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BUDUJEMY MOST
 Trwają prace związane 
z budową mostu w ciągu ul. 
Szkolnej oraz przepustu na 
ul. Nadbrzeżnej. 

 W chwili pisania niniejsze-
go artykułu zakończyły się 
prace związane z przebudową 
kolizji z infrastrukturą gazo-
wą oraz wodociągową. Nad 
Kanałem Ożarowskim wzno-
si się już konstrukcja mostu, 
na której do wykończenia 
zostały nawierzchnia jezd-
ni i chodnika oraz elementy 
związane z bezpieczeństwem 
takie jak barierki ochronne. 
W obrębie przebudowywa-
nego skrzyżowania zostały 
wykonane warstwy podbu-

dowy pod nawierzchnię z kostki brukowej 
oraz nawierzchnię bitumiczną. W ciągu 
ulicy Nadbrzeżnej wybudowano przepust 
rurowy, wyposażony w zastawkę kanałową, 
uniemożliwiającą cofanie się wody z Kana-
łu Ożarowskiego, co zabezpieczy osiedle 
bloków przed wylewaniem wody z rowu 
odwadniającego wzdłuż ul. Szkolnej. Do-
datkowo konstrukcja nad przepustem zo-
stała wzmocniona przez wykonanie płyty 
betonowej, zmniejszając obciążenia prze-
noszone przez rurę przepustu.
 Całość inwestycji zbliża się do koń-
ca, a poza wykonaniem nawierzchni na 
przebudowywanym odcinku dróg, do wy-

konania pozostało wzmocnienie 
płytami ażurowymi części kanału 
w pobliżu mostu oraz uprzątnięcia 
terenu z elementów zainstalowa-
nych na czas budowy.

 Dzięki realizacji tego projektu 
mieszkańcy osiedla bloków przy 
ul. Nadbrzeżnej, będą mieli dodat-
kową drogę komunikacji z ul. Po-
niatowskiego, co również powinno 
w znacznym stopniu zmniejszyć 
ruch na ul. Robotniczej.
    
    

Piotr Kuśmierczyk
Wydział Inwestycji i Remontów
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 Po przetargach na budowę oddziałów szkolnych 
i przedszkolnych w systemie modułowym oraz wy-
konanie projektów rozbudowy, przebudowy dróg 
gminnych, przyszedł czas na ogłoszenie przetargu 
na rozbudowę toru rowerowego typu „PUMPTRACK” 
na terenie sportowo rekreacyjnym w Kaputach-
-Kręczkach.

 Przetarg zostanie ogło-
szony w formule zaprojektuj 
i  wybuduj, tzn. przyszły wy-
konawca na podstawie opra-
cowanego programu funk-

cjonalno-użytkowego, zaprojektuje i  wybuduje nowy 
odcinek istniejącego toru rowerowego. Zakładana jest 
rozbudowa toru i wydłużenie o ok. 215 m pasma jezd-
nego, a punkt startowy ma być zaprojektowany jako po-
łączenie z istniejącą strefą wypoczynku. 
 Przewidywany czas zakończenia inwestycji to prze-
łom lipca i sierpnia. 
 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śle-
dzenia informacji na stronie www oraz w mediach spo-
łecznościowych gminy.

 Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Inwestycji i Remontów

PRZETARG NA ROZBUDOWĘ 
PUMPTRACKA 
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 Obserwujemy, że coraz więcej dzieci, młodzieży 
i rodziców doświadcza skutków pandemii. Następ-
stwa są coraz bardziej dotkliwe i bolesne. Niektóre 
ze strat są nieodwracalne i uniemożliwiają normalne 
funkcjonowanie. Dlatego w każdej Poradni wchodzą-
cej w skład Zespołu Poradni uruchomione jest Psy-
chologiczne Pogotowie Covidowe.
Zgłoś się, jeśli:

 ▶ nie radzisz sobie lub Twoje Dziecko nie radzi sobie 
z długotrwałą izolacją,

 ▶ odczuwacie smutek, przygnębienie lub nadmierny 
lęk czy złość,

 ▶ niepokoi Cię sposób korzystania Twojego Dziecka 
z komputera lub telefonu,

 ▶ doświadczacie straty najbliższych.
Doświadczony psycholog w każdej z poradni będzie cze-
kał na wasz telefon i udzielał wsparcia oraz pomocy w go-
dzinach:
Poradnia Błonie - w środy od 13.00 do 15.00
Poradnia Blizne Jasińskiego - w piątki od 14.00 do 16.00
Poradnia Dziekanów Leśny - w piątki od 11.00 do-13.00.

Z psychologiem można porozmawiać:
 ▶ przychodząc w wyznaczonych godzinach do Poradni- 

możliwość dostępna tylko dla osób zdrowych i niemają-
cych w ciągu ostatnich dni kontaktu z osobami zarażo-
nymi

 ▶ telefonicznie - wybierając numer sekretariatu Poradni
Poradnia Błonie - 22 725 46 11
Poradnia Blizne Jasińskiego- 22 722 05 70
Poradnia Dziekanów Leśny- 22 751 57 86
Pisząc na adres mailowy:
Poradnia Błonie 
wsparcie-w-pandemi-blonie@zpppblonie.pl
Poradnia Blizne Jasińskiego 
wsparcie-w-pandemi-blizne@zpppblonie.pl
Poradnia Dziekanów Leśny
wsparcie-w-pandemi-dziekanow@zpppblonie.pl
 Przyjęcia będą się odbywać zgodnie z kolejnością 
zgłoszeń.

Monika Świetlicka
Dyrektor Zespołu Poradni

POMOC PSYCHOLOGICZNA
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 W związku z dynamiczną sytuacją pandemiczną oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-
CoV-2, informujemy, że porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskie-
go będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (porada telefoniczna).
 Uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłat-
nej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że 
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej.
 Na czas obowiązywania stanu epidemii, został znie-
siony obowiązek składania oświadczeń o braku możli-
wości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna obejmuje:
 ▶ poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązują-

cym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnie-
niach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym 
w związku z toczącym się postępowaniem przygoto-
wawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoad-
ministracyjnym;

 ▶ wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 
jej problemu prawnego;

 ▶ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym 
do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub są-
dowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym;

 ▶ sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosz-
tów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzę-
du w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwoka-
ta, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyj-
nym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ry-
zyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na 
drogę sądową;

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:
 ▶ prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjąt-

kiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje dzia-
łania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości 
tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spo-
czywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w sa-
modzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 
potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną 
planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności 
porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw 
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym 
punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach 

skorzystania z polubownych metod rozwiązywania spo-
rów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wyni-
kających;
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wnio-
sku o przeprowadzenie mediacji;
3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie 
postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4. przeprowadzenie mediacji;
5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku 
o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw,
w których:

1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowa-
nie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron 
występuje przemoc.

ZAPISY:
 Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są 
wyłącznie pod numerem telefonu:
22 733 72 83 w poniedziałki i czwartki
Porady odbywają się co 30 minut.
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 W związku ze zmianami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 11.03.2021r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 446) zmieniającego Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 26.02.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ograniczającymi moż-
liwość korzystania z basenów jedynie dla członków kadry narodowej polskich związ-
ków sportowych, 

ROZPOCZĘŁA SIĘ COROCZNA, NIEZBĘDNA DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA PŁYWALNI PRZERWA 
TECHNOLOGICZNA, KTÓRA POTRWA OKOŁO TRZECH TYGODNI. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM BASEN 

ORAZ SAUNY W TYM CZASIE BĘDĄ CAŁKOWICIE WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA. 

 O dokładnym terminie wznowienia działalności basenu będziemy Państwa informować w kolejnych komunika-
tach na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Karnety będą przedłużone o czas przerwy.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
INFORMUJE 

G
MIN

NY OŚ
RODEK SPORTU I REKREACJI

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CZASIE PANDEMII

KOMUNIKAT
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

Z DNIA 15 MARCA 2021 R. 

 Działając na podstawie § 21 w związku z § 1 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zaka-
zów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowią-
cego załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jed-
nolitego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 
r. poz. 447) z uwagi na dynamiczny wzrost zachorowań 
na COVID-19 w rejonie, mając na względzie ograniczanie 
rozprzestrzeniania się koronawirusa 
z a w i a d a m i a m o ograniczeniu pracy Urzędu Miej-
skiego w Ożarowie Mazowieckim 
w sposób następujący:
1) ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów 
w budynkach Urzędu przy ul. Kolejowej 2 
i ul. Poznańskiej 165; 
2) pracownicy Urzędu wykonują wszystkie zadania na-
łożone na gminę przepisami powszechnie obowiązują-
cymi, realizowanymi jako zadania własne, zlecone oraz 
wykonywane na podstawie porozumień;
3) przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wnio-
sków przez burmistrza i zastępców burmistrza odbywać 
się będą wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej -sekretariat burmistrza tel. 22 731 
32 01, um@ozarow-mazowiecki.pl;
4) zaleca się przesyłanie korespondencji/załatwianie 
spraw za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, 
e-PUAP lub telefonicznie - tel. 22 731 32 00; możliwe jest 
także składanie korespondencji w formie papierowej 
w skrzynce nadawczej zamontowanej na ścianie budyn-
ku Urzędu przy ul. Kolejowej 2;
5) sprawy, których nie można załatwić zdalnie, będą re-

alizowane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 
spotkania z konkretnym pracownikiem Urzędu, z zacho-
waniem reżimu sanitarnego, przy czym:
a) na obszarze wyznaczonego stanowiska obsługi, 
w tym samym czasie, nie może przebywać więcej niż je-
den interesant; 
b) każdemu interesantowi przy wejściu do budynku 
Urzędu zostanie zmierzona temperatura ciała; przekro-
czenie temperatury 37 st. C wyklucza możliwość zała-
twienia sprawy w Urzędzie w tym terminie;
c) interesanci wchodząc do budynku Urzędu są zobo-
wiązani do dezynfekcji rąk, założenia rękawiczek jednora-
zowych oraz maseczek zakrywających usta i nos, a także 
zachowania odległości względem innych osób; Urząd nie 
zapewnia rękawiczek jednorazowych oraz maseczek;
d) interesant umówiony telefonicznie na spotkanie kie-
rowany jest do miejsca obsługi przez wyznaczonego pra-
cownika Urzędu.

Dane kontaktowe:
Adres korespondencyjny: 
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
Adres e- mail: um@ozarow-mazowiecki.pl
Telefony: centrala - 22 731 32 00; sekretariat burmistrza- 
22 731 32 01
Ewidencja ludności - 22 731 32 05; KDR i Ożarowska Karta 
3+ -22 731 32 57; USC - 22 731 32 17; 
 Ochrona środowiska 22 731 32 35; Gospodarka odpa-
dami - 22 731 32 63; Podatki - 22 731 32 72 ;
Inwestycje i remonty - 22 731 32 48; Planowanie prze-
strzenne - 22 731 32 30; Geodezja - 22 731 32 08;
więcej na www.ozarow-mazowiecki.pl, zakładka korona-
wirus

 Wskazane w Komunikacie ograniczenia pracy 
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim obo-
wiązują od dnia 15 marca 2021 r. do odwołania. 



