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Okładka: Punkt tymczasowego zakwaterowania
uchodźców w Kręczkach

		
Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę, wolne i suwerenne europejskie państwo jest wydarzeniem wstrząsającym i wykraczającym poza cywilizowane formy rozstrzygania międzynarodowych sporów. Za naszą wschodnią granicą toczą się ciężkie walki, giną ludzie
a całe rodziny zmuszone są opuścić swoje domy i mieszkania… Ci ludzie istnieją naprawdę,
nie są tylko migawkami z serwisów informacyjnych.

W tak trudnych chwilach narodowi ukraińskiemu
należy się wsparcie i opieka.
Bardzo dziękujemy tym wszystkim mieszkańcom
gminy, którzy aktywnie włączyli się w działania na rzecz
niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy. W szczególno-
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POMOC UKRAIŃCOM
W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

Od pierwszego dnia funkcjonowania Punktu tj. 3 marca
2022 r. wsparciem i opieką objęliśmy ponad 700 osób.
Nie byłoby to możliwe gdyby nie ogromne zaangażowanie naszych mieszkańców - ludzi dobrego serca - wolontariuszy, którzy od początku bardzo aktywnie włączyli
się w organizację, a następnie funkcjonowanie Punktu.
Każdego dnia, poświęcając swój czas, pomagają potrzebującym. Mamy wolontariuszy tłumaczy, lekarzy, psychologów, animatorów dla dzieci, kierowców itp. Wspólnie
z pracownikami Urzędu Miejskiego, Jednostek organizacyjnych gminy, a także Strażników Miejskich i gminnych
strażaków ochotników codziennie, 24 godziny na dobę,
pomagają oni uchodźcom.
W siedzibie OSP w Ożarowie Mazowieckim przy
ul. Strażackiej 1 od pierwszego dnia po wybuchu wojny
trwa zbiórka leków i środków medycznych, które sukcesywnie są transportowane na granicę dla walczących.
Dodatkowo uruchomiona została zbiórka ubrań i butów, a także ich wydawanie potrzebującym - codziennie
od godz. 16 do 20.
Zbiórka żywości o przedłużonym terminie ważności, środków czystości, chemii gospodarczej oraz środków dla małych
dzieci (pampersy, mleko itp.) prowadzona jest nieprzerwanie
w Punkcie w Kręczkach przy ul. Sochaczewskiej 218.

ści pomocy potrzebują kobiety i dzieci, które uciekając
przed złem tej wojny, szukają schronienia i bezpiecznego miejsca na naszej ożarowskiej ziemi. Takie miejsce
oferują nasi mieszkańcy użyczając swoje mieszkania i domy
rodzinom ukraińskim. Poruszeni tragizmem wydarzeń zza
wschodniej granicy, z własnej inicjatywy organizują pomoc
potrzebującym, w tym transport i zakwaterowanie.
Gmina zorganizowała i prowadzi Punkt zakwaterowania dla uchodźców w Hali widowiskowo-sportowej
w Kręczkach przy ul. Sochaczewskiej 218. W kilka dni Hala
zamieniła się w przyjazny dom dla ukraińskich matek
i dzieci. Hala sportowa została podzielona na trzy strefy:
sypialną z 70 łóżkami, zabawy dla dzieci oraz rekreacji
i odpoczynku. Szatnie z natryskami zmieniły się w łazienki lub pralnie. Wydzielono również kuchnię i jadalnię. Na
parterze znajduje się podręczny magazyn odzieżowy,
magazyn żywności i środków czystości. Wszystko po to,
aby zapewnić naszym gościom jak najlepsze warunki
pobytowe i wszystko to, co jest niezbędne na co dzień.
Informator Ożarowski 2/124 2022
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Pomoc rzeczową oferują także firmy, które działają na naszym
terenie. Z wieloma jesteśmy w stałym kontakcie i otrzymujemy realne wsparcie dla naszych potrzebujących.
Od 14 marca 2022 r. trwa rekrutacja do oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy. W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zostaną uruchomione oddziały przygotowujące uczniów przybywających z zagranicy
do nauki w polskiej szkole. Dzieci będą się uczyły wszystkich przedmiotów i dodatkowo języka polskiego jako obcego. Zależy nam na
dobrostanie zarówno naszych ożarowskich dzieci, jak i na wsparciu nowych mieszkańców i uchodźców, dlatego pracę placówek
oświatowych organizujemy tak, aby nie zakłócać normalnego
działania szkół i przedszkoli, a jednocześnie wdrażać dzieci z Ukrainy w system polskiej edukacji. Oprócz nauki w oddziale przygotowawczym, dzieci będą mogły również skorzystać z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
W Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego przy
ul. Poznańskiej 165 (III p.) prowadzona jest rejestracja uchodźców
z Ukrainy, którzy chcą uzyskać PESEL i pozostać w Polsce.
W Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 165 (I p.)
przyjmowane są wnioski o wypłatę świadczeń z pomocy społecznej przysługujących uchodźcom z Ukrainy.
Z uwagi na liczbę osób oba ww. działania będą procesem długotrwałym, dlatego bardzo prosimy o sukcesywne składanie wniosków. Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz OPS służą w tym zakresie
pomocą.
Wszelkie informacje dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy
publikowane są na bieżąco na stronie internetowej gminy
https://ozarow-mazowiecki.pl oraz w mediach społecznościowych.
З 14 березня 2022 року триває набір до підготовчих блоків
для студентів, які приїжджають з-за кордону. У Початковій
школі Szarych Szeregów у Плохоціні будуть відкриті відділи для
підготовки учнів, які приїжджають з-за кордону, до навчання
в польській школі. Діти вивчатимуть усі предмети та, крім
того, польську мову як іноземну. Ми дбаємо про добробут як
наших дітей з Ожарова, так і про підтримку нових мешканців
та біженців, тому організовуємо роботу навчальних закладів
так, щоб не порушувати нормальну роботу шкіл та садочків,
а водночас ознайомити дітей з України з польською системою
освіти. Окрім навчання у підготовчому відділенні, діти також
зможуть скористатися дошкільною освітою в дитячих садочках
чи відділеннях дитячих садків у початкових класах.
У відділі у справах громадян міської ради за адресою вул.
Poznańska 165 (3-й поверх), здійснюється реєстрація біженців
з України, які бажають отримати PESEL та залишитися в Польщі.
У Центрі соціальної допомоги за адресою вул. Poznańska 165 (1-й поверх), приймаються заяви на виплату
соціальної допомоги біженцям з України.
Через кількість людей обидва вищезгадані діяльність буде тривалим процесом, тому просимо вас подавати
заявки поступово. У цьому можуть допомогти працівники міської ради та Центру соціальної допомоги.
Вся інформація щодо допомоги біженцям з України публікується на постійній основі на сайті комуни
https://ozarow-mazowiecki.pl та у соціальних мережах.
Raz jeszcze dziękuję Wszystkim Mieszkańcom, Wolontariuszom, Strażakom Naszych Jednostek OSP, Strażnikom
Miejskim, Pracownikom Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych, Radnym Rady Miejskiej, przedstawicielom
biznesu i organizacji społecznych oraz wszystkim tym, którzy wspierają wspólne działania pomocowe na rzecz społeczności ukraińskiej.
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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,,METROPOLIA WARSZAWA”

21 stycznia br. Gmina Ożarów Mazowiecki została członkiem Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, które zostało utworzone w celu integracji
gmin i powiatów, wspierania idei samorządu terytorialnego oraz ochrony wspólnych interesów
członków Stowarzyszenia.
Członkostwo w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” oznacza przynależność do jednej z największych
organizacji metropolitalnych w Polsce, która prowadzi
szerokie działania na rzecz pozyskania jak największej
puli środków z funduszy Unii Europejskiej dla członków
metropolii warszawskiej.
Współpraca w ramach Stowarzyszenia umożliwia
rozwiązywanie problemów, z którymi trudno jest samorządom mierzyć się indywidualnie. Obszary tej współpracy to m.in. transport publiczny, gospodarka odpadami, edukacja, ochrona powietrza i adaptacja do zmian
klimatu. Udział w stowarzyszeniu pozwala na wymianę
doświadczeń i podejmowanie wspólnych stanowisk,
dzięki którym głos wypracowany na forum metropo-
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NASZA GMINA ZOSTAŁA CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA

litalnym zostanie dostrzeżony na poziomie
krajowym i europejskim. Ponadto umożliwia
uczestnictwo w podejmowaniu wspólnych
inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie
zmianom w prawie niosącym negatywne skutki dla jednostek samorządu terytorialnego. Do
Stowarzyszenia aktualnie należy 65 jednostek samorządu terytorialnego, w tym z terenu powiatu warszawskiego zachodniego gminy: Błonie, Izabelin, Łomianki, Stare
Babice, Leszno oraz Powiat Warszawski Zachodni.
Mamy nadzieję, że dzięki przynależności do stowarzyszenia, nasza gmina będzie miała realny wpływ na
kształtowanie polityki metropolitalnej oraz zwiększenie
puli środków pochodzących z funduszy UE, a co za tym
idzie podniesienia jakości życia naszych mieszkańców.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

