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Okładka: Nowe świąteczne iluminacje
w Ożarowie Mazowieckim (foto. P. Krupa)

		 W rankingu „Gmina dobra do życia”
serwisu samorządowego Polskiej Agencji
Prasowej gmina Ożarów Mazowiecki zajęła
pierwsze miejsce zarówno w kategorii: strefy
podmiejskie miast na prawach powiatu jak
i w ujęciu ogólnopolskim.

stawie danych publikowanych przez instytucje publiczne m. in. Główny Urząd Statystyczny.
Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich
atrakcyjność migracyjno-osadniczą, jakość oświaty na
ich terenie, dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy
zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu
demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu.
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Ożarów Mazowiecki
– najlepszym miejscem do życia

4 listopada 2021 r. podczas uroczystej gali wyróżnienie w imieniu samorządu gminnego odebrała Elżbieta
Jastrzębska-Jóźwiak - Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
Ranking został opracowany przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
(PAN).

Co decydowało o wynikach?
Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich
gmin oparto na 48 wskaźnikach, wyliczonych na pod-

W ujęciu ogólnopolskim (bez podziału na kategorie) czołówkę rankingu zdominowały gminy położone
w aglomeracji warszawskiej. 10 na 20 pierwszych gmin
w zestawieniu znajduje się w pobliżu stolicy.
Średni wynik punktowy gmin podmiejskich to 53,9, gmina Ożarów Mazowiecki uzyskała 69,08 punktów.
Honorowy patronat nad Rankingiem objął
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek
Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich
oraz Unia Metropolii Polskich.
Szczegółowe informacje:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/gmina
-dobra-do-zycia/o-rankingu

Foto: Marcin Kmieciński/PAP
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inwestycje gminne
Zbliżająca się końcówka roku to czas intensywnych prac związanych z wykonaniem zadań
inwestycyjnych zaplanowanych na bieżący rok oraz rozpoczętych i planowanych do kontynuacji w kolejnych latach.

Inwestycje drogowe
Z początkiem listopada rozpoczęła się rozbudowa
ul. Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim. W ramach
inwestycji planowana jest kompleksowa przebudowa
ulicy od skrzyżowania z ulicą Konotopską do skrzyżowania z ulicą Strażacką. Inwestycja przewiduje wykonanie
kanalizacji deszczowej wraz z systemem skrzynek rozsączających, jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni
3973 m2, chodnika o powierzchni 1177 m2, zjazdów do
posesji, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolidujących sieci i ogrodzeń. Cała rozbudowa została wyceniona
na kwotę prawie 2,7 mln zł.
Inną rozpoczętą w listopadzie inwestycją jest rozbudowa ul. Szczypy w Duchnicach na odcinku od ul. Oża-
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rowskiej do ul. Orzeszkowej. W ramach budowy
powstanie jezdnia z kostki betonowej o łącznej
powierzchni 1829,20 m2, chodnik o powierzchni 783,80 m2, zjazdy do posesji, kanalizacja
deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Roboty
zostały przez wykonawcę wycenione na ponad
900 tys. zł.
Trwają intensywne prace związane
z wykonaniem modernizacji dróg gminnych.
W ostatnim czasie nowe nakładki asfaltowe powstały na ulicach Mokrej, Pruszkowskiej, Wietrznej, Chrobrego, Królowej Marysieńki i Wąskiej.
Zakończono również prace związane z modernizacją ul. Zamkowej oraz ul. Sikorskiego stanowiącej łącznik starego odcinka ulicy z ul. Wybickiego. Na obu wyremontowanych drogach
powstała nawierzchnia jezdni z plyt ażurowych
oraz chodniki dla pieszych z kostki betonowej. Łączna powierzchnia wyremontowanych
dróg wynosi ok. 8 365 m2. Zakończono również prace
związane z budowa chodnika wzdłuż ul. Kopytowskiej.
W następnej kolejności powstaną chodniki przy ulicach
Sochaczewskiej i Kilińskiego o łącznej powierzchni 1620
m2.

Budownictwo komunalne
W ramach poprawy gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy, rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego
w Umiastowie. Przetarg rozstrzygnięto w formule zaprojektuj i wybuduj. Plan zakłada wybudowanie 4 kondygnacyjnego budynku bez podpiwniczenia o kubaturze
ok. 8 202 m3. W budynku znajdować się będzie 46 miesz-
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kań, a wokół budynku powstanie parking oraz droga dojazdowa. Inwestycja została rozpisana na 3 lata, a koszt
budowy został wyceniony na ponad 9 mln zł.

Inwestycje oświatowe
Kolejną inwestycją w formule zaprojektuj i wybuduj jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie.
Program funkcjonalno-użytkowy zakłada rozbudowę
istniejącego budynku, umożliwiając naukę w nowoprojektowanej części, dla 400 dzieci. Powstanie 17 sal
zajęciowych, sala informatyczna, biblioteka, dwie sale
przeznaczone na świetlice, pokój nauczycielski, stołówka, kuchnia, szatnie i inne pomieszczenia niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania szkoły. Nowy budynek
ma powstać w 2023 roku, a koszt jego budowy został wyceniony na prawie 20 mln zł.
Kontynuowane są prace związane z budową Przedszkola przy ul. Hallera w Ożarowie Mazowieckim. W ramach zadania powstał budynek modułowy, w którym
znajdują się 4 sale zajęciowe wraz z sanitariatami dostępnymi bezpośrednio z sal, 2 magazyny na leżaki, szatnie
oraz pomieszczenia socjalne i porządkowe. Obecnie
trwają prace wykończeniowe w budynku głównym. Dodatkowo zostały wykonane prace związane z przygotowaniem placu zabaw dla dzieci, miejsc postojowych,
chodników, stoisk rowerowych oraz zieleni. Całość inwestycji to koszt ponad 3 mln zł.
Trwają prace związane z budową szkoły modułowej
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Na terenie dawnych kortów tenisowych powstaje
obiekt posiadający 4 sale zajęciowe, jadalnie, rozdzielnie posiłków, zmywalnie naczyń, szatnie, sanitariaty
oraz pomieszczenia socjalne i techniczne. Poza budynkiem w ramach zagospodarowania terenu powstaną
nowe chodniki, trawniki, stanowiska dla rowerów, ławki,

droga pożarowa oraz miejsca postojowe. Całość inwestycji to koszt około 3,5 mln zł.

Inwestycje sportowe
Obok boiska przy ul. Lipowej w Ołtarzewie, prowadzona jest inwestycja związana z budową dwóch kortów
tenisowych o wymiarach 1097x2377 cm każdy, o nawierzchni akrylowej. Oprócz samych kortów powstanie
ogrodzenie, oświetlenie oraz chodnik umożliwiające
bezpieczne korzystanie z nowej infrastruktury sportowej. Całość robót została wyceniona na kwotę około 760
000,00 zł.

Przetargi
Rozstrzygnięto również przetarg na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej przy ul. Mazowieckiej 25 w Macierzyszu. W ramach budowy powstanie odcinek kanalizacji
sanitarnej o długości ok. 107 m i średnicy 315 mm, odprowadzający ścieki do sieci znajdującej się w ul. Mazowieckiej. Koszt inwestycji 250 000,00 zł.
19 listopada bieżącego roku otwarto oferty w przetargu na budowę hali pneumatycznej wraz kontenerem do
obsługi inwestycji nad boiskiem o sztucznej nawierzchni przy hali widowiskowo-sportowej w Kręczkach. Projekt zakłada wykonanie hali w technologii bezlinowej
o powierzchni zadaszenia 9 280,00 m2 oraz kubaturze
148 500,00 m3. Osiągnięcie tych parametrów pozwoli
inwestycji cieszyć się mianem największego tego typu
obiektu na terenie Polski. Hala nad boiskiem będzie rozkładana na okres zimowy, natomiast w okresie letnim
obiekt zostanie zdemontowany i składowany w wybudowanym kontenerze.
Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Nietypowe potrawy wigilijne w Polsce
Śliszki - tradycyjna wigilijna potrawa ze Śląska Opolskiego. Nazwa odnosi się
do dwóch rodzajów produktów: drożdżowych bułeczek z nadzieniem makowym
oraz słodkich klusek na bazie twarogu.
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Milion dla gminy
Ożarów Mazowiecki
		
Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Rosnąca odporność”, wśród
gmin powiatu warszawskiego zachodniego i otrzyma nagrodę w wysokości 1 miliona złotych.
Konkurs kierowany był do wszystkich gmin w Polsce
i dotyczył wzrostu poziomu zaszczepienia mieszkańców
pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid-19 w okresie
od 1 sierpnia do 31 października 2021 r.
Zgodnie z regulaminem konkursu nagrodę można
przeznaczyć na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19.
15 listopada 2021 r. gmina
Ożarów Mazowiecki złożyła
wniosek o odbiór nagrody,
która powinna zostać przekazana w ciągu 60 dni.
Apelujemy o szczepienie się mieszkańców, którzy
jeszcze z tego nie skorzystali,
szczególnie biorąc pod uwagę rosnący poziom zakażeń.
Cały czas dostępna jest również trzecia dawka szczepień
tzw. przypominająca, którą
można otrzymać po po 6 lub
5 miesiącach od przyjęcia drugiej dawki.
Szczepienia realizowane
są przez Gminny Samodzielny

Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim
przy ul. Konopnickiej 8 oraz w innych punktach na terenie gminy. 					
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Szczepienia Przeciwko Covid-19 w Gminie Ożarów Mazowiecki
Zapraszamy do Powszechnego Punktu Szczepień Przeciwko Covid-19 w Gminnym
Samodzielnym Publicznym 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.
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Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła pierwsze miejsce w kategorii gmin miejsko - wiejskich
w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie.
Wyniki ogłoszono 7 grudnia br.

Informacje
dla mieszkańców

Gmina Ożarów Mazowiecki
najlepsza na Mazowszu
Celem rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin
wyróżniających się pod względem rozwoju społecznogospodarczego. Jako narzędzie do porównania poszczególnych jednostek samorządowych służyły analizy statystyczne na podstawie danych GUS.

Pozycja w rankingu
uzależniona jest m.in. od:
• średniorocznych dochodów własnych budżetu gminy
na 1 mieszkańca w latach 2018-2020,

ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu,
• odsetka korzystających z sieci kanalizacyjnej,
• wydatków na oświatę, wychowanie.