 W czasie pandemii wiele spraw mieszkańcy mogą załatwić telefonicznie, w ten sposób można również 
umówić się na osobistą wizytę w uzasadnionych przypadkach.
 
Poniżej znajdują się przydatne numery telefonów oraz adresy mailowe:

SPIS TELEFONÓW - URZĄD MIEJSKI W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Wydział/
referat

Nr 
po-
koju

Załatwiane sprawy
Numer 

telefonu/ 
e-mail

UL. KOLEJOWA 2
Biuro podawcze Udzielanie informacji i kierowanie do pracownika merytorycznego 731-32-00

Wydział 
Wymiaru 
i Księgowości 
Podatkowej

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

731-32-24
731-32-62

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

731-32-26
731-32-67

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

731-32-72
731-32-73

Sekretariat 102 • W sprawach skarg i wniosków przyjęcia interesantów 
przez burmistrza i zastępców za pośrednictwem kontaktu 
telefonicznego lub poczty elektronicznej.

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

Biuro Obsługi 
Rady 

108 • Obsługa Rady Miejskiej 731-32-16
radamiejska@
ozarow-mazo-
wiecki.pl

Działalność 
Gospodarcza

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

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

Wydział 
Ochrony 
Środowiska 
i Rolnictwa

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

731-32-35
731-32-37
731-32-61 
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Wydział 
Ochrony 
Środowiska 
i Rolnictwa

111 Naczelnik wydziału 731-32-36
112 • gospodarka odpadami – przyjmowanie deklaracji, reklamacji, 

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

731-32-63
731-32-64 

Wydział Geo-
dezji, Gospo-
darki Nieru-
chomościami 
i Zagospoda-
rowania Prze-
strzennego

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

731-32-58
731-32-71

211 • prowadzenie spraw archiwalnych z zakresu architektury i geo-
dezji (wydawanie dokumentów archiwalnych),
• pierwokupy – wydawanie zarządzeń w sprawie nieskorzystania 
przez Gminę prawa pierwokupu,
• wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego,
• wydawanie wypisów i wyrysów ze studium,
• wydawanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, rewitalizacji, tereny zalewowe.
• wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• ustalanie warunków zabudowy,
• opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych i inwestycji budowla-
nych,
• przyjmowanie wniosków o odrolnienie,
• przyjmowanie wniosków w sprawie zmiany studium,
• prowadzenie procedur zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego,
• prowadzenie procedur zmiany studium.

731-32-30
731-32-31 

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

731-32-08

213 Naczelnik wydziału 731-32-09
Wydział Ad-
ministracji

300 731-32-38

Obrona 
Cywilna

301 731-32-19
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Referat Fun-
duszy Ze-
wnętrznych

302 • Składanie i odbiór dokumentów tj. deklaracja uczestnictwa, 
deklaracja wyboru kotłów grzewczych, umowa na montaż kotła 
grzewczego w ramach Programu,
• Dokonanie uzupełnień danych, podpisów na dokumentach 
składanych korespondencyjnie,
• Weryfikacja warunków udziału w programie na podstawie 
oryginałów dokumentów tj. poświadczenia rozliczania podatku 
dochodowego, potwierdzenia prawa do dysponowania nieru-
chomością,
• Udzielenie informacji w zakresie prac przygotowawczych 
realizowanych przez Beneficjentów, odbiór poświadczeń utyli-
zacji dotychczasowych kotłów, dokonywanie zmian na wniosek 
Beneficjentów, rozwiązywanie sporów na linii Wykonawca-Bene-
ficjent, przyjmowanie do wiadomości skarg i zażaleń w związ-
ku z zasadami Programu, zapytania o możliwości pozyskania 
środków na OZE.

731-32-28
rfz@ozarow-

-mazowiecki.pl 

Referat 
Zamówień 
Publicznych

303 • Sprawy związane z przeprowadzaniem postępowań o zamó-
wienia publiczne 731-32-59

Kadry 305 731-32-06
Wydział Ad-
ministracji

306 • Sprawy mieszkaniowe: mieszkania socjale, mieszkania komu-
nalne 731-32-34

Wydział 
Inwestycji 
i Remontów

307 • obiekty oświatowe
• obiekty kubaturowe 731-32-40 

308 Naczelnik Wydziału 731-32-39 
309 • Fundusz Sołecki w Gminie Ożarów Mazowiecki,

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

731-32-41 

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

731-32-48 

POZNAŃSKA 165 (III PIĘTRO)

Wydział 
Spraw 
Społecznych

305 Naczelnik Wydziału 731-32-29
312 • Karty Dużej Rodziny

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

731-32-57

313 • Współpraca z GKRPA
• Przeciwdziałanie uzależnieniom 731-32-23
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Urząd Stanu 
Cywilnego

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

731-32-17
usc@ozarow-

-mazowiecki.pl

306 • Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
• Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej 731-32-18

Wydział 
Spraw Oby-
watelskich

309 • Wydanie dowodu osobistego
• Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
• Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów 
zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, 
• Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobo-
wych,
• Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru do-
wodów osobistych
• Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

731-32-50

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

731-32-05
ewidencja@

ozarow-mazo-
wiecki.pl

KONDOLENCJE

Wyrazy głębokiego współczucia dla

Roberta Dragana
z powodu śmierci

Ojca
składają 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miejskiego
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*  Jak głośna będzie lodówka? Ile wody zużyje pral-
ka? Te informacje znajdziesz na nowych etykietach 
energetycznych zamieszczanych na sprzęcie AGD 
i RTV.
* Od marca 2021 r. pojawią się nowe piktogramy, 
kody QR, znikną plusy, a sprzęt będzie oznaczany lite-
rami od A do G.
* Dzięki nowemu „prawu do naprawy” ograniczymy 
również elektrośmieci.
 Etykiety energetyczne znane są konsumentom od 
połowy lat 90. XX wieku. Informują o podstawowych 
parametrach technicznych sprzętów gospodarstwa do-
mowego i pozwalają w łatwy i szybki sposób porównać 
właściwości dostępnych na rynku produktów tego same-
go typu. Dzięki informacjom umieszczonym na etykie-
tach jeszcze przed zakupem można obliczyć np. ile dane 
urządzenie zużyje prądu czy wody. Etykieta jest identycz-
na w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 
W 2019 r. Komisja Europejska opublikowała pięć rozpo-
rządzeń dotyczących domowych urządzeń. Wprowadza-
ją one zmienioną skalę na etykietach energetycznych, 
wzory nowych etykiet oraz tzw. „prawo do naprawy”. 
Część zmian zaczęła obowiązywać od 1 marca 2021 roku, 
dla produktów takich jak: telewizory i monitory cyfrowe, 
pralki i pralko-suszarki, urządzenia chłodnicze i zmywarki 
do naczyń. Z kolei od 1 września 2021 r. wejdzie również 
w życie zmieniona skala i wzory nowych etykiet na źró-
dłach światła, czyli żarówkach.

NOWE ETYKIETY ENERGETYCZNE 

 Na etykietach energetycznych zlikwidowano plusy 
i wróciła pierwotna skala od od A do G. W praktyce nie 
będzie obecnie na rynku produktów o klasie A - została 
ona zarezerwowana dla zaawansowanych sprzętów i no-
wych osiągnięć technicznych, które dopiero powstaną 
w przyszłości. Ponadto na etykietach pojawiły się kody QR 
do internetowej karty produktu w bazie EPREL (European 
Product Database for Energy Labelling), która zbiera dane 
o etykietach energetycznych produktów. Po zeskanowa-
niu takiego kodu konsument będzie mógł zweryfikować 
dane techniczne urządzenia (w języku angielskim). Oprócz 
tego, pojawiły się nowe piktogramy graficznie odzwiercie-
dlające cechy danego urządzenia. Powstała także nowa 
skala klas hałasu (od A do D) i częściowo zmieniły się zasa-
dy wyliczeń parametrów urządzenia podane na etykiecie. 
Sprzedawcy mają obowiązek umieszczania nowych etykiet 
energetycznych na eksponowanych urządzeniach, a pro-
ducenci – dołączania ich do produktów. Klasa efektywno-
ści energetycznej powinna być także widoczna podczas 
zakupów online (uwidoczniona w pobliżu ceny) i czytelna. 

PRAWO DO NAPRAWY
 
 Na podstawie przepisów dotyczących zasobo-
oszczędności, czyli tzw. „prawa do naprawy”, producenci 
sprzętów AGD i RTV muszą zapewnić dostępność części 
zamiennych przez 7 do 10 lat po zakończeniu ich pro-

dukcji i wprowadzeniu ostatniej partii do obrotu. Czę-
ści zamienne mają być dostępne przede wszystkim dla 
serwisów naprawczych. Elementy do prostych napraw, 
które użytkownik może bezpiecznie wymienić samo-
dzielnie, mają być powszechnie możliwe do kupienia. 
Przykładowo:
* Dla pralek i pralko-suszarek: pompy, bębny do pra-
nia, wyświetlacze elektroniczne, oprogramowanie, drzwi, 
uszczelki i dozowniki dostępne dla serwisów napraw-
czych przez co najmniej dziesięć lat.
* Dla urządzeń chłodniczych: termostaty, czujniki tem-
peratury dostępne przez co najmniej siedem lat dla ser-
wisów, klamki, zawiasy, tace i koszyki przez co najmniej 
siedem lat. Uszczelki dostępne dla wszystkich przez co 
najmniej dziesięć lat.
* Dla zmywarek do naczyń: termostaty i czujniki, płytki 
obwodu drukowanego, wyświetlacze elektroniczne, wy-
łączniki ciśnieniowe i oprogramowanie dostępne przez co 
najmniej siedem lat dla serwisów, zawiasy do drzwi i uszczel-
ki, ramiona natryskowe filtry drenażowe, półki wewnętrz-
ne i wyposażenie dodatkowe z tworzyw sztucznych, np. 
koszyki i pokrywy dostępne przez co najmniej dziesięć lat. 
Części zamienne mają być też łatwe do wymiany przy po-
mocy ogólnodostępnych narzędzi.
 Dzięki wprowadzonej regulacji sprzęty mają być 
trwalsze i łatwiejsze w naprawie. Jednym z celów no-
wych przepisów jest ograniczenie elektrośmieci. Prawo 
do naprawy i zwiększenie dostępności części będzie 
miało również swój wymiar finansowy - dłuższa eks-
ploatacja urządzenia to oszczędność pieniędzy, zatem 
skutek finansowy dla konsumentów będzie również 
korzystny – wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. 
Wykaz części zamiennych i procedura ich zamawiania ma 
być dostępna na stronie internetowej producenta, jego 
przedstawiciela lub importera. W przypadku części za-
miennych dostępnych powszechnie, na stronie interneto-
wej powinna znaleźć się także instrukcja naprawy.

