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NOWA FIRMA ODBIERAJĄCA
ODPADY KOMUNALNE
OD MIESZKAŃCÓW
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
Od stycznia br. rozpoczęliśmy współpracę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej
gminy z Przedsiębiorstwem Usługowym Hetman Sp. z o.o. Początki współpracy z nową firmą, nieznającą terenu okazują się
być dość trudne. Firma popełnia błędy, wynikające najczęściej
z nieznajomości specyfiki naszej Gminy. Brak odbioru w terminie,
opóźnienia czy widok śmieciarki wyciąganej z grząskiego gruntu
nie są rzadkością. Dziękujemy Mieszkańcom za wyrozumiałość
i kierowane do nas informacje, dotyczące aktualnej współpracy
z nowym przedsiębiorcą. Są dla nas bardzo cenne i pozwalają reagować tam, gdzie zachodzi taka potrzeba.
Na bieżąco wszelkie uwagi i reklamacje przekazywane są
do firmy. Wykonawca w kontaktach z nami deklaruje podjęcie
działań, które wyeliminują przypadki nieodebrania odpadów
w terminie oraz usprawnią świadczone na rzecz Mieszkańców
usługi.
Zgłoszenia w zakresie odbioru odpadów przyjmujemy pod
numerami telefonów: 22 731 32 63, 22 731 32 64
w godzinach:
poniedziałek
08.00–16.00
wtorek
08.00–16.00
środa
10.00–18.00
czwartek
08.00–16.00
piątek
08.00–16.00
lub na adres e-mail: odpady@ozarow-mazowiecki.pl

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Okładka: Adobe stock
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Płać podatki w miejscu zamieszkania. Każdy z nas roku podatkowego czyli na dzień
może zdecydować, gdzie trafią jego podatki. Płacony 31.12.2020 roku. Nie trzeba też
przez Mieszkańców podatek dochodowy jest zwraca- składać w Urzędzie Skarbowym
ny gminie prawie w 38 procentach. W 2020 roku była to dodatkowego formularza ZAP-3.
Wystarczy w odpokwota około 46 mln zł, za co
wiedniej rubryce deklaramożna wybudować 2 nowe
Chcesz, żeby
cji PIT np. PIT 37 czy PIT 28
szkoły albo 46 placów zabaw,
gmina Ożarów Mazowiecki,
wpisać swój aktualny adres.
takich jak ten przy Parku Ołw
której
mieszkasz,
miała
więcej
pieniędzy
W przypadku, gdy
tarzewskim i wreszcie ponad
na
budowę
szkół,
obiektów
sportowych
z
podatku
dochodowego roz10 km dróg wraz z infrastruklicza
Ciebie
Twój płatnik (np.
czy
lokalnych
dróg?
turą towarzyszącą. Wpływy
pracodawca),
poinformuj go,
te mogą być o wiele większe,
że
Twoim
miejscem
zamieszkania
na
dzień
31 grudnia
jeśli wszyscy o to zadbamy i wskażemy przy rozliczeniu
minionego
roku
podatkowego
była
gmina
Ożarów
Mafaktyczne miejsce zamieszkania. To nic nas nie kosztuje,
zowiecki.
a środki, które trafią do budżetu gminy przyczynią się
Zadbajmy wspólnie o rozwój Naszej gminy.
do jej rozwoju. Będziemy mogli te pieniądze zainwesto								
wać w lokalną infrastrukturę - drogi, chodniki, place zaPaweł Kanclerz
baw, obiekty oświatowe czy oświetlenie.
		
Burmistrz
Ożarowa
Mazowieckiego
Co należy zrobić jeżeli adres Twojego zameldowania
jest inny niż zamieszkania, a chciałbyś, aby część Twojego podatku dochodowego wróciła do gminy, w której
mieszkasz. Nic trudnego!
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych nakładają na podatników obowiązek składania zeznań rocznych o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) w roku podatkowym według ustalonych wzorców, w określonych terminach i do właściwego
urzędu skarbowego. Urząd skarbowy właściwy dla Gminy
Ożarów Mazowiecki to Urząd Skarbowy Warszawa Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa.
Zgodnie z przepisami, właściwość urzędu skarbowego do którego należy złożyć roczne rozliczenie PIT wybiera się według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu
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NOWO WYBUDOWANA
KANALIZACJA ODDANA
DO UŻYTKU
Gmina Ożarów Mazowiecki od lat inwestuje w rozwój sieci kanalizacji sanitarnej, w celu poprawienia jakości życia mieszkańców, a także w trosce o czystość otaczającego nas środowiska. Tym samym realizuje wymogi
Unii Europejskiej oraz przepisy prawa polskiego w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
W 2020 roku Gmina Ożarów Mazowiecki zakończyła
realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki
- etap II”, w ramach którego zachodnia część gminy wyposażona została w nowe odcinki zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości blisko 28 km. Unijne dofinansowanie w postaci niespełna 12 milionów zł pozwoliło na wybudowanie tej infrastruktury w miejscowościach
Święcice, Płochocin Wieś, Gołaszew, Koprki czy części Ołtarzewa. Dodatkowo kompleksowej modernizacji poddano Stację Uzdatniania Wody w Święcicach, dzięki czemu
poprawie uległy parametry jakości wody oraz zwiększona została wydajność jej produkcji i zdolności magazynowania. Całkowita wartość projektu przekroczyła 23 miliony zł. Teraz przyszedł czas na osiągnięcie tzw.
efektu ekologicznego - dlatego też, niezwykle
istotne jest podłączenie posesji będących
w zasięgu nowo wybudowanej infrastruktury.
W związku z tym, przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.
zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości
poprzez przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Nieprzyłączenie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej w przypadku istnienia takiego
obowiązku stanowi wykroczenie, określone
w art. 10 ust. 2 w/w ustawy, zagrożone karą
grzywny bądź wykonaniem zastępczym przyłącza na koszt właściciela. Posiadanie zbiornika bezodpływowego nie zwalnia właścicieli
posesji z obowiązku podłączenia się do sieci
kanalizacji sanitarnej. Natomiast wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gleby
powoduje skażenie wód gruntowych i degradację środowiska naturalnego, przez co jest
niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców.
Należy podkreślić, że przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej to oprócz wygody
i dbałości o ekologię, również wymierna korzyść ekonomiczna dla użytkowników. Przy
aktualnie obowiązujących stawkach za odbiór
ścieków z gospodarstw domowych, koszty
ponoszone przez mieszkańców z tego tytułu
ulegną znaczącemu obniżeniu.
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W związku z powyższym zachęcamy do wykonania
przyłącza kanalizacyjnego na terenie Państwa nieruchomości zgodnie z procedurą podłączeniową odpowiednią
dla sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, a następnie zgłoszenia się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, celem zawarcia umowy
na odbiór ścieków.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Łukaszem Czyżem pod nr telefonu 22 731 32 11
lub adres e-mail: l.czyz@ozarow-mazowiecki.pl

Paulina Gajewska
Jednostka Realizująca Projekt

Realizacja kolejnej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki
została zakończona. W 2020 r. nowe zestawy grzewcze zostały zamontowane w 111 gospodarstwach
domowych. Od momentu powstania idei gminnego wsparcia działań mających realny wpływ na polepszenie stanu jakości powietrza (edycja 2017 r., edycja 2019 r., edycja 2020 r.) udało się wymienić
324 stare źródła ciepła na nowoczesne i ekologiczne zestawy grzewcze.
Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki jest działaniem wieloletnim, które cieszy
się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców,
dlatego 10 lutego 2021 r. (środa) od godz. 10:00 rozpocznie się kolejny nabór wniosków do realizacji w 2021 r.
Główne założenia programu:
• Program dotyczy wymiany dotychczas użytkowanego starego źródła ciepła, które w wyniku realizacji programu zostanie trwale zlikwidowane (instalacja pierwszego
źródła ciepła np. w nowo wybudowanym obiekcie nie
jest objęta wsparciem w ramach programu),
• Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rzeczowego, nie pieniężnej refundacji poniesionych przez
mieszkańca kosztów samodzielnej wymiany kotła grzewczego,
• Zakup i montaż źródeł ciepła będzie realizowany
przez gminę, za pośrednictwem wyłonionego zgodnie
z ustawą prawo zamówień publicznych Wykonawcy,
po wniesieniu przez Mieszkańca wkładu własnego oraz
dostosowaniu wewnętrznej instalacji do podłączenia nowego źródła ciepła,
• Program obejmuje wymianę źródeł ciepła na kondensacyjne kotły gazowe (jedno lub
dwu-funkcyjne), w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość instalacji kotłów
na biomasę,
• Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w budynkach wykorzystywanych
sezonowo oraz takich, w których na potrzeby prowadzenia
działalności gospodarczej wykorzystywane jest więcej niż
30% powierzchni całkowitej,
• Warunkiem uczestnictwa
w programie jest złożenie
kompletnej, poprawnie wypełnionej deklaracji oraz zakwalifikowanie wniosku na listę
podstawową naboru na 2021
rok. O wpisaniu na listę podstawową decyduje kolejność
wpływu Deklaracji do Urzędu
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim (za pośrednictwem
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WYMIANA KOTŁÓW
GRZEWCZYCH Z DOPŁATĄ
Z BUDŻETU GMINY W 2021 R.

