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9 grudnia 2021 r. podczas 11. Forum Rozwoju Mazowsza, Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak odebrała od Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Pana Wiesława Raboszuka nagrodę dla zwycięzcy z Subregionu Warszawskiego Zachodniego - Gminy Ożarów Mazowiecki - za zrealizowany w latach
2016-2017 projekt pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki”.
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Gmina Ożarów Mazowiecki laureatem w Plebiscycie

Projekt swoim zakresem objął dwa obiekty:
• Szkołę Podstawową Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim,
• Pływalnię Miejską - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ożarowie Mazowieckim.
Polegał on na wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz
zastosowaniu Odnawialnych Źródeł Energii, które wpłynęły
na obniżenie ilości zużywanej energii cieplnej i mocy cieplnej
obiektów, obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną
oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
do powietrza.
Podczas tegorocznej, pierwszej edycji plebiscytu o nominacje rywalizowały ze sobą projekty
z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego 20142020 z dziewięciu subregionów
Mazowsza. O przyznaniu nominacji do Lidera Zmian 2023 decydowali internauci.
Dziękujemy za oddane głosy w Plebiscycie Lider Zmian 2023
#eFEktUE.
				
Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca burmistrza
ds. społecznych
Informator Ożarowski 1/123 2022
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Inwestycyjne plany na 2022 rok
	Nowy budżet na 2022 rok to początek kolejnych inwestycji w gminie, a także kontynuacja
tych już rozpoczętych.

Edukacja
Zakończyły się inwestycje związane z budową przedszkola modułowego przy ul. Hallera w Ożarowie Mazowieckim (rozbudowa istniejącego przedszkola) oraz
oddziałów przedszkolnych w technologii modułowej
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.
Koszt wykonania obu zadań wyniósł łącznie ok. 6,6 mln
zł. Nowo powstałe placówki zapewniają odpowiednie
warunki do rozwoju, nauki i zabawy dla prawie 200 dzieci. W skład każdego z modułów wchodzą po 4 sale dydaktyczne, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze.
Zmieniona została również infrastruktura wokół rozbudowanych obiektów. Obok przedszkola przy ul. Hallera
powstał plac zabaw, parking, nowe chodniki, zamontowano stojaki rowerowe. Przy Szkole Podstawowej Nr 1
powstały również nowe chodniki, przebudowano drogę
pożarową i miejsca postojowe oraz zamontowano stojaki
rowerowe i ławki. W obu lokalizacjach do uzupełnienia
pozostały jeszcze nasadzenia roślinne.

Drogi
Wkrótce rozpoczniemy przebudowę ważnego skrzyżowania tj. ul. Poznańskiej z ul. Floriana i ul. Strażacką
(drogi gminne). Projekt zakłada wykonanie dodatkowych
pasów ruchu, umożliwiających bezkolizyjny skręt w lewo,
zarówno od strony ul. Floriana jak i ul. Strażackiej. Dodatkowo przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna,

Baseny rekreacyjne
w Kręczkach (wizualizacje)

chodniki, zjazdy w obszarze oddziaływania skrzyżowania, zatoka autobusowa w kierunku Warszawy oraz sieć
infrastruktury towarzyszącej. Pozwoli to na zwiększenie
przepustowości skrzyżowania oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.
Kontynuowane są prace związane z rozbudową
ul. Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim i ul. Szczypy w Duchnicach. Na ul. Szczypy zakończono budowę
kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Przy
sprzyjającej pogodzie rozpoczną się roboty związane
z wykonaniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię z kostki betonowej. Natomiast na ul. Kamińskiego
prowadzone są prace związane z budową kanalizacji
deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową
sieci teleinformatycznej.

Sport i rekreacja
W ubiegłym roku rozpoczęły się prace projektowe zmierzające do utworzenia
kompleksu basenów letnich wraz z zabudową towarzyszącą na terenach rekreacyjnych
w Kręczkach. Projekt zakłada wykonanie trzech
basenów sezonowych (otwartych) o konstrukcji stelażowej. Wszystkie niecki basenowe
dostępne będą ze wspólnej drewnianej konstrukcji pomostowej. Obok basenów wykonane zostaną toalety i przebieralnie, zaplecze dla
obsługi technicznej, miejsca parkingowe oraz
pawilon gastronomiczny.

Skatepark
Baseny rekreacyjne
w Kręczkach (wizualizacje)
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Niebawem kolejny etap rozbudowy
terenów rekreacyjnych w Kręczkach, który zostanie powiększony o skatepark dla młodzie-

ży i nie tylko o powierzchni ok. 1000 m2.
Będą mogli z niego korzystać jeżdżący na
rolkach oraz deskorolkach. Skatepark zostanie połączony z pumptrackiem całość
w sposób funkcjonalny będzie mieć możliwość swobodnego przejazdu miedzy
obiektami.
Kontynuowane są również prace związane z:
• budową kanalizacji sanitarnej w Konotopie,
• wykonaniem projektu i rozbudową
Szkoły Podstawowej w Umiastowie,
• wykonaniem projektu i budową bu-
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Przedszkole ul. Hallera

dynku mieszkalnego w Umiastowie,
•
modernizacją przedszkola przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazowieckim,
•
budową świetlicy wiejskiej w Macierzyszu,
•
wykonaniem projektów rozbudowy
dróg gminnych: ul. Wolności wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzykulską, ul. Modrzejewskiej i ul. Ustronnej pomiędzy drogami
wojewódzkimi nr 718 i 701, przedłużenia
ul. Nadbrzeżnej wraz ze skrzyżowaniem
z ul. Strzykulską oraz sięgacza od ul. Partyzantów.
Uchwalony na rok 2022 budżet zakłada

Budynek modułowy przy SP nr 1

wydatki inwestycyjne na poziomie ok. 47 milionów złotych. Trwają procedury przetargowe i prace terenowe.
W kolejnych wydaniach Informatora
Ożarowskiego będziemy Państwa informować o postępach prac.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Pasowanie na przedszkolaka - Przedszkole przy ul. Hallera

Plac zabaw przy przedszkolu ul. Hallera w Ożarowie Mazowieckim

Informator Ożarowski 1/123 2022
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PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA
DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH CIEPŁA
		
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła
i spalania paliw do 1 MW ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków.

Termin na złożenie deklaracji wynosi:
▶▶ 14 dni, licząc od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła, dla budynków nowo wybudowanych, w których źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021r.,
▶▶ 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 r., dla obiektów już istniejących, jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r.

W jaki sposób można złożyć deklarację:
▶▶ w formie elektronicznej poprzez stronę internetową
https://ceeb.gov.pl/ wybierając opcję „Zaloguj się przez
Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację” (potrzebny jest profil zaufany/bankowość elektroniczna/e-dowód).
▶▶ w formie papierowej – wypełniony druk deklaracji
dotyczący budynków zlokalizowanych na terenie naszej
gminy można złożyć osobiście w biurze podawczym
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub przesłać pocztą/kurierem na ww. adres urzędu. Dane wskazane w złożonej
deklaracji zostaną przez pracownika urzędu wprowadzone do CEEB.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz
przykładowo wypełnione formularze A i B można znaleźć
na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy
do kontaktu telefonicznego z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr tel. 22 731 32 37, e-mail: a.wilczynska@ozarow-mazowiecki.pl
Za brak złożenia deklaracji lub przekroczenie terminów będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.
Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554).
Druk deklaracji można pobrać w biurze podawczym
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 lub wydrukować ze strony internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

DOFINANSOWANIE NA TERMOMODERNIZACJĘ
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
		
Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie oraz Szkoły Podstawowej nr 2
im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II ”.
Gruntowna termomodernizacja budynków SP
w Płochocinie oraz starego budynku SP nr 2 w Ożarowie
Mazowieckim, w którym obecnie funkcjonuje przedszkole, obejmuje swoim zakresem m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, modernizację instalacji wewnętrznych, wymianę oświetlenia oraz montaż Odnawialnych
Źródeł Energii. Realizacja części prac budowlanych wchodzących w zakres rzeczowy projektu została zakończona
w 2021 r., jednak wykonanie pełnego zakresu termomodernizacji planowane jest do końca 2023 r.
Wartość projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II” szacuje się na ponad 6 milionów
złotych, z dofinansowaniem w kwocie prawie 4,5 mln zł,
z czego 4 mln stanowi dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz 450 tys. zł ze środków Budżetu
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Państwa. Otrzymane dofinansowanie jest efektem decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz reakcji
Unii Europejskiej, która od lat wspiera inwestycje mające
na celu przejście na gospodarkę niskoemisyjną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. W dobie
pandemii koronawirusa wyzwanie to jeszcze bardziej
przybrało na sile. Fundusze pochodzą z tzw. inicjatywy
REACT-EU będącej odpowiedzią Europy na skutki pandemii COVID-19.
Realizacja projektu, poza polepszeniem komfortu
korzystania z obiektów dla uczniów oraz pracowników,
wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej
budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów
i pyłów do atmosfery.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

	Realizacja kolejnej edycji Programu ograniczenia
niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki została
zakończona. W 2021 r. nowe zestawy grzewcze zostały zamontowane w 106 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., edycja 2021 r.) udało się wymienić 430
starych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne zestawy grzewcze.
Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową
od 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego będzie obowiązywał zakaz używania tzw. ,,kopciuchów”,
dlatego również w tym roku zachęcamy do skorzystania
z gminnej dotacji. Gminny Program jest działaniem wieloletnim, które cieszy się dużym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców, zatem od 15 lutego 2022 r. (wtorek)
od godz. 8:00 rozpocznie się kolejny nabór wniosków do
realizacji w 2022 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
2022 rok. O wpisaniu na listę podstawową decyduje kolejność wpływu Deklaracji do Urzędu Miejskiego w Ożarowie
Mazowieckim (za pośrednictwem 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.
	Deklaracje przyjmowane będą od dnia 15 lutego
2022 r. od godz. 8:00 (deklaracje złożone/wysłane
przed godz. 8:00 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 10:0018:00, 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 10:0018:00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8:00-16:00),
• kontakt e-mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl
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WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH
Z DOPŁATĄ Z BUDŻETU GMINY W 2022 r.