• wydatków majątkowych inwestycyjnych budżetu
gminy na 1 mieszkańca w latach 2018-2020,
• wskaźników zadłużenia budżetu gminy w latach
2018-2020,
• wydatków bieżących budżetu gminy na administrację publiczną na 1
mieszkańca w 2020 r.,
• środków pozyskanych na finansowanie programów i projektów unijnych
stanowiących dochód budżetu gminy
na 1 mieszkańca w latach 2018-2020,
• liczby podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2020 r.,
• wyników egzaminów ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021,
• salda migracji,
• wydatków na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego,
• środków przekazanych organizacjom pozarządowym,
• wydatków budżetu gminy na

„Kolejny ranking organizowany przez niezależne instytucje badawcze, który potwierdza wiodącą rolę gminy
Ożarów Mazowiecki w środowisku samorządowym województwa mazowieckiego i całego kraju. ” - tak odebranie
statuetki podsumował Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
Ranking został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
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Nowe stawki opłat za wodę i ścieki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje o nowych stawkach opłat za wodę i ścieki. Obowiązują one od 8 grudnia przez 36 miesięcy. Stawki dla Grupy 1 uwzględniają dopłaty w wysokości: 0,35 zł/m3 wody i 0,55 zł/m3 ścieków - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim podjętą na sesji w dniu 9 grudnia 2021r. Dopłata
w tej wysokości obowiązywać będzie do 31 grudnia 2022 r.
Wysokość taryf kształtuje się następująco:

Stawka (zł /m³)

Za wodę:

Netto

Brutto

Grupa 1 - gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej
opłata abonamentowa (zł/m-c)

3,25
2,55

3,51
2,75

Grupa 2 - gospodarstwa rolne wykorzystujące wodę do celów bytowych
oraz nawadniania upraw rolnych
opłata abonamentowa (zł/m-c)

3,86

4,17

2,55

2,75

Grupa 3 - gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej
korzystające z podliczników
opłata abonamentowa (zł/m-c)

8,66

9,35

3,05

3,29

Grupa 4 - przemysł ( zakłady produkcyjno-usługowe, handel, gastronomia
i inne )
opłata abonamentowa (zł/m-c)

8,38

9,05

24,20

26,14

Grupa 5 - TSSE ( Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna )
– teren byłej fabryki Kabli Ożarów Maz. Poznańska 129/133
opłata abonamentowa (zł/m-c)

8,31

8,97

24,20

26,14

Grupa 6 - Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpożarowe, wodę do zraszania publicznych ulic
i publicznych terenów zielonych.
opłata abonamentowa (zł/m-c)

4,48

4,84

24,20

26,14

Za ścieki:

Stawka (zł /m³)
Netto

Brutto

Grupa 1 - gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej
opłata abonamentowa (zł/m-c)

8,35
2,20

9,02
2,38

Grupa 2 - przemysł ( zakłady produkcyjno-usługowe, handel,
gastronomia i inne )
opłata abonamentowa (zł/m-c)

14,22

15,36

32,50

35,10

Grupa 3 - TSSE ( Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna )
– teren byłej fabryki Kabli Ożarów Maz. Poznańska 129/133
opłata abonamentowa (zł/m-c)

14,57

15,74

32,50

35,10

Włodzimierz Burzykowski
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Nietypowe potrawy wigilijne w Polsce
Rwaki – to danie z kuchni mazowieckiej, rodzaj kopytek podawanych z kapustą
i grzybami o wrzecionowatym kształcie podawane do wieczerzy wigilijnej
w towarzystwie maku bądź wytrawnie, zawsze jednak „postne” czyli okrasa musi
być niemięsna. Kluski przygotowuje się oryginalnie z utłuczonych ziemniaków, jaj,
mąki oraz soli i pieprzu.
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Od stycznia 2022 r. za płacimy 31 zł opłaty
pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ
za odpady od osoby w gospodarstwie domowym.
11 października br. w odpowiedzi na postępona Wysokość opłat, dlatego też dokonujmy
wanie w trybie przetargu nieograniczonego na odprzemyślanych zakupów oraz prawidłowo segregujmy
biór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
odpady, aby było ich jak najmniej, co pozwoli na
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Ożarów Mazowiecki wpłynęło pięć ofert.
utrzymanie powyższej stawki na tym poziomie,
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez
bez dokonywania podwyżek.
Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o. o. z siedzibą: Aleja Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa,
za kwotę 19 365 194,88 zł. Kontrakt będzie obowiązywał przez kolejne dwa lata.
W związku z powyższym po przeanalizowaniu możliStawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
wych do poniesienia kosztów systemu gospodarki odpadami oraz wyników przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów z terenu gminy Ożarów Mazowiecki oszacowaliśmy, że jest możliwość obniżenia dotychczasowej stawki
opłaty z 33 zł na 31 zł. Należy podkreślić, że głównym czynnikiem mającym wpływ na wysokość stawki opłaty ma ilość
wytwarzanych odpadów przez mieszkańców oraz jakość
segregacji odpadów.

Odpady segregowane
31 zł/osoba

Informacje
dla mieszkańców

W 2022 roku
zapłacimy mniej za odpady!

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Program współpracy z NGO
Współpraca gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
począwszy od 2004 roku prowadzona jest w oparciu
o roczny program współpracy, uchwalany rokrocznie
przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim - zgodnie z wytycznymi art. 5 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Głównym celem rocznego programu współpracy, jest
budowanie partnerstwa między administracją publiczną
i organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym,
czemu służy wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. Program określa zakres i formy, a także obszary i zadania priorytetowe w zakresie współpracy na rok 2022.

z zakresu kultury, oświaty i wychowania:
a) upowszechnianie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych,
b) organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność,
c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d) organizacja akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”,

z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i rekreacji:
a) prowadzenie systematycznych zajęć sportowych,
b) organizowanie ogólnodostępnych imprez sportowych i rekreacyjnych,
c) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

z zakresu zdrowia:
a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
b) działanie na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Program ten reguluje zakres współpracy w wymiarze
finansowym oraz pozafinansowym, określa też jej formy.
Działalność osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb
różnych grup mieszkańców. Narzędziem wspierania takich postaw przez samorząd jest właśnie program współpracy, na podstawie którego ogłaszane są otwarte konkursy ofert. Dokument dostępny jest w BIP oraz na stronie
www.ozarow-mazowiecki.pl zakładka Strefa społeczna.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych
Informator Ożarowski 11/122 2021
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Zadbaj o swój kawałek nieba
- Program „Czyste Powietrze” w gminie Ożarów Mazowiecki
	Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. W naszym
kraju każdego dnia z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem umiera
ponad 100 osób. Takie dane przerażają, ale przede wszystkim powinny nas skłonić do podjęcia wszelkich możliwych działań na rzecz poprawy sytuacji. Chroniąc powietrze, chronimy
też zdrowie i życie nasze oraz naszych bliskich.
wiska
Czyste powietrze to mniej przypadków nowotworów,
poważnych schorzeń płuc, alergii, problemów z sercem
spowodowanych jego niedokrwieniem, zaburzeń pracy
wątroby i wielu innych. Myśląc o smogu, z reguły myślimy
o zanieczyszczeniach powodowanych przez transport
lub przemysł, ale pamiętajmy, że w dużej mierze smog
„produkujemy” sami, ogrzewając domy paliwami stałymi
i starymi piecami lub kotłami, popularnie zwanymi „kopciuchami”, tworząc tzw. niską emisję. Na tę „produkcję”
nie tylko mamy wpływ, ale możemy, a nawet powinniśmy,
zrobić wszystko, aby ją minimalizować. Ogrzewając dom
„kopciuchem” i spalając w nim odpady, trujemy przede
wszystkim siebie, nasze dzieci oraz sąsiadów. Niszczymy
środowisko, w którym żyjemy. Trudno nie wspomnieć
o stronie finansowej. Nieefektywne, stare urządzenia
grzewcze sprawiają, że ogrzanie domu sporo kosztuje.
Koszty ogrzewania już są wysokie i zapewne będą rosnąć. Obniżenie rachunków za nie ucieszyłoby każdego
z nas. Każde działanie służące podniesieniu efektywności energetycznej budynku mieszkalnego łączy w sobie
te wszystkie aspekty. Wpływa pozytywnie na środowisko,
zdrowie i domowy budżet.
Takie działania promuje i dofinansowuje program
„Czyste Powietrze” realizowany przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości
powietrza, tym samym zmniejszenie emisji szkodliwych

substancji i gazów cieplarnianych poprzez wymianę
źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program jest
skierowany do właścicieli oraz współwłaścicieli domów
jednorodzinnych i obejmuje dwie grupy beneficjentów:
- uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100
000 PLN,
- uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód
na 1 osobę nie przekracza 1564 PLN (w gospodarstwie
wieloosobowym) lub 2189 PLN (w gospodarstwie jednoosobowym).
Dofinasowanie jest udzielane w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego (kredyt „Czyste Powietrze”).
Dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” obejmuje 3 podstawowe warianty przedsięwzięć. Pierwszy
wariant obejmuje demontaż nieefektywnego źródła
ciepła na paliwo stałe, jego wymianę na pompę ciepła,
a także m.in. demontaż, zakup i montaż nowej instalacji
centralnego ogrzewania lub c.w.u., mikroinstalacji fotowoltaicznej, ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi
zewnętrznych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
Wariant drugi to również demontaż starego kotła
lub pieca, wymiana go lub zakup i montaż kotłowni ga-
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do 37 00 PLN. Umowy o dotację w ramach programu
„Czyste Powietrze” można podpisywać do 31 grudnia
2027 roku. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie
ciągłym. Składa się je korzystając z Portalu Beneficjenta
lub przez serwis gov.pl. Aby ułatwić osobom zainteresowanym dostęp do informacji o Programie oraz wspomóc ich w procesie przygotowania i składania wniosków
o dofinansowanie, w naszej Gminie funkcjonuje punkt
konsultacyjno–informacyjny. Zapraszamy do kontaktu.