poczty elektronicznej bądź w formie papierowej) do wyczerpania alokacji.
Dokumentacja dotycząca naboru (regulamin wraz
z drukiem deklaracji uczestnictwa) dostępne są na stronie internetowej ozarow-mazowiecki.pl w zakładce STREFA MIESZKAŃCA/WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH.
Wersja papierowa dostępna jest także w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2
po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Deklaracje przyjmowane będą od dnia 10 lutego
2021 r. od godz. 10:00 (deklaracje złożone/wysłane
przed godz. 10:00 pozostaną bez rozpatrzenia):
• w wersji elektronicznej (skan) przesłane na wskazany
w deklaracji adres e-mail: rfz@ozarow-mazowiecki.pl
LUB
• w wersji papierowej – w Urzędzie Miejskim przy ul. Kolejowej 2 w godzinach pracy tj. środy 10:00-18:00, pozostałe dni tygodnia w godz. 8:00-16:00
Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy
mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy przy
rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali w zeznaniu
podatkowym Gminę Ożarów
Mazowiecki jako miejsce zamieszkania. Rolnikom niepracującym i nieprowadzącym
działalności gospodarczej przysługuje prawo do uzyskania
wsparcia pod warunkiem, że są
zameldowani na stałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
Wszelkich informacji na temat
Programu udzielają pracownicy
Referatu Funduszy Zewnętrznych:
• kontakt telefoniczny:
22 731 32 28
(w środy 10:00-18:00,
w pozostałe dni tygodnia
w godz. 8:00-16:00),
• kontakt e-mailowy:
rfz@ozarow-mazowiecki.pl

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy
Zewnętrznych
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DBAJMY
O JAKOŚĆ POWIETRZA
Co to jest smog? Jest to pył zawieszony, mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących
się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne, metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny. Pył PM10 zawiera cząstki
o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny
PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm - najbardziej niebezpieczny, dociera on do pęcherzyków
płucnych i układu krążenia.
Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Osoby
cierpiące na choroby serca i płuc, osoby starsze i dzieci
uważa się za bardziej podatne na szkodliwe działanie
smogu. Nawet krótkoterminowe narażenie na wysokie
stężenie może nasilać objawy choroby płuc, różnych chorób o podłożu alergicznym (astma, egzema, katar sienny,
zapalenie spojówek) i chorób serca, a także zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych.
Na obszarze Mazowsza obowiązują zapisy Uchwały nr
162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, zakazuje się spalania w szczególności:

• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych
z wykorzystaniem tego węgla;
• węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu
0-3 mm;
• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie
roboczym powyżej 20%
• odpadów
Mając na względzie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni, które były wysokie oraz zagrożenie jakie niesie ze sobą smog prosimy o przestrzeganie
powyższych wytycznych oraz podstawowych zasad związanych z wykorzystaniem paliw grzewczych i stosowanie
w miarę możliwości ich najlepszej jakości, co bezpośrednio wpływa na stan powietrza, którym oddychamy.
W przypadku wątpliwości co do spalanych paliw
w Państwa sąsiedztwie zgłoszenia należy kierować do
Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, która prowadzi systematyczne kontrole w tym zakresie.
Telefony zgłoszeniowe: 22 721 26 51 lub 609 918 970.
Pamiętajmy, że to co trafia do naszego pieca istotnie
wpływa na nasze zdrowie oraz środowisko.

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYOWEO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W LUTYM 2021
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w terminie od 1 lutego 2021 do 1 marca 2021 r. ,
w pokoju 110 – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.609107109.
2. Aktualny druk wniosku jest do pobrania w pokoju 110 – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie
www.ozarow-mazowiecki.pl .
3. Na wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego.
4. Do wniosku należy załączyć faktury VAT lub ich kopie (w tym wypadku należy przedłożyć oryginały faktur VAT
do wglądu) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021.
5. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
W związku z obostrzeniami dotyczącymi COVID 19, w celu sprawdzenia poprawności złożonego wniosku oraz załączonych faktur, zwracamy się z prośbą o wcześniejszy kontakt telefoniczny, pod numer telefonu
609107109, Katarzyna Rykowska. Każda osoba przychodząca do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, powinna być wyposażona w maseczkę ochronną.
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Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 1 miejsce
w rankigu dotyczącym dopłat do transportu zbiorowego w kategorii gmin miejsko - wiejskich. W porównaniu
do innych samorządów wydajemy najwięcej na dopłaty
do transportu w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Ranking został opublikowany przez czasopismo
„Wspólnota”, jego autorem jest prof. Paweł Swianiewicz.
Zestawienie dotyczy dopłat ponoszonych w 2019 roku na
subsydiowanie transportu. Liczby nie kłamią – wskaźnik
do naszej gminy wynosi 320, 778 zł na mieszkańca.

ranking
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OŻARÓW MAZOWIECKI LIDEREM DOPŁAT
DO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

MiasteCZKa

Opublikowano: Wspólnota Nr 25/2020 https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2021/Nr_25_2020_Doplaty_do_transportu_w_2019.pdf

Dobra współpraca
z sąsiednimi gminami
Pociągi Kolei Mazowieckich do Warszawy,
ale także linia autobusowa uruchamiana
przez stołeczny ZTM (dotowana przez
gminę) oraz lokalne połączenia autobusowe
współfinansowane z sąsiednimi
jednostkami samorządowymi.
A do tego dopłaty do biletów miesięcznych
i kwartalnych. Oto przepis Ożarowa
Mazowieckiego na sukces.

G

mina Ożarów Mazowiecki postawiła na integrację publicznego
transportu zbiorowego, od kilku
lat rozbudowuje sieć połączeń komunikacyjnych w ramach jednego biletu metropolitalnego. Zwraca przy tym
uwagę na wygodne rozwiązania dla
pasażerów, czyli bliskość przystanków
autobusowych, stacji kolejowych czy
parkingów Parkuj i Jedź, a także dużo uwagi poświęca optymalizacji cen
biletów. Wprowadzanie nowych rozwiązań komunikacyjnych sprawia, że

ePaweł Kanclerz
burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Dopłacamy nawet do biletów długookresowych

Ożarów Mazowiecki jest podwarszawską gminą, wielu mieszkańców codziennie korzystając z komunikacji publicznej dojeżdża do pracy, szkoły czy na uczelnie wyższe. Staramy się
im to ułatwiać i dlatego w 2018 roku podjęliśmy decyzję
o znacznych dopłatach do biletów długookresowych, wprowadziliśmy bilet metropolitalny, uruchomiliśmy na terenie
gminy Punkt Personalizacji Kart Miejskich oraz 1 lipca 2020
roku otworzyliśmy, jako jedna z pierwszych gmin regionu,
Punkt Doładowań Biletów Metropolitalnych. Wzrastająca liczba mieszkańców korzystających z wymienionych udogodnień utwierdza nas w przekonaniu o ich słuszności.
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Autobus ZTM Warszawa kursujący przez 7 dni
w tygodniu z Ożarowa Mazowieckiego do stolicy.
Fot. UM Ożarów Maz.

z transportu publicznego na terenie
gminy korzysta coraz więcej mieszkańców, co wpływa na zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń do środowiska, ograniczenie korków i jednocześnie poprawia bezpieczeństwo. Takie
są właśnie główne założenia naszej lokalnej polityki transportowej.
„Stawiamy na współpracę w zakresie organizacji komunikacji w gminie,
nie koncentrujemy się tylko na rozmowach z lokalnym liderem transportowym, jakim jest Zarząd Transportu
Miejskiego. Kierując się potrzebami
mieszkańców podejmujemy współpracę z sąsiednimi miastami i gminami
tworząc nowe lokalne linie publicznego transportu zbiorowego, dbając

jednocześnie o środowisko” – piszą
urzędnicy.
Przykładem dobrej współpracy z sąsiednimi JST jest lokalna linia autobusowa z Ożarowa Maz. przez Duchnice do Pruszkowa, uruchamiana przez
Pruszków, kursująca w dni robocze
nawet co 30 minut, a w weekendy co
60, pozwalająca na dojazdy do pracy do firm ulokowanych w obu gminach, a uczniom do szkoły. Autobus
podjeżdża zarówno pod dworzec kolejowy w Ożarowie (na linii Warszawa–Sochaczew–Łowicz), jak w Pruszkowie (linia Warszawa–Grodzisk Mazowiecki–Skierniewice), co ułatwia
planowanie podróży z przesiadką na
pociąg. 