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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GMINNE INWESTYCJE DROGOWE
Deszczowa i wietrzna pogoda
nie przeszkadza w realizacji zadań
inwestycyjnych rozpoczętych w ubiegłym roku. Prace są kontynuowane.
Z każdym dniem widać postęp w budowie
ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 700. Obecnie ukończony został odcinek od
granicy gminy do Utraty. Blisko zakończenia jest
odcinek wiodący od rzeki do Szkoły Podstawowej przy ul. Lipowej, a także rozpoczęto roboty
ziemne na odcinkach w okolicach torów kolejowych. Jeśli aura pozwoli, do wakacji zostanie
ukończony etap prowadzący do drogi krajowej
nr 92. Wkrótce rozpoczną się prace wzdłuż ulicy
Poznańskiej, polegające, w pierwszej kolejności, na
wycince drzew kolidujących ze ścieżką rowerową.
Na ulicy Kamińskiego, od strony ulicy Kolejowej widać już zarys przyszłej drogi. Ustawione zostały krawężniki ograniczające szerokość
jezdni oraz wykonano podbudowę pod kolejne
warstwy mieszanki bitumicznej. Tak wykonany
etap o długości ok. 220 metrów, pozwoli na zintensyfikowanie prac na kolejnym odcinku, poprzez przeniesienie większości ruchu pojazdów osobowych w stronę ulicy Kolejowej.
W ramach planowania prac na wiosnę, ogłoszony został
przetarg na wykonanie modernizacji dróg gminnych ulic
Gołąbkowskiej, Łaźniewskiej, Jasnej, Michałowskiej, Platanowej, Witkowskiej, Wspólnej Drogi i Źródlanej. Na wszystkich ulicach zostaną wykonane nakładki asfaltowe, podnoszące bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Łącznie
wyremontowane zostanie ponad 11.000,00 m2 ulic.
Kolejnym, planowanym przedsięwzięciem drogowym
jest dokończenie rozbudowy ul. Szczypy w Duchnicach,
co zamknie kompleksowy projekt budowy dróg na osiedlu Duchnice. W ramach inwestycji powstanie połączenie

ul. Szczypy
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ul. Kamińskiego

ulicy Orzeszkowej z ulicą Architektów. Etap ten będzie
składał się z jezdni z kostki betonowej o powierzchni
2526,80 m2, chodniki o powierzchni 757,90 m2, zjazdy
o powierzchni 357,50 m2 oraz kanalizacja deszczowa
i oświetlenie uliczne. Łącznie w ramach zbiorczej inwestycji na osiedlu Duchnice powstało 13 dróg gminnych,
a koszt ich wybudowania to ponad 12 milionów złotych.
Ogłoszony również został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych ulic
Radziwiłłów, Dobrej, Widok, Biedronki, Matejki, Wyspiańskiego oraz odcinków ulic Chełmońskiego, Gierymskiego
i Piłsudskiego.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

ul. Szczypy

15 lutego br. rozpoczął się nabór wniosków
do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji
dla Gminy Ożarów Mazowiecki - edycja 2022, dzięki
któremu mieszkańcy będą mieli możliwość, przy
wsparciu finansowym z budżetu gminy, wymienić
stare źródła ciepła na nowoczesne i ekologiczne
zestawy grzewcze.
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WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH
Z DOPŁATĄ Z BUDŻETU GMINY W 2022 R.

Dokumentacja dotycząca naboru (regulamin wraz z drukiem deklaracji uczestnictwa) jest dostępna na stronie internetowej ozarow-mazowiecki.pl zakładka STREFA MIESZKAŃCA/
WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH. Wersja papierowa dostępna jest także w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
przy ul. Kolejowej 2.
Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową
od 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego będzie
obowiązywał zakaz używania tzw. ,,kopciuchów”, dlatego
do składania Deklaracji zachęcamy w szczególności osoby,
które posiadają nieekologiczne kotły na paliwa stałe (węgiel,
ekogroszek, drewno) – na ich wymianę są jeszcze wolne miejsca na liście podstawowej Programu, które gwarantują otrzymanie wsparcia w wysokości do 5 000 zł jeszcze w tym roku.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

KONTROLE SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim działając w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz.2028 t.j.)
informuje, że przystępuje do wzmożonych kontroli sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.
Kontroli podlegać będą umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz
wodomierze, a także nielegalne podłączenia wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z art. 28 powyżej powołanej ustawy:
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,
podlega karze grzywny do 5000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
I. uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę,
zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
II. nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności
określonych w art. 7.
3. (uchylony).
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.
6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo,
o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę
na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło
bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych
lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust.
1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Podkreślamy również, że czyny zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10.000,00 zł są przestępstwem, a zatem w przypadku prawomocnego skazania za nie przez sąd, dokonywany jest wpis w Krajowym
Rejestrze Karnym.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim informuje, że odbiorcy posiadający niezalegalizowane przyłącza, którzy zgłoszą ten fakt i dokonają legalizacji
zawierając umowę na dostawę wody i odbiór ścieków mogą
uniknąć kar wymienionych w art. 28 cytowanej ustawy.
Telefony kontaktowe: 22 722-25-49 wew. 17, 22 43-43-660

Włodzimierz Burzykowski
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
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Finał akcji „Zgłoś swój pomysł”
W drugim etapie akcji „Zgłoś swój pomysł” zarząd gminy
wytypował dziewięć projektów lista poniżej), które ze względów
technicznych, finansowych i organizacyjnych mogą zostać zrealizowane w 2022 roku. Ostatecznego wyboru projektów o łącznej wartości 1 mln zł dokonali mieszkańcy gminy wg poniższych
zasad:
Termin głosowania: od 23.02.2022 r. do 7.03.2022 r.
Sposób głosowania: online przez interaktywny formularz lub
w formie tradycyjnej poprzez wypełnienie i wrzucenie do urny
karty do głosowania
Uprawnieni do głosowania: osoby pełnoletnie, zamieszkałe na
terenie gminy; każda osoba uprawniona do głosowania mogła zagłosować tylko jeden raz na jeden wybrany projekt z listy (bez możliwości modyfikowania i zmiany oddanego głosu). Uprawnionych
do głosowania ustalano na podstawie bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w gminie Ożarów
Mazowiecki a w przypadku osób nie posiadających meldunku na terenie gminy, na podstawie wpisu do rejestru wyborców.
Wskazany przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego zespół pracowników Urzędu Miejskiego i osób zaufania społecznego przeanalizował głosy oddane w systemie elektronicznym oraz tradycyjnie i poddał je weryfikacji zgodnie
z przyjętymi wcześniej zasadami. Zespół ustalił, że łącznie oddano 1172 głosy ważne, w tym następującą liczbę
głosów na poszczególne projekty:
Liczba
głosów

L.p.

Nazwa projektu

1

Bezpieczna Gmina z OSP Ożarów Mazowiecki
(OSP, Ożarów Mazowiecki, ul. Strażacka 1)
Zakup drabiny mechanicznej ( autodrabiny) o wysięgu około 30 m wraz ze zwiększonym koszem ratowniczym na podwoziu
samochodu ciężarowego.

432

2

Tężnia solankowa w Parku Ołtarzewskim
(Park Ołtarzewski)

179

3

Oświetlenie terenu Szkoły Podstawowej oraz boiska w Święcicach
(Święcice, ul. Poznańska 541)

28

4

Naturalna strefa zabaw i relaksu na Skwerze im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
(Ożarów Mazowiecki, skrzyżowanie ul. Poznańskiej i ul. Poniatowskiego)
Ekologiczny plac zabaw, „zielona” przestrzeń do odpoczynku dla mieszkańców.

65

5

Skatepark
(teren przy Szkole Podstawowej w Płochocinie)

80

6

Miasteczko rowerowe
(teren przy Szkole Podstawowej w Płochocinie)

96

7

Modernizacja placu zabaw dla dzieci
(Ożarów Mazowiecki, skrzyżowanie ul. Poniatowskiego i ul. Księstwa Warszawskiego)

27

8

Modernizacja obiektu sportowego, w tym boiska klubu piłkarskiego UKS Ołtarzew
(projekt gminy)

177

9

Modernizacja obiektu sportowego, w tym boiska klubu piłkarskiego FC Płochocin
(projekt gminy)

88

Po zapoznaniu się ze wstępną oceną szacunkowych kosztów realizacji poszczególnych projektów Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego przyjął do realizacji w 2022 roku rekomendowane przez Zespół cztery projekty o najwyższej liczbie głosów i łącznej, orientacyjnej wartości 1 mln zł. Wybrane przez mieszkańców projekty to:
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Liczba
głosów

L.p.

Nazwa projektu

1

Bezpieczna Gmina z OSP Ożarów Mazowiecki
(OSP, Ożarów Mazowiecki, ul. Strażacka 1)
Zakup drabiny mechanicznej ( autodrabiny) o wysięgu około 30 m wraz ze zwiększonym koszem ratowniczym na podwoziu
samochodu ciężarowego.

432

2

Tężnia solankowa w Parku Ołtarzewskim
(Park Ołtarzewski)

179

3

Modernizacja obiektu sportowego, w tym boiska klubu piłkarskiego UKS Ołtarzew
(projekt gminy)

177

4

Miasteczko rowerowe
(teren przy Szkole Podstawowej w Płochocinie)

96
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W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

		
Program „Czyste Powietrze” od kilku lat wspomaga właścicieli domów jednorodzinnych dotowaniem działań na rzecz wymiany starych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków, a tym samym polepszenia jakości powietrza w miejscu zamieszkania. Działania takie powodują obniżenie wydatków na ogrzewanie, chronią środowisko naturalne i co najważniejsze, nasze zdrowie. Należy też wspomnieć, że obecnie
trwają prace nad nowelizacją mazowieckiej ustawy antysmogowej, mającej na celu szybszą wymianę „kopciuchów”. Dlatego też warto rozważyć możliwość skorzystania z dofinansowania oferowanego w programie „Czyste Powietrze”
Program jest realizowany do 2029 roku., ale umowy
na dotacje będą podpisywane do 31.12.2027 r. Nabór
wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski
można składać indywidualnie, ale również za pośrednictwem gmin oraz banków, które przystąpiły do Programu (tzw. ścieżka kredytowa). Od początku tego roku
w Programie wprowadzono kilka zmian, np. wycofano
możliwość wnioskowania o dotację na zakup i montaż
kotłów węglowych. Jednocześnie wprowadzony został
trzeci, najwyższy poziom dofinansowania, wspomagający osoby o najniższych dochodach. Dofinansowanie
to może pokryć nawet 90% kosztów i obejmuje osoby,
których przeciętny miesięczny dochód na osobę w go-
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„CZYSTE POWIETRZE”

spodarstwie domowym wynosi 900 zł (gospodarstwa
wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). W dalszym ciągu obowiązują dotychczasowe poziomy finansowania, czyli podstawowy dla Beneficjentów
osiągających roczny dochód nie większy niż 100 000
zł, oraz podwyższony dla osób o średnim miesięcznym
dochodzie nie przekraczającym 1564 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych i 2189 zł w przypadku
gospodarstw jednoosobowych. Więcej informacji można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim,
tel. 22 731 32 10.
Renata Stępień
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

WAŻNE INFORMACJE!
Informuje, że wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego 500 plus na kolejny okres zasiłkowy 2022/2023, można już
składać do ZUS za pośrednictwem kanałów elektronicznych –
e-PUAP, portalu Empatia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS.
Nie będzie możliwości składania wniosków w formie tradycyjnej (papierowej).
								