Renata Stępień
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu
„Czyste Powietrze”
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zowej, nowej instalacji grzewczej lub c.w.u. (w tym kolektory słoneczne). W wariancie tym również możemy
otrzymać dofinansowanie np. do zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia ścian
budynku, na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Trzeci wariant przedsięwzięć proekologicznych koncentruje się na ociepleniu przegród budowlanych, zakupie i montażu okien, drzwi zewnętrznych/garażowych,
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Wysokość maksymalnej kwoty dotacji jest uzależniona od rodzaju planowanej i przeprowadzonej inwestycji.
Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu
dofinansowania mogą uzyskać maksymalnie do 30 000
PLN, a osoby objęte podwyższonym poziomem dotacji

Delegacja ukraińska w Gminie Ożarów Mazowiecki
W dniach 11.10.2021 r. - 5.11.2021 r. Gmina
Ożarów Mazowiecki gościł cztery delegacje ukraińskich gości. Celem wizyty było zapoznanie się
z polskim modelem funkcjonowania i finansowania ochotniczych straży pożarnych.
W ramach projektu mającego na celu stworzenie
jednostek OSP i wsparcie rozwoju zarządzania kryzysowego przedstawiciele samorządów i przyszli liderzy OSP z 10 obwodów Ukrainy oraz przedstawiciele
Zarządów Regionalnych i Zarządu Głównego Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy
odwiedzili również Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, gdzie zapoznali się ze szczegółami współpracy gminy i OSP oraz zasadami finansowania.
Delegacje spotkały się także z przedstawicielami
jednostek OSP funkcjonujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz uczestniczyły
w zajęciach merytorycznych prowadzonych dzięki
gościnności OSP Ożarów Mazowiecki. Wszyscy byli
pod dużym wrażeniem organizacji i sposobu funkcjonowania OSP, a przede wszystkim wyposażenia,
którymi poszczególne jednostki dysponują.
Wizyty studyjne odbyły się w ramach projektu
„Pogromcy ognia. Poprawa systemu ochrony ludności na Ukrainie na poziomie lokalnym”. Projekt realizowany jest przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach programu ULEAD with Europe.
Program współfinansowany przez Polską Pomoc
Rozwojową Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
		

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza ds. społecznych
Zdjęcia: Viktor Taran, Jarosław Wójcicki

Nietypowe potrawy wigilijne w Polsce
Rwaki – to danie z kuchni mazowieckiej, rodzaj kopytek podawanych z kapustą
i grzybami o wrzecionowatym kształcie podawane do wieczerzy wigilijnej
w towarzystwie maku bądź wytrawnie, zawsze jednak „postne” czyli okrasa
musi być niemięsna. Kluski przygotowuje się oryginalnie z utłuczonych
ziemniaków, jaj, mąki oraz soli i pieprzu,
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W trosce o dzieci…
Grudzień jest czasem obecności Mikołajów wśród nas.
W przedszkolu natomiast ich działania doświadczamy
przez cały rok. Gdy w kwietniu
tego roku rekrutacja do przedszkola wywołała potrzebę zwiększenia liczby oddziałów integracyjnych, szukaliśmy możliwości
zwiększenia przestrzeni do pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z tym wygospodarowaliśmy
z dostępnych dotąd pomieszczeń
socjalnych nowy gabinet, gdzie
zarówno logopedzi jak i nauczyciele wspomagający mogą pracować z dziećmi. Wyposażyliśmy
gabinet w nowe meble oraz staramy się na bieżąco wyposażać
go w nowe atrakcyjne pomoce
dydaktyczne.
Udział w realizacji naszych
planów wzięli panowie z firmy
Coca-Cola HBC Polska. Dzięki
panu Maciejowi Ochmanowi
oraz jego kolegom udało nam się

kilka pomieszczeń odświeżyć i nadać im nowy charakter.
Panowie przeznaczyli swój wakacyjny czas na odmalowanie ścian nie tylko w nowym
pomieszczeniu, ale także w pozostałych dwóch służących do
zajęć ze specjalistami. Podczas
wakacyjnej ciszy panowie włożyli
dużo wysiłku i serca w wykonaną
pracę, by w przedszkolu było lepiej. Dzięki wielkodusznemu zaangażowaniu wszystkich już od
kilku miesięcy gabinety są wykorzystywane i służą dzieciom. Jasny kolor ścian rozjaśnia wnętrze
i dobrze nastraja do spokojnej
pracy. Za to wszystkim panom
i każdemu z osobna jeszcze raz
najgoręcej dziękujemy!
JAK WIDAĆ MIKOŁAJ DBA
I PAMIĘTA O NAS
TAKŻE LATEM…

Jolanta Niewierkiewicz
Dagmara de Flassilier

Spotkanie z pisarką Danką Braun
w Filii nr 1 w Józefowie
W listopadzie w Filii Biblioteki nr 1
w Józefowie Biblioteki odbyło się spotkanie z Reginą Szajowską, autorką
16 powieści obyczajowo-kryminalnych,
znaną pod pseudonimem Danka Braun.
Cykl o rodzinie Orłowskich wiele zmienił w życiu naszej rozmówczyni… „Polska
wersja Dana Browna”, jak nazwali pisarkę
jej bliscy (stąd wywodzi się jej pseudonim),
tak przywiązała się do swoich bohaterów
z pierwszej książki, że postanowiła kontynuować ich losy. Wkrótce okazało się, że nie
może już przestać pisać. Powstały kolejne,
odrębne powieści, które nie były już częścią sagi Orłowskich.
Z każdą kolejną książką Danka Braun
zdobywa coraz więcej wielbicieli w bardzo
różnym wieku, zarówno wśród kobiet, jak
i mężczyzn. Autorka zdradziła, że za większością jej powieści stoją prawdziwe historie i osoby.
Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem tego, że
zasłyszane mimochodem zdarzenia autorka potrafi przekształcić i rozbudować we wciągającą fabułę oraz tego,
z jaką łatwością wpada na nowe pomysły.
Twórczość Danki Braun, choć z założenia lekka i przyjemna, niejednokrotnie dotyka tematów poważnych, np.
życia osób niewidomych. Autorka podzieliła się z uczest12
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nikami spotkania trudnościami, jakie spotkają pisarzy na
rynku wydawniczym, swoją sympatią do audiobooków,
a także życiem prywatnym.
Atmosfera na spotkaniu była wyjątkowo swobodna,
jaką mogą stworzyć przyjaciele, którzy nie mają przed
sobą żadnych tajemnic.

Zdjęcie: Maciej Bernaś
Ewelina Połeć
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

	Jeśli dziecko zachorowało lub jest objęte kwarantanną, to rodzic może zostać z nim w domu. W tym czasie otrzyma zasiłek opiekuńczy. Konieczne jest jednak
ubezpieczenie chorobowe – obowiązkowe na etacie,
a dobrowolne dla przedsiębiorców i zleceniobiorców.
Gdy dziecko zachoruje, nieważne czy jest to COVID-19
czy innego rodzaju choroba, ubezpieczony rodzic dziecka może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Liczba dni, za
które przysługuje ten zasiłek zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka. Gdy ma do 14 lat, to zasiłek można
pobierać aż 60 dni w danym roku kalendarzowym. Jeśli
opieki wymaga chore dziecko w wieku powyżej 14 lat,
to będzie to już maksymalnie 14 dni. Z kolei w przypadku
dziecka z niepełnosprawnością w wieku 14-18 lat będzie
to 30 dni w danym roku kalendarzowym. Identyczne zasady obowiązują, gdy zdrowe dziecko zostanie poddane
kwarantannie w związku z kontaktem z osobą zakażoną
koronawirusem.

Zasiłek także wtedy, gdy zamkną
placówkę edukacyjną
Zasiłek opiekuńczy można również otrzymać w razie
konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku
do 8 lat, ale tylko w sytuacjach ściśle określonych w przepisach, m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły,
do których uczęszcza dziecko. Zamknięcie placówki jest
nieprzewidziane, jeśli ubezpieczony dowiedział się o nim
w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem.
W tym przypadku limit dni to maksymalnie przez 60 dni
w roku kalendarzowym.

Ważne informacje
Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia
i przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma tutaj znaczenia, czy ubezpieczenie jest
obowiązkowe jak w przypadku umowy o pracę, czy też
dobrowolne jak dla prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na podstawie umowy zlecenie. Po zasiłek należy zgłosić się do swojego pracodawcy, a w przypadku przedsiębiorców – bezpośrednio do ZUS.
Świadczenie to może być zastosowane, jeśli nie ma
innych osób, które są we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku. Nie dotyczy to
jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat –
w takiej sytuacji zasiłek przysługuje nawet wtedy, gdy inni
członkowie rodziny mogliby zapewnić dziecku opiekę.
Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu
opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny nie może
przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Natomiast
gdy opieka dotyczy wyłącznie dzieci z niepełnosprawnością (w wieku od 8 do 18 lat, a gdy są chore - od 14
do 18 lat) i innych chorych członków rodziny (w wieku
od 14 lat), łączny okres wypłaty zasiłku wynosi maksymalnie 30 dni. Wymienione limity dni, za które przysługuje
zasiłek opiekuńczy, nie zależą od liczby dzieci i członków
rodziny, którzy wymagają opieki, ani liczby osób uprawnionych do tego zasiłku.
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Zasiłek za opiekę
w trakcie izolacji
lub kwarantanny dziecka

Piotr Olewiński
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa mazowieckiego

Od redakcji
Wszyscy czekamy cały rok na Boże Narodzenie, nieważne
czy jesteśmy dziećmi czy dorosłymi… To czas pełen radości
i niepowtarzalnej atmosfery. To często również chwila refleksji,
na którą brakuje czasu w pogoni dnia codziennego.
W imieniu redakcji „Informatora Ożarowskiego”
życzymy wszystkim naszym Czytelnikom i Sympatykom
spokojnych, pełnych miłości i zdrowia Świąt Bożego
Narodzenia. Niech te dni wypełni poczucie ciepła i bliskości.
Nowy Rok - 2022, niech przynosi nam tylko pozytywne
informacje, których tak bardzo potrzebujemy…
Liczymy, że w czasie świąt, usiądą Państwo
na chwilę z ulubionym kubkiem aromatycznej, zimowej
herbaty i przeczytają to, co przygotowaliśmy w najnowszym
numerze!

Wesołych Świąt!