Paulina Gajewska
Referat Funduszy Zewnętrznych
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Tu mieszkam, tu płacę podatek

Rozliczając PIT zgodnie z miejscem zamieszkania, masz wpływ na rozwój GMINY.
Każdy z nas może zdecydować, gdzie trafią jego podatki. Rozlicz się dla gminy Ożarów Mazowiecki. Płacony przez Mieszkańców podatek dochodowy jest zwracany gminie w ok. 38 procentach. W 2020 roku była to
kwota prawie 49 mln zł, za co można wybudować 2 nowe szkoły, 14 budynków modułowych z przeznaczeniem
na placówki oświatowe, 70 kortów tenisowych, takich jak budowany obiekt przy Szkole Podstawowej nr 2
w Ożarowie Mazowieckim i wreszcie ponad 8 km dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wpływy te mogą być o wiele większe, jeśli wszyscy o to
zadbamy i wskażemy przy rozliczeniu faktyczne miejsce zamieszkania. To nic nas nie kosztuje, a środki, które trafią do budżetu gminy przyczynią się do jej rozwoju. Będziemy mogli te
pieniądze zainwestować w lokalną infrastrukturę - drogi, chodniki, place zabaw, obiekty oświatowe czy oświetlenie.
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 w 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 roku podatkowego
czyli na dzień 31.12.2021 roku. Wystarczy w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT np. PIT 37 czy PIT 28 wpisać swój aktualny adres.
W przypadku, gdy z podatku dochodowego rozlicza
Ciebie Twój płatnik (np. pracodawca), poinformuj go, że Twoim
miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia minionego roku
podatkowego była gmina Ożarów Mazowiecki.
Zadbajmy wspólnie o rozwój Naszej gminy.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
8
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Fundusz alimentacyjny ważne informacje
Jeżeli masz zasądzone alimenty na podstawie tytułu
wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna - dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów, możesz ubiegać się o wypłacanie
alimentów z funduszu alimentacyjnego.

Fundusz alimentacyjny przysługuje:
▶▶ do ukończenia 18 roku życia;
▶▶ do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej,
jednak nie dłużej niż do ukończenia 25  roku życia;
▶▶ bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim
poszukuje osób do świadczenia usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania
klienta (na terenie całej Gminy)
Zakres czynności usług opiekuńczych
obejmuje w szczególności:
»» Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb
życiowych
»» Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej
»» Pomoc w podtrzymywaniu kondycji podopiecznego
Oczekiwania wobec kandydatów:
Mile widziane doświadczenie w zakresie pracy z osobami starszymi,
chorymi (także leżącymi), niepełnosprawnymi.

Warunek - nie przekraczasz kryterium dochodowego, które wynosi 900,00zł netto na osobę w rodzinie (na
okres zasiłkowy 2021/2022). Świadczenie wypłacane
jest miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie
więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną. Wniosek możesz złożyć on-line w systemie bankowości elektronicznej swojego banku lub bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Poznańska 165. Druki do pobrania ze
strony internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/
swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego lub na parterze budynku ul. Poznańska 165.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 722 28 73 w 210.

Informacje
dla mieszkańców

OPS INFORMUJE

Informacja z zakończenia realizacji
programu operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram
2020 Współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach
zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych
dla osób najbardziej potrzebujących od września 2021r.
do października 2021r., rozdysponował 4 340 kg żywności, wydano 119 paczek.
Pomocą były objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. u których występują np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała
choroba, wielodzietność, których dochód nie przekracza
220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Preferowane cechy osobowościowe
kandydatów:
»» Empatia
»» Komunikatywność
»» Odpowiedzialność
»» Rzetelność
»» Obowiązkowość
»» Zaangażowanie i odporność na stres
»» Uczciwość
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie /miesięczna
ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów/.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku
w godz. 8-16, tel. 22 722 26 73 wew. 207, 209, 212.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowie Mazowieckim
/-/
Elżbieta Kowalska
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Dodatek osłonowy
Z dniem 4 stycznia 2022 roku weszła w życie
Ustawa z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1).
	Informujemy, że w Gminie Ożarów Mazowiecki
obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165.

dodatek osłonowy przysługuje
• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego
dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
• osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym,
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się
z 2 do 3 osób;
• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się
z 4 do 5 osób;
• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego
się z co najmniej 6 osób
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec
kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji
emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243),
wynosi rocznie:

• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się
z 2 do 3 osób;
• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie
tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek
ten będzie przyznawany nawet w sytuacji przekroczenia
kryterium dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty
będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek:
Druki wniosków dostępne są do pobrania:
• w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165 (parter), pn. - pt. w godz. 8.0016.00
• w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie
Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (parter), pn., wt., czw., pt.
w godz. 8.00-16.00 oraz śr. 10.00-18.00
oraz do samodzielnego wydruku Wniosek w pliku pdf

Wnioski można składać:
• elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)
• w formie tradycyjnej (osobiście lub przesłane pocztą/
kurierem) w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska
165, 05-850 Ożarów Mazowiecki (parter), pn. – pt. w godz.
8.00-16.00
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może
być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub odebrana osobiście
w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Ożarowie
Mazowieckim.

Termin złożenia
wniosku:
W celu uzyskania
dodatku osłonowego
konieczne jest złożenie wniosku w terminie
do dnia 31.10.2022 r.
(wnioski złożone po tym
terminie pozostawia się
bez rozpatrzenia).
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę
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wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej
do dnia 02.12.2022 r.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://
www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

do 02.12.2022 r.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku
osłonowego od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

Informacje
dla mieszkańców

dodatku
osłonowego do dnia
31.01.2022 r. wypłata
dodatku
nastąpi w dwóch
równych ratach
w terminie do
31.03.2022 r. oraz

Bon turystyczny
przedłużony
Polski Bon Turystyczny jest ważny dodatkowe pół roku.
Można z niego skorzystać do 30 września. Na aktywację
wciąż czeka 181 tys. mazowieckich bonów.
Z najnowszych danych wynika, że w województwie
mazowieckim rodzice aktywowali ponad 478,5 tys. bonów
turystycznych. To najwięcej w Polsce. Oznacza to, że prawie 3/4 uprawnionych skorzystało już z dopłaty do usług
turystycznych lub ma zamiar niedługo z takowych skorzystać.
Bon pierwotnie był ważny do 31 marca, ale przedłużono termin o pół roku aż do 30 września. Bon nie podlega
wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.
Polski Bon Turystyczny wynosi jednorazowo 500 zł na
każde dziecko do 18. roku życia oraz jedno dodatkowe
świadczenie w formie uzupełnienia bonu w wysokości 500
zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub im-

prezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie
kraju.

Dostępna jest specjalna infolinia
Informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego
można uzyskać na specjalnej infolinii pod numerem telefonu 22 11 22 111. Dzwonić mogą zarówno osoby prywatne, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego,
jak i podmioty turystyczne zainteresowane przystąpieniem do programu. Pytania można też przesyłać mailem
na adres bon@zus.pl.

Piotr Olewiński
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa mazowieckiego

Szczepienia Przeciwko Covid-19 w Gminie Ożarów Mazowiecki
Zapraszamy do Powszechnego Punktu Szczepień Przeciwko Covid-19 w Gminnym
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim,
przy ul. Konopnickiej 9.

Zapisy na szczepienia:
▶▶ rejestracja przez portal pacjent.gov.pl całodobowo,
▶▶ osobiście w placówce,
▶▶ infolinia nr 989 całodobowo,
▶▶ infolinia gminna.
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Czy wiesz, co oznacza ten znak?
Jest bardzo ważny i warto go zapamiętać!
	Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI” jest dyskretnym sygnałem, który możemy wysłać do kogoś
kogo znamy lub całkowicie obcej nam osoby. Informuje on o tym, że jesteśmy ofiarą przemocy. Znak
,,pomóż mi’’ to wezwanie o pomoc, zrozumiałe na całym świecie. Przełamuje on barierę
językową, czy kulturową. Nie wymaga bliskiego kontaktu, może być pokazany nawet
przez okno czy w internecie. To prosty gest
ręką, który ofiara przemocy może dyskretnie
pokazać np. kurierowi, sprzedawcy w sklepie
czy też podczas rozmowy video. Gdy zobaczysz ten znak niezwłocznie zadzwoń pod nr
112 i poinformuj, że osoba w ten sposób poprosiła Cię o pomoc.

CO ZROBIĆ, GDY KTOŚ POKAŻE NAM
TEN ZNAK?
Ofiary przemocy domowej w obawie przed oprawcą
często nie informują osób postronnych o rozgrywającym
się dramacie. Z myślą o takich osobach powstał ten znak.
Jest to prosty i czytelny ruch dłoni, który może nawet uratować ludzkie życie.
Wykonanie tego znaku jest proste: Pokaż otwartą dłoń.
Złóż dłoń w pięść chowając kciuk do środka.
Wiele osób staje się ofiarami przemocy domowej,
a pandemia dodatkowo sprawiła, że nie mamy gdzie uciec.
Ofiary przemocy domowej pozostawione są często same
sobie. Nie mogą poprosić o pomoc pozostając w domu.

