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Z żalem zawiadamiamy,

że w nocy 7 maja 2020 roku, 
w wieku 65 lat,

zmarł, 

Ks. Jan Latoń SAC
Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego

w Ożarowie Mazowieckim  
w latach 2008 - 2014

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!
  

Samorząd Gminy Ożarów Mazowiecki 
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  29 kwietnia 2020 r. w ramach II etapu 
odmrażania gospodarki Premier Mate-
usz Morawiecki zapowiedział otwarcie 
żłobków i przedszkoli z zastrzeżeniem, 
że każdorazowo decyzje o otwarciu będą 
podejmowane przez organy założyciel-
skie, czyli samorządy gmin.

 Podkreślić należy, że samorządy gmin na realizację 
tego zadania dostały zaledwie kilka dni, bez uprzedniej 
konsultacji możliwości takiego rozwiązania ze strony 
właściwych resortów. Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna 
opublikowały tzw. „wytyczne” dot. dostosowania żłob-
ków i przedszkoli do funkcjonowania w nowym reżimie 
sanitarnym od 6 maja 2020 r. Analizując zawarte w nich 
informacje i zalecenia brak jest szczegółowych wskazań, 
jak zorganizować opiekę nad małymi dziećmi. 
 Wznowienie działalności żłobków i przedszkoli wyma-
ga odpowiedniego przygotowania, zapewnienia wszel-
kich środków bezpieczeństwa, wdrożenia wielu proce-
dur i zaleceń, mających na celu ochronę zdrowia i życia 
dzieci, pracowników oraz członków ich rodzin. Wszystkie 
te działania muszą być realizowane w ścisłym kontakcie 
z Inspekcją Sanitarną. 
 Biorąc pod uwagę opinie specjalistów z zakresu epi-
demiologii o realnym zagrożeniu rozprzestrzenia się wi-
rusa w skupiskach ludzi, w tym również dzieci; stanowi-
ska związków branżowych m. in. Związku Nauczycielstwa 
Polskiego o braku zgody na narażenie zdrowia i życia 
tysięcy nauczycieli w przedszkolach oraz po konsultacji 
z dyrektorami przedszkoli i żłobka na terenie Gminy Oża-
rów Mazowiecki podjąłem decyzję o nieotwieraniu 
ww. placówek od 6 maja 2020 r. 
 W podjęciu takiej decyzji utwierdziły mnie również 
opinie wyrażane bezpośrednio przez rodziców dzie-
ci uczęszczających do żłobka i przedszkoli. Znakomita 
większość nie zamierza posyłać dziecka do żłobka/przed-
szkola z uwagi na bardzo duże ryzyko zarażenia. W sytu-
acji kiedy każdego dnia przybywa w naszym kraju osób 
zarażonych i ofiar wirusa nie możemy sobie pozwolić na 
działania w jakikolwiek sposób zwiększające ryzyko zara-
żenia, a za takie uznaję otwarcie przedszkoli i żłobka. 
 Jednocześnie chcę Państwa zapewnić, że w pełni 
rozumiem Państwa potrzeby i oczekiwania związane 
z możliwością zapewnienia opieki nad dzieckiem, jed-
nakże w chwili obecnej kwestia bezpieczeństwa jest naj-
ważniejsza. 
 5 maja 2020 r. uczestniczyłem w wideokonferencji 
z udziałem dyrektora Biura Oświaty i dyrektorów żłob-

ka, przedszkoli i szkół (oddziały przedszkolne). Tematem 
przewodnim był stopień przygotowania poszczególnych 
placówek do funkcjonowania w nowym reżimie sanitar-
nym i potencjalna możliwość ich otwarcia. Omówiono 
kwestie organizacyjne dot. wdrożenia wytycznych Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie i stopień wyposa-
żenia placówek w niezbędne środki ochrony osobistej. 
Wstępne ustalenia pozwalają na rozpoczęcie niezbęd-
nych przygotowań placówek do przyjęcia dzieci. Nie na-
stąpi to jednak przed 25 maja 2020 r. 
 Wypracowane procedury postępowania dotyczące 
otwarcia przedszkoli i żłobka zostaną także wykorzysta-
ne przy ewentualnym otwarciu klas I – III w szkołach pod-
stawowych. Z informacji przekazywanych przez Ministra 
Edukacji wynika, że może to nastąpić po 25 maja 2020 r., 
w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. 
 W aktualnej sytuacji prawnej, kiedy pozostawiono 
decyzję o otwarciu placówek samorządom, na samorzą-
dach spoczywa też odpowiedzialność za podjęte dzia-
łania. Nie uchylamy się od tej odpowiedzialności, a pro-
wadzone obecnie działania przygotowawcze zmierzają 
w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracow-
ników tych placówek, a także ich rodzin.
 Z uwagi na dobro wspólne członków Naszej Wspólno-
ty, za które jako Burmistrz jestem odpowiedzialny, zdecy-
dowałem się na podjęcie tej trudnej dla mnie i Państwa 
decyzji. Jako Burmistrz biorę za nią odpowiedzialność, 
w myśli roty ślubowania: „Obejmując urząd Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności miesz-
kańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. 
 Ochronę zdrowia i życia mieszkańców gminy uznaję 
za najwyższe dobro publiczne.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, W A Ż N E

UWAGA
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 17 marca 2020 r. na podstawie komuni-
katu nr 1 Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
wydanego po wprowadzeniu na terenie Pol-
ski stanu epidemicznego, zostały wstrzyma-
ne wszystkie bieżące działania Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim. Nie odbywały się 
komisje, zawieszono dyżury radnych, odwoła-
na została również XXIV Sesja Rady Miejskiej. 
Ten paraliż prac organu uchwałodawczego 
trwał aż do 14 kwietnia. Tego dnia miał miejsce konwent 
zwołany przed XXIV nadzwyczajną sesją Rady Miejskiej, 
który został po raz pierwszy przeprowadzony w sposób 
zdalny. 
 Aby doszło do tego przełomowego i historycznego 
wydarzenia – wymagało to solidnych przygotowań. Po 
analizie rozwiązań technicznych, możliwości sprzęto-
wych i sieciowych, wraz z informatykami zdecydowa-
liśmy, że najlepszym rozwiązaniem programowym bę-
dzie komunikator przystosowany do wideokonferencji 
oraz platforma esesja, której używamy z powodzeniem 
od półtora roku.
 Potem był trudny, ale ciekawy, okres testowania za-
proponowanego rozwiązania, początkowo w małych 
grupkach radnych, później sukcesywnie zwiększaliśmy 
grupę „testerów”. Po każdym takim eksperymencie wy-
mienialiśmy się uwagami, a informatycy na bieżąco re-
agowali na przekazywane wnioski.
 Prawdziwym egzaminem był zdalny konwent 14 
kwietnia, który musieliśmy wszyscy zaliczyć. Nie obyło 
się bez drobnych problemów technicznych. Wynikały 
one z różnej jakości transmisji sieciowych z domów rad-
nych, jak również tremy i emocji, które powodowały, że 
popełnialiśmy błędy. Później było już tylko lepiej… i tak:

- 15 kwietnia odbyły się zdalnie cztery komisje, które 
opiniowały projekty uchwał na zbliżającą się sesję. Tego 
dnia już wszystko poszło bardzo sprawnie.
- 16 kwietnia odbyła się zdalnie nadzwyczajna sesja 
Rady Miejskiej. 
 Od tego momentu wszystkie aktywności Rady Miej-
skiej odbywają się właśnie w tej formie. Zawieszone zo-
stały tylko dyżury radnych. 
 Kolejna zdalna sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 
kwietnia, więc mogę śmiało powiedzieć, że organ 
uchwałodawczy pracuje zdalnie pełną parą.
 Mając na względzie chęć udziału mieszkańców 
w obradach, wprowadziłem możliwość zadania pyta-
nia, poruszenia ważnych kwestii dla mieszkańców po-
przez drogę mailową. Każdego, kto chciałby zabrać głos 
w ważnej sprawie podczas komisji lub sesji Rady Miej-
skiej w punkcie wolne wnioski - proszę o kontakt drogą 
mailową na adres: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl 
najpóźniej na 1,5 godziny przed zaplanowaną godziną 
rozpoczęcia komisji lub sesji. Zobowiązałem Przewod-
niczących komisji do odczytywania tych emaili i proto-
kołowania spraw w nich poruszanych. Korespondencja, 
która wpłynie przed sesją w zachowanym terminie - bę-
dzie odczytana w punkcie wolne wnioski.
 Chciałbym bardzo podziękować informatykom pra-
cującym w Urzędzie Miejskim - Maciejowi Poligajowi 

 Nowe rozwiązania informatyczne, zdalne 
posiedzenia komisji, zdalne sesje z domu – 
to obecna rzeczywistość pracy Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim. Pomimo 
epidemii, radni muszą podejmować uchwały 
i pracować na rzecz wspólnoty lokalnej. Jest 
wiele spraw, które pomimo trudnej sytuacji, 
nie mogą poczekać, trzeba działać tu i teraz. 
Staramy się temu sprostać…
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RADA MIEJSKA W OKRESIE 
EPIDEMII KORONAWIRUSA
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i Arkadiuszowi Jaworskiemu, za poświęcanie prywatne-
go czasu i często pełne emocji przygotowania do zdal-
nej pracy oraz Beacie Migdzie z biura Rady Miejskiej za 
cierpliwość i czuwanie nad sprawnym przebiegiem ko-
misji i sesji z pozycji drugiego planu.
 Dziękuję również radnym Rady Miejskiej za odwagę 

i zaufanie, jakim obdarzyli nowe rozwiązania technolo-
giczne w tej sytuacji. Dla kilku z nich było to naprawdę 
duże wyzwanie.