2019

Miasto

Województwo

Dopłaty do transportu
publicznego
(w zł per capita)

1

Ożarów Mazowiecki

mazowieckie

320,778

2

Łomianki

mazowieckie

287,916

3

Konstancin-Jeziorna

mazowieckie

275,316

4

Rzgów

łódzkie

263,243

5

Swarzędz

wielkopolskie

259,277

6

Wojkowice

śląskie

248,686

7

Kórnik

wielkopolskie

224,387

8

Sulejówek

mazowieckie

222,768

9

Czeladź

śląskie

210,844

10

Siewierz

śląskie

189,816

www.wspolnota.org.pl
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Na terenie gminy zostały zorganizowane cztery
Punkty Szczepień, w trzech lokalizacjach:
▶▶ Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim Filia w Józefowie przy ul. Lipowej 28A
▶▶ DETOKS FENIX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
▶▶ Przychodnia „BIOVENA” - dwa punkty:
»»w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej
127 oraz
»»w Józefowie przy ul. Lipowej 28A (Filia GSPZLO).
Gminny Samodzielny Zakład Lecznictwa Otwartego
wystąpił z wnioskiem do NFZ o zgodę na utworzenie
kolejnego Punktu Szczepień w Ożarowie Mazowieckim,
przy ul. Konopnickiej. Czekamy na zatwierdzenie wniosku, co jest uzależnione od ilości szczepionek dostępnych
w skali kraju i ich rozdziału na poszczególne punkty.
Od 25 stycznia szczepienia odbywają się według następującego harmonogramu:
▶▶ w poniedziałki i wtorki, wymiennie co drugi tydzień –
w Przychodni Biovena, Punkt Szczepień w Józefowie;
▶▶ w poniedziałki, wtorki i środy - w Przychodni Biovena,
Punkt Szczepień w Ożarowie Mazowieckim;
▶▶ w środy i czwartki - w Punktach Szczepień GSPZLO.
▶▶ w poniedziałki i środy - w DETOKS FENIX Sp. z o.o.
Pracownicy Rejestracji z przychodni wykonujących
szczepienia, dzwonią na bieżąco do mieszkańców z grup

TRANSPORT NA SZCZEPIENIA
PRZECIW COVID-19

8

priorytetowych objętych szczepieniami i są oni zapisywani na konkretne terminy, zgodnie z powyższym harmonogramem.

U WAG

WA Ż

A

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
PRZECIWKO COVID-19
NA TERENIE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
NE

Osoby zgłaszające się na
szczepienie, muszą zastosować
się do środków zapobiegających rozpowszechnianiu się zakażenia.
Kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 będzie dokonywał lekarz po uzupełnieniu kwestionariusza kwalifikującego. Szczepionkę po zakwalifikowaniu
pacjenta podaje pielęgniarka, a pacjent pozostaje pod
obserwacją na terenie przychodni od 15 do 30 minut
po podaniu szczepionki.
Pacjenci umówieni na szczepienia przeciwko
COVID-19, którzy z różnych względów (losowych,
zdrowotnych itp.) nie będą mogli dotrzeć w wyznaczonym dniu, proszeni są o poinformowanie Przychodni o takim fakcie PRZED terminem szczepienia
na numer telefonu: 722 365 918
Wcześniejsza informacja umożliwi zaproszenie kolejnych pacjentów z listy oczekujących na szczepienie
w zwolnionym terminie oraz umożliwi wykorzystanie
deficytowego preparatu. Inne informacje przekazywane
na ten numer telefonu nie będą rejestrowane i uwzględnione!
na szczepienie, ale nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem szczepienia.
KAŻDY, KTO KORZYSTA Z TRANSPORTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ NA SZCZEPIENIE
PRZECIW COVID-19, ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA (DRUK DO POBRANIA
NA WWW.OZAROW-MAZOWIECKI.PL LUB U KIEROWCY PODCZAS TRANSPORTU).

Dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki mających trudności z dotarciem do Punktu Szczepień, który:
▶▶ posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu
ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio
I grupę z ww. schorzeniami,
▶▶ mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia
we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego Punktu Szczepień,
od 18 stycznia br. została uruchomiona dedykowana
gminna infolinia pod nr 607 919 929, (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: w środy 10.00 – 18.00, w pozostałe
dni 8.00 – 16.00), gdzie osoby uprawnione mogą zgłaszać
potrzebę transportu oraz uzyskać niezbędne informacje
na ten temat.

Jednocześnie informujemy, że nie jest to transport sanitarny (pacjenta leżącego). W Punktach Szczepień utworzono zespoły wyjazdowe/mobilne do domu pacjenta.
Aby umówić szczepienie przez zespół mobilny, należy
skontaktować się z bezpłatną infolinią pod nr 989 lub
bezpośrednio z wybranym Punktem Szczepień zaznaczając, że jest się osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną i chce się skorzystać z tej formy szczepienia.

Zwracamy się z prośbą, aby każdy mieszkaniec, który spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do
Punktu Szczepień zadzwonił na infolinię po rejestracji

Ponadto informujemy, że Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim nie prowadzi rejestracji na szczepienia, ani nie wyznacza dni i godzin szczepień.
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https://ozarow-mazowiecki.pl/kategoria/koronawirus/szczepienia/

Informacje o Narodowym Programie Szczepień:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

Szczegółowe informacje o szczepieniach:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

Aktualne informacje o szczepieniach w gminie znajdują się na stronie

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWANIA
NA LEKI W PRZYCHODNI W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
W związku ze zgłoszeniami na szczepienia przeciwko COVID-19 Gminny Samodzielny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim zapotrzebowania na stale przyjmowane leki, przyjmuje:
- w postaci pisemnej, bezpośrednio w Rejestracji Przychodni na ulicy M. Konopnickiej 9 lub w Rejestracji Filii
w Józefowie ul. Lipowa 28A.

W ZAPOTRZEBOWANIU KONIECZNE
JEST PODANIE:
1. Danych Pacjenta (imię, nazwisko i PESEL)
2. Wykazu kończących się leków
3. Aktualnego numeru telefonu komórkowego do Pacjenta, na który przesłane zostaną kody recept przy
użyciu SMS. Podobnie mogą być przesyłane Pacjentom
e-skierowania do innych świadczeń medycznych.
Przy składaniu zapotrzebowania na stale przyjmowane leki istnieje możliwość wypisania, na
Państwa wniosek, e-recepty nawet na cały rok (np.
na 12 opakowań leku). Taką receptę można realizować
w aptece i odbierać leki w miarę zużywania kolejnych
opakowań medykamentów, nie ma konieczności jed-

norazowego wykupienia wszystkich opakowań leku
przyjmowanego stale. Kod recepty będzie ważny
przez cały czas na jaki zostanie wystawiona recepta (np.
na rok). Żeby nie tworzyć niepotrzebnie zapasów leków
oraz nie obciążać budżetu domowego, taką receptę
można realizować np. co miesiąc, przy czym jednorazowo nie można odebrać w aptece leków zaordynowanych na więcej niż na 180 dni.
- emailem - wysyłając wiadomość na adres mailowy:
recepty@gspzlo-ozarow.pl Inne sprawy niż wnioski
o wypisanie leków zgłaszane na ten adres mailowy nie
będą rozpatrywane.
- telefonicznie poprzez kontakt z:
1. Rejestracją Przychodni w Ożarowie Maz.
ul. M. Konopnickiej 9 tel. 22 344 86 00
2. Rejestracją w Filii w Józefowie ul. Lipowa 28A
tel. 22 344 86 50.
Telefoniczne zapotrzebowania na leki można składać
od poniedziałku do piątku po godzinie 11.00.
Szczegółowe informacje:

https://www.gspzlo-ozarow.pl/
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ZIMA W MIEŚCIE 2021
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W tym roku akcja „Zima w mieście 2021” trwała przez całe ferie zimowe. Udział wzięło w niej
95 uczniów z klas I-IV (12 ze szkoły podstawowej
w Duchnicach). Udział w akcji był bezpłatny. Chętni
uczestnicy korzystali z obiadów przygotowywanych
i wydawanych w stołówce szkolnej. Uczestnicy mogli
przebywać pod opieką wychowawców na terenie placówki w godz. 8:00-16:00.
Tegoroczny wypoczynek odbył się w specyficznych
okolicznościach pandemii, co obligowało pracowników
obsługi szkoły do mierzenia temperatury każdej osobie
wchodzącej na teren placówki, dezynfekcji powierzchni,
z której korzystali uczniowie.
Podczas akcji uczestnicy mogli liczyć na wiele ciekawych atrakcji. Kilkukrotnie gościliśmy Panią Monikę ze
Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, która przeprowadziła zajęcia dydaktyczne i profilaktyczne z zakresu
bezpieczeństwa.