								
								

/-/ Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowie Mazowieckim
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RUSZA PRZEBUDOWA STACJI
PKP OŻARÓW MAZOWIECKI
Wraz z korektą rozkładu jazdy PKP od połowy marca 2022 roku ruszy wreszcie przebudowa stacji PKP w naszym mieście. Dlatego od miesiąca można obserwować budowę tymczasowego peronu od północnej strony
miasta na wysokości zabytkowej rampy kolejowej, a od kilku miesięcy - budujący się budynek nowej nastawni. Również od połowy marca 2022 roku nastąpi sukcesywna rozbiórka peronu oraz kładki na torami od strony
południowej miasta.
Jak podaje PKP PLK: ,, Do 13 marca wykonawca przygotuje tymczasowy peron służący do obsługi pociągów w kierunku Sochaczewa. Na peronie będą gabloty informacyjne, oznakowanie, oświetlenie i nagłośnienie.
Na obecnym peronie dostępna będzie jedna z dwóch krawędzi dla podróżnych jadących w stronę Warszawy. Dojście do stacji będzie możliwe tylko od strony ul. Kolejowej. Przejście dla pieszych od strony ul. Żeromskiego zostanie zamknięte. Od strony ul. Żeromskiego będzie dojście przez przejazd kolejowo - drogowy na
ul. Mickiewicza. Na dotychczasowy peron będzie się można dostać kładką nad torami tylko od strony ulicy
Kolejowej. Druga część kładki od ulicy Żeromskiego zostanie zdemontowana. Jednocześnie zacznie się budowa przejścia podziemnego. Do tymczasowego peronu prowadził będzie utwardzony chodnik od budynku dworca,
wzdłuż terenu kolejowego i parkingu „parkuj i jedź”.
Zmiany w obsłudze podróżnych planowane są do III kwartału tego roku. Następnie rozpocznie się drugi etap
prac na stacji.”Wiadomo, że największe prace związane z tą inwestycją, wartą prawie 106 mln złotych, spółka ZUE
S.A. z Krakowa chce wykonać w bieżącym roku, zaś prace wykończeniowe – w 2023 roku.
Reasumując, po zakończeniu przebudowy stacja PKP Ożarów Mazowiecki będzie mieć dwa perony, z których
mogą odjeżdżać jednocześnie 4 pociągi. Na peronach staną wiaty, ławki oraz dynamiczna informacja pasażerska
(wyświetlacze). Do peronów będzie można dojść przejściem podziemnym, zaopatrzonym również w wyświetlacze informujące o godzinie odjazdu pociągu i ewentualnych opóźnieniach. Wyjścia na
perony będą posiadać również windę dla
osób o ograniczonej możliwości poruszania
się. Projekt przewiduje także zainstalowanie
poręczy oraz oznakowanie pionowe i poziome (nawierzchni), w tym instalację oznaczeń dotykowych (wypukłych piktogramów,
wypukłych znaków alfabetu lub oznaczeń
w alfabecie Braille’a).
W ramach inwestycji przewidziano
również miejsce na tory boczne dla pociągów aglomeracyjnych. Zostaną zainstalowane urządzenia ochrony akustycznej
środowiska (ekrany), minimalizujące ponadnormatywne oddziaływania akustyczne.
Po zakończeniu przebudowy stacji PKP Ożarów Mazowiecki wzrośnie przepustowość
linii kolejowej, a dzięki torom bocznym dla
kolei aglomeracyjnej będzie możliwe uruchomienie w przyszłości SKM (Szybkiej Kolei
Miejskiej).
PKP PLK informuje, że pociągi podmiejskie podczas realizacji przebudowy stacji PKP będą kursowały. Potwierdzeniem tej informacji jest widoczna już
na stronach Kolei Mazowieckich korekta
rozkładu jazdy od 13 marca do 11 czerwca.
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.

Mariusz Latek
10
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Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Przyczynia się to m.in. do zapychania
rurociągów czy awarii pomp w przepompowniach ścieków. Zatkana kanalizacja może skutkować cofaniem
się ścieków i zalewaniem wnętrz budynków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem
zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę metra sześciennego ścieków. W związku z powyższym informujemy, iż będą przeprowadzane kontrole nieruchomości mające na celu wyeliminowanie w/w nieprawidłowości. Kontrolowane będą studnie rewizyjne w przypadku stwierdzenia w czasie kontroli obecność
w/w materiałów w studniach rewizyjnych ZWiK w Ożarowie Mazowieckim będzie obciążał właściciela danej
nieruchomości kosztami czyszczenia przepompowni ścieków oraz kosztami napraw uszkodzenia urządzeń
pompujących.
Jednocześnie przypominamy, iż kwestię odpadów,
których nie należy wrzucać do kanalizacji, reguluje art.
9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2020 poz. 2028)
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
„Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych m.in.:
1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych,
a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn,
drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą,
a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt
zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 ºC,
a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności
mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków
oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczegól-
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ności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: obiektów, w których są leczeni chorzy
na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne oraz laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym
od zwierząt.”
Zgodnie z umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków odbiorca usług jest zobowiązany do:
- utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób
nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- używania kanalizacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
Ponadto wskazujemy, że wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych wymienionych powyżej w punktach
1-6 odpadów i substancji zagrożone jest karą grzywny
do 10.000 zł .

Włodzimierz Burzykowski
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

DODATEK OSŁONOWY WAŻNE INFORMACJE!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim informuje, że do 23 lutego 2022r. wpłynęły
472 wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.
Dodatek osłonowy jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma na celu zniwelowanie wzrostu
cen energii, gazu a także żywności. Jego wysokość zależy od ilości osób w rodzinie a kryterium dochodowe
na osobę w gospodarstwie domowym jednoosobowym wynosi 2100 zł, w gospodarstwie domowym wieloosobowym wynosi 1500 zł na osobę. Możliwe jest również przyznanie dodatku osłonowego jeżeli kryteria te
zostaną przekroczenie, wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został
przekroczony przeciętny miesięczny dochód, ale nie mniej niż 20 zł.
Dodatek osłonowy można otrzymać w podwyższonej wysokości, 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,
a właściciel zgłosił to 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).,
Ważne! Wniosek o dodatek osłonowy należy składać do 31 października 2022r. Wnioski złożone
po tym terminie nie zostaną już rozpatrzone.
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WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała ponad 350 tysięcy złotych dotacji z Funduszu Solidarnościowego na
realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022 oraz programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 - 311.151,00 zł
Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 - 39.168,00 zł
Główny cel programów :
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami - pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie czy wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.
„Opieka Wytchnieniowa” to wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług
opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Programy będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.

PRACA W OPS
- ASYSTENT / OPIEKUN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim poszukuje do pracy asystentów osób niepełnosprawnych lub opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu, do świadczenia
tzw. opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu
znacznym oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Wymagania niezbędne:
1) dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka
lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych
potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022);
2) z wykształcenie przynajmniej średnie posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
Praca na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, w miejscu wskazanym przez Kierownika OPS.
Koszt jednej godziny opieki nad osobą niepełnosprawną nie może przekroczyć 40 zł/godz. (brutto).
Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 165 osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Informacje w sprawie programu można uzyskać pod numerem telefonu: 22 722 26 73
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/-/ Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowie Mazowieckim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim poszukuje do pracy asystentów osobistych osób
niepełnosprawnych
Kryteria doboru kandydatów na to stanowisko
I. Wymagania niezbędne :
1. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać:
• osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
• osoby posiadające co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom
niepełnosprawnych w formie wolontariatu
2. zaświadczenie o niekaralności;
3. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
4. nieposzlakowaną opinie,
5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
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II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej:
1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
3. empatia;
4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
5. odporność na sytuacje stresowe;
6. znajomość topografii Gminy Ożarów Mazowiecki.
III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia
codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
1. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc
publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),
2. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo
oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
3. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie,
wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.
Pytania kierować można do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim osobiście (05-850 Ożarów
Mazowiecki ul. Poznańska 165) lub pod nr telefonu: 22 722 26 73.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie OPS w Ożarowie Mazowieckim, w kopercie z dopiskiem:
dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy na stanowisko - „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - 2022,
listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165, pocztą
elektroniczną na adres: ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl
Program będzie realizowany do grudnia 2022 roku.
[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu
jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny,
pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).
								
/-/ Elżbieta Kowalska
								
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
								
w Ożarowie Mazowieckim

Informator Ożarowski 2/124 2022

13

HISTORIA

KAZIK Z OŻAROWA
Kazik z Ożarowa... bo tyle wiemy o jego tożsamości,
to jeden z setek tysięcy zamordowanych Polaków podczas II wojny światowej. Niestety jest również jednym
z wielu nierozpoznanych i być może do dzisiaj ktoś z jego
bliskich szuka informacji o zaginionym. Kilka dni temu,
odezwała się do mnie Pani Jolanta z prośbą o pomoc
w rozwikłaniu jednej sprawy. Co
się okazało…. Kawałek drogi stąd,
konkretnie w Szczecinku mieszka
pewien Pan zajmujący się wyjaśnianiem zbrodni niemieckich
z czasów ostatniej wojny jak również zbrodni radzieckich z czasów
już po wojnie. I tak odkrywając
jedną z nich natrafił na ślad kolejnej, której dopuścili się Niemcy
na młodym chłopaku o imieniu
Kazik.
Zaintrygowany tym odkryciem skontaktowałem się z Panem
Dariuszem, który opowiedział mi
w skrócie całą historię i poprosił
o pomoc w tej sprawie. Po wysłuchaniu historii Kazika z Ożarowa,
dowiedziałem się że został on powieszony w miejscowości Gwda Wielka w 1941 roku. Kazik był jednym z wielu
naszych rodaków, którzy zostali zesłani na przymusowe
roboty do pomocy w niemieckich gospodarstwach rolnych. Niestety w wyniku donosu złożonego na gestapo
przez córkę gospodarza u którego pracował, został osądzony i skazany na karę śmierci. Co ciekawe wydarzenie
to zapamiętał i opisał w swojej książce pt: „Maluśki” - Pan
Tadeusz Łoszewski. Opis całego zajścia zaczyna się od
strony 168 a kończy na stronie 172. Jeszcze trochę wcześniej, bo na stronie 38 możemy przeczytać opis Kazika
z Ożarowa. Historia tej egzekucji została jeszcze zapa-

miętana i wspomniana podczas przesłuchania jednego
ze świadków, który w roku 1977 został wezwany do złożenia zeznań przed Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Koszalinie. Pan Ignacy zeznał o tym że wie o powieszeniu młodego chłopaka z Warszawy właśnie w miejscowości Gwda Wielka. Niestety upływający czas zatarł ślady tej

zbrodni, ale dzięki takim ludziom jak Pan Dariusz może
ona znaleźć swoje zakończenie. Moja prośba do Państwa
czytających moje wpisy, może ktoś kiedyś słyszał i zapamiętał historię o jednym Kaziku z Ożarowa, który zaginął
bez śladu podczas wojny. Zdaję sobie sprawę że po tylu
latach ta historia może się nigdy nie wyjaśni, ale wiem że
nadzieja umiera ostatnia i będę bardzo wdzięczny za każdy ślad, który naprowadzi rodzinę i Pana Darka na jej finał

Marcin Soduł
Ożarowski Portal Historyczny

Dzień Sołtysa 2022
Wszystkim Sołtyskom i Sołtysom gminy Ożarów
Mazowiecki serdecznie dziękujemy za pełną zaangażowania
pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Życzymy Wam zdrowia, radości, codziennej życzliwości mieszkańców
oraz wiele wytrwałości w osiąganiu celów i realizacji planów.