Redakcja Informatora Ożarowskiego
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Biblioteka Publiczna w Ożarowie
Mazowieckim z nagrodą
im. Kierbedziów
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim została wybrana najlepszą biblioteką
na Mazowszu w kategorii: działalność instrukcyjno-metodyczna 2021. Tak orzekło kolegium
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy na Koszykowej, przyznające nagrodę im. Kierbedziów
Bibliotekarzom i Bibliotekom, którzy wykazali
się ponadprzeciętnymi osiągnięciami. Szczególne gratulacje należą się naszej instruktorce
powiatowej, Ewie Krupie.
Nagroda im. Kierbedziów została ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy w 2005 r., na cześć fundatorów jej zabytkowej siedziby.
Anita Nowińska
Dyrektor
						
„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
(…) Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.”
Krzysztof Dzikowski, „Jest taki dzień” Czerwone Gitary

Radości i spokoju
w gronie najbliższych,
przy wyśmienitej lekturze
życzą Czytelniczkom i Czytelnikom
dyrektor oraz pracownicy
Biblioteki Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim
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Znaleźliśmy się wśród pięciu laureatów
konkursu na najlepiej przeprowadzoną
kampanię społeczną „Cała Polska czyta
dzieciom” w roku szkolnym 2020/2021, którym przyznano główną nagrodę. Szczególne gratulacje należą się liderce kampanii,
Ewie Pawlak, wicedyrektorce naszej biblioteki.
W tym roku na konkurs napłynęło kilkadziesiąt sprawozdań z całorocznych działań od
Liderek i Liderów kampanii CPCD z całego kraju. Komisja Konkursowa podkreśla, że poziom
sprawozdań był w tym roku wyjątkowo wysoki
i wyrównany, pomimo ograniczeń, jakie nałożyła na nas pandemia. Działania wszystkich
biorących udział w kampanii, jak podkreśla
Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom,
mają ogromne znaczenie – przybliżają młodemu pokoleniu uniwersalne wartości moralne
i autorytety, budują wewnętrzne zasoby emocjonalne i intelektualne dzieci oraz młodzieży,
a także przynoszą najmłodszym chwile radości w trudnej
sytuacji, w jakiej postawiła nas pandemia.
PS. Tuż przed wysyłką materiałów do redakcji Informatora Ożarowskiego dowiedzieliśmy się o jeszcze jednym wyróżnieniu, przyznanemu Bibliotece Publicznej
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Najlepsza kampania przeprowadzona
przez Bibliotekę Publiczną
w Ożarowie Mazowieckim

w Ożarowie Mazowieckim w konkursie Kinder Mleczna
Kanapka Przerwa na Wspólne Czytanie. Tym razem zadecydowały głosy naszych wszystkich sympatyków.

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
z nagrodą za wyjątkową Noc Bibliotek
	Jury konkursu Nocy Bibliotek i Platona na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2021
roku, zdecydowało o wyborze nagrodzonych i wyróżnionych bibliotek, które
zorganizowały w tym roku
– wciąż pełnym wyzwań
i ograniczeń – najciekawsze,
wyróżniające się wydarzenia w ramach Nocy Bibliotek
i zrelacjonowały je na stronie
nocbibliotek.pl. Biblioteka
Publiczna w Ożarowie Mazowieckim znalazła się wśród
10 laureatów z całej Polski!
Jury podkreśliło, że na słowa uznania zasłużyły
wszystkie biblioteki uczestniczące w akcji w tym roku.
W trudnym czasie pandemii nie zrezygnowały z dodatkowych aktywności, a przeciwnie – wspaniale pokazały, że
są miejscami, w których można wyjątkowo poczuć wspierającą moc literatury i siłę lokalnej społeczności.

Większości wydarzeń towarzyszyła radość spotkania – w gościnnych, klimatycznych przestrzeniach bibliotek, niekiedy
plenerowo, a czasem z konieczności zdrowotnej online, ale zawsze z niekonwencjonalnymi
pomysłami, humorem, wiedzą
i zaangażowaniem. Tysiące osób
miało niepowtarzalną okazję
spotkać swoich ukochanych bohaterów literackich, a nawet nimi
zostać. Wędrowaliśmy nocnymi
szlakami literackimi, poznając
najgłębsze zakamarki bibliotek.
Zadania z licznych quizów i zagadek zachęcały do szczegółowego poznawania zawartości półek, magazynów
i oczywiście własnej głowy.
Relacje z wydarzeń Nocy Bibliotek w całej Polsce można przeczytać na nocbibliotek.pl/relacje

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
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„Pocztówka z powinszowaniem” – co to takiego?
Dzisiaj to już prawie zapomniany zwyczaj. Przed nastaniem ery internetu i szybkiej mobilnej komunikacji,
w okresie zbliżających się świąt czy innych ważnych wydarzeń wysyłaliśmy do rodziny, znajomych kartki pocztowe
popularne pocztówki. Obecnie rozchwytywane w większości przez kolekcjonerów budzą zachwyt, przywołują
często miłe wspomnienia i są bez wątpienia wyjątkowym
śladem minionej epoki. Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale
tak popularna pocztówka nie zawsze się „pocztówką” nazywała. Ta oficjalna nazwa funkcjonuje od roku 1900 i wymyślił ją chyba wszystkim znany polski pisarz, ale o tym
za chwilę. Na pierwszej wystawie kart pocztowych, która
odbyła się pod koniec 1900 roku w Warszawie ogłoszono konkurs na najlepszą jednowyrazową polską nazwę
dla karty korespondencyjnej.
Do
konkursu
zgłoszono
około trzystu
pomysłów,
z czego do
ścisłego finału
wybrano pięć
propozycji: „liścik”, „listówka”, „otwartka”, „pisanka”
i „pocztówka”.
Na najlepszą
nazwę
głosowali wszyscy,
którzy
odwiedzili
Warszawskie
Targi. Wynik
głosowania
w liczbie 141 wyłonił zwycięską nazwę jaką była właśnie
„pocztówka” zgłoszona przez niejaką Marię B. Dopiero
po zakończonym konkursie okazało się, że pod tym tajemniczym pseudonimem ukrył się sam Henryk Sienkiewicz. Przez ponad 140 lat, które minęły od pomysłu
wprowadzenia możliwości wysyłania kart pocztowych
bez kopert, opracowano niezliczoną liczbę motywów
ukazywanych na kartach pocztowych. Pocztówki z motywami chrześcijańskimi, okazjonalne, świąteczne, pocztówki-zdjęcia, ludowe, regionalne…. ciężko wymienić je

wszystkie, ale trzeba powiedzieć że każda z osobna bez
wątpienia ma swój urok. I taką właśnie pocztówkę udało
mi się pozyskać w 2013 roku. Piękna kartka z motywem
góralskim wydana przez znane i renomowane w tamtych
latach - Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie. Wysłana z Białegostoku w 1935 roku i adresowana
do Ożarowa na ulicę Mickiewicza - dom Pana Sobola.
Rodziny Pana Sobola dzisiaj już w Ożarowie nie ma, ale
za to dom ma się dobrze i nawet doczekał się remontu
i nowych lokatorów. Obecny adres to ul. Mickiewicza 14,
będąc w pobliżu przejazdu kolejowego nie sposób go nie
zauważyć. I tak, ta niby zwykła pocztówka jakich wiele,
przechodziło przez ręce listonoszy w tamtych czasach,
po siedemdziesięciu ośmiu latach ponownie wróciła do
Ożarowa dostarczona przez listonosza. Chyba niewiele
pocztówek może pochwalić się taką historią. Mam cichą
nadzieję, że ten artykuł przypomni Państwu ten zapomniany obecnie sposób komunikacji i może ktoś wyśle
kilka ciepłych słów do swoich bliskich, a dzięki temu umili
przedświąteczny czas.

Życzę Państwu radosnych, spokojnych, pełnych
ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia. Niech
każda minuta spędzona w gronie bliskich będzie
wykorzystana do granic możliwości, to chyba będzie
najlepszy prezent od losu. A nadchodzący Nowy
Rok niech obfituje w zdrowie, spokój, życzliwość
i oczywiście w nowe Ożarowskie odkrycia historyczne.
Pozdrawiam serdecznie
Marcin Soduł
Ożarowski Portal Historyczny

Nietypowe potrawy wigilijne w Polsce
Makiełki to jeden z deserów na wigilijny stół, występują w wielu regionach Polski,
znane są też jako makówki śląskie. Ich głównym składnikiem jest mak, pieczywo
oraz bakalie. Są to warstwy bułki moczone w mleku, przekładane makiem
z dodatkiem bakalii, podawane schłodzone. Makiełki na Wigilię przygotowuje się
także w Wielkopolsce, okolicach Łodzi oraz w Zagłębiu – tam jednak
najpopularniejsze są makiełki z makaronem.
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Obchody 11 Listopada
w Gminie Ożarów Mazowiecki
11 listopada 2021 roku uroczyście obchodziliśmy Święto Niepodległości w naszej gminie. Tegoroczne uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny, potem było uroczyste składanie kwiatów, pokaz musztry konnej i władania bronią. Część oficjalną uświetniły również
koncerty pieśni patriotycznych, które wspólnie z artystami śpiewali mieszkańcy.
Obchody upamiętniające 103 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości rozpoczęły się Mszą Św.
w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie, w której uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych gminy, poczty sztandarowe m. in. Szwadronu Honorowego 3 Pułku
Szwoleżerów Mazowieckich im. płk J. Kozietulskiego
oraz mieszkańcy.
Po uroczystościach w kościele, w ramach „Kawaleryjskiego Pikniku Niepodległości”   mieszkańcy wraz z
oddziałem konnym szwoleżerów uroczyście przeszli na
teren boiska przy Parku Ołtarzewskim, gdzie odbył się
pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego - musztry konnej
i władania bronią białą, szablą i lancą. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gromkimi brawami oklaskiwali popisy
wyszkolenia szwadronu. Po zakończeniu pokazów wszyscy zostali zaproszeni na grochówkę i zajęcia edukacyjne. Na stoisku edukacyjnym prezentowano wystawę
pamiątek, mundurów i wyposażenia kawaleryjskiego.
Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Ogólnopolski
Kawaleryjski Piknik Niepodległości” .
„Wolna i Niepodległa...” to tytuł koncertu jaki odbył
się w Centrum Kulturalno-Konferencyjnym Scena Ołtarzew w godzinach popołudniowych. Wystąpił Klasyczny