Trzykrotnie na sali gimnastycznej odbywały się zajęcia sportowo-ruchowe: - dmuchany tor przeszkód, „Bumper Ball” (skaczące piłki), zabawa „Pacnij Kreta”.
Siedmiokrotnie gościliśmy instruktorów różnych
warsztatów, gdzie każdego dnia odbywały się inne zajęcia. Uczestnicy mogli własnoręcznie wykonać rzeźbę

SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁOCHOCINIE
Zwyczajem lat ubiegłych w Szkole Podstawowej
w Płochocinie zorganizowana została akcja„Zima w mieście”. Trochę inna niż poprzednie ponieważ w reżimie
sanitarnym i bez wyjazdów na tak lubiane wycieczki.
Nie oznacza to jednak, że uczestnicy choć przez chwilę
mogli się nudzić! Już pierwszego dnia z ogromnym zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści o zwyczajach gadów. Oglądaliśmy różne gatunki żółwi oraz węży, które
organizatorka przywiozła specjalnie dla nas. Mogliśmy
je dotykać i głaskać. Widzieliśmy jak się karmi agamę
brodatą. Najwięcej emocji wzbudził jednak wąż boa.
10
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metaloplastyczną, zrobić brelok termoplastyczny z zaprojektowanym własnoręcznie wzorem, wykonać rzeźbę z gliny czy zrobić płaskorzeźbę metodą repusowania.
Ostatniego dnia zajęcia dotyczyły konstrukcji samolotów
z papieru.
Każda grupa jednego dnia odbyła wycieczkę autokarem do „Kampinoskiego Parku Narodowego”. Przewodnikiem i opiekunem podczas zabawy i spaceru na łonie
natury był wychowawca poszczególnej grupy.
Każdy z wychowawców przygotował i przeprowadził
w swojej grupie ciekawe warsztaty plastyczno-techniczne.
Na terenie szkoły dzieci miały okazję bawić się na
matach interaktywnych, malować, kolorować, wziąć
udział w zajęciach komputerowych w szkolnej pracowni,
wspólnie zagrać w bezpieczne gry planszowe i obejrzeć
film z cyklu „Zimowe Kino Przygodowe”. Wychowawcy
w swoich grupach przeprowadzili warsztaty czytelnicze
pt. „Czytaj - Będziesz Wielki!”.
Wszystkie zajęcia przeprowadzone zostały z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Paweł Luty

Następnego dnia solidną porcję rozrywki zapewnił
nam iluzjonista. Śmiechu było co niemiara! Pan Konrad
uczył nas czarować, ale tylko niektórym ta sztuka naprawdę się udała. Przez kolejne dni bawiliśmy się z drewnem.
Wykonywaliśmy magnesy na lodówkę i breloczki. Ostatniego dnia czekało nas wyzwanie - samodzielne złożenie
i ozdobienie zegara. Wszyscy świetnie daliśmy sobie radę!
W drugim tygodniu uczestniczyliśmy w warsztatach „Ceramiczne cuda”, na których wykonaliśmy śliczne gliniane
kubki.
Warsztaty naukowe „Czary Mary Eksperymenty” dały
nam możliwość poznawania tajników wiedzy naukowej
m.in. co to jest suchy lód, sublimacja oraz samodzielnej
zabawy w doświadczenia. Wykonaliśmy bańki mydlane
oraz slajmy.
Na warsztatach balonowych wszyscy staliśmy się kreatorami postaci z balonów modelinowych. Skręcaliśmy
kwiaty, pieski, hełmy, miecze, tarcze oraz wiele innych
cudów według własnego pomysłu.
W programie ferii ważne miejsce zajmowała aktywność fizyczna. Zabawy ruchowe na hali sportowej oraz na
świeżym powietrzu były świetną atrakcją dla wszystkich
uczestników.

Mimo wielu obostrzeń udało się zapewnić dzieciom
interesujące zajęcia i wspaniałą zabawę, a co najważniejsze odbywała się ona w gronie kolegów i koleżanek, czego ostatnio naszym dzieciom bardzo brakowało.

Renata Cybulska i Agnieszka Kozłowska-Nagat

D O M K U LT U RY U Ś M I E C H - FE R I E O N L I N E
Tegoroczne ferie zimowe 2021 z Domem Kultury
„Uśmiech” z powodu kwarantanny narodowej odbywały się online.
Podczas ferii można jednak było:
• skorzystać z zajęć plastycznych i kreatywnych, wykonując z materiałów dostępnych w każdym domu „zimową
kulę” z brokatem, pojemnik z puszki ozdobiony pięknymi
motylami wykonanymi w metaloplastyce. Pamiętając zaś
o zbliżającym się święcie stworzyć piękny dekoracyjny
prezent ze zdjęciem na Dzień Babci i Dziadka oraz kartkę
z życzeniami,
• nauczyć się w trakcie warsztatów z szycia wykonać
własną poszewkę na poduszkę z aplikacją oraz plecak,
• zobaczyć jak wykonać sztuczną ranę oraz motyw oka
w trakcie warsztatów z charakteryzacji,
• uczestniczyć w warsztatach gry na ukulele dla
poczatkujących podczas
muzykowania z Panem
Waldkiem,
• rozwiązywać zagadki,
krzyżówki, memory, rebusy w trakcie domowych
warsztatów z robotyki,
• zaprojektować
swój
pokój, zrobić własny pociąg dzięki spotkaniom architektonicznym,
• wykonać domowe eksperymenty, odkrywając
czym różnią się substancje,
• poznać Polskę i jej regiony dzięki prezentacji
i omówieniu polskich stro-

jów ludowych tj. spiskich, łowickich, kszczonowskich, śląska rozbarskiego, krakowskich oraz Lachów Sądeckich,
oraz wziąć udział w konkursie plastycznym pt. „Polskie
stroje ludowe”.
Dziękujemy Katarzynie Cyniak-Górneckiej, Waldemarowi Dąbrowskiemu, Marzenie Kałużnej, Ewie Kamińskiej,
Paulinie i Mateuszowi Stępskim – DoRoboty - zajęcia edukacyjne, Małgorzacie Wojciechowskiej oraz członkom Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” za przygotowanie filmów.
Do warsztatów programu feryjnego prowadzonych
w formie on-line są nadal dostępne linki na profilu Facebook Domu Kultury Uśmiech oraz kanale YouTube.

Agnieszka Kowalska, Dom Kultury „Uśmiech”
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Nieodpłatna pomoc prawna 2021
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną
w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się
wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie za
pomocą środków porozumiewania się na odległość
(porada telefoniczna).
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej
pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Na czas obowiązywania stanu epidemii, obowiązek ten został tymczasowo zniesiony.
Pomoc prawna obejmuje:
▶▶ poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
▶▶ 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 sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
▶▶ sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na
drogę sądową;

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:
▶▶ prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
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
Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty
Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.
Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.
Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
znajduje się w lokalu Urzędu Miejskiego w Ożarowie
Mazowieckim, w budynku przy ul. Poznańskiej 165,
III p. pok. 307,05-850 Ożarów Mazowiecki
Poniedziałek: 		
Wtorek:
Środa 			
Czwartek 		
Piątek 		

od godz. 12 00 do 16 00
od godz. 12 00 do 16 00
od godz. 14 00 do 18 00
od godz. 09 00 do 13 00
od godz. 09 00 do 13 00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking z 1 miejscem
dla osób niepełnosprawnych, podjazd, winda, dostosowana toaleta)
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany
jest przez organizację pozarządową - Fundację Togatus
Pro Bono z siedzibą w Olsztynie(10-544) przy ul. Warmińskiej 7/1. Porad prawnych w tych punktach udzielają adwokaci posiadający uprawnienia doradcy obywatelskiego oraz mediatora.

ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE MIEJSKIM
W czasie pandemii koronawirusa wiele spraw Mieszkańcy mogą załatwić
telefonicznie, w ten sposób mogą się również Państwo umówić na wizytę
osobistą w urzędzie w uzasadnionych przypadkach.

Na stronie internetowej znajdą Państwo dane kontaktowe:
https://ozarow-mazowiecki.pl/kontakt-do-wydzialow/
12
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POWIATOWY URZĄD PRACY INFORMUJE

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
zaprasza
- osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej do składania wniosków o skierowanie
na szkolenie (w celu zmiany bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych)
- pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w wieku 30 lat i więcej
w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających
bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl,
u Doradcy Klienta Indywidualnego lub pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 120 i 122

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
zaprasza
- osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia do składania wniosków o skierowanie
na szkolenie (w celu zmiany bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych)
- pracodawców do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz o zorganizowanie stażu
dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl,
u Doradcy Klienta Indywidualnego lub pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 120 i 122

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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DAM PRACĘ
POSZUKUJĘ OSOBY
DO POMOCY PRZY

OPIECE NAD OSOBĄ STARSZĄ
PRACA W MACIERZYSZU.

TEL. 604 603 122

Stosownie do przepisów ustawy - Prawo o ustroju
sądów powszechnych, ogłaszamy uzupełniające wybory na ławnika sądowego do:
▶▶ Sądu Rejonowego w Pruszkowie - 1 osoba
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej
od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia
obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych
sądach oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie
w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje
społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych lub
co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne
prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy
dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się
na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek

dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą
nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą
zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone
przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy
składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
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ZOSTAŃ ŁAWNIKIEM SĄDOWYM!

