnika,
•• Cz. B ul. Sikorskiego (łącznik do ul. Wybickiego
i część działki 316 obręb 005),
•• Cz. C ul. Zamkowej,
•• Cz. D parkingu przy placu zabaw na osiedlu Ołtarzew,
•• Cz. E ul. Sochaczewskiej w zakresie wykonania
chodnika,
•• za cenę ofertową brutto na część A: 163.337,42 zł
•• za cenę ofertową brutto na część B: 121.681,11 zł
•• za cenę ofertową brutto na część C: 282.666,64 zł
•• za cenę ofertową brutto na część D: 253.430,48 zł
•• za cenę ofertową brutto na część E: 87.706,52 zł
▶▶ z wykonawcą: Dombruk Tomasz Bończak Spółka Jawna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na rozbudowę
drogi gminnej ulicy W. Szczypy w Duchnicach - za cenę
ofertową brutto: 922.869,00 zł

▶▶ Modernizację nawierzchni dróg gminnych:
•• Cz. A. ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Sławęcińskiej
do ul. Wojska Polskiego,
•• Cz. B. ul. Wietrznej,
•• Cz. C. ul. Pruszkowskiej odcinek 300m od ul. Nowowiejskiej,
•• Cz. D. ul. Królowej Marysieńki,
•• Cz. E. ul. Biedronki,
•• Cz. F. ul. Bolesława Chrobrego,
•• Cz. G. ul. Sochaczewskiej
Ogłoszono-wszczęto postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na:
▶▶ powtórzenie podobnych usług
do umowy
Nr RZP.272.39.35.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., polegających na dowozie dzieci niepełnosprawnych z terenu
Gminy Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 2021/2022
w celu realizacji obowiązku nauki na trasach:
•• Gmina Ożarów Mazowiecki - Łomianki - 1 dziecko
•• Gmina Ożarów Mazowiecki - Warszawa - 2 dzieci
•• Gmina Ożarów Mazowiecki - Leszno - 1 dziecko
▶▶ odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2021/2022

Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniach 20 - 21 października 2021 r.
▶▶ Uchwała Nr XLIV/399/21 z 20.10.2021 r. o zmianie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XLIV/400/21 z 20.10.2021 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
▶▶ Uchwała Nr XLIV/401/21 z 21.10.2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

DAM PRACĘ
„Firma Probet
zatrudni
sprzątaczkę
oraz pracownika
gospodarczego
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zapewniamy dojazd do
pracy oraz godne wynagrodzenie.
Szczegóły pod nr telefonu
22 798912400.”
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Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice - Ołtarzew - część I i IV.
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).

Pani domu

Sezon na dynię

Jesień to smak dojrzałych jabłek, śliwek, ale też potrawy z dyni. Takie chcemy
Państwu dzisiaj zaproponować. Dynia staje się coraz modniejsza w kulinarnych
trendach, szczególnie zupy z dyni. Może być przygotowywana zarówno na słodko,
jak i wytrawnie.
Smak dyni doskonale komponuje się ze smakiem cytrusów - cytryn i pomarańczy, a także korzennymi i pikantnymi przyprawami - chili, cynamonem, pieprzem,
kardamonem, goździkami i imbirem.
Kopytka z dyni można przygotować w całości z dyni hokkaido i mąki, bez dodatku ziemniaków, ale można zrobić
też pół na pół (dynia i ziemniaki).