Andrzej Cichal
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Відділення невідкладної медичної допомоги
в лікарні є підрозділом системи Державної служби
екстренної медичної допомоги – cхожим до медичних
рятувальних бригад, і призначеним для надання
допомоги людям у надзвичайному стані. При появі
тривожних симптомів слід звертатися до найближчого
відділення, якщо стан пацієнта дозволяє самостійно
перемістится до лікарні.
Персонал відділення зобов’язаний оглянути
пацієнта СОР. Після обстежень, якщо підтвердиться
невідкладний стан здоров’я, пацієнту нададуть
необхідну допомогу на місці. Згодом пацієнт може бути
направлений на подальше лікування до первинної
ланки або амбулаторної спеціалізованої допомоги
– у разі необхідності. Список відділень невідкладної
допомоги у Мазовецькому воєводстві:

Szpitalny Oddział Ratunkowy to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – podobnie
jak zespoły ratownictwa medycznego i jest dedykowany
do udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego. Do najbliższego SOR
należy się udać, gdy wystąpią objawy niepokojące, ale stan
pacjenta umożliwia samodzielny transport do szpitala.
Personel SOR jest zobowiązany do zbadania
pacjenta. Po wykonaniu badań, jeśli potwierdzi się stan
nagłego zagrożenia zdrowotnego pacjentowi zostanie
udzielona pomoc na miejscu w niezbędnym zakresie.
Następnie pacjent może zostać skierowany do dalszego
leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lub
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – jeśli zajdzie taka
konieczność. Lista SOR na terenie województwa mazowieckiego:

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ЛІКАРНІ
/ SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

LISTA SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH
DOSTĘPNA NA STRONIE
www.ozarow-mazowiecki.pl zakładka Pomoc dla Ukraińców

NUMER PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY
НОМЕР СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski
w związku z działaniami wojennymi,
aby uzyskać numer PESEL
powinien przedłożyć jeden z poniższych dokumentów:
- paszport, dokument podróży, Karta Polaka,
inny dokument ze zdjęciem
W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów
potwierdzenie tożsamości następuje
na podstawie oświadczenia
- 1 zdjęcie (jak do paszportu)

Wniosek o nadanie numeru PESEL można
składać od 16.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim,
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Poznańska 165,
III piętro, pokój 309 i 310
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godz. 8.00-16.00
środa w godz. 10.00-18.00
Prosimy o sukcesywne zgłaszanie się do Urzędu.
Jednocześnie informujemy, że ze względu
na techniczne możliwości systemu rejestracji,
możliwe jest wprowadzenie systemu kolejkowego.
Bieżąca obsługa mieszkańców pozostaje bez zmian.

Громадянин України, який прибув до Польщі
у зв’язку з військовими діями, щоб отримати номер
соціального страхування повинен представити один
з наступних документів:
- паспорт
- проїзний документ
- Карта Поляка
- інший документ з фотографією
- при відсутності вищевказаних документів
підтвердження особи відбувається на підставі заяви
- 1 фото (як на паспорт)

Заявка на отримання номера соціального
страхування може бути подана
з 16.03.2022 р. в міському управлінні,
у відділі цивільних справ, вул. Познанська 165,
3 поверх. кабінет 309 і 310
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця о 8.00-16.00
середа о 10.00-18.00
Ми просимо вас послідовно звертатися
в управління.
Водночас повідомляємо, що через
технічні можливості системи реєстрації,
можливе введення системи черг.

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
https://www.gov.pl/attachment/62535813-7b57-4846-b4d1-7c8b644d63ff
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Коли викликати бригаду швидкої медичної допомоги
/ Kiedy wezwać zespół ratownictwa medycznego
Ratownictwo medyczne (Швидка медична допомога) - це виїзні бригади, презначені для
рятування потерпілих в аваріях і осіб із загрозою їхньому життю.
Zespoły Ratownictwa Medycznego - to jednostki powołane do ratowania poszkodowanych
w wypadkach oraz osób, u których wystąpiło nagłe zagrożenie życia.

Zespoły Ratownictwa MedycznegoNadzvychayni sytuatsiyi
syhnal’ni telefony: 112 / 999
біль у грудях
/ Ból w klatce piersiowej

раптовий головний
/ Nagły silny ból głowy

нещасний випадок
/ wypadek

втрата свідомості
/ Utrata przytomności

задишка
/ duszności

не дихає
/ Nie oddycha

ураження електричним
струмом

судоми
/ drgawki

задихаючись
/ zadławienie

сильна кровотеча
/ Silny krwotok

Екстренні номери / Numer alarmowy

112 або/lub 999
ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ
- МАЗОВЕЦЬКЕ ВОЄВУДСТВО
Інфолінія для допомоги в Мазовецькому воєвyдстві
- номер 987
Загальнопольська інфолінія під номером
(+48) 47 721 75 75
Інформація про легалізацію перебування www.ua.gov.pl

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY
-WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

infolinia o pomocy w województwie mazowieckim
- numer 987
infolinia ogólnopolska pod numerem (+48) 47 721 75 75

informacje o legalizacji pobytu - www.ua.gov.pl

Wszelkie informacje dla osób przybyłych z Ukrainy
znajdują się na stronie gminy Ożarów Mazowiecki,

www.ozarow-mazowiecki.pl
zakładka POMOC DLA UKRAIŃCÓW
16
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Базове медичне обслуговування
/ Podstawowa Opieka Zdrowotna
поганий настрій
/ Złe samopoczucie

висипання на тілі
/ wysypka

направлення в
/ Skierowanie do szpitala

відсутність апетиту
/ Brak apetytu

лихоманка
/ Gorączka

ліки за рецептом
/ Recepta na leki

лікарняний
/ Zwolenie lekarskie

медичні поради
/ Porada lekarska

нежить і кашель
/ Katar i kaszel

менструальні болі
/ Bóle miesiączkowe

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

Якщо почуваєшся хворим, маєш температуру, кашель, ліки не діють, не маєш рецепту,
лікування не допомагає - маєш право звернутися по нічну і святкову медичну допомогу.

ДЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЛІКАРЯ: - адреси:

1. Przychodnia (клініка) w Ożarowie Mazowieckim, ul. Konopnickiej 8, tel. 22 344 86 00
2. Przychodnia (клініка) w Józefowie, ul. Lipowa 28 A, tel. 22 344 86 50

Нічна і святкова медична допомога

працює вночі і у свята, тобто тоді, коли поліклініки не працюють. По допомогу можете звернутися до лікаря,
або якщо не можете ходити, лікар приїде до вас.

ПАМЯТАЙ:

• Ці послуги надаються від понеділку до п’ятниці з 18:00 наступного дня, а також у суботи, неділі та інші вихідні
дні від 8:00 до 8:00 наступної доби.
• Ці послуги надаються без скерування.
• Можеш користуватися допомогою будь-якого пункту нічної допомоги.
• Черговий лікар надає поради:
* в амбулаторних умовах;
* вдома у пацієнта ( у медичнообгрунтованих випадках);
* телефоном.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ DO LEKARZA - adresy:

1. Przychodnia w Ożarowie Mazowieckim, ul. Konopnickiej 8, tel. 22 344 86 00
2. Przychodnia w Józefowie, ul. Lipowa 28 A, tel. 22 344 86 50

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Działa w nocy i święta, czyli wtedy, gdy przychodnie są, zamknięte. W ramach tej usługi możecie państwo udać się
do lekarza lub, gdy nie możecie chodzić, lekarz przyjedzie do państwa

PAMIĘTAJ NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA:

• Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty,
niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.
• Świadczenia te są udzielane bez skierowania.
• Możesz korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.
• Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
* w warunkach ambulatoryjnych,
* w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
* telefonicznie.
Informator Ożarowski 2/124 2022
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30 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W SZTABIE DOMU KULTURY „UŚMIECH”
Finał WOŚP to jednodniowa, publiczna zbiórka, organizowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której towarzyszą również aukcje internetowe i wydarzenia zamknięte (koncerty, animacje, itd.).
Pomoc dla WOŚP nie ogranicza się jednak tylko do kwestowania w dniu finału…
W tym roku, 30.01.2022r. odbył się jubileuszowy 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki
było wsparcie okulistyki dziecięcej, czyli zapewnienie najwyższej jakości diagnostyki i leczenia wzroku dzieci.
Sztab #5601 zlokalizowany w Domu Kultury „Uśmiech”
w tym roku również mógł liczyć na pomoc mieszkańców
gminy. Wolontariusze, którzy mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, chodzili po ulicach naszej gminy - dali z siebie wszystko.
Akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie ograniczała się tylko do kwestowania w dniu finału. Ponad
miesiąc wcześniej na terenie gminy Ożarów zostały rozmieszczone Sztabowe Puszki Stacjonarne, do których
mieszkańcy mogli wrzucać datki; a także internetowa
eSkarbonka.
W dniu finału dla Wolontariuszy i mieszkańców gminy
zagrał zespół „Once Upon a Time”, wprowadzając wszystkich w klimat jazzu i bluesa. Po koncercie wszyscy wzięli
udział w symbolicznej akcji „Światełko do Nieba”.
Puszki stacjonarne zostały rozmieszczone
w następujących punktach:
Przedszkole Publiczne w Broniszach, Biblioteka
Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, Delikatesy
„u Bogusi”, Salon Fryzjerski „Shakira”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, Pracownia Cukiernicza Jancewicz (Ożarów Mazowiecki/
Piastów/ Płochocin), Przychodnia Biovena, Sklep
Lewiatan, Restauracja Hrabina Wcina, Mamaison
Hotel Le Regina, Colibers Poligrafia, MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, Delikatesy Baccara, Cukiernia Ożarowska, Sklep „U Eli”, Salon
„Kryształowe Paznokcie”, Publiczne Przedszkole
Akademia „Pod Modrzewiem” (Macierzysz/Ołtarzew), Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza

w Warszawie, Keller Polska Sp. z o.o., Lindab Sp. z o.o.,
Sklep „U Zwierzaka”, Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda,
Park Trampolin JumpWorld Warszawa #kochamskakac
Sponsorami akcji byli:
Firma Barbora, Restauracja Stylowa, Restauracja Hrabina
Wcina, Cukiernia Ożarowska,Cukiernia Jancewicz.
Oprawę medialną zapewniła telewizja Stansat.
Podczas tegorocznego Finału w sumie udało nam się
uzbierać 36 675,77 zł.
Z całego serca dziękujemy wszystkim osobom i firmom zaangażowanym w tę wspaniałą akcję i liczymy,
że w przyszłym roku również będziemy mogli połączyć
siły w tym słusznym celu!