   Na koniec chcę wspomnieć o najważniejszym, do-
brej współpracy z burmistrzem i zarządem gminy. Dzięki 

wsparciu, szyb-
kim decyzjom 
i wzajemnemu 
zaufaniu mogli-
śmy dosłownie 
w kilka dni roz-
począć zdalną 
pracę Rady Miej-
skiej

Andrzej Cichal
Przewodniczący 

Rady Miejskiej
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 ▶ Uchwała Nr XXV/236/20 w sprawie zasad udzielania 
i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki.

 ▶ Uchwała Nr XXV/237/20 o zmianie uchwały w spra-
wie powołania  Rady Społecznej Gminnego Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożaro-
wie Mazowieckim.

 ▶ Uchwała Nr XXV/238/20 w sprawie przyjęcia spra-
wozdania z  działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ożarowie Mazowieckim za 2019 rok.

 ▶ Uchwała Nr XXV/239/20 w sprawie przyjęcia spra-
wozdania za 2019 rok z działalności Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie 
oraz z  realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 2017-
2020.

 ▶ Uchwała Nr XXV/240/20 w sprawie przyjęcia spra-
wozdania za rok 2019  z  realizacji „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 
2017-2019”.

 ▶ Uchwała Nr XXV/241/20 w sprawie przyjęcia „Gmin-
nego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ożarów 
Mazowiecki na lata 2020-2022”.

 ▶ Uchwała Nr XXV/242/20 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na 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).

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 30 kwietnia 2020 r.

 ▶ Uchwała Nr XXIV/234/20 w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i bu-
dowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z po-
noszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19.

 ▶ Uchwała Nr XXIV/235/20 w sprawie zasad i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypa-
dających Gminie Ożarów Mazowiecki i jej jednostkom 
podległym, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 
2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych.

Uchwały podjęte na XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 17 kwietnia 2020 r.
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INWESTYCJE DROGOWE
 Pomimo trwającej pandemii, w gminie rozpoczę-
ły się prace nad modernizacją dróg gminnych. Jako 
pierwsze zaplanowano wykonanie nakładek asfalto-
wych na ul. Duchnickiej na odcinku od ul. Geodetów 
do ul. Informatyków oraz na ul. Parkowej na odcinku 
od ul. Lipowej do ul. Umiastowskiej.

 Prace budowlane na ulicy Duchnickiej zakładają wy-
konanie nowego „dywanika” asfaltowego na długości 
około 210 metrów, wykańczając rozpoczętą w zeszłym 
roku modernizację tej ulicy. Po wykonanych pracach 
mieszkańcy Duchnic będą mogli swobodnie przejechać 
zmodernizowaną ulicą od nowo powstałego osiedla 

domków jednorodzinnych do wysokości ul. Geodetów. 
Razem z wybudowanym wcześniej chodnikiem ulica ta 
zapewni bezpieczne i komfortowe połączenie z pobliską 
szkołą oraz przedszkolem.
 Druga zaplanowana inwestycja zakłada modernizację 
odcinka ul. Parkowej znajdującego się w bezpośrednim 
sąsiedztwie nowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie 
Mazowieckim oraz cmentarza miejskiego. Stary zużyty 
asfalt zostanie zerwany, a na jego miejsce zostanie poło-
żony nowy. Długość zmodernizowanego odcinka drogi 
wyniesie około 180 metrów, eliminując spękania i dziury 
pojawiające się w obecnie użytkowanej jezdni.
 Obie inwestycje przyczynią się do poprawienia kom-
fortu podróżowania i zwiększą bezpieczeństwo przejaz-
du, pozwalając cieszyć się nową, gładką oraz pozbawioną 
dziur i nierówności nawierzchnią.

Michał Toruszewski
Wydział Inwestycji i Remontów

Najważniejsze informacje w czasie epidemii koronawirusa m.in. o działaniach profilaktycznych 
na terenie gminy, zmianie funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych, 

codzienne komunikaty Sanepidu znajdą Państwo na stronie internetowej 

https://ozarow-mazowiecki.pl/koronawirus/

LOKALNE INFORMACJE O EPIDEMII
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 Realizowana na odległość nauka na pewno jest wy-
zwaniem dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Po począt-
kowym okresie organizowania się i adaptacji, wszyscy 
powoli nabieramy „wprawy”. Na terenie gminy wszystkie 
placówki oświatowe wdrożyły taką formę nauki.
 Od 16 marca 2020 r. szkoły, przed-
szkola i żłobki pozostają całkowicie za-
mknięte. W związku z tym, Gmina Oża-
rów Mazowiecki i szkoły gminne podjęły 
aktywne działania, aby wypracować jak 
najlepsze praktyki i narzędzia do wyko-
rzystania dla uczniów, umożliwiające 
udział w lekcjach, w tych okoliczno-
ściach, oraz zdobywanie nowej wiedzy. 
Wprowadzono, między innymi, lekcje na odległość na 
zasadach wideokonferencji, aby uczniowie mieli możli-
wość interakcji z nauczycielem. W ten sposób powstała 
możliwość przedstawiania i wyjaśniania uczniom no-
wych zagadnień, zgodnie z programem nauczania. Uwa-
żamy, że nauczyciel powinien mieć bezpośredni kontakt 
z całą klasą jednocześnie (lekcje on-line). 
 W większości szkół mechanizm ten działa sprawnie. 
Pojawiają się jednak problemy wynikające z różnych 
przyczyn. Na początku były to sprawy techniczne (sprzęt 
i oprogramowanie), obecnie także i ludzkie. Staramy się 
reagować na wszystkie sygnały od rodziców i dyrekto-
rów i jeśli jest to możliwe rozwiązywać je na bieżąco. 
Tak stało się np. w jednej ze szkół, gdzie rodzice skar-
żyli się na brak lekcji on-line z niektórych przedmiotów. 
Nauczyciele nie chcieli ich prowadzić nawet w bardzo 
ograniczonej formie. Pomagając uczniom zatrudniliśmy 
nauczycieli z innej szkoły, co było szczególnie istotne dla 
uczniów klas ósmych przygotowujących się do egzami-
nów końcowych. Podkreślić należy, że są to tylko poje-
dyncze przypadki. Dyrektorzy i nauczyciele generalnie 
stanęli na wysokości zadania. Mamy od Państwa wiele 
sygnałów. Na początku było zarówno uczniom jak i ro-
dzicom było ciężko przyzwyczaić się do nowych reguł 
nauki, później do ilości materiału. Pozytywne jest jednak 
to, że proces uczenia odbywa się, kontakty pomiędzy 
Państwem są utrzymywane. 

 Mając świadomość, że realizacja zajęć w sposób zdal-
ny jest niesamowicie obciążająca każdego ich uczestni-
ka – uczniów, nauczycieli, rodziców proszę o zachowa-
nie spokoju i dystansu. Myślę, że tylko dzięki wzajemnej 
współpracy i zrozumieniu jesteśmy w stanie przetrwać 
ten trudny czas epidemii i zapewnić, dzieciom i młodzie-
ży w naszej gminie jak najlepsze warunki do kontynu-
owania nauki. – podsumował ostatni czas Michał Turkas, 
dyrektor Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.

 Zdajemy sobie sprawę, że wielu uczniów może mieć 
utrudniony lub wręcz uniemożliwiony dostęp do kom-
putera w czasie, gdy odbywają się lekcje on-line (z uwagi 
np. na konieczność dzielenia go z rodzeństwem i rodzi-
cami). Udzielamy pomocy w takich przypadkach. Przeka-

zaliśmy dla uczniów z 7 szkół gmin-
nych - 48 laptopów i 8 tabletów 
w celu wsparcia nauczania zdalne-
go. Środki na zakup sprzętu zosta-
ły pozyskane w ramach konkursu 
grantowego Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w pro-
jekcie „Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego z Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa”.
 W czterech szkołach realizowany jest projekt „Na-
ukowy zawrót głowy w gminie Ożarów Mazowiecki” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach które-
go w najbliższym czasie szkoły te zostaną doposażone 
między innymi w kolejne 100 tabletów.
 Urząd miejski i samorządowe jednostki oświatowe 
zaangażowały się także w udostępnienie posiadanego 
wolnego sprzętu komputerowego, który został użyczo-
ny uczniom i nauczycielom. 
 Od początku zdalnej nauki na gminnym serwerze 
została utworzona Szkolna Platforma do zamieszczania 
plików przez nauczycieli i pobierania ich przez uczniów. 
Nauczyciele każdej ze szkół mają możliwość zamieszcze-
nia tam zadań, wyjaśnień, precyzyjnych wskazówek, ska-
nów, zdjęć oraz innych materiałów przydatnych do na-
uki. Uczeń ma możliwość pobrania plików i pracy z nimi 
w dogodnym dla siebie czasie w domu. Może on również 
zamieszczać tam swoje rozwiązane zadania czy napisa-
ne wypracowania. 
 W okresie epidemii przeprowadziliśmy również re-
krutację do szkół i przedszkoli. Część rodziców rekru-
towało swoje dzieci elektronicznie z wykorzystaniem 
profilu zaufanego, a dla tych, którzy nie mogli z tej for-
my skorzystać umożliwiliśmy przekazanie dokumentów 
podpisanych odręcznie, w formie emailowej - skan lub 
fotografia. 
 Wszyscy koncentrujemy swoje działanie na ciągłym 
usprawnianiu procesu kształcenia dzieci i młodzieży 
w trudnych warunkach spowodowanych Covid-19. 
 

Katarzyna Wocheń
Biuro Oświaty

OŚWIATA W CZASACH EPIDEMII
 Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, nasze placówki oświatowe 
prowadzą nauczanie w formie zdalnej. Odbywa się to przy wykorzystaniu platform, umoż-
liwiających prowadzenie zajęć w trybie online, a także poczty emailowej, którą przesyła-
ne są zadania i karty pracy ucznia oraz dziennika elektronicznego. 

