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Z okazji zbliżających się

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzę

Mieszkańcom Gminy

Ożarów Mazowiecki,

aby był to czas zadumy, wytchnienia
i refleksji w gronie

najbliższej rodziny.
Przeżyjmy te świąteczne chwile
w spokoju, zgodzie

i wzajemnej życzliwości.
Paweł Kanclerz

burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Andrzej Cichal

Przewodniczący
Rady Miejskiej
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Szanowni Państwo
Oddajemy do Waszych rąk świąteczny numer Informatora Ożarowskiego, jakże jednak inny od wszystkich dotychczasowych…
Pandemia koronawirusa pustosząca świat, który
znamy i rozumiemy, nie ominęła również naszej małej
społeczności.
To czas sprawdzenia więzi, siły ludzkiej solidarności
i wzajemnej odpowiedzialności za wspólnotę. To czas
wielkich wyzwań i zmagań z ogromnymi problemami
natury społecznej i gospodarczej, ale też czas małych
ludzkich gestów pozwalających zachować nadzieję teraz i na przyszłość.
Od ponad miesiąca zmagamy się nie tylko z wirusem,
ale też z niespotykanymi od lat ograniczeniami, które
burzą nasz dotychczasowy styl życia, wpływają na nasze
emocje i najzwyczajniej w świecie zagrażają stabilizacji
i ekonomicznemu bezpieczeństwu.
Jako jeden z Was wiem, że trudno zaakceptować taki
stan rzeczy, ale biorąc pod uwagę skalę zjawiska i realną możliwość zagrożenia życia i zdrowia całej wspólnoty
jeszcze raz proszę, apeluję i wzywam: przestrzegajcie zakazów, chrońcie siebie i swoich najbliższych, nie wykazujcie się nonszalancją i zbędną brawurą. W obecnej sytuacji
nie ma miejsca na lekceważenie poleceń służb. Zarówno
strażnicy miejscy, jak i policjanci pracują niezwykle ciężko
i z oddaniem, zatem nie utrudniajcie im pełnienia służby
i realizacji postawionych zadań.
Z wielkim szacunkiem patrzę na zabiegi nauczycieli,
wsparcie rodziców i zdyscyplinowanie uczniów w dobie
tzw. e-nauczania. Nie obywa się bez problemów technicznych, nie zawsze wystarcza niezbędnego wyposażenia, dlatego tym bardziej doceniam wysiłki całego środowiska. Najbliższy czas zdecyduje, czy szkoły znów się
zapełnią gwarem uczniowskich głosów i czy cała szkolna społeczność spotka się tam, gdzie robi to od lat, czyli
w szkołach, czy też kontynuowany będzie system nauki
zdalnej… Oczekujemy z niecierpliwością na jasne decyzje w tej fundamentalnej kwestii, pamiętając, że bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i nauczycieli jest absolutnym
priorytetem.
Koronawirus nie tylko zabija ludzi, ale niszczy też ekonomiczne podstawy funkcjonowania firm, obywateli,
państwa i samorządów. W tej trudnej chwili nam wszystkim potrzebne są nie tylko deklaracje i słowa otuchy, ale
przede wszystkim rozumne działania władzy publicznej
i wzajemne poszanowanie. Gmina Ożarów Mazowiecki
już poczyniła pierwsze konkretne kroki mające pomóc
lokalnym przedsiębiorcom, o czym informowaliśmy na
stronie internetowej urzędu miejskiego i w prasie, ale to
dopiero początek naszej wspólnej drogi. Tworzymy jeden
organizm i zachwianie któregokolwiek z jego elementów
zagraża całości. Tutejszy samorząd zdaje sobie z tego całkowicie sprawę.
Jak zazwyczaj w czasie kryzysu odkrywamy wokół siebie wiele pięknych postaw i rodzące się ludzkie dobro. Tak
jest i tym razem. Trudno za jednym zamachem wymienić
wszystkich ludzi dobrej woli, z którymi ostatnio współpra-

cowałem, ale serdecznie dziękuję Panu Danielowi Tuszko
za przekazanie kombinezonów ochronnych dla naszej
OSP, dziękuję właśnie strażakom za zaangażowanie się
w akcję „zakupy dla seniora”. Na ręce komendanta Straży
Miejskiej składam podziękowania wszystkim funkcjonariuszom, którzy w wolnym czasie pomagają w dostarczaniu mieszkańcom naszej gminy maseczek ochronnych.
Podziękowania kieruję również do Pana Prezesa RSP
Duchnice Sławomira Zduniaka za darowiznę na cel walki
z pandemią. Dziękuję też Panom Sławomirowi Strockiemu, Dariuszowi Dolocie i Stanisławowi Lubańskiemu za
dostarczenie w błyskawicznym tempie płodów rolnych
dla potrzebującego szczególnego wsparcia WSD w Ołtarzewie. Za wrażliwość społeczną i piękny gest prawdziwej jedności dziękuję ożarowskim przedsiębiorcom, którzy wykazali się wspólną inicjatywą na rzecz pomocy dla
seminarium, zapewniając najpotrzebniejsze w tym trudnym dla nich okresie artykuły niezbędne w codziennym
życiu.
Dziękuję wszystkim niewymienionym z imienia i nazwiska, wolontariuszom, za wszelkie pomysły i działania
wspierające gminę i niosące wytchnienie i nadzieję naszym mieszańcom.
Dziękuję też pracownikom urzędu i podległych gminie
jednostek organizacyjnych oraz tym zarządcom wspólnot, zarządom spółdzielni mieszkaniowych i administratorom budynków oraz sołtysom, którzy bardzo pomogli
w dystrybucji maseczek dla mieszkańców. Ta skomplikowana akcja logistyczna wymagała wielkiego zaangażowania i pracy wielu ludzi, ale w chwili, gdy ten numer IO trafi
do Państwa rąk zdecydowana większość mieszkańców
będzie już wyposażona w stosowne pakiety.

Szanowni Państwo,
Wielkanoc to święto zwycięstwa życia nad śmiercią,
radości nad smutkiem, a przede wszystkim nadziei.
Zatem życzę wszystkim Państwu nadziei na lepszy
czas, siły i wytrwałości do pokonywania własnych słabości i lęków i mimo wszystko uśmiechu… uśmiechu skierowanego do naszych najbliższych i do wszystkich, którzy go potrzebują.
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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KOMUNIKAT
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
w sprawie udzielenia pomocy w płatności czynszu za gminne grunty i lokale użytkowe w związku
z ograniczeniem prowadzenia przez najemców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Na wniosek najemcy/ dzierżawcy gruntu gminnego/ lokalu użytkowego, który z uwagi na ogłoszenie
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wstrzymał lub znacząco ograniczył prowadzenie na gruncie lub w wynajętym lokalu
użytkowym działalność gospodarczą, umożliwia się
czasowe odstąpienie od pobierania czynszu za wynajęty lokal/grunt (w całości lub w części) w okresie
od 14 marca 2020 r. Warunkiem udzielenia pomocy
przedsiębiorcom w płatności czynszu będzie udokumentowanie wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w związku z ograniczeniami mającymi bezpośredni związek
ze stanem zagrożenia epidemicznego.
Szczegółowych informacji udzielać będą pracownicy Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego - tel. 731 32 71; 731 32 09;
731 32 58
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Jako Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego podejmę
wszelkie możliwe prawem czynności celem udzielenia pomocy przedsiębiorcom, w tym wprowadzenie
odpowiednich regulacji w ramach uprawnień organów władzy samorządowej dotyczących innych obciążeń na rzecz budżetu gminy.
Oczekuję również na stosowne działania organów
centralnych państwa, w tym działania ustawodawcze
przyznające jednostkom samorządu terytorialnego
umocowania prawne do szerszego i pełnego działania na rzecz wszystkich mieszkańców gminnej wspólnoty.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego osoby objęte kwarantanną domową (zgłoszoną
do sanepidu), które potrzebują pomocy żywnościowej mogą skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim – tel. 22 722 26 73. Zgodnie z procedurą, Ośrodek dokonuje weryfikacji osób objętych kwarantanną i dostarcza, w bezpieczny sposób, żywność pod
wskazany adres.
Niezależnie od procedur nałożonych przez Wojewodę Mazowieckiego, gmina podejmuje starania
o zapewnienie wszystkim osobom w kwarantannie
możliwości zakupu artykułów spożywczych zdalnie,
z wykorzystaniem płatności przelewem. Usługi takie
obecnie oferuje sklep „Delikatesy Bogusi” - kontakt
telefoniczny 22 721 14 41; 502 600 768.
Zachęcam innych lokalnych przedsiębiorców do
udziału w akcji i pomocy osobom, które znalazły się
w tej trudnej sytuacji.
W trosce o zdrowie osób świadczących usługi dostaw żywności bardzo proszę osoby objęte kwarantanną o zachowanie należytej ostrożności.
Proszę również o odpowiedzialne traktowanie
zaleceń epidemiologów, aby osoby poddane kwa-

rantannie pozostawały w domach i unikały kontaktu z innymi. Służby sanitarne apelują do osób, które
poddały się dobrowolnej kwarantannie, o obowiązkową rejestrację. Działanie takie leży w interesie nas
wszystkich.
							
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ DOMOWĄ
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Główny Inspektor Sanitarny apeluje,
aby czas wolny od zajęć lekcyjnych
nie stanowił pretekstu
do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich.
To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje
i swoich najbliższych. Zachowujmy się odpowiedzialnie
ZAWIESZENIE BILETÓW DŁUGOOKRESOWYCH
Przekazujemy informację zamieszczoną na fanpagu
Warszawskiego Transportu Publicznego dot. możliwości
zawieszenia biletów długookresowych.
„Wdrożyliśmy awaryjnie rozwiązanie. Pasażerowie,
którzy zrezygnowali teraz z podróży komunikacją publiczną, mogą drogą elektroniczną zwrócić się do Zarządu Transportu Miejskiego z wnioskiem o zawieszenie
biletu długookresowego. Wniosek można przesłać na adres: ztm@ztm.waw.pl z tytułem wiadomości: zawieszenie
biletu. We wniosku musi być podany numer karty. Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast
przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na

inny termin, po zgłoszeniu się Punktu Obsługi Pasażerów,
w dowolnie wybranym przez Siebie terminie. Przekodowywany okres ważności będzie się liczył od dnia złożenia
wniosku przez Internet.
Pasażerowie, którzy wnioskują o zwrot pieniędzy za
niewykorzystany okres ważności biletów zapraszamy do
POP. Zwrot biletu wymaga zmiany zapisu na Warszawskiej Karcie Miejskiej co można zrobić tylko w POP-ie.”