Paulina Gładkowska, Małgorzata Wdowiak
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

GRANIE PRZEZ CZYTANIE Z BIBLIOTEKĄ
30 stycznia 2022 r. w całej Polsce zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, a wraz z nią pracownicy Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.
Jak co roku dołączyliśmy do Sztabu nr 5601 w Domu
Kultury „Uśmiech”, gdzie podczas jubileuszowego
30. Finału pn. „Przejrzyj na oczy” graliśmy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
Przez cały dzień pomagaliśmy w liczeniu pieniędzy
z puszek wolontariuszy i stacjonarnych z naszej gminy.
Przygotowaliśmy także nietypowe wydarzenie dla dzieci. O godzinie 16.00 rozpoczęliśmy „Wielkie Granie Przez
Czytanie”. W nawiązaniu do hasła Finału „Przejrzyj na
oczy” szukaliśmy smoka ukrytego w bajce, przeczytaliśmy też wspólnie książkę, w której… nie zobaczyliśmy
żadnych obrazków. Bawiliśmy się z chustą animacyjną
18
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Klanzy. Podczas spotkania każdy z najmłodszych uczestników mógł wykonać tajemnicze pudełko w kształcie
serca, np. na łakocie. A na zakończenie zrobiliśmy wielki „hałas” (Wielka Orkiestra zobowiązuje) - zagraliśmy na
bum bum rurkach i zatańczyliśmy do utworu znanego
dzieciom na całym świecie „Baby Shark”, który bije rekordy oglądalności w serwisie YouTube.
Od połowy grudnia w Bibliotece stała puszka, którą
zasilali nasi Czytelnicy. Kwesta zakończyła się dużym sukcesem - zebraliśmy razem 823,17 zł.
Serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu
i za wszystkie wpłaty. Do zobaczenia za rok!

Ewa Pawlak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

KAŻDY MA COŚ, CO MOŻE DAĆ INNYM

30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. W tym
roku padł kolejny rekord! To za sprawą nie tylko zbiórek wolontariuszy, ale także licznych aukcji internetowych. O tym, jak talent plastyczny przekształcić w chęć pomagania i działalność charytatywną,
opowie Martynka i jej mama, Ewa Kozacka.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to jedno- sprzętu WOŚP
dniowa zbiórka publiczna, podczas której fundacja Jurka w
szpitaOwsiaka zbiera środki finansowe na wsparcie polskiego lach. Czasu
systemu ochrony zdrowia. W tym roku 30 Finał WOŚP m ł o d z i e ż y
zorganizowany został pod hasłem: „Przejrzyj na oczy”, nie brakuje, więc może warto go przeznaczyć ma coś, co zaa zebrane środki przeznaczone zostaną na zapewnienie skoczy i nas samych i innych?
najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku
Martynka to bardzo grzeczna, sumienna i pracowita
u dzieci. Od wielu lat finałom WOŚP towarzyszą aukcje uczennica. Na lekcjach plastyki z dużą radością oddaje
internetowe i właśnie w takiej aukcji wzięła udział uczen- się twórczości plastycznej. Bardzo często bierze udział
nica 5 klasy Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
w Duchnicach, Martyna Kozacka.
w Duchnicach. Na aukcję WOŚP Martynka przygotowała
Zdecydowanie największy wpływ na kształtowanie trzy duże obrazy typu DIY, namalowane akwarelami na
pasji dziecka ma najbliższe otoblejtramie.
czenie, czyli środowisko rodzinne.
B. Paplińska: - Życie jest
„…Na miły Bóg,
To właśnie rodzice najwcześniej
piękne kiedy myślimy o innych,
Życie nie tylko po to jest, by brać, a co o swoim udziale w aukcji
dostrzegają pewne uzdolnienia
Życie nie po to, by bezczynnie trwać WOŚP i pomaganiu innym sądzi
swojej pociechy, dlatego postanowiłam porozmawiać z Panią
I aby żyć siebie samego trzeba dać…„ Martyna Kozacka?
Ewą Kozacką, mamą uzdolnionej
Uważam, że sukces nie wynika
plastycznie piątoklasistki.
z samego talentu, ale raczej z pracowitości. Moja mama poB. Paplińska: - Skąd pomysł aby córka wystawiła swo- wtarza mi, że muszę tylko chcieć i próbować, a efekty przyjje obrazy na licytację WOŚP?
dą z czasem. Na razie maluję obrazy - akwarele i szkicuję
Co roku wpłacaliśmy pieniądze na WOŚP lub po prostu
coś kupowaliśmy. Tak sobie pomyślałam, żeby na te 30 lat
WOŚP-u zrobić coś innego. I widząc namalowane obrazy
w pokoju Martyn,y postanowiłam zachęcić ją do namalowania czegoś specjalnie na tę okazję. Gdy sprzedał się
pierwszy obraz, dostałam SMS z bardzo pozytywnym komentarzem od pana, który wygrał licytację. Osoba, która
kupiła obraz, była zachwycona pracą i w podziękowaniu
przesłała nawet prezent dla Martyny - szkicownik z dedykacją i zestaw malarski. Pojawiła się więc dalsza zachęta i mobilizacja. I Martynie udało się wyrobić w czasie i namalować ołówkiem. Lubię też warsztaty z mozaiki, gliny i inne tego
w sumie aż trzy obrazy na 30-lecie WOSP!
typu. Mam w pokoju twórczy bałagan i nawet posiadam
B. Paplińska: - Jak przebiegała procedura zgłoszenia maszynę do szycia.
prac Martynki do udziału w licytacji internetowej
Dużo czasu poświęciłam na przygotowanie prac na auWOŚP?
kcję, bo uważam, że to jest szczytny cel. Namalowanie każMyślę, że jest to dość łatwe. Wystarczy konto na Allegro dego z tych obrazów to ok 8-10 godzin pracy. Ja oczywiście
i zakładka sprzedaż dla WOŚP. System nam „podpowie” malowałam je po trochę, ale za to systematycznie! Zawsze
jak dalej wypełnić kolejne pola tekstowe. Pieniądze trafiają tak robię, że muszę coś narysować codziennie, chociaż przez
od razu na konto WOŚP, my pilnowałyśmy tylko wysyłki.
parę minut! Wybierałam obrazy zwierząt, bo takie najbarB. Paplińska: - Pani Ewo, dlaczego warto zachęcać dziej lubię malować. Myślę, że Kolorowy lew i Kolorowy tymłode pokolenie, dzieci do udziału w tego typu ak- grys pasują do każdego wnętrza. Ja mam w pokoju i całym
cjach?
domu mnóstwo obrazów. Całą rodziną często bierzemy
Zawsze mówię dzieciom, że własnoręcznie zrobiony pre- udział w różnych akcjach charytatywnych, bo... naprawdę
zent ma podwójną wartość. Cieszy zarówno obdarowane- warto pomagać innym.
go, jak i darczyńcę! Drobne kwoty pieniężne mają znaczeB. Paplińska: - Pani Ewo, Martynko, dziękuję sernie, ale czasami warto zostawić coś więcej, tak jak w tym decznie za rozmowę.
Beata Paplińska
roku, własne obrazy wiszące u kogoś na ścianie, radość i paZespół ds. promocji
mięć tego zdarzenia, 30-lecia WOŚP! Pomagamy przecież
Szkoły im. W. Rutkiewicz w Duchnicach
innym dzieciom i trochę sami spłacamy dług korzystania ze
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TRWA PIERWSZY NABÓR NA UŻYTKOWNIKÓW
ZNAKU PROMOCYJNEGO MARKI LOKALNEJ MISJA KAMPINOS
- ZŁÓŻ WNIOSEK DO 31 MARCA 2022 R.
Marka lokalna Misja Kampinos powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne
i przyrodnicze.
Marka lokalna Misja Kampinos jest narzędziem promocji produktów i usług
związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru dziewięciu gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno,
Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice.
Misją marki lokalnej jest odkrywanie, wyróżnienie i promocja najlepszych produktów, usług i inicjatyw związanych z regionem, oferowanych
MisjaKampinos
przez twórców i usługodawców.
Podmioty zainteresowane otrzymaniem Znaku Promocyjnego Misja
Misja Kampinos
Kampinos zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia „Między Wisłą
a Kampinosem” pod numerem telefonu (22) 794 04 88, adresem mailowym biuro@lgdkampinos.pl lub w siedzibie
Stowarzyszenia przy ul. Gminnej 6 w Czosnowie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 (po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym). Więcej informacji na stronie www.misjakampinos.pl
Obserwuj działania Misji Kampinos na Facebooku i Instagramie!

NISZCZYCIELSKIE SKUTKI ORKANU DUDLEY
NA TERENIE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
W drugiej połowie lutego przez
Gminę Ożarów Mazowiecki przechodziły silne wiatr z miejscowymi
podmuchami. Bilans oględzin wykonywanych przez służby gminne
potwierdził duże ilości powalonych
drzew wraz z konarami, zerwane linie
energetyczne i telekomunikacyjne,
nieprzejezdne odcinki dróg i wiele
uszkodzonych dachów.
Do Urzędu Miejskiego wpłynęła
duża ilość zgłoszeń o szkodach wywołanych przez wichurę. Najwięcej
interwencji odnotowano na osiedlach: Mickiewicza, Ołtarzew, Duchnice, Bronisze.
Zniszczenia sieci energetycznych i telekomunikacyjnych były znaczne i występowały w wielu miejscowościach na
terenie gminy, miały miejsce liczne przerwy w dostawie prądu pomimo intensywnych prac prowadzonych przez ekipy Zakładu Energetycznego, Ochotniczą
Straż Pożarną i Straż Miejską. Konieczne
było przywracanie przejezdności dróg
w wielu miejscach.
Jeśli w przyszłości wystąpią podobne niepokojące zdarzenia pogodowe/sytuacje prosimy o zgłaszanie
takiej informacji do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, nr tel.
(22) 731 32 35; (22) 731 32 36; (22) 731
32 61 (w godzinach pracy Urzędu) lub
do Straży Miejskiej (22) 721 26 51 (całodobowo).
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KONDOLENCJE

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.