Wymagane dokumenty należy złożyć najpóźniej
do dnia 11 lutego 2021 r. w Biurze Podawczym Urzędu
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie tego
terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań
formalnych, zostaną pozostawione bez dalszego biegu.
Druki dokumentów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim:
1. w Biurze Podawczym (parter),
2. w Biurze Rady Miejskiej (I p., pokój nr 108).
Druki dokumentów dostępne są również na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023”.
Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami, podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie
zostanie wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów
w terminie wyżej wskazanym, dokumentacja zostanie
zniszczona w terminie 30 dni.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
/-/ ANDRZEJ CICHAL

KONDOLENCJE
Serdeczne wyrazy współczucia

Januszowi Kędzierskiemu - radnemu Rady Miejskiej
z powodu śmierci żony
składają

Radni i Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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Józefów - takie były początki

18

- wywiad z paniami Ewą Hrynczyszyn
i Barbarą Mierzwą, autorkami książki
o historii Józefowa

Katarzyna Świeżak: „Józefów - takie były początki.”
to pisarski debiut Pań. Dlaczego zdecydowałyście się
napisać książkę historyczną, a nie powieść, kryminał
lub coś dla dzieci?
Ewa Hrynczyszyn: Nie jesteśmy literatkami.
Barbara Mierzwa: Ale jesteśmy związane z Józefowem.
E.H.: Mieszkamy tutaj. I nasze rodziny od wielu, wielu
pokoleń. Przez 16 lat mieszkałam w Warszawie i po tych
latach wiedziałam, że muszę tu wrócić. Moi synowie nie
chcą wyprowadzać się do Warszawy i do żadnego innego
miasta. Mój wnuk jest trzynastym pokoleniem, które tutaj
mieszka. Józefów i jego okolice są w mojej i Basi rodzinie
bardzo zakorzenione.
K.Ś.: Zanim powstała książka zorganizowałyście wystawę „Takie były początki”, w bibliotece w Józefowie.
E.H.: W 2019 roku, na 155 rocznicę uruchomienia cukrowni i założenia osady Józefów. Wystawę obejrzało
dużo osób, towarzyszyła jej fantastyczna atmosfera. Pomyślałyśmy: a może to wszystko przelać teraz na papier?
K.Ś.: Historia Józefowa nie istnieje bez historii cukrowni.
E.H.: Są nierozerwalnie ze sobą związane.
B.M.: Mój ojciec wciąż powtarzał jak mu było dobrze
i w Józefowie, i w cukrowni. Jak cukrownia pięknie wyglądała. Wszystko co od ojca usłyszałam spisałam dwa lata
po jego śmierci. Reszty dochodziłyśmy wspólnie z Ewą.
K.Ś.: Książkę napisały Panie dla siebie?
E.H.: Przede wszystkim dla innych. Po pierwsze dla osób
związanych z cukrownią, które już odeszły, w tym także
dla naszych przodków, a po drugie dla osób, które od niedawna tu mieszkają i nic nie wiedzą na temat historii tego
miejsca. A możemy się w tej historii cofnąć aż do czasów
starożytnych. Na tych terenach w okresie od II w. p.n.e.
do IV w. n.e. istniał
ośrodek metalurgiczny. Ślady po
nim można obejrzeć w Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.
K.Ś.: Poszukiwania materiałów
do książki były
żmudne?
B.M.: Zajmowały
czas, ale sprawiały
przyjemność.
Fajnie jest czegoś
szukać i znaleźć to,
a w końcu podzielić się tym z innymi.
Informator Ożarowski 1/112 2021

E.H.: To była duża frajda znajdowania w starych dokumentach nazwiska dziadka, ojca.
Ale na początku tych
poszukiwań wydawało nam się, że materiałów do książki mamy
niewiele i że w przyszłości nie będziemy mieć o wiele więcej. Dziś już wiemy,
że materiały są w archiwach, ale nie są np. jeszcze opracowane, a przez to i udostępniane. Zostało jeszcze kilka
zagadek do rozwiązania.
K.Ś.: Jakich?
B.M.: Na przykład skąd brano cegłę na budowę cukrowni.
E.H.: Trzeba sobie uświadomić w jakich warunkach gospodarczych i historycznych cukrownia powstawała. Nie
było wtedy asfaltowych dróg, cegły musiały zostać przywiezione na wozach konnych. A wystarczy popatrzeć na
zdjęcia, żeby zorientować się ile tysięcy cegieł tu sprowadzono. Nie wiem czy w tej chwili znalazłby się budowniczy, który postawiłby komin 52-metrowej wysokości.
K.Ś.: Cukrownia w Józefowie była wyróżniającym się,
nowoczesnym przedsiębiorstwem.
B.M.: Jako pierwsza w Królestwie Polskim funkcjonowała w oparciu o tzw. dyfuzory, czyli w nowoczesny sposób
pozyskiwała sok buraczany i cukier. Po raz pierwszy dyfuzory zastosowano na Morawach, rok wcześniej.
E.H.: Budynki cukrowni musiały być przystosowane do
takich urządzeń. I tu kolejna zagadka: kto je zaprojektował, kto dokonał odbioru technicznego, kto nauczył
pierwszych robotników posługiwania się tymi urządzeniami? Upłynęło ponad 150 lat, a budynki stoją, poza
tymi które spaliły się po wojnie. Wielka płyta chyba by nie
przetrwała.
K.Ś.: O rodzinie Janaszów, budowniczych cukrowni
i założycielach osady można powiedzieć, że byli wizjonerami.
E.H.: Żeby w okresie zaborów, pod władzą cara, rodzina
żydowska, taka jak Janaszów, coś osiągnęła, musiała naprawdę włożyć w to wielki wysiłek. I tylko wtedy mogła
uzyskać „poczesne obywatelstwo”, które dawało prawo,
np. kupowania majątków ziemiańskich. W Warszawie
Janasze mieli dużo różnych inwestycji. Do tej pory, przy
Paście, stoi dom Jakuba Janasza. W jakimś momencie
synowie Józefa, od imienia którego pochodzi nazwa Józefów, podzielili się działalnością. Jakub został w Warszawie i przejął przedsięwzięcia kupieckie. Prowadził dom
handlowy. Jego brat Adolf, który osiadł w Płochocinie,
miał zainteresowania rolnicze. Prowadził badania nad
nasionami i miał w tym, a potem jego synowie i wnukowie, duże osiągnięcia na skalę światową. Gdy nastała władza ludowa Stanisław Janasz nie wyjechał z Płochocina

B.M.: Ludzie, którzy pracowali tu przed wojną, a których
ja znałam, wszyscy dobrze wspominali to miejsce. I większość nie wyobrażała sobie życia poza nim, tak jak mój
ojciec.
E.H.: I zarządzający, i właściciel cukrowni dbali o swoich
pracowników. Pracownicy stali mieli bardzo dobry, jak
dziś powiedzielibyśmy, socjal. Dostawali mieszkania, deputaty.
B.M.: W specjalnych komórkach mogli hodować świnie.
E.H.: I trzymać krowę. A na tę krowę dostawali wysłodki.
K.Ś.: Wysłodki?
B.M.: Odpady z produkcji cukru. W osadzie był sklep, piekarnia, jatka i kasa zapomogowo-pożyczkowa. Mieszkania robotnicze, jak na tamte czasy, były przyzwoite.
E.H.: Przetrzymały ponad 150 lat.
B.M.: Miały piece, podłogi. Fabryka wszystko remontowała. Gdy komuś zarwała się podłoga lub okno wypaczyło albo trzeba było coś pomalować to wtedy pracownicy
z rodzinami przenosili się do mieszkań tzw. „rotacyjnych”,
by u nich można było zrobić remont.
Elektryczność pojawiła się dość szybko. Ale najpierw
podłączono ją w cukrowni, już w 1881 r., zaledwie dwa