1. Nie powinniśmy dawać oznak, że coś jest nie tak.
Zwłaszcza gdy obserwuje nas osoba, która potencjalnie
może być sprawcą. Ofiarę mogłoby to narazić na konsekwencje.
2. Zakończ spotkanie lub rozmowę, tak jakby nic się nie stało.
3. Skontaktuj się z policją pod numerem alarmowym 112
i wyjaśnij sytuację, oraz poinformuj, że osoba ta w ten
sposób poprosiła nas o pomoc.
Źródło: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/201194,Czy-wiesz-co
-oznacza-ten-znak-Jest-bardzo-wazny-i-warto-go-zapamietac.html

NOWY SKŁAD
Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim
28 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
przyjęła nowy skład rady społecznej GSPZLO na lata 2021-2025
Rada powołana została w poniższym składzie:
1) Przewodniczący - Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego;
2) Członkowie:
a. Pani Grażyna Wojszczyk - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
b. Pani Grażyna Szymankiewicz - przedstawiciel Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim,
c. Pan Adrian Antosiewicz - przedstawiciel Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim,
d. Pan Zbigniew Szelenbaum - przedstawiciel Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
Ustawa o działalności leczniczej stanowi, że w skład rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym utworzonym przez gminę wchodzi organ wykonawczy jst. jako przewodniczący tejże rady, przedstawiciel wojewody oraz
przedstawiciele wybrani przez radę gminy w liczbie nie przekraczającej 15 osób.
Zgodnie ze Statutem Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim w skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób, w tym Burmistrz jako Przewodniczący Rady Społecznej, przedstawiciel wskazany przez Wojewodę Mazowieckiego oraz trzech przedstawicieli wskazanych przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim.
Rada społeczna to organ opiniodawczy oraz doradczy. Główne jej zadania polegają na wydawaniu opinii dotyczących m.in. kupna nowego sprzętu medycznego, zmiany działalności, powołania/odwołania kierownika. Rada opiniuje
też plany finansowe i inwestycyjne placówki.
12
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oświata
Szkoły z Gminy Ożarów Mazowiecki przystąpiły do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.2. na lata 2021-2025”. Wzbogacenie
biblioteki szkolnej w nowości czytelnicze jest również
jednym z priorytetów działalności Szkoły Podstawowej
im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach.
Wniosek złożony przez Szkołę Podstawową im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach przeszedł pomyślnie procedurę
weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym
placówka uzyskała rządowe finansowe wsparcie w ramach
Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
dotyczącego wspierania w latach 2021 – 2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie
rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Przy planowaniu listy książek, które miały powiększyć
księgozbiór biblioteki szkolnej konsultowano potrzeby i preferencje czytelnicze dzieci i młodzieży z pracownikami Biblioteki
Pedagogicznej im. KEN Filia w Błoniu oraz Biblioteki Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim. Odbyły się również konsultacje planowanych zakupów wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostały
przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod
uwagę przede wszystkim aktualny stan księgozbioru i potrzeby czytelników.
Ostatecznego wyboru książek dokonali nauczyciele
bibliotekarze biorąc pod uwagę ofertę, jaka jest aktualnie na
rynku księgarskim. Zakupione zostały nowości wydawnicze dla
dzieci z klas I-VIII. Łącznie zakupiono ponad 500 książek. Nowości zakupione do biblioteki szkolnej to atrakcyjne, pięknie wydane książki, często bestsellery, pozycje poczytnych autorów.
Niestety czas, w którym przyszło realizować wymogi
programu jest bardzo niekorzystny ze względu na pandemię
Covid-19 i obostrzenia z nią związane. Wobec powyższego nowości zakupione do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej
im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach będą prezentowane czytelnikom nie tylko przez bibliotekarzy, nauczycieli polonistów
w szkole, ale również na stronie internetowej szkoły i profilu
społecznościowym w Internecie. Wszystko po to, by uczniowie
wiedzieli, jakie nowości ma do zaoferowania biblioteka szkolna, a ciekawie doposażony księgozbiór pozwolił uczniom rozwijać zainteresowania czytelnicze.

Beata Paplińska
Zespół ds. promocji
Szkoły Podstawowej im. W. Rutkiewicz w Duchnicach
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Praktyczne Kursy Kooperacji
Na pierwszym w tym roku spotkaniu z naszą
lokalną historią, chciałbym opowiedzieć Państwu
o bardzo ciekawym i nieopisanym wcześniej temacie
szkoły Związku Stowarzyszeń Spożywczych w Ołtarzewie. Na ślad tej jakże ciekawej historii natrafiłem
w roku 2020 i powiem szczerze, że nie spodziewałem
się trafienia w taki temat. Pewnie część z państwa słyszała już coś o szkole rolniczej w Ołtarzewie, która
była usytuowana w miejscu, gdzie obecnie znajduje
się Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów. Faktycznie wszystko się zgadza, taka szkoła tam
była, ale zanim przekształciła się w szkołę o profilu
rolniczym, była nakierunkowana na coś zupełnie
innego. „Praktyczne Kursy Kooperacji w Ołtarzewie

Zdjęcie-pocztówka jako pamiątka złożonej ofiary na budowę
seminarium. Na tej fotografii możemy jeszcze zobaczyć jedno
skrzydło budynku dawnej szkoły.

kim jest brak odpowiednio wykształconej kadry. Głosił, iż wiedza handlowa musi iść w parze ze znajomością gospodarki spółdzielczej. Takich pracowników
próżno szukać w handlu prywatnym, trzeba wyszkolić ich od podstaw. Takie były pierwsze spostrzeżenia
i założenia władz związku z roku 1910. W roku 1913,
na kolejnym zjeździe Związku Stowarzyszeń Spożywczych, omawiane trudności finansowe zostały
zażegnane dzięki dofinansowaniu Pani Eugenii KierZdjęcie budynku szkoły w Ołtarzewie (niestety nie ma informacji kiedy bedziowej. Przekazane środki w wysokości 50 tysięcy
zostało zrobione).
Rubli zostały przeznaczone na fundusz, który miał popod Warszawą” - taki slogan reklamowy można było zo- kryć kupno działki, budowę i wyposażenie gmachu nowej
baczyć czytając prasę codzienną w drugiej dekadzie XX szkoły z internatem. „Praktyczne Kursy Kooperacji im. Stawieku. Pierwszą wzmianką w temacie nowej szkoły, którą nisława Kierbedzia”, taką przyjęto nazwę dla nowo utwoudało się odnaleźć był krótki opis z roku 1913, kiedy to rzonego kierunku w szkolnictwie zawodowym. (Trzeba
na zjeździe Związku Stowarzyszeń Spożywczych, jeden dodać, iż miała to być pierwsza taka szkoła w Królestwie
z dyrektorów Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych Pan
Stanisław Wojciechowski
przekazał zebranym wiadomość o tym, iż Pani
Eugenia
Kierbedziowa
przekazała darowiznę na
cel zorganizowania praktycznych kursów koopeReklama Ołtarzewskich kursów zamieszczona w prasie z roku 1917.
racji. (Eugenia Kierbedź, córka słynnego budowniczego
mostów Stanisława Kierbedzia, wielka filantropka i me- Polskim). Budynek nowej szkoły miał być gotowy w lipcenas sztuki, chętnie włączała się w różne akcje pomocy. cu 1914 roku. Pierwsze kursy dla zarządzających i rachmiZ pieniędzy zapisanych przez męża na cele społeczne, strzów stowarzyszeń spożywców miały ruszyć na jesieni
w 1914 roku opłacała budowę gmachu Biblioteki Publicz- tego roku. Niestety wybuch I wojny światowej pokrzyżonej na ulicy Koszykowej w Warszawie. Również Szkoła wał te plany i tak długo już wyczekiwane, i bardzo bliskie
Sztuk Pięknych na Wybrzeżu Kościuszkowskim oraz bu- uruchomienie kursów przesunęło się w czasie o kolejne
dowa jednego pawilonu szpitala dla umysłowo chorych trzy lata. Zamiast kursantów, pojawili się żołnierze. Nowy
w Drewnicy, powstały dzięki jej ofiarności. Za swoje za- budynek szkoły zajęty został przez wojska rosyjskie, późsługi dla stolicy, w 1923 roku otrzymała Krzyż Kawalerski niej po przesunięciu linii frontu przez niemieckie. Niestety
Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 1929 otrzymała tytuł w wyniku przebywania żołnierzy oraz ostrzału artyleryjHonorowego Obywatela Warszawy).
skiego, budynek uległ znacznemu zniszczeniu. Po opuszSam pomysł zorganizowania kursów spółdzielczych czeniu go przez okupantów pilnie potrzebował remontu,
narodził się kilka lat wcześniej. Już na drugim zjeździe który dopiero doprowadzi go do stanu używalności. Dzięki
Związku Stowarzyszeń Spożywców w Warszawie w roku dużemu zaangażowaniu władz związku zadanie to zostało
1910, Pan Stanisław Wojciechowski nakreślił problem ja- wykonane. We wrześniu 1917 roku ruszył pierwszy kurs.
14

Informator Ożarowski 1/123 2022

historia

Uroczystość otwarcia szkoły zgromadziła
niemałą rzeszę zainteresowanych. Przybyłych
gości powitali uczniowie szkoły z dyrektorem
Franciszkiem Dąbrowskim. Jak donosiła prasa,
na otwarciu pojawiła się duża grupa okolicznych
mieszkańców. Sama uroczystość rozpoczęła się
od poświęcenia budynku szkoły przez znanego
w kraju działacza z Liskowa, ks. Blizińskiego.  Następnie zgromadzonych gości przywitał w imieniu Związku Stowarzyszeń Spożywczych, prezes
Rady Nadzorczej Pan Stanisław Karpiński. Po wygłoszeniu mowy powitalnej głos zabrał dyrektor
Pan Romuald Mielczarski, opowiedział o historii
powstawania szkoły i określił cele jakie szkoła powinna
osiągnąć. Następnie dyrektor Franciszek Dąbrowski opowiedział o uczniach i opisał rozkład zajęć. Na zakończenie
uroczystości, wszyscy zaproszeni goście zwiedzili gmach
nowo otwartej szkoły. Jak donosiła prasa, cały gmach
szkoły wywarł na zwiedzających duże wrażenie. Czystość
wszędzie wzorowa, pomieszczenia dobrze doświetlone,
wprost toną w potokach światła. Na ścianach zawieszone
portrety Mickiewicza, Kościuszki, Staszica. Oprócz szkoły
z internatem, całości dopełniał sklep spożywczy, gdzie
kursanci mieli odbywać praktyki. W dniu otwarcia szkoły
było 47 uczniów, przy czym na pierwszy kurs zgłosiło się
stu kandydatów. Niestety na uroczystości otwarcia, poprzez zawirowania wojenne zabrakło dwóch osób, które
swą pracą i ofiarnością przyczyniły się do uruchomienia
kursów spółdzielczych w Ołtarzewie, to jest Pani Eugenia
Kierbedź i Pan Stanisław Wojciechowski.
W dwóch semestrach roku 1917 i 1918, kursy ukończyło osiemdziesięciu słuchaczy. Była to przysłowiowa
kropla w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o wykwalifikowany
personel związany z handlem. W tamtym okresie w kraju funkcjonowało około dwóch tysięcy stowarzyszeń,
w których istniała wielka potrzeba zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników. Braki te miały być motorem
napędowym w dalszym prowadzeniu kursów w Ołtarzewie. Zatwierdzono nawet budżet kursów na rok 1918/19,
w wysokości 40 tyś marek. Niestety dyrekcja związku

Reklama Ołtarzewskich kursów zamieszczona w prasie z roku 1917.