Z E S Z C Z E P I E Ń M O GĄ K O R Z Y S T AĆ
R ÓW N I E Ż U C H O D Ź CY Z U K R A I N Y
Informator Ożarowski 2/124 2022
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FERIE Z UŚMIECHEM
Ferie, ferie i po feriach. Jak co roku Dom Kultury
„Uśmiech” przygotował bogatą ofertę zajęć dla dzieci
i młodzieży. W pierwszym tygodniu zajęcia odbywały
się w naszych Filiach (Bronisze i Józefów). Postawiliśmy na artystyczne malarstwo sztalugowe („Więc,
chodź pomaluj mój świat … „) oraz warsztaty z tańca
nowoczesnego („Wyginam śmiało ciało …”). Młodzi
malarze ambitnie chwycili za farby i pędzle. Powstały
indywidualne prace, które później połączone zostały
w drabinkę, obrazy na płótnach wielkoformatowych,
zimowe autoportrety w technice collage. Warsztaty
taneczne to z kolei duża dawka pozytywnej energii,
w rytmie dynamicznej muzyki. Jako, że taniec nowoczesny to połączenie różnych stylów, były elementy
choćby jazzu, baletu. Dzieci uczyły się kroków do układu tanecznego, tańczyły z szarfą oraz miały ćwiczenia
prawidłowej postawy w tańcu. Każde zajęcia poprzedzone były rozgrzewką, a zakończone rozciąganiem.
Efektem finalnym był układ choreograficzny, zaprezentowany przed rodzicami.

Cop”, „Ja, robot”. Swoje umiejętności mogli też sprawdzić
miłośnicy szycia i projektowania. Zręczne palce wykroiły
i uszyły fartuszki, worki oraz kosmetyczki. Czy był tam
ktoś pokroju Christiana Diora, Coco Chanel, czy naszej
rodzimej Gosi Baczyńskiej? Przyszłość pokaże! Dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem dzieciaków cieszyły
się warsztaty literacko – graficzne. W zależności od wieku, można było napisać i zilustrować własną bajkę, zostać
twórcą mozaiki „Być jak Gaudi”. Nie byle gratka czekała na
fanów komiksów. Każdy na swój sposób stworzył własny
komiks, coś na wzór „Tytusa, Romka i Atomka” H.J. Chmielewskiego.
Na zakończenie Ferii z Uśmiechem każdy z uczestników otrzymał kartę wejścia do parku trampolin JumpWorld #kochamskakac. Życzymy udanej zabawy.
Dziękujemy za wspólny radosny czas i naukę poprzez
zabawę.

Renata Kwiatkowska
Dom Kultury „Uśmiech”
W tym czasie Zespół Ludowy „Ożarowiacy” przebywał na zgrupowaniu w zaśnieżonych Karkonoszach, w miejscowości Piechowice. Podczas warsztatów uczestnicy intensywnie pracowali nad kolejnymi
programami artystycznymi. Nie zabrakło też czasu na
aktywny wypoczynek, rekreację, naukę jazdy na nartach oraz zabawy integracyjne. Był to wyjazd, w którym udział wzięły trzy grupy: Gęśliki, grupa Młodzieżowa oraz grupa Dorosłych. Wspólnie spędzony czas
pozwolił lepiej się poznać i nabrać kondycji.
W kolejnym tygodniu, wszystkich chętnych gościło Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” oraz
główna siedziba Domu Kultury „Uśmiech” . W obu placówkach odbywały się indywidualne lekcje gry na gitarze („Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą…”). Były
też zajęcia z robotyki - projektowanie, programowanie i konstruowanie robotów. Inspiracją zapewne okazały się najlepsze filmy, takie jak: „Terminator”, „Robo22
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W okresie od 31 stycznia do 11 lutego br. uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki wzięli udział w akcji „Zima w mieście 2022”. Zajęcia zorganizowano z zachowaniem
reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. W akcję czynnie włączyli się również funkcjonariusze Straży Miejskiej,
którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników, prowadząc
działania prewencyjne w okolicy placówek oświatowych.
Akcję zorganizowały wszystkie szkoły podstawowe. Zajęcia odbywały się przez całe ferie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, Szkole Podstawowej Nr
2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach oraz Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, natomiast w Szkole Podstawowej w Umiastowie oraz Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach zajęcia zaplanowano
na pierwszy tydzień ferii.
W zajęciach odbywających się w godz. od 8.00 do godz. 16.00
wzięło udział 484 uczniów, dla których przygotowano atrakcyjną i różnorodną ofertę spędzania wolnego czasu. Dzieci brały udział w zajęciach rekreacyjnych i edukacyjnych, w programie były również ciekawe
wycieczki oraz warsztaty tematyczne. Uczniowie spędzili czas aktywnie podczas licznych atrakcji, co szczególnie w czasie pandemii pozytywnie wpłynęło na ich samopoczucie i integrację.
Michał Turkas
Dyrektor Biura Oświaty

ROBOFERIE Z BIBLIOTEKĄ
W tym roku Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim wraz z Filią nr 1 w Józefowie przygotowały
dwie, rodzinne gry miejskie.
Pierwsza z nich – „Roboferie 2022”, odwoływała się
pośrednio do twórczości Stanisława Lema. W ten sposób
chcieliśmy zaciekawić dzieci twórczością wybitnego pisarza i futurysty, a także uczcić i podsumować 100. rocznicę
jego urodzin, którą obchodziliśmy w zeszłym roku.
Uczestnicy gry mieli za zadanie, przemieszczając się pomiędzy kolejnymi punktami rozmieszczonymi w różnych
częściach centrum Ożarowa, odnaleźć części robota i zrobić im zdjęcia oraz przesłać w „raporcie” na zakończenie
gry. Nie był to jednak zwykły spacer, dodatkowo na każdym punkcie należało zeskanować kod QR, przeczytać
część opowieści, która splatała grę w całość, a następnie
rozwikłać zagadkę lub rozwiązać zadanie. Przy jednym
punkcie wystarczyło być spostrzegawczym, przy innym
pogłówkować nad zadaniem logicznym, a przy jeszcze
innym uważnie wsłuchać się w nagraną wiadomość. Po
wpisaniu rozwiązania na specjalnie stworzonej przez nas
stronie gry można było
przejść do kolejnego
punktu gry.
Druga gra - „Józefów
dawniej i dziś”, o charakterze spaceru historycznego, prowadziła przez
wybrane punkty Józefowa, które przybliżały
dzieje istniejącej tu kiedyś fabryki cukru. Szcze-

gólną uwagę chcieliśmy
zwrócić na dawną topografię osady i zachowane w niej
do dziś ślady przeszłości.
W historii rozpisanej w krótkich rymowankach należało
uzupełnić brakujące fragmenty, a z oznaczonych liter
ułożyć końcowe hasło. Dodatkowo trzeba było odkryć
matematyczny szyfr.
Atrakcyjne uzupełnienie
gier stanowiły: wystawa
o Lemie, w siedzibie biblioteki oraz spacer zainspirowany historią Józefowa, który
prowadziły Barbara Mierzwa i Ewa Hrynczyszyn, autorki
książki „Józefów – takie były początki”, wydanej w ubiegłym roku przez naszą bibliotekę.
Gry docenili ich uczestnicy, zwłaszcza ciekawe zadania i zagadki (choć nie wszystkie zadania były proste),
a także opiekunowie najmłodszych,
dla których spacer „z pretekstem” był
dużą przyjemnością. Bardzo cieszy
nas też fakt, że w tegorocznych grach
wzięło udział więcej uczestników, niż
w grach ubiegłorocznych.
Łukasz Wojdyga
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim
Ewelina Połeć
Filia nr 1 w Józefowie
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STANISŁAW LEM

WE WSPÓŁCZESNEJ GRAFICE
WYSTAWA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

		
Wystawa „Lem” prezentowana w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim została przygotowana dla upamiętnienia, obchodzonej w zeszłym roku, setnej rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych polskich i europejskich pisarzy, eseistów, futurologów i filozofów XX w., którego powieści
przetłumaczono na ponad 40 języków i wydano w łącznym nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy.

Uznany za cudowne dziecko, Stanisław Lem pisać
nauczył się w wieku 4 lat. W życiu dorosłym zaskakiwał
czytelników bogactwem swej twórczości, w której obok
utworów fantastyczno-naukowych znalazły się także pastisze i parodie („Doskonała próżnia”, „Wielkość urojona”),
opowieść autobiograficzna „Wysoki Zamek”, a także powieści z wątkami sensacyjno-kryminalnymi („Śledztwo”).
W 1980 roku był kandydatem do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Ostatecznie przyznano ją Czesławowi
Miłoszowi. W ostatnich latach życia Stanisław Lem nabrał
przekonania, że nasza cywilizacja znajduje się „bardzo nisko, o krok przed upadkiem. Dlatego uzyskujemy coraz
większe przyspieszenie”. Dziś te słowa wydają się jeszcze
bardziej prorocze.
Wielość i różnorodność dzieł Lema spowodowała, że znany autor science fiction Philip K. Dick publicz-

nie stwierdził, że pisarz o nazwisku Lem nie istnieje, bo
nie jest możliwe, by jeden człowiek mógł napisać wszystkie te dzieła. To twierdzenie wywołało międzynarodowy
skandal.
Stanisława Lema uhonorowano wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym Orderem Orła Białego. Jego
nazwiskiem nazwano planetoidę.
Wystawa w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim składała się z dwóch części. W pierwszej, można
było obejrzeć prace uznanych, współczesnych polskich
ilustratorów i grafików, którzy na potrzeby tej prezentacji zinterpretowali książki Stanisława Lema. Drugą część
stanowiły czarno-białe, kultowe grafiki Daniela Mroza,
który przez lata współpracował z pisarzem. Sam Lem właśnie jego ilustracje swoich książek uważał za najlepsze.
Wszystkie prace opatrzone zostały kodami QR z linkami
do audiobooków z wybranymi fragmentami
powieści, które można było odsłuchać podczas oglądania wystawy.
Dodatkową wartość wystawy stanowiło to,
że była ona dodatkiem do gry miejskiej o robotach, stworzonej przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim na czas ferii.
Wystawa
„Lem”,
przygotowana
we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, skierowana została do sympatyków
pisarstwa tego autora, jak i do tych osób,
którzy przyjemność obcowania z książkami
Stanisława Lema mają jeszcze przed sobą.