 
GDZIE ODDAĆ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY?

  
 Zużytego lub zepsutego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego np. suszarek do włosów czy table-
tów nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmie-
ci. Można oddać go w sklepie. Przy zakupie nowego 
urządzenia przedsiębiorca musi bezpłatnie przyjąć od 
konsumenta stary sprzęt takiego samego rodzaju. Przy-
kładowo, jeśli kupujesz w sklepie nowe żelazko – mo-
żesz oddać tam to zużyte lub zepsute, a jeśli zamawiasz 
telewizor z dostawą do domu - możesz przy tej okazji 
zgłosić, że chcesz się pozbyć starego, a sprzedawca ma 
obowiązek zorganizować jego odbiór. Duże sklepy sprze-
dające sprzęt AGD (o powierzchni co najmniej 400 m 
kw.) muszą przyjmować wszystkie zużyte urządzenia, 
jeśli żaden z ich wymiarów nie jest większy niż 25 cm.   
Pomoc dla konsumentów: Tel. 801 440 220 lub 
22 290 89 16 - infolinia konsumencka 
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Na podstawie:https://www.uokik.gov.pl

NOWE ETYKIETY ENERGETYCZNE - WAŻNE ZMIANY OD MARCA 2021
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 6 marca Klub Sportowy Ożarowianka był organi-
zatorem turnieju charytatywnego piłki nożnej „Gra-
my dla Oli”. Nie o wyniki w tym turnieju chodziło, 
a o pomoc dla nastoletniej Oli Kozek. 

 Ola to mieszkanka Ożarowa Mazowieckiego, która 
boryka się z ciężkimi problemami zdrowotnymi (szcze-
góły www.siepomaga.pl/dom-dla-oli). Duże zaanga-
żowanie trenera piłki nożnej - Michała Ignaciuka, pozwo-
liło dzięki organizacji turnieju zebrać kwotę 4978 zł, którą 
w całości przekazaliśmy na rzecz fundacji SIE POMAGA. 
Dodatkowo w trakcie licytacji poprzedzającej turniej, ho-
norowym dyrektorem turnieju zostali Adam i Grzegorz 
Szulgustowscy, którzy przekazali na rzecz Oli kwotę 450 zł. 

 Organizacja turnieju nie byłaby możliwa gdyby nie 
pomoc CWS „Arena Ożarow” i wsparcie Powiatu War-
szawskiego Zachodniego.  Szczególne podziękowania 
dla Michała Ignaciuka - inicjatora i organizatora turnieju, 

Mikołaja i Mariusza Kaczmarczyków za całodzienny trud 
związany z sędziowaniem i komentowaniem przebiegu 
turnieju, jak również dla Pawła Dmocha. 
 Jeżeli zechcieliby Państwo wesprzeć inicjatywę „Aby 
szpitalną salę zastąpił prawdziwy dom” to zapraszamy 
na stronę wwww.siepomaga.pl/dom-dla-oli. 
        
 Maciej Jówko

KLUB SPORTOWY OŻAROWIANKA ZAGRAŁ DLA OLI
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Informator Ożarowski: Czy pamięta Pani moment, 
kiedy podjęła Pani decyzję „Będę pielęgniarką”?
Barbara Woźniak: Pamiętam, to byt dzień kiedy od-
wiedziłam swoją ciocię w szpitalu na Wawelskiej. Tam 
zobaczyłam cierpienie ludzi, ich smutek i jedyna myśl, 
która przyszła mi do głowy - jestem młoda, chcę pomóc 
w opiece nad ciocią i starczy mi siły, aby pomagać jesz-
cze innym.

IO: Czy pamięta Pani swoje „czep-
kowanie”, jak wyglądała ta uroczy-
stość?
BW: Moje Liceum Medyczne mieściło 
się w Warszawie na ulicy Ciołka 27 - 
nauka trwała 5 lat. Czepkowanie to moment, na które 
wszystkie w Liceum czekałyśmy. Czepek to atrybut pie-
lęgniarki i wreszcie w 2 klasie nadszedł moment uroczy-
stości — dostałyśmy śnieżnobiały czepek, a w kolejnych 
latach edukacji pojawiały się na nim kolejno pionowe 
cienkie czarne paski (od jednego do trzech). Nałożenia 
czepka dokonała ówczesna dyrektorka Luba Blum-Bie-
licka. I ciekawostka - pierwsze czepki trzeba było kroch-

malić i prasować tyle razy, aż były bardzo wygładzone 
i sztywne. Następnie przypinało się czarną aksamitkę. 
Otrzymując dyplom ukończenia szkoły w czerwcu 1967 
roku - dostałam czepek z poziomym czarnym, szerokim 
paskiem.

IO: Czy uważa Pani, że pielęgniarstwo to zawód czy 
powołanie?
BW: To jest zawód, ale żeby go wyko-
nywać trzeba mieć powołanie, lubić 
ludzi i być gotowym nieść pomoc. 
Pielęgniarka musi uważnie słuchać, 
wtedy też jest w stanie zdiagnozować 
problemy zdrowotne pacjenta, usta-

lić plan działania i przystąpić do jego realizacji.

IO: Czym różni się praca pielęgniarki 30 lat temu 
i obecnie?
BW: Nawet nie wiem co tu porównywać, od czego mam 
zacząć. Bardzo dawno temu pracowałam na sprzęcie 
wielorazowym: igły, strzykawki, zestaw do przetoczeń, 
cewniki, szpatułki - były wielokrotnie gotowane w steryli-

wywiad z panią Barbarą Woźniak, 
- pielęgniarką w GSPZLO w Ożarowie 
Mazowieckim, ponad 50 lat w zawodzie

W CZEPKU PIELĘGNIARSKIM 
URODZONA

jestem młoda, chcę pomóc
w opiece nad ciocią

i starczy mi siły,
aby pomagać
jeszcze innym

13Informator Ożarowski 3/114 2021
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zatorach. Gaziki cięłyśmy i składałyśmy z dużych płatów 
gazy, waciki były kręcone na palcu i robione z nich kulki. 
A dziś??? Wszystko jest jednorazowe, jałowe, w odpo-
wiednim rozmiarze, do wyboru do koloru.
 Nie wiem, ale tak sobie myślę, że kiedyś nasz zawód 
był bardziej doceniany, pielęgniarki były szanowane, li-
czono się z naszym zdaniem i po prostu pacjenci byli 
częściej uśmiechnięci i zdecydowa-
nie mniej roszczeniowi niż obecnie.

IO: Wiele lat pracy w zawodzie, nie-
bawem zasłużona emerytura… 
Co będzie Pani najmilej wspominać?
BW: Praca z ludźmi sprawia wiele sa-
tysfakcji, a w szczególności praca z dziećmi. 
 Choć ciągle pod okiem obserwacji zatroskanych ro-
dziców. Wdzięczni opiekunowie i moje poczucie dobrze 
wykonanej pracy. Ponadto zadowolenie, że mam wpływ 
na zahamowanie tak wielu, niebez-
piecznych chorób zakaźnych. Małe 
dzieci poprzez szczepienie chronią 
swoich rodziców i dziadków.

IO: Czy czuje się Pani zawodowo 
spełniona?
BW: Oczywiście, że tak. Powiem jesz-
cze więcej gdybym miała dokonać ponownie wyboru 
zawodu - chciałabym zostać pielęgniarką.

IO: Jak długo pracuje Pani w ożarowskiej przy-
chodni?
BW: Przygodę z Ożarowską Przychodnią rozpoczęłam 
1 października 1973 roku, byłam wtedy żoną Zbyszka 
(w 2017 roku świętowaliśmy 50-lecie małżeństwa) mamą 
dwóch synów 5-letniego Darka i 2-letniego Piotrka.
 W tym czasie szefem przychodni był dr Włady-

sław Pierściński - pediatra, a szefów 
miałam jeszcze pięciu. Każdy miał 
inne wymagania, oczekiwania, ale 
z każdym współpraca to przyjemność 
i wyzwanie. Pracowałam w szkołach 
i przedszkolach, przez 18  lat pełni-
łam funkcję Przełożonej Pielęgniarek, 

przez wiele lat wyjeżdżałam z harcerzami na obozy. Jak 
w każdym zawodzie, raz jest lepiej to znów trudniej. 
Poza tym odchodzę ze spokojem, ostatnie pół roku 
współpracowałam w gabinecie szczepień z nową pielę-

gniarką - Edytą, która teraz mnie za-
stąpi.

IO: Jakie miałaby Pani rady dla mło-
dych dziewczyn, które dopiero roz-
poczynają pracę w zawodzie?
BW: Dużo tolerancji w stosunku do 
ludzi. Żeby być dobrą pielęgniarką 

należy nieustanie pogłębiać swoją wiedzę, umiejęt-
ności i ponad wszystko zawsze być z ludźmi i kochać 

ludzi. 

IO: Jakie ma Pani pasje i zainteresowania?
BW: Moja pasja - to praca w ogrodzie, kwiatki, wa-
rzywka i jazda na rowerze. Jak sąsiedzi widzą mnie 
idącą na pieszo to pytają „gdzie rower”? Zimą i la-
tem to mój ulubiony środek lokomocji.

IO: Czego można Pani życzyć na emeryturze?
BW: Tylko zdrowia, które jest najcenniejszym skar-
bem.

IO: Dziękuję za miłą rozmowę, chciałaby Pani coś 
dodać?
BW: W tym momencie pragnę wszystkim szcze-
rze i serdecznie podziękować za wspólnie prze-
pracowane lata. Za chwile radosne jak i smutne. 
Za wspólnie spędzony czas. Dziękuję Kierownikom, 
lekarzom i administracji za możliwość pracy z Pań-
stwem. Koleżankom pielęgniarkom, położnym na 
czele z nową przełożoną pielęgniarek Anią, pracow-
nikom rentgena, rehabilitacji, pracownikom pogo-
towia, Paniom z rejestracji i Paniom sprzątającym za 
przyjemność współpracy w trosce o dobro pacjen-
ta, tego najmniejszego jak i tego u kresu życia. Będę 
mile Was wspominać.

      
Rozmawiała:

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Informator Ożarowski

to jest zawód, ale żeby go 
wykonywać trzeba mieć 

powołanie, lubić ludzi i być 
gotowym nieść pomoc

gdybym miała
dokonać ponownie

wyboru zawodu 
- chciałabym zostać 

pielęgniarką
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Pani Barbara z rodziną
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 W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną 
w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że od 15 marca 
2021 roku ograniczona została bezpośrednia obsłu-
ga interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej.
 Pracownicy na bieżąco rozpatrują wszystkie sprawy 
i  zgłoszenia. Priorytetowo traktowane są sprawy doty-
czące zagrożenia zdrowia i życia.
 W sprawach trudnych i skomplikowanych wywiady 
środowiskowe mogą być przeprowadzane w miejscu za-
mieszkania. 
 W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, 
zaleca się kontakt telefoniczny oraz e- mailowy z pra-
cownikami OPS.