... wszyscy koncentrujemy 
swoje działanie na 

ciągłym usprawnianiu 
procesu kształcenia dzieci 

i młodzieży w trudnych 
warunkach...
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Dezynfekcja 
W Gminie Ożarów 

Mazowiecki
 W związku z rozprzestrzenianiem się koronawiru-
sa SARS CoV-2, samorząd gminy podjął decyzję o pro-
wadzeniu, w ramach działań prewencyjnych, syste-
matycznej dezynfekcji miejsc publicznych na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki, z których najczęściej 
korzystają mieszkańcy (w szczególności przystanki 
komunikacji publicznej, place przed sklepami, apte-

kami, bankomatami i placówkami pocztowymi oraz 
ławki, chodniki, kosze na śmieci). 
  Działania prowadzone są przy pomocy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim z wykorzysta-
niem metody ozonowania, która jest bezpieczna dla ludzi 
i zwierząt. 
 Odkażanie wyznaczonych miejsc wykonywane jest 

zgodnie z wytycznymi przekazanymi 
samorządom przez Głównego In-
spektora Sanitarnego.
 Dezynfekcja będzie prowadzo-
na cyklicznie do zakończenia zagro-
żenia epidemiologicznego. Pamię-
tajmy, że jeśli spotkamy na swojej 
drodze agregat rozpylający, powin-
niśmy bezwzględnie zastosować się 
do poleceń strażaków, opuszczając 
miejsce przeprowadzania zabiegu. 

Paweł Kanclerz 
- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Jarosław Rasiński 
– Naczelnik OSP
Marcin Olesiński 

– Prezes zarządu OSP
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 Zmiany klimatyczne - co mogą powodować? Otóż 
w ostatnich latach na terenie naszej gminy jak i tere-
nie kraju obserwujemy brak opadów śniegu i deszczu, 
są to zjawiska niepokojące, dla hydrologów, znawców 
procesów przyrodniczych i zwykłych ludzi. Te zjawi-
ska utrzymujące się przez dłuższy czas prowadzą do 
suszy. 

Co to jest susza?

 Długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub 
nieznacznym opadem oraz utrzymująca się w tym okre-
sie wysoka temperatura. Tego rodzaju sytuacja prowadzi 
do znacznego wyczerpania zasobów wodnych. Susza po-
woduje przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite 
zniszczenie upraw roślin, zmniejszenie zasobów wody 
pitnej, a także zwiększone prawdopodobieństwo kata-
strofalnych pożarów. 

Jakie wyróżniamy rodzaje suszy? 

• susza atmosferyczna – brak opadów (przez 20 dni), 
wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza, 
• susza glebowa – oznacza niedobór wody dostępnej 
dla roślin, 
• susza hydrologiczna – zmniejszone zasoby wodne po-
wierzchniowe i podziemne, późniejsza regeneracja wód 
podziemnych jest długotrwała,
• susza hydrogeologiczna – jest następstwem przedłu-
żającej się suszy hydrologicznej. W tym okresie zwier-
ciadło wód gruntowych obniża się w stopniu uniemoż-
liwiającym korzystanie ze studzien kopanych i płytkich 
wierconych – wysychające studnie.

Jak zapobiegać suszy? Jakie stosować środki 
zapobiegawcze w celu ograniczania zużycia wody?

 Obieg wody w przyrodzie to złożony proces, zależny 
od wielu czynników i szerokiego aspektu zarządzania 
środowiskiem na poziomie ogólnokrajowym. Obecna 
sytuacja hydrologiczna – niski poziom wód w rzekach, 
niewielkie zasoby wód podziemnych, niekorzystne zjawi-
ska pogodowe – długotrwałe okresy bez opadów prze-

platane nawalnymi i obfitymi opadami atmosferycznymi 
powodują zakłócenia w naturalnych procesach obiegu 
wody w środowisku. Tu należy zaznaczyć, że ten problem 
dotyka każdego z nas i każdy z nas ma na to wpływ. 
 Kiedy pobieramy wodę z wodociągu, własnych stud-
ni czy studni gospodarczych, warto wtedy zwrócić uwa-
gę, co można zrobić dobrego dla siebie, środowiska czy 
obniżenia ilości zużywanej wody. Każdy z mieszkańców 
gminy Ożarów Mazowiecki, też powinien postawić sobie 
takie pytanie. A co ja robię w tym dość trudnym czasie, 
aby wody wystarczyło dla wszystkich? 

Każdy z nas może: 
• oszczędnie gospodarować wodą, zwracać uwagę na 
racjonalne jej zużycie, likwidować przecieki, strumień 
wody odkręcać wyłącznie na czas korzystania z niego,
• nie stosować wody uzdatnianej z wodociągu do pod-
lewania trawników i ogrodów, pozyskiwać i gromadzić 
wodę opadową, retencjonować ją, zagospodarowywać 
do nawadniania, podlewania, studnie wykonane spe-
cjalnie do podlewania, płytsze, z wodą gorszej jakości są 
racjonalniejszym rozwiązaniem do nawodnienia roślin 
i upraw.
 Ponadto na przestrzeni wielu lat zapanował trend, 
aby odwadniać tereny, działki i pozbywać się wody, tym-
czasem nagle zaczyna jej brakować. Najkorzystniejszym 
rozwiązaniem jest pozyskiwanie i gromadzenie wody 
opadowej z połaci dachowych, retencjonowanie własnej 
wody opadowej np. w oczkach wodnych, zagłębieniach, 
plastikowych pojemnikach na deszczówkę, naziemnych 
i podziemnych, beczkach i wykorzystywać do podlewa-
nia. Sposoby mogą być dostosowane do naszych warun-
ków i potrzeb. Można wykonać bardziej specjalistyczne 
systemy, instalacje czy urządzenia – dreny, nawadniające 
systemy połączone z rynnami. 

Susza. Oddziaływanie na zwierzęta.

 Susza w ogrodzie, spragnione zwierzęta, ptaki i owa-
dy powinny skłaniać nas do pomagania. 
 Skutki suszy odczuwamy nie tylko my, również zwie-
rzęta są zagrożone z powodu jej występowania. Poma-

SUSZA W ŚRODOWISKU
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gajmy zwierzętom w tym trudnym czasie od tego może 
zależeć ich życie i zdrowie. Możemy im pomóc wystawia-
jąc w swoich ogrodach, na balkonach różnego rodzaju 
poidła. Należy jednak pamiętać by w upalne dni regular-
nie uzupełniać w nich wodę. Dla kotów oraz jeży poidła 
umieszczajmy na ziemi w parkach, ogrodach, na tere-
nach zielonych. Susza zagraża również pszczołom przede 
wszystkim z braku roślin. Dlatego wysiewajmy i sadźmy 
w swoich ogrodach rośliny miododajne, które są dla nich 
źródłem pożywienia. 

Susza, a rolnictwo.

 W rolnictwie mamy do czynienia z tzw. suszą glebo-
wą. Wcześniej wyjaśniliśmy, co ona oznacza. Charaktery-
zuje się ona niedoborem wody dostępnej dla roślin, która 
jest im potrzebna od kiełkowania do wytworzenia nasion 
i owoców. W obecnym stanie klimatu parowanie przewa-
ża nad opadami i uprawy muszą bazować na zasobach 
wody glebowej zgromadzonych w niej w okresie jesien-
no-zimowym, której aktualnie zaczyna coraz częściej bra-
kować. Na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki mamy rów-
nież do czynienia z tymi zjawiskami w produkcji rolnej. 

Co może zrobić Rolnik,
aby zapobiegać suszy glebowej?

 Rolnicy powinni zacząć od wyboru najbardziej odpo-
wiedniej dla ich gospodarstwa technologii uprawy roli, 
która powinna być jak najbardziej uproszczoną. Nawet 
najlepszy system nawodnieniowy nie pomoże jeżeli nie 

zadba się o podstawowy środek produkcji jakim jest GLE-
BA. Ograniczanie zbędnych przejazdów zmniejsza ugnia-
tanie gleby, które jest jednym z czynników niszczących jej 
aktywność biologiczną. Dla poprawy struktury gleby bar-
dzo ważne jest stosowanie nawozów organicznych, któ-
re stanowią doskonałą pożywkę dla  mikroorganizmów 
glebowych i surowiec do produkcji próchnicy. Ponadto 
dobre efekty można osiągać poprzez stosowanie płodo-
zmianu i poplonu. Stosowanie kilku podstawowych za-
sad i abecadła rolniczego zwiększa pojemność gleby do 
akumulacji wody, a tym samym do ograniczenia skutków 
suszy. Zachęcamy rolników do mądrego zarządzania go-
spodarstwami rolnymi pod kątem oszczędzania wody 
opadowej i jej zasobów podziemnych. 

Podsumowanie

 Szanowni Państwo, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, 
że mamy wodę w kranie. Odkręcamy i leci. Widzimy je-
ziora, rzeki i myślimy, że skoro w Polsce jest ich tak dużo, 
to jak wody może zabraknąć? Ale nasze zasoby wodne 
są bardzo, bardzo niskie. Musimy mieć to na uwadze, że 
w  pewnym momencie może wody zabraknąć. Dlatego 
musimy podejmować działania mające na celu ograni-
czenie zużycia wody. Zatem warto pamiętać, że każdy 
z nas ma wpływ na ilość zużywanej wody i na efektywne 
jej wykorzystywanie. 
        