Kwintet Dęty oraz soliści Katarzyna Pawłowska i Krzysztof Ciupiński – Świątek oraz prowadząca koncert Katarzyna Soja. Koncert składał się z utworów i pieśni patriotycznych takich jak:
„Przybyli ułani pod okienko”,  „Ułani, ułani”, „Jeszcze
jeden mazur dzisiaj” , a także z pieśni patriotycznych
z okresu II wojny światowej oraz Powstania Warszaw-
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skiego po współczesne piosenki patriotyczne m.in.:  „Rozkwitały pąki
białych róż”  czy „Serce w plecaku”.
Drugim miejscem, gdzie tego dnia odbywały się uroczystości patriotyczne były Bronisze. To tutaj 190 lat temu miała miejsce jedna
z ostatnich bitew Powstania Listopadowego, o czym przypomina mogiła powstańcza oraz krzyż. Przedstawiciele władz samorządowych,
organizacji kombatantów oraz mieszkańcy oddali hołd poległym żołnierzom składając kwiaty i zapalając znicze. Wydarzenie odbyło się
w asyście pocztu sztandarowego, dowódcy oraz warty Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk J. Kozietulskiego. Udział kawalerzystów zrobił na zebranych duże wrażenie i pokazał
jak można pięknie kultywować tradycje kawaleryjskie i przekazywać
historię następnym pokoleniom.
Następnie odbył się koncert patriotyczny pt. „Nasza Niepodległa...”,
podczas którego wystąpili Małgorzata Urbaniak i Robert Cieśla, artystom towarzyszył pianista Mirosław Feldgebel, a koncert poprowadziła Małgorzata Soja. Uczestnicy mogli wspólnie z artystami zaśpiewać
takie pieśni jak: „Pieśń wojenna”, „Marsz I Brygady”, „Czerwone maki”,
„Sanitariuszka Małgorzatka” czy  „Póki Polska żyje w Nas”.
W południe w Parku Ołtarzewskim posadziliśmy krokusy wolności
i solidarności. Łącznie ponad 3000 szt. Będą one pierwszym zwiastunem
zbliżającej się wiosny. Inicjatorem akcji, do której włączyli się także mieszkańcy, był poseł na sejm RP i mieszkaniec gminy Pan Tomasz Zimoch.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom
za wspólne świętowanie 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

foto: Krzysztof Jabłoński,
		
Małgorzata Wojciechowska, Paweł Krupa
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„Projekt pandemia”
do kupienia
w Bibliotece Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim!
Nowa książka wydana przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim, napisana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach, jest zbiorem wspomnień
dzieci z pierwszego roku pandemii. Warto poznać ich przeżycia,
refleksje, by przyjrzeć się własnym (swoich dzieci lub uczniów)
i lepiej je zrozumieć. Głos dzieci jest cenną lekcją dla nas wszystkich. Poniżej kilka fragmentów książki na zachętę do sięgnięcia
po tę wyjątkową lekturę.
„Chcę wrócić do szkoły! Czy ktoś mnie słyszy?! Telefon jest teraz
moją główną rozrywką.”
„Jak pojąć te zasady, obostrzenia? Sam się w nich gubię. (…) tęsknię za dawnymi, zdrowymi czasami. Wtedy czułem się bezpiecznie. Czekam, kiedy się to skończy, ta pandemia.”
„Rety, co to był za dzień! Tak długo na niego czekałam! Wreszcie
wróciłam do szkoły! Co za nieziemskie uczucie, tak usiąść w ławce
i przypomnieć sobie, ile czasu za tym się tęskniło (…).”
„Bo kto z nas nie chce być zdrowy? Przecież zdrowie to szczęście,
a szczęście to być zdrowym i tylko samych takich szczęśliwych dni
życzę każdemu, bo zrozumiałem, że ja je mam.”
Katarzyna Świeżak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Jesienny sukces z Uśmiechem
Uczestnicy zajęć z Domu Kultury „Uśmiech” z pracowni plastycznej w Ożarowie Mazowieckim, Filii w Józefowie i Filii w Broniszach, wzięli udział w VI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym w cyklu
„Jesienne klimaty. W deszczu” zorganizowanym
przez Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie. Spośród nadesłanych
455 prac z 71 placówek z województwa mazowieckiego wyłoniono 66. Jedną z laureatów została nasza podopieczna Helena Powałka 10 lat,
której przyznano wyróżnienie w kategorii 9-11
lat, prace Oliwii Koryckiej 10 lat i Mai Gruszki 10
lat zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Życzymy dalszych sukcesów i spełnienia marzeń.

Katarzyna Cyniak-Górnecka
Dom Kultury „Uśmiech”

Nietypowe potrawy wigilijne w Polsce
Podhalańskie bukty i moskole. Bukty to ziemniaczane kopytka, a moskole
to placki z ziemniaków pieczone na blasze i podawane z pokruszoną bryndzą
i stopionym masłem. W bardzo tradycyjnych domach u podnóża Tatr podaje się kłuty,
czyli kapustę z ziemniakami; kołatankę – danie z ugotowanej kaszy jęczmiennej,
wymieszanej z pokrojoną brukwią i polaną miodem. Ciekawy podhalański zwyczaj
to spożywanie opłatka z miodem.

20

Informator Ożarowski 11/122 2021

Gmina Ożarów Mazowiecki zorganizowała dwa spotkania konsultacyjne w dniach 5 i 6 października 2021 r.
	Przedstawione warianty projektowanych korytarzy linii kolejowej nr 85 bezdyskusyjnie zakłócą spójny rozwój gospodarczy i przestrzenny naszej gminy,
przeprowadzany niezmiennie od wielu lat.
Wariant W34 (różowy), biegnący przez znaczną część
gminy w tunelu pod istniejącą linią kolejową nr 3 oraz
wariant W32 (zielony) w najmniejszym stopniu ingerują
w tereny zurbanizowane oraz przeznaczone pod zabudowę w gminie.
Przebieg wariantu W34, dzięki swojemu usytuowaniu w znacznej części wzdłuż istniejącej linii kolejowej
nr 3, nie wywoła powstania nowej bariery infrastrukturalnej dezintegrującej gminę w takim stopniu, jak pozostałe warianty. Wykorzystywanie istniejących szlaków
komunikacyjnych (czy to kolejowych, czy drogowych)
dla rozwoju systemów komunikacji jest racjonalną decyzją, uzasadnioną również aspektami ekonomicznymi,
środowiskowymi i społecznymi. Jednocześnie przebieg
ten, po odłączeniu się od linii kolejowej nr 3, przecina
najmniej terenów zabudowanych, w tym (co szczególnie
ważne pod względem społecznym) terenów zabudowy
mieszkaniowej, względem pozostałych wariantów. Tym
niemniej wnioskowaliśmy o pochylenie się nad możliwością przesunięcia łuku skrętu trasy w miejscowości
Domaniewek (również w przypadku innych wariantów
i tzw. „szprychy”), tym samym uwalniając od wyburzenia
zabudowę tam występującą i przesunięcie przebiegu
na tereny rolne (rozwiązanie to poruszane było również
na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 5.10.2021r.).
W drugiej kolejności, pod ewentualną rozwagę, wska-

zaliśmy wariant W32 (zielony) biegnący wzdłuż autostrady A2 jako najmniej konfliktowy spośród pozostałych zaprezentowanych wariantów. Podobnie jak w przypadku
wskazanym powyżej, za rozsądne uznano zbliżenie nowej
linii kolejowej do istniejącego szlaku komunikacyjnego
wytyczonego przez autostradę A2 i drogę ekspresową
S8. Dalszy przebieg tegoż wariantu, po odłączeniu się od
autostrady A2, również w stosunkowo najmniejszym stopniu dezintegruje tereny zabudowane w gminie, z uwagi
na swój tunelowy przebieg. Tym niemniej wnioskowaliśmy o pochylenie się nad możliwością wydłużenia tunelu
o strefę wyjścia tj. ok. 600-700m celem odsunięcia oddziaływania akustycznego na zabudowę jednorodzinną znajdującą się tuż przy zakończeniu projektowanego tunelu.
Wyraziliśmy kategoryczny sprzeciw wobec wariantom W31 (niebieski) oraz W33 (pomarańczowy), które
w całkowicie irracjonalny i nieznajdujący logicznego
uzasadnienia sposób przecinają teren gminy, podczas
gdy istnieją wyżej wymienione warianty, które tą uciążliwość w pewnym stopniu minimalizują poprzez zbliżenie
do istniejących szlaków komunikacyjnych. Dodatkowo
zaznaczyliśmy, że wariant W33 (pomarańczowy) przebiega przez nowe obiekty zakładów produkcyjno-usługowych wraz z wariantem W31 (niebieski) przez tereny
przeznaczone pod usługi i produkcję, jak również w dalszym przebiegu tereny zabudowy mieszkaniowej. Stanowczo nie zgadzamy się na tak agresywną ingerencję
w życie ludzi i istniejącą zabudowę.

Informacje
dla mieszkańców

Konsultacje społeczne w sprawie planowanej
linii kolejowej na odcinku Warszawa - Łódź,
bez węzła kolejowego CPK

Jakub Ciećwierz
Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarski
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

BIAŁO-CZERWONI …
W listopadzie w Przedszkolu Publicznym nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Mickiewicza przed-

szkolaki uroczyście obchodziły Święto Niepodległości.
Każdy w tym dniu ubrany w narodowe barwy uczestniczył w lekcji historii, na którą wszystkich zabrał „pociąg
wiedzy”. Dzieci na każdej stacji czekała moc atrakcji dowiedziały się co oznacza tak trudne dla nich słowo
“niepodległość”, poznały polskie symbole narodowe,
słuchały pieśni patriotycznych, zatańczyły Poloneza
i uroczyście zaśpiewały Hymn Polski. Zwieńczeniem
dnia było pamiątkowe zdjęcie w biało-czerwonej fotoramce. Był to dzień pełen pozytywnych wrażeń
i zabawy w patriotycznym duchu.			

Anna Zduńczyk
Marta Białowąs

Nietypowe potrawy wigilijne w Polsce
Pamuła – czyli słodko - kwaśny barszcz ze śliwek podawany w Małopolsce.
Pozornie to owocowa zupa z węgierek. Ale dodaje się do niej cebulkę duszoną
na oleju i ziemniaki.
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Mikołajkowe niespodzianki
Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego
Narodzenia, z tej właśnie okazji mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki mieli okazję wziąć udział
w dwóch świątecznych wydarzeniach: Uśmiechowym Miasteczku Mikołaja oraz w Koncercie Mikołajkowym.
Uśmiechowe Miasteczko Mikołaja odbyło się w sobotę, 4 grudnia w hali namiotowej
na boisku UKS Ołtarzew, gdzie na przybyłych

mieszkańców czekały liczne atrakcje: teatr dla dzieci
pt. „Rudolf i zaginione prezenty”, zabawy i animacje.
Były mikołajkowe pracownie, w których można było
wykonać m.in. „Korale Pani Zimy”, „Szyszkowe Mikołaje”, „Korkowe reniferki i stroiki”,   czy „Kartki świąteczne”. Klimat świąteczny został dodatkowo wzmocniony przez występ Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”,
z którym mieszkańcy mogli wspólnie zaśpiewać kolędy. A na najmłodszych uczestników czekał nie kto
inny, jak Święty Mikołaj!
      Organizatorami wydarzenia byli Dom Kultury „Uśmiech” oraz  Ośrodek
Pomocy Społecznej.
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Zaś w niedzielę, 5 grudnia w Arenie Ożarów Centrum Widowiskowo - Sportowym, odbył się Koncert
Mikołajkowy w wykonaniu muzyków z projektu „The
Queen Symfonica”, na który mieszkańców gminy
zapraszali: Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Przewodniczący Rady Miejskiej, Prezes Areny Ożarów
Centrum Widowiskowo – Sportowego oraz Dyrektor
Domu Kultury „Uśmiech”. Na scenie wystąpiło ponad
30 artystów, którzy zapewnili niezapomniany wieczór
wykonując 20 utworów legendarnego zespołu „QUEEN”. Widzowie mogli
podziwiać na scenie
sobowtóra Freddiego
Mercury’ego,
którego
postać została odtworzona zarówno wokalnie, jak i wizualnie przez
Kennego Hooster’a; „Ladies Trio”, które odpowiadało za chórki; a także
wspaniałą „International Queen Chamber Orchestra”. Dyrygent Woytek
Mrozek dbał natomiast o to, by wszystko brzmiało jak należy.