Katarzyna Świeżak
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim
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DOM KULTURY „UŚMIECH”
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
KULTURA

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
▶ 26 marca, godz. 12:00-13:30 - zapraszamy dzieci
(w wieku 6-10 lat) na kolejne warsztaty twórcze. Tym razem tematem przewodnim będzie „Szkatułka na skarby”.
Uczestnicy wykonają własnoręcznie piękną szkatułkę.
Zapisy na stronie: strefazajęc.pl

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”
Zapraszamy wszystkich do Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” (ul. Poznańska 292) na zajęcia cykliczne
o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym i profilaktycznym. Można między innymi: dołączyć do Strefy Malucha
lub Klubu Gier Bitewnych; nauczyć się gry w brydża; doskonalić pamięć z seniorami w ramach Fitnessu Mózgu
lub spełniać się twórczo w ramach zajęć „Rękodzieło”.
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.

Wszystkie wydarzenia odbywają się w reżimie sanitarnym.
Informacje o zapisach na zajęcia oraz o bieżących wydarzeniach dostępne na www.dkusmiech.eu
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„STREFA KOBIET – SPOTKANIA W KRĘGU”
Siostrzeństwo to zjawisko, które pojawia się, gdy kobiety przestają postrzegać się jako lustra lub odbicia siebie, a zaczynają postrzegać siebie jako jedyne w swoim
rodzaju dzieła sztuki. Siostrzeństwo zdarza się, gdy kobiety postrzegają siebie nawzajem jako głębokie studnie
wsparcia i inspiracji – jako koleżanki z zespołu – zamiast
konkurentów. Siostrzeństwo zdarza się między kobietami, które są na tyle bezpieczne, że przestają się siebie bać;
które nie czują, że inne wybory życiowe innej kobiety są
osądem jej własnych wyborów. Siostrzeństwo dzieje się
wtedy, gdy stajemy się ciekawi, zamiast bronić się różnicami. (...) Jest tyle niewykorzystanej mocy w siostrzeństwie. „
~ Glennon Doyle
Zawsze, we wszystkich kulturach kobiety przebywały
w swoim gronie. Swoje kręgi mieli także mężczyźni, chociaż takich spotkań nie nazywano kręgami. Role w społecznościach były podzielone i naturalne były spotkania
przy okazji jakiś zajęć, jak na przykład przysłowiowe darcie pierza, czy wyprawy na polowanie.
Krąg kobiecy to tradycja spotkań o ściśle określonej
formule. Siadamy w kręgu i opowiadamy sobie historie, robiąc przestrzeń na nasze uczucia, doświadczenia.
Mówimy o sobie i o tym co się w nas pojawia. W czasie
gdy jedna osoba mówi, reszta nie wchodzi jej w zdanie, nie ocenia jej, nie udziela rad, nie wchodzi w dialog.
Stworzenie bezpiecznej przestrzeni na opowieść drugiej
osoby pozwala zaistnieć empatii, pozwala wyostrzyć
wszystkie zmysły.

Popularność kobiecych kręgów, wynika z wewnętrznej potrzeby. To naturalne, że chcemy się dzielić swoimi
przeżyciami, swoimi problemami czy radościami, swoim
widzeniem i odbiorem tego, co nas otacza. Chcemy to robić z tymi osobami, które czują i myślą podobnie do nas.
Krąg = zadbanie o siebie. Jesteśmy tu i teraz. Zostawiamy
za drzwiami nasze troski, nie mamy możliwości patrzeć
w telefon.
Krąg = siostrzeństwo. Jeśli czujesz, że brakuje Ci bycia
z innymi kobietami z sensem, z intencją, spotkanie w kręgu jest właśnie dla Ciebie. Poznajemy się z obcymi osobami, dotykając ważnych dla nas tematów.
Krąg = intymność. Ufamy sobie, otwieramy się przed
sobą i tworzymy przestrzeń na wspólne zaistnienie.
Nie ma tu miejsca na plotki, przepychanki lub kpiny. Szanujemy siebie nawzajem. To całkiem inna jakość spotkań.
Krąg = równość. Krąg jest figurą geometryczną, gdzie
wszystkie punkty są tak samo ważne, każdy punkt jest
niezbędny, aby krąg istniał i wszystkie te punkty są sobie
równe. W kręgu każda kobieta ma czas, żeby się wypowiedzieć. Zamiast rywalizacji rozwijamy wymianę, szacunek, otwartość, szczerość.
Masz ochotę spróbować? Spotykamy się we wtorki o 17:30 w Filii Domu Kultury Uśmiech w Broniszach.
Jest tu miejsce dla każdej z nas. Zapraszamy do dołączenia.

Magdalena Fitał

KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
▶ 16.01 - II Rodzinny Przegląd Kolęd i Pastorałek
▶ 17.01 - ogłoszenie wyników Przeglądu II Rodzinnego
Przeglądu Kolęd i Pastorałek
▶ 22.01 - warsztaty kulinarne „Pomidorówka – zupka
na zimne rozgrzanie”
▶ 30.01 - XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
▶ 31.01 - 4.02 - akcja „Ferie z Uśmiechem”
▶ 13.02 – koncert walentynkowy, podczas którego wystąpiła Sylwia Banasik – Smulska
▶ 19.02 - warsztaty twórcze „Maski karnawałowe”
▶ 20.02 - teatrzyk dla dzieci, który zaprezentowali aktorzy z Teatru „Maska”, a także bal karnawałowy dla dzieci
CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”
Od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 17:00
wyrabiana jest spersonalizowana Warszawska Karta
Miejska (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy
Ożarów Mazowiecki.
▶ 15.01.2022 r. - spotkanie Klubu Gier Bitewnych prowadzonego przez Macieja Różalskiego.
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▶ 7-10.02.2022 – akcja Ferie z „Uśmiechem” - Robotyka
(podczas warsztatów dzieci projektowały, programowały i konstruowały roboty) - Nauka gry na gitarze
▶ 18.02.2022 r. - wykład w ramach OUTW pt. „KIOTO Japonia/ nowoczesność i tradycja” prowadzący - Jarosław Filipek
▶ 19.02.2022 r. - spotkanie Klubu Gier Bitewnych prowadzonego przez Macieja Różalskiego.
▶ 25.02.2022 r. - wykład w ramach OUTW pt. „Sycylia
z bardzo bliska” prowadzący - Michał Szulim
FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH W BRONISZACH
▶ od 31 stycznia do 4 lutego – Akcja „Ferie z Uśmiechem”.
▶ 13 lutego - występ najmniejszej opery świata, Teatr
Marionetek i spektakl dla dzieci „Misio w krainie czarodziejskiego fletu”
FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH W JÓZEFOWIE
▶ 31.01 - 4.02 akcja „Ferie z Uśmiechem”
▶ 19.02 - Karnawałowa biesiada taneczna seniorów
„Smalec i ogórek”.

I N F O R M AC J A

SUBSKRYBUJ POWIADOMIENIA WEB-PUSH
ZE STRONY GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI

Z PRACY
BURMISTRZA

Ogłoszenia DAM PRACĘ publikujemy bezpłatnie
Zapraszamy i email: informator@ozarow-mazowiecki.pl

Zachęcamy do subskrybowania
powiadomień z serwisu Gminy Ożarów
Mazowiecki. Drogą WEB-PUSH będziemy
przesyłali powiadomienia o opublikowaniu
ważnych artykułów. Do odebrania
powiadomienia wystarczy uruchomiona
przeglądarka (może być w tle).
Aby zrezygnować z powiadomień wystarczy odwołać zgodę w opcjach przeglądarki
–> Prywatność i bezpieczeństwo –> Uprawnienia.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PODPISANO UMOWY:
▶ z wykonawcą: KOMARTRANS PRZEWÓZ OSÓB Paweł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie podobnych usług do umowy Nr RZP.272.39.35.2021 z dnia
31 sierpnia 2021 r., polegających na dowozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
w roku szkolnym 2021/2022 w celu realizacji obowiązku nauki do Leszna oraz na akcję „Zima w mieście” do Warszawy, w tym:
1. Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu
gminy Ożarów Mazowiecki (Umiastów) do Szkoły
Specjalnej nr 251 w Warszawie ul. Bełska 5 – w terminie od 7.02.2022 r. do 11.02.2022 r. w celu realizacji akcji „Zima w mieście”.
2. Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu
gminy Ożarów Mazowiecki (Ożarów Mazowiecki) do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego
w Warszawie ul. Krasińskiego 41a – w terminie od
31.01.2022 r. do 11.02.2022 r. w celu realizacji akcji „Zima w mieście”.
3. Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu
gminy Ożarów Mazowiecki (Wolica) do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w celu realizacji
obowiązku nauki w terminie od 14.02.2022 r.
do 24.06.2022 r. za cenę ofertową brutto: 5.134,08 zł
▶ z wykonawcą: KOMARTRANS PRZEWÓZ OSÓB Paweł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie podobnych usług do umowy Nr RZP.272.39.35.2021 z dnia
31 sierpnia 2021 r., polegających na dowozie ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do placówki oświatowej w Lesznie w celu realizacji
obowiązku nauki za cenę ofertową brutto: 5.166,72 zł.