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 Masz...naście lat...Jak wyobrażasz 
sobie własną przyszłość? Widzisz sie-
bie jako szefa kuchni lub pracowni-
ka hotelu? Pragniesz uczestniczyć 
w zagranicznych stażach, kursach 
kosmetycznych czy baristy? Jeśli tak, 
to wybór naszej szkoły jest strzałem 
w dziesiątkę!
 Zespół Szkół nr 1 im. T. Halika przy 
ul. Poznańskiej 129/131 to szkoła ka-
meralna, nowoczesna i otwarta na po-
trzeby uczniów. Młodzieży oferujemy 
w ramach programu Erasmus + udział 
w zagranicznych stażach oraz bezpłat-
nych kursach: pracownik usług kosme-
tycznych, florysta, obsługa kas fiskal-
nych, komputer i Internet w zawodach 
technicznych, język angielski dla kucharzy i hotelarzy, 
usługi kelnerskie, usługi barmańskie. Młodzież chętnie 
uczęszcza także na kursy: doradcy dietetycznego, usługi 
cateringowe, kurs pieczenia ciast, carving i dekoracje po-
traw, barista oraz kurs komputerowy - układanie jadłospi-
sów. Zapewniamy dostęp do wi-fi, doradcy zawodowego, 
wsprcie psychologiczne i pedagogiczne.
 Ponadto uczniowie mają możliwość rozwoju innych 
zainteresowań – sportowych, czy chęci niesienia pomo-

cy potrzebującym. W szkole działa też 
Szkolne Koło Caritas, Klub Honorowych 
dawców krwi i szpiku oraz koło strzelec-
kie.
 Organizujemy szkolne konkursy oraz 
obchodzimy różne święta, takie jak: 
Dzień Herbaty czy Czekolady, Mikołajki, 
Walentynki i wiele innych. 
W szkole działa też Belferek, w którym 
uczniowie mogą kupić kanapki, obiady, 
ciastka przygotowywane przez kolegów 
i koleżanki w pracowni gastronomicznej. 
Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021 
to:
 •klasa turystyczna (w Liceum Ogólno-

kształcącym)
 •technik żywienia i usług gastronomicz-

nych (w Technikum)
 • technik hotelarstwa (w Technikum)
 • kucharz, cukiernik, pracownik pomocy obsługi hote-

lowej (w trzyletniej Szkole Branżowej I stopnia)
 Nasze dane: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. T. Halika, ul. Poznańska 129/131, zsp1ozarow.edupa-
ge.org, tel. 22 722 41 93, szkolaozarow@poczta.onet.pl

Czekamy na Was!!!

LICEUM, TECHNIKUM I SZKOŁA BRANŻOWA 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM TO TWOJE MIEJSCE
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 W ramach Ożarowskiej Tarczy Antykryzysowej 
podczas sesji nadzwyczajnej została podjęta Uchwa-
ła Nr XXIV/234/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwol-
nienia od podatku od nieruchomości od gruntów, 
budynków i budowli lub ich części dla grup przedsię-
biorców, których płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem negatywnych kon-
sekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  
Zgodnie z §1 ust.1 i 2 ww. uchwały:
 Zwalnia się od podatku od nieruchomości od grun-
tów, budynków i budowli lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przed-
siębiorców w zakresie: 
1) sportu, rekreacji i turystyki; 
2) hotelarstwa; 
3) usług kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu, piercingu; 
4) usług gastronomicznych 
Zwolnienie to dotyczy rat podatku płatnych w miesią-
cach: od kwietnia do czerwca 2020 r.

 Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ww.  zwolnienia 
powinni złożyć wypełniony wniosek wraz z oświad-
czeniem i załącznikiem w terminie do 31 maja 2020 r. 
(o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku 
do Urzędu Miejskiego).
 
 Wykaz dokumentów oraz druki do pobrania na 
stronie internetowej gminy - https://ozarow-mazowiecki.
pl/2020/04/23/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-dzialania-
gminy-ozarow-mazowiecki-w-zwiazku-z-negatywnymi-
skutkami-ekonomicznymi-covid-19/

 Wypełnione wnioski należy przesłać za pośrednic-
twem:
1. poczty tradycyjnej/kurierskiej na adres Urząd 
Miejski, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

2. poczty elektronicznej - skrytka ePUAP: /143206/skrytka 
lub
złożyć osobiście poprzez umieszczenie korespon-
dencji w oznakowanej skrzynce korespondencyjnej 
zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Miejskiego. 
  
 Przed wypełnieniem wniosku prosimy o szczegółowe 
zapoznanie się z ww. Uchwałą Rady Miejskiej dostępną 
w BIP Gminy Ożarów Mazowiecki 
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=14478

 Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają 
pracownicy Wydziału Wymiaru i Księgowości 
Podatkowej pod nr tel. 22 731 32 26, 22 731 32 67.

 Ponadto 9 kwietnia uruchomiona została akcja Kupuj/
Sprzedawaj lokalnie wspierająca lokalnych przedsiębior-
ców. Jej cel to stworzenie miejsca w internecie (na stronie 
ozarow-mazowiecki.pl), gdzie lokalne firmy będą mogły 
w czasie epidemii zamieścić swoje wizytówki dla kon-
sumentów, aby bezpłatnie promować kupowanie pro-
duktów i usług w lokalnych, ożarowskich firmach. Baza, 
będzie sukcesywnie uzupełniana, zgodnie z otrzymywa-
nymi informacjami od przedsiębiorców. Wystosowałem 
również apel do Mieszkańców, aby kupowali produkty 
u tych, którzy są najbliżej nas, czyli producentów, han-
dlowców z terenu gminy Ożarów Mazowiecki. W niniej-
szym numerze Informatora Ożarowskiego publikujemy 
na stronie 12 wkładkę z bezpłatnymi reklamami lokal-
nych przedsiębiorców, podobnie będzie w kolejnym.

 Rozumiemy trudną sytuację i pomagamy lokalnym 
przedsiębiorcom tak, jak możemy.

Paweł Kanclerz 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
- DZIAŁANIA GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI W ZWIĄZKU

Z NEGATYWNYMI SKUTKAMI EKONOMICZNYMI COVID-19

IN
FO

RM
A

C
JE

D
LA

 M
IESZK

A
Ń

CÓ
W



 Skutki epidemii odczuwa cała gospodarka, również ta lo-
kalna. Podejmując działania mające na celu wsparcie lokalnych 
przedsiębiorców, również w najbliższym numerze Informato-
ra Ożarowskiego, wydanym w czerwcu, zamieścimy wkładkę 
z bezpłatnymi ogłoszeniami. Lokalni przedsiębiorcy mogą 
zamieścić ogłoszenia o wielkości 1/16 strony A4, czyli format 
wizytówki z informacjami o działalności swojej firmy. Każdy 
przedsiębiorca może zamieścić jedno ogłoszenie.

 Ogłoszenia w formacie JPG lub PDF o wymiarach 100mm x 35mm prosimy przesyłać na adres: 
j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl do 5 czerwca 2020 r.

W S P I E R A J M Y
L O K A L N Y C H  P R Z E D S I Ę B I O R C Ó W
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 Miło jest napisać, że jesteśmy otwarci, bo już tro-
chę tęskniliśmy za normalnym życiem. Ale stoi przed 
nami jeszcze jedno wyzwanie – jak tego nie popsuć 
i z powodu epidemii nie zamknąć się znowu. Na bez-
pieczeństwo pracujemy wspólnie. Dlatego niniejszy 
tekst jest informacyjny i poświęcony wyłącznie dwóm 
sprawom. Kiedy i jak się otwieramy - co ułożyliśmy na 
wzór rządowy etapami oraz jakie bezpieczeństwo za-
pewniamy w trakcie i czego oczekujemy od Państwa 
- aby to bezpieczeństwo było wzajemne. 

Etap 1 – Wypożyczalnia w progu 

 Od 04.05 przez dwa tygodnie (z możliwością prze-
sunięcia) pracujemy wyłącznie w formie wypożyczalni 
przez drzwi. Po książki można do nas przyjść w trakcie 
dyżurów, których terminy podajemy poniżej, można do 
nas zadzwonić w godzinach otwarcia placówek, napisać 
na portalach społecznościowych, czy wysłać maila na ad-
res biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl i później odebrać 
książki, filmy, audiobooki, gry. 
 Czy książki będą bezpieczne? Tak – wszystkie Państwa 
zwroty książek trafią do kwarantanny na okres 14 dni, kie-
dy dopiero zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej 
będziemy mogli włączyć je do księgozbioru i dalej udo-
stępniać; książki które teraz stoją na półkach są poddane 
kwarantannie i czyszczeniu, a więc śmiało można prosić 
bibliotekarzy o ich podanie. 
 W tym czasie nie ma żadnych zajęć bibliotecznych, 
wchodzenia do pomieszczeń biblioteki, czy korzystania 
z Internetu. Myślimy, że gdyby liczba zachorowań w na-
szej Gminie wzrosła, jesteśmy w stanie wrócić do formy 
online. Po 2 tygodniach, gdy wszystko będzie ok, zaczy-
namy działać prawie zwyczajnie…

Etap 2 – Biblioteka bez dodatków

 Powiedzmy, że wszystko 
jest ok, a więc w etapie 2 
wraca normalny tryb pracy filii 
i biblioteki głównej, co to znaczy? 
Że wracają normalne godziny 
pracy i otwarcia placówek. Książek nie zamawiamy już 
online, a Państwo sami możecie wejść do pomieszczeń 
i wybrać coś dla siebie. 
 Czy książki będą bezpieczne? Tak, każdy ze zwrotów 
będzie nadal poddawany kwarantannie, a na półkach 
będą stały tylko książki, które wg zaleceń Biblioteki Naro-
dowej przeszły kwarantannę. 
 Co z zajęciami? To kwestia naszego bezpieczeństwa. 
Zgodnie z rządowymi wytycznymi wstrzymujemy się 
z ich prowadzeniem do odwołania. Myślimy o zajęciach 
online, tym bardziej, że wakacje zapowiadają się krucho. 
Jeśli będzie taka potrzeba i bezpieczeństwo – być może, 
podkreślamy, być może zaczniemy realizować wakacyjne 
zajęcia dla dzieci. Ale raczej, patrząc na to co się dzieje 
dookoła, zostaniemy przy zajęciach online (mamy trochę 
pomysłów) i wypożyczaniu książek i filmów. Jeśli do tego 
czasu nasi organizatorzy nie zauważą, żadnych większych 
niebezpieczeństw na horyzoncie, szykujemy się do:

Etap 3 – Biblioteka pełną parą

 Jeśli trybu życia nie zmienią nam wakacje w mieście 
(na które się trochę zapowiada), jak zwykle przez pierw-
sze dwa-trzy tygodnie przygotowujemy się do regu-
larnych zajęć typu warsztaty z kodowania, 3D, zręczne 
ręce, kluby pasjonatów, elektroników – i inne, inne, inne 
– i prawdopodobnie w 2 połowie września ruszamy peł-
ną parą. Spotkania autorskie zapewne ruszą wcześniej, 
ale ważne jest to, że – spodziewamy się działać w sposób 
otwarty, w pełni bezpieczny i nie lękliwy. 