Paulina Gładkowska
Foto: Małgorzata Wdwiak, Paweł Krupa
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W ostatnią niedzielę stycznia - 30.01.22r. odbędzie się jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 30 raz z rzędu WOŚP organizuje zbiórkę na rzecz zakupu sprzętów medycznych
na leczenie dzieci. Mieszkańcy gminy, jak co roku przyłączają się do akcji wkładając serce i pracę
zarówno w organizację wydarzenia, jak i uczestniczenie w nim.
W tej edycji można się spodziewać m.in. kwesty, aukcji internetowej, a także małego koncertu i światełka do nieba. W Sztabie zostanie również przedstawiona oferta nabycia atrakcyjnych
przedmiotów, z których uzyskane środki będą mogły zostać przekazane do puszek. Od połowy grudnia
na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w różnych punktach
będą także rozstawione puszki stacjonarne, aby chętni
mogli wspomagać akcję również w ten sposób. Za organizację wydarzenia w gminie jest odpowiedzialny Sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zlokalizowany
w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim,
w związku z tym, wszelkie formy pomocy, bądź chęć zaangażowania się w finał WOŚP należy zgłaszać do sekretariatu Domu Kultury bezpośrednio do Pauliny Gładkowskiej (e-mail: p.gladkowska@dkusmiech.eu).
Paulina Gładkowska

Zabawka z recyklingu
W ramach zajęć świetlicowych w Szkole Podstawowej
nr 1 w Ożarowie Maz. uczniowie wraz z nauczycielami
zorganizowali konkurs na wykonanie zabawki z recyklin-

gu. Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci idei
segregacji odpadów, uświadomienie uczniom konieczności ochrony środowiska oraz rozwijanie kreatywności
oraz umiejętności plastyczno-technicznych. Dzieci chętnie przystąpiły do konkursu, czego wynikiem stała się
duża ilość ciekawych prac.
Komisja konkursowa nagrodziła następujące osoby:
I miejsce - Lena z klasy II f
II miejsce - Alicja z klasy II b
III miejsce - Ireneusz z klasy II d
Wyróżnienia:
1. Antoni z klasy II g
2. Karol z klasy II d
3. Filip z klasy II f
4. Zuzanna z klasy II a

Nauczyciele
Iwona Rozwód, Jagoda Wójcik, Angelika Teofilak
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Tadeusz Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja

Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy. Z zamkniętymi
oczyma widzę miłość, wiarę, prawdę…
Tadeusz Różewicz, Kartoteka
Tadeusz Różewicz, jeden z najwszechstronniejszych
i najbardziej twórczych kontynuatorów literackiej awangardy w kraju i na świecie, wielokrotnie wymieniany jako
kandydat do Nagrody Nobla, urodził się 9 października
1921 r. w Radomsku jako czwarty z pięciu synów Stefanii Marii z d. Gelbard i Władysława Różewicza. Uczęszczał do Gimnazjum im. Feliksa Fabianiego w Radomsku,
w którym uzyskał małą maturę. Wybuch wojny przerwał
jego starania o przyjęcie do Liceum Leśnego w Żyrowicach i szkoły Marynarki Handlowej w Gdyni. Młody Tadeusz Różewicz zaczął pracować jako goniec i magazynier
w Kreishauptmannschafcie w Radomsku, potem jako
pracownik magistracki w kwaterunku, w końcu został
uczniem stolarskim w Fabryce Mebli Giętych Thonet.
W 1942 r. został zaprzysiężony w AK pod pseudonimem „Satyr”. Trafił do oddziałów leśnych, walczył z bronią
w ręku od czerwca 1943 r. do listopada 1944 r. na terenie
powiatów radomszczańskiego, koneckiego, włoszczowskiego, opoczyńskiego i częstochowskiego. Równocześnie pisał wiersze i prowadził pismo „Czyn Zbrojny”.
Tuż po wojnie Tadeusz Różewicz mieszkał w Częstochowie, tam też poznał Juliana Przybosia, który ściągnął
go do Krakowa, gdzie młody poeta zdał maturę i został
studentem historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Studiów jednak nie ukończył. Przyjaźnił się z reprezentantami neoawangardy krakowskiej: Tadeuszem Kantorem, Jerzym Nowosielskim, Andrzejem Wróblewskim,
Andrzejem Wajdą. W 1950 r. udało mu się wyjechać na

kultura

Z okazji 100-letniej rocznicy urodzin wielkiego pisarza, poety, dramatopisarza, twórcy teatru absurdu, scenarzysty filmowego, prozaika, satyryka i tłumacza poezji węgierskiej Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim zorganizowała wystawę prezentującą tego wybitnego artystę w obiektywie Adama Hawałeja – wieloletniego współpracownika Polskiej Agencji Prasowej, który zajmował się m.in. fotografią teatralną, a przez
20 lat uwieczniał życie Tadeusza Różewicza, zarówno prywatne, jak i zawodowe.
	Rok 2021 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Tadeusza Różewicza. Przygotowaną z tej okazji wystawę,
prezentowaną wcześniej w głównym budynku Sejmu, nieodpłatnie udostępnił Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim jej organizator i przyjaciel naszej biblioteki – Poseł na Sejm RP Tomasz Zimoch.
rok do Budapesztu. Po powrocie, nie mając szans na własne mieszkanie, przeniósł się do Gliwic, gdzie poślubił
Wiesławę Kozłowską (z którą przeżył później 75 lat) i doczekał się dwóch synów: Kamila i Jana. To jednak trudny
okres w życiu Tadeusza Różewicza – do fatalnych warunków materialnych dokłada się ostra krytyka środowiska
literackiego. Dopiero śmierć Józefa Stalina w 1953 r.,
a następnie odwilż gomułkowska zmieniają oblicze polskiej literatury, a wraz z nim stosunek krytyki literackiej
do twórczości Tadeusza Różewicza.
Gdy może, poeta podróżuje: w 1956 r. do Mongolii,
rok później do Paryża, a w kolejnym roku do Chin (w ciągu kilkunastu lat spędzonych w Gliwicach ponad 20 razy
wyjeżdżał za granicę). W 1968 r. przenosi się do Wrocławia, gdzie mieszka 46 lat – aż do śmierci w kwietniu
2014 r. Jego prochy złożono na cmentarzu przy kościele
ewangelickim Naszego Zbawiciela w Karpaczu, zgodnie
z wolą poety – miłośnika Karkonoszy.
Twórczość Tadeusza Różewicza jest wszechstronna

i różnorodna, a przy tym ponadczasowa i uniwersalna,
artysta w genialny sposób łączył przeciwieństwa: klasycznej, kunsztownej formy do wyrażania nowych, niekonwencjonalnych treści. Rewelacyjnie operował ironią.
Jest twórcą unikatowej poetyki, zwanej od jego nazwiska
stylem różewiczowskim.
Najważniejszym, najbardziej znanym i cenionym dziełem Tadeusza Różewicza jest niewątpliwie Kartoteka –
dramat z 1960 r. Na uwagę zasługują też m.in.: Grupa Laokoona (1962), Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja
(1964), Stara kobieta wysiaduje (1969), Kartoteka rozrzucona i Palacz (1997); zbiory opowiadań i około 60 zbiorów wierszy i poematów.
Książki Tadeusza Różewicza doczekały się przekładu
na 49 języków.
Opracowała Anita Nowińska
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
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Kapliczka w Myszczynie po remoncie
Kapliczka z widniejącym napisem „BOŻE RATUJ NAS - DOBROWOLNA OFIARA WŁOŚCIAN WSI MYSZCZYN - 1899 r.”
została w tym roku wyremontowana przez gminny samorząd. Udział w przedsięwzięciu wzięli również zaangażowani mieszkańcy, którzy wsparli nasze działania, w części
nieodpłatnymi pracami i usługami, koordynowanymi przez
autora projektu pana Pawła Zdanowicza - za co wszystkim
dziękujemy.
Oryginalne drzwiczki od strony południowej uległy
jednak zniszczeniu, pęknięta szyba już po kilku dniach od
zakończenia prac jest efektem dewastacji lub miejmy nadzieję nieszczęśliwych okoliczności. Dbajmy razem o nasze
korzenie – małą architekturę sakralną, świadków przeszłości w krajobrazie kulturowym.
		

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zdjęcia udostępnione przez pana Pawła Zdanowicza, pochodzą
z Wirtualnego Muzeum Ożarowa Mazowieckiego https://wmom.
pl/zapomniana-kapliczka-w-myszczynie/, gdzie mogą Państwo
znaleźć obszerny artykuł dotyczący kapliczki.

Pierwsza pomoc w Szkole Podstawowej w Umiastowie
W
listopadzie w Szkole Podstawowej w Umiastowie
odbyło się niecodzienne spotkanie
uczniów z ratownikiem
medycznym
oraz
opiekunami
psów ratujących życie. Celem wizyty było pokazanie
zasad
udzielania
pierwszej pomocy
oraz przeprowadzenie akcji ratowniczej
z pomocą specjalnie
szkolonych
psów.
Wytypowano osobę do roli zaginionej, następnie opiekun z psem rozpoczęli poszukiwania. Dzieci z zaciekawie-

niem oglądały akcję ratunkową, a kulminacyjny moment,
w którym pies dotarł do zaginionej i głośnym szczekaniem przywołał ratowników, został nagrodzony gromkimi brawami. Po pokazie uczniowie wysłuchali krótkiego
wykładu na temat udzielania pierwszej pomocy, w trakcie którego przypomniano m.in. numer alarmowy 112.
Dzieci na fantomie i swoich pluszakach ćwiczyły zdobytą wiedzę w praktyce. Było wiele śmiechu i zabawy, ale
najważniejsze, że przez zabawę i „ratowanie własnych
pluszaków”, dzieci oswoiły się z ważną czynnością, jaką
jest udzielenie pomocy w nagłych wypadkach. Uczniowie nauczyli się, aby nie być biernym gdy coś się dzieje,
aby przezwyciężyć strach i podjąć niezbędne czynności
takie jak: wezwanie pomocy, kontrola oddechu, pozycja
bezpieczna, uciskanie klatki piersiowej czy sztuczne oddychanie. Na zakończenie spotkania dzieci mogły pogłaskać psy.
Małgorzata Zagajewska
Małgorzata Gutte-Jesionowska

Mikołaj w Orłach
Już od czterech lat, z inicjatywy Rady Sołeckiej i Sołtysa wsi Orły, Mikołaj
odwiedza dzieci i wręcza im prezenty odwiedzając każdego w domu. W 2020
roku ze względu na pandemię, nie było możliwości osobistego spotkania dzieci
w domach, jednakże prezenty zostały doręczone przez Mikołaja w bezpieczny
sposób. W tym roku, w dniu 6 grudnia, w pełni zaszczepiony przeciwko Covid-19
Mikołaj odwiedził dzieci w domach i wręczył im prezenty. Cieszył się bardzo ze
spotkania i z radości najmłodszych, przy okazji zachęcał wszystkich, mówiąc, że
warto się szczepić i być bliżej ludzi w święta i każdego dnia, nikogo nie narażając
na zakażenie.
Jerzy Boratyn
Sołtys wsi Orły
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Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców
oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.
Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

Okres ważności
nowych dowodów osobistych:

14
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kondolencje

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
24 grudnia 2021 r.
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
będzie nieczynny.
Prosimy, by zaplanowali Państwo załatwienie spraw w innym dniu.
Straż Miejska pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.
Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr B.0050.285.2021 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim - w zamian
za 25 grudnia 2021 r.

Oż
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Kalendarium DOMU kultury „Uśmiech”
GRUDZIEŃ - STYCZEŃ

▶▶ 18 grudnia (sobota), godz. 12:00-13:30 zapraszamy dzieci (w wieku 7-10 lat) na kolejne warsztaty twórcze. Tym razem będą to „Dekoracje świąteczne w szkle”.
Uczestnicy wykonają nowoczesną dekorację świąteczno
-zimową, która doda blasku w domu i wprowadzi w świąteczny nastrój. Zapisy na stronie: strefazajęc.pl
▶▶ 18 grudnia (sobota), godz.: 17:00 Wigilia dla członków Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” (Scena Ołtarzew)
▶▶ 19 grudnia (niedziela), godz. 16:00 zapraszamy
uczestników na wernisaż wystawy prac z indywidualnego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy
Ożarów Mazowiecki pt. „Mój Projekt Ożarowskiej Kartki
Świątecznej „Boże Narodzenie 2021”
▶▶ 6 stycznia (czwartek), godz.: 18:30 zapraszamy
na Koncert Noworoczny Viva Wiedeń Viva Hollywood;
szczegóły dot. uczestnictwa w koncercie oraz biletów na stronie www.dkusmiech.eu
▶▶ 15 stycznia (sobota) zapraszamy na warsztaty twórcze dla dzieci. Szczegóły na stronie www.dkusmiech.eu
▶▶ 16 stycznia (niedziela), godz. 15:00 II Rodzinny
Przegląd Kolęd i Pastorałek
▶▶ 22 stycznia (sobota), godz. 13:00-15:00 zapraszamy na warsztaty kulinarne dla dzieci (Pomidorówka -zupka na zimowe rozgrzanie)
▶▶ 23 stycznia (niedziela), godz. 15:00 zapraszamy do
udziału w Dniu Babci i Dziadka. W programie: koncert
w wykonaniu Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”, warsztaty integracyjne z Babcią i Dziadkiem (wspólne pieczenie
oraz warsztaty stolarskie - zostaną wykonane karmniki).
▶▶ 30 stycznia (niedziela) XXX Finał WOŚP (sztab
w Domu Kultury „Uśmiech”); zapraszamy na koncert
i Światełko do nieba.
Centrum Inicjatyw Społecznych
ul. Poznańska 292

kliczne 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 inicjatywy, 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 Ożarowa Mazowieckiego.
▶▶ 8 stycznia odbędzie się spotkanie Klubu Gier Bitewnych. Więcej informacji: go@maciejrozalski.eu.

kultura

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

FiliA Domu Kultury Uśmiech
w Broniszach
▶▶ 18 grudnia (sobota) spotkanie opłatkowe Koła Łowieckiego Jeleń (impreza zamknięta)
▶▶ 19 grudnia (niedziela), godz.: 16:30 zapraszamy
dzieci na spektakl: „Teoś i Boże Narodzenie” w wykonaniu aktorów z Teatru Dobrego Serca oraz na warsztaty
rodzinne, podczas których powstaną szopki bożonarodzeniowe.
▶▶ 23 stycznia (niedziela), godz. 16:00 Przedstawienie
z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu Dzieci z Publicznego Przedszkola w Broniszach.
FiliA Domu Kultury Uśmiech
w JÓZEFOWIE
▶▶ 19 grudnia (niedziela) , godz. 11:30 Warsztaty świąteczne dla dzieci. Uczestnicy podczas warsztatów będą
tworzyć ozdobne świąteczne drzewka - wykorzystają
m.in.: szyszki, styropian, orzechy oraz wstążki
▶▶ 22 stycznia (sobota), godz. 17:00 Koncert z okazji
Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu Ożarowskiej Kapeli
z Uśmiechu.

Zapraszamy wszystkich do Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” (ul. Poznańska 292) na zajęcia cy-

Wydarzenia odbywają się w reżimie sanitarnym.

Zdrowych, spokojnych
oraz pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy i radości w gronie najbliższych.
Ws z e l k i e j p o m y ś l n o ś c i w N o w y m R o k u
oraz spełnienia
w życiu osobistym, zawodowym
i szkolnym
dyrektor oraz pracownicy
Domu Kultury “Uśmiech”

Informator Ożarowski 11/122 2021

29

kultura

Szanowni Państwo,
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną,
szczegółowe informacje dotyczące organizacji planowanego
na 6 stycznia 2022 r. Koncertu Noworocznego
publikować będziemy na bieżąco na stronach internetowych
i w mediach społecznościowych
Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Domu Kultury Uśmiech.

ozarow-mazowiecki.pl

dkusmiech.eu

Kultura
Dom Kultury ,,Uśmiech”
w ożarowie mazowieckim
▶▶ 23 października zaprosiliśmy dzieci na warsztaty kulinarne
▶▶ 24 października odbył się wernisaż wystawy malarstwa Jarosława Filipka „PEJZAŻ POLSKI”. Artysta zaprezentował akwarele z Mazowsza i Puszczy Kampinoskiej.
▶▶ 6 listopada chór Ab Imo Pectore wystąpił podczas koncertu patriotycznego w Domu Seniora Willa Harmonia
▶▶ 7 listopada zaprosiliśmy seniorów ma wieczorek taneczny
▶▶ 10 listopada odbyły się warsztaty wokalne w ramach
konkursu „Muzyczny Smok”
▶▶ 11 listopada zaprosiliśmy na Piknik Niepodległości współorganizowany ze Szwadronem Honorowym 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego oraz na
koncert z okazji Święta Niepodległości „Wolna i Niepodległa
….”, który odbył się w sali widowiskowej Sceny Ołtarzew.
▶▶ 13 listopada zorganizowaliśmy warsztaty twórcze:
„Nastrojowe lampiony”.
▶▶ 21 listopada zaprosiliśmy na koncert „Wieczór pieśni
wędrowców” w wykonaniu Jacka Kadisa. Usłyszeliśmy
piosenki z repertuaru klasyków gatunku: Wolnej Grupy
Bukowina, Grupy Bez Jacka, Starego Dobrego Małżeństwa, przeplatane autorskimi utworami oraz innymi, popularnymi piosenkami z turystycznych szlaków.
Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
w Ożarowie Mazowieckim
Od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 17:00 wyrabiana była spersonalizowana Warszawska Karta Miej30
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ska (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ 5 listopada odbyło się spotkanie z Panem Zygmuntem
Walkowskim pt. „Fotografia jako dokument historyczny”
▶▶ 19 listopada odbył się wykład Joanny Leple pt. „Kolagen przyjaciel, który nie pyta o wiek” w ramach Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
▶▶ 20 listopada spotkanie Klubu Gier Bitewnych prowadzonego przez Macieja Różalskiego.
Ponadto: w październiku i listopadzie co wtorek odbywały się spotkania dla Pań - Świadoma Ja oraz zajęcia stałe:
Strefa Malucha (Gordonki i Zmysłowianki), Brydż, Fitness
Mózgu, Rękodzieło, a w każdy czwartek spotkanie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Filia Domu Kultury Uśmiech w Broniszach
▶▶ 11 listopada zaprosiliśmy na koncert patriotyczny
„Nasza Niepodległa …”.
▶▶ 21 listopada zorganizowaliśmy „Andrzejki” dla dzieci.
W programie przygotowanym przez Teatr Jumaja znalazły się m. in.: zabawy, konkursy i wróżby.
Filia Domu Kultury Uśmiech w Józefowie
▶▶ 24 października odbyło się przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu Teatru Jumaja pt.: „Zdrowo, kolorowo”.
▶▶ 7 listopada zaprezentowaliśmy przedstawienie Teatru
Wariacja pt.: „Ziuk Piłsudski”.
▶▶ 21 listopada zaprosiliśmy na pokaz Iluzjonisty Roba
Fleminga

Zamówienia publiczne
•• z wykonawcą: KOMARTRANS PRZEWÓZ OSÓB Paweł
Mońko z siedzibą w Pruszkowie 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:
▶▶ 1. Gmina Ożarów Mazowiecki – Łomianki – 1 dziecko
▶▶ 2. Gmina Ożarów Mazowiecki – Warszawa – 2 dzieci
▶▶ 3. Gmina Ożarów Mazowiecki (Józefów) – Leszno –
1 dziecko,
za cenę ofertową brutto: 49.191,84 zł
▶▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą w Domaniewku na 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”,
•• część A - za cenę ofertową brutto: 189.000,00 zł
•• część B - za cenę ofertową brutto: 110.000,00 zł
•• część C - za cenę ofertową brutto: 117.800,00 zł
•• część D - za cenę ofertową brutto: 157.000,00 zł
•• część E - za cenę ofertową brutto: 300.500,00 zł
•• część F - za cenę ofertową brutto: 79.000,00 zł
•• część G - za cenę ofertową brutto: 142.000,00 zł
▶▶ z wykonawcą: ETGAR Krzysztof Wójcik z siedzibą
w Krakowie na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji technicznych - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych:
•• cz. A – sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Wolskie
•• cz. B – sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Mory etap I
•• cz. C – sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Jawczyce – etap I
•• cz. D – sieci wodociągowej w miejscowości Mory
•• część A - za cenę ofertową brutto: 92.323,80 zł
•• część B - za cenę ofertową brutto: 83.500,94 zł
•• część C - za cenę ofertową brutto: 146.062,50 zł
•• część D - za cenę ofertową brutto: 18.597,60 zł

▶▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: Lider: INSBUD Stanisław Bystrzycki z siedzibą w Pruszkowie, Partner: PRI
INSBUD-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na projekt
i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami ścieków
zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - za cenę ofertową brutto: 1.769.500,00 zł (do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty
1.770.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą
w Domaniewku na odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2021/2022 - za cenę ofertową brutto:
869.977,60 zł (do wysokości środków zabezpieczonych
w budżecie tj. kwoty 880.200,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: PRI INSBUD BIS Sp. z o.o. z siedzibą
w Pruszkowie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie „Osiedla pod lipami” przy ul. Mazowieckiej
w Macierzyszu - za cenę ofertową brutto: 250.000,00 zł
▶▶ z wykonawcą: F.H.U COMTER Paweł Trojanowski z siedzibą w Leoncin na dostawę, montaż, rozruch oraz
przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej
Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) ok. 40 instalacji
fotowoltaicznych przeznaczonych dla gospodarstw
domowych znajdujących się na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach Programu Zwiększenia
Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki - za cenę ofertową brutto:
987.481,69 zł

z pracy
burmistrza

Podpisano umowy:

Ogłoszono-wszczęto postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na:
▶▶ budowa hali pneumatycznej stanowiącej tymczasowe zadaszenie boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz
z budową kontenera technicznego przy Arenie Ożarów
w Kręczkach (postępowanie powtórzone)
▶▶ zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla
pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ powtórzenie podobnych usług do umowy
RZP.272.45.3.2021 polegających na wycince, pielęgnacji,
konserwacji i korekcie drzew i krzewów oraz innych pracach związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki
▶▶ świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki

Nietypowe potrawy wigilijne w Polsce
Siemieniotka to zupa na bazie siemienia konopnego, z kaszą jaglaną i kaszą
tatarczaną, o szarej barwie i wyczuwalnym mlecznym posmaku. Zupę zagęszcza
się zasmażką lub kaszą manną. Chroni przed zgubnymi skutkami świątecznego
przejedzenia. Danie typowe dla wigilijnej kuchni śląskiej.
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z pracy
rady miejskiej

Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 18 listopada 2021 r.
▶▶ Uchwała Nr XLV/402/21 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów
Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XLV/403/21 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
▶▶ Uchwała Nr XLV/404/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do
obliczania podatku rolnego na 2022 rok.
▶▶ Uchwała Nr XLV/405/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2022.
▶▶ Uchwała Nr XLV/406/21 zmieniająca uchwałę
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty
oraz określenia stawki opłaty podwyższonej dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym.
▶▶ Uchwała Nr XLV/407/21 w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonej w Duchnicach.
▶▶ Uchwała Nr XLV/408/21 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XLV/409/21 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w miejscowości Kaputy (Przyjazna).
▶▶ Uchwała Nr XLV/410/21 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim (Jana Matejki).
▶▶ Uchwała Nr XLV/411/21 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w miejscowości Pogroszew Kolonia
(Powojnikowa).

▶▶ Uchwała Nr XLV/412/21 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim (Wschodzącego Słońca).
▶▶ Uchwała Nr XLV/413/21 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim (Widok).
▶▶ Uchwała Nr XLV/414/21 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach jednorodzinnych oraz dwurodzinnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
▶▶ Uchwała Nr XLV/415/21 w sprawie ustalenia opłaty
za korzystanie z publicznych szaletów miejskich na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XLV/416/21 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
▶▶ Uchwała Nr XLV/417/21 w sprawie przygotowania i przyjęcia projektu zmiany załącznika do Uchwały
Nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
▶▶ Uchwała Nr XLV/418/21 w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka
– zajęcia w szkole rodzenia.
▶▶ Uchwała Nr XLV/419/21 zmieniająca uchwałę
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarów Mazowiecki
na lata 2021-2024”.
▶▶ Uchwała Nr XLV/420/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
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)

Nietypowe potrawy wigilijne w Polsce
Makiełki to jeden z deserów na wigilijny stół, występują w wielu regionach
Polski, znane są też jako makówki śląskie. Ich głównym składnikiem jest mak,
pieczywo oraz bakalie. Są to warstwy bułki moczone w mleku, przekładane
makiem z dodatkiem bakalii, podawane schłodzone. Makiełki na Wigilię
przygotowuje się także w Wielkopolsce, okolicach Łodzi oraz w Zagłębiu
– tam jednak najpopularniejsze są makiełki z makaronem.
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Pani domu

kącik kulinarny

Z przepiśnika pana domu

Pasztet naczelnej

Pasztety były bardzo cenione w czasach staropolskich i podawane na stole podczas każdej ważnej uroczystości. Obecnie uważa się je za potrawę skomplikowaną do przygotowania i najczęściej kupuje w sklepie. Postaram się odczarować dla
Państwa ten przysmak i zachęcić do samodzielnego przygotowania. Satysfakcja
gwarantowana :) Przepis można potraktować jako bazę i modyfikować zgodnie
ze swoim gustem kulinarnym.
Do pasztetu dodałam mięso z jelenia – jest chude, lekkostrawne i bardzo delikatne.
Składniki:
▶▶ pół kg mięsa wieprzowego,
▶▶ pół kg mięsa wołowego,
▶▶ pół kg boczku surowego bez kości,
▶▶ pół kg mięsa z jelenia, sarny lub dzika,*
▶▶ 20 dag wątróbki drobiowej,
▶▶ marchewka,
▶▶ pietruszka,
▶▶ seler,
▶▶ cebula,
▶▶ 1 łyżka soli,
▶▶ 1 łyżeczka pieprzu,
▶▶ gałka muszkatałowa,
▶▶ 3 - 4 jajka,
▶▶ ziele angielskie,
▶▶ 1 mała czerstwa kajzerka lub 2 łyżki kaszy manny,
▶▶ liście laurowe,
▶▶ przyprawa do pasztetu
▶▶ bułka tarta
▶▶ olej
Sposób wykonania:
Oczyszczone i pokrojone na mniejsze kawałki wszystkie rodzaje mięs, oprószyć solą, pieprzem i podsmażyć
partiami na oleju z każdej ze stron. Podsmażone mięso
przełożyć do wysokiego garnka, zalać wodą, ponad poziom mięsa, dodać ziele angielskie, liście laurowe. Cebulę
obrać, pokroić na pół i opiec nad gazem, włożyć do garnka
z mięsem. Dodać marchewkę, seler, pietruszkę i wszystko
razem gotować na wolnym ogniu do miękkości. Po około godzinie gotowania dołożyć do garnka pokrojony na
mniejsze części boczek oraz oczyszczona wątróbkę. Po
ugotowaniu i lekkim ostudzeniu wyjąc z wywaru mięso,
wątróbkę i warzywa. Wszystko razem zmielić w maszynce
do mięsa gdy jest jeszcze ciepłe 2 razy. Zmielone mięso
doprawić do smaku solą, czarnym pieprzem, przyprawa
do pasztetu oraz gałka muszkatałową. Następnie oddzielić żółtka od białek i ubić mikserem białka na sztywno, dodać po jednym żółtku i nadal ubijać. Masę jajeczna
połączyć ze zmielona masą mięsną. Wg uznania możemy dodać jeszcze kasze mannę lub wcześniej namoczona
w mleku i odciśniętą kajzerkę. Gdyby pasztet był zbyt gęsty, można dodać przecedzonego wywaru z mięsa. Tak
przygotowaną masę przekładamy do wysmarowanych tłuszczem i wysypanych bułką tartą foremek, wyrównujemy powierzchnię, ale nie ugniatamy, posypujemy bułką tartą i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180º C.
Pasztet piec około 90 minut, aż wierzch będzie rumiany a boki pasztetu odejdą do foremki. Pasztet należy dobrze
ostudzić przed krojeniem, ale to jest chyba najtrudniejsze, bo najlepiej smakuje jeszcze ciepły z żurawiną, chrzanem lub ćwikłą i pieczywem :)
*Jeśli nie mamy lub nie lubimy dziczyzny możemy zastąpić ją mięsem drobiowym.
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Informacje
dla mieszkańców

Apel o pomoc kotom wolnożyjącym
	Apelujemy do zarządców budynków, administratorów nieruchomości i wszystkich mieszkańców o pomoc kotom wolno żyjącym w tym trudnym okresie jakim jest zima. Przez całe lato piwniczne okienka stały
otworem. Koty mogły wchodzić i wychodzić do woli.
Gdy nastaje zima okazuje się, że to dotychczasowe
schronienie jest zamknięte lub zakratowane. Kot zostaje na lodzie.

nią gryzonie, myszy
i szczury.
• Fund a c j a
Chcę Mieć
Przyszłość
oferuje
dla
kotów bezdomnych,
działkowych ciepłe domki styropianowe. Kontakt
ewakm@wp.pl tel 604 666 643
• Zapraszamy także   do adopcji naszych podopiecznych. Chętni do bycia domem tymczasowym ciągle mile
widziani.
Koty są dobre na wszystko
Bo koty są dobre na wszystko:
na wszystko, co życie nam niesie,
bo koty, to czułość i bliskość
na wiosnę, na lato, na jesień.
A zimą, gdy dzień już zbyt krótki
i chłodnym ogarnia nas cieniem,
to kot - twój przyjaciel malutki,
otuli cię ciepłym mruczeniem.

Wystarczy tylko odrobina dobrej woli każdego z nas
aby odmienić ich los. Stwórzmy dla nich bezpieczne, ciepłe i suche schronienie z dostępem do wody i jedzenia
np. w nieużywanym pomieszczeniu piwnicznym, z możliwością swobodnego wejścia i wyjścia.
Kotom które już zamieszkują piwnice, nie utrudniajmy przebywania w nich. Odpłaca się nam tym, że przego-

Franciszek Jan Klimek

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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Wskaż drogę bałwankowi do jego kolegi. Możesz poruszać się tylko
po polach, których wynik działania jest taki sam jak poprzedniego pola.

Świąteczne łamigłówki

Połącz kropki rozpoczynając od oznaczonej numerem 1.

Ożarów Mazowiecki
w świątecznej odsłonie