ogłosiła, że w nadchodzącym 1919 roku, wobec braku
chętnych kursów w Ołtarzewie nie uruchomi.
Czy był to koniec Ołtarzewskich kursów kooperacji?
Jest to wielce prawdopodobne, ponieważ w późniejszych
doniesieniach prasowych brak jest jakiejkolwiek wzmianek o kursach. Co jeszcze za tym przemawia, to relacja
ze zjazdu Związku Stowarzyszeń Spożywców z roku 1920
zamieszczona w Kurjerze Polskim. Wśród zatwierdzonych
uchwał tego zjazdu, jest polecenie dyrekcji związku, aby
kursy przygotowawcze dla pracowników Spółdzielczych
Organizacji Spożywców, prowadziła Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie lub Instytut Spółdzielczy w Krakowie.
Wielkie nadzieje pokładane w nowych kursach, niestety
nie zostały spełnione. Jednak historia samej szkoły, nie
zakończyła się w momencie podjęcia decyzji braku kontynuacji kursów kooperacji. W doniesieniach prasowych
z tego okresu, możemy przeczytać o uruchomieniu nowych kursów w Ołtarzewie, tym razem rolniczych. Ten
temat jest jeszcze badany, pewne jest to że w 1927 roku
budynek po dawnej szkole zakupili księża Pallotyni i tak
zaczęła się nowa historia tego miejsca. Jeżeli macie Państwo jakieś pamiątki związane z kursami kooperacji i kursami rolniczymi, to bardzo proszę o kontakt przez e-mail:
oph.kontakt@gmail.com.
Marcin Soduł
Ożarowski Portal Historyczny

DAM PRACĘ

Informator Ożarowski 1/123 2022

15

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości jednorodzinnych z terenu gminy
Ożarów Mazowiecki obowiązujący od 3 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

TERMINY ODBIORU

www.ozarow-mazowiecki.esog.pl; e-mail: odpady@ozarow-mazowiecki.pl; tel.: 22 731 32 63, 22 731 32 64

14, 28

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

1, 13*, 29

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

Duchnice: Architektów, Asnyka, Baczyńskiego, Boczna, Broniewskiego, Brzegowa, Ceramiczna, Duchnicka, Gałczyńskiego, Geodetów, Informatyków, Kamienna,
Kochanowskiego, Korczaka, Kryształowa, Księgowych, Lustrzana, Modrzejewskiej, Nadziei, Ogrodników, Orzeszkowej, Ożarowska, Poetów, Pomarańczy, Prawników,
Rozłogi, Szczypy, Tuwima, Ustronna, Żytnia
Ołtarzew: Brzegowa, Ceramiczna, Deyny, Domaniewska, Duchnicka, Gołaszewska, Miła, Nizinna, Poznańska, Stanka, Stokrotki, Towarowa, Umiastowska, Wspólna
Ożarów Mazowiecki: Duchnicka, Umiastowska
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
3,17, 31

1, 15

1, 15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

Koprki: Rataja; Macierzysz: Mazowiecka, Ogrodowa, Podgrodzie, Poznańska, Sezamkowa, Sławęcińska, Sochaczewska, Szeligowska, Szkolna, Witkowskiej, Wojska
Polskiego; Michałówek: Górna, Michałowska, Poznańska, Rataja; Myszczyn: Graniczna, Jasna, Jesienna, Krótka, Letnia, Majowa, Nowowiejska, Wolska, Zaborowska
Orły: Dolna, Hipoteczna, Łaźniewska, Zaborowska; Pilaszków: Dolna, Marszewskiego, Nowowiejska, Piękna, Szczęśliwa, Wesoła
Pogroszew: Cichy Zakątek, Deszczowa, Górna, Kolorowa, Kresowa, Nowowiejska, Polowa, Promienna, Pruszkowska, Rataja; Rumiankowa, Skrajna
Święcice: Łaźniewska, Michałowska; Wolskie: Agrestowa, Górna, Jagodowa, Malinowa, Michałowska, Poziomkowa, Wolska
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
4, 18

9, 23

9, 23

6, 20

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, 28

Ożarów Mazowiecki: Aksamitna, Baśniowa, Diamentowa, Dobra, Floriana, Goździkowa, Jutrzenki, Krzywa, Legendy, Mała, Ożarowska, Partyzantów, Polna, Perłowa,
Rubinowa, Rumiana, Rajska, Wiejska, Zamkowa
Święcice: Kopytowska, Krokusowa, Księżycowa, Poznańska, Piaskowa, Pozytywki, Rzeczna, Słoneczna, Warszawska, Wiosenna, Zaborowska, Źródlana
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
12, 26

10, 24

10, 24

7, 21

5, 19

2, 18*, 30

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17

1, 15, 29

Płochocin od strony ul. Poznańskiej: 1 Maja, Akacjowa, Chopina, Dworcowa, Gołaszewska, Józefowska, Kolejowa, Leśna, Łąkowa, Michałowska, Oliwkowa, Parkowa,
Płochocińska, Poznańska, Rynkowa, Słowackiego, Stołeczna, Szafirowa, Szeroka, Święcicka, Walentynowicz, Warszawska, Wiśniowa, Zakątek, Żurawia
Święcice: Stołeczna
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
13, 27

11, 25

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17

1, 15, 29

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

Domaniewek Pierwszy: Południowa; Gołaszew: Długa, Domaniewska, Gołaszewska, Południowa, Rzeźbiarska, Wspólna; Koprki: Jaśminowa, Nizinna, Poznańska;
Północna; Ołtarzew: Południowa; Ożarów Mazowiecki: 3 Maja, Cicha, Forsycji, Kapucka, Kolejowa, Konopnickiej, Konotopska, Kubusia Puchatka, Majewskiego,
Muzyczna, Nieznana, Niska, Pallotyńska, Spacerowa, Spokojna, Strażacka, Widok, Wrzosowa; Piotrkówek Duży: Świerkowa; Piotrkówek Mały: Pogodna, Strzykulska;
Szeligi: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Cichy Ogród, Cyprysowa, Czeremchy, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa Droga, Klonowa, Sosnowa, Szeligowska, Wierzbowa,
Witkowskiej; Wieruchów: Czernego Bzu, Jarzębinowa, Sochaczewska, Świerkowa, Wieruchowska
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
14, 28

*termin zamienny za odbiór odpadów przypadający na dzień świąteczny
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7, 21

8, 22

2, 16

3, 17

4, 18

7, 21

8, 22

2, 16, 30

3, 17, 31

4, 18

4, 16*

5, 19, 30*

13, 27

14, 28

1, 15, 29

2, 16, 30

17, 31

11, 25

12, 26

13, 27
*termin zamienny za odbiór odpadów przypadający na dzień świąteczny

7, 21

13, 27

14, 28

8, 22

9, 23

10, 24

11, 25

12, 26

6, 20

7, 21

8, 22

8, 22

9, 23

3, 17, 31

4, 18

5, 19

5, 19

6, 20

14, 28

1, 15, 29

2, 16, 30

3, 17, 31

4, 18, 29*

12, 26

13, 27

14, 28

14, 28

15, 29

9, 23

10, 24

9*, 25

12, 23*

13, 27

7, 21

8, 22

9, 23

Józefów: Fabryczna, Hetmańska, Kasztanowa, Leśna, Lipowa, Rokicka, Włościańska
Kaputy: Willowa Aleja, Zaciszna, Żyzna
Kręczki: Azalii, Begonii, Cedrowa, Chabrowa, Draceny, Dziewanny, Koniczyny, Leszczynowa, Liliowa, Lucerny, Łubinowa, Macierzanki, Magnolii, Niezapominajki,
Platanowa, Pokrzywy, Polnych Maków, Sasanki, Sochaczewska, Storczykowa, Willowa Aleja, Tatarak, Tulipanowa, Zaciszna, Żyzna
Płochocin: Antyczna, Długa, Handlowa, Hetmańska, Lipowa, Łokietka, Mazowiecka, Mostowa, Ogrodowa, Partyzantów, Przemysłowa, Urocza, Szeroka (część od ul.
Lipowej), Włościańska, Zabytkowa, Zaścianek, Zwierzyniecka
Wolica: Aleja Róż, Czesława Niemena, Dębowa, Fabryczna, Jesionowa, Karłowicza, Lipowa, Ogródkowa, Olchowa, Radosna, Rokicka, Strumykowa, Za Lipami
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

8*, 20

Duchnice: Aleksandry, Imbirowa, Witosa, Zielna
Ożarów Mazowiecki: 11 Listopada, Dobrogórska, Graniczna, Konwaliowa, Kopernika, Kusocińskiego, Mickiewicza, Parkietowa, Prusa, Przejazdowa, Witosa, Wiśniowa,
Zielna, Żeromskiego
Strzykuły: Bursztynowa, Dereniowa, Głogowa, Kusocińskiego, Orzechowa, Pistacjowa, Poniatowskiego, Seledynowa, Sochaczewska, Srebrzysta Aleja, Strzykulska,
Szmaragdowa, Turkusowa, Wieruchowska, Zielona
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

5, 19

Ożarów Mazowiecki: Chełmońskiego, Daleka, Dąbrowskiego, Dmowskiego, Kossaka, Księstwa Warszawskiego, Korfantego, Malczewskiego, Matejki, Nadbrzeżna,
Poniatowskiego, Promyka, Prosta, Pułaskiego, Robotnicza, Sikorskiego, Słoneczny Poranek, Strzykulska, Szkolna, Wolności, Wybickiego, Wyspiańskiego, Zachodzącego
Słońca, Zgody
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

11, 25

Bronisze: Cisowa, Czereśniowa, Kręta, Kwiatowa, Logistyczna, Morelowa, Nowa, Piastowska, Poznańska, Przyparkowa, Świerkowa
Jawczyce: Bocznicowa, Gołąbkowska, Ogrodowa, Piastowska, Piwna, Poznańska, Przyparkowa, Rajdowa, Sadowa, Wąska, Wojska Polskiego, Wspólna Droga
Konotopa: Fiołkowa, Inwestycyjna, Leszowa, Magazynowa, Mokra, Piastowska, Piwna, Przyjaźni, Rajdowa, Różana, Topolowa, Uskok, Zakręt, Zatorze, Żytnia
Mory: Biedronki, Krańcowa, Królowej Marysieńki, Miła, Niecała, Poznańska, Wojska Polskiego, Wspólna Droga
Ożarów Mazowiecki: Kręta, Mokra, Zatorze
Umiastów: Dworkowa, Lawendowa, Lazurowa, Leszczynowa, Nowowiejska, Szyszkowa, Okrężna, Umiastowska, Zbożowa
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

10, 24

Kaputy: Jodłowa, Kapucka, Migdałowa, Poniatowskiego, Rolna, Sochaczewska, Sympatyczna, Tęczowa, Umiastowska, Wygodna
Ożarów Mazowiecki: 1 Maja, Hallera, Kierbedzia, Kilińskiego, Kościuszki, Lipowa, Mazowiecka, Parkowa, Poznańska, Przytulna, Reymonta, Rolna, Sienkiewicza,
Sowińskiego, Zamoyskiego
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

TERMINY ODBIORU
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System gospodarowania odpadami komunalnymi
Niezbędnik mieszkańca

piątek 9:00 – 19:00
sobota 9:00 – 15:00

wtorek – piątek 11:00 – 19:00
sobota 8:00 – 16:00

- opony - do 4 szt., tylko od samochodów osobowych
- sprzęt AGD i RTV
- popiół z palenisk domowych

Odbiór odbędzie się wyłącznie z posesji, których właściciele w terminie do 31 marca (czwartek) zgłoszą
zapotrzebowanie odbioru telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, wraz
z podaniem konkretnego typu odpadu – gabaryty, opony, sprzęt AGD i RTV czy popiół.