Jaki jest wkład Państwa 
w bezpieczeństwo czytelników?

 Zapraszamy – i będziemy tego wymagać do od-
wołania – do bibliotek wchodzimy w maseczkach 
i po dezynfekcji rąk. W pierwszym etapie nie bę-
dziemy wpuszczać do placówek więcej niż 1 oso-
bę / 1 rodzinę do biurka. W 2 etapie – jak w skle-
pach – przy większej ilości osób między półkami, 
będziemy prosili nowych wchodzących o chwilę 
zaczekania. 

Jakie bezpieczeństwo dajemy w zamian?

 Pisaliśmy powyżej o kwarantannie książek, wg 
wszystkich zaleceń Biblioteki Narodowej po 
przejściu naszej procedury każda z książek, którą 
państwo wypożyczycie jest bezpieczna. Co z pra-

BIBLIOTEKA WRACA. 
ETAPY ODMRAŻANIA.  
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cownikami? Zakupiliśmy rękawiczki, maseczki, przesłony 
na twarz i w pierwszych etapach zmieniamy siebie na dy-
żurach i środki bezpieczeństwa na tyle często, by nie ge-
nerować ryzyka. Podobnie zamontowaliśmy osłony przy 
ladach i zamierzamy utrzymać je tam jeszcze długo po 
obecnym kryzysie. 

„Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać 
jest strach”…

 Tak powiedział Franklin Delano Roosevelt, my w bi-
bliotece dodajemy „…i głupota”. Dlatego – jak tylko mo-

żemy otwieramy się szeroko na wszystkich i zwracamy 
przy tym uwagę. Wszyscy wiemy, jak przenosi się wirus 
i jakie środki higieny powinniśmy zastosować. Stosujmy 
się do tych zaleceń i nie pozwólmy, by wirus, strach i głu-
pota odebrały nam codzienną przyjemność życia. Do zo-
baczenia w bibliotece.

Wojciech Albiński
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

 1606 szkół z całej Polski zgłosiło się do konkursu #OSEWyzwanie, organizowanego przez NASK i Minister-
stwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 28 kwietnia 2020 otrzymaliśmy nagrodę 
w konkursie #OSEWyzwanie, którą jest mobilna pracownia 
multimedialna. Będzie ona wsparciem przy prowadzeniu lekcji  
i korzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych. W kon-
kursie mogły wziąć udział szkoły z miejscowości liczących do 
50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało speł-
nić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegi-
tymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać przygoto-
waną specjalnie na konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. 
Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia 
się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek.
 W związku z aktualną sytuacją epidemii COVID-19 na 
terenie kraju, a co za tym idzie, rozporządzeniem Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. i wynikającymi z tego 
czasowymi ograniczeniami w sposobie nauczania, otrzymane 
komputery zostaną przeznaczone do nauki zdalnej.
 24 kwietnia 2020 szkoła otrzymała 9 lap-
topów, które zakupiła Gmina Ożarów Mazowiec-
ki w ramach projektu Zdalna Szkoła - wsparcie Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej w  systemie kształcenia 
zdalnego z Centrum Projektów Cyfrowa Polska finansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ten sprzęt 
zostanie również przeznaczony do nauki zdalnej.

Magdalena Szkup

NAGRODA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW 
W PŁOCHOCINIE W KONKURSIE #OSEWYZWANIE
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Ożarowskie łamigłówkiOżarowskie łamigłówki
dla mądrej główkidla mądrej główki

	 Niespodzianka	dla	najmłodszych	czytelników.	
Zapraszamy	do	zabawy	:)

1.	Zaszyfrowane,	wpisz	poniżej	litery	według	klucza	i	odczytaj	hasło:

Przysłowie	japońskie

Wszystkim Dzieciom z okazji zbliżającego się ich święta, składamy życzenia beztroskiego 
dzieciństwa, kochającej rodziny i wielu serdecznych przyjaciół. Sukcesów w nauce, szczególnie 

teraz kiedy wymaga to dużo samodzielnej pracy w domu oraz rozwoju pasji i talentów.
 Niech każdy dzień będzie dla Was nową, pełną zabawy przygodą 

Paweł Kanclerz 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Andrzej Cichal
Przewodniczący Rady Miejskiej
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3.	A	teraz	po	rozgrzewce,	zapraszamy	do	labiryntu:	
Koniczynka	Felicja	chce	wrócić	na	swoje	miejsce	
w	herbie,	pomóż	jej	znaleźć	drogę.

2.	Do	komputera	naszego	grafika	wkradł	się	chochlik	
i	jak	to	chochlik,	coś	pomieszał	i	poprzestawiał.	Policz,	ile	koniczynek	
Felicji	kryje	się	na	rysunku.
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4.	Kiedy	Koniczynka	Felicja	odpoczywała,	usiadł	cichutko	na	niej	
piękny	motylek.	Dorysuj	druga	jego	część	i	pokoloruj.

Zagadki	dla	mądrej	główki	:)

W nocnej ciszy łowi myszy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kot ogromny, pręgowany. 
Bywa w cyrku - tresowany. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lubię ciepło, lubię słońce, 

gdy w doniczce siedzę.
I mam bardzo ostre kolce, 

choć nie jestem jeżem.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co brzmi w trzcinie
w Szczebrzeszynie? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Co to jest? Nie gdacze na podwórkach

rośnie w lesie żółta…. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Tłustego mleka
da nam na serek.

I ciepłej wełny
da na sweterek. 

ZALECENIA DLA DZIECI
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Odpowiedzi do zagadek: kot, tygrys, kaktus, chrząszcz, kurka, owca
5.	A	teraz	zadanie	dla	prawdziwych	bystrzaków.	Odszukajcie	zestawy	
wzorów,	które	sa	obok	na	poniższym	obrazku.
Każda	sekwencja	wzorów	ukryta	jest	dwa	razy.
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DOM KULTURY „UŚMIECH”
W CZASIE EPIDEMII

 Dom Kultury „Uśmiech” w czasie epidemii funkcjo-
nuje w sposób następujący:

 ▶ Dla mieszkańców jesteśmy dostępni poprzez 
kontakt telefoniczny pod numerem (22) 722-
14-45 w godzinach pracy tj. poniedziałek-piątek 
8.00 – 16.00 oraz za pomocą korespondencji 
elektronicznej na adres: sekretariat@dkusmiech.eu,  
a także w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” 
pod numerem tel. (22) 292-61-61 w godzinach pracy 
– tj. wyłącznie w środy 9.00 – 17.00 oraz za pomocą 
korespondencji elektronicznej na adres: cis@ozarow-
mazowiecki.pl

 ▶ Pracownicy pełnią dyżury telefoniczne w ramach „Po-
mocy dla Seniorów” organizowanej przez Urząd Miejski 
w  Ożarowie Mazowieckim od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00 pod numerem telefonu: (22) 722-14-45

 ▶ W Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” 
w przypadku wyrabiania biletu metropolitarnego (w śro-
dy) w budynku może przebywać 1 osoba

 ▶ Działalność Filii Domu Kultury w Broniszach oraz Filii 
w Józefowie zostały zawieszone

 ▶ Odwołane zostały zaplanowane imprezy plenerowe 
i masowe - Majówka Józefowska, Majówka dla małych 
i dużych w Broniszach, Dzień Dziecka na terenie boiska 
sportowego UKS Ołtarzew, Dzień Dziecka w Józefowie, 
Zlot Food Trucków na boisku w Ołtarzewie i w Broniszach, 
Honorowa Nagroda Gminy Ożarów Mazowiecki Felicja 
2020, XVIII Dni Ożarowa Mazowieckiego, VIII Międzynaro-
dowy Festiwal Folkloru. 

Dom Kultury w sieci   
                                                            

 W związku z wyjątkową sytuacją większość działal-
ności Domu Kultury „Uśmiech” została przeniesiona do 
sieci. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.
dkusmiech.eu i profilu na facebooku, gdzie znajdują się 
wszystkie aktualne informacje oraz zamieszczane są ma-
teriały i filmy do samodzielnego praktykowania w warun-

kach domowych w ramach Akademii Uśmiechu Online. 
Serdecznie polecamy wirtualne propozycje zajęć pro-
wadzonych przez instruktorów Domu Kultury „Uśmiech” 
i nie tylko. 
Pierwszą naszą propozycją jest pracownia plastyczna 
– domowe studio „Uśmiechu” prowadzone przez Ma-
rzenę Kałużną. Za nami już kilkanaście spotkań z jej fan-
tastycznymi pomysłami. Pozostając w temacie DIY za-
praszamy na zajęcia z rękodzieła prowadzone przez Elę 
i z niecierpliwością czekamy na kolejne pomysły. Za nami 
też pierwsze lekcje online dla Marynek i Mazanek grup 
z zespołu ludowego Ożarowiacy. Zajęcia prowadzą Mał-
gorzata Wojciechowska, Marta Jaśkaczek oraz Waldemar 
Dąbrowski. Zapraszamy również do obejrzenia cyklu 
przedstawień teatralnych, które odbywały się w mijają-
cym roku kulturalnym na zajęciach teatralnych u Joanny 
Michrowskiej-Kamińskiej. 
 Nie możemy również zapomnieć o codziennej daw-
ce aktywności fizycznej i tutaj z propozycją zajęć bale-
towych wychodzi do nas Akademia Ruchu Ecarte. Film 
z lekcją na dany dzień udostępniany jest na stronie http://
www.akademiaecarte.pl/p/balet-on-line.html. Tańczyć 
również możemy w domu z #HappyDanceStudio – tutaj 
znajdziecie regularne zadania taneczne dla wszystkich 
grup tanecznych. Zachęcamy do utrzymania formy i kon-
dycji fizycznej.
 Tęsknicie za zajęciami z robotyki? To zapraszamy rów-
nież do wspólnej, rodzinnej zabawy! Szykujcie klocki, 
a zadania znajdziecie na stronie https://www.facebook.
com/zajeciazrobotyki/. 