lata po wynalezieniu przez Edisona żarówki.
Była ochronka, szkoła, felczer był i akuszerka. Z fabryki
pracownicy dostawali konie na ślub i na pogrzeb. Dzieci
wyjeżdżały przed wojną na kolonie. Był teatrzyk amatorski, istniał jeszcze w początku lat 50. Była straż pożarna
i klub sportowy. W niedzielę odbywały się mecze. Cały
Józefów na nie chodził. Była też orkiestra. Ćwiczyła na
balkonie budynku, w którym kiedyś stała waga buraczana, a cały Józefów słuchał.
E.H.: W jednym ze sprawozdań kampanii cukrowniczej
właściciele napisali, że muszą zapewnić swoim robotnikom dobre warunki, żeby nie przenieśli się do innej cukrowni lub gorzelni, bo w tym samym czasie zaczął już
mocno się rozwijać przemysł gorzelniczy.
B.M.: W styczniu 1947 roku cukrownia spaliła się. Na jej
miejscu powstała fabryka gliceryny, wiele osób straciło
pracę, czuło się wielką niepewność, więc niektórzy dawni
pracownicy cukrowni wyjechali do innych zakładów, np.
do Nowego Dworu koło Gdańska.
E.H.: A jeszcze Inni szukali pracy w Warszawie, jak mój
tata.
K.Ś.: Jak długo pracowałyście nad książką?
E.H.: Około półtora roku.
B.M.: Trudnego roku, bo zaczęła się pandemia. Nie mogłyśmy się spotykać. Kontaktowałyśmy się głównie e-mailowo. Przysyłałyśmy sobie to, co napisałyśmy. Korygowałyśmy i znowu odsyłałyśmy.
K.Ś.: Jak się pracowało w duecie? Jak tę wspólną pracę
dzieliłyście?
E.H.: Na początku przygotowałyśmy plan z podziałem na
rozdziały i co te rozdziały będą zawierały. A potem podzieliłyśmy się nimi.
B.M.: Ostatecznie jednak zajmowałyśmy się tymi samymi wątkami jednocześnie. Gdy jedna coś znalazła dawała
znać drugiej.
Znamy się od dziecka. Od przedszkola do matury trzymałyśmy się razem. Osiem lat siedziałyśmy w jednej ławce.
To tworzy bliskość. Możemy sobie więcej powiedzieć
także wtedy, gdy coś nam się nie podoba. Potrafimy się
zrozumieć.
K.Ś.: Coś Was zaskoczyło w historii Józefowa?
B.M.: Do niedawna mówiono: Janasze to Płochocin, bracia Przeworscy to Józefów. I my tak myślałyśmy, a okazało
się, że to od rodziny Janaszy, przede wszystkim Józefa Janasza bierze swój początek Józefów.
E.H.: Starałyśmy się udokumentować to, że Przeworscy
nie zbudowali cukrowni. Nie wiemy kiedy urodził się
Maurycy Przeworski, wieloletni dyrektor cukrowni, ale
wiemy kiedy zmarł - w 1940 roku, w Szwajcarii. Od daty
uruchomienia cukrowni w 1865 roku do chwili jego
śmierci upływa 75 lat. Musiałby budować cukrownię jako
dziecko.
Ostatnio dotarłam do informacji, że bracia Przeworscy nie
byli współwłaścicielami Fabryki Cukru i Rafinerii w Józefowie nawet w roku 1877 - nie ma ich w składzie zarządu
w sprawozdaniu z kampanii cukrowniczej 1876/77.
K.Ś.: Cały czas drążycie temat.
E.H.: Bo on wciąż w głowie siedzi.
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i do lat 50. nadal pracował nad hodowlą nasion w swoim
dawnym majątku, zamienionym na PGR, jako jego zarządca.
Żeby przygotować taką inwestycję, jaką była wówczas
cukrownia, najpierw trzeba było ją zaplanować i mieć na
to środki. W naszym przekonaniu rodzina Janaszów świadomie kupiła majątek w Płochocinie (dziś obejmujący
także teren Józefowa), po to, żeby wybudować cukrownię, ponieważ miejsce to spełniało wszystkie warunki,
aby taki zakład tutaj powstał.
K.Ś.: Jakie to były warunki?
B.M.: Ziemie dobre pod uprawę buraka cukrowego.
E.H.: Czyli zaplecze dostarczające surowca. Wokół Józefowa było wiele majątków i one wszystkie w pewnym
momencie przekonały się do tej uprawy. Musiała być także woda, czyli rzeka Utrata. I płaski teren, dzięki któremu
można było wszystko dowieźć bez problemów. Bliskość
kolei warszawsko-wiedeńskiej, która przecinała Pruszków,
a z którego w 1874 roku poprowadzono bocznicę kolejową do cukrowni w Józefowie. Bardzo ważny był również
rynek zbytu, czyli sąsiedztwo Warszawy. Oraz możliwość
pozyskania stamtąd pracowników sezonowych.
Rodzina Janaszów jest częścią książki, ale główny temat
to cukrownia.

Rozmawiała Katarzyna Świeżak
– Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
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RUSZA PRZEBUDOWA STACJI PKP OŻARÓW MAZOWIECKI
Wraz z korektą rozkładu jazdy PKP od połowy
marca 2021 roku ruszy wreszcie przebudowa stacji
PKP w naszym mieście. Obecnie trwa oczekiwanie
na pozwolenie na budowę, które według najnowszych informacji powinno być uzyskane w lutym
2021 roku.
Warto jednak zaznaczyć, że przed świętami uzyskano
pozwolenie na wykonywanie robót przygotowawczych,
które nie wymagają pozwolenia na budowę. Dlatego od
miesiąca można zaobserwować pojazdy szynowe, które
przygotowują główny front robót. Natomiast od marca 2021 zostanie wyłączony z ruchu jeden tor
i będzie następowała sukcesywna rozbiórka
peronu. Wcześniej zostanie wybudowany tymczasowy peron, który będzie umiejscowiony
od północnej strony miasta. Wiadomo, że największe prace związane z tą inwestycją, wartą prawie 100 mln złotych, spółka ZUE S.A.
z Krakowa chce wykonać w bieżącym roku, zaś
prace wykończeniowe - w 2022 roku.
Warto wspomnieć, że w obecnym momencie istotną rolę w komunikacji naszego miasta
spełnia kładka nad torami, która umożliwia nie
tylko bezpieczne dotarcie na peron, ale także
bezpieczne przejście z części północnej na południową stronę Ożarowa. Według informacji
spółki PKP PLK, która czuwa nad tą inwestycją,
wspomniana kładka dla pieszych ma być roze-

brana w jak najpóźniejszym terminie. Należy tu podkreślić, że docelowo przejście dla pieszych, które po przebudowie stacji PKP zastąpi kładkę, będzie umiejscowione
pod ziemią (tunel dla pieszych).
PKP PLK informuje, że pociągi podmiejskie podczas
realizacji przebudowy stacji PKP będą kursowały. Miejmy nadzieję, że inwestycja ta nie okaże się w znaczącym stopniu uciążliwa dla mieszkańców naszego miasta.
O postępach prac będę się starał na bieżąco Państwa informować.
dr Mariusz Latek

500 PLUS

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE W 2021 R.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w związku z rozpoczynającym się
od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym
2021/2022 rusza kolejny nabór wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego
od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już
od 1 lutego 2021 r. 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 r. także drogą
tradycyjną (papierową), czyli osobiście lub za pośrednictwem poczty.
▶▶ Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do
30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia
za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
▶▶ W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31
maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyzna20
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nego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi
nie później niż do 31 lipca 2021r.
▶▶ W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie
wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca
2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi
nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.
Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie
(po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze
zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia
wniosku.
W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca
czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie
wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem
od 1 czerwca.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i dbając
o Państwa bezpieczeństwo, zachęcamy do składania
wniosków drogą elektroniczną.

Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowie Mazowieckim

KRYMINALNA GRA MIEJSKA
KULTURA

Na ulicach w Ożarowie pojawiło się w styczniu
wielu młodych detektywów. A wszystko za sprawą
pewnej zuchwałej kradzieży, która miała miejsce
w naszej Bibliotece…
Nie mogąc w tym roku zorganizować zajęć w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, pracownicy postanowili przygotować dla najmłodszych
grę miejską, która pomimo ograniczeń narzuconych
w związku z COVID-19, pozwoliła na wyjście z domu i,
mamy nadzieję, dobrą zabawę z Biblioteką.
Napisaliśmy opowiadanie kryminalne. Jego akcja
rozgrywała się podczas zajęć bibliotecznych, w ramach
akcji „Zima w mieście”. I podczas tych zajęć z biblioteki
zginęły cenne ilustracje. Młodzi bohaterowie, Janek i Julka, wraz z dziadkiem postanowili wyruszyć na poszukiwanie utraconych ilustracji i pomóc bibliotekarzom w ich
odzyskaniu. W śledztwie pomagały im pozostawione
przez tajemniczego rabusia wskazówki. Gdzie ich doprowadziły? Wie każdy, kto uczestniczył w tej grze miejskiej.
Śmiałków nie brakowało.
Ducha detektywa zauważyliśmy nawet wśród najmłodszych Czytelników naszej Biblioteki. Podążając śla-

dami zaginionych ilustracji, młodzi detektywi mieli możliwość oderwania się od komputerów, wyjścia z domu
(czasem mimo niesprzyjającej pogody) i poznania kilku
ciekawostek z historii Ożarowa. Nikt z nas nie wątpił, że
możemy liczyć na taką pomoc, dzięki której śledztwo zakończyło się sukcesem. W ramach podziękowania, wśród
osób, które ukończyły śledztwo zostaną rozlosowane nagrody. Kto wie, może wkrótce znów będą mieli możliwość
wykazania się detektywistycznym talentem?