Nie będą odbierane: zmieszane odpady komunalne, papa, eternit, odpady zielone oraz
poremontowe i pobudowlane.

5, 6 kwietnia - gabaryty - meble, materace, dywany, sztuczne choinki,
rowery, lampy, lustra, drzwi - do 5 szt.

4 kwietnia

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Warunkiem przyjęcia odpadów komunalnych w GPZOP jest okazanie
poświadczenia, wydanego bezterminowo i jednorazowo przez Urząd
Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (pok. 112),
potwierdzającego złożenie przez mieszkańca deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami. Poświadczenie można uzyskać
również drogą elektroniczną.

Do GPZOP można oddać bezpłatnie wszystkie rodzaje odpadów
komunalnych z wyjątkiem odpadów komunalnych zmieszanych, wyrobów
zawierających papę, azbest, szyb i części samochodowych oraz odpadów
wskazujących na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

Odpady muszą być udostępnione od godz. 6:00.
Reklamacje: Każdy przypadek nienależycie wykonanej usługi lub braku jej wykonania w określonym harmonogramem terminie należy zgłosić w terminie 2 dni od daty zdarzenia
telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego. Po zgłoszeniu reklamacji, odpady w dalszym ciągu muszą być udostępnione.

brązowe – odpady bio – w liczbie 1:1 ale maksymalnie 10 sztuk;
w przypadku większej ilości odpadów bio, należy je wystawić we własnych
workach, z wyłączeniem worków przeznaczonych do segregacji.

zielone – szkło – w liczbie 1:1 za każdy wystawiony worek;

niebieskie – papier – w liczbie 1:1 za każdy wystawiony worek;

żółte – metale i tworzywa sztuczne - w liczbie 1:1 za każdy
wystawiony worek;

Mieszkańcy w terminach odbioru odpadów otrzymują worki przeznaczone
na poszczególne rodzaje odpadów:

Worki na odpady segregwane

wtorek – piątek 9:00 – 17:00
sobota 8:00 – 16:00

Czynny w okresie
listopad – luty:

czynny raz w miesiącu
w piątek i sobotę
wg ustalonego harmonogramu

Terminy otwarcia:
styczeń – 14, 15
luty – 11, 12
marzec – 11, 12
kwiecień – 8, 9
maj – 13, 14
czerwiec – 10, 11
lipiec – 8, 9
sierpień – 12,13
wrzesień – 9,10
październik – 14, 15
listopad – 18, 19
grudzień – 9, 10

Gminne Punkty Zbierania Odpadów Problemowych (GPZOP)

Wolica, ul. Leśna 1

Czynny w okresie
marzec – październik:

Umiastów,
ul. Umiastowska 41E

Pojemniki oraz worki w dniu odbioru odpadów należy wystawić przed posesję lub udostępnić w otwartej altance od godz. 6:00.
We wszystkich terminach wskazanych w harmonogramie odbierane są odpady zmieszane, metale i tworzywa sztuczne (worki żółte) oraz odpady bio (worki brązowe)
z zastrzeżeniem, że w miesiącach grudzień, styczeń, luty i marzec odbiór odpadów bio ma miejsce raz w miesiącu, w ostatnim terminie wynikającym z harmonogramu.
Terminy odbioru papieru oznaczono kolorem niebieskim, zaś terminy odbioru szkła – zielonym.

Informator Ożarowski 1/123 2022

Co słychać w Strasnej Zabie
kultura

W czerwcu 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę
z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Dzięki uczestnictwu w projekcie My Digital Life, którego partnerami są Microsoft oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie otrzymało
laptopa oraz aparat fotograficzny lustrzankę. W najbliższych dniach, również w ramach tego projektu, odbędzie
się szkolenie z zakresu nagrywania i obróbki filmów, zdjęć
i innych materiałów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość współpracy, ponieważ sprzęt jest bardzo przydatny w naszych działaniach edukacyjnych i artystycznych.
Możliwość uczestnictwa w szkoleniach pozwoli nam i naszym wolontariuszom na poszerzenie wiedzy .
Współpraca z innymi organizacjami dodaje nam chęci
do pracy. Po wakacyjnej przerwie, Stowarzyszenie Strasna Zaba wkroczyło do pracy bardzo intensywnie! We
wrześniu rozpoczęliśmy zajęcia Plastyczne, zajęcia w Pracowni Wokalnej oraz Grupy Tanecznej. Wraz z wolontariatem Szkoły Podstawowej w Płochocinie przygotowaliśmy serię działań w ramach zbiórki charytatywnej na
rzecz pana Jacka, związanego ze Szkołą w Płochocinie.
Wspólnie ze Szkolnym Wolontariatem zorganizowaliśmy Bieg Charytatywny w piżamach, a także Cukiernię
Strasnej Zaby, w działalność której zaangażowali się wolontariusze, nauczyciele i sympatycy Stowarzyszenia.
1 października w gościnnych progach Hotelu Lamberton w Ołtarzewie odbył się Koncert Charytatywny
dla Jacka, który rozpoczęliśmy dawką wspaniałej muzyki. Zaśpiewały wokalistki z Pracowni Wokalnej pod
kierunkiem pani Kariny Kowalczyk, a także zadebiutowała nowo powstała Grupa Taneczna pod przewodnictwem pana Macieja Dobaka. Już następnego dnia,
grupa wokalna zaśpiewała na Pikniku Charytatywnym
Motoserce w Sochaczewie, na zaproszenie Organizato-

rów. W październiku rozpoczęły
się również zajęcia z rękodzieła,
które cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem
podczas
warsztatów Artystyczne Lato
6, stąd na prośbę uczestników,
utworzyliśmy zajęcia cykliczne.
Uczestniczki wykonały już swoje pierwsze czapki, szaliki, a także maseczki!
Listopad to czas intensywnej pracy - Pracownia Wokalna
nagrała i opublikowała Koncert
„Wieczornica dla Niepodległej”
z okazji rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Rozpoczęły się również przygotowania zarówno wokalistów,
jak i grupy tanecznej, do Koncertu Noworocznego. Wstępem
do świątecznego repertuaru
było zaproszenie do nagrania
piosenki promującej książkę
„Ulica Siedmiu Mikołajów”, wydaną przez wydawnictwo Sto Stron, trzech małych artystek z naszej Pracowni Wokalnej.   Antonina Jancewicz,
Natalia Sobiecka i Oliwia Kikiela nagrały piosenkę promującą książkę. Piosenkę w ich wykonaniu można było usłyszeć w programie telewizyjnym „Pytanie na śniadanie”,
w ramach promocji książki.
Grudzień upłynął nam pod hasłem kolęd, pastorałek
oraz piosenek świątecznych. Braliśmy udział w koncercie
podczas Kiermaszu świątecznego w Wierzbowym Ranczu. Grupa zaśpiewała piosenki, kolędy i pastorałki. Po
raz pierwszy w tym roku Stowarzyszenie zorganizowało
Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych dla wszystkich chętnych powyżej 3 roku życia zamieszkałych i uczących się na terenie naszej Gminy.
6 stycznia 2022 r. po raz kolejny w Hotelu Lamberton
zorganizowaliśmy koncert noworoczny.

Małgorzata Kowalczyk
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Koncerty Noworoczne wpisały się już
w tradycję Ożarowa Mazowieckiego. 6 stycznia
mieszkańcy naszej Gminy po raz kolejny
mogli uczestniczyć w wyjątkowym Koncercie
z Gwiazdami. Repertuar „Viva Wiedeń-Viva
Hollywood” przeniósł wszystkich w krainę
operetki, muzyki filmowej i musicalu
W przepięknych wnętrzach Hotelu Mazurkas,
6 stycznia, na zaproszenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – Pawła Kanclerza, Starosty Powiatu
Warszawskiego Zachodniego - Jana Żychlińskiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej - Andrzeja Cichala, Prezesa Grupy Mazurkas - Andrzeja Bartkowskiego oraz Dyrektora Domu Kultury „Uśmiech” - Krzysztofa Jabłońskiego, odbył się wyczekiwany przez
mieszkańców Koncert Noworoczny.
Program muzyczny, przygotowany dla mieszkańców Gminy wypełniony był radosnymi, pełnymi
werwy, ale także skłaniającymi do refleksji kompozycjami Straussa, Lehara i innych współczesnych
kompozytorów.
Podczas koncertu zgormadzona w sali publiczność mogła usłyszeć m.in. „Arię Giudity”, „Arię Adeli” z operetki „Zemsta Nietoperza”, „Bond - Skyfall”,
„Marsz Rebelii” - „Gwiezdne Wojny” i wiele innych
melodii cieszących się niesłabnącą popularnością
i upodobaniem publiczności.
Koncerty pod dyrekcją wirtuoza klarnetu, kompozytora i dyrygenta Woyciecha Mrozka, to zawsze
crème de la crème. Tak było i tym razem. Artysta
słynie bowiem z nieposkromionej wyobraźni, dodatkowo wciąż poszerza zakres swej twórczej aktywności. Z właściwą sobie dynamiką wykracza poza
schematy dzielące muzykę na popularną i elitarną.
Program ten nie tylko potwierdził w pełni wysoki kunszt wszystkich współpracujących artystów,
ale był też dowodem ich niezwykłej plastyczności.
Nie zabrakło także muzycznych niespodzianek
i sporej dawki dobrego humoru.
Podsumowaniem tego wydarzenia niech będą
słowa Uczestników:
- „To był niepowtarzalny i wyjątkowy koncert. Dziękujemy Władzom i Organizatorom za to, że mogliśmy tu być…”
Czy trzeba więcej?  To chyba najlepszy sposób,
aby rozpocząć nowy rok…
Małgorzata Wdowiak
Foto: Paweł Krupa
Dom Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim
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oświata