 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się bez-
pośrednią obsługę mieszkańców z zachowaniem na-
leżytych środków ostrożności np. ograniczenie licz-
by osób przebywających jednocześnie przy okienku 
w punkcie 500 + na parterze jak i na II piętrze .

 Oczekując na spotkanie z pracownikiem OPS, ze 
względu na bezpieczeństwo własne i innych należy za-
chować odpowiedni dystans od innych oczekujących, 

a zaraz po wejściu zdezynfekować ręce i zmierzyć tem-
peraturę. 

 Informujemy, że nasi pracownicy są do Państwa dys-
pozycji: w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku 
telefonicznie 22 722-26-73, 22 722-00-23, 22 111-34-89 
lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych:

ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl
ekowalska@ops.ozarow-mazowiecki.pl
mchmielewska@ops.ozarow-mazowiecki.pl
aswiniarek@ops.ozarow-mazowiecki.pl
kpatrzalek@ops.ozarow-mazowiecki.pl

 Dla osób potrzebujących pomocy w związku z pro-
blemami w domu, pracy lub rodzinie zachęcamy do 
kontaktu z psychologiem w godzinach 8-16 od ponie-
działku do piątku.
mbrajczewska@ops.ozarow-mazowiecki.pl

     Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ożarowie Mazowieckim

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZASIE PANDEMII

 Wnioski

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazo-
wieckim informuje i przypomina, że aby uzyskać pra-
wo do świadczenia wychowawczego 500+ od 1 czerw-
ca 2021 roku, wnioski przyjmowane są już od 1 lutego 
2021  roku drogą elektroniczną czyli przez Internet za 
pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.
mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez 
portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 roku, także drogą 
tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub 
za pośrednictwem poczty.

 Trzeba pamiętać, że terminy wypłat zależą od 
daty złożenia wniosku.

• Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kom-
pletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie 
wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwiet-
nia 2021 roku, przyznanie świadczenia wychowawcze-
go oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc 
czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku 
- co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierw-
szego miesiąca nowego okresu.

• W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnio-
nych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 
maja 2021 roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyzna-
nego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi 
nie później niż do 31 lipca 2021roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadcze-
nie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 
2021 roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świad-
czenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie 
później niż do dnia 31 sierpnia 2021roku.

 W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i dbając 
o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy aby wszelką 
korespondencję i wnioski kierowane do OPS składać 
drogą elektroniczną lub bezpośrednio do urny 
znajdującej się na parterze budynku Domu Kultury 
„Uśmiech” ul. Poznańska 165.

     Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ożarowie Mazowieckim
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źródło: healthycookbook.pl
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 Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) 
będą podlegać rygorystycznej ochronie. Gwarantu-
ją to zarówno zapisy prawne nakładające m.in. bez-
względny obowiązek zachowania tajemnicy staty-
stycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokujące 
osobom niepowołanym dostęp do danych spisowych. 
 Ochrona danych zbieranych podczas spisów po-
wszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej 
statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając 
formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane 
nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom. 
 Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach 
prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochro-
nie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce pu-
blicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. 
Osoby wykonujące prace 
spisowe są obowiązane do 
przestrzegania tajemnicy sta-
tystycznej. 
 Zasada tajemnicy staty-
stycznej ma charakter abso-
lutny, jest wieczysta, obejmuje 
wszystkie dane osobowe i nie 
przewiduje żadnych wyjątków 
dających możliwość jej uchy-
lenia. Za jej złamanie grozi do 

lat 3 kary pozbawienia wolności. 
 Dane spisowe są również odpowiednio zabezpieczo-
ne pod względem informatycznym. Właściwa ochrona 
informatyczna jest niezbędna – badania statystyczne są 
dziś prowadzone w przeważającej mierze za pośrednic-
twem Internetu. Również podczas NSP 2021 spis każdej 
osoby będzie przeprowadzany za pośrednictwem aplika-
cji internetowej.
 System zabezpieczeń informatycznych polskiej staty-
styki publicznej jest na bieżąco sprawdzany i aktualizo-
wany. Zadziałał bez zarzutu podczas ubiegłorocznego 
Powszechnego Spisu Rolnego.
 Warto podkreślić, że dane spisowe będą przekazywa-
ne do wiadomości publicznej jedynie w formie zagrego-
wanej – czyli łącznie dla danego szczebla terytorialnego 
(gmina, powiat, województwo, kraj) lub zakresu tema-

tycznego (np. gospodarstwa 
domowe wg liczby osób). 
W żadnym wypadku nie będą 
publikowane dane dotyczące 
poszczególnych osób lub po-
jedynczego gospodarstwa do-
mowego!
 Więcej informacji znajduje się 
na stronie 
https://spis.gov.pl. 

 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludno-
ści i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pyta-
nia: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje 
o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub 
podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim 
badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i miesz-
kaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone 
odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą 
statystyczną.
 Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla 
wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową 
i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków 
tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-
-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-
-mieszkan-2021/ 
 Wykaz pytań do Narodowe-
go Spisu Powszechnego Ludno-
ści i Mieszkań 2021: https://spis.
gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ 
 Warto zapoznać się z formu-
larzem jeszcze przed spisem – 
wprawdzie odpowiedź na zde-
cydowaną większość pytań nie 
powinna nastręczać żadnych 
trudności, ale być może w nie-

których przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. 
dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z ro-
dziny przebywających za granicą). 
 Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? 
Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie 
dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. 
Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdro-
wotnych, wyznania religijnego oraz związków niesfor-
malizowanych.
 Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośred-
nictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie 
mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza za-
kres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać się 
z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021.
 Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione ta-

jemnicą statystyczną – jednost-
kowe dane dotyczące poszcze-
gólnych osób i gospodarstw 
domowych nie mogą być ujaw-
niane ani przekazywane innym 
podmiotom. 
 Więcej informacji znajduje się 
na stronie 
https://spis.gov.pl. 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
JAKIE BĘDĄ PYTANIA?

TWOJE DANE BĘDĄ BEZPIECZNE!
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 Równolegle z przebudową stacji PKP w Ożarowie 
Mazowieckim planowana jest przebudowa dworca PKP. 
Wcześniej, w kwietniu 2017 r. w Domu Kultury Uśmiech 
w Ożarowie Maz. odbyły się warsztaty kreatywne z udzia-
łem lokalnej społeczności, radnych i burmistrza Pawła 
Kanclerza. Spółkę PKP Nieruchomości reprezentowali 
wówczas: Paweł Wróblewski (główny specjalista biura 
inwestycji PKP S.A. Nieruchomości), który poprowdził 
warsztaty z mieszkańcami, a także Krzysztof Różycki (dy-
rektor projektu PKP Nieruchomości), Anna Koperniak 
(starszy specjalista PKP Nieruchomości w kwestiach wy-
najmu) i Sławomir Magdziarz (administrator dworców). 
Celem spotkania było wtedy wstępne wysłuchanie opinii 
mieszkańców Ożarowa na temat tego, jak ich zdaniem 
dworzec powinien wyglądać w przyszłości. Uczestniczą-
cy wówczas w spotkaniu mieszkańcy podzielili się na pięć 
grup, które po owocnych dyskusjach wysunęły propozy-
cje adaptacji dworca po remoncie. Mieszkańcy naszego 
miasta wykazali się ogromną kreatywnością. Większość 
z nich w budynku dworca – oprócz poczekalni i kas bi-
letowych – chciałaby widzieć np. restaurację (fast-food), 
bibliotekę, ewentualnie sklep. Podkreślono po-
trzebę przystosowania całego obiektu do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, wyposażenia w windę, 
podjazdy etc., a także wi-fi. Na terenie poczekalni 
dworcowej powinny znaleźć się elektroniczne wy-
świetlacze z informacją o odjazdach i przyjazdach 
pociągów. Zauważono, że ze względów bezpie-
czeństwa cały obiekt powinien być monitorowany 
24 h. Na zewnątrz dworca powinny zostać umiej-
scowione stojaki dla rowerów oraz podjazdy dla 
osób z wózkami czy o ograniczonej sprawności 
ruchowej itd.
 Pomysłów było dużo, jednak jak dotąd było to 
jedyne spotkanie ze strony PKP Nieruchomości 
w sprawie przebudowy dworca PKP w Ożarowie.
 W następnych latach do spółki PKP Nierucho-
mości kierowałem pisma (lipiec 2019 i luty 2021) 
z zapytaniami o termin rozpoczęcia inwestycji, 
a także o wygląd zewnętrzny budynku dworco-
wego. W odpowiedzi z dn. 2.03.2021 r. zostałem 
poinformowany, że zadanie inwestycyjne „Prze-
budowa dworca kolejowego Ożarów Mazowiecki” 
jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budo-
wę, natomiast rozpoczęcie robót budowlanych 
zgodnie z aktualnym harmonogramem planowa-
ne jest na IV kwartał 2021 r., a ich zakończenie – na 
IV kwartał 2022 roku.
 Budynek dworca kolejowego w Ożarowie 
Mazowieckim, w związku z ujęciem go w woje-
wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, pozosta-
je pod ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, który, jak mnie poinfor-
mowano, „czynnie uczestniczy w procesie projek-
towania”. Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, elewa-

cja ceglana 2-kondygnacyjnego budynku pochodzącego 
z XIX w. podlegać będzie gruntownemu oczyszczeniu 
i renowacji, przy zastosowaniu technologii przeznaczo-
nej do renowacji zabytkowych murów ceglanych. Na-
tomiast budynek 1-kondygnacyjny pochodzący z XX w. 
uzyska nową elewację z zachowaniem pierwotnej kolo-
rystyki i formy.

dr Mariusz Latek

 Z całą pewnością dworzec PKP w Ożarowie Mazo-
wieckim powinien być wizytówką miasta, współtworzy 
bowiem jego ścisłe centrum, obok Urzędu Miejskiego 
oraz Poczty. Miejmy nadzieję, że cały budynek dworco-
wy po przebudowie będzie stanowił reprezentacyjny 
punkt miasta i wytyczy godne naśladowania standardy 
dla innych dworców PKP w Polsce przygotowywanych 
do przebudowy. Miejmy też nadzieję, że w wyniku decy-
zji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków wizualna, zewnętrzna strona budynku dworca ule-
gnie znaczącej poprawie.

PRZEBUDOWA DWORCA PKP OŻARÓW MAZOWIECKI 
2021/2022
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SPRAWDŹ, CZY MASZ OBJAWY COVID-19

Osoby zakażone koronawirusem zwykle mają:
 • wysoką gorączkę, 

 • kaszel,
 • duszności,

 • utratę węchu lub smaku,
 • bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka.