kącik kulinarny

Z przepiśnika pana domu

Składniki:
▶▶ 300 g puree z dyni
▶▶ 600 g ziemniaków (500 g po obraniu i ugotowaniu)
▶▶ 1 jajko
▶▶ 250 g mąki pszennej + do podsypywania
▶▶ 1/2 płaskiej łyżeczki kurkumy lub curry
▶▶ szczypta gałki muszkatołowej
▶▶ 1/2 łyżeczki soli
▶▶ pieprz do smaku
Sposób wykonania:
Do przygotowania kopytek będą potrzebne ugotowane ziemniaki i upieczona dynia. Ziemniaki można ugotować wcześniej i przepuścić przez praskę bezpośrednio
przed przygotowaniem kopytek.
Jeśli chodzi o dynię to najlepiej użyć odmiany hokkaido
- (pokroić na kawałki, położyć na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Lekko skropić oliwą. Piec przez ok. 2530 minut (temp. 185 stopni). Po przestudzeniu dynię obrać
i zblendować.
Ziemniaki przekładamy do miski i dodajemy mąkę
pszenną, jajko, zimne puree z dyni, 1/2 płaskiej łyżeczki
kurkumy, szczyptę gałki muszkatołowej oraz szczyptę soli
(około 1/2 łyżeczki) i odrobinkę najlepiej świeżo zmielonego pieprzu.
Szybko zagnieść ręcznie gładkie ciasto (gdyby było
bardzo klejące, co zależy głównie od odmiany ziemniaków
i tego czy są np. wodniste, wtedy dosypać odrobinę więcej
mąki, ale nie za dużo, bo kopytka będą twarde po ugotowaniu).
W garnku gotujemy wodę, lekko solimy i zaczynamy formować kopytka. Stolnicę lekko podsypujemy mąką.
Ciasto dzielimy na kilka części. Z każdej porcji formujemy dłońmi cienkie paski.
Kroimy każdy pasek w poprzek (na ukośne kawałki) w odległości ok. 2-3 cm. Wrzucamy na wrzącą wodę
i gotujemy kilka minut od wypłynięcia. Wyjmujemy łyżką cedzakową i hartujemy przez chwilę w zimnej wodzie.
Podajemy z masłem i podsmażoną cebulką.
Smacznego
Szanowne Czytelniczki i Czytelnicy
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego przepiśnika
i przesyłanie swoich ulubionych, sprawdzonych przepisów
na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl
Do przepisów można dołączyć komentarze,
zdjęcie autora oraz zdjęcie potrawy.
Autorów opublikowanych receptur nagrodzimy.
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Prosimy! Zostań naszym Domem Tymczasowym
	Idea domów tymczasowych polega na przygarnięciu pod swój dach kota, będącego w nagłej potrzebie
(porzuconego, urodzonego przez dziką kotkę, potrąconego przez samochód, samotnego po śmierci opiekuna, zagubionego). Bez domu tymczasowego zwierzęta te nie miałyby szans na przeżycie.
Wyrzucone na ulicę koty nie potrafią odnaleźć się w
nowej, nieznanej dla nich sytuacji. Nie potrafią zdobywać
pożywienia i walczyć o przetrwanie. Dom tymczasowy to
przejściowe miejsce, w którym kot przygotowywany jest
do adopcji.
Domy takie prowadzą wolontariusze z Fundacji Chcę
Mieć Przyszłość lub AR-KA-DO.
Ale sami nie dajemy już rady. Nasze domy są przepełnione. Potrzebujemy Waszej pomocy. Zapewniamy

karmę i żwirek, kuwety i zabawki. Chętnych prosimy o
kontakt ewakm@wp.pl, Tel. 604 666 643 (po 16)
„Tymczas” to jest dom tymczasowy,
gdzie może się schronić zbolały kot.
Gdzie go podleczą, nakarmią, oswoją,
gdzie może przebyć czas najtrudniejszy,
gdzie sprawią, że trochę mniej się boją
tchórze i te ciut odważniejsze.
„Tymczas” jest portem, przystanią, azylem,
gdzie leczy się rany i naprawia zło,
gdzie się powinno być tylko chwilę,
i gdzie się czeka na własny dom.

Marta „Majorka” Chociłowska-Juszczyk
Poniżej zdjęcia
kotek gotowych do
adopcji, tj. odrobaczonych, zaszczepionych. Oswojenia nie
wymagały, bo były to
kotki kochające człowieka od pierwszego
wejrzenia. Na ulicy
znalazły się nie wiadomo skąd.
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Szczepienia Przeciwko Covid-19
w Gminie Ożarów Mazowiecki
Zapraszamy do Powszechnego Punktu Szczepień Przeciwko Covid-19
w Samodzielnym Powszechnym Zakładzie Lecznictwa Otwartego w
Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Konopnickiej 9.

Zapisy na szczepienia:
▶▶ rejestracja przez portal pacjent.gov.pl całodobowo,
▶▶ osobiście w placówce,
▶▶ infolinia nr 989 całodobowo,
▶▶ infolinia gminna.

Zapraszamy na szczepienia również trzecią dawką!
Dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki
mających trudności z dotarciem do Punktu Szczepień, którzy:
posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie
R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne)
lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do najbliższego Punktu Szczepień,
działa dedykowana gminna infolinia tel. 607 919 929
(w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: w środy 10.00 -18.00,
w pozostałe dni 8.00 -16.00),
gdzie osoby uprawnione mogą zgłaszać potrzebę transportu.
Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 3 dni
przed wyznaczonym terminem szczepienia.

W Gminie Ożarów Mazowiecki nadal 4 na 10 osób
to osoby niezaszczepione.
Zaszczepmy się dla siebie, dla swoich dzieci i wnuków.

Sposoby ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem

Używaj środków
dezynfekujacych

MYJ Często RĘCE

NOŚ MaseczkĘ

Zachowaj DYSTANS

Zasłaniaj usta
przy kaszlu

Zaszczep się
przeciwko Covid 19

Chroń siebie i innych