Tym, co bardzo potrzebują pomocy
Wszyscy jesteśmy wyczuleni na los dzieci, bo nie każde ma kochających
i oddanych rodziców. Takimi zaniedbanymi dziećmi, „niechcianymi”, z interwencji policyjnych, opiekują się p. Jola  i p. Bogusław, prowadząc pogotowie rodzinne w Białymstoku, podlegające Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej. Doceniając starania tych Państwa i ich oddanie dzieciom, które
mimo młodego wieku już mają bagaż
nieszczęśliwych doświadczeń, rodzice
i dyrekcja Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Ożarowie Mazowieckim postanowiliśmy im
pomóc. Zorganizowano zbiórkę rzeczy,
które będą służyły dzieciom, tj. rodzeństwom: Mateuszkowi i Natalce, Sandrze
i Jacusiowi oraz innym potrzebującym
w przyszłości pomocy.
Wielkie zaangażowanie i hojność rodziców oraz personelu przedszkola znacznie
przewyższyła oczekiwania. Dary z uwagi na ich dużą ilość dostarczono samochodem
dostawczym do Białegostoku. Zdumienia i wdzięczności nie kryli opiekunowie dzieci, którzy odbierając upominki, ubranka i sprzęt dziękowali wszystkim darczyńcom.
Wzruszenie udzieliło się także p. dyrektor i Państwu Birnbaum - organizatorom akcji
i transportu do pogotowia rodzinnego.
„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie
przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi” - tymi słowami Jana Pawła II podziękowali państwo Jolanta
i Bogusław Mogilewscy rodzicom i dyrekcji naszego przedszkola za tak WIELKI DAR SERCA.
Bożena Nasielska i Rada Rodziców

Mała rzecz, a cieszy
Jesteśmy pedagogami-terapeutami pracującymi
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.
Od dłuższego czasu zastanawiałyśmy się, jak w sposób
ciekawy zorganizować dzieciom czas, który spędzają
podczas przerwy między lekcjami. Najczęściej uczniowie odpoczywają, rozmawiają z kolegami lub spożywają posiłki. Dzieci młodsze biegają bez celu, bo tak każe
im ciało, które po 45 minutach siedzenia potrzebuje
ruchu i aktywności, w każdym tego słowa znaczeniu.
Obserwując tą chaotyczną bieganinę wpadłyśmy na pomysł ukierunkowania tego niezorganizowanego ruchu
i tak powstał projekt Przerwa Werwa. Na początku jeden

z wielu, a w końcu najciekawszy projekt w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, pod honorowym patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła
Kanclerza.
Postanowiłyśmy okleić szkolne podłogi naklejkami,
które łączą w sobie funkcje zabawy i przede wszystkim
nauki. Wybrałyśmy ścieżki aktywizujące zawierające naklejki z alfabetem, cyframi i figurami, nutki, tory o różnych kształtach, fakturach i kierunkach oraz zawierające
konkretne polecenia do wykonania. Gry, umieszczone
na szkolnym korytarzu, pozwalają pożytecznie i atrakcyjnie zagospodarować wolną przestrzeń, zapewniając
uczniom świetną i rozwijającą zabawę na przerwach. Zaletą tych
gier jest możliwość aktywnego
i kreatywnego spędzania czasu
z rówieśnikami oraz nauka zdrowej
rywalizacji.
Pomysł okazał się strzałem
w dziesiątkę. Dosłownie każde
dziecko idąc korytarzem bierze
udział w zabawie i ćwiczy, wykonując poszczególne zadania.
Ścieżki wykorzystywane są również podczas ćwiczeń usprawniających dużą i małą motorykę, praksję, równowagę dynamiczną oraz
koordynację ruchową.

  Joanna Jówko
Justyna Kawecka-Pruszyńska
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Informacje
dla mieszkańców

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 nabycia, 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, 128

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 nabycia, 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, 121, 128

Sukcesy unihokeistów ze Szkoły Podstawowej
w Święcicach
Nietypowe potrawy wigilijne w Polsce

Po problemach związanych z pandemią odbyły się
turnieje eliminacyjne w kategorii dzieci i młodzieży
w unihokeju: finał gminny, powiatowy i międzypowiatowy.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach tryumfowali, uzyskując bardzo dobre wyniki. Wspaniale zaprezentowały się
dziewczęta w kategoriach młodzież oraz dzieci. W finale
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii
młodzież zdobyły złoty medal, a tym samym Mistrzostwo
Mazowsza. W kategorii dzieci zdobyły srebrny medal i wi-

cemistrzostwo Mazowsza. Po drugim turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Polski zawodniczki są na pierwszym
miejscu na Mazowszu. Na wyróżnienie zasługują również
drużyny chłopców, którzy w kategorii młodzież zajęli II
miejsce w finale międzypowiatowym, natomiast w kategorii dzieci II miejsce w finale powiatowym.
Życzę wielu dalszych sukcesów

Lucyna Bielecka
nauczyciel wf
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kultura

2021 rok w bibliotece
		Miniony 2021 rok, pomimo trwającej pandemii, tymczasowego zamknięcia wszystkich jej placówek na czas skontrum i remontów, okazał się dobrym
rokiem dla Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.
Liczby podsumowujące naszą ubiegłoroczną działalność napawają dumą i optymizmem,
który będziemy starali się utrzymać w roku bieżącym.
Przybyło nam 458 czytelników (na ogółem
zapisanych 6227, w tym aktywnych – 2874). Odwiedziło nas 42 595 osób. Kupiliśmy 2454 książki
i 494 – audiobooki, filmy, gry i e-booki. Wszystkie placówki naszej biblioteki odwiedziło aż 42
595 osób! Nasze zbiory (książki i inne media) liczyły w 2021 roku 49 425 (na 100 mieszkańców
– 195,14), z czego same książki to aż 46 677 (na
100 mieszkańców – 184,29).
Zorganizowaliśmy 7 szkoleń dla bibliotekarzy Powiatu
Warszawskiego Zachodniego (w tym 1 wyjazd studyjny).
Przygotowaliśmy: 22 lekcje biblioteczne, 18 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, 46 spotkań
innych Klubów i Klubików, 12 spotkań
w szkołach i przedszkolach (Wypożyczalnia Dobrej Zabawy) oraz 7 wystaw.
We wszystkich zorganizowanych
przez nas wydarzeniach wzięły udział:
4942 osoby.
Za naszą działalność zdobyliśmy aż 5
nagród:
1. Nagroda im. Kierbedziów - za działalność instruktorsko-metodyczną;
2. „Cała Polska czyta dzieciom” - za
najlepiej przeprowadzoną kampanię
czytelniczą;
3. Za wyjątkową Noc Bibliotek,
4. Kinder Mleczna Kanapka Przerwa Na Wspólne Czyta-

nie - w dowód uznania naszych wszystkich sympatyków;
5. Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych Impuls
Kultury - za książkę „Projekt pandemia”, którą wydaliśmy
w październiku 2021 roku, i która została zaprezentowana w programie Raport Polsat News w grudniu 2021 r.

Nagrody te są dla nas nie tylko ogromnym sukcesem
i potwierdzeniem, że naszą pracę wykonujemy z odpowiedzialnością i oddaniem, lecz także motywacją
do dalszej działalności na rzecz rozwoju czytelnictwa
w naszym Powiecie i Gminie.
Sukces ten nie byłby w pełni możliwy bez wsparcia finansowego, osobistego zaangażowania oraz
życzliwości samorządu lokalnego, a także sympatii
i aktywności naszych Czytelników, które dają nam
energię do dalszej, efektywnej pracy!
Za to wszystko chcemy serdecznie podziękować, życząc Państwu i sobie dobrego roku dla rozwoju kultury w naszym regionie.

Dyrektor i Pracownicy
Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Oż
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Kalendarium DOMU kultury „Uśmiech”
Luty 2022
Centrum Inicjatyw Społecznych
ul. Poznańska 292

▶▶ 7-11 lutego Akcja „Zima w Uśmiechu”. W programie m. in.: nauka szycia, zajęcia muzyczne (nauka gry na
gitarze) oraz warsztaty: „Spotkanie z Bajką”, „Twórcy komiksów” i „Być jak Gaudi, czyli twórcą mozaiki”. Zajęcia
bezpłatne. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu:
22 722 14 45. Ilość miejsc ograniczona.
▶▶ 13 lutego - niedziela - godz. 17:00 koncert walentynkowy w wykonaniu Sylwii Banasik-Smulskiej.

Zapraszamy wszystkich do Centrum Inicjatyw Społecznych
„Przy Parku” (ul. Poznańska 292) na zajęcia cykliczne o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym i profilaktycznym.
Jeżeli masz swoje pomysły i inicjatywy, skontaktuj się
z nami: cisprzyparku@gmail.com lub (22) 292 61 61.
Ponadto od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 17:00
wyrabiamy spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską
(Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów
Mazowiecki. Szczegółowe informacje na stronie
Urzędu Miejskiego Ożarowa Mazowieckiego.
▶▶7-10 lutego Akcja „Zima w Uśmiechu”.
W programie: zajęcia z robotyki oraz nauka gry
na gitarze.
Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 22 292 61 61. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły na stronie www.dkusmiech.eu.
▶▶19 lutego odbędzie się spotkanie Klubu Gier Bitewnych. Więcej informacji: go@maciejrozalski.eu

kultura

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

FiliA Domu Kultury Uśmiech
w Broniszach
▶▶31 stycznia - 4 lutego Akcja „Zima w Uśmiechu”. W programie: zajęcia plastyczne, taneczne
oraz teatralne.
Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 22 510 284 791. Ilość miejsc
ograniczona.
▶▶13 lutego - niedziela - godz. 14:30 zapraszamy
na muzyczny spektakl dla dzieci „Opera w Kufrze”.
Teatrzyk marionetek. Najmniejsza opera świata
w wykonaniu Misiowych Przyjaciół. Wstęp wolny.
FiliA Domu Kultury Uśmiech
w JÓZEFOWIE

▶▶ 19 lutego – sobota - godz. 12:00-13:30 warsztaty
twórcze dla dzieci (w wieku 6-10 lat) - „Maski karnawałowe”.
▶▶ 20 lutego - niedziela - godz. 15:00 spektakl teatralny oraz bal karnawałowy dla dzieci z artystami z Teatru
Maska
▶▶ 26 lutego - sobota - godz. 13:00-15:00 dzieci (w wieku 6-10 lat) warsztaty kulinarne „Ostatkowe słodkości”.
▶▶ 27 lutego - niedziela - godz. 16:00-20:00 na wieczorek taneczny dla seniorów - Bal karnawałowy przy
muzyce na żywo. Wstęp 20 zł /os.!