MASZ OBJAWY KORONAWIRUSA? 
SPRAWDŹ, CO ROBIĆ
W TAKIEJ SYTUACJI!

 Jeśli masz objawy choroby, powinieneś skontaktować się z lekarzem. 
Dowiedz się, jak postępować w takiej sytuacji.

W A Ż N E
UW

AGA
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KONTAKT Z LEKARZEM

 • Jeśli twoje objawy są typowe dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, skontaktuj 
się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Lekarz 

po przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia zdecyduje, czy skierować Cię na test 
na koronawirusa.

 • Zlecenie wykonania testu na koronawirusa może wystawić Ci lekarz dyżurujący w 
ramach nocnej lub świątecznej opieki zdrowotnej. Jeśli czujesz się bardzo źle, zadzwoń 

na 112 - koniecznie powiedz, że prawdopodobnie masz COVID-19.

WYNIKI TESTU

Informację o wyniku testu znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta. 
Jeśli wynik testu będzie pozytywny, lekarz rodzinny poinformuje cię o tym.  

Otrzymasz również informację o dalszej formie leczenia. Może to być: 
 • skierowanie do szpitala, 

 • rozpoczęcie izolacji w izolatorium (w izolatoriach mają przebywać m.in. osoby, które 
nie mogą odbyć kwarantanny w domu, 

gdyż narażałyby w ten sposób na zakażenie koronawirusem najbliższych),
 • rozpoczęcie izolacji domowej.

SKIEROWANIE NA TEST ONLINE

 • Możesz również zapisać się na test online. Wystarczy, że wypełnisz 
formularz dostępny na stronie gov.pl/dom. Zostaniesz poproszony o udzielenie 

odpowiedzi na kilka pytań. Na podstawie przekazanych przez Ciebie danych 
system określi, czy kwalifikujesz się do testu.

JAK TO DZIAŁA?

1. Wejdź na stronę gov.pl/dom i kliknij w przycisk „Formularz”.
2. Odpowiedz na pytania w ankiecie.

3. Jeśli system zakwalifikuje Cię na test, skontaktuje się z Tobą konsultant 
z Centrum Monitorowania Domowej Opieki Medycznej.

4. Otrzymasz zlecenie na test z systemu eKolejka.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/mam-objawy-covid-19
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WARSZTATY „ZRÓB MARZANNĘ I PALMĘ WIELKANOCNĄ”

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.
Życzymy Państwu, aby te Święta przyniosły radość,

pokój oraz wzajemną życzliwość. 
Niech będą źródłem pięknych 

i rodzinnych chwil. 

Dyrektor oraz pracownicy
Domu Kultury Uśmiech

 Święta wielkanocne tuż-tuż i mimo pandemii nie 
zapominamy o osobach korzystających z ofert Domu 
Kultury Uśmiech. Tym razem tematycznie sięgnęliśmy 
do polskich tradycji wielkanocnych i przygotowali-
śmy warsztaty „kręcenia” palemek wielkanocnych 
i robienia marzanny. Niestety obostrzenia uniemoż-
liwiły nam bezpośrednie spotkanie i zachęcamy 
do obejrzenia filmików zamieszczonych na kanale 
YouTube Domu Kultury Uśmiech, których premiera 
odbyła się 21 marca 2021 roku. 

Część pierwsza warsztatów to palemki.

 Dawniej robiono je z wierzbowych gałązek, które 
z czasem zaczęto przystrajać np. bukszpanem, jeżyną, 
borówką, ziołami, piórami i kwiatami z kolorowego pa-
pieru. Zwyczaje wielkanocne mówią, że taka poświęco-
na palemka miała nadprzyrodzoną moc i zapewniała 
domowi dobrobyt oraz szczęście. Poświecenie jej w Nie-
dzielę Palmową ma upamiętniać biblijne przybycie Je-
zusa do Jerozolimy, gdzie mieszkańcy witali Chrystusa 
palmowymi gałązkami. 

Część druga warsztatów to robienie marzanny. 

 Tradycja topienia Marzanny, bóstwa słowiańskiego, 
w obrzędowości ludowej sięga tradycji przedchrześci-

jańskich i jako jedno z nielicznych przetrwało w formie 
niezmienionej do naszych czasów. Symbolem marzanny 
była kukła, którą palono lub topiono. Wierzono wówczas, 
że obrzęd ten to pewnego rodzaju ofiara mająca zapew-
nić obfity urodzaj.
 Śmierć bóstwa wiosną oznaczała budzenie się do ży-
cia i w tym dniu zastępowało Marzannę nowe bóstwo 
zwane Jaryłą. Obrzędy te odbywały się w równonoc wio-
senną, przypadająca 21 marca, czyli pierwszy dzień wio-
sny, zwane przez Słowian Jarym Świętem.
 Dziś topienie marzanny to bardziej zabawa niż ob-
rzęd. Jest jednym ze sposobów świętowania nadejścia 
wiosny. 
 Zachęcamy do wspólnej zabawy podczas oglądania 
naszych filmików (www.dkusmiech.eu; fb Domu Kultury 
Uśmiech). 
 Mając na względzie dobro przyrody, podczas kręce-
nia filmików użyłyśmy materiałów biodegradowalnych. 
Zachęcając Państwa do zabawy z dziećmi i wykonania 
podobnych prac plastycznych, bardzo prosimy o nieza-
śmiecanie środowiska podczas domowych warsztatów 
i użycie produktów pochodzenia naturalnego. 

Joanna Michrowska-Kamińska
Katarzyna Cyniak-Górnecka

Dom Kultury Uśmiech
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 Czasy pandemii niosą ze sobą wiele wyzwań i no-
wych doświadczeń. Jednym z nich jest nauka zdalna. 
Jak rodzice mogą wspierać swoje dzieci w radzeniu 
sobie z nauka zdalną? 
 Podstawowym źródłem wsparcia dzieci jest uważ-
na obecność rodziców. Uwaga poświęcona dzieciom 
sprawia, że mają one poczucie bezpieczeństwa, sta-
ją się silniejsze, gotowe do sprostania różnym zada-
niom. 
 Z powodu izolacji i innych ograniczeń dzieci przeży-
wają wiele emocji, często trudnych i silnych, jak złość, 
lęk, niepokój, irytację, smutek, znudzenie, zniecierpli-
wienie. Kluczem jest okazanie zrozumienia dla przeży-
wanych przez dziecko emocji. Rozmawiajmy z dziećmi, 
by ich emocje miały ujście i były porządkowane. Ważne 
jest uczenie młodych ludzi sposobów poradzenia sobie 
z przeżywanymi emocjami. Dorośli mają również wiele 
przeżyć, obaw. Dzieci reagują na to co mówimy i na to 
czego nie mówimy. To co niewyjaśnione, interpretują na 
różne sposoby. Odpowiadajmy na różne pytania dzieci, 
tak by nie uruchamiać lęku. Jasna komunikacja chroni 
dzieci i młodzież. Dzielmy się też tym, co jest źródłem 
emocji spokoju, nadziei, radości. 
 Świat naszych przeżyć budują myśli. W trudnej sy-
tuacji mogą pojawić się negatywne myśli, jednak nie 
powinny być długo pielęgnowane, bo mogą rujnować, 
odbierać chęć do różnych aktywności, również zaanga-
żowania w naukę zdalną. Warto więc uczyć dzieci i mło-
dzież zamieniać negatywne myśli na takie, które budują. 
Najprostszy sposób to dawać dobry przykład dzieciom. 
Kluczowe jest podejście do trudnego doświadczenia. 
Są różne postawy: zaklinanie rzeczywistości, zamykanie 
oczu, rezygnacja, walka. Są one nieskuteczne, zamiast 
nich lepiej aktywnie szukać rozwiązań. Dzieci i młodzież 
różnie mogą odbierać naukę zdalną, jedne widzą więcej 
dobrych stron, innym jest trudno się odnaleźć. Warto, by 
rodzice  razem z dziećmi szukali pozytywów. To buduje 
siłę i odporność psychiczną młodych ludzi i wzmacnia 

motywację do nauki. 
 Ważne jest, by rodzice budowali poczucie własnej 
wartości u dzieci. Dzieci i młodzież, które mają pozytyw-
ny i adekwatny obraz własnej osoby, będą miały więcej 
siły do pokonywania trudnych sytuacji. 
 Czasy pandemii charakteryzuje dynamika i wiele 
niepewności. Jedną ze skutecznych odpowiedzi na te 
zjawiska jest zapewnienie jasnej struktury dnia. W takiej 
perspektywie dzieci i młodzież traktują naukę zdalną jako 
stały element dnia. Odpowiednio wyznaczone ramy bu-
dują jasność i przewidywalność, pomagają porządkować 
aktywności, uczą systematyczności. Ważne są również ja-
sne granice między nauką, pracą i odpoczynkiem. Zdro-
wy tryb życia służy  zarówno dorosłym jak i dzieciom. 
Warto też przyglądać się dziecku i pomagać w ustaleniu 
aktywności, tak by nie dziecko nie było przeciążone, prze-
męczone. 
 Zachęcamy do współpracy ze szkołą. Stały kontakt 
z nauczycielami, specjalistami ze szkoły daje szansę na 
to, by dzieci i młodzież miały stałe wsparcie odpowiednio 
do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 Rodzice powinni troszczyć się o harmonijny rozwój 
dzieci. Wśród zadań rozwojowych jest czas na bycie z in-
nymi. W szkole dzieci i młodzież również uczą się relacji 
z innymi. Z powodu pandemii ten obszar życia cierpi. 
Mimo ograniczeń należy dbać o to, by  dzieci i młodzież 
podtrzymywały swoje przyjaźnie, rozwijały relacje z inny-
mi. Jednym ze sposobów jest komunikacja online z ró-
wieśnikami. Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, by 
dbać o ich bezpieczeństwo w sieci.
 Może jakieś życzenia na koniec?
 Życzymy wykorzystania tej okazji do bycia blisko z ro-
dziną, twórczego zaplanowania czasu i spokoju. 

Kinga Wojcieszek,
psycholog Zespołu Szkół nr 1

im. T. Halika w Ożarowie Mazowieckim

JAK RODZICE MOGĄ WSPIERAĆ DZIECI I MŁODZIEŻ
W RADZENIU SOBIE Z NAUKĄ ZDALNĄ W CZASIE PANDEMII?