OGŁOSZONO-WSZCZĘTO POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
▶ Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg
gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
▶ Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew
i krzewów oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
▶ Utrzymanie, konserwacja i oznakowanie dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
▶ Budowa basenów letnich z zabudową towarzyszącą
na działce nr ew. 6/189, przy ul. Sochaczewskiej w Kręczkach gmina Ożarów Mazowiecki (postępowanie unieważniono, ponieważ nie złożono ofert)
▶ Remonty cząstkowe - utwardzenie nawierzchni dróg
gminnych tłuczniem kamiennym
▶ Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej na rozbudowie/przebudowie dróg gminnych:
• Cz. A ul. Matejki, Chełmońskiego, Gierymskiego i Wyspiańskiego w Ożarowie Maz.,
• Cz. B ul. Dobrej w Ożarowie Maz.,
• Cz. C ul. Radziwiłłów w Ożarowie Maz.,
• Cz. D ul. Biedronki w Morach,
• Cz. E ul. Widok i Piłsudskiego w Ożarowie Maz.
▶ Modernizacja nawierzchni dróg gminnych:
• Cz. A. ul. Gołąbkowskiej w Jawczycach
• Cz. B. ul. Łaźniewska w Orłach
• Cz. C. ul. Jasnej w Myszczynie
• Cz. D. ul. Michałowskiej w Święcicach
• Cz. E. ul. Platanowej w Kręczkach
• Cz. F. ul. Witkowskiej w Szeligach
• Cz. G. ul. Wspólnej Drogi w Jawczycach
• Cz. H. ul. Źródlanej w Święcicach
▶ Rozbudowa drogi gminnej ulicy Wacława Szczypy
w Duchnicach
Informator Ożarowski 2/124 2022
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Z PRACY
RADY MIEJSKIEJ

Uchwały podjęte XLVIII sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 27 stycznia 2022 r.
▶ Uchwała Nr XLVIII/447/22 o zmianie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶ Uchwała Nr XLVIII/448/22 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
▶ Uchwała Nr XLVIII/449/22 w sprawie współdziałania
z Gminami Łomianki, Stare Babice, Izabelin oraz Powiatem
Warszawskim Zachodnim w zakresie organizacji transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7.
▶ Uchwała Nr XLVIII/450/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2022 roku.
▶ Uchwała Nr XLVIII/451/22 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki.
▶ Uchwała Nr XLVIII/452/22 w sprawie założenia
Przedszkola Publicznego Nr 3 w Ożarowie Mazowieckim.

▶ Uchwała Nr XLVIII/453/22 w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez gminę Ożarów Mazowiecki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.
▶ Uchwała Nr XLVIII/454/22 w sprawie ustalenia opłat
w Żłobku Miejskim w Ożarowie Mazowieckim.
▶ Uchwała Nr XLVIII/455/22 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Społeczno - Technicznej na 2022 rok.
▶ Uchwała Nr XLVIII/456/22 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Obywatelskiej na 2022 rok.
▶ Uchwała Nr XLVIII/457/22 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Gospodarczej na 2022 rok.
▶ Uchwała Nr XLVIII/458/22 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Budżetowej na 2022 rok.
▶ Uchwała Nr XLVIII/459/22 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Uchwały podjęte na XLIX sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 17 lutego 2022 r.
▶ Uchwała Nr XLIX/460/22 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów
Mazowiecki.
▶ Uchwała Nr XLIX/461/22 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
▶ Uchwała Nr XLIX/462/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
▶ Uchwała Nr XLIX/463/22 w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Wolicy.
▶ Uchwała Nr XLIX/464/22 w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także wysokości nagród i wyróżnień dla
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w Gminie Ożarów Mazowiecki.

▶ Uchwała Nr XLIX/465/22 w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej podjęcia działań na rzecz utworzenia
na terenie Gminy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego.
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)

Gminny kalendarz wydarzeń dostępny jest na stronie

www.ozarow-mazowiecki.pl

Uzupełniamy go systematycznie o różne informacje dotyczące imprez kulturalnych, sportowych, projektów edukacyjnych oraz społecznych. Organizatorów tego typu imprez zaplanowanych na terenie gminy w 2020 roku zachęcam
do przesyłania informacji na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl,
w celu zamieszczenia w Kalendarzu wydarzeń.
Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
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Barszcz UKRAIŃSKI
Na barszcz ukraiński nie ma jednego przepisu. W zależności od regionu gotowany jest trochę inaczej. Barszcz w Ukrainie gotuje się na różnego rodzaju drobiu
lub na wieprzowych żeberkach. Może być z ziemniakami lub kaszą, a także z dodatkiem klusek pszennych lub gryczanych czy też bułeczek przygotowanych na
parze.
Główne składniki to buraki, kapusta świeża oraz ziemniaki pokrojone w słupki.
W Polsce do barszczu ukraińskiego dodaje się również fasolę lub grzyby; na Ukrainie barszcz z fasolą
nazywają „barszczem czernihowskim”.
Jest to bardzo sycące danie, które może być traktowane jako obiad jednogarnkowy.

KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Składniki:
▶ ok 300 g mięsa wieprzowego, żeberko lub łopatka
▶ 2 marchewki,
▶ 1 pietruszka
▶ kawałek selera
▶ kawałek pora
▶ 3-4 łyżki przecieru pomidorowego
▶ 2 buraki ćwikłowe
▶ puszka fasoli jasnej
▶ 2 łyżki soku z cytryny
▶ ziemniaki
▶ 2 łyżki oleju roślinnego
▶ ok 0,5 l zakwasu z czerwonych buraków
▶ ziele angielskie, liść laurowy, 2 ząbki czosnku, kilka porwanych liści kapusty, kilka suszonych grzybów
Sposób wykonania:
W dużym garze gotujemy wywar z wieprzowiny, pora, porwanych liści kapusty, grzybów i przypraw.
Marchew selera i pietruszkę kroimy w drobną kostkę lub ścieramy na tarce. Ziemniaki kroimy w kostkę. Buraki
ścieramy na tarce.
Z ugotowanego wywaru można wyjąć pora i kapustę jeśli ktoś nie lubi ich jeść. Zapewniam jednak że ugotowane liście kapusty w tej zupie smakują rewelacyjnie. Gdy
mamy już wywar dodajemy do
niego buraki (gotują się najdłużej ) po 15 minutach dodajemy
ziemniaki i starte warzywa. Po
kolejnych 10 minutach dodajemy fasolę z puszki bez zalewy.
Następnie 3-4 łyżki przecieru.
Na koniec wlewamy zakwas
z buraków i wciskamy 2 ząbki
czosnku. Wszystko doprawiamy
wg uznania. Dobrze jest dodać
łyżkę majeranku do smaku.
Barszcz ukraiński można jeść
od razu po ugotowaniu. Jednak
najlepiej smakuje na drugi dzień,
kiedy wszystkie składniki już się
połączą i „przegryzą”. Łyżka kwaśnej śmietany będzie idealnym
dodatkiem.

Smacznego
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KĄCIK PRZYJACIÓŁ
ZWIERZĄT

KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE - NIE POMNAŻAJ CIERPIENIA
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, hodowanie, rozmnażanie i sprzedawanie zwierząt domowych
poza zarejestrowanymi hodowlami jest nielegalne.
Niestety, mimo to często spotykane są przypadki
pseudohodowli, które nie liczą się ani z dobrem zwierząt, ani z obowiązującym prawem.
Prowadzący pseudohodowle kuszą atrakcyjnymi cenami, ale oszczędność jest tylko pozorna, bowiem zwierzęta z takich hodowli często chorują z powodu chowu
wsobnego (krzyżowania ze sobą blisko spokrewnionych
osobników). Takie zwierzęta, obciążone wadami genetycznymi, często wymagają długotrwałego i kosztownego leczenia lub umierają przedwcześnie. Znane są także
skrajne przypadki, w których interwencyjnie odbierano
zwierzęta, które znajdowały się w skandalicznych warunkach, nie karmione i pozostawione
same sobie. Takie miejsca prowadzone są wyłącznie dla zysku, z całkowitym pominięciem dobra zwierząt.
Jeśli marzysz o zostaniu opiekunem rasowego psa lub kota, zweryfikuj najpierw hodowlę, w której
planujesz kupić swojego czworonoga. Atrakcyjna cena jest pierwszym
sygnałem ostrzegawczym. Warto
kilkakrotnie odwiedzić hodowlę (hodowca, który unika spotkań w miejscu prowadzenia hodowli, może
mieć coś do ukrycia). Certyfikowana

hodowla jest zobowiązana wydać metrykę zwierzęcia,
potwierdzającą jego pochodzenie oraz rasę.
Jeżeli natomiast nie możesz pozwolić sobie na rasowe
zwierzę, zachęcamy do rozważenia adopcji bezdomnych
zwierząt, których pełno jest w schroniskach, fundacjach
i domach tymczasowych.
W Ożarowie mamy do adopcji urocze, młode kocięta,
które rozglądają się za swoim domem na zawsze. Kontakt
w sprawie adopcji: tel.: 604 666 643, e-mail: ewakm@
wp.pl
Jeżeli chcesz dołożyć swoją cegiełkę do poprawy losu
zwierząt z Ożarowa i okolic, zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz lokalnej fundacji Chcę Mieć
Przyszłość - nr KRS 0000464142.

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.

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH.
Niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy.
PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik - Redaktor Naczelna,
KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
SKŁAD TEKSTU: PDF STUDIO Paweł Krupa, ul. Dmowskiego 70B/43, 05-850 Ożarów Mazowiecki
DRUK: Drukarnia Standruk 20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”
tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl,
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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POMOC SPOŁECZNA DLA OBYWATELI UKRAINY
Od 16 marca 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 165 (parter) Obywatel Ukrainy,
który przybył na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi i uzyskał numer PESEL będzie
mógł złożyć wniosek o wypłatę:
1. jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę,
2. świadczeń rodzinnych.
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00, środa w godz. 10.00-18.00
Ośrodek Pomocy Społecznej będzie również obsługiwał wnioski o świadczenie pieniężne dla podmiotów, w szczególności osób
fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
Jednocześnie informujemy, że bieżąca obsługa Mieszkańców pozostaje bez zmian.

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ
З 16 березня 2022 року - понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця о 8:00-16:00
середа о 10:00-18:00 у Центрі соціальної допомоги по вул. Познанській 165 (перший поверх) громадянин України, який прибув
на територію Польщі у зв’язку з військовими діями та отримав номер соціального забезпечення, зможе подати заяву на виплату:
1. одноразова грошова допомога в розмірі 300 зл. на людину,
1. сімейні пільги.

Do oddziału
przedszkolnego
tzw. „zerówka”

Do przedszkola

Do klasy pierwszej
szkoły podstawowej

III

Szczegółowe informacje: Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, tel. 22 721 28 23.

W Systemie Elektronicznych Rekrutacji znajdziecie Państwo najważniejsze informacje oraz aktualną ofertę edukacyjną
wszystkich publicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

II

I

Złóż wniosek w terminie od 1 do 31 marca 2022 r.

REKRUTACJA PODSTAWOWA

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

KOnTynUACJA WyChOWAniA PRZEDSZKOlnEGO

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.

www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl

System Elektronicznych Rekrutacji dostępny będzie na stronie

W Gminie Ożarów Mazowiecki
rekrutacja do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych
szkołach podstawowych odbędzie się za pomocą Systemu
Elektronicznych Rekrutacji.

Szanowni Państwo,