Anna Marsula
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

POLSKIE STROJE LUDOWE
Polski strój ludowy kojarzy się nam z barwnością,
świętami i zespołami folklorystycznymi. Stanowił on
bardzo ważny element życia wsi i zarazem znaczący
element kultury uwarunkowany wieloma czynnikami
takimi, jak: położenie geograficzne regionu, historia
regionu, tradycja i gospodarka. Czynniki te mocno
wpływały na tworzenie się wzorów i norm, w których
strój był jedną z istotnych dziedzin życia społecznego.
Obecnie pełni rolę tożsamości regionalnej i podkreśla
związek emocjonalny z regionem i jego tradycjami.
W ramach akcji ferie zimowe z Uśmiechem został zorganizowany konkurs plastyczny „POLSKIE STROJE LUDOWE”, mający na celu wzbudzenie zainteresowania wśród
dzieci i młodzieży polską kultura ludową, uwrażliwienie
młodego pokolenia na piękno polskiego folkloru, zachęcenie do twórczego przedstawienia różnorodności kulturowej Polski.
W ramach edukacyjnych zostały przygotowane 3 filmy instruktażowe o tematyce: polskie stroje ludowe.
W rolę prezenterów strojów wcielili się
członkowie Zespołu Ludowego Ożarowiacy. Filmy te zostały zamieszczone
na stronie internetowej Domu Kultury
Uśmiech.
Jury w składzie:
1. Małgorzata Wojciechowska - Przewodnicząca
2. Krzysztof Jabłoński
3. Małgorzata Wdowiak
4. Waldemar Dąbrowski
Biorąc pod uwagę kryteria takie,
jak: oryginalność, pomysłowość, dobór

środków i techniki plastycznej, kompozycja, kolorystyka, technika wykonania, samodzielność, zgodność pracy
z tematyką konkursu, przyznało następujące nagrody:
W kategorii dzieci i młodzież 8-13 lat:
I miejsce - Iga Anna Deoniziak
II miejsce - Monika Cierpiałek
III miejsce - Daria Jamroż
Wyróżnienie otrzymał Maksymilian Topolski.
W kategorii dzieci 4-7 lat :
I miejsce - Remigiusz Ostrowski, Oliwia Szczepanik, Maria
Zaskórska
II miejsce - Maja Jaroń, Ania Kępińska, Dawid Kordyla
III miejsce - Katarzyna Zemła, Zosia Wodzyńska, Andżelika Korodziejewska
Wyróżnienia otrzymali: Hanna Molenda,
Paulina Gaczyńska, Marica Pierzycka,
Antonina Woźniak, Karol Włodarczyk,
Zofia Czarnecka, Marianna Kot, Barbara
Orłowska, Leon Kot, Józefina Gawryołek, Pola Wyszyńska, Krystian Dąbrowski, Natalia Żurawska, Lila Grzybowska,
Amelia Bozik, Tomasz Jakubowski, Magdalena Piasecka, Jan Żurowski, Nela
Rębisz, Helena Napierkowska, Natalia
Popieluch, Kaja Berkowska, Kacper Łuczak, Jagoda Grochalska.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom tego konkursu!

Małgorzata Wojciechowska
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KULTURA

I RODZINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK ONLINE
„HEJ KOLĘDA KOLĘDA”
si Tomaszewskiej, Julii Błaszczak, Natalii Świątkowskiej,
Anny Lipowskiej, Zofii Niemyskiej, Jana Niemyskiego, Oliwiera Dessus, Amelii Dessus, Noelle Dessus, Franka Szmyda, Marii Szmyd, Stanisława Szmyda, Aleksandry Andrzejewskiej, Marysi Andrzejewskiej. Nagrodę publiczności
otrzymała Anna Lipowska.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Nasz I Rodziny Przegląd Kolęd i Pastorałek to wspaniałe
działanie na rzecz polskiej kultury, to wspaniali wyko-

Każdego roku spotykamy się w okresie świąt Bożego
Narodzenia na wspólnym kolędowaniu, jest to niewątpliwie jedna z piękniejszych polskich tradycji. Niestety rok
2020 jest inny, w związku z tym w Domu Kultury Uśmiech
zrodził się pomysł, aby zorganizować I Rodzinny Przegląd
Kolęd i Pastorałek on-line, dzięki któremu nadal będą popularyzowane i pielęgnowane tradycje śpiewania kolęd.
To także wielka promocja rodzinnych i indywidualnych
talentów, to okazja do przybliżenia roli jaką odgrywa
polska tradycja kolędowania w kształtowaniu integracji ludzi.
Przegląd przeznaczony był dla amatorów, jednak nasi wykonawcy udowodnili swoim występem
wysoki poziom artystyczny. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu całych rodzin wnieśli nowe znakomite
pomysły na muzyczne aranżacje utworów i ich wykonanie, czym poruszyli serca słuchaczy.
Jury oceniło nadesłane wykonania i przyznało
nagrody i wyróżnienia.
Nagrodę Grand Prix dla:
Alicji Tyniec, Zosi Tyniec, Aleksandry Szwedo-Tyniec i Pawła Tyniec
I miejsce dla :
Katarzyny Baraniewicz, Witolda Baraniewicz, Tosi Baraniewicz i Zosi Baraniewicz
II miejsce dla : Aliny Nowak
III miejsce dla: Emilki Osińskiej
Wyróżnienia przyznano dla: Antoniny Jancewicz, Natalii Dragan, Mai Hałuszczyńskiej, Wiktorii Szwarc, Mary-

Laureaci nagrody Grand Prix - rodzina Państwa Tyniec

nawcy, którzy często dają nowe życie dawnym kolędom,
to wspaniała świąteczna atmosfera, która daje wszystkim
wiele radości i ciepła. Do zobaczenia za rok na II Rodzinnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

Małgorzata Wojciechowska

AKCJA CZYTELNICZA - KSIĄŻKA NIESPODZIANKA
Szkoła Podstawowa w Duchnicach przygotowała
nowatorską akcję czytelniczą dla najmłodszych czytelników.

wania organizatorów. Wszystkie przygotowane na akcję
książki zostały szybko wypożyczone.
O tym, że biblioteczne „niespodzianki” cieszyły się dużym powodzeniem wśród czytelników, świadczą liczne
podziękowania i wiadomości od rodziców.
Oto niektóre z nich:
- Przeczytaliśmy już wspólnie z synem książki, które Panie
dla nas przygotowały. Pozycje okazały się bardzo trafione
...- Pani Katarzyna G. - mama Leonka z klasy 1.
-Wspaniała akcja, niesamowity pomysł, dziękujemy - Pani
Monika B. - mama Emilki z klasy 1.
- Super inicjatywa, bardzo dziękujemy - Pani Katarzyna G.,
mama Łukasza z klasy 1.
Beata Paplińska
Alina Brogowska

Akcja polegała na wypożyczeniu przez uczniów klas
pierwszych z biblioteki szkolnej KSIĄŻEK - NIESPODZIANEK, zapakowanych w kolorowy papier. Jaki tytuł znajduje się w opakowaniu, młody czytelnik mógł się przekonać dopiero w domu po odpakowaniu książki. Akcja
ta miała na celu popularyzację czytelnictwa oraz zachęcenie rodziców do wspólnego czytania z dzieckiem. Czytanie razem z dzieckiem nie tylko zacieśnia więź między
rodzicem, a dzieckiem, ale również wpływa znacząco
na rozwój wyobraźni dziecka, wzbogaca jego wiedzę
o świecie i jednocześnie kształtuje wrażliwość.
Zainteresowanie akcją przekroczyło wszelkie oczeki-

Od 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021
POSZUKUJEMY KANDYDATÓW
na

RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie gminy

www.ozarow-mazowiecki.pl oraz w mediach społecznościowych.
Informacje o NSP2021 na stronie https://spis.gov.pl/
22
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ZBIORY SPECJALNE W BIBLIOTECE
Z PRACY
BURMISTRZA

Zastanawiasz się jak najlepiej spędzić długie, zimowe wieczory? Koniecznie przyjdź do nas i sprawdź, co na Ciebie czeka!
Oprócz tradycyjnej książki, audiobooków i e-booków na platformie Legimi mamy bogatą ofertę filmów i gier planszowych.
Uwaga! Wkrótce będziemy dysponować dodatkowymi e-bookami, które będą dostępne w naszej e-wypożyczalni książek
elektronicznych.
W ubiegłym roku powiększyliśmy naszą kolekcję filmową aż
o 146 filmów. Znajdziecie w niej zarówno nowości kinematografii
polskiej, jak i zagranicznej. Nasze zbiory zawierają różne gatunki,
od
komedii
przez
filmy
o byc z a j owe,
kostiumowe,
animowane,
po
dramaty
i filmy historyczne.
Dodatkowo,
na rodzinne
spędzanie czasu, proponujemy 95 gier
planszowych
dla różnych grup wiekowych. Wspólnie możecie wyruszyć pociągami dookoła Europy, przemierzać pustynie, być farmerem, udać
się do escape roomu w Wenecji czy Londynie, a także poznawać
nasz region z grami o tematyce lokalnej.
Nie czekajcie! Śledźcie nasz katalog online z multimediami i planszówkami, a także pytajcie o nie na miejscu w bibliotece. Zapraszamy!