 Podczas nauki zdalnej uczniowie ani nauczyciele 
z Zespołu Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazo-
wieckim nie zwalniają tempa! W tym szczególnym czasie 
wciąż działamy, czego efektami mogą być konkursy on-
line dla naszych uczniów. W tych miesiącach innej pracy 
miały miejsce konkursy: „Z mitologią za pan brat”, kon-
kurs wiedzy o Biblii, „Matematyka w obiektywie”.
 Swoje umiejętności wokalne zaprezentowała uczen-
nica klasy III, Anna Lipowska, która w formie on-line za-
jęła III miejsce w „V Konkursie Piosenki Dzieci i Młodzieży 
Śpiewaj, nie ziewaj”, a w „Rodzinnym Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek” (on-line) organizowanym przez Dom Kultury 
„Uśmiech” otrzymała wyróżnienie, a także Nagrodę Pu-
bliczności.
 Uczniowie mający inne talenty, mogli się wykazać 
redagując recenzje filmowe na stronę naszej szkoły albo 

biorąc udział w zabawach organizowanych przez Samo-
rząd uczniowski takich jak: „Kreatywne walentynki”, „Twój 
pomysł na Dzień Kobiet”, „Pokaż swojego pupila-kota”.
 Od 25.01. br swoją działalność wznowił szkolny bar, 
Belferek, codziennie serwując świeże, zdrowe i pyszne je-
dzenie. Na uznanie zasługują krokiety, sałatki czy pierogi. 
Każdego dnia sporządzane są obiady. Bar oferuje sprze-
daż na wynos, istnieje też możliwość złożenia wcześniej 
zamówienia na większą ilość posiłków.
 Zachęcamy do odwiedzenia strony szkoły - nie tylko 
tegorocznych absolwentów szkół podstawowych: 
https://zs1ozarow.edupage.org/
 O proponowanych profilach klas I oraz rekrutacji 
w następnym numerze!  
   Anna Topolska

ZDALNIE, ALE AKTYWNIE W HALIKU
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Katarzyna Świeżak: Po raz trzeci planujesz zorgani-
zować wymiankę książek w Ożarowie Mazowieckim. 
Skąd taki pomysł?
Marta Lubańska: Myśl o zorganizowaniu wymianki ksią-
żek kiełkowała w mojej głowie już jakiś czas. Najpierw 
spróbowałam swoich sił organizując dwie wymianki na 
Pradze w Warszawie, ale nie cieszyły się one dużą popu-
larnością, a tamtejsze biblioteki nie były zainteresowane 
współpracą. Wtedy koleżanka z pruszkowskich wymia-
nek wspomniała, że może zapytać swoich znajomych 
z biblioteki w Ożarowie Mazowieckim, czy nie chcieliby 
zorganizować takiego spotkania u siebie. Tak powstały 
Sąsiedzkie Wymianki Książek. Pierwszą wymiankę zor-
ganizowałam pod koniec 2019 roku w CIS „Przy Parku”, 
a kolejną w styczniu 2020  roku w bibliotece. 

KS: Twoja pierwsza wymianka, jako uczestniczki?
ML: Z wymiankami książek jestem związana od 2017 
roku. Mieszkałam wtedy z rodzicami w Piastowie i po-
magałam tacie w jego warzywniaku. Któregoś dnia roz-
mawiałam z klientką o książkach i wspomniałam, że 
brakuje mi jednego tomu serii, która bardzo mi się po-
dobała. Klientka skontaktowała mnie ze swoją córką, 
a ta zaprosiła mnie na wymiankę organizowaną przez 
Półki do Spółki w Piastowie. Był to początek mojej przy-
gody z wymiankami, ale także początek pięknych przy-
jaźni i ciekawych znajomości, które trwają do dzisiaj. 
 Z biegiem czasu nasza wymiankowa rodzina powięk-
szała się, a piastowskie spotkania stały się inspiracją do 
powstania Książkowych Wymianek Pruszków. 
 Pamiętam uczucia, które towarzyszyły mi przy 
pierwszej wymiance. Czułam się lekko zakłopotana i ze-
stresowana, bo przecież była tam już grupa ludzi, którzy 
się znali - niektórzy od początków Półek, czyli od 2013 

roku. Moje obawy okazały się zupełnie bezzasadne. Zo-
baczyłam wtedy, że każda nowa osoba jest bardzo cie-
pło przyjęta, a tematy do rozmów pojawiają się same - 
w końcu wymianki to spotkania książkoholików.

KS: Co dają Ci te wymianki, oprócz nowych książek 
do czytania?
ML: Na wymiankach, oprócz polowania na książki, moż-
na także porozmawiać, napić się kawy, herbaty, zjeść coś 
słodkiego, a także dowiedzieć się jakie książki polecają 
inni. Jest to też świetna okazja do poznania swoich są-
siadów i do integracji lokalnej społeczności. Często na 
(lub po) spotkaniach gramy w gry planszowe. 
 W tym momencie nasza wymiankowa rodzina obej-

muje trzy miasta – Piastów, Pruszków i Ożarów 
Mazowiecki. Wspieramy się w swoich dzia-
łaniach, honorujemy wzajemnie kupony na 
książki i razem staramy się dawać książkom 
drugie życie. 

KS: Co łączy Ciebie z Ożarowem?
ML: Przez całe życie byłam mniej lub bardziej 
związana z tym miastem i zawsze bardzo je lu-
biłam - basen, park w Ołtarzewie. Miałam na-
wet marzenie, aby tutaj zamieszkać. Organizu-
jąc wymiankę w bibliotece nie spodziewałam 
się, że już niedługo moje marzenie się spełni, 
a także, że… poznam na niej swojego męża! 

Rozmawiała Katarzyna Świeżak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Na wymiance można poznać sąsiadów, 
przyjaciół i męża 
- rozmowa z Martą Lubańską, pomysłodawczynią 
Sąsiedzkich Wymianek Książkowych 
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 Pisanki, kraszanki, drapanki - to nazwy ozda-
bianych jajek wielkanocnych, w różnych regionach 
naszego kraju. Tradycja ich dekorowania sięga cza-
sów starożytnych. Początkowo pisanki były częścią 
celebracji nadejścia wiosny i były znane zarówno 
w kręgach słowiańskich, jak i w odległych Chinach. 
Dziś stanowią nieodłączny element obchodów Świąt 
Wielkanocnych. Symbolizują nowe życie i nowy po-
czątek. Kojarzone często ze sztuką ludową, chociaż 
coraz chętniej wracamy do ozdabiania pisanek we 
własnych domach. Stosowane są do tego zarówno 
techniki tradycyjne jak i nowoczesne, które pojawiają 
się w każdym roku.
 Kraszanki - nazwa 
pochodzi od metody 
barwienia jaj tzw. kra-
szenia, które polega na 
farbowaniu na jedno-
kolorowo bez wzoru. 
Jaja barwiono kiedyś 
w naturalnych barwni-
kach roślinnych, łupiny 
z cebuli dawały odcienie żółci, brązu i czerwieni, sok z bu-
raków kolor różowy, płatki nagietka kolor niebieski, nato-

miast wywar z kory dębowej 
kolor czarny. Obecnie moż-
na używać łatwodostępnych 
barwników do jajek.
 Drapanki - są to 
ozdobione wzorami kra-
szanki. Wzory wyskrobywa-
ne są ostrym narzędziem 
na skorupce. Ta technika 
w porównaniu z innymi me-
todami zdobienia jaj wiel-
kanocnych jest stosunkowo 
młoda, najpopularniejsza 
w Polsce i Austrii.

 Pisanki ręczne - są to jajka pokryte wzorem wyko-
nanym woskiem. 
Wzór nanoszony 
jest na skorupkę 
gorącym, rozto-
pionym woskiem, 
następnie jajko 
gotuje się w wy-
warze z natural-
nych barwników. 
Podczas gotowa-
nia wosk się wytapia, ale miejsca nim pokryte nie barwią 
się. Do pisania (nanoszenia wzorów) używa się szpilek, 
słomek i drewienek. Współcześnie tą nazwą określamy 
wszystkie jajka wielkanocne barwione i dekorowane.
 Oklejanki zdobi się sitowiem, płatkami bzu skrawka-

mi kolorowego, błysz-
czącego papieru, tka-
niny oraz czasami nicią 
lub włóczką wełnianą. 
W Łowiczu w tym celu 
wykorzystywano także 
wydmuszki.
 
 Nalepianki po-
wstające przez ozda-

bianie skorupki jaj-
ka różnobarwnymi 
wycinkami z papieru, 
były popularne zwłasz-
cza w dawnym woje-
wództwie krakowskim 
i okolicach Łowicza.
 Pisanki ażurowe - 
ażurki wykonywane są 
z wydmuszek jaj ku-

rzych, kaczych, 
gęsich i stru-
sich. Techni-
ka polega na 
n a w i e r c a n i u 
w skorupce 
otworów przy 
pomocy wier-
tarki i malut-
kiego wiertła. 
W y d m u s z k a 
z nawiercony-
mi wzorami jest malowana najczęściej farbą akrylową.
 Quilling - to popularna w Anglii papierotechnika, 
używana m.in. do zdobienia jajek wielkanocnych. Paski 
papieru zwija się w spiralki i przykleja na skorupkach, 
tworząc kwiatowe lub abstrakcyjne wzory.

 Warto zro-
bić z ozdabiania 
jaj rodzinną tra-
dycję, która po-
zwoli wszystkim 
w domu poczuć 
świąteczny kli-
mat. Zachęcamy 
do przysyłania 
zdjęć ozdobio-

nych jajek na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.
pl, opublikujemy je w mediach społecznościowych gmi-
ny Ożarów Mazowiecki.

Ozdabianie jajek
w tradycji wielkanocnej
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 Skąd się wzięły komiksy? Co ma wspólnego Superman 
z Tarzanem? Dlaczego za oceanem cenzurowano komik-
sy? Na te i na jeszcze wiele innych pytań szukali odpowie-
dzi uczestnicy spotkania online, zorganizowanego przez 
naszą święcicką filię nr 2 Biblioteki Publicznej w Ożarowie 
Mazowieckim dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach. Spotka-

nie w formie pre-
zentacji poświęcone 
było historii amery-
kańskich komiksów 
i dwóm największym 
wydawnictwom - DC 
i Marvel. Przybli-
żyliśmy uczniom 
rywalizację tych 
wydawnictw, która 
wpłynęła na ewo-
lucję komiksowych 
postaci i rozwój sa-
mych wydawnictw, 
zwieńczony pod-
biciem przez nich 
rynku filmowego. 
Spotkanie udało 
się sądząc po tym, 
co usłyszeliśmy od 

opiekuna uczniów, pana Roberta Leończyka, nauczy-
ciela języka polskiego i historii. „Niestandardowa forma 
prezentacji - ciekawy dialog dwóch osób, pracowników 
biblioteki - pani Kasi i pana Witka, sprawił, że uczniowie 
słuchali z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem. 
Chętnie odpowiadali na czacie na pytania prowadzących 
i dzielili się swoimi gustami czytelniczymi, także dotyczą-

cymi komiksów. 
 Komiks, jego bu-
dowa i cechy znaj-
dują się w podsta-
wie programowej, 
często pojawiają 
się w zadaniach 
na egzaminie 
ósmoklasisty. Tym 
bardziej inicjaty-
wa biblioteki jest 
cenna dla uczniów 
naszej szkoły. Mimo 
pr zeciągającego 
się stanu pandemii 
święcicka filia bi-
blioteczna jak za-
wsze działa prężnie 
i wspaniale realizu-
je misję rozwoju czytelnictwa”.
 Na koniec spotkania ogłosiliśmy konkurs dla uczniów 
szkoły w Święcicach na projekt okładki dla istniejącego 
już komiksu. 
 Zapraszamy wszystkich, i dzieci, i dorosłych do trzech 
oddziałów Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowiec-
kim po komiksy! Ich wybór mamy duży. 
 Spotkanie online, poświęcone komiksom odbyło się 
12 marca 2021. Wzięło w nim udział 16 uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świę-
cicach.

Witold Kekusz
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, 

filia nr 2 w Święcicach

SUPERBOHATEROWIE W ŚWIĘCICACH

„Nie traćmy nadziei, 
że może jeszcze wszystko będzie dobrze” 

M. Musierowicz „Ciotka Zgryzotka”

 Już po raz 5. nasza biblioteka wzięła udział w Ogól-
nopolskim Czytaniu „Jeżycjady” Małgorzaty Musiero-
wicz, wydarzeniu organizowanym przez Wydawnictwo 
Akapit Press. 
 Jak co roku, w marcu nasz świat kręcił się wokół świata 
rodziny Borejków. Ze względów epidemiologicznych, po-
dobnie jak rok temu, tegoroczna edycja również przeniosła 
się do sieci. Tym razem podeszliśmy do zadania nietypowo, 
bo kto powiedział, że „Jeżycjadę” trzeba czytać od początku 
do końca, od deski do deski? Nasi wolontariusze udowod-
nili, że każdy czyta ją jak chce. Od końca do początku, od 
środka, na wyrywki, na kolanie i w wygodnym fotelu… A w efekcie podzielili się z nami cytatami z różnych części 
serii, które poruszyły ich szczególnie. Znajdziecie je na naszym profilu na Facebooku w wydarzeniu „5. Ogólnopolskie 
Czytanie Jeżycjady”. Zapraszamy.   

Martyna Zawada
Biblioteka Publiczna 

w Ożarowie Mazowieckim 

PO RAZ 5. CZYTAMY „JEŻYCJADĘ”
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          Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet Grupa 30+  Zespołu 
Ludowego ”Ożarowiacy” przeszła 
totalną metamorfozę. Wykonaw-
cy udowodnili, że stać ich na wiele 
i są otwarci na nowe wyzwania. Już 
nie w strojach ludowych ukaza-
li się publiczności, ale w zupełnie 
innym stylu. W krótkim programie 
noszącym tytuł „Być kobietą” poka-
zaliśmy, jakie są kobiety, co o sobie 
myślą, o czym marzą, czego pragną, 
jakie mają aspiracje, co daje kobie-
tom życie, jak mężczyźni je postrze-
gają  i co o nich myślą. Wszystkie 
te pytania i odpowiedzi okraszone 
zostały dobrym humorem, uśmie-
chem i  tańcem. 
 W utworze „Sex appeal”, na-
sze Panie wcieliły się w tancerki bur-

leski. Ubrane w zmysłowe, kobiece stroje, emanowały  radością i sex appealem. Kobieta jako pani domu, sprzątająca, 
wiecznie zapracowana, zmęczona życiem, ale mająca  marzenia, które chce spełnić - to druga odsłona życia kobiety 
w utworze „Być kobietą”.  Nad urodą kobiet oraz słabością do nich wypowiedzieli się Panowie w utworze  „Ach te baby”. 
To krótki, ale jakże cudowny koncert, który daje wspaniałą porcję duchowej strawy i niezapomnianych emocji.
 Składam serdeczne podziękowania Grupie 30+ za wspaniałą atmosferę, wielkie zaangażowanie na próbach oraz 
w trakcie nagrań. To wielka przyjemność pracować z tak wspaniałymi ludźmi. 
Kto z Państwa jeszcze nie obejrzał tego koncertu, zapraszam na stronę internetową Domu Kultury Uśmiech. Przecież 
Dzień Kobiet chciałybyśmy mieć każdego dnia. 

                                                                                                        Małgorzata Wojciechowska

 22 kwietnia obchodzimy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji, od kilku lat wyruszamy na ulice Ożarowa 
Mazowieckiego, ale także Józefowa i Święcic, żeby obdarować Was różami z zaproszeniem do biblioteki. To wszystko 
w ramach akcji „Książka i róża”, niezwykle miłego zwyczaju pochodzącego z Hiszpanii.
 W tym roku, na przekór pandemii, ale oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, będziecie 

mogli spotkać nas w najczęściej uczęszczanych miejscach 
naszego miasta. Będzie to też okazja do krótkiej rozmowy, 
m.in. o tym jakie wydarzenia, jeszcze przed wakacjami, szy-
kuje biblioteka. Wypatrujcie naszej wesołej ekipy, a na pew-
no nie odejdziecie z pustymi rękami. 
 Szczególne podziękowania kierujemy do Warszawskie-
go Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach 
za wsparcie przy organizacji akcji i ufundowanie róż. Dzięku-
jemy!  

Martyna Zawada
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 

KSIĄŻKA I RÓŻA, CZYLI BIBLIOTEKA ROZDAJE KWIATY

Wszystkim Czytelnikom „Informatora Ożarowskiego” 
życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. 

Niech ten świąteczny czas upłynie w spokojnej,
rodzinnej atmosferze. Wzajemnej życzliwości 

oraz wiary w lepszą przyszłość. 
Świętujcie Państwo radośnie, ale rozważnie!

Redakcja „Informatora Ożarowskiego”
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 Marzenia, plany, nadzieje… Każdy z nas je ma. Nie-
które realizujemy od zaraz, inne odkładamy na potem. 
Myślimy, nie teraz, może później, może kiedyś…
 Czas biegnie nieubłaganie i dla żadnego z nas się 
nie zatrzyma i nie będzie szansy na „potem”.  
 Od wielu lat prowadzę zespoły wokalne seniorów 
w Domu Kultury Uśmiech: Ożarowskie Kumoszki w Ożaro-
wie Mazowieckim oraz Wesołe Wdówki w Filii w Józefowie.  
 Przed pandemią spędzaliśmy długie godziny na pró-
bach i szlifowaniu warsztatu wokalnego członków Ze-
społów. Mieliśmy plany na przyszłość i nadzieję na ich 
zrealizowanie. Gdy spędza się tyle czasu w salach prób 
podopieczni stają się drugą rodziną. Na dobre i złe.
  W marcu  bieżącego roku przyszło mi się zmierzyć 
z trudnym wyzwaniem jakim jest odprowadzenie na 
wieczny spoczynek osób, z którymi współpracowało się 
od lat, z którymi wiązały nas nici sympatii i pokładane na-
dzieje. Nagle zamiast nadziei - pustka. Zostaje w telefo-
nie numer, z którego już nigdy nie skorzystamy. Numer, 
który trzeba usunąć, bo już nigdy nie odpowie na nasze 
wezwanie i wtedy to już  naprawdę koniec.  
 Ten czas i ten kontakt się już skończył.  Jak trudno to 
uczynić wie ten, który choć raz znalazł się w podobnej 
sytuacji. Tak trudno usunąć parę cyferek i Ich pożegnać. 
Pożegnać bo odeszli do Wieczności.

Pani Alina Grabkowska
 Była członkinią Zespołu Ożarowskie Kumoszki ponad 
40 lat. Kobieta filigranowej po-
stury i wielkiego serca.  Kocha-
ła ludzi i chciała być kochana.                                                                                                              
Poświęcała swój wolny czas 
scenie i występom w zespole. 
Należała do  jego współzało-
życieli. Posiadała zacięcie lite-
rackie i wielokrotnie mogliśmy 
usłyszeć próbki Jej talentu na 
scenie. Poniżej nigdy dotych-
czas nie publikowany wiersz 
Jej autorstwa.

Bez tytułu… 

W moim życiu zmierzch zapada
Już nie wszystko mi wypada
Już przygasły oczy moje
Czas powoli  robi swoje
Więc do przodu póki żyję
Póki we mnie serce bije
Bo jak serce bić przestanie
Niepotrzebne mi kochanie
Moi mili powiem wam
Już maleńkie serce mam

W samotności się skurczyło
A takie wspaniałe było
Mocno biło i kochało
Rany życie mu zadało

Rany długo się goiły
Z serca serduszko zrobiły
Serce serca nie spotkało                                                                                                                                         
z którym by powędrowało
Czyżby w świecie już nie było
serca co by w moim biło 

Pani Danuta Górska 
 Należała do zespołu 
Wesołe Wdówki. Bardzo 
lubiana w swoim środowi-
sku. Dołączyła do Zespołu 
trzy lata temu. Zgłosiła się 
ponieważ, jak to określi-
ła: „fajne rzeczy robimy”.  
Chciała zrealizować swoje 
długo odkładane marzenia.  
Szturmem podbiła publicz-
ność, która każdy wspólny 
występ nagradzała gromki-
mi brawami. Jej wyjątkowy 
taniec był dopełnieniem 
scenicznym występów z Jej udziałem. Rozmowy z Nią 
stanowiły dla mnie źródło inspiracji. Szkoda, że nie dane 
nam będzie już dalej wykorzystać Jej talent. 
 
Pan Tadeusz Koppe
 Jedyny mężczyzna 
w składzie Zespołu Wesołe 
Wdówki. Był bardzo zżyty 
ze „swoimi dziewczynami” 
z Józefowa, a one z Nim. 
Jako jeden z pierwszych 
zgłosił się na przesłucha-
nia. Śpiewający mocnym 
barytonem. Kulturalny, 
spokojny, starszy Pan, któ-
ry wolny czas dzielił po-
między spotkania Zespołu, 
czytelnictwo oraz łowienie 
ryb. Każdej ze swoich pasji 
oddawał się z równym zaangażowaniem.  
 Panie Ala i Danusia, Pan Tadzio, odeszli w tym samym 
czasie, w ciągu jednego tygodnia. Będzie nam Ich bardzo 
brakowało...
 Każda z tych osób miała swoją historię. Każdej los nie 
oszczędzał, a mimo to z pogodą ducha i optymizmem 
rozwijali swoje artystyczne powołanie. Pasjonaci muzyki.  
Zdyscyplinowani i otwarci na nowe wyzwania. Stanowi-
li świadectwo, że nawet w jesieni życia można spełniać 
swoje marzenia i pasje. 
 Zostawili po sobie  pustkę. Nic ani nikt tej pustki nie 
wypełni. Pozostaną w naszej pamięci i  sercach.  
 Żegnają Ich członkowie Zespołów, instruktorzy oraz 
Dyrektor i Pracownicy Domu Kultury Uśmiech w Ożaro-
wie Mazowieckim.

Instruktor Joanna Michrowska-Kamińska

POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI



28 Informator Ożarowski 3/114 2021

Z 
PR

A
C

Y
B

U
RM

IS
TR

ZA

PODPISANO UMOWY:
 ▶ z wykonawcą:  Usługi Transportowe Zofia Wisińska 

z siedzibą w Stoczek Łukowski na powtórzenie podob-
nych usług do umowy Nr RZP.272.38.25.2019 z dnia 
5  września 2019 r. polegających na dowozie dzieci do 
szkół podstawowych z terenu gminy Ożarów Mazowiec-
ki oraz na dowozie dzieci klas 1-3 na zajęcia na pływalni 
miejskiej, za cenę ofertową brutto: 122.726,25 zł

 ▶ z wykonawcą:  Konsorcjum firm: 1. Lider: Stanisław 
Bystrzycki INSBUD z siedzibą w Pruszkowie, 2. Partner: 
PRI INSBUD-BIS Sp. o. o. z siedzibą w Pruszkowie na po-
wtórzenie podobnych robót budowlanych do umowy 
Nr 272.9.7.2019 z dnia 23.04.2019 r., polegających na 
wykonaniu projektu i budowie przyłączy kanalizacji sa-
nitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompow-
niami ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Oża-
rów Mazowiecki, (wartość wynagrodzenia maksymalnie 
do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. 
kwoty: 554.476,00 zł )

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ przebudowa i rozbudowa Przedszkola przy ul. Lipo-
wej 11 w Ożarowie Mazowieckim

 ▶ budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Zatorze, Oża-
rowskiej i Żeromskiego w miejscowości Ożarów Mazo-
wiecki i Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki 

 ▶ remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg 
gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 

 ▶ remonty cząstkowe - utwardzenie nawierzchni dróg 
gminnych tłuczniem kamiennym 

 ▶ rozbudowa rekreacyjnego obiektu małej architek-
tury - toru rowerowego typu „pumptruck” oraz budo-
wa toru rowerowego typu „mini pumptruck” na terenie 
sportowo rekreacyjnym w Kaputach-Kręczkach, Gmina 
Ożarów Mazowiecki.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OŚWIATA
 ▶ W szkołach podstawowych w klasach IV-VIII reali-

zowana była nauka w formie zdalnej, klasy I – III, żło-
bek i przedszkola pracowały stacjonarnie.

 ▶ 25 lutego - Przedszkole Publiczne Nr 2 „Magiczny 
Ogród” otrzymało od Studium Prawa Europejskiego cer-
tyfikat „Zaczytane przedszkole”. Od 1 września 2020 r. 
do 12 lutego 2021r. realizowaliśmy zadania konkursowe. 
Zorganizowaliśmy „Rodzinny dzień czytania bajek”, pod-
czas którego rodzice czytali dzieciom ich ulubione wier-
sze i bajki. Odbył się „Dzień postaci z bajek” oraz dzieci 
stworzyły w swoich domach własną biblioteczkę. Pod-
czas zajęć dydaktycznych dzieci zapoznały się z pracą bi-
bliotekarza i księgarza. Przedszkolaki stworzyły  „Wielką 
księgę rodziny”. Zorganizowany został również rodzinny 
konkurs literacko-plastyczny „Moja wymarzona książka”, 
który cieszył się dużym zainteresowanie.  

 ▶ 26 lutego - Dzień Dinozaura w Przedszkolu Publicz-
nym Nr 1. Tego dnia przedszkolaki udały się w podróż do 
prehistorycznych czasów. Wśród licznych atrakcji takich 
jak: poszukiwanie dino-skamielin w piasku, malowanie 
figurek dinozaurów, oglądanie filmów edukacyjnych, 

tworzenie masek..., najbardziej atrakcyjna była wizyta 
ogromnego dinozaura T-Rexa. 

 ▶ 1- 2 marca w Szkole Podstawowej w Duchnicach od-
były się warsztaty online „Niewidzialne ramy” Profilakty-
ka zdrowia psychicznego i samobójstw, w warsztatach 
uczestniczyli nauczyciele oraz uczniowie klas 4- 8.

 ▶ 1 - 5 marca - Pięciolatki, z Przedszkola Publicznego Nr 
1 przy ul . Mickiewicza, poznawały tajniki Kosmosu w cy-
klu tematycznym Mali Odkrywcy. 

 ▶ Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Duchni-
cach organizuje kiermasz stroików i ozdób wielkanocnych. 
Ozdoby są wykonywane dzięki otrzymaniu materiałów od 
darczyńców, wsparciu Rady Rodziców oraz zbiórki finan-
sowej przeprowadzonej wśród nauczycieli. Całkowity do-
chód z kiermaszu zostanie przekazany na pomoc i wspar-
cie leczenia dla pana Pawła Wyciszkiewicza.

 ▶ W dniach 10 i 11 marca w Szkole Podstawowej 
w Duchnicach odbyły  się dni otwarte w formule online. 
Wychowawcy i nauczyciele spotkali się z rodzicami 
uczniów na platformie Microsoft Teams.

Pracodawco.
Planujesz zatrudnienie pracownika, który nie ukończył 30 roku życia?

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
zaprasza 

do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)” 

W ramach wsparcia pracodawco otrzymasz na okres do 6 miesięcy refundację kosztów wynagrodzenia
oraz składek ZUS zatrudnionego bezrobotnego

Nie zwlekaj!!!  Przyjdź i złóż Wniosek
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl

oraz pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 121

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
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Składniki:
 ▶ 300 gram mięsa - żeberek (mogą być wędzone),
 ▶ 4-5 białych kiełbasek, 
 ▶ ok. 3 litrów wody,
 ▶ warzywa - marchew, pietruszka, seler, por,
 ▶ kilka suszonych grzybów,
 ▶ ziemniaki, 
 ▶ przyprawy - pieprz, sól, ziele angielskie, liść laurowy, 

majeranek,
 ▶ zakwas na żur,
 ▶ jajko na twardo. 

Sposób wykonania: 
 Mięso umyć, włożyć do zimnej wody, zagotować, zebrać 
szumy. Następnie dodać przyprawy (oprócz majeranku). 
Po  ok. 40 minutach włożyć kiełbasę, jeśli jest surowa (jeśli 
kiełbasa nie jest surowa dodajemy ją na końcu gotowania). 
 Po ok. 20 minutach dodać pokrojone w kostkę warzywa, 
po kolejnych 10 minutach ziemniaki. Gotować do miękkości 
warzyw. 
 Wtedy przychodzi czas na zakwas. Kupując zakwas 
na  żurek warto przeczytać etykietę i zobaczyć co oprócz, 
wody, mąki i czosnku się w nim znajduje. Najlepiej, aby nic 
więcej nie było. Żadnych ulepszaczy, upiększaczy i zbędnej 
chemii. Do ok. trzech litrów wywaru wlać pół litrową butelkę 
zakwasu. Jeśli ktoś lubi bardziej kwaśny żurek można wlać 
więcej. Zagotować i doprawić do smaku. Na koniec dodać 
dwie łyżki majeranku.
 Podawać z jajkiem ugotowanym na twardo i pokrojoną 
w słusznej wielkości plastry, ugotowaną w żurku białą kieł-
basą. Idealnie smakuje z kromką razowego, lekko czerstwe-
go chleba.

Smacznego i Wesołych Świąt! 
Redakcyjny grafik

Żurek świąteczny
Z przepiśnika pana domu K
Ą

CIK
 K

U
LIN

A
RN

Y

 „Co kraj to obyczaj” - stare powiedzenie, ale jakże trafne, szczególnie w przy-
padku zwyczajów świątecznych czy kulinarnych. W Ożarowie Mazowieckim 
mieszkają ludzie z całej Polski i każdy ma swoje dania i przyzwyczajenia związa-
ne ze świętami. W mojej rodzinie na świątecznym stole w Wielkanoc był barszcz 
czerwony lub żurek. Ja zdecydowanie bardziej lubiłem i nadal lubię żurek. 

Składniki: 500 ml wody przegotowanej, 6 łyżek mąki żyt-
niej typ. 2000, 5 ząbków czosnku, 4 listki laurowe, 10 zia-
ren ziela angielskiego
 Wodę wlej do dużego i czystego słoja. Do wody dodaj 
mąkę żytnią typ. 2000 oraz obrane ząbki czosnku, liście 
laurowe i ziele angielskie. Całość zamieszaj i przykryj 
gazą. Nie zakręcaj słoika. Zakwas potrzebuje dostępu po-
wietrza, by mógł pracować. Słoik odstaw w zacienione, 
ale w miarę ciepłe miejsce. Może stać gdzieś w kuchni.
 Przynajmniej raz dziennie zamieszaj zakwas. Używaj 
zawsze czystej łyżki lub czystego drewnianego patyczka. 
Po  3-4 dniach zakwas już ładnie pachnie. Po 7-8 dniach 
jest gotowy do użycia.

DLA AMBITNYCH - ZAKWAS NA ŻUREK
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W związku z brakiem 
środków finansowych nie 
przyjmujemy obecnie pod 
opiekę więcej zwierząt,  to 
dlatego, że nie jesteśmy w 
stanie zapewnić im odpowiedniej opieki.  Obecnie na naszym pokładzie jest kilkanaście psów i ponad tuzin kotów. 
Wiele z nich ma nikłe szanse na dom są chore, stare, przerażone i w tej chwili musimy zapewnić im godne warunki 
do czasu znalezienia domów docelowych. Codziennie otrzymujemy od Państwa informację z prośbą o pomoc 
nie tylko bezdomnym, ale również cierpiącym, zaniedbanym zwierzętom. Staramy się jeździć na każdą zgłoszoną 
przez Was interwencje. Wszystko co robimy, robimy za darmo w ramach wolontariatu. Używamy własnych samo-
chodów jeździmy za własne paliwo po godzinach pracy czy weekendy. Często zmagamy się we własnych domach 
ze swoimi problemami, kradniemy czas, który moglibyśmy spędzać z naszymi rodzinami, ale nie potrafimy ina-
czej… Robimy to, bo to kochamy!!! Walczymy już tak ponad 15 lat, a jako fundacja od 4.  

Bez Waszej pomocy nie damy już rady…  
Bez Waszej pomocy nie przetrwamy…
Jeśli chcecie abyśmy dalej działali prosimy o pomoc rzeczową i finansową. 
Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.

Fundacja AR-KA-DO
Bank BGŻ BNP PARIBAS 61 1600 1417 1845 4944 9000 0001





KORONAWIRUS
- GMINNE 

INFORMACJE
 Wszystkie informacje związane z sytuacją 

epidemiczną na terenie gminy Ożarów Mazowiecki 
znajdą Państwo na stronie 

www.ozarow-mazowiecki.pl 
w zakładce KORONAWIRUS.