 Niemożliwe są podróże, turystyka i zwiedzanie cie-
kawych miejsc. Dlatego zachęcamy wszystkich do po-
dróży w wyobraźni. Przysyłajcie proszę do Domu Kultury 
Uśmiech swoje „Podróże sentymentalne” spisane w do-
wolnej formie. Będziemy je publikować, aby również inni 
odbyli tę podróż z Wami. Swoje opisy proszę przesyłać na 
adres: sekretariat@dkusmiech.eu. 
Odwiedzajcie nas „w sieci” !

AK 
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZASIE EPIDEMII

 Ogłoszony stan epidemii skutkował wprowadze-
niem wielu zmian dotyczących sposobu naszej pracy 
i obsługi klientów. Zmiany te zostały wprowadzone 
w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.
 Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco 
rozpatrują wszystkie sprawy i zgłoszenia. Priorytetowo 
traktowane są sprawy dotyczące zagrożenia zdrowia 
i życia.
 Proponowaną formą kontaktu dla klientów pomocy 
społecznej, świadczeń 500+, funduszu oraz świadczeń ro-
dzinnych, jest rozmowa telefoniczna.
 Informujemy, że nasi pracownicy są do Państwa dys-
pozycji: w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do 
piątku oraz telefonicznie 22 722-26-73, 22 722-00-23 lub 
za pośrednictwem kanałów elektronicznych:
ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl 
ekowalska@ops.ozarow-mazowiecki.pl
mchmielewska@ops.ozarow-mazowiecki.pl
kpatrzalek@ops.ozarow-mazowiecki.pl
aswiniarek@ops.ozarow-mazowiecki.pl
 Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 
przyznanie świadczeń pomocy społecznej nie wymaga 
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu 
zamieszkania. Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, 
dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:
 • rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, 

oraz:
 • dokumentów lub oświadczeń tj. decyzji przyznają-

cych świadczenie pobierane z innej instytucji, zaświad-
czenie o wynagrodzeniu, orzeczenie o niepełnosprawno-
ści, oświadczenie o stanie majątkowym, a także ich kopii, 
w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny 
ubiegającej się o pomoc, 
 • informacji udostępnionych przez inne podmioty tj. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd 
Pracy i inne.
 Osoby potrzebujące pomocy w związku 
z proble ma  mi w domu, pracy lub rodzinie zachęcamy 
do konta ktu z psychologiem w godzinach 8.00-12.00 
od  poniedziałku do piątku: mbrajczewska@ops.oza-
row-mazowiecki.pl 
 Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą także ko-
rzystać z telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Tel. 800 120 002.
 Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce spowodo-
waną koronawirusem oraz wytycznymi dotyczącymi 
organizacji pomocy, informujemy że OSOBY OBJĘTE 
KWARANTANNĄ oraz osoby starsze, samotne, niepeł-
nosprawne, które własnym staraniem, czy przy pomo-
cy rodziny nie są w stanie zapewnić sobie gorącego 
posiłku lub produktów żywnościowych, otrzymają 
wsparcie.
 Osoby, o których mowa, będą weryfikowane przez 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym celu 
podejmowane będą kontakty telefoniczne, co pozwoli 

określić, czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. 
Żywność będzie dostarczana przez służby z nami współ-
pracujące.
 Wszystkie wnioski w zakresie świadczeń rodzinnych 
i alimentacyjnych, a także świadczeń wychowawczych 
z programu Rodzina 500 plus można składać za pośred-
nictwem bankowości elektronicznej, portalu Pue ZUS 
oraz e PUAP.
 Istnieje możliwość złożenia dokumentów/korespon-
dencji do Ośrodka Pomocy Społecznej w formie papie-
rowej poprzez ich pozostawienie w skrzynce pocztowej 
ustawionej na parterze przy wejściu do budynku Domu 
Kultury „Uśmiech” ul. Poznańska 165. Proszę o włożenie 
dokumentów do kopert i podpisanie ich zgodnie z in-
strukcją zamieszczoną na skrzynce.
 Istotne jest, by składane wnioski o powyższe świad-
czenia zawierały telefon kontaktowy wnioskodawcy.
Apelujemy o zakładanie kont bankowych i przekazywanie 
numerów do Ośrodka drogą mailową na w/w adresy lub 
w formie papierowej tj. jak wyżej do skrzynki pocztowej .
 Bezpośredni kontakt z pracownikami OPS jest możli-
wy tylko w sprawach pilnych i terminowych, w tym celu 
prosimy o użycie dzwonka przy drzwiach wejściowych na 
II piętrze.
 W kwietniu do Ośrodka Pomocy Społecznej wpły-
nęło łącznie 149 pism w sprawach dotyczących świad-
czenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, za-
siłków rodzinnych, świadczeń realizowanych w ramach 
pomocy społecznej o wydanie decyzji i innych wymaga-
jących podjęcia stosownych działań.
 Ogółem na świadczenia zrealizowane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w w/w miesiącu wydatkowano:
 • świadczenie wychowawcze 500 plus – 3.059,732 zł. 

(świadczeń 6134),
 • świadczenia rodzinne – 390,529 zł. (świadczeń 1032),
 • fundusz alimentacyjny – 31.230 zł. (świadczeń 45),
 • zasiłek stały – 46.653,23 zł. (świadczeń 85),
 • zasiłek celowy – 4700 zł. (świadczeń 17),
 • zasiłek okresowy – 950,61 zł. (świadczeń 3),
 • dodatek mieszkaniowy – 2638,90 zł. (świadczeń 13),
 • dodatek energetyczny – 11,37 zł. (świadczeń 1).

 Ośrodek Pomocy Społecznej w kwietniu br. zawarł 
umowę w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 
skutkującego wydawaniem paczek żywnościowych oraz 
wdrożył procedury związane z uruchomieniem Progra-
mów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - 
edycja 2020.

RAZEM ODPOWIEDZIALNIE DBAJMY O SWOJE 
BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE INNYCH

Elżbieta Kowalska 
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
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 Drodzy Mieszkańcy Ożarowa, Goście i Klienci na-
szego hotelu,
 W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz naszych 
pracowników i ich rodzin, mamy obowiązek powiado-
mić Państwa w jaki sposób realizujemy obostrzenia 
wprowadzone przez Ministra Zdrowia oraz nasze wła-
sne regulacje dotyczące zapobiegania rozprzestrze-
niania się COVID-19.
 • Edukujemy pracowników na temat zasad zachowania 

zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności 
z ryzykiem związanym z COVID-19.
 • Prowadzimy kontrolę dopuszczenia pracowników do 

pracy z codziennym pomiarem temperatury ciała.
 • Współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy tak 

jak my dbają o zachowanie reżimów sanitarnych.
 • Dbamy o standardy dostaw i stale przypominamy na-

szym dystrybutorom i dostawcom o obowiązujących ich 
zasadach dotyczących właściwego i bezpiecznego prze-
chowywania produktów.
 • Wszystkie powierzchnie kuchenne, gastronomiczne 

i hotelowe regularnie dezynfekujemy.
 • Płyny dezynfekujące, jednorazowe rękawiczki, ma-

seczki są regularnie udostępniane naszym pracownikom.
 • W celu ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa, su-

gerujemy dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 • Wszelkie czynności kontrolne oraz zabiegi mycia i de-

zynfekcji potwierdzane są zapisami w formularzach oraz 
stale weryfikowane przez managerów naszej firmy.
 • Zachowujemy bezpieczną odległość od siebie (2 m) 

we wszystkich pomieszczeniach hotelowych i gastrono-
micznych.
 • Catering dostarczamy w jednorazowych, szczelnie za-

mkniętych opakowaniach.
 • Przy stanowisku recepcyjnym ustawiliśmy płyn de-

zynfekcyjny, 
 • Przy stanowisku recepcyjnym może przybywać tylko 

jeden Gość.
 • W recepcji przebywa tylko jedna osoba z obsługi.

 • Ograniczamy czas obsługi Gościa w recepcji do mini-
mum.
 • W przypadku większej ilość Gości informujemy o za-

chowaniu odległości co najmniej 2 metrów.
 • Recepcjonista obsługuje Gości w jednorazowych rę-

kawiczkach i maseczkach ochronnych.
 • Recepcjonista ma prawo zmierzyć Klientowi tempera-

turę bezdotykowym termometrem, 
 • (w przypadku podejrzenia i niepokojących objawów) 

recepcjonista ma prawo odmówić zakwaterowania.
 • Dezynfekcja lady recepcyjnej oraz stanowiska przy 

którym znajduje się terminal po każdym Gościu.
 • Przy stanowisku recepcyjnym znajdują się płyny do 

dezynfekcji rąk – Goście są zachęcani do dezynfekcji rąk 
przed wypełnieniem karty meldunkowej.
 • Goście zachęcani są do rozliczeń bezgotówkowych.
 • Dezynfekcja urządzeń bezgotówkowych.
 • Goście korzystają z jednorazowych długopisów (noc-

na zmiana przygotuje długopisy do ponownego użytku)
 • Dezynfekcja kart hotelowych po każdym Gościu.
 • Udostępnienie informacji dla Gości o procedurze bez-

pieczeństwa związanej z COVID-19 – w formie regulami-
nu hotelowego, zbiór zasad.
 • W przypadku potwierdzenia przypadku zakażenia wi-

rusem COVID-19 ustalenie i kontakt z Gośćmi przebywa-
jącymi w obiekcie w danym czasie.
 Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i łatwy do-
stęp do rzetelnych informacji, będziemy Państwa infor-
mować o każdych zmianach dotyczących zapobiegania 
rozprzestrzeniania się COVID-19. W razie pytań odnośnie 
rezerwacji czy środków ostrożności, prosimy o kontakt 
pod numerem: +48 22 721 47 47 do 49 20 lub mailowo 
https://www.mazurkashotel.pl/. 