▶▶31 stycznia - 4 lutego Akcja „Zima w Uśmiechu”. W programie: warsztaty taneczne oraz zajęcia artystyczne przy sztalugach. Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 22
722 50 08. Ilość miejsc ograniczona.
▶▶ 19 lutego - sobota - godz. 16:00 Karnawałowa biesiada taneczna seniorów „Smalec i ogórek”. Wstęp wolny.
▶▶ 20 lutego - niedziela - godz. 11:30 Zimowy wernisaż prac plastycznych w towarzystwie „Słodkich warsztatów”. Wstęp wolny.
Wszystkie wydarzenia odbywają się
w reżimie sanitarnym.
Informacje o zapisach na zajęcia
oraz o bieżących wydarzeniach
dostępne na www.dkusmiech.eu
Informator Ożarowski 1/123 2022
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z pracy
burmistrza

Kultura
Dom Kultury ,,Uśmiech”
w ożarowie mazowieckim
▶▶ 27 listopada zaprosiliśmy dzieci na organizowane cyklicznie warsztaty kulinarne
▶▶ 28 listopada zaprezentowaliśmy spektakl dla dzieci:
CZARNE I BIAŁE
▶▶ 4 grudnia zorganizowaliśmy imprezę dla najmłodszych - Miasteczko Bożonarodzeniowe (program imprezy
objął m. in.: spektakl teatralny o tematyce świątecznej,
wspólne kolędowanie z Zespołem Ludowym „Ożarowiacy” oraz warsztaty bożonarodzeniowe); hala namiotowa
w Ołtarzewie
▶▶ 5 grudnia zaprosiliśmy na koncert mikołajkowy
„The Queen Symphonica (hala widowiskowo-sportowa
w Kręczkach)
▶▶ 6 grudnia rozstrzygnęliśmy indywidualny konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów Mazowiecki pt. „Mój Projekt Ożarowskiej Kartki Świątecznej
„Boże Narodzenie 2021”
▶▶ 11 grudnia zaprosiliśmy dzieci na kolejną edycję
warsztatów kulinarnych („Świąteczne pierniczki”) oraz na
pokaz świąteczny w wykonaniu uczestników zajęć baletowych w Domu Kultury „Uśmiech”
▶▶ 12 grudnia wystąpił Kabaret OT.TO.
W tym dniu członkowie Zespołu Ludowego
„Ożarowiacy” uczestniczyli w wyjeździe do
Karolina. W Centrum Folkloru Polskiego obejrzeli „Betlejem Polskie”.
▶▶ 18 grudnia zorganizowaliśmy warsztaty
twórcze.
▶▶ Zespół Ludowy „Ożarowiacy” uczestniczył
w Wigilii (zorganizowanej w siedzibie Sceny
Ołtarzew).
▶▶ 19 grudnia zaprosiliśmy na wernisaż prac
konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów Mazowiecki pt. „Mój Projekt Ożarowskiej Kartki Świątecznej „Boże
Narodzenie 2021”
▶▶ 6 stycznia zorganizowaliśmy Koncert Noworoczny Viva Wiedeń Viva Hollywood (MCC
Mazurkas Conference Centre & Hotel)
▶▶ 8 stycznia dzieci uczestniczyły w warsztatach twórczych „Artystyczny kalendarz na
nowy rok”
Centrum Inicjatyw Społecznych
„Przy Parku”
Od poniedziałku do piątku w godz.
14:00-17:00 wyrabiana była spersonalizowana Warszawska Karta Miejska (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ 9 grudnia odbył się teatrzyk dla dzieci
organizowany przez Bibliotekę Publiczną
w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ 10 grudnia współorganizowaliśmy wy-
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kład w ramach OUTW pt.: „Karnawał w Wenecji”, który
poprowadził pan Jarosław Filipek
▶▶ 11 grudnia odbyło się spotkanie Klubu Gier Bitewnych prowadzonego przez Macieja Różalskiego.
▶▶ 14 stycznia współorganizowaliśmy wykład w ramach
OUTW pt.: „Hiszpania/ Flamenco, Parada Trzech Króli i zambomba - czyli świętowanie w Andaluzji”; prowadzący
Jarosław Filipek
Filia Domu Kultury Uśmiech w Broniszach
▶▶ 19 grudnia Teatr Dobrego Serca zaprezentował
spektakl: „Teoś i Boże Narodzenie”. Zaprosiliśmy również
na warsztaty rodzinne - „Szopki bożonarodzeniowe”
Filia Domu Kultury Uśmiech w Józefowie
▶▶ 11 grudnia zaprosiliśmy na interaktywny teatr
dla dzieci w wykonaniu aktorów z Teatru Wariacja pt.: „Wizyta Św. Mikołaja”
▶▶ 19 grudnia zorganizowaliśmy „Warsztaty świąteczne”,
podczas których dzieci tworzyły drzewka bożonarodzeniowe

Oświata
▶▶ W grudniu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie
Mazowieckim zorganizowano dwie świąteczne zbiórki
dla Domu Dziecka w Błoniu oraz Dziekanowie Leśnym.
Akcje przeszły oczekiwania organizatorów, zebrano bardzo dużą ilość słodyczy oraz artykułów higienicznych.
Z inicjatywy rodzica uczennicy kl. 1b zorganizowano dodatkowo zbiórkę pieniężną, zebrane fundusze pozwoliły
na zakup gier planszowych oraz słodyczy dla dzieci.
▶▶ 434 uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 1
przystąpiło do projektu współfinansowanego z funduszy
europejskich „Naukowy zawrót głowy”. Działania realizowane w ramach projektu obejmują prowadzenie zajęć
szachowych, matematyczno-przyrodniczych, informatycznych oraz warsztatów laboratoryjnych dotyczących
zagadnień z zakresu biologii, ochrony środowiska, chemii
i fizyki.

z pracy
burmistrza

▶▶ 6 grudnia – dzieci z publicznych przedszkoli obchodziły Mikołajki. Przedszkolaki brały udział w spotkaniach
z Mikołajem, odbyły się tańce i zabawy, a na dzieci czekały prezenty.
▶▶ 15 grudnia - Szkołę Podstawową w Święcicach odwiedziła ekipa telewizji Polsat, materiały poświęcone promocji książki „Projekt pandemia”, napisanej przez uczniów
szkoły, zostały wyemitowane m.in. w Wydarzeniach.
▶▶ 22 grudnia – w Szkole Podstawowej w Święcicach
zorganizowano jasełka przygotowane przez koło teatralne. W związku z trwającą pandemią Covid-19 społeczność szkolna mogła obejrzeć inscenizację za pośrednictwem transmisji online na kanale You Tube.
▶▶ W listopadzie i grudniu przedszkole w Józefowie
brało udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym
„Dzieciaki Mleczaki”. Głównym celem projektu jest
wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie.

Zamówienia publiczne
Podpisano umowy:
▶▶ z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Cz. A – zebranych z terenu gminy Ożarów Mazowiecki
Cz. B – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
••Część A - za cenę ofertową brutto: 341.236,00 zł
(do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj.
kwoty: 363.200,00 zł)
•• Część B - za cenę ofertową brutto: 19.365.194,88 zł
(do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj.
kwoty: 24.097.298,40 zł)
▶▶ z wykonawcą: P.H.U. GAMMA Andrzej Zakrzewski
z siedzibą w Warszawie na powtórzenie podobnych
usług do Umowy Nr RZP.272.45.3.2020.2021 z dnia
02.02.2021 r., polegających na wycince, pielęgnacji,
konserwacji i korekcie drzew i krzewów oraz innych
pracach związanych z utrzymaniem zieleni na terenie
gminy Ożarów Mazowiecki (do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty: 200.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: DOMBRUK Tomasz Bończak Sp. J.
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na powtórzenie podobnych robót budowlanych do umowy
Nr 272.27.26.2020 z dnia 07.08.2020 r., polegających na rozbudowie drogi gminnej ul. Partyzantów
w Ożarowie Mazowieckim - za cenę ofertową brutto:
760.000,00 zł

▶▶ z wykonawcą: Kruszywosort Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Wiktor Siadaczka z siedzibą w Radomiu na powtórzenie podobnych robót
budowlanych do umowy Nr RZP.272.13.14.2021
z dnia 27.04.2021 r., polegających na remoncie cząstkowym, utwardzeniu nawierzchni dróg gminnych
tłuczniem kamiennym - (do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty: 275.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: LUX MED. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zapewnienie kompleksowej opieki medycznej
dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim - za cenę ofertową brutto: 345.927,60 zł
▶▶ z wykonawcą: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
z siedzibą w Piasecznie na budowę hali pneumatycznej
stanowiącej tymczasowe zadaszenie boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z budową kontenera technicznego przy Arenie Ożarów w Kręczkach - za cenę ofertową brutto: 3.200.000,00 zł
▶▶ z wykonawcą: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023
roku - za cenę ofertową brutto: 687.352,00 zł (do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty
687.352,00 zł).

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

Informator Ożarowski 1/123 2022

27

z pracy
rady miejskiej

Uchwały podjęte na XLVI sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 9 grudnia 2021 r.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/421/21 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów
Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/422/21 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/423/21 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie
Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/424/21 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie
Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/425/21 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie
Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/426/21 w sprawie dopłat do taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/427/21 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/428/21 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/429/21 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Duchnicach.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/430/21 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/431/21 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2021 roku.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/432/21 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/433/21 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ożarów Mazowiecki do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/434/21 zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/435/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminami dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej
na liniach łączących obszar gminy Ożarów Mazowiecki
oraz Gminy Błonie.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/436/21 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/437/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminami dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej
na liniach łączących obszar gminy Ożarów Mazowiecki
oraz Gminy Brwinów.
▶▶ Uchwała Nr XLVI/438/21 w sprawie ustalenia opłaty
za korzystanie z publicznych szaletów miejskich w na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwały podjęte na XLVII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 28 grudnia 2021 r.
▶▶ Uchwała Nr XLVII/439/21 zmieniająca uchwałę
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XLVII/440/21 w sprawie powołania Rady
Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XLVII/441/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Ożarów Mazowiecki na 2022 rok.
▶▶ Uchwała Nr XLVII/442/21 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów
Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XLVII/443/21 w sprawie wprowadzenia
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zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
▶▶ Uchwała Nr XLVII/444/21 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
▶▶ Uchwała Nr XLVII/445/21 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XLVII/446/21 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Ożarów Mazowiecki na 2022 rok.
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

Szybkie Tacos
Tacos to szybka i prosta w przygotowaniu potrawa meksykańska. Zawiera
w sobie pieczone lub smażone dobre mięso plus dodatki. Nieodzownym dodatkiem są salsy czyli sosy przygotowywane na wiele sposobów. Dziś napiszę Wam
jak zrobić tacos na szybką kolację dla 4 osób.
Sposób wykonania:
Pierwszy dodatek czyli cebula marynowana w cytrusach, trzeba
zrobić przynajmniej 2-3 godziny przed podaniem. Warto zrobić więcej
gdyż pasuje ona nie tylko do tacos, ale także do kanapek czy jako dodatek do mięsa. Czerwoną cebulkę kroimy w piórka, zalewamy wrzątkiem
na 3-5 minut. Odsączamy i studzimy. Do ostudzonej cebuli dodajemy posiekaną papryczkę habanero (może być marynowana), posiekane grubo
listki kolendry, wyciśnięty sok z dwóch pomarańczy, sok z jednej cytryny,
sól i pieprz do smaku. Wszystko mieszamy, zamykamy w słoiczku i na 2-3
godziny wstawiamy do lodówki.
Salsa z awocado i pomidora - to absolutna klasyka. Bez tego nie ma
tacos. Jedno duże awokado i dwa średnie pomidory kroimy w kosteczkę.
Wciskamy ząbek czosnku i zalewamy oliwą. Doprawiamy solą i pieprzem.
Sos z grana padano lub parmezanu. Ścieramy na drobnej tarce
ok. 100g sera typu parmezan lub grana padano. Dodajemy dwie łyżki
majonezu i dwie łyżki śmietany. Odrobina soli i sok z połowy limonki.
Mieszamy do uzyskania gładkiej konsystencji.
Na koniec nieoczywiste połączenie smaków mango i czosnku. Dojrzałe mango kroimy w kosteczkę i wciskamy do niego ząbek czosnku.
Doprawiamy solą i pieprzem zalewamy oliwą. Dokładnie mieszamy.
Gdy mamy już wszystkie sosy, przygotowujemy mięso (ok. 400g). Doskonałym wg mnie wyborem będzie łata wołowa. Mięso niedrogie, łatwe
do zdobycia, zawierające w sobie nieco tłuszczu. Tłuszcz podczas smażenia wytapia się i nadaje mięsu doskonały smak. Idealne mięso do tacos,
a także na burgery i kotlety mielone. Można je kupić w najlepszych ożarowskich sklepach mięsnych.
Na patelnię wlewamy łyżkę oliwy. Wrzucamy pokrojony lub posiekany ząbek czosnku. Do tego połowę zmielonego wcześniej na grubych
oczkach mięsa. Dodajemy sól i pieprz. Wykładamy na talerz. Drugą połowę mięsa smażymy podobnie. Po chwili dodajemy rozgniecioną widelcem fasolę czerwoną - ½ puszki. i wszystko
razem smażymy przez ok. 3 min.
Wykładamy na oddzielny talerz.
W ten sposób mamy dwa rodzaje
mięsa.
W międzyczasie na patelni
grillowej podgrzewamy tortillę
(duże placki kroimy na 4 części).
Dodatkowo przygotowujemy mieszankę sałat i listki kolendry. Gdy wszystko jest gotowe,
każdy sam może skomponować
sobie składniki na ciepłej tortilli.

Smacznego
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kącik przyjaciół
zwierząt

kącik przyjaciół zwierząt
	Dzisiaj chcieliśmy przedstawić Wam 10 powodów,
dla których warto kastrować psy i koty.
Skorzystajcie z gminnego dofinansowania. Wnioski można składać na ul. Kolejowej 2,
1. Pomagasz walczyć z bezdomnością! W Polsce ginie
tysiące niechcianych zwierząt. Zwierzaków jest dużo więcej, niż osób chętnych na ich adopcje.
2. Chronisz przed chorobami! Kastracja, czyli pozbycie
się narządów rozrodczych, zabezpiecza zwierzaka przed
chorobami. Kastracja samców
jest równie ważna jak kastracja samic!.
3. Chronisz przed zaginięciem. Zwierzęta po zabiegu
są spokojniejsze, nie uciekają ,
nie oddalają się od domu.
4. Kastracja zmniejsza agresje. U niekastrowanych samców, zarówno psów jak i kotów bardzo często dochodzi
do agresji wobec drugiego
niekastrowanego zwierzaka.
5. Wasz zwierzak się nie męczy !
6. Masz święty spokój. Wykastrowana suczka nie przyciąga
niechcianych gości.
7. ZAOSZCZĘDZISZ pieniądze! Wychowanie i wykarmie-

nie maluchów, ich odrobaczenie i zaszczepienie naprawdę dużo kosztuje.
Dużo osób nie decyduje się na zabieg, bo jest drogi.
Na szczęście nasza gmina współfinansuje w 75% koszty
zabiegu. Zapłacisz więc tylko 25%.
8. Unikniecie tego, że Wasz zwierzak trafi do pseudohodowli. Niestety coraz częściej zdążają się kradzieże
psów i kotów rasowych lub w typie rasy.
9. Unikniecie „wpadki” i problemu z maluchami. Każdy odpowiedzialny opiekun przed wydaniem psa/kociaka powinien go zaszczepić,
odrobaczyć. Licząc te koszty
razy ilość szczeniaków/kociaków –wychodzi pokaźna suma.
Jeśli chcecie takiego malucha
w domu, a nie możecie adoptować, to zostańcie domem tymczasowym i uratujcie życie !
10. Macie gwarancje, że dzieci
Waszego zwierzaka nie trafią
w nieodpowiednie ręce.
Chcesz pomóc? Zostań naszym
domem tymczasowym lub adoptuj któregoś z naszych podopiecznych. Tel 604 666 643,
ewakm@wp.pl

Ewa Komor-Mazur

Dokarmiaj ptaki
mądrze
Dokarmiaj dopiero gry przyjdą mrozy.
Wcześniej - zachęcasz ptaki do pozostania na zimę
a nasze mrozy są dla nich niebezpieczne.

Dokarmiaj regularnie.
Nie pozwól, żeby ptaki zamarzły czekając na jedzenie!

Dokarmiaj w czystym
i bezpiecznym miejscu
żeby ptaki nie zarażały się chorobami
i żeby nie zjadł ich kot.

Pieczywo i inne ludzkie pokarmy
z solą lub przyprawami bardzo szkodzą!
Mniejsze ptaki dokarmiaj ziarnem
– najlepiej słonecznikiem.
Łabędzie i kaczki jedzą
ziarna zbóż, płatki, kasze.
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Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli
w gminie Ożarów Mazowiecki
Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych
odbywać się będzie poprzez System Elektronicznej Rekrutacji. Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami
składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Ożarów Mazowiecki, logując się na stronie http://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl. Cały proces rekrutacji został pomyślany tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć złożenie przez Państwa wniosku.
Rodzice posiadający profil zaufany zapiszą swoje dziecko poprzez złożenie wniosku na platformie rekrutacyjnej.
Jeżeli rodzice nie posiadają profilu zaufanego, niezbędnego do podpisania elektronicznego wniosku rekrutacyjnego,
mogą wniosek wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do placówki oświatowej pierwszego wyboru.
Zachęcamy do założenia profilu zaufanego na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy w Urzędzie
Miejskim w Ożarowie Mazowieckim lub poprzez usługi bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce.
Terminy elektronicznej rekrutacji:
• 22 luty - 28 luty 2022 r. - składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego,
• 1 marca - 31 marca 2022 r. - składanie przez rodziców wniosków do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek” oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023:
1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane
są pod uwagę kryteria ustawowe:
• wielodzietność rodziny,
• niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa
lub rodzica,
• samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
• objęcie pieczą zastępczą.
Spełnianie poszczególnych kryteriów
musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami.

Szanowni Państwo,
W Gminie Ożarów Mazowiecki
rekrutacja do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych
szkołach podstawowych odbędzie się za pomocą Systemu
Elektronicznych Rekrutacji.
System Elektronicznych Rekrutacji dostępny będzie na stronie

www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl

Po wejściu na stronę prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczoną na niej Instrukcją dla rodziców, a następnie postępowanie
zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwolą one Państwu na prawidłowe i sprawne wypełnienie wniosku rekrutacyjnego
dla dziecka i złożenie go do wybranej placówki oświatowej.

KOnTynUACJA WyChOWAniA PRZEDSZKOlnEGO

Złóż deklarację w terminie od 22 do 28 lutego 2022 r.

REKRUTACJA PODSTAWOWA
Złóż wniosek w terminie od 1 do 31 marca 2022 r.
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Do przedszkola

Do oddziału
przedszkolnego
tzw. „zerówka”

Do klasy pierwszej
szkoły podstawowej

W Systemie Elektronicznych Rekrutacji znajdziecie Państwo najważniejsze informacje oraz aktualną ofertę edukacyjną
wszystkich publicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
Szczegółowe informacje: Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, tel. 22 721 28 23.

2. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne
miejsca w przedszkolu przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym
pod uwagę brane są tzw. samorządowe
kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba
punktów zostały umieszczone w zakładce
„Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.
Poszczególne
etapy
e-rekrutacji
przedstawia również infografika w dalszej
części Informatora Ożarowskiego. Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji
można uzyskać na stronie internetowej
http://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.
pl/, w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, tel. 22 721-28-23.

Michał Turkas
Dyrektor Biura Oświaty
Gminy Ożarów Mazowiecki