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DLA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Epidemia to czas wielu lęków i niepokojów o zdrowie
i bezpieczeństwo ale też jest to strach o przyszłość, nasze
firmy i pracę. Skutki epidemii uderzą w całą gospodarkę,
również w tę lokalną. Dlatego na łamach Informatora
Ożarowskiego podejmujemy działania mające na celu
wsparcie lokalnych przedsiębiorców. W jednym z kolejnych numerów miesięcznika wydamy wkładkę z bezpłatnymi ogłoszeniami. Każdy przedsiębiorca gminny będzie
miał do dyspozycji 1/16 strony A4, czyli format wizytów-

ki, gdzie będzie mógł zamieścić ogłoszenie o działalności
swojej firmy. Ogłoszenie w formacie JPG lub PDF o wymiarach 100x35mm prosimy przesyłać na adres: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl
Apelujemy również do mieszkańców o solidarność
i wspieranie się nawzajem, kupujmy i promujmy
lokalnych przedsiębiorców.

LOKALNE INFORMACJE O EPIDEMII
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/
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Gmina Ożarów Mazowiecki, jako jedna z pierwszych w powiecie warszawskim zachodnim, zamówiła
w lokalnej szwalni maseczki ochronne wielorazowego użytku dla wszystkich mieszkańców gminy.
28 marca rozpoczęła się ich dystrybucja, zgodnie z danymi o liczbie zamieszkałych pod danym adresem przedstawionymi w „deklaracjach odbioru śmieci”. Jest to duży
i wymagający projekt, każdego dnia w Urzędzie Miejskim
kilkuosobowy zespół przyjmuje kolejną część zamówienia, segreguje tworząc pakiety dla każdego gospodarstwa domowego a następnie przekazuje zarządcom,
administratorom nieruchomości, strażnikom miejskim,
sołtysom do przekazania bezpośrednio mieszkańcom.
Maseczki ochronne są odpowiednio zapakowane wraz
z kartą informacyjną dot. ich używania.
Stosowanie maseczek wspomaga przeciwdziałanie
zakażeniu koronawirusem. Maseczka ma nas nie tylko
chronić, ale też wyrabiać pewne nawyki - niedotykanie
twarzy, po tym jak wcześniej dotknęliśmy na przykład
klamki w sklepie. Mając na uwadze powyższe, należy
pamiętać, że maseczki nie zabezpieczają w 100% przed
wirusem, niezbędne jest stosowanie podstawowych, za-

lecanych środków ostrożności, w szczególności zachowanie odległości około 1,5 – 2 metry od innych osób.
Wszystkie działania podejmowane przez władze gminy, mają na celu najwyższe dobro - Wasze zdrowie i życie,
które jest bezcenne. Dlatego apeluję ponownie, zostańcie w domach, wychodźcie z nich tylko wtedy, kiedy istnieje pilna potrzeba!
Akcja „Maseczka dla Mieszkańca” jest jednym z elementów gminnej profilaktyki przeciw rozprzestrzenianiu
się epidemii. Aby maseczki szybko i sprawnie dotarły do
Mieszkańców potrzebna była współpraca i zaangażowanie wielu ludzi za co im dziękujemy, to w szczególności
zarządcy i administratorzy spółdzielni mieszkaniowych
i wspólnot, strażnicy miejscy, sołtysi, a także radny Jan
Mikołajczyk. Dziękuję również Mieszkańcom za pozytywną energię i ciepłe słowa, to takie reakcje upewniają nas,
że projekt był potrzebny i ważny.
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MASECZKI OCHRONNE DLA MIESZKAŃCÓW

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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STANOWISKO BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE REALIZACJI
CZYNNOŚCI ZAWARTYCH W KALENDARZU WYBORCZYM, ZWIĄZANYCH
Z NABOREM CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, JAKIE
WYRAZIŁ W PIŚMIE Z DNIA 27.03.2020 R. SKIEROWANYM
DO PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.
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Modernizacja Parku
Ołtarzewskiego

Park Ołtarzewski zmieni się nie do poznania. Fontanna, nowe ławki, donice na kwiaty, oświetlenie, nowe
chodniki i alejki, place wypoczynkowe ze stołami do gier w szachy i piłkarzyki, urządzenia do aktywności na
świeżym powietrzu - to tylko niektóre zmiany, jakie mieszkańcy będą mogli zobaczyć za około 1,5 roku, w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.
W marcu podpisano z Wykonawcą umowę na prace
budowlane, na której zakres składają się m.in.:
ɈɈ prace pielęgnacyjne zieleni, wraz z wycinką wskazanych drzew i krzewów,
ɈɈ wykonanie nowych nasadzeń roślinnych (drzew, krzewów, bylin i cebulek),
ɈɈ montaż elementów małej architektury (ławki, kosze
na śmieci, donice na kwiaty),
ɈɈ wykonanie oświetlenia oraz monitoringu,
ɈɈ wykonanie chodników i alejek,
ɈɈ budowa placów wypoczynkowych.
Stawy znajdujące się w parku zostaną oczyszczone
i odmulone. Największy z nich wzbogaci się o fontannę,
która oprócz pełnienia walorów dekoracyjnych, przyczyni się do poprawienia napowietrzenia stawów, poprawy
jakości wody, a co za tym idzie, polepszenia warunków
dla organizmów wodnych w nich żyjących.
W parku pojawią się również stoły do gier w szachy,
chińczyka oraz piłkarzyki, które mają zachęcić odwiedzających park do uprawiania rekreacji i wypoczynku na
świeżym powietrzu. Dla aktywnych powstanie ścieżka fitness z placami, na których umieszczone zostaną urządzenia do ćwiczeń, m.in. poręcze gimnastyczne oraz ścianka
sprawnościowa. Integracji mieszkańców będzie sprzyjać
stworzony plac z miejscem na ognisko, a obok niego
drewniane altany wraz z ławkami i stołami.
Projekt uwzględnia też potrzeby różnych gatunków
zwierząt tu żyjących. Na drzewach zostaną zamontowane budki dla wiewiórek, nietoperzy, ptaków oraz owadów pożytecznych, aby zapewnić korzystne warunki bytowania i różnorodność gatunków.
Z powodu szerokiego zakresu prowadzonych prac
modernizacyjnych oraz ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa odwiedzających Park Ołtarzewski
musi zostać wyłączony z możliwości korzystania.
Informujemy, że wszystkie prace zaplanowane
w ramach projektu uzyskały stosowne pozwolenia na ich
przeprowadzenie. W przypadku wycinki drzew i krzewów
została przeprowadzona inwentaryzacja oraz ekspertyza
dendrologiczna, która oceniła stan zdrowotny roślin oraz
zagrożenia dla ludzi i mienia w ich otoczeniu. Przed przystąpieniem do wycinki drzew, zostanie również wykonany raport ornitologiczny, który dostosuje prace tak, aby
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nie zakłócać okresu lęgowego ptaków gniazdujących na
terenie objętym modernizacją.
Przeprowadzane prace w Parku Ołtarzewskim zostaną
zgodnie z umową podpisaną w lipcu 2019 roku dotyczącą dofinansowania projektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II” w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
Mamy nadzieję, że park po modernizacji będzie miejscem, gdzie każdy znajdzie przestrzeń dla siebie do aktywnego spędzania czasu z rodziną i znajomymi.

Magdalena Winiarek
Agnieszka Kijewska
Jednostka Realizująca Projekt

PODPISANO UMOWY:
▶▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób PAWEŁ
MOŃKO z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług
do umowy Nr RZP.272.31.23.2019 z dnia 31 lipca 2019r.
polegających na dowozie ucznia niepełnosprawnego
z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym
2019/2020 w celu realizacji obowiązku nauki na trasie
Gmina Ożarów Mazowiecki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie przy ul. Sochaczewskiej 4 za
cenę ofertową brutto: 4.482,00 zł
▶▶ z wykonawcą: AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.
z siedzibą w Zabierzowie na zwiększenie różnorodności
biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju
obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II , w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 za cenę ofertową brutto: 7.585.561,40 zł
▶▶ z wykonawcą: P.H.U. „GAMMA” Andrzej Zakrzewski z siedzibą w Warszawie na wycinkę, pielęgnację,
konserwację i korektę drzew i krzewów oraz inne
prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową brutto:
413.381,50 zł (wartość wynagrodzenia maksymalnie
do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj.
kwoty 700.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą
w Brwinowie na powtórzenie robót budowlanych do
umowy Nr RZP.272.11.5.2019 z dnia 4 kwietnia 2019r.
polegających na utwardzeniu nawierzchni dróg gmin-

nych tłuczniem kamiennym (wartość wynagrodzenia
maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 90.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: Kruszywosort Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe z siedzibą w Radomiu na
remonty cząstkowe - utwardzenie nawierzchni dróg
gminnych tłuczniem kamiennym za cenę ofertową
brutto: 463.897,00 zł (wartość wynagrodzenia maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 560.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: VELO PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą
w Białymstoku na budowę rekreacyjnego obiektu małej architektury – toru rowerowego typu „pumptrack”
na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kaputach-Kręczkach, Gmina Ożarów Mazowieckiza cenę ofertową brutto: 398.900,00 zł

Z PRACY
RADY MIEJSKIEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OGŁOSZONO-WSZCZĘTO POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
▶▶ budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim oraz w zakresie Etapu
II – budowa kortów tenisowych i siłowni plenerowej
▶▶ powtórzenie robót budowalnych do umowy
RZP.272.9.7.2019 z dnia 23.04.2019 r. polegających na
wykonaniu projektu i budowie przyłączy kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki.

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 27 lutego 2020 r.
▶▶ Uchwała Nr XXII/216/20 w sprawie o zmianie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XXII/217/20 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXII/218/20 w sprawie zmiany uchwały
nr XX/196/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XXII/219/20 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu.
▶▶ Uchwała Nr XXII/220/20 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia
terminu płatności dla inkasentów.
▶▶ Uchwała Nr XXII/221/20 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania
lokalnej linii uzupełniającej – C.
▶▶ Uchwała Nr XXII/222/20 w sprawie współdziałania
z Gminami Łomianki, Izabelin, Stare Babice oraz Powiatem
Warszawskim Zachodnim w zakresie organizacji transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7.

▶▶ Uchwała Nr XXII/223/20 w sprawie współdziałania
z Gminą Pruszków w zakresie organizacji transportu międzygminnego.
▶▶ Uchwała Nr XXII/224/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów
Mazowiecki dla części obrębu PGR Szeligi – w rejonie
ul. Klonowej.
▶▶ Uchwała Nr XXII/225/20 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
▶▶ Uchwała Nr XXII/226/20 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy.
▶▶ Uchwała Nr XXII/227/20 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Duchnicach.
▶▶ Uchwała Nr XXII/228/20 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Duchnicach.
▶▶ Uchwała Nr XXII/229/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
▶▶ Uchwała Nr XXII/230/20 w sprawie wyboru ławników
do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
▶▶ Uchwała Nr XXII/231/20 w sprawie wyboru ławnika
do Sądu Okręgowego w Warszawie.
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▶▶ Uchwała Nr XXII/232/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów

Mazowiecki w 2020 roku.
▶▶ Uchwała Nr XXII/233/20 w sprawie rozpatrzenia skargi
na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Stanowisko podjęte na XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 9 marca 2020 r.
Stanowisko Nr 2/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren
Gminy Ożarów Mazowiecki.

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).

STANOWISKO NR 2/2020
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 9 MARCA 2020 R.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Ożarów Mazowiecki.
Na podstawie §15 ust. 3 pkt 3 Statutu Gminy Ożarów
Mazowiecki (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 29 stycznia 2020 r.,
poz. 1330),
Rada Miejska po wysłuchaniu mieszkańców na organizowanych spotkaniach, negatywnie opiniuje projekt
opracowania pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne
Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego przedstawiony przez Centralny Port Komunikacyjny w zakresie
wariantów przebiegu nowych linii kolejowych przez teren Gminy Ożarów Mazowiecki (ciąg nr 9, linia kolejowa
nr 85).
Ożarów Mazowiecki, położony w bezpośrednim sąsiedztwie m.st. Warszawy, między innymi z uwagi na
swoją lokalizację, jest Gminą wysoce rozwiniętą i zurbanizowaną zarówno pod kątem gospodarczym, jak i mieszkaniowym. Ogromny wpływ na dynamiczny i zrównoważony rozwój Gminy miała racjonalnie prowadzona
polityka przestrzenna, której wyrazem były między innymi uchwalone w okresie w latach 2006-2007 miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego (95% terenu
Gminy pokryte jest planami) oraz stale realizowana infrastruktura techniczna, której wyraz stanowią widoczne
obecnie połączenia komunikacyjne dostosowane stricte
do potrzeb mieszkańców i terenów, które obsługują.
Projektowane korytarze nowych linii kolejowych (wariant pomarańczowy, jasnoniebieski, zielony i granatowy
linii 85) bezdyskusyjnie zakłócą spójny rozwój gospodarczy Gminy Ożarów Mazowiecki. Lokalizacja tych linii
wyznaczona jest w większości na terenach silnie zurbanizowanych bądź na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
pod zabudowę usługową i mieszkaniową. Tym samym,
planowane przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
działania uderzą bezpośrednio w interes mieszkańców
i przedsiębiorców całej gminy, a szczególnie mieszkańców miejscowości: Mory, Bronisze, Jawczyce, Konotopa,
Duchnice, Gołaszew, Domaniewek Pierwszy, Ołtarzew
(wieś), Płochocin (wieś) i inne, przez których tereny przebiegają planowane korytarze Kolei Dużych Prędkości.
Prezentowane warianty przebiegu KDP prowadzone są,
w głównej mierze, przez już intensywnie zabudowane
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osiedla, zabudowania jednorodzinne, jak i tereny które
przeznaczone są w mpzp pod taką właśnie zabudowę.
Należy zaznaczyć, że wielu inwestorów uzyskało już pozwolenie na realizację kolejnych przedsięwzięć na dyskusyjnym obszarze. Tym samym realizacja KDP wg przedstawionego projektu spowoduje konieczność masowego
przesiedlenia lokalnej społeczności, utraty wartości nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją, a także wymusi konieczność drastycznej zmiany prowadzonej
przez wiele lat gminnej polityki przestrzennej.
Podkreślić należy, że generalną zasadą kształtowania
i zagospodarowania obszaru jest zrównoważony rozwój
będący priorytetem gospodarki przestrzennej w Polsce. Rozwój ten rozumiany jest jako zintegrowany rozwój przestrzenny, gospodarczy, społeczny i kulturowy,
harmonizujący z zasobami i walorami naturalnymi oraz
przede wszystkim przyrodniczymi. Zrównoważony rozwój, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to także
przewidywalność procesów urbanizacyjnych obszaru.
Zasada ta została naruszona działaniami podejmowanymi w obecnym kształcie przez Centralny Port Komunikacyjny.
Rada Miejska ma świadomość, że Ożarów Mazowiecki
jako Gmina bezpośrednio sąsiadująca z m.st. Warszawą
i należąca do jej obszaru metropolitalnego jest poddawana stałej presji urbanizacyjnej i przyśpieszonemu rozwojowi, jednak strategiczne decyzje przestrzenne zwłaszcza
w zakresie komunikacji krajowej czy regionalnej muszą
być podejmowane z kilkuletnim wyprzedzeniem. Za przykład posłużyć może choćby lokalizacja zrealizowanej autostrady A2, o której przebiegu decyzja podejmowana
była już w latach 30 XX w., a uwidoczniona przestrzennie
została w Uproszczonym planie zagospodarowania przestrzennego powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 listopada
1974 r. Podobnie decyzje przestrzenne w sprawie rozwoju sieci dróg krajowych, wojewódzkich czy lokalnych podejmowane są z wieloletnim wyprzedzeniem, co pozwala
gminom, na bezkolizyjne inwestowanie w infrastrukturę,
kreowanie właściwej polityki przestrzennej, a mieszkańcom, których najbardziej dotykają tego typu inwestycje,

kolejowa zaprezentowana przez każdy wariant w zasadzie spowoduje całkowite odcięcie tych terenów od strategicznej części centrum miasta. Projektowane warianty
KDP przechodzą też przez tereny zabytkowe (Pałac Duchnice) oraz cmentarz w miejscowości Jawczyce.
Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy Rada Miejska wyraża kategoryczny sprzeciw przeciwko prezentowanym wariantom przebiegu korytarzy KDP przebiegających przez tereny Gminy Ożarów Mazowiecki, które
przeznaczone są pod intensywną zabudowę, w tym osiedla mieszkaniowe i tereny inwestycyjne, których proces
urbanizacji kreowany był planistycznie od wielu lat i na
których obecnie realizowane są liczne inwestycje powadzone przez mieszkańców i przedsiębiorców. Nie można
wyrazić też zgody na fakt przedkładania przez CPK interesu publicznego nad interes prywatny tysięcy mieszkańców. Planowana inwestycja wpłynie negatywnie na ich
komfort życia oraz spowoduje utratę wartości nieruchomości.
Rada Miejska zobowiązuje Przewodniczącego Rady
Miejskiej do przekazania niniejszego Stanowiska, jako
uwagi do dokumentu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego,
zgodnie z formularzem udostępnionym przez Centralny
Port Komunikacyjny Sp. z o.o. oraz Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.
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pozwala uniknąć niepotrzebnych ludzkich tragedii oraz
zdarzeń nacechowanych bezsilnością i dramatyzmem,
które miały miejsce w przeszłości podczas strajków i blokowania dróg w proteście przeciwko takim właśnie decyzjom.
Próba realizacji kolei dużych prędkości, nie była
uwidoczniona przestrzennie w żadnym dokumencie
planistycznym województwa, powiatu czy gminy i jest
bezsprzecznym dowodem lekceważenia mieszkańców
i brakiem poszanowania ich godności. Jest również dowodem braku ekonomicznego i racjonalnego podejścia
do planowanej inwestycji, której możliwość przeprowadzenia należało podejmować spójnie z projektowaniem
autostrady A2. Skutkiem takiego działania jest impas
polegający na braku możliwości wyznaczenia nowego
korytarza komunikacyjnego w miejscowościach Mory,
Bronisze, Jawczyce, Konotopa, Duchnice, Gołaszew, Domaniewek Pierwszy, Ołtarzew (wieś), Płochocin (wieś)
i inne, które ulokowane są pomiędzy autostradą A2, a linią
kolejową nr 3 na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Podkreślić należy również, że projektowane warianty korytarzy linii kolejowych oddzielają południowe tereny gminy
Ożarów Mazowiecki od części centralnej miasta Ożarowa
Mazowieckiego, gdzie skoncentrowane są wszystkie instytucje użyteczności publicznej takie jak: urzędy, szkoły,
przedszkola, przychodnie zdrowia czy obiekty sportowe.
Modernizacja linii kolejowej nr 3 oraz zamknięcie na terenie miasta Ożarowa Mazowieckiego czynnych przejazdów kolejowych spowoduje ogromne utrudnienia
komunikacyjne dla mieszkańców, a projektowana linia

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Cichal

Rentowność KDP,

czyli czy stać nas na Kolej Dużych Prędkości?
10 marca 2020 r. zakończyły się konsultacje w sprawie korytarzy drogowych i kolejowych w związku
z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego
(CPK). Zapewne do CPK wpłynęło dużo zapytań, propozycji czy wręcz sprzeciwów wobec budowy danego korytarza kolejowego czy drogowego. Świadczy
o tym ilość protestów mieszkańców czy gmin. Niezależnie od decyzji warto – szczególnie w związku z budową CPK – zastanowić się nad rentownością KDP.
Można też postawić pytanie: jaką kolej można nazwać
koleją dużych prędkości? Według Jana Raczyńskiego z Instytutu Kolejnictwa, z punktu widzenia prawa (definicja
w zgodzie z dyrektywą o interoperacyjności i z rozporządzeniem z 2013 r. w sprawie TEN-T) jest to specjalnie wybudowana linia o wysokim standardzie, z wyposażeniem
umożliwiającym jazdę z prędkością co najmniej 200 (lub
250) km/h. Co ciekawe, pociągi dużych prędkości wykonują dziś 28% całej mierzonej w pasażerokilometrach
pracy przewozowej na kolejach w w Europie (do statystyk są wliczane także polskie pociągi EIC Premium, na
części CMK rozwijające prędkość 200 km/h). Jak mówi

dr Jan Raczyński, rynek ma tendencję do szybkiego rozwoju: wzrost osiąga poziom średnio 5% rocznie. „Rynek
w Europie jest w pełni otwarty, pozbawiony ograniczeń
zarówno dla przewozów wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Ponieważ przewozy są dochodowe, i to w wysokim stopniu – ok. 10%, nie ma konieczności przyznawania przewoźnikom subwencji” – podkreśla specjalista.
Z tego wynika, że po wybudowaniu KDP raczej nie należy
oczekiwać dopłat, tak jak ma to miejsce w przypadku PKP
Intercity. Zresztą w 2017 r. wiceminister rozwoju Witold
Słowik wielokrotnie podkreślał, że „szacunek kosztów
przedsięwzięcia jest kluczowy, a w okresie funkcjonowania powinno ono mieć komercyjny charakter. – Trudno
założyć, żeby przez cały okres funkcjonowania Koleje Dużych Prędkości były dotowane z budżetu państwa” – zaznaczył. Po prostu KDP musi na siebie zarabiać. Dlatego
można postawić pytanie:
Czy stać nas na KDP ?
Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ
szacowane koszty całej inwestycji KDP cały czas rosną.
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Jeszcze parę lat temu oszacowane w studium koszty
budowy linii Y to 23,3 mld złotych. Minister Słowik
(w 2017 r.) zauważa jednak, że w zależności od zakresu należy je szacować nawet na 50 miliardów. Ostatnio
w Dzienniku Łódzkim pojawiła się informacja, że Prezes
CPK Mikołaj Wild przeliczał, iż 1 km nowej szybkiej linii to 60 mln złotych. Całość KDP przewiduje się na
dzień dzisiejszy na 100 mld złotych! Z czego 25 mld
złotych na budowę CPK. Warto zaznaczyć, że w wycenie
tej uwzględniona jest obniżona prędkość na linii KDP
z 350 km/h do 250 km/h, co stanowi według Jana Raczyńskiego tylko 5% oszczędności na budowie i na taborze. Wobec tak kolosalnej kwoty nasuwa się pytanie:
Za co wybudować KDP?
Jak stwierdził w 2017 r. wiceminister Witold Słowik:
„Niewykluczone jest też finansowanie mieszane lub
też inne źródła gotówki, w tym np. kapitał chiński. –
Trudno sobie wyobrazić, żeby budżet państwa mógł
udźwignąć inwestycje rzędu 23 mld złotych, nie mówiąc o 50 mld złotych. To musi być przedsięwzięcie
bankowalne; nie wyobrażam sobie sfinansowania
budowy Kolei Dużych Prędkości z założeniem późniejszych ciągłych dotacji do ich funkcjonowania”.
Podane przez wiceministra potencjalne źródła finansowania to: Partnerstwo Publiczno–Prywatne, mechanizm
CEF, środki polityki spójności oraz Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS – element Planu Junckera).
O prywatnych inwestorach i dwóch perspektywach
unijnych mówił też prezes CPK Mikołaj Wild. Istotne tutaj
jest, że w użytkowaniu Kolei Dużych Prędkości na razie
nie możemy liczyć na polski tabor, np. PESA czy NEWAG.
Oczywiście zarówno jedna, jak i druga firma w jazdach

testowych osiągnęła próg ponad 200 km/h, ale na pewno
taka prędkość nie jest możliwa na ten moment dla taboru
z pasażerami. Dla porównania: TGV bez pasażerów osiągnęło 574,8 km/h, a na trasie jeździ do 350 km/h. Oczywiście obniżenie prędkości na projektowanej linii KDP
nie sprzyja rentowności, zwłaszcza na odcinku Warszawa
– Poznań. Tam linią konwencjonalną (przez Kutno – Konin) po kończącym się już remoncie pojedziemy w czasie
2.15 h wobec planowanego przy KDP 1.55 h. Pamiętać należy, że w całej Europie bilety na KDP są znacznie droższe
niż na linie konwencjonalne. Tak więc na odcinku Warszawa – Poznań przy prędkości 250km/h nie przewiduję dużego obłożenia. Podobnie rzecz się ma z projektowanym
odcinkiem Warszawa – Łódź. Obecnie najszybsze pociągi
odcinek Warszawa Zachodnia – Łódź Widzew pokonują
w 60 minut. Nawet jeśli czas przejazdu na tej trasie zmniejszy się do 40-45 minut, a bilety będą drogie, pasażerowie
z pewnością wybiorą w zdecydowanej większości linię
konwencjonalną, zwłaszcza przy codziennych dojazdach
do pracy, jak ma to miejsce obecnie. Natomiast najbardziej
rentowną linią KDP będzie trasa Wrocław – Łódź, gdzie czas
przejazdu jest prognozowany przy V-250 km/h na 55 minut, wobec obecnych 3.20 h pociągiem czy 2 godziny autem. Dlatego ten właśnie odcinek powinien być budowany w pierwszej kolejności, a nie Warszawa – Łódź. Na razie
bez budowy odcinka KDP Warszawa – Łódź, czas przejazdu na trasie Warszawa – Łódź (linia konwencjonalna)
i Łódź – Wrocław (KDP) może łącznie wynieść ok. 2 godzin, co dla pasażerów będzie bardzo satysfakcjonujące.
Trzeba pamiętać, że nie wszyscy podróżni z Wrocławia
czy Poznania będą jechali do CPK, ale do Warszawy.

PLAC ZABAW Z NAGRODĄ
Sołectwo Ołtarzew otrzymało dofinansowanie w wysokości 10.000 złotych ze środków
z Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Wsparcie
dotyczyło zadania pn. ,,Wyposażenie placu
zabaw w Ołtarzewie”. Projekt został również
zgłoszony do konkursu pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2018”, w którym sołectwo zajęło II miejsce
i otrzymało dodatkową nagrodę w wysokości
4.000 zł.
Sołtys wraz z Radą Sołecką zdecydowali
o zakupie dodatkowego wyposażenia na plac
zabaw - huśtawki „bocianie gniazdo”.

Tadeusz Lubański
Sołtys Wsi Ołtarzew
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Mariusz Latek

			
		 Dzisiaj czytacie wyjątkowy numer Informatora Ożarowskiego. Numer świąteczny
ukazał się wyłącznie w formie elektronicznej - ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo. My również popieramy akcję #zostanwdomu. Mając świadomość, że wielu
Mieszkańców nie pójdzie do sklepu, aby wziąć Informator, publikujemy ten numer
w Internecie, na stronach:
www.ozarow-mazowiecki.pl
oraz jednostek organizacyjnych gminy i w mediach społecznościowych.
		 Zachęcamy Państwa do lektury. Prześlijcie proszę gazetę znajomym, aby dotarła
do jak największej liczby mieszkańców, a jeśli możecie - wydrukujcie Rodzicom i Dziadkom.
Dziękujemy za zrozumienie.
Zespół redakcyjny

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

OD REDAKCJI

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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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

KALENDARIUM DZIAŁAŃ GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
▶▶ Luty – wprowadzono gotowość Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego i bieżący monitoring sytuacji
związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
▶▶ 26.02.2020r. – na stronie internetowej gminy zamieszczono Informację GIS przeznaczona dla osób powracających z CHIN, WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ oraz innych
krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2.; od tego dnia informacje ukazują się systematycznie (codziennie).
▶▶ 10.03.2020r. – podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć na
Pływalni Miejskiej dla szkół,
▶▶ 11.03.2020r. – dystrybucja na terenie gminy 5000
sztuk ulotek na temat koronawirusa, zawierającej również niezbędne telefony do PSSE i szpitala zakaźnego.
▶▶ 12.03.2020r. – zamknięto gminne placówki oświatowe.
▶▶ 12.03.2020r. – zamknięto Pływalnię Miejską, Bibliotekę, Arenę Ożarów oraz Dom Kultury wraz z Filiami.
▶▶ 13.03.2020r. – rekomendacje dla Mieszkańców do załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim poprzez e-usługi.
▶▶ 13.03.2020r. – odwołano/przesunięto termin planowanych w najbliższym czasie wydarzeń kulturalnych
i sportowych, których organizatorem jest gmina Ożarów
Mazowiecki lub jej jednostki organizacyjne.
▶▶ 13.03.2020r. – Apel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego do Mieszkańców.
▶▶ 14.03.2020r. – Komunikat o ograniczeniu pracy Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych (rekomendacja załatwiania spraw telefonicznie, emailem oraz
przez e-usługi).
▶▶ 16.03.2020r. – Apel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – Zostań w domu – bądź odpowiedzialny.
▶▶ 16.03.2020r. – zamknięto Targowisko Miejskie, przy
ul. Strażackiej w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ 16.03.2020r. – komunikat Przewodniczącego Rady
Miejskiej o wstrzymaniu posiedzeń komisji stałych Rady
Miejskiej, dyżurów radnych oraz odwołaniu sesji zaplanowanej na 19 marca 2020 r.
▶▶ 16.03.2020r. – odwołano zaplanowaną na 18 marca
2020 r. dyskusję publiczną dotyczącą wyłożonego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ 16.03.2020r. – dystrybucja na terenie gminy kolejnych
5000 sztuk ulotek na temat koronawirusa (spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty).
▶▶ 17.03.2020r. – rusza zorganizowana przez gminę akcja
Pomocy dla seniorów.

▶▶ 17.03.2020r. – zamknięto boiska, siłownie zewnętrzne
i place zabaw.
▶▶ 17.03.2020r. – objęcie patronatu nad akcją „Zakupy do
domu”.
▶▶ 17.03.2020r. – komunikat o pomocy żywnościowej
dla osób objętych kwarantanną.
▶▶ 18.03.2020r. – zamknięto tereny zielone i boiska przy
Centrum Widowiskowo – Sportowym „Arena Ożarów”.
▶▶ 20.03.2020r. – Komunikat Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy w płatności
czynszu za gminne grunty i lokale użytkowe w związku z
ograniczeniem prowadzenia przez najemców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
▶▶ 23.03.2020r. – Komunikat Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego o przedłużeniu okresu ograniczenia pracy
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim do odwołania.
▶▶ 24.03.2020r. – telekonferencja z dyrektorami placówek oświatowych dot. wdrożenia od 25 marca br. zdalnego nauczania na terenie gminy.
▶▶ 24.03.2020r. – zamknięciu wszystkich placów zabaw,
boisk oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w terminie od 25.03 – 12.04. 2020r.
▶▶ 24.03.2020r. – skierowano pismo do Zarządu Warszawskiego Transportu Publicznego o ponowną analizę
rozkładu jazdy linii 713 i 743 oraz ich obłożenia w godzinach szczytu i dostosowania rozkładów do możliwości
zachowania nowych zasad ostrożności.
▶▶ 24.03.2020r. – w realizacji znajduje się zamówienie
20 000 sztuk maseczek ochronnych dla mieszkańców
gminy.
▶▶ 25.03.2020r. – odwołano imprezy sportowe planowane do organizacji przez GOSiR w pierwszym półroczu
2020 roku m.in. Dzień Sportu 2020 z XXII Ożarowskim
Biegiem im. Janusza Kusocińskiego oraz Sportowy Dzień
Dziecka.
▶▶ 27.03.2020r. – stanowisko Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego skierowane do Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie wyborów planowanych na 10 maja 2020r.
▶▶ 28.03.2020r. – ruszyła dystrybucja maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ 30.03.2020r. – spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE
W tym niełatwym, pełnym stresu czasie, przyda się nam
wszystkim chwila odpoczynku.
Mieszkaniec gminy - Łukasz Brzezina (akordeonista)
prezentuje swoją płytę i zaprasza do słuchania i zachęca też
do odpowiedzialnego pozostania w domu.
Kliknij w okładkę i posłuchaj płyty
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EDUKACJA W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
W DOBIE KORONAWIRUSA

Panu

Po początkowym okresie organizowania i przygotowania założeń takiej edukacji zdalnej w pierwszej kolejności należało zadbać o narzędzia do takiego kształcenia. Gmina Ożarów Mazowiecki udostępniła dodatkowo
Szkolną Platformę do pobierania plików dla uczniów
i nauczycieli. Nauczyciele każdej ze szkół na terenie naszej Gminy mają pełną możliwość zamieszczenia zadań,
wyjaśnień, precyzyjnych wskazówek, skanów, zdjęć, materiałów do przerobienia czy przeczytania dla uczniów –
na udostępnionej przestrzeni dyskowej w formie plików
word, pdf i innych. Uczeń ma możliwość pobrać pliki
i pracować z nimi w dogodnym dla siebie czasie w domu
w terminie określonym przez nauczyciela. Uczeń ma również możliwość zamieścić pliki ze swojej strony np. rozwiązane zadanie czy napisane wypracowanie.
W związku z wydłużeniem czasu pracy zdalnej przez
polski rząd, Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło
zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło
możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. W związku z tym, Gmina Ożarów Mazowiecki i szkoły na terenie
naszej Gminy podjęły aktywne działania, aby wypracować jak najlepsze praktyki i narzędzia do wykorzystania
dla uczniów, aby mogli czynnie uczestniczyć w lekcjach
i w tych trudnych okolicznościach zdobywać nową wiedzę. Wprowadzono, między innymi, lekcje na odległość
na zasadach video konferencji, aby nauczyciel miał możliwość interakcji z uczniami oraz wprowadzać i wyjaśniać
uczniom nowy materiał na lekcji. Nauczyciele także zaangażowali się w stworzenie planu nauczania na ten okres
w swoich szkołach i przedszkolach, a także aktywnie zadają uczniom materiał do samodzielnej pracy w domu.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z epidemią, realizowana
na odległość nauka na pewno jest wyzwaniem dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Wierzymy jednak, że po początkowym okresie organizowania się i adaptacji, wszyscy poczują się komfortowo z takimi formami nauki, które
mają również wiele zalet.

Katarzyna Wocheń

Szczere wyrazy współczucia

Andrzejowi Cichalowi

z powodu śmierci Brata

kondolencje

Andrzejowi Cichalowi

Przewodniczącemu Rady Miejskiej

OŚWIATA

Od 11 marca 2020 r. oświata w Gminie Ożarów Mazowiecki zmieniła się diametralnie. Polski rząd, mając na celu ograniczenie wzrostu zakażeń koronawirusem, zadecydował o odwołaniu od 12 marca zajęć
dydaktycznych w szkołach, przedszkolach i żłobkach.
W dniach 12 i 13 marca 2020 r. dzieci mogły jeszcze
przebywać w tych placówkach pod opieką nauczycieli i wychowawców, jeśli rodzicom nie udało się w tak
krótkim czasie zapewnić im opieki ze swojej strony.
Od 16 marca szkoły, przedszkola i żłobki zamknięte
zostały jednak całkowicie.
Aktywna pozostała jedynie administracja i obsługa
placówek, która z jednej strony doprowadziła placówki
do maksymalnej czystości i przeprowadziła dezynfekcje
pomieszczeń, sprzętów, wyposażenia, zabawek, a z drugiej strony realizowała czynności administracyjne w placówkach, w tym związane z rekrutacją, która trwała przez
cały miesiąc marzec.
Początkowo przerwa w nauczaniu miała trwać
do 25 marca 2020 r. Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii w Polsce, zdecydowano jednak o wydłużeniu okresu wstrzymania zajęć dydaktycznych w szkołach i przedszkolach do Świąt Wielkanocnych, czyli do
10 kwietnia 2020 r.
W Gminie Ożarów Mazowiecki marcowy pierwszy
etap rekrutacji do szkół i przedszkoli odbył się bez większych zakłóceń. Większość rodziców zdążyła zrekrutować
dzieci przed 16 marca, kiedy placówki zostały zamknięte,
lub zrobiła to całkowicie elektronicznie z wykorzystaniem
profilu zaufanego. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia
niebezpiecznym wirusem, umożliwiono rodzicom przekazanie dokumentów podpisanych odręcznie poprzez
przesłanie wniosków emailem w formie skanu lub fotografii.
Bez wątpienia sytuacja zagrożenia koronawirusem
i wprowadzone środki ostrożności, postawiły nauczycieli i rodziców w zupełnie nowej rzeczywistości edukacji
zdalnej. Nauczyciele bowiem i uczniowie nie mają czasu wolnego i wakacji, lecz mają kontynuować edukację. W związku z wydłużeniem okresu zamknięcia szkół,
przedszkoli i żłobków, szkoły zaczęły wprowadzać zajęcia
edukacyjne z wykorzystaniem metod, a także technik
kształcenia na odległość.

Panu

z powodu śmierci Brata

Przewodniczącemu Rady Miejskiej

składają
Koleżanki i Koledzy z Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim.

przekazują
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego
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KULTURA

#ZOSTAŃWDOMU Z KULTURĄ!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca
2020r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów
lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu
lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów
filmowych, działalności bibliotek, archiwów, muzeów
oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Ile
potrwa kwarantanna w kulturze? Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podaje informację,
że do odwołania. Ograniczenie działalności naszego
Domu Kultury „Uśmiech” również zostaje przedłużone do odwołania. Jednak jest też i dobra wiadomość.
Zmotywowało nas to innych działań, których efekty
zobaczycie w Akademii Uśmiechu Online.
Wszystkie najbliższe wydarzenia kulturalne zostały odwołane, ale wierzymy, że obcowanie z kulturą
jest dla każdego naprawdę ważne. W związku z tym
jako Dom Kultury zachęcamy Was do pozostania

w swoich domach i korzystania z kultury on-line!
Pracownia plastyczna – domowe studio Uśmiechu,
balet, akrobatyka, rękodzieło, DIY, zajęcia taneczne, relacje z podróży, taniec z Ożarowiakami, to tylko niektóre
z propozycji kulturalnego spędzenia czasu w domowym
zaciszu. Dom Kultury „Uśmiech” całym sercem popiera
akcję #Zostańwdomu! W najbliższych dniach na stronie internetowej oraz na naszym profilu na Facebooku
będziemy z chęcią polecać nasze zajęcia oraz ciekawe
propozycje kultury, których można doświadczyć bez
wychodzenia z domu.
Pomimo trudnej sytuacji, w jakiej przyszło nam się
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wszystkim odnaleźć robimy, co możemy, by ten czas
spędzić aktywnie i kreatywnie. Dlatego też serdecznie
polecamy wirtualne propozycje zajęć prowadzonych
przez instruktorów Domu
Kultury „Uśmiech” i nie tylko. Będziemy starali się
przesyłać Wam propozycje
codziennej dawki kultury
w domowych warunkach.
Przechodzimy więc do wersji online! #zkulturąwdomu.”
Publikować będziemy filmy
z treściami przewidzianymi
dla szerokiej grupy odbiorców.
W planie:
- zajęcia online! - filmy z niektórymi zajęciami cyklicznymi z naszej oferty do sa-

modzielnej praktyki online
- DIY - co robić z dziećmi żeby się nie nudzić lub co robić
samemu;
- ciekawe artefakty kultury dostępne w sieci.

Tekst: Agnieszka Kowalska
Dom Kultury „Uśmiech”

BIBLIOTEKA JEST ONLINE. I PRACUJE ZDALNIE.

Jednak przede wszystkim, chcemy napisać co my, pracownicy biblioteki robimy podczas kwarantanny.
Po pierwsze wprowadziliśmy regulamin pracy zdalnej, bo wcześniej go nie mieliśmy. Co robimy? Poza powyższymi przewodnikami
dla czytelników, pracujemy
na przyszłość, abyście mogli
przyjść do Biblioteki pełnej
nowych książek i poczuć się
nie tylko bezpiecznie, zadbani, otoczeni nowymi książkami, ale przede wszystkim
jak u siebie. Książki które
zostały nam do skatalogowania jeszcze z zeszłego
roku (bo zawsze jest kłopot
z czasem), teraz zyskują numery i sygnatury, następnie
je okładamy i w spokoju czekają na swoją pierwszą wizytę w Bibliotece. Kupujemy
też nowe pozycje, a to tylko
część naszej pracy.
W strategii Biblioteki
napisaliśmy niedawno, że
naszym podstawowym zadaniem jest dzielenie się

historiami i tworzenie więzi. Gdy Biblioteka jest otwarta
budujemy więź organizując zajęcia i wypożyczając książki. Jak budować więź bez tego? Spora część czytelników
to seniorzy. Do większości siedemdziesięciolatków już
dzwoniliśmy – nie powinni zostawać sami, czasem potrzeba nawet głosu: że się jest, pamięta. Wy też o tym pamiętajcie. Telefon jest ważny.
Myślimy też o bardziej profesjonalnym podejściu do
pracy zdalnej. W chwili pisania tekstu, ktoś z nas przegląda narzędzia do zdalnej pracy grupowej, ponieważ część
rzeczy trzeba przegadać wspólnie. Na roboczy stół wracają tematy dłuższe. Chcemy do maja (trzymajcie kciuki)
postawić nową stronę www Biblioteki,
do redakcji wchodzi nam książka Ewy
Hrynczyszyn i Barbary Mierzwy o historii józefowskiej cukrowni. Uzupełniamy
bazy sms’owe, porządkujemy rekordy,
przygotowujemy razem z Wirtualnym
Muzeum Ożarowa Mazowieckiego wystawę „Spacer dawną Poznańską” wymyśloną w gronie ożarowskich regionalistów. To całe drugie życie Biblioteki
w domach bibliotekarzy i bibliotekarek.
Ach, no i już w kwarantannie uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Lokalnej Grupy Działania „Kampinos”. Do września
powinniśmy postawić bibliobox’y pod
naszymi filiami i biblioteką w Ożarowie. Książki będzie można zwracać bez
wchodzenia do środka.
Trzymajmy się wszyscy. Kiedyś musimy
się spotkać. A na razie zapraszamy on-line.

KULTURA

O coronavirusie nie piszemy, bo wszyscy żyjemy
pod jego presją. Co do oferty online Biblioteki – to
jest duża i systematycznie ją przedstawiamy na facebook’u Biblioteki do którego odsyłamy. Tu link do
zebranego materiału o podcastach, e-książkach, regionaliach online, audiobookach i bibliotekach cyfrowych.
https://www.facebook.com/notes/biblioteka-publiczna-w-o%C5%BCarowie-mazowieckim/biblioteka-jest-online-przewodniki-po-zasobach/2752897991430197/
W kwietniu powinniśmy mieć też nowe kody do wypożyczalni ebook’ów Legimi.

Wojciech Albiński,
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim.
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CO SŁYCHAĆ
W GMINNYCH INWESTYCJACH?
Pomimo panującej na świecie pandemii, urząd miejski w Ożarowie Mazowieckim wciąż pracuje nad przeprowadzeniem przetargów umożliwiających wykonanie inwestycji zaplanowanych na bieżący rok budżetowy.
Piątego marca został otwarty przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu małej architektury na terenach sportowo-rekreacyjnych przy budynku hali widowiskowo-sportowej w Kaputach-Kręczkach. Inwestycja
zakłada wykonanie toru rowerowego typu „pumptruck”
o długości ok. 170 m o nawierzchni bitumicznej, umożliwiającej korzystanie z toru nie tylko rowerzystom, ale
również miłośnikom rolek, deskorolki czy hulajnogi. Tor
składał się będzie z profilowanych pasm jezdnych na których występować będą garby (muldy) oraz profilowanych
zakrętów (band), ułożonych w sekwencje umożliwiające
rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Seria muld wraz z bandami tworzyć
będą zamkniętą pętlę. Obiekt zostanie zaprojektowany
i wybudowany przez firmę VELO PROJEKT Sp. z o.o. z Białegostoku, za kwotę 398 900,00 zł.

ekspresowej S8. Etap drugi również zakłada budowę
sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z węzłami
połączeniowymi i zabudową studni rewizyjnych zlokalizowanym w pasie dróg dojazdowych, drogi powiatowej
ul. Wojska Polskiego w Macierzyszu oraz drogi krajowej
ul. Poznańskiej w Morach. Całość inwestycji pozwoli na
odpowiednie zagospodarowanie ścieków pochodzących
ze wschodniej części gminy.
W dalszej kolejności planowane jest ogłoszenie przetargów na wymianę pokrycia dachowego na budynku
przedszkola przy ul. Kasztanowej 12 w Józefowie, budowę oddziału szkolnego z modułów użytkowych przy
Szkole Podstawowej w Święcicach, rozbudowę boiska
multifunkcjonalnego przy Szkole Podstawowej Nr 2,
rozbudowę placu zabaw w Ołtarzewie etapy II i III, przebudowę ul. Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim oraz

Na piętnastego kwietnia planowane jest otwarcie
przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
z obszaru zlewni Bronisze, Jawczyce, Macierzysz w kierunku sieci kanalizacji miasta Warszawy. Zadanie zostało
podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich zakłada budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z węzłami
połączeniowymi i zabudową studni rewizyjnych zlokalizowanych w pasie dróg gminnych ul. Przyparkowej
w Jawczycach oraz ul. Królowej Marysieńki i ul. Krańcowej w Morach wraz z przejściem pod wiaduktem drogi

na rozbudowę skrzyżowania ul. Szkolnej i Nadbrzeżnej
w postaci przebudowy mostu i budowy przepustu w ciągu obu dróg również na obszarze miasta.
Mamy nadzieję, że obecna sytuacja związana z pandemią, nie przeszkodzi gminie w realizacji zaplanowanych inwestycji.
								
Michał Toruszewski
Wydział Inwestycji i Remontów
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INNOWACYJNY SYSTEM REKRUTACJI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
towych Gminy Ożarów Mazowiecki to aplikacja on-line
dostępna na www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl,
dzięki której przeprowadzamy rekrutację do przedszkoli
publicznych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
w szkołach podstawowych. To jeden z najnowocześniejszych systemów rekrutacyjnych w Polsce, dzięki któremu
rodzic szybko i skutecznie złoży całkowicie elektronicznie
wniosek rekrutacyjny do placówki oświatowej, wykorzystując do uwierzytelnienia tożsamości Profil Zaufany.
System jest idealnie dostosowany do złożonych przepisów oświatowych, umożliwia złożenie wniosku w nowoczesny sposób za pomocą Profilu Zaufanego lub tradycyjnie podpisanego wniosku po jego wydrukowaniu
z systemu, dzięki czemu zapewnia korzyści dla wszystkich uczestników procesu rekrutacji.
Szkołom i przedszkolom system umożliwia przede wszystkim automatyzację procesu
rekrutacji, dla samorządu zaś przynosi on korzyści pod względem możliwych do wygenerowania raportów i statystyk. A rodzice otrzymują
pełną informację o rekrutacji w jednym miejscu i dodatkowe możliwości komunikacyjne ze
szkołą, przedszkolem i samorządem. W obecnej
sytuacji epidemii w Polsce System Elektronicznej Rekrutacji okazał się doskonałym narzędziem umożliwiającym rodzicom rekrutację
dziecka do szkoły lub przedszkola bez wychodzenia z domu i narażania swojego zdrowia na
niebezpieczne zakażenie koronawirusem.

OŚWIATA

Gmina Ożarów Mazowiecki została finalistą
w Konkursie „Innowacyjny Samorząd” organizowanym przez Serwis Samorządowy PAP, wyłaniającym
i nagradzającym najbardziej innowacyjne samorządy
w Polsce.
Zgłoszoną
przez
nasz
samorząd
innowacją był System Elektronicznej Rekrutacji do placówek oświatowych, a oceniane było przede
wszystkim nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. Celem konkursu jest bowiem
promocja kreatywnych i innowacyjnych samorządów
oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządowych
do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.
System Elektronicznej Rekrutacji do placówek oświa-

Michał Turkas

GMINA I SZKOŁY POMAGAJĄ ZAPEWNIĆ SPRZĘT DO NAUKI
Nauczanie zdalne w czasie trwania epidemii zachorowań na SARS COVID-19 to nie lada wyzwanie nie
tylko pod względem edukacyjnym i organizacyjnym.
Stanowi ono faktyczny test na udział każdego z nas
w nowoczesnym cyfrowym społeczeństwie. Aby w tej
próbie w ogóle mieć możliwość uczestniczyć, trzeba
dysponować sprzętem. Potrzebny jest laptop, tablet
lub przynajmniej smartfon, który pozwoli na udział
w e-lekcji i wysłuchanie nauczyciela.
Gmina Ożarów Mazowiecki na początku kwietnia
2020 r. wystąpiła do Centrum Projektów Cyfrowa Polska
o dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł na zakup laptopów
i tabletów dla uczniów i nauczycieli w ramach konkursu
grantowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekcie Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego.
Ponadto, użyczono uczniom i nauczycielom dostępny sprzęt z Urzędu Miejskiego i samorządowych szkół
podstawowych, aby nikt nie pozostał wykluczony cyfrowo i wszyscy mogli uczestniczyć w kształceniu na odległość. Bez takiej pomocy wielu rodzinom byłoby bardzo

ciężko zapewnić dzieciom sprzęt potrzebny do zdalnego nauczania. Trudność ta dotyczy nie tylko osób
z problemami materialnymi”, ale również dzieci z rodzin
wielodzietnych, gdzie o dostęp do komputera konkuruje
kilkoro uczniów. Co więcej, rodzice sami zobowiązani są
do pracy zdalnej i muszą często wykorzystywać do tego
domowy komputer, co najczęściej odbywa się w godzinach, kiedy dzieci mają e-lekcje. W związku z tym, Gmina
i samorządowe jednostki oświatowe zaangażowały się
w udostępnienie posiadanego sprzętu i pozyskanie środków na dodatkowe potrzebne komputery i tablety.
Nauczyciele i uczniowie stanęli na wysokości zadania, aby przygotowywać się do e-lekcji, pisać nawet w tej
formie sprawdziany, kontynuować naukę. Dla większości bowiem obecna sytuacja jest chrzestem bojowym
w zakresie takiej obsługi sprzętu i udziału w wideokonferencjach. Cała ta sytuacja stanowi jednak próbę naszej
społecznej solidarności i pomocy sobie nawzajem w tym
niełatwym czasie.

Katarzyna Wocheń
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SUDOKU DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Zabawa polega na umieszczeniu brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się w pionie i poziomie.
Wersja A - poziom łatwy dla dzieci w wieku 4-6 lat. Sudoku składa się z 16 pól (4x4) i ma zawarte w sobie podpowiedzi. Wstawcie brakujące obrazki i pamiętajcie, że symbole nie mogą powtarzać się ani w pionie, ani w poziomie całego
sudoku.
Wersja B - poziom trudniejszy dla starszych dzieci. Sudoku składa się z 36 pól (6x6) i również zawiera podpowiedzi.
Zbiór 4 wersji A i 6 w wersji B pól otoczonych pogrubioną linią tworzy tzw. blok - oprócz uzgodnienia symboli
w rzędach i kolumnach, należy zwracać uwagę na to, by w jednym bloku znajdowały się każdorazowo 4 lub 6 różnych
symboli.
Życzymy przyjemnej zabawy :)
•

22

Wydrukuj i wytnij
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OŚWIATA

SZKOLNE OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU 2020

„DZIAŁAJMY RAZEM!”
To już kolejny raz, kiedy zgłosiliśmy inicjatywę
udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. Działania profilaktyczne realizujemy
przez cały rok szkolny, ale szczególnie zintensyfikowane są one w lutym, kiedy to obchodzimy Dzień
Bezpiecznego Internetu, który w tym roku odbył się
w Szkole Podstawowej w Płochocinie 25 lutego pod
hasłem „Działajmy razem!”.

rymowanki do hasła „Surfuje bezpiecznie” oraz animacje
w Scratch-u. Wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili pogadanki o tematyce dotyczącej aktywności uczniów
na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji oraz zdjęć,
a także anonimowości w Sieci. Ponadto uczniowie wykonali: plakaty „Jak wyobrażasz sobie strażnika Internetu?”
oraz przestrzenne modele wirusa komputerowego.
Podsumowaniem podjętych przez nas
działań, był apel zorganizowany przez klasę
VIIIA, pt.: ”Co wie o tobie twój telefon? Kto
nas śledzi w sieci?” . W trakcie apelu uczniowie poruszyli również problem, z którym
boryka się dzisiejsza młodzież- fonoholizm.
Po skończonym wystąpieniu odbyła się debata pt.: „Włącz myślenie”!- dotycząca cyberzagrożeń i konsekwencji jakie one ze sobą
niosą. Uczniowie przypomnieli sobie jakie
zagrożenia mogą wynikać z niewłaściwego
korzystania z Internetu. Wspólnie ustalili jakimi zasadami należy się kierować aby uniknąć niebezpieczeństw i być świadomym,
odpowiedzialnym użytkownikiem wirtualnej przestrzeni.

Szkoła Podstawowa w Płochocinie

Przez to hasło rozumiemy przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
takim jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci,
które wymagają zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż, jak
i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich
mu osób.
W ramach tego przedsięwzięcia
podjęliśmy szereg działań, mających
na celu przypomnienie uczniom
istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń
jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów internetowych. We
wszystkich klasach w ramach lekcji
informatyki przeprowadzone zostały
zajęcia o tematyce dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Podczas tych zajęć
powstało wiele ciekawych prac: komiksy „Lepszy Internet zależy od Ciebie”, filmy „Bezpieczeństwo w sieci,
24
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KONCERT CHÓRU AB IMO PECTORE
W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO KRZYŻA W WARSZAWIE
Warta uwagi jest także inna kompozycja wykonana
przez Chór Abo Imo Pectore – Parce Domine Feliksa Nowowiejskiego („Przepuść Panie swojemu ludowi”). Stanowi ona fragment oratorium Znalezienie Świętego Krzyża
Nowowiejskiego. Parce Domine to antyfona w liturgii kościoła katolickiego, której tekst zaczerpnięty został ze starostetamentalnej Księgi Joela (2,17). Tekst Parce Domie
opracowywany był przez wielu kompoztorów, natomiast
pierwotna melodia gregoriańska jest przypisywana opatowi J. Marbeufowi z tekstem zaczerpniętym z hymnarza
św. Grzegorza Wielkiego z przełomu VI i VII w. Często można ją usłyszeć w kościele w okresie Wielkiego Postu: Parce,
Domine, parce populo tuo: ne in aeternum irascaris nobis
(Przepuść, Panie, przepuść ludowi twojemu, a nie bądź na
nas zagniewany na wieki). Warto wspomnieć, że całe monumentalne oratorium Feliksa Nowowiejskiego z 1906 r.
zostało wykonane po wielu latach przerwy w listopadzie
2017 r. w Bazylice Św. Krzyża. Chórowi Filharmonii Narodowej towarzyszyła wówczas Sinfonia Varsovia.

KULTURA

W ramach tegorocznej edycji Festiwalu XXVIII
Koncerty Pasyjne, organizowanego w Bazylice
pw. Świętego Krzyża w Warszawie, wystąpił Chór Kameralny Ab Imo Pectore pod dyrekcją Mariusza Latka.
Co roku w tych prestiżowych koncertach uczestniczy
6 zespołów z całej Polski, a wydarzeniom tym przysłuchuje się zawsze licznie zgromadzona publiczność.
Warto pamiętać, że wśród kościołów warszawskich to
właśnie bazylika świętokrzyska jest najważniejszym
miejscem koncertowym, cenionym nie tylko w stolicy,
ale także w całej Polsce.
To tutaj znajduje się serce najwybitniejeszego polskiego kompoztora – Fryderyka Chopina. Odsłonięcie
pomnika nad sercem Chopina nastąpiło 31 lat po śmierci
kompozytora, w 1880 roku. Nagrobek wykonał we Lwowie Leonard Marconi, natomiast pomnik wykuto w marmurze kararyjskim. Na tablicy umieszczono napis: Fryderykowi Chopinowi – rodacy. Serce włożono do wnęki
w podwójnej puszce ołowianej i drewnianej. Zgodnie
z życzeniem samego Chopina, rodzina sprowadziła jego serce do kraju i złożyła je w kościele
Świętego Krzyża – parafialnej świątyni rodziny
Chopinów (pierwotnie w katakumbach). Nagrobek zamówiony został przez siostrę kompozytora, Ludwikę Jędrzejewiczową z mężem.
Ostateczny koszt epitafium pokryło Warszawskie
Towarzystwo Muzyczne z inicjatywy komkpoztora Władysława Żeleńskiego. Tablica pierwotna
została zniszczona 12 stycznia 1945 roku, kiedy
to Niemcy zabrali serce kompozytora (ostatecznie zwrócili je biskupowi Szlagowskiemu w Milanówku). Ostatecznie powróciło ono do świątyni
przy Krakowskim Przedmieściu 17 października
1945 roku, w 96. rocznicę śmierci kompozytora,
w asyście przedstawicieli władz państwowych
oraz tysięcy warszawiaków.
Chór Kameralny Ab Imo Pectore zaprezentował się licznie zgromadzonej publiczności 8 marca 2020
r. Jak pokazały wydarzenia kilku kolejnych dni, był to
ostatni koncert z całego cyklu zaplanowanego na 6 projektów z powodu pandemii koronawirusa (w całej, blisko
30-letniej historii świętokrzyskich koncertów pasyjnych,
skrócenie festiwalowego cyklu to jak dotąd jedyny taki
przypadek). Nasz koncert, zatytuowany Crux fidelis, ubogaciła poezja Leopolda Staffa w pięknej interpretacji
aktora Roberta Walkowskiego. Partie solowe w dwóch
kompozycjach zaśpiewali Agnieszka Rudzik (sopran)
i Andrzej Pieczonka (bas). Chór Kameralny Ab Imo Pectore wykonał 10 utworów pokutno-pasyjnych, od renesansu po muzykę współczesną. Zabrzmiała współczesna
kompozycja łotewskiego kompozytora Rihardsa Dubry
O Crux ave (Witaj Krzyżu), a także rzadko wykonywany
przez polskie chóry, 6-głosowy utwór Crux fidelis (Krzyżu
Święty) Mateusza Dębskiego z 2006 roku. Jak zazwyczaj,
tak i tutaj entuzjastycznym przyjęciem słuchaczy cieszyła się kompozycja Libera me (Wybaw mnie Panie) Piotra
Jańczaka z 2009 r.

Na zakończenie koncertu Chór Kameralny Ab Imo
Pectore wykonał utwory węgierskiego kompozytora
György Deák-Bárdosa: Crucifigatur i Eli, eli, napisane
w 1933 roku na okoliczność 1900. rocznicy śmierci Jezusa Chrystusa. Są one cześcią cyklu utworów sakralnych
Parasceve Suite (Suita na przygotowanie się do święta),
skomponowanych do tekstów Ewangelii św. Mateusza
i Jana. Crucifigatur jest dramatycznym opisem momentu
skazania Chrystusa na ukrzyżowanie. Intencją kompozytora było ukazanie finalnego zawołania ludu, który nie
przyjmuje do wiadomości innej decyzji Piłata niż wyrok
śmierci dla Chrystusa przez ukrzyżowanie. Ten krzyk ludu
jest poniekąd antycypacją frazy „wykonało się”, która stanowi budulec tematyczny i muzyczny kolejnego utworu
Eli, eli, opisującego już sam moment śmierci Chrystusa.
Obie kompozycje węgierskiego twórcy niosą za sobą
ogromny ładunek emocjonalny, obfitują

Mariusz Latek
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Drodzy Mieszkańcy
Ożarowa Mazowieckiego,
W tym trudnym dla wszystkich czasie, pragniemy podsumować naszą dotychczasową działalność kulturalną, którą
realizujemy z wielkim sukcesem od 2012 roku. Za nami 8 lat
wzruszeń, ale i niełatwych wyzwań logistycznych, jednak działania na rzecz szeroko rozumianej kultury, są źródłem ogromnej satysfakcji. Każda praca nawet najbardziej wymagająca, kiedy jest wykonywana z pasją daje dużo radości i poczucie
dobrze wykonanego zadania, a my takie poczucie mamy!
Projekt Forum Humanum Mazurkas, jest autorskim pomysłem Prezesa MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel 2012 r. Pana Andrzeja Bartkowskiego, wielkiego miłośnika
sztuki i mecenasa kultury. Najlepiej podsumować dotychczasowe działania za pomocą
liczb, przez 8 lat odwiedziło nas około 500 000 gości, wystawiliśmy 4 spektakle operowe,
12 benefisów, zaprosiliśmy 21 zespołów muzycznych, 10 orkiestr oraz gościliśmy łącznie
ponad 100 artystów. M.in. tańczył i śpiewał dla Państwa Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK im.
Stanisława Hadyny, Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, Chór Filharmonii Narodowej, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Piwnica pod Baranami, a ostatnio z wielkim powodzeniem oklaskiwaliście Państwo Kielecki Teatr Tańca. Kolejne 44 FHM które
miało odbyć się w marcu, z przyczyn wprowadzenia stanu epidemicznego, a także z powodu bezpieczeństwa nas wszystkich zostało odwołane. Dlatego ten czas wspomnień
minionych edycji jest dla nas tak cenny. Dużo zaangażowania i ogromnej logistyki wymagało od nas wystawienie spektakli operowych takich jak: „Korsarz”, „Jezioro Łabędzie”,
,„Don Kichot” (suity baletowe), „Giselle”, „Coppelia”, czyli dziewczyna o szklanych oczach”,
„Spartakus. Gościliśmy także wielu znakomitych artystów m.in.: Krzysztofa Zanussiego,
Krzysztofa Pendereckiego, Elżbietę Penderecką, Stanisław Soykę, marszałka Adama Struzika, , Jerzgo Połomskiego, Olgierda Łukaszewicza, Henryka Talara, Grzegorza Walczaka, Daniela Olbrychskiego, Andrzeja Płonczyńskiego, Andrzeja Dąbrowskiego, Wandą
Warską, Katarzyną Gärtner, Bernarda Ładysza, Marka Sewena, Krzysztofa Daukszewicza, Marka Majewskiego, Sławomira Pietrasa, Miklosza Deki Czureja, prof. Szymona
Kawalla, Zbigniewa Stanuch,
Paulos Raptisa, Włodzimierz
Nahornego, nie wszystkich
niestety można wymienić,
a wymieniać można by długo,
ponad 100 znakomitych indywidualności ze świata, sztuki, nauki i polityki. Wszystkie wydarzenia kulturalne, które odbyły się w MCC Mazurkas Conference Centre& hotel, wspominamy z wielkim wzruszeniem, mamy
nadzieje, że daliśmy Państwu wiele radości i głębokich przeżyć.
Robiąc to krótkie podsumowanie i wspominając minione edycje,
patrzymy z optymizmem w przyszłość, wierząc, że misja Forum
Humanum Mazurkas przetrwa trudne czasy i będziemy mogli
zaprosić Państwa po raz 44 do naszego hotelu na kolejne wydarzenia kulturalne.
Spotkać Sztukę, czerpać z niej, spotkać i poznać ciekawych
ludzi i samemu być widzianym – słowem Forum Humanum.
Na koniec oddajmy głos Prezesowi MCC Mazurkas Andrzejowi Bartkowskiemu. „Przez organizację wydarzeń artystycznych w Hotelu Mazurkas na tak dużą skalę, pragniemy
skierować uwagę na potrzebę mecenatu dla sztuki. Chcielibyśmy uwrażliwić na tę kwestię władze, samorządy, księży a także
dojrzałych przedsiębiorców. Działanie na rzecz sztuki może być
wielką satysfakcją a także motorem biznesu. Niech każdy robi
to jak może i jak umie – ale niech się stara. To szlachetny cel. To
wielka wartość naszego zawodowego spełnienia. Kulturalne
i humanistyczne wyzwanie.”
Andrzej Bartkowski
Informator Ożarowski 3/103 2020
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PODSUMOWANIE AKCJI
„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”. EDYCJA 2

przyszło do Biblioteki głównej w Ożarowie lub Filii nr 1
w Józefowie i Filii nr 2 w Święcicach, otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znalazły książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka
i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę

Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w Bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymywał naklejkę,
aż do zebrania dziesięciu. Dzięki akcji dzieci poznawały
ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa, czyli
naszą Bibliotekę, ale w Wyprawce znaleźli coś dla siebie
także rodzice – przygotowana dla nich książeczka przypominała o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich
dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania Biblioteki.
W nagrodę za aktywny udział wszystkich uczestników ożarowskej akcji – dzieci
wraz z rodzicami i rodzeństwem – zaprosiliśmy 29 lutego na wyjątkowy spektakl w wykonaniu Teatru Złoty Dukat „Przygody Lisa
i Gąski Dorotki”. Poczęstunek ufundowały
Piekarnie Putka, a gościny udzielił Hotel Mazurkas. Wszystkim serdecznie dziękujemy za
pomoc i wsparcie!
Przypominamy też, iż akcja - realizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii
- trwa nadal. Udało nam się uzyskać kolejne wyprawki, a więc w 2020 roku, tuż po
unormowaniu sytuacji epidemiologicznej,
zapraszamy do ożarowskich Bibliotek dzieci
urodzone w latach 2014-2017.

KULTURA

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
już po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskiej akcji bookstartowej Instytutu Książki, której celem jest
zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Od połowy września
do końca grudnia 2019 roku rozdaliśmy dzieciom
wszystkie otrzymane wyprawki - aż 200 kompletów!!!
Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które

Ewa Pawlak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

MŁODZIEŻOWY KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
PRZY ZSP NR 1 - 4 LATA DZIAŁALNOŚCI
Niedawno Młodzieżowy Klub PCK - HDK świętował
4 rocznicę funkcjonowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im T. Halika. Założyli go byli uczniowie Mateusz
JAWORSKI, Kamil JASIŃSKI i Patrycja GERMEL i nauczyciel
Stanisław CYWIŃSKI (członek Zarządu Rejonowego PCK w Powiecie Warszawskim Zachodnim). Działalność klubu wspiera
również Dyrektor Jagoda Rybak.
Na przestrzeni czterech lat, członkowie klubu oddali honorowo ponad 30.000 ml krwi. Została ona użyta w czasie operacji
w szpitalach warszawskich i województwa mazowieckiego.
Uczniowie wzięli udział w rejestracji potencjalnych Dawców
Komórek Macierzystych, tzw. „KOMÓRKOMANIA”. Koordynatorem
tej akcji była p. Ewa Bogusz. Wspieraliśmy również Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w „Akcji spoKREWnieni”, zabezpieczaliśmy powiatowy Piknik PCK - HDK organizowany przez Klub PCK - HDK
‚STRAŻAK” i Starostwo Powiatowe, współpracujemy z ożarowskim
klubem HDK „DONUM VITAE”.
Za aktywny i społeczny udział w promowaniu dawstwa krwi

wśród młodzieży, przekazywanie cennego daru jakim jest krew potrzebującym, na wniosek Zarządu
Powiatowego i Starosty Powiatu Warszawskiego
Zachodniego - Młodzieżowy Klub HDK „KROPLA
Życia” został wyróżniony, jako jedyny w powiecie,
Odznaką Honorową PCK IV stopnia i Medalem Pamiątkowym „100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża”. Prezes Klubu HDK p. Stanisław Cywiński otrzymał Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa za
wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju
ruchu HDK.
tekst i zdjęcia - Stanisław Cywiński
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Drożdżówki z serem

Pamiętam, jak w dzieciństwie babcia Marysia wyjmowała z piekarnika pięknie pachnące i smaczne drożdżówki z serem. To jeden
z moich smaków zapamiętanych z najmłodszych lat. Teraz, jako ojciec
chciałem odtworzyć ten smak dla moich dzieci i stąd poszukiwania
przepisu babci i podjęcie tego wyzwania… Na pewno nie wyszły tak
samo ładne jak je zapamiętałem, ale smak był ten sam, słodki i rozpływający się w ustach.
Zapraszam czytelników do wykonania rodzinnie tych smakowitości. W czasach nauki online,
to takie zajęcia techniczne z rodzicami. Smacznego i zapraszam do przesyłania zdjęć z przygotowań
oraz gotowych wypieków informator@ozarow-mazowiecki.pl :) opublikujemy w kolejnym numerze
Informatora Ożarowskiego.
Składniki:
▶▶ ½ kostki drożdży świeżych (50g)
▶▶ 1 szklanka ciepłego mleka (nie gorącego!)
▶▶ 500 g mąki pszennej
▶▶ 40 g cukru pudru
▶▶ 100 g masła
▶▶ 1 jajko
dodatkowo: jajko do posmarowania bułeczek

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Składniki na masę serową:
▶▶ 450 g twarogu sernikowego lub twarogu chudego
w kostce
▶▶ 2 żółtka
▶▶ 60 g cukru waniliowego
Opcjonalnie 1 łyżka budyniu waniliowego w proszku
Lukier:
▶▶ 3/4 szklanki cukru pudru
▶▶ kilka łyżek wody

Wykonanie:
Ciasto: Do miski włożyć rozdrobnione drożdże, dodać łyżkę cukru, pół szklanki ciepłego mleka i dwie łyżki mąki. Wymieszać i odstawić na ok 10- 20 minut do wyrośnięcia rozczynu. Rozczyn powinien znacznie zwiększyć swoją objętość.
Do sporej miski wsypać przesianą mąkę, dodać jajko, letnie mleko i roztopione letnie masło oraz rozczyn i wymieszać.
Wyrabiać najlepiej ręką, aż ciasto będzie gładkie i jednolite (ok 10 min. do tzw. „czystej ręki”) Ciasto przykryć ściereczką
i odstawić w ciepłe miejsce na ok. godzinę do wyrośnięcia, powinno podwoić swoją objętość.
Nadzienie: Do miski wkładamy ser, żółtka oraz cukier waniliowy. Wszystko razem mieszamy za pomocą widelca, do połączenia składników. Jeśli farsz będzie dosyć rzadki wówczas dodać 1 łyżkę budyniu w proszku.
Wyrośnięte ciasto rozwałkować na kształt zbliżony do prostokąta. Na środku prostokąta obficie smarujemy masą
serową. Zamiast masy serowej można położyć kawałki czekolady, posmarować Nutellą lub twardą marmoladą. Przykryć
boki w stronę środka prostokąta. Następnie jeden bok nakrywamy na drugi i zlepiamy brzegi. Nożem kroimy na części
jak na zdjęciu.. Następnie każdy kawałek zwijamy raz lub (dla mistrzów ;)) dwa i układamy na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem zachowując odstępy.
Drożdżówki odstawiamy na ok. 10 minut w ciepłe miejsce do ponownego wyrośnięcia. Można posmarować je roztrzepanym jajkiem. Piec ok. 25-30 minut w temperaturze 180 stopni.
Po upieczeniu i przestygnięciu dekorować lukrem.
Smacznego!
Paweł Krupa
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Chleb kampinoski
W czasie epidemii wiele osób, aby ograniczyć ryzyko zakażenia
stara się jak najrzadziej wychodzić z domu. Nie musimy rezygnować
ze świeżego, pachnącego pieczywa na śniadanie… Proponujemy
upiec chleb samodzielnie. Oto sprawdzony wielokrotnie przepis,
zachęcamy do wypróbowania.
Składniki:
▶▶ Zakwas
▶▶ ¼ kostki drożdży,
▶▶ 300 g mąki żytniej (1000) + 1 szklanka,
▶▶ 600g mąki pszennej (najlepiej 650),
▶▶ 2-3 szklanki letniej wody,
▶▶ 3 łyżeczki soli,
▶▶ Opcjonalnie ziarna słonecznika, dyni, lnu (po pół szklanki)
Wykonanie:
100 g zakwasu plus szklanka mąki żytniej razowej lub pszennej chlebowej mieszamy, przykrywamy ściereczką i zostawiamy na 4-6 godzin w temperaturze pokojowej.
Drożdże rozpuszczamy w letniej wodzie. Mąki,
drożdże, sól, zakwas i dwie szklanki wody mieszamy
ze sobą. Opcjonalnie dodajemy ziarna. Jeśli ciasto
jest bardzo twarde dolewamy trochę wody. Zostawiamy na ok. 2 godziny do wyrośnięcia. Można ciasto spryskać zwykłą wodą.
Po 2 godzinach układamy ciasto w dwóch blachach keksówkach posmarowanych wcześniej oliwą lub olejem. Posypujemy ciasto ziarnami słonecznika lub dyni. Zostawiamy na kilkanaście minut.
Ciasto nie powinno wyrosnąć wyżej niż brzeg blach,
ponieważ wykipi podczas pieczenia. Wkładamy do
nagrzanego do 200 stopni piekarnika na 10 minut.
Następnie obniżamy temperaturę do 180 stopni
i pieczemy 40 minut.
Po tym czasie wyjmujemy chleb z blachy, wykładamy na kratkę z piekarnika, przykrywamy lnianą
ściereczką i zostawiamy do wystygnięcia.

Smacznego!
Zespół redakcyjny

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,
KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
SKŁAD TEKSTU: PDF STUDIO Paweł Krupa, ul. Dmowskiego 70B/43, 05-850 Ożarów Mazowiecki
DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, ul. Wspólna 12B, 05-850 Gołaszew
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”
tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl,
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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W czasie epidemii Urząd Miejski i Jednostki Organizacyjne funkcjonują w ograniczonym zakresie. Załatwiane są tylko bardzo pilne sprawy drogą telefoniczną lub emailem. Prosimy o korzystanie w tym czasie
z e-usług i PUAP Punkt Kasowy w Urzędzie Miejskim jest zamknięty do odwołania.
Kontakt telefoniczny w sprawach niecierpiących zwłoki:
1. Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, tel. 22 731 32 00 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek – 8.00 – 16.00. środa – 10.00 – 18.00; email: umig@ozarow-mazowiecki.pl
2. Biuro Oświaty, tel. 22 721 28 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.30;
email:bo@bo.ozarow-mazowiecki.pl
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, tel. 22 722 25 49, poniedziałek od 7.00 – 17.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00;
email: biuro.podawcze@zwik.ozarow-mazowiecki.pl
Zgłoszenia awarii - tel. 22 722 13 74 (czynny całą dobę).
4. Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 22 722-26-73, 22 722-00-23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 –
16.00; email: ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl, ekowalska@ops.ozarow-mazowiecki.pl, kpatrzalek@ops.ozarow-mazowiecki.pl
Dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej w godzinach 8.00-12.00 od poniedziałku do piątku kontakt
z psychologiem: email: mbrajczewska@ops.ozarow-mazowiecki.pl
5. Zakład Usług Komunalnych – tel. 22 722 14 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00;
email: zuk@zuk.ozarow-mazowiecki.pl
6. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – email: plywalnia@ozarow.maz.pl
Prosimy Mieszkańców o zrozumienie powagi sytuacji i przyjęte w związku z tym rozwiązania.

KOMUNIKAT
W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PRZYCHODNI
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Przychodnia w Ożarowie Mazowieckim funkcjonuje według poniższych zasad:
1. Pacjentom udzielane są porady TYLKO w trybie telefonicznym ( teleporada) od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00 – 17.30
tel. 22 344 86 00 – Przychodnia Ożarów Mazowiecki
tel. 22 344 86 50 – Filia Józefów
tel. 22 344 86 30 – lekarze specjaliści Ożarów Mazowiecki
W czasie teleporady istnieje możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego oraz e-recepty.
W wyjątkowych przypadkach, po teleporadzie, lekarz podejmuje decyzję o ewentualnej konsultacji
w przychodni.
2.
3.
4.
5.

Poradnia Fizjoterapii i Rehabilitacji działa TYLKO w trybie pilnym.
Punkt Pobrań wykonuje TYLKO 15 pobrań dziennie w odstępach 10 minutowych.
Zapotrzebowanie na leki składamy telefonicznie – 22 344 86 00 w godz. 11.00 – 17.30
Wizyty w Poradni Dzieci Zdrowych i Punkcie szczepień zostają zawieszone do odwołania.

Wiadomości
z kwarantanny:
do odwołania:
- nie wypożyczamy
- nie prowadzimy zajęć
- nie naliczamy kar, ale nie
przepadają też rezerwacje.
#bibliotekajestonline
na facebook'u, instagramie
i www. Zapraszamy
codziennie. #zostanwdomu