DO ZOBACZENIA
Pracownicy MCC MAZURKAS

BEZPIECZNY HOTEL
- ZAPRASZAMY
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 Od kilku lat jestem redaktorem 
naczelnym „Informatora Ożarowskiego”, 
wcześniej również pracowałam przy jego 
powstawaniu w różnych rolach. Staram 
się z pasją wraz z małym, nieformalnym 
zespołem kilku osób, przygotowywać 
dla Mieszkańców kolejne wydania. Posta-
nowiłam podzielić się tym, jak wygląda 
praca nad poszczególnymi wydaniami. 
Czy wiecie, że zaczynamy około trzy tygo-
dnie przed tym, jak mogą Państwo wziąć 
w ręce nowy numer?
 Każde wydanie to proces wielu 
czynności, który z kolejnymi krokami 
przybliża nas do celu.

Machina w ruch!
A zaczynam od:
1. Wstępny plan/pomysł - biorę 
kartkę, spisuję co w danej chwili dzieje 
się w gminie, co interesuje czytelników. Tak pojawiają 
się główne tematy i pomysły na materiały. Najczęściej 
wieczorem, w domowym zaciszu…
2. Burza mózgów - z planem idę do pracy, spotykam 
się tam z nieformalnym zespołem redakcyjnym, 
omawiamy główne punkty, wymieniamy się 
informacjami, rodzą się nowe tematy.
Co dalej?
3. Powstaje lista konkretnych tematów 
- przypisuję do nich osoby merytoryczne i wysyłam ema-
ile z prośbą o artykuły lub przygotowanie materiałów.
4. Tworzę harmonogram wydania  
w porozumieniu z grafikiem i wydawcą. W międzyczasie 
z grafikiem szukamy pomysłu na okładkę, czasem mam 
go w głowie, a on musi pomysł zrealizować, co bywa 
niełatwe… Niekiedy przygotowujemy kilka projektów 
i zbieramy opinie o nich. Musimy ostatecznie wybrać 
tę jedną, a czasami szkoda, że tylko jedną. Okładka 
to ważna rzecz, zależy nam, żeby miała przekaz.
5. Spływają materiały i przystępuję 
do ich obróbki i adjustacji - czytam, redaguję, 
poprawiam, wyjaśniam, często zmieniam język 
z urzędowego, technicznego na bardziej przystępny dla 
czytelników.
6. Przekazuję materiał do składu, jest on po 
wstępnej „obróbce”. Ustalamy kolejność zamieszczania 
materiałów, czyli co pójdzie na „trójkę”, co na okładki, 
co na rozkładówki itd.
W międzyczasie...
7. Grafik robi skład... przesyła kolejne wersje, 
a ja mam kolejne uwagi… i tak upływa nam następnych 
kilka dni.

8. Korekta - to również ważny etap naszej pracy i tutaj 
nieocenione są oczy koleżanki z zespołu, ponieważ 
ja znając teksty, które już czytałam kilka razy, mogę nie 
zauważyć w nich „literówek”.
9. Zatwierdzenie - „dopięty na ostatni guzik numer” 
trafia do zatwierdzenia. To gorący czas, kiedy jest 
ostatnia szansa na ewentualne wprowadzenie ostatnich 
zmian i ostatnie czytanie przed drukiem (najlepiej przez 
kilka par oczu).
10. Udało się, Kolejny numer trafia do 
druku - teraz czekamy z niecierpliwością około 5 dni 
na jego odbiór z drukarni i moment, kiedy z satysfakcją 
mogę wziąć w ręce kolejny numer, jeszcze pachnący 
farbą drukarską… i przekazać do dystrybucji kolegom, 
którzy średnio 3500 egzemplarzy każdego wydania 
dostarczają do około 50 punktów na terenie gminy.
 W międzyczasie udostępniamy e-wydanie miesięcz-
nika na stronie internetowej gminy i w mediach społecz-
nościowych.
11. Czas opinii i komentarzy - cieszą mnie 
momenty, kiedy słyszę, że pismo zmienia się na 
lepsze, że mieszkańcy czekają na kolejne wydania i je 
kolekcjonują. Z satysfakcją patrzę na to, że zaczęli nas 
zauważać najmłodsi mieszkańcy, staram się o nich 
również pamiętać, kiedyś będą naszymi czytelnikami…

 A teraz czas oddać numer do druku i zacząć myśleć 
o następnym…

z redakcyjnymi pozdrowieniami
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Redaktor Naczelna

Jak powstaje
„Informator Ożarowski”…

 Chcę opowiedzieć Państwu, jak powstaje Informator Ożarowski, jak budujemy go wspólnymi 
siłami, aby zapewnić Państwu dostęp do informacji lokalnych z terenu gminy, informacji urzę-
dowych, czasami skłonić do zadumy i refleksji. Z tą myślą przygotowujemy każdy kolejny numer.
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PODPISANO UMOWY:

 ▶ z wykonawcą:  AMAD Sp. z o.o. z siedzibą w Łomian-
kach na dostawę materiałów eksploatacyjnych do ksero-
kopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskie-
go w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową brutto: 
278.558,81 zł

 ▶ z wykonawcą:  BRUMEX Piotr Kowalczyk z siedzi-
bą w Płochocinie na remont cząstkowy dróg i chodni-
ków o nawierzchni z kostki i płyt betonowych na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową brutto: 
275.335,50 zł (wartość wynagrodzenia maksymalnie do 

wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwo-
ty 300.000,00 zł)

 ▶ z wykonawcą:  RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą 
w Brwinowie na remont cząstkowy nawierzchni asfalto-
wych dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazo-
wiecki za cenę ofertową brutto: 165.435,00 zł (wartość 
wynagrodzenia maksymalnie do wysokości środków za-
bezpieczonych w budżecie tj. kwoty 490.000,00 zł)

 ▶ z wykonawcą:  Agencja Ochrony „JUWENTUS” Sp. 
z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług 
ochrony mienia i monitoringu budynków na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki - za cenę jednostkową brut-

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 Hufiec ZHP Błonie w gminie Ożarów Mazowiecki zrze-
sza zuchów i harcerzy z okolic Płochocina, Święcic oraz 
Ożarowa Mazowieckiego. Do marca 2020 r. nasza harcer-
ska działalność skupiała się m.in. na organizacji zbiórek 
zuchowych i harcerskich, uczestnictwie w rajdach, biwa-
kach, koloniach zuchowych i obozach harcerskich, mara-
tonach filmowych oraz przedsięwzięciach nastawionych 
na lokalną społeczność. Jednak od wspomnianego marca 
nastąpiło wiele zmian. Koronawirus praktycznie w każdej 
dziedzinie wywołał szkody, a nam, zuchom, harcerzom 
i instruktorom pokrzyżował wiele planów. Niestety w tym 
roku, od niepamiętnych czasów, odwołano Harcerską Ak-
cję Letnią – czyli obozy letnie. Nie będzie spania pod na-
miotami, leśnych gier i podchodów, nie będzie piosenek 
z gitarą przy ognisku.
 Instruktorzy harcerscy z gminy Ożarów Mazowiecki 
m.in. z Płochocina, Święcic i Ożarowa Mazowiec-
kiego, podjęli się służby, organizując akcję szycia 
maseczek dla służb medycznych i pomocniczych. 
Do tej pory udało się uszyć już około 2000 ma-
seczek i przekazać je w większości: naszym dziel-
nym ratownikom z Powiatowej Stacji Ratownic-
twa Medycznego oraz strażakom z Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu, Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ożarowie 
Mazowieckim, DPS-om w Łaźniewie i Bramkach, 
oraz lekarzom z Centrum Zdrowia Dziecka. Wraz 
z nami szyją harcerki z ZHR, rodzice, a także wo-
lontariuszki z gminy Ożarów Mazowiecki. Całość 
akcji koordynuje członek Komendy Hufca ZHP 
Błonie.
 Serdecznie dziękujemy m.in. Paniom z Klubu 
Pasjonatów i z Klubu Brydżowego, działających 

przy Filii Biblioteki Publicznej nr 1 w Józefowie oraz Pa-
niom mieszkającym w Piotrkówku Małym za wielkie 
wsparcie przy wspomnianej akcji.
 Dalsze plany naszej działalności są zależne od sytuacji 
w kraju. Niektóre jednostki harcerskie próbują organi-
zować zbiórki poprzez spotkania na platformach inter-
netowych. Instruktorzy są w ciągłym kontakcie i planują 
kolejne działania.  Na pewno nie tracimy ducha i staramy 
się patrzeć z optymizmem na nadchodzące dni i mie-
siące. Mamy nadzieję, że przed końcem roku szkolnego 
uda nam się wrócić do spotkań choćby w małych gru-
pach – zastępach. Pozdrawiamy Państwa serdecznie, ży-
czymy zdrowia i prosimy, nie przestawajcie być ostrożni 
w te piękne, wiosenne dni.