Ewa Krupa
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

OŚWIATA
▶▶ 9 grudnia - dzieci z Przedszkola Publicznego w Broniszach wzięły udział w nagraniu programu telewizyjnego z udziałem Grupy „Smerfy” dla telewizji „Dzień Dobry
TVN” pt. ”Czy odwiedzi nas w tym roku Święty Mikołaj?”
▶▶ 12 grudnia - w ramach jednego z zadań Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zaczytane przedszkole”
pięciolatki z Przedszkola Publicznego w Józefowie stworzyły kącik badawczy, w którym znajdowały się różne
przyrządy i pojemniki (menzurki, butelki i słoiki o różnej
pojemności itp.), przyrządy miernicze (linijki, miary krawieckie, termometry) oraz urządzenia (wagi, lupy). Wykonano dużo pomiarów, a na koniec dzieci ważyły różne
produkty spożywcze. Eksperymenty zakończyły się odwiecznym pytaniem „co jest cięższe - kilogram cukru czy
kilogram pierza? Zdania w tej kwestii były podzielone.
▶▶ 17 grudnia - Szkoła Podstawowa w Duchnicach
otrzymała 2 nagrody w ramach projektu „Poprawa jakości
powietrza wewnętrznego w polskich placówkach edukacyjnych”. Nagrody: urządzenie wskazujące jakość powietrza oraz czujnik do mierzenia jakości powietrza, zostały

zamontowane w sali lekcyjnej oraz w świetlicy szkolnej.
Szkolnym koordynatorem działań związanych z konkursem była świetlica szkolna.
▶▶ 21 grudnia - wychowawcy świetlicy szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Duchnicach przygotowali świąteczną
niespodziankę dla uczniów. Panie opracowały autorski
scenariusz przedstawienia, przygotowały samodzielnie
dekorację, a całe przedstawienie nagrały w formie filmu
wideo.
▶▶ 22 grudnia - w Szkole Podstawowej w Duchnicach
odbył się finał szkolnego konkursu plastycznego „Projekt
Logo Szkoły”. W konkursie brali udział zarówno uczniowie, jak i rodzice. W kategorii uczniowie I miejsce zajął
uczeń klasy 7b.
▶▶ 18 stycznia - w Przedszkolu Publicznym w Józefowie odbyła się Matematyczna Olimpiada Czterolatków.
Dzieci rozwiązywały różnorodne zadania matematyczne,
wykonywały również zadania związane z kodowaniem.
Na zakończenie olimpiady dzieci otrzymały pamiątkowe
dyplomy i nagrody książkowe.
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Z PRACY
RADY MIEJSKIEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PODPISANO UMOWY:
▶▶ z wykonawcą: Kruszywosort Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Wiktor Siadaczka
z siedzibą w Radomiu na powtórzenie robót budowlanych do umowy Nr RZP.272.8.7.2020 z dnia 17 marca
2020 r. polegających na utwardzeniu nawierzchni dróg
gminnych tłuczniem kamiennym (wartość wynagrodzenia maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty: 280.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: DF Grupa PGD Sp. z o.o. Sp. K. Oddział Ford OMC Motors z siedzibą w Warszawie na
dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego
(typu VAN) dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową brutto: 130.000,00 zł
▶▶ z wykonawcą: „TOYOTA Ja-Now-An” Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu na dostawę fabrycznie nowego samochodu (typu VAN) dla Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim za cenę ofertową brutto: 87.620,28 zł
▶▶ z wykonawcą: KOMARTRANS PRZEWÓZ OSÓB
Paweł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na powtó-

rzenie usług do umowy Nr RZP.272.29.27.2020 z dnia
17 sierpnia 2020 r. polegających na dowozie jednego
dziecka niepełnosprawnego w okresie od 04.01.2021
do 15.01.2021 r. z wyłączeniem 06.01.2021 r. (Święto
Trzech Króli) z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do
Szkoły Podstawowej Promitis, ul. Wileńska 18/47 w Warszawie w celu uczestnictwa ucznia w akcji „Zima w mieście”, za cenę ofertową brutto: 2.430,00 zł
Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
▶▶ wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew
i krzewów oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
▶▶ remont cząstkowy dróg i chodników o nawierzchni
z kostki i płyt betonowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 15 grudnia 2020 r.
▶▶ Uchwała Nr XXXIII/314/20 o zmianie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XXXIII/315/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXXIII/316/20 w sprawie określenia
stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XXXIII/317/20 w sprawie określenia
stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XXXIII/318/20 w sprawie określenia
stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.

▶▶ Uchwała Nr XXXIII/319/20 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
▶▶ Uchwała Nr XXXIII/320/20 w sprawie współdziałania z Gminami Łomianki, Stare Babice, oraz Powiatem
Warszawskim Zachodnim w zakresie organizacji transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7.
▶▶ Uchwała Nr XXXIII/321/20 w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki
przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie
dziecka – zajęcia w szkole rodzenia.
▶▶ Uchwała Nr XXXIII/322/20 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2021.

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 29 grudnia 2020 r.
▶▶ Uchwała Nr XXXIV/323/20 o zmianie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XXXIV/324/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXXIV/325/20 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
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▶▶ Uchwała Nr XXXIV/326/20 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 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).

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Żeberka z kociołka

Żeberka z grilla zna większość mięsożerców. Zachęcam do wykonania
i spróbowania żeberek z warzywami z kociołka. Najlepszy do tego jest kociołek
garnek żeliwny ustawiony lub powieszony nad ogniskiem. Jeśli nie dysponujemy
żeliwnym naczyniem i miejscem na ognisko, można zbliżony smak uzyskać
w zwykłym garnku na domowej kuchence.
Składniki:
▶▶ 1,5 kg żeberek wieprzowych,
Marynata:
▶▶ 4 ząbki czosnku,
▶▶ 2 łyżki musztardy dijon (lub łyżka musztardy sarepskiej i łyżka miodu),
▶▶ 2 łyżki chrzanu,
▶▶ 4-5 łyżek oliwy,
▶▶ sól, pieprz, liście laurowe.
Pozostałe składniki
▶▶ 5 średnich ziemniaków,
▶▶ 2 marchewki,
▶▶ pół selera korzenia i kilka łodyg naciowego,
▶▶ pietruszka,
▶▶ 3 cebule,
▶▶ kilka suszonych grzybów,
▶▶ 1 litr przecieru pomidorowego,
▶▶ kilka liści kapusty,
▶▶ sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, tymianek.
Wykonanie:
Dzień wcześniej żeberka myjemy, suszymy i kroimy na mniejsze kawałki. Czosnek przeciskamy i mieszamy ze wszystkimi składnikami marynaty do uzyskania jednolitej konsystencji. Dodajemy żeberka i dokładnie
wmcieramy marynatę w mięso. Odstawiamy do lodówki na ok dobę.
Do wypalonego i wygotowanego wcześniej kociołka wkładamy
liście kapusty. Układamy na dnie i przy ściankach naczynia. Ochroni
to zawartość przed przypaleniem. Warzywa kroimy w niezbyt drobną
kostkę. Na spód dajemy niewielką warstwę ziemniaków, następnie żeberka. Na mięso układamy grzyby i część przypraw. Wlewamy przecier
do przykrycia mięsa. Następnie wrzucamy pozostałe warzywa, resztę
przypraw i zalewamy przecierem. Jeśli trzeba uzupełniamy wodą. Od
góry również układamy liście kapusty. Ważne jest aby kociołek nie był
pełny. Powinno pozostać kilka centymetrów miejsca do wrębu. Zakręcamy lub zakrywamy kociołek i wstawiamy go w ognisko. Parzymy na niewielkim ogniu pamiętając że żeliwo mocno się nagrzewa
i w środku jest wysoka temperatura. Staramy się nie zaglądać wcześniej
niż za 1,5 godziny. Ciśnienie które powstanie w środku spowoduje że
warzywa będą twarde, nie rozpadną się natomiast mięso uzyska idealny aromat i będzie rozpływało się w ustach. 10 litrowy kociołek parzymy ok 2-3 godzin. Nakładając gotową potrawę staramy się nie zruszyć
kapusty, która jest po bokach gdyż może być przypalona.
Pamiętajmy że o żeliwo należy odpowiednio dbać. Czyścić je, smarować olejem żeby nie dopuścić do powstania korozji. Nigdy też nie
wlewamy zimnych płynów do nagrzanego kociołka.
Smacznego !!!
Niedługo wiosna i rozpocznie się sezon ogniskowo-grillowy. Zachęcam czytelników do przesyłania swoich pomysłów na potrawy, które
można przygotować na grillu, przy ognisku lub w innych survivalowych
warunkach na e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl.
Paweł Krupa
Informator Ożarowski 1/112 2021
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DLA MIESZKAŃCÓW

POMOC DLA OLI

Z OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
Ola ma 14 lat i walczy z nowotworem. Jej historię przeczytacie tutaj

https://www.siepomaga.pl/
dom-dla-oli?fbclid=IwAR2zxhjBKusc0vbQeIdr1zFWB-KmN1QuE8AO-J3Aijbb9F1mkJ2JDDa1L_g
Poza chorobą Oli rodzina ma też problemy mieszkaniowe. Wiem,
że wśród mieszkańców już organizowane są zbiórki i akcje, powstała
grupa w mediach społecznościowych

https://www.facebook.com/groups/1118621921912867/?ref=share

Wspierajmy i pomagajmy razem!

Może znajdzie się jakaś firma, która pomoże Mamie Oli, wychowującej samotnie dwie córki w remoncie domu. Wspieramy akcję
z całego serca!
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