hm. Monika Psujek
phm. Maciej Figiel

HARCERSKA SŁUŻBA W CZASIE EPIDEMII

Informujemy, że archiwalne numery 
Miesięcznika Miasta i Gminy INFORMATOR  OŻAROWSKI 

mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy: 

www.ozarow-mazowiecki.pl/media-lokalne/
informator-ozarowski-120
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to za jedną godzinę agenta ochrony w budynku Gminy 
Ożarów Mazowiecki przy ul. Konotopskiej 4 w Ożaro-
wie Mazowieckim w wysokości 23,62 zł brutto (wartość 
świadczonych usług nie może przekroczyć kwoty oferto-
wej brutto za realizację usług w okresie obowiązywania 
umowy tj. 24-ch miesięcy w wysokości: 413.822,40 zł 
brutto) - za cenę jednostkową brutto za jedną godzinę 
agenta ochrony  w budynku Gminy Ożarów Mazowiecki 
przy ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie Mazowieckim w wy-
sokości 23,62 zł brutto (wartość świadczonych usług nie 
może przekroczyć kwoty ofertowej brutto za realizację 
usług w okresie obowiązywania umowy tj. 24-ch miesię-
cy w wysokości: 413.822,40 zł brutto) - miesięczny abo-
nament za usługi  monitoringu:

a. budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 
w Ożarowie Mazowieckim - w wysokości  61,50 zł brutto
b. budynek Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa przy ul. 
Mazowieckiej 12/13 w Ożarowie Mazowieckim - w wy-
sokości 61,50 zł brutto
c. punkt konsultacyjno-informacyjny „UZALEŻNIEŃ” 
przy ul. Poznańskiej 167A w Ożarowie Mazowieckim - 
w wysokości 61,50 zł brutto
d. budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Poznańskiej 165 
w Ożarowie Mazowieckim - w wysokości 61,50 zł brutto
e.  budynek Straży Miejskiej przy ul. Poznańskiej 127A 
w Ożarowie Mazowieckim - w wysokości 61,50 zł brutto

f. teren przy ul. Umiastowskiej 41E w Umiastowie 
(GPZOP) - w wysokości 61,50 zł brutto
g.  teren przy ul. Leśnej 1 w Wolicy (punkt odpadów) - 
w wysokości 61,50 zł brutto

 ▶ (wartość świadczonych usług nie może przekroczyć 
kwoty ofertowej brutto za realizację usług w okresie 
obowiązywania umowy tj. 24-ch miesięcy w wysokości: 
10.332,00 zł brutto)

OGŁOSZONO-WSZCZĘTO POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

 ▶ opracowanie dokumentacji projektowej i budo-
wa budynku modułowego przy Szkole Podstawowej 
w Święcicach ul. Poznańska 541

 ▶ usługi w zakresie wykonywania lokalnego trans-
portu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Oża-
rów Mazowiecki (postępowanie powtórzone)

 ▶ utrzymanie, konserwacja i oznakowanie dróg 
gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

 ▶ konserwacja oświetlenia ulicznego, bieżąca kon-
trola i drobne prace naprawcze na terenie Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki

Szanowni Mieszkańcy, 

 Wprowadzone ograniczenia z związku z pan-
demią koronawirusa odbijają się również na 
lokalnej gospodarce i sytuacji ożarowskich 
przedsiębiorców, często małych rodzinnych firm 
rzemieślników, rolników. Obecna sytuacja stano-
wi realne zagrożenie utraty środków do życia dla 
wielu z nich. 
 Aby choć trochę pomóc im przetrwać ten czas, 
apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy Oża-
rów Mazowiecki o wsparcie lokalnych, małych 
i średnich przedsiębiorców. Właśnie po to uru-
chomiliśmy akcję Kupuj/Sprzedawaj lokalnie 
w Ożarowie Mazowieckim, aby pomóc lokal-
nym przedsiębiorcom w czasie epidemii.
 Udostępniliśmy na stronie internetowej Gminy 
zakładkę w której właściciele lokalnych firm mogą zareklamować się i w ten sposób dotrzeć do klientów. 
 Zachęcam Państwa do wspierania lokalnych firm i kupowania ich produktów. Proszę, aby swoje zakupy 
spożywcze robić w osiedlowych sklepach, kupować u ożarowskich rolników i producentów, korzystać 
z usług – jeśli jest to konieczne - również lokalnych przedsiębiorców.
Wspierajmy się lokalnie!

Paweł Kanclerz
burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

KUPUJ LOKALNIE W OŻAROWIE MAZOWIECKIM



25Informator Ożarowski 4/104 2020

Sałatka „na kwarantannę”

Z przepiśnika pana domu K
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Wykonanie:
 Sałatę wrzucić do miski, obrać mango i pokroić w kostkę, dodać ser pleśniowy również pokrojony w kostkę, posy-
pać żurawiną i nerkowcami.  Składniki sosu włożyć do miseczki lub zamykanego pojemnika i wymieszać dokładnie. 
Dodać do sałatki bezpośrednio przed podaniem.

Smacznego!
Redakcja

 Sporo czasu spędzamy teraz w domach, często pracujemy zdal-
nie i narzekamy na to, że tyjemy. Dlatego proponujemy dzisiaj Pań-
stwu przepis na sałatkę - zdrowa, kolorowa i szybka. Jeśli na doda-
tek jesteście fanami sera pleśniowego sałatka ta stanie się Państwa 
ulubioną! :) Błyskawiczna w przygotowaniu, a do tego wyśmienita. Walory smakowe sera pleśnio-
wego warto podkreślać, łącząc go z owocami, tym razem proponujemy mango.

Składniki:
 ▶ ½ opakowania Sałata mix 
 ▶ 2 garści nerkowców
 ▶ żurawina suszona
 ▶ ½  dużego mango lub 1 średnie
 ▶ 100g sera pleśniowego

Sos:
 ▶ olej z pestek winogron lub oliwa z oliwek
 ▶ 25 ml soku wyciśniętego z pomarańczy
 ▶ 25 ml octu balsamicznego
 ▶ 1 łyżeczki musztardy sarepskiej
 ▶ 1 łyżeczka miodu naturalnego

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim, informuje że od 11 maja rozpoczną się prace 

związane z budową linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV, 
kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV/nN-0,4k oraz nastąpi 

likwidacja istniejących słupów energetycznych SN w ul. Kolejowej, 
Strażackiej i Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim. Prace prowadzone 

będą przez Zakład Energetyczny i potrwają ok. 1 miesiąca. 
Za utrudnienia przepraszamy.

PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII KABLOWEJ



26 Informator Ożarowski 4/104 2020

KĄCIK ADOPCYJNY
Prowadzony przez Fundację AR-KA-DO
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Kontakt: Dorota 507-415-468, Kasia 665-158-238 po godz. 16.00,
Kasia 602-655-645, po godz. 17.00

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

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik - Redaktor Naczelna,
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Podaruj im to, co najcenniejsze – własny dom i miłość!
Walczymy o życie Tediego !

Bardzo prosimy o wsparcie. Jest szansa że szczeniak wyzdrowieje, jego stan się poprawia.
Maluszek w dniu przyjazdu do domu tymczasowego zaczął czuć się coraz gorzej. Jego organizm bardzo słabo 

reagował na bodźce zewnętrzne, był bardzo osłabiony. 
Po przyjeździe do weterynarza, pobrano krew do badań, wysoka temperatura blisko 40stopni , stwierdzona silną 

anemię, zrobiono test pod katem Babeszjozy- WYNIK POZYTYWNY.
Rozpoczęła się walka o życie malucha. Każda godzina była na wagę złota. Tego samego dnia weterynarz zjeździł 

pól Opola żeby dostać jak najszybciej chociaż pierwszą dawkę leku na tą chorobę. Udało się ! Tego samego dnia 
w nocy została mu podana pierwsza dawka leku, maluch nie jadł 2 doby wspomagany kroplówkami, był podtrzymy-
wany przy życiu, szanse by przeżył były 50/50. Nie wiedzieliśmy jak przetrwa noc...

Teddy żyje, wyniki krwi były bardzo słabe, stąd decyzja o transfuzji krwi.
Udało nam się znaleźć w bardzo szybkim tempie dawce dla szczeniaka.
Teddy jest po transfuzji, nadal przyjmuje kroplówki, i widać niewielkie poprawy. Zaczął w końcu samodzielnie jeść, 

jest szansa że wyzdrowieje. WALCZYMY DO KOŃCA O JEGO ŻYCIE.

Fundacja AR-KA-DO
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 

61 1600 1417 1845 4944 9000 0001 z dopiskiem „Tedi”
Dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę

W tym ciężkim dla nas wszystkim czasie na poprawę 
nastroju chcemy pokazać zdjęcia naszych podopiecznych 

z nowych domów. Właśnie dzięki Państwa pomocy i pomocy 
naszej Gminy, która przez cały czas wspiera nasze bezdom-

niaki możemy ratować tak dużą ilość zwierząt potrzebujących 
naszej pomocy.

 Jednocześnie informujemy, że:
„Obecnie nie ma dowodów na to, że zwierzęta czy zwie-

rzęta domowe, takie jak psy lub koty, mogą zostać zarażone 
nowym koronawirusem. Zawsze jednak dobrze jest umyć ręce 
mydłem i wodą po kontakcie ze zwierzętami. Chroni to przed 

różnymi popularnymi bakteriami, takimi jak E. coli i Salmo-
nella, które mogą przenikać między zwierzętami domowymi 

a ludźmi”.
Światowa Organizacja (WHO)

Psy znalezione!
Psy znalezione na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, 

trafiają do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Milanówku. 
Kontakt do schroniska 509 441 902 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
61 1600 1417 1845 4944 9000 0001
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OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W POLSCE
 OBOWIĄZUJE OD 16 KWIETNIA

 Maseczka ochronna pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania się niektórych chorób zakaźnych układu 
oddechowego. Jednak samo noszenie maski nie gwarantuje ochrony przed zakażeniem. Korzystanie 
z  maski powinno być połączone z  innymi metodami zapobiegania zakażeniu, czyli z  przestrzeganiem 
higieny rąk i  układu oddechowego oraz unikaniem bliskiego kontaktu – utrzymywaniem odległości 
co najmniej 2 metrów od innych.
 Ważne jest również odpowiednie używanie maseczek, zgodnie z poniższą instrukcją:


