


Miesięcznik Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
nr 3/125 2022

3
3

26
27

6

7
7

12

13
14

15

15

16
17

17
21

10

13
20
24
25

8

9
10
22

29
30

str. SPIS TREŚCI
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GMINA
Remontujemy drogi gminne
Realizacja gminnych inwestycji przy wsparciu
funduszy zewnętrznych w latach 2021-2022
Z PRACY BURMISTRZA
Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Przypominamy o obowiązku złożenia
deklaracji o źródłach ciepła
Finał akcji „Zgłoś swój pomysł”
Zgłoś kandydata do Nagrody Honorowej
- FELICJA 2022
Rozmowa z PAWŁEM WASILUKIEM, fotografem 
ożarowskiej przyrody
Uwaga na fałszywe sms-y
Wymień kocioł, nie płać mandatu i oszczędzaj 
na ogrzewaniu!
PESEL dla obywateli Ukrainy / PESEL для громадян 
україни
Nieodpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy
/ Безко штовний прої зд для громадян України
Uwaga pracodawco!
Praca w OPS- asystent opiekun osób niepełnosprawnych
Korpus wsparcia seniorów
Praca w OPS - asystent osoby niepełnosprawnej
Raport z realizacji „Programu usuwania wyrobow
zawierających azbest z terenu gminy Ożarow 
Mazowiecki”
KULTURA
Warsztaty charytatywne „Mazowsze łączy pokolenia.
DOMEK Z SERCEM 2022”.
#ŁączyNasPamięć
Zaśpiewajmy razem z Konopnicką
Książka i Róża w Ożarowie, Józefowie i Święcicach
Kalendarium Domu Kultury „Uśmiech” - kwiecień - maj
OŚWIATA
Program wsparcia ucznia zdolnego w Gminie 
Ożarów Mazowiecki
Wyżej tylko niebo. 2022 rok Wandy Rutkiewicz
Szkoła przyjazna Tobie - „HALIK”
Ruszyła nauka w oddziałach przygotowawczych
dla uczniów z Ukrainy
KĄCIK KULINARNY
KĄCIK PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT
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  Pomimo problemów związanych 
z niepewnością rynku co do cen materia-
łów, rozstrzygnięty został przetarg na mo-
dernizację nawierzchni dróg gminnych. 
W ramach prowadzonych robót wyremon-
towanych zostanie 8 dróg gminnych na te-
renach wiejskich.

 W Jawczycach nową nawierzchnię otrzymają ul. Go-
łąbkowska oraz odcinek ul. Wspólna Droga. Łącznie 
będzie to ok. 480 mb dróg a suma powierzchni moder-
nizacji wyniesie 2 293 m2. Wyłonieni w przetargu wyko-
nawcy wycenili obie prace na łączną sumę 364 600,00 zł.
 W Święcicach wyremontowane zostaną ulice Mi-
chałowska i Źródlana. Zadanie obejmuje wykonanie 
nakładki asfaltowej na łącznej długości ok. 680 mb i po-
wierzchni 2 645 m2. Roboty na powyższych ulicach zo-
stały wycenione na 411 700,00 zł.
 Największą inwestycją będzie wykonanie remontu 
ul. Platanowej w Kręczkach. W ramach prac wykonane 
zostanie poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5 me-
trów szerokości, wykonanie dodatkowej podbudowy 
pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie nakładki 

asfaltowej na długości 425 mb i powierzchni 2 180 m2. 
Wszystkie te roboty zostały wycenione na kwotę 
418 200,00 zł.
 W Myszczynie wykonany zostanie remont ul. Jasnej 
wraz z poszerzeniem istniejącej części jezdnej do 5 me-
trów oraz wykonanie nakładki na długości ok. 244 mb i po-
wierzchni 1 208,4 m2. Prace wyceniono na 264 450,00 zł.
 W miejscowości Orły nakładka asfaltowa powstanie 
na 375 m odcinku ul. Łaźniewskiej. W ramach prac wy-
konane zostanie poszerzenie pasa jezdnego do 4,5 m, 
dodatkowa podbudowa, nawierzchnia o powierzchni 
1 687,5 m2  oraz elementy odwadniające drogę. Całość 
robót kosztować będzie 270 600,00 zł.
 Ostatnią z modernizowanych ulic będzie ul. Witkow-
skiej w Szeligach. W ramach prac zostanie wykonana 
nowa podbudowa oraz jezdnia o powierzchni 1288 
m2 na długości ok. 210 mb. Roboty wycenione zostały 
na 270 600,00 zł.
 Wszelkie prace związane z modernizacją powyż-
szych dróg powinny zakończyć się do końca lipca. 
 W najbliższym czasie planujemy kolejne działania 
dotyczące poprawy infrastruktury drogowej w gminie.
       

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

REMONTUJEMY DROGI GMINNE

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
W ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY

 
 Trwają zaawansowane prace wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 700 związane z budową ścieżki rowerowej w za-
chodniej części gminy, której trasa przechodzi od granicy 
z Gminą Błonie, przez miejscowości: Wolica, Płochocin-
-Osiedle, Święcice, aż do ul. Rataja w Michałówku. Budo-
wa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą jest realizowana w ramach projektu partnerskiego 
pn. ,,Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej 
poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin 
Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”. Dzięki tej 
inwestycji już w II połowie br. mieszkańcy będą mogli 
korzystać z ok. 6 km asfaltowych tras rowerowych w za-

chodniej części gminy, które będą dofinansowane w wy-
sokości ok. 3,7 mln zł. 
 Finansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 oraz budżetu państwa.

ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁTARZEWIE

 
 W pierwszej połowie roku zostaną zakończone prace 
związane z budową kortów tenisowych wraz z infrastruk-

REALIZACJA GMINNYCH INWESTYCJI PRZY WSPARCIU 
FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2022

  Rozpoczęliśmy kolejny rok realizacji 
projektów, które otrzymały dofinansowanie ze 
środków unijnych w latach ubiegłych, jak również 
aplikujemy o nowe środki, w tym krajowe.  



4 Informator Ożarowski 3/125 2022

IN
FO

RM
A

C
JE

D
LA

 M
IE

SZ
K

A
Ń

CÓ
W

turą towarzyszącą przy istniejącym kompleksie boisk 
sportowych przy SP nr 2 przy ul. Lipowej. Prace rozpoczę-
ły się w ubiegłym roku i są bardzo zaawansowane. Pozo-
stało jedynie wykonanie nawierzchni bitumicznej. Na re-
alizację projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 
ok. 100 tys. zł. 

 Finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 przy wsparciu Lokalnej 
Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem”.

WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W MACIERZYSZU

 W styczniu Gmina złożyła wniosek o wsparcie finan-
sowe na doposażenie budowanej w Macierzyszu świetli-
cy wiejskiej, która będzie pełnić wiele funkcji. Zaspokoi 
potrzeby lokalnej społeczności w zakresie utworzenia 
ogólnodostępnego i nieodpłatnego obiektu, umożliwia-
jącego organizowanie zajęć i wydarzeń kulturalnych oraz 
zajęć rekreacyjnych. Na zakup m.in. sceny z oświetleniem 
i systemem nagłośnienia, stołów do gier, komputerów 
oraz sprzętów AGD pozyskano dofinansowanie w kwocie 
ponad 120 tys. zł.
 Finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 przy wsparciu Lokalnej 
Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem”.

AUTOBUS ELEKTRYCZNY NA POTRZEBY 
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

     W pierwszej poło-
wie tego roku zostanie 
ogłoszone postępo-
wanie przetargowe 
mające na celu zakup 
zeroemisyjnego środka 

transportu służącego do dowozu dzieci i młodzieży oraz 
budowy stacji ładowania. W ubiegłym roku Gmina pod-
pisała umowę o dofinansowanie w kwocie niespełna 800 
tys. zł na przedsięwzięcie pn. ,,Zakup elektrycznego auto-
busu szkolnego dla Gminy Ożarów Mazowiecki”. 
 Finansowanie w ramach Programu priorytetowego 
„System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment 

Scheme) - KANGUR - Bezpieczna i ekologiczna droga 
do szkoły”.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH

 Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała decyzję o przy-
znaniu dofinansowania na termomodernizację Szkoły 

Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochoci-
nie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców 
Warszawy w Ożarowie Mazowieckim w ramach 
realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomo-
dernizacja budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap  II”. Reali-
zacja projektu obejmuje swoim zakresem m.in. 
ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, mo-
dernizację instalacji wewnętrznych, wymianę 
oświetlenia oraz montaż Odnawialnych Źródeł 
Energii. Realizacja części prac budowlanych 
wchodzących w zakres rzeczowy projektu zo-
stała zakończona w 2021 r., jednak wykonanie 
pełnego zakresu termomodernizacji planowane 
jest do końca 2023 r. Projekt otrzymał dofinanso-
wanie unijne w kwocie niespełna 4 mln zł. 

 Finansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 - Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pan-
demię COVID-19.

ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZnEGO
DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 W ubiegłym roku Gmina Ożarów Mazowiecki w part-
nerstwie z gminami sąsiadującymi otrzymała dofinan-
sowanie na zakup sprzętu dla placówek oświatowych 
o wartości łącznej ponad 9 mln zł. Szkoły z terenu naszej 
gminy otrzymają sprzęt o wartości ponad 1 mln złotych 
m.in. laptopy i komputery stacjonarne z oprogramowa-
niem, tablice interaktywne, drukarki, skanery, zestawy 
do nauki zdalnej (kamery, słuchawki, mikrofony). 
 Finansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.

ZAKUP SPRZĘTU DLA URZĘDU MIEJSKIEGO
I DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH

  
 Gmina Ożarów Mazowiecki realizuje projekt dofinan-
sowany z Funduszy Europejskich ,,Cyfrowa Gmina” oraz 
,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cy-
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frowym - Granty PPGR” w ramach Programu Polska Cyfro-
wa 2014-2020. Na realizację ww. zadań otrzymała dofi-
nansowanie w łącznej kwocie 190 tys. zł. 
 Główne cele projektów to wsparcie rozwoju cyfrowe-
go instytucji samorządowych i zwiększenie cyberbezpie-
czeństwa oraz wsparcie rodzin popegeerowskich z dzieć-
mi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
 Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu miejskie-
go oraz laptopów dla dzieci pochodzących z rodzin po-
pegeerowskich planowane jest w roku bieżącym. 

WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 Gmina ubiega się również o dofinansowanie pocho-
dzące ze środków z Budżetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. W pierwszym kwartale bieżącego roku 
zostały złożone wnioski o wsparcie finansowe:

 ▶ w wysokości 4 mln zł w ramach ,,Instrumentu wspar-
cia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego” na budowę przedszkola pu-
blicznego przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim,

 ▶ w wysokości 40 tys. zł w ramach ,,Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” dla so-
łectw: Kaputy-Kręczki, Myszczyn, Ożarów Wieś oraz Po-
groszew Kolonia. Otrzymane dofinansowanie zostanie 
przeznaczone m.in. na budowę oświetlenia, wyposaże-
nie placu zabaw i terenów rekreacyjnych,

 ▶ w wysokości 300 tys. zł na dofinansowanie budowy 

rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru typu 
„skatepark” na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kręcz-
kach w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022”,

 ▶ w wysokości 20 tys. zł na zakup mundurów bojowych 
dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie 
Mazowieckim w ramach pomocy finansowej ze środków 
województwa mazowieckiego na zadanie ,,OSP-2022”.

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM 
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 W ramach kolejnych naborów z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 
otrzymanie bezzwrotnego dofinansowania zostało zło-
żonych pięć wniosków tj. na budowę przedszkola przy 
ul. Tęczowej, budowę szkoły podstawowej w Duchnicach, 
termomodernizację strażnicy w Ożarowie Maz., budowę 
centrum opiekuńczo-mieszkalnego oraz budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie.
 Trwa przygotowanie dokumentacji do realizacji rewi-
talizacji zabytkowych budynków poprzemysłowych przy 
ul. Fabrycznej w miejscowości Józefów, na które w 2021 r. 
gmina otrzymała bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 
prawie 5 mln zł w ramach rządowego Programu Inwesty-
cji Strategicznych.

GMINNY PROGRAM WYMIANY
KOTŁÓW GRZEWCZYCH

 W bieżącym roku realizujemy kolejną edycję ,,Progra-
mu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazo-
wiecki”, czyli gminnego wsparcia działań mających realny 
wpływ na polepszenie stanu jakości powietrza. 2022 rok 
to już piąty rok działań (edycja 2017 r. - współfinanso-
wana ze środków WFOŚiGW, edycja 2019-2020-2021  r. 
- środki z budżetu gminy) i następne co najmniej 100 
starych i nieekologicznych źródeł ciepła zostanie wymie-
nionych na nowoczesne i ekologiczne zestawy grzewcze. 
Łącznie, w poprzednich edycjach udało się już wymienić 
430 kotłów grzewczych. Do składania Deklaracji zachęca-
my w szczególności osoby, które posiadają nieekologicz-
ne kotły na paliwa stałe (węgiel, ekogroszek, drewno) - na 
ich wymianę są jeszcze ostanie wolne miejsca na liście 
podstawowej Programu, które gwarantują otrzymanie 
wsparcia w wysokości do 5 000 zł jeszcze w tym roku.

GMINNY PROGRAM MONTAŻU FOTOWOLTAIKI

 W marcu zakończono montaże instalacji fotowolta-
icznych w 43 nieruchomościach mieszkańców zakwalifi-
kowanych na listę podstawową pilotażowej edycji ,,Pro-
gramu zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł 
Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki”. Dofinansowanie 
do 12 tys. zł dla jednej instalacji pochodziło z budżetu 
gminy. 
 

Paulina Gajewska
Agnieszka Kijewska

Referat Funduszy Zewnętrznych
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DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH CIEPŁA
 Do 30.06.2022 r. każdy właściciel lub zarządca 
budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spala-
nia 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 źró-
dła ciepła, dla budynków nowo wybudowanych, w któ-
rych źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomio-
ne po 1 lipca 2021r.,

 ▶ do 30 czerwca 2022 r., dla obiektów już istnieją-
cych,  jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało uru-
chomione 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 pro-
fil 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. Kole-
jowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub przesłać pocztą/

kurierem na ww. adres urzędu. Dane wskazane w złożo-
nej deklaracji zostaną przez pracownika urzędu wprowa-
dzone 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-e-
widencja-emisyjnosci-budynkow.
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kon-
taktu 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 termi-
nów będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na za-
sadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.
 Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554). 
 Druk deklaracji można pobrać w biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejo-
wa 2 lub wydrukować ze strony internetowej www.oza-
row-mazowiecki.pl 

      Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Gdzie otrzymasz dotację
w ramach proGramu 
czyste powietrze? Dla podstawowego poziomu dofi nansowania 

→ do 30 000 zł
Dla podwyższonego poziomu dofinansowa nia 
→ do 37 000 zł
Dla najwyższonego poziomu dofinansowa nia 
→ do 69 000 zł
Rozliczając PIT możesz także skorzystać 
z ulgi termomodernizacyjnej.
Wymieniając teraz stare źródło ogrzewania 
unikniesz w 2023 roku mandatu do 500 zł lub 
grzywny do 5000 zł!

ile możesz zyskać?

kto może dostać 
powiększoNĄ dotację?

SkorzyStaj 
z Programu 

czyste 
powietrze! 

Weź dotację
i Wymień SWój Stary

Piec lub kocioł

ociePl SWój dom 
i Płać mniej 

za ogrzeWanie!

działaj szybko! 
zgodnie z uchwałą 

antysmogową masz obowiązek 
wymienić swój stary piec 

lub kocioł poniżej 3. klasy do

31 grudnia

2022 
roku

Dotacja przysługuje osobom, których średni 
miesięczny dochód na jednego członka go-
spodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

dla poziomu 
podwyższonego

dla poziomu 
najwyższego

Aby uzyskać taką dotację musisz posiadać 
odpowiednie zaświadczenie – informację jak 
je dostać uzyskasz w swoim Urzędzie Gminy.

  1564 zł netto    
  

2189 zł netto

  900 zł netto    
  

1260 zł netto

w gospodarstwie 
wieloosobowym
w gospodarstwie 
jednoosobowym

→   Złóż wniosek online: 
www.czystepowietrze.gov.pl
Uwaga! Wniosku złożonego w ten sposób 
nie musisz drukować.

→   lub przez Portal Beneficjenta na stronie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej:
www.wfosigw.pl
Uwaga! Wniosek złożony w ten sposób 
należy dostarczyć dodatkowo w wersji 
papierowej do WFOŚiGW.

→   W niektórych bankach dostępny jest 
Kredyt Czyste Powietrze. Wniosek o kredyt 
i dotację można wypełnić łącznie w banku.

→   O szczegóły zapytaj w gminnym punkcie 
obsługi programu Czyste Powietrze 
lub dowiedz się więcej tutaj: 
tel.: 22 340 40 80 
www.czystepowietrze.gov.pl

Wypełnienie wniosku jest proste i trwa około 
pół godziny! 

Jeśli w twojej miejscowości funkcjonują 
dotacje gminne, możesz je połączyć z progra-
mem Czyste Powietrze oraz skorzystać z ulgi 
termomodernizacyjnej.

www.powietrze.mazovia.pl
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Finał akcji „Zgłoś swój pomysł”
 W drugim etapie  akcji „Zgłoś swój pomysł” zarząd 
gminy wytypował dziewięć projektów. Ostatecznego 
wyboru projektów o łącznej wartości 1 mln zł doko-
nali mieszkańcy gminy wg poniższych zasad:
 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. Oddano łącz-
nie 1172 głosy ważne, w tym następującą liczbę głosów 
na poszczególne projekty:

L.p. Nazwa projektu Liczba 
głosów

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 naj-
wyższej liczbie głosów i łącznej, orientacyjnej wartości 

1 mln zł. Wybrane przez mieszkańców projekty zaznaczo-
no kolorem.

Jolanta Niegrzybowska
Sekretarz Gminy

 Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, Prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych Rady Miejskiej 
oraz grupie 50 mieszkańców.
 Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandydatur do Felicji 2022. 
 Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać 
w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, Biuro Podawcze lub Sekreta-
riat Burmistrza – pok. 102 w terminie do 4 maja 2022 r.
 Więcej informacji (wniosek oraz regulamin przyznawanianagrody) 
na stronie internetowej Gminy - www.ozarow-mazowiecki.pl  

Paweł Kanclerz 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

ZGŁOŚ KANDYDATA DO NAGRODY HONOROWEJ

- FELICJA 2022
ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO 19 EDYCJI 

HONOROWEJ NAGRODY - FELICJA. W TEN SPOSÓB WYRÓŻNIAMY 
OSOBY FIZYCZNE, INSTYTUCJE, ORGANIZACJE

I PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRYCH OSIĄGNIĘCIA WNOSZĄ 
ZNACZĄCY WKŁAD W ROZWÓJ GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI. 
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PROGRAM WSPARCIA UCZNIA ZDOLNEGO

W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

 Gmina realizuje wiele zadań mających na celu wspie-
ranie edukacji dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie 
szans edukacyjnych, takich jak koła zainteresowań, zaję-
cia wyrównawcze, rewalidacyjne oraz szeroko zakrojoną 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach kształ-
cenia specjalnego i realizacji specjalnych potrzeb eduka-
cyjnych dzieci i młodzieży.
 Pomysł na zbudowanie systemu wsparcia ucznia 
zdolnego powstał podczas pilotażowego programu 
usług doradczych dla samorządów, w którym Gmina 
Ożarów Mazowiecki brała udział w 2019 r. przy współpra-
cy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Podjęto 
się wtedy realizacji nowatorskiego programu wsparcia 
uczniów zdolnych, opracowano harmonogram działań 
rozwojowych i powołany został międzyszkolny zespół 
koordynatorów, którego prace nadzorowane były przez 
Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki. Czas pandemii 
koronawirusa został wykorzystany na prace koncepcyj-
ne i przygotowawcze, w efekcie których powstał system 
wsparcia uczniów zdolnych, który składa się z sześciu 
głównych inicjatyw. 

1. Praca z uczniem zdolnym w szkołach
i przedszkolach

 
 W poszczególnych placówkach funkcjonują arkusze 
diagnostyczne i plany pracy z uczniem zdolnym, na bazie 
których wyłaniani są uczniowie ze zdolnościami, następ-
nie nauczyciele i pedagodzy mogą rozpocząć z nimi pra-
cę.  W placówkach przeprowadzono Dni Talentów. 

2. Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 Program ten adresowany do wszystkich uczniów 
obejmuje stypendia „Uczeń Roku” i konkurs Ożarowski 
Grant Edukacyjny. Stypendium przyznawane jest, za 
wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne 
oraz aktywność i zaangażowanie społeczne Stypendium 
przyznawane jest trzem kandydatom, którzy uzyskali naj-
wyższą liczbę punktów: I miejsce - w 5000 zł, II miejsce 
- 3000 zł, III miejsce - 2000 zł. 
 Ożarowski Grant Edukacyjny stanowi formę wsparcia 
finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych wy-
różniających się innowacyjnością, adresowanych do dzie-
ci i młodzieży obejmujących różnorodne formy aktywno-
ści i metody pracy, m.in. festiwale, przeglądy, turnieje, 
konkursy, warsztaty itp. 

3.Program stypendialny

 Program stypendialny za wyni-
ki w nauce i wyniki sportowe  z jed-
nolitymi zasadami we  wszystkich 
publicznych szkołach podstawo-
wych. Podwyższone zostały śred-
nie ocen, za które przyznawane są 
stypendia oraz kwoty stypendiów, które obecnie wyno-
szą od 120 zł do 240 zł za semestr, za osiągnięcia sporto-
we - 120 zł za semestr. 

4. List gratulacyjny Burmistrza
Ożarowa Mazowieckiego

 
 List gratulacyjny Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 
skierowany do rodziców wybitnie uzdolnionych uczniów, 
których średnia ocen będzie przekraczała 5,5 lub którzy 
wyróżniają się innymi wybitnymi osiągnięciami. Ma on na 
celu wyrażenie uznania za osiągnięcia dziecka oraz doce-
nienie rodziców za trud włożony w wychowanie.  

5. Nagroda „Nauczyciel Roku”
           
 Nagroda „Nauczyciel Roku” przewidziana od 2022 r. 
będzie stanowiła wyraz uznania i podziękowania za pracę 
na rzecz szkoły i uczniów. 

6. Szkolenia dla nauczycieli

 W ramach programu przewidziano szereg szkoleń 
dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem zdolnym w ra-
mach doskonalenia zawodowego. 
 Nadrzędnym celem całej inicjatywy jest dobro 
i rozwój dzieci uzdolnionych. Program wsparcia uczniów 
zdolnych jest innowacyjnym przedsięwzięciem w Gminie 
Ożarów Mazowiecki, który opiera się na realizacji powy-
żej wskazanych inicjatyw skierowanych na rozwój i pro-
mocję talentów uczniów, jak również wsparcie nauczy-
cieli i pedagogów. Przewidziane działania to zarówno 
fundamentalna codzienna praca z uczniami, jak również 
nagrody i wydarzenia w celu wyróżnienia i wypromowa-
nia talentów w Gminie Ożarów Mazowiecki. 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 Gmina Ożarów Mazowiecki podjęła się realizacji programu wsparcia 
uczniów zdolnych, charakteryzujących się wyjątkowymi talentami i wyróżnia-
jącymi się osiągnięciami naukowymi, twórczymi i społecznymi. Przygotowa-
no szereg inicjatyw, mających na celu wspieranie i promowanie tych młodych 
utalentowanych osób.
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SZKOŁA PRZYJAZNA TOBIE - „HALIK”
 Masz...naście lat i z pewnością już myślisz o swo-
jej bliższej lub dalszej przyszłości. Widzisz siebie jako 
szefa kuchni lub pracownika hotelu? Pragniesz roz-
wijać swoje zainteresowania? A może działasz spo-
łecznie i lubisz wolontariat? Jeśli tak, to wybór naszej 
szkoły jest strzałem w dziesiątkę!
 Zespół Szkół nr 1 im. T. Halika przy ul. Poznańskiej 
129/131 to kameralna, nowoczesna i otwarta na potrze-
by uczniów szkoła. Zapewniamy dostęp do wi-fi, doradcy 
zawodowego, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne 
oraz dydaktyczne.
 Ponadto uczniowie mają możliwości rozwoju innych za-
interesowań - sportowych czy chęci niesienia pomocy po-
trzebującym. W szkole działa też Szkolne Koło Caritas, Klub 
Honorowych dawców krwi i szpiku oraz koło strzeleckie. 
 Organizujemy szkolne konkursy oraz obchodzimy 
różne święta, takie jak: Dzień Herbaty, Pizzy czy Czekola-
dy, Mikołajki, Walentynki i wiele innych. Wspieramy dzia-
łalność charytatywną i proekologiczną.
 W szkole działa też bar Belferek, w którym uczniowie 
mogą kupić kanapki, obiady, ciastka przygotowywane 
przez kolegów i koleżanki w pracowni gastronomicznej, 

zaś relacje z kulinarnych działań uczniów można obejrzeć 
na stronie internetowej szkoły.

W nowym roku szkolnym 2022/2023 
rekrutacje odbędą się na podane profile:

1. Technikum żywienia i usług gastronomicznych 
(przedmioty rozszerzone: jęz. angielski oraz biolo-
gia) - 5 lat
2. Technikum hotelarskie (przedmioty rozszerzone: 
jęz. angielski oraz geografia) - 5 lat
3. Liceum ogólnokształcące - klasa turystyczna - 4 lata
4. Szkoła branżowa I-go stopnia wielozadaniowa 
(kucharz, cukiernik, pracownik pomocy obsługi hote-
lowej) - 3 lata

 Nasze dane: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 
T. Halika, ul. Poznańska 129/131, zsp1ozarow.edupage.org, 
tel. 22  722 41 93, szkolaozarow@poczta.onet.pl, 
Czekamy na Was!!!     

Anna Topolska

 14 października 2021r. Sejm Rzeczpospolitej Pol-
skiej ogłosił rok 2022 rokiem Wandy Rutkiewicz. 
W związku z powyższym w dniach 1 - 25 marca br. 
w Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Duch-
nicach gościła wystawa fotografii  pt.: „Wyżej tylko 
niebo. 2022 Rok Wandy Rutkiewicz”, przygotowana 
przez Instytut Papieża Jana Pawła II.
 Mając na uwadze dostępność wystawy na terenie 
placówki, dnia 23 marca w holu szkoły odbył się wer-
nisaż prezentujący nie tylko wspomniane fotografie, 
ale i prace uczniów, związane z postacią patronki, a także 
tematyką górską.
 W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, ich rodzice, 
pracownicy szkoły, a także Jan Żychliński, Starosta Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego. 
 Celem wydarzenia było oddanie hołdu jednej z najwybitniejszych himalaistek świata w 30. rocznicę jej śmierci, 
Wandzie Rutkiewicz.

                    Natalia Chojnowska 
wicedyrektor Szkoły Podstawowej                          

                      im. W. Rutkiewicz w Duchnicach
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cy Ożarowa Mazowieckiego i okolic zebrali się w Domu 
Kultury UŚMIECH, filia w Broniszach, gdzie wspólnie z ani-
matorkami z warszawskiego Muzeum Domków Lalek, 
Gier i Zabawek wykonali 4 kolorowe domki dla misiowych 
rodzin. Gościnne progi Filii Domu Kultury, którą prowa-
dzi Sławomir Szlifirski odwiedziło ponad 20 osób, które 
podczas zajęć mogły wykazać się pomysłowością i kre-

atywnością 
w pracach 
manualnych.
 
  Każdy 
z domków 
ma odrębną 
kolorystykę, 
w y k o ń c ze -
nia, pościel 
i zasłonki, 
co sprawia, 
że każdy 
z nich jest 
inny i trudno 
wskazać ten 
najpiękniej-
szy. Niewąt-

pliwie łączy je jedno – zostały wykonane z wielkim ser-
cem i zaangażowaniem, gdyż uczestnicy wykonali domki 
w szlachetnym celu – będą one pełniły funkcję diagno-
styczną i terapeutyczną w nowo otwartej placówce zdro-
wia psychicznego dla dzieci – Mazowieckim Centrum 
Neuropsychiatrii w Warszawie.
 Cykl warsztatów charytatywnych „Mazowsze łączy 
pokolenia. DOMEK Z SERCEM 2022” jest organizowany 
przez Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, w małych 
mazowieckich miejscowościach. Jeśli chcielibyście, aby 
wasza lokalna biblioteka, klub seniora lub dom kultury 
wzięły również udział w takich zajęciach, napiszcie mail 
do organizatorów na adres domekzsercem@muzeum-
-domkow.pl. Warsztaty organizowane są całkowicie nie-
odpłatnie i ze strony ośrodka goszczącego potrzebne jest 
tylko zapewnienie miejsca do pracy i rekrutacja grupy 
osób o wielkich sercach.

PARTNEREM PROJEKTU JEST SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. 

PARTNEREM MEDIALNYM PROJEKTU JEST 
POLSKIE RADIO DZIECIOM.

 Więcej informacji znajdziecie na stronie Muzeum Mu-
zeumDomkow.pl, oraz na Facebooku  facebook.com/Mu-
zeumDomkow/

WARSZTATY CHARYTATYWNE „MAZOWSZE ŁĄCZY POKOLENIA. 
DOMEK Z SERCEM 2022”

 Jaka jest idea cyklu „Mazowsze łączy pokolenia. 
DOMEK Z SERCEM 2022”?
 Celem cyklu charytatywnych warsztatów twór-
czych jest łączenie pokoleń poprzez uczestnictwo 
w kulturze i wspólne działania kreatywne przedsta-
wicieli różnych grup wiekowych - dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów. Projekt pokazuje, że wymiana 
wiedzy i połączenie umiejętności osób w różnym wie-
ku pozwalają stworzyć coś niezwykłego i unikatowe-
go. Uczestnicy pod kierunkiem naszych animatorek 
zdobywają nowe umiejętności, integrują się i świet-
nie bawią, działając przy tym charytatywnie na rzecz 
innych. Tegoroczna odsłona to już piąta edycja cyklu. 
Do tej pory zajęcia odbywały się w naszej przestrze-
ni muzealnej i brały w nich udział głównie rodziny ze 
stolicy. W zeszłym roku postanowiliśmy zaadresować 
ją do mieszkańców całego Mazowsza i przeprowadzić 

zajęcia w formie gościnnej. To był strzał w dziesiątkę, 
gdyż wciąż zgłaszają się do nas nowe ośrodki chętne 
nas ugościć.

Gdzie trafili państwo tym razem?
 Tym razem trafiliśmy do Ożarowa Mazowieckiego, 
na  zaproszenie pana Sławomira Szlifirskiego, który 
prowadzi filię Domu Kultury UŚMIECH w Broniszach. 
W zajęciach wzięło ponad 20 osób, które podczas 
warsztatów mogły wykazać się pomysłowością i kre-
atywnością w pracach manualnych.
Na czym polegają warsztaty?

 5-godzinne spotkania warsztatowe odbywają się 
w dni wolne od pracy. Udział w zajęciach jest całkowicie 
bezpłatny. Uczestnicy warsztatów spotykają się jednora-
zowo w swoich lokalnych placówkach kulturalnych, by 
w 4-6 osobowych zespołach złożyć i ozdobić domki dla 
misiów - „Domki z sercem”. Na uczestników czeka sze-
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reg angażujących aktywności plastycznych: 
składanie mebelków i domków ze sklejki, 
szlifowanie, malowanie, wycinanie, okleja-
nie kolorowymi papierami, projektowanie 
i wykonanie dodatków do wnętrz, a także 
dyplomy pamiątkowe i… fantastyczna at-
mosfera. 
Gdzie trafiają gotowe domki?
 Kilkanaście domków, które powstają 
w ramach każdego z cykli, zostaje przeka-
zane do mazowieckich placówek medycz-
nych i opiekuńczych dla dzieci. Domki, 
które powstały w ramach zeszłorocznej 
i tegorocznej edycji są przekazywane do  
największej na Mazowszu placówki spe-
cjalizującej się w psychiatrii dziecięcej, zlo-
kalizowanej w Warszawie, przy ul. Koszy-
kowej 79A, nowo otwartego Mazowieckie 
Centrum Neuropsychiatrii. Doświadczenia 
poprzednich edycji pokazało, że „Domki 
z sercem” są efektywnym narzędziem pracy lekarzy i te-
rapeutów, a także odwracają uwagę małych pacjentów 
od niejednokrotnie przykrych i stresujących procedur 
medycznych.
Kto jest organizatorem projektu?
 Organizatorem cyklu warsztatów jest Fundacja Belle 
Époque prowadząca Muzeum Domków Lalek, Gier i Za-
bawek w Warszawie - niepubliczną, pozarządową insty-
tucję kultury. Muzeum otrzymało w zeszłym roku tytuł 
Najlepszej Atrakcji Turystycznej w województwie mazo-
wieckim.
Kto może wziąć udział w projekcie?
 Zapraszamy instytucje kultury (np. ośrodki kultu-
ry, kluby seniora, koła gospodyń, biblioteki) z małych 
miejscowości położonych na terenie województwa ma-
zowieckiego. Wszystkich zainteresowanych projektem 
przedstawicieli instytucji kultury, prosimy o mailowe zgło-
szenie na adres: domekzsercem@muzeum-domkow.pl

PARTNEREM PROJEKTU JEST SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. 

PARTNEREM MEDIALNYM PROJEKTU JEST POLSKIE 
RADIO DZIECIOM.

 Więcej informacji znajdziecie na stronie Muzeum Mu-
zeumDomkow.pl, oraz na Facebooku  facebook.com/Mu-
zeumDomkow/

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Aneta Popiel-Machnicka
prezes Fundacji Belle Époque, 

dyrektor Muzeum Domków Lalek, 
Gier i Zabawek

Szanowni Państwo,
 uprzejmie informujemy, iż dzięki przystąpieniu naszej gminy do programu WIFI4EU mogą już Państwo korzy-
stać z bezpłatnego połączenia WI-FI z Internetem na terenie Parku Ołtarzewskiego. Gmina Ożarów Mazowiecki 
z otrzymanego bonu w wysokości 15 000 Euro sfinansowała budowę sieci, do której podłączone jest 10 hot-spo-
tów(2,4 GHz oraz 5 GHz). Gmina pokryć musi jedynie koszt podłączenia do Internetu oraz konserwacji sprzętu, aby 
zapewnić działanie tego WI-FI przez okres co najmniej 3 lat. Inwestycję wykonała firma Netfala.
Połączenie z siecią WiFi4EU jest bardzo proste.
 Komisja Europejska zarządziła, iż nazwa sieci musi być wszędzie taka sama i brzmieć „WiFi4EU”, dzięki czemu 
będzie można łatwo rozpoznać hot-spoty WiFi4EU w całej Europie. Przy pierwszym połączeniu do bezpłatnej sieci 
Wi-Fi użytkownik zostanie przekierowany na stronę bezpiecznego logowania (portal autoryzacji). Będzie mógł 
zalogować się za pomocą prostego kliknięcia umożliwiającego połączenie. Po połączeniu z siecią Wi-Fi będzie 
można już swobodnie korzystać z dostępu Internetu! 

Maciej Poligaj
Referat Informatyki
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DZIKIE ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS
 W „Informatorze Ożarowskim” prezentujemy wy-
bór pana zdjęć o tematyce przyrodniczej. Chodzi pan 
po peryferiach naszego miasta i fotografuje dzikie 
zwierzęta. Jest w ogóle, co fotografować?
- Ożarów Maz. się zmienia, powstaje coraz więcej do-
mów jednorodzinnych i osiedli, ale na szczęście dziko 
żyjących zwierząt nie ubywa. W naszej okolicy jest dużo 
rowów melioracyjnych, gdzie swoje nory mają lisy i jeno-
ty, nie brakuje też zagajników gdzie można fotografować 
różne gatunki ptaków: kosy, kwiczoły, dzięcioły, sójki, kro-
gulce, kuropatwy, bażanty i inne.
 W oddali widzimy Pałac Kultury i Nauki. Bliskość 
Warszawy, największego miasta w Polsce, to proble-
mem?
- Żaden. Kolejność jest taka, że to człowiek wkroczył na 
terytorium zwierząt, nie odwrotnie. A zwierzęta nie mają 
wyjścia i adoptują się do życia między ludźmi. Nie ucie-
kają, tylko przenoszą się do spokojniejszych miejsc. Tam, 
gdzie mieszkam, sarny podchodzą pod sam płot i widzę, 
jak spacerują z młodymi. Kiedyś nagrałem film, gdy rodzi-
ły się trzy małe sarenki. Matka nie uciekała. Odskoczyła 
tylko kilka metrów w bok. Jest zasada, żeby nie dotykać 
małych. 
 Z zawodu jest pan budowlańcem, skończył pan 
politechnikę. Skąd u pana ta fotograficzna pasja?
- Intensywna praca zawodowa spowodowała, że po-
jawiła się u mnie potrzeba wyciszenia. A na to pozwala 
podpatrywanie natury. Fotografuję głównie wieczorami, 
a w wolne dni wcześnie rano, bo wtedy jest najlepsze 
światło. Mam maskujące ubranie i odpowiedni sprzęt 
do fotografowania, żeby nie podchodzić zbyt blisko 
i nie płoszyć zwierząt. Wychodzę z osiedla. Poruszam się 
wolno. Idę polami i rowami i wypatruję zwierząt przez 

lornetkę. A później staram się tak podejść, żeby wykonać 
jak najlepsze zdjęcie. Nie zawsze się to udaje.
 To, że ciągle operuje pan w tym samym terenie, 
to atut?
- Tak. Znam te miejsca od wielu lat, poznałem też zwy-
czaje zwierząt. Blisko mojego domu mieszka rodzina li-
sów, a właściwie trzy różne rodziny. Te zwierzęta ze sobą 
współpracują. Gdy w kwietniu pierwszy raz wychodzą 
na spacer z młodymi są bardzo ufne. Zrobienie zdjęcia 
nie jest sztuką.
 A ptaki?
- Do ptaków trzeba mieć dużo cierpliwości. Znalazłem 
kiedyś gniazdo z małymi, ale rodzice długo nie przyla-
tywali. Pojawili się po godzinie, a samo fotografowanie 
trwało maksymalnie trzy sekundy. 
 Dobry sprzęt jest niezbędny? Mówi się przecież, 
że to nie aparat robi zdjęcia.

Rozmowa z PAWŁEM WASILUKIEM, fotografem ożarowskiej przyrody
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- I coś w tym jest, bo 
w zdjęciach przyrody 
ważne jest poznanie 
zwyczajów zwierząt. To 
pozwala, choć w małym 
stopniu, stać się częścią 
tego tajemniczego 
świata przyrody. 
 Od czego zacząć?
- Trzeba poznać pod-
stawy fotografowa-
nia: przysłona, dłu-
gość ogniskowej, czas 
otwarcia migawki, 
ale najważniejsze są 
i tak chęci, żeby w ogó-
le wyjść z domu. To 
już połowa sukcesu. 
Zwierzęta żyją między 
nami, a my tego nie za-
uważamy, bo wiecznie 

się spieszymy. Idziemy chodnikiem, a nad głowami mamy 
gniazda i nawet o tym nie wiemy.

 W fotografowaniu jest jakaś tajemnica?
- Tak. Zdjęcie to zatrzymanie chwili w obrazie. A nigdy 
nie wiadomo, kiedy ta chwila się wydarzy. To jest właśnie 
fenomen fotografowania. To niby wszystko dzieje się na 
naszych oczach, ale za chwilę ta określona sytuacja prze-
minie i już nigdy się nie powtórzy. Sprzęt ma w tym po-
móc w jej uchwyceniu. Oprócz aparatu mam obiektyw 
o ogniskowej 400 mm, do tego telekonwerter. 
 Co daje panu fotografowanie?
- Przyjemnie spędzam czas, a poza tym ruch to zdrowie. 
Można się wyciszyć, ale nie ukrywam, że jak człowiek idzie 
w ciszy, to o różnych sprawach sobie myśli. Robię to wszyst-
ko dla przyjemności, a w żadnych konkursach nie staruję. 
 Czego możemy nauczyć się od przyrody? 
- Cały ten ruch życia odbywa się w zamkniętym kole. 
Co roku widzę to samo niezależnie od tego, czy fotogra-
fuję dziki, lisy czy ptaki. Najważniejsze jest zbudowanie 
gniazda, złożenie jajeczek, wychowanie małych. Koło się 
zamyka. I za rok to samo.

Tomasz Barański

 Więcej zdjęć do obejrzenia na stronie internetowej  
www.garnek.pl, login: cordoba.

 19 kwietnia mija 79. rocznica wybuchu powsta-
nia w getcie warszawskim. Z tej okazji Biblioteka 
Publiczna w Ożarowie Mazowieckim przyłącza się 
do dziesiątej, jubileuszowej akcji społeczno-eduka-
cyjnej Żonkile, organizowanej przez POLIN Muzeum 
Historii Żydów Polskich i zachęca do przypięcia żon-
kila na znak, że #ŁączyNasPamięć. 
 Marek Edelman, jeden z przywódców powstania, 
pytał w książce „I była miłość w getcie”: „Dlaczego nikt 
mnie nie pyta, czy w getcie była miłość”? Dlaczego ni-
kogo to nie interesuje?”. Podczas tej edycji akcji Żonkile 
zastanowimy się nie tylko nad zadanym przez Edelma-
na pytaniem, ale również nad tym, czym była i co zna-
czyła miłość w getcie warszawskim. 
 Tegoroczna akcja Żonkile odbywa się w czasie, gdy 
w naszej części kontynentu znów giną ludzie – gdy po-
nownie mordowani są mężczyźni, kobiety i dzieci. Chce-
my, by udział w kampanii odbywającej się pod hasłem 
miłości był także formą manifestacji naszego sprzeciwu 
przeciwko wojnie, przeciwko wszelkiej agresji. 
 Pamiętając o słowach Mariana Turskiego, że Au-

schwitz nie spadło z nieba, chcemy solidaryzować się 
z tymi, którzy walczą o swój kraj, swoją godność i swoich 
najbliższych. 
 Żonkile do przypięcia będzie można odebrać w bi-
bliotece.

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

#ŁĄCZYNASPAMIĘĆ

Foto: M. Jaźwiecki

 ▶ Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyła do podatników żadnych wiadomości SMS ws. nadpłaty lub niedopłaty w podatku
 ▶ Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl 

lub w urzędzie skarbowym.

 Resort finansów nie jest nadawcą wiadomości SMS, które trafiają do podatników, a w treści wiadomości znajduje się link prowadzący 
rzekomo do konta urzędu skarbowego lub numer telefonu komórkowego, pod którym będzie można skontaktować się z (fałszywym) pra-
cownikiem skarbówki.
 Wiadomości są próbą wyłudzenia danych. Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego można sprawdzić w serwisie 
e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność.

UWAGA NA FAŁSZYWE SMS-Y
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Wejście w życie uchwały antysmogowej

Od 1 stycznia 2028 roku użytkowanie kotłów 3. i 4. klasy stanie się nielegalne
 i zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Od tego czasu, 
ogrzewanie węglem lub biomasą będzie dozwolone tylko w zainstalowanych 
wcześniej kotłach 5 klasy bądź kotłach z certyfikatem ekoprojektu.

Piece i kominki muszą spełniać normy ekoprojektu (potwierdzone certyfika-
tem). Jeśli nie spełniają to należy je wymienić lub wyposażyć w urządzenie 
odpylające (np. elektrofiltr), które obniży emisję pyłu do poziomu zgodnego 
z ekoprojektem.

Budujesz lub remontujesz dom? Jeśli chcesz ogrzewać węglem lub bioma-
są, to od tej daty możesz zainstalować jedynie  kocioł spełniający wymogi 
ekoprojektu.

Całkowity zakaz stosowania mułów i flotów węglowych, mieszanek 
z ich udziałem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0–3 mm 
oraz węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych na jego bazie.

Nowo instalowane piece i kominki muszą również spełniać wymagania 
ekoprojektu.

Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. 
Drewno należy suszyć przynajmniej 2 sezony.

eco
design

eco
design

eco
design

Pomoc finansowa

Od 1 stycznia 2023 roku użytkowanie pozaklasowych urządzeń grzewczych 
na węgiel i drewno: kotłów, pieców, kominków, kóz, itp. stanie się niele-
galne i zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Dopusz-
czone do użytkowania pozostaną: kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy 
lub kocioł na paliwo stałe (węgiel, pellet, drewno) spełniający wymogi 
ekoprojektu.

Na wymianę kotła i ocieplenie domu można 
dostać dofinansowanie w ramach rządowego 
programu Czyste Powietrze. Niektóre gminy 
oferują również swoje dotacje. Więcej informa-
cji w twoim Urzędzie Gminy oraz na:

Likwidacja wszystkich pozaklasowych urządzeń grzewczych do końca 2022 roku

Likwidacja wszystkich kotłów 3. i 4. klasy do końca 2027 roku

Wymień kocioł, nie płać mandatu i oszczędzaj na ogrzewaniu!

11.11.
2017

31.12.
2022

31.12.
2027

3–4 klasa

www.czystepowietrze.gov.pl
tel.: 22 340 40 80 www.powietrze.mazovia.pl
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PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY / PESEL ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 Od środy, 16 marca osoby, które przybyły do Pol-
ski w okresie od 24 lutego 2022 r. z terytorium Ukrainy 
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w ich 
kraju, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. 
W naszej gminie do 28 marca 2022 r. nadano 290 nume-
rów PESEL. Ze względu na duże zainteresowanie oraz 
ograniczone ilością sprzętu możliwości obsługi wprowa-
dziliśmy system kolejkowy. Polega on na wydawaniu sys-
tematycznie puli numerków na określony okres, zgodnie 
z możliwościami obsługi w Referacie Spraw Obywatel-
skich. Numerki na maj będą wydawane 28 kwietnia od 
godz. 8.00. 

 Formularz o nadanie numeru PESEL można złożyć 
w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od miejsca 
zamieszkiwania. Mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki 
załatwiający sprawy związane z dowodami osobistymi, 
meldunkami obsługiwani są poza kolejnością. 

PESEL MOŻE UZYSKAĆ
KAŻDA OSOBA, KTÓRA:

 ▶ ma obywatelstwo Ukrainy,
 ▶ ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka,
 ▶ jest mężem/żoną obywatelki/obywatela Ukrainy, 

ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego.
 ▶ jest członkiem najbliższej rodziny osoby, która 

ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka.

O NUMER PESEL NIE MOGĄ UBIEGAĆ 
SIĘ OBYWATELE UKRAINY, KTÓRZY:

1. posiadają: 
o zezwolenie na pobyt stały,
o zezwolenie na pobyt czasowy,
o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego 
Unii Europejskiej,
o status uchodźcy,
o ochronę uzupełniającą,
o zgodę na pobyt tolerowany;
2. złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony między-
narodowej lub ktoś złożył taki wniosek w ich w imie-
niu;
3. zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzie-
lenie ochrony międzynarodowej w RP lub których ta-
kie deklaracje dotyczą.

 Posiadanie numeru PESEL umożliwi skorzystanie 
m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy po-
zwoli na założenie firmy w Polsce.

 Jolanta Dragan
                                                                                 Kierownik 

Referatu Spraw Obywatelskich

 З середи, 16 березня, люди, які прибули до Польщі 
в період з 24 лютого 2022 р.  з території України у 
зв’язку з військовими діями, які ведуться в їх країні, 
можуть подавати заявки на номер PESEL. У нашому 
місті до 28  березня 2022 року було присвоєно 290 
номерів PESEL.
 Через великий інтерес та обмежену кількість 
обладнання ми запровадили систему черг. Вона 
полягає в систематичній видачі  номерів на 
визначений термін, відповідно до можливостей 
обробки документів в Департаменті цивільних справ.
Номери на травень видаватимуться 28 квітня від 8:00 
ранку

 Подати заявку на отримання номера PESEL можна 
в будь-якій муніципальній установі, незалежно від 
місця проживання.
 Мешканці міста Ожарів Мазовецькі, які займаються 
справами пов’язаними з особистими документами, 
прописками, обслуговуються позачергово.

PESEL МОЖЕ ОТРИМАТИ БУДЬ-ЯКА 
ОСОБА ЯКА :

• має громадянство України,
• має громадянство України та карту поляка,
• є чоловіком/дружиною громадянина України, але 
не має громадянства України.
• близький родич людини, що має громадянство 
України і карту поляка.

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ НЕ МОЖУТЬ 
ПРЕТЕНДУВАТИ НА НОМЕР PESEL, 

ЯКІ:
1. мають:

 ▶ карту постійного побиту (karta stalego pobytu),
 ▶ дозвіл на тимчасове проживання (Zezwolenie 

napobyt czasowy)
 ▶ дозвіл на проживання довгострокового резидента 

Європейського Союзу,
 ▶ статус біженця,
 ▶ додатковий захист,
 ▶ дозвіл на толерантне перебування.

2.   подали або заявили про намір подати заяву 
про міжнародний захист у Польщі або від імені 
яких були подані такі заяви.
                                                              Зауваження!
  Після відкликання такої заяви особа може 
отримати номер PESEL

 Наявність номера PESEL дозволить вам 
скористатися з медичної і соціальної допомоги або 
дозволить відкрити власну фірму в Польщі
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NIEODPŁATNE PRZEJAZDY DLA OBYWATELI UKRAINY

БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 294/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2022r. wprowa-
dza się nieodpłatne przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę 
w granicach strefy biletowej 1 i 2 dla obywateli Ukrainy na podstawie posiadanych przez nich dokumentów.

W Gminie Ożarów Mazowiecki są to linie autobusowe nr 713, 743 i L-7.

 Відповідно до розпорядження № 294/2022 Президента столиці Варшави від 26 лютого 2022 року. 
запроваджується безкоштовний проїзд громадянами України місцевим громадським транспортом, 
організованим столицею у межах 1 та 2 квиткових зон за наявними у них документами.

У ҐМІНІ ОЖАРУВ МАЗОВЕЦЬКОМУ КУРСУЮТЬ АВТОБУСНІ МАРШРУТИ 
NO 713, 743 ТА L-7.

 Koleje Mazowieckie przedłużają nieodpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy
do 30 kwietnia 2022 r.

 Nieodpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy zostały przedłużone na okres do 30 kwietnia 2022 r.
Osoby te mogą odbywać podróż wszystkimi pociągami uruchamianymi przez „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. oraz 
autobusami KM uruchamianymi na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin na podstawie posiadanych dokumentów 
oraz wydanych w pociągu nieodpłatnych biletów na przejazd jednorazowy.
 Pracownicy drużyn konduktorskich wydają bilety przy kontroli dokumentów przewozu bez pobierania opłaty za 
wydanie biletu w pociągu.

БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ПРОДОВЖЕНО НА 
ПЕРІОД ПО 30 КВІТНЯ 2022 РОКУ.

 
 Громадяни України можуть подорожувати всіма поїздами, якими керує компанія „Koleje Mazowieckie - KM” sp. 
z o.o.  та автобуси KM, які прямують на ділянку станції Модлін – аеропорт Модлін на підставі наявних документів 
та безкоштовного квитка (оформленого в поїзді).
  Працівники кондукційних бригад видають квитки при перевірці паспорта без стягнення плати за видачу 
квитка в поїзді.

 Pracodawca, który zatrudni obywatela Ukrainy ma jeden obowiązek do wypełnienia – zgłoszenie tego faktu 
w ciągu 14 dni do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 Na stronie www.praca.gov.
pl dostępny jest specjalny 
wniosek elektroniczny - kafelek 
„Zatrudnianie cudzoziem-
ców”.

 Następnie należy wybrać 
kafelek „Powiadomienie 
o powierzeniu wykonywania 
pracy obywatelowi Ukrainy”. 
Należy wybrać urząd pracy, 
do którego zostanie złożony 
wniosek.

UWAGA PRACODAWCO!
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Szczepienia Przeciwko Covid-19 w Gminie Ożarów Mazowiecki

Zapisy na szczepienia:
 ▶ rejestracja przez portal pacjent.gov.pl całodobowo,

 ▶ osobiście w placówce,
 ▶ infolinia  nr 989 całodobowo,

 ▶ infolinia gminna.

Zapraszamy do Powszechnego Punktu Szczepień Przeciwko Covid-19 w Gminnym 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim,

przy ul. Konopnickiej 9.

ZE  SZCZEP IEŃ MOGĄ KORZYSTAĆ
RÓWNIEŻ  UCHODŹCY Z  UKRAINY
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Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
zaprasza 

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

Maksymalny okres refundacji wynosi 6 miesięcy. 
Kwota refundacji wynosi 1 200 zł + składki ZUS.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl
oraz pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 121

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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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim poszukuje do pracy asystentów osób niepełno-
sprawnych 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 wskaza-
niami: 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 - edy-
cja 2022);
2)  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.

 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

        /-/ Elżbieta Kowalska
        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
        w Ożarowie Mazowieckim

PRACA W OPS
- ASYSTENT / OPIEKUN  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Drodzy mieszkańcy !

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Programem  „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” realizowanym w ramach środków 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb.

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY  DO 31.12.2022 R.

 W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeń-
stwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wci-
śnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.
 „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miej-
scu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.  
Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodziel-
nym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub miesz-
kający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY.

 W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki  do kontaktu 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Ożarowie Mazowieckim do 20 kwietnia 2022 r. pod nr tel. 22 722 26 73.
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 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: asy-
stent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, tera-
peuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
• osoby posiadające co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpo-
średniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom 
niepełnosprawnym w formie wolontariatu

2. zaświadczenie o niekaralności;
3. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
4. nieposzlakowaną opinię,
5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

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, li-
stownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165, pocztą elek-
troniczną 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 Społecz-
nej 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

PRACA W OPS - ASYSTENT OSOBISTY OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
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 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej, doceniając jej literacki do-
robek oraz wkład w działalność patriotyczną. W maju przypada 180. rocznica urodzin polskiej pisarki, poetki, 
tłumaczki i publicystki. Z tej okazji Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim zaprasza do zwiedzenia 
wystawy prezentującej postać Marii Konopnickiej w kontekście jej twórczości dla dzieci.
 Wystawa „A co wam śpiewać, laleczki?” bezpośrednio nawiązuje do tekstów niezwykle oryginalnych jak na czasy, 
w których powstały. Przełamywały one bowiem dydaktyczną tendencję królującą wówczas w literaturze dla najmłod-
szych. Artystka w swoich wierszach nie tyle pouczała dzieci, ile odwoływała się do ich wrażliwości, uczuć. Poetka de-
klarowała: „Nie przychodzę ani uczyć dzieci, ani też ich bawić. Przychodzę śpiewać z nimi.” Poezja Konopnickiej – me-
lodyjna, przywołująca obrazy polskiej przyrody - wywarła wpływ na wyobraźnię kilku pokoleń młodych odbiorców 
i wciąż jest nam bliska.
 W wystawie zacytowano wiersze Marii Konopnickiej oraz teksty publicystek: Anieli Szycówny, Marii Dłuskiej, Kry-
styny Kuliczkowskiej. Ilustracje stworzono na bazie kart z książek poetyckich dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej 
pozostających w archiwach Polona.

      Maria Konopnicka urodziła się w 1842 roku jako córka praw-
nika. Jej matka zmarła, gdy miała 12 lat. Wychowanie przez ojca, 
w atmosferze patriotyzmu, tradycji chrześcijańskiej i surowych 
nauk moralnych wpłynęło na nią w dużym stopniu. W 1962 roku 
poślubiła Jarosława Konopnickiego, z którym miała ośmioro 
dzieci. W 1876 roku odeszła od męża i przeniosła się z dziećmi 
do Warszawy. W stolicy zaczęła uczestniczyć w konspiracyjnych 
i jawnych akcjach społecznych. Po uniezależnieniu od siebie 
najmłodszej córki wyjechała z Warszawy. Czas spędzała m.in. 
w Krakowie, Zakopanem, Wenecji, Monachium, wykorzystując go 
do samorozwoju. W 1886 roku poznała Marię Dulębiankę, z którą 
spędziła wiele kolejnych lat. Dzieliły ze sobą życie – razem miesz-
kały, podróżowały i inspirowały się do działania. 
       Za pomocą swojego pisarstwa Konopnicka protestowała prze-
ciwko ustrojowi (w 1908 roku opublikowała Rotę – wiersz, który 
był jej sprzeciwem wobec polityki germanizacji w zaborze pru-
skim) oraz niesprawiedliwości społecznej. Uczestniczyła w prote-
ście przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni, akcji 
potępiającej represje władz pruskich. Walczyła o prawa kobiet, 
o pomoc dla więźniów politycznych i kryminalnych.
     Maria Konopnicka zmarła na zapalenie płuc w 1910 roku we 
Lwowie. W pogrzebie zorganizowanym przez Dulębiankę uczest-
niczyło blisko 50 000 osób, zamieniając go w manifestację patrio-
tyczną.

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

ZAŚPIEWAJMY RAZEM Z KONOPNICKĄ
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 Głównym celem Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Ożarów Mazo-
wiecki jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia 
ludzi usunięcia wyrobów azbestowych oraz właściwe 
ich unieszkodliwienie. 
 Gmina Ożarów Mazowiecki realizuje zapisy zawarte 
w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032 przyjętego uchwałą nr 122/2009 Rady Ministrów 
z dnia 14 lipca 2009 r., w sprawie ustanowienia progra-
mu wieloletniego pod nazwą „Program oczyszczania kra-
ju z azbestu na lata 2009-2032”, zmienionego uchwałą 
nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

 Dążąc do ograniczenia szkodliwego wpływu azbestu 
na środowisko w gminie Ożarów Mazowiecki prowadzi 
się działania systematycznego usuwania wyrobów za-
wierających azbest z otoczenia. W tym celu Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim przyjęła uchwałą Nr 323/09 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwiet-
nia 2009 r. „Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2009-
2032”, następnie w dniu 22 lutego 2018 r. Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim uchwałą nr L/528/18, przyjęła 
aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Ożarów Mazowiecki do roku 2032”.  

W okresie od 2009 do 2021 roku z terenu gminy Ożarów 
Mazowiecki usunięto 1192,801 Mg odpadów zawierają-
cych azbest, tj. z 409 nieruchomości. 
 Poniżej zestawienie danych zawartych w krajowej 
bazie azbestowej przedstawiające ilości wyrobów zawie-
rających azbes z gminie Ożarów Mazowiecki – stan na 
31 grudnia 2021 r. 
 Ogólna masa zainwentaryzowanych wyrobów 
azbestowych w gminie Ożarów Mazowiecki, podana 
w [kg] - stan na 31 grudnia 2021 roku.

 Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i za-

rządców obiektów budowlanych do obowiązku prowa-
dzenia okresowych kontroli i oceny stanu techniczne-
go wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania 
właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu 
występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej 
wiedzy na temat i podejmowanie przez jednostki samo-
rządowe skutecznych działań mających na celu pomoc 
właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu 
azbestu.  

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

RAPORT Z REALIZACJI „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI”

L.p.
zinwentaryzowane unieszkodliwione pozostałe do unieszkodliwienia

razem osoby 
fizyczne

osoby 
prawne razem osoby 

fizyczne
osoby 

prawne razem osoby 
fizyczne

osoby 
prawne

1 2 596 361 2 399 894 196 467 856207 850 707 5 500 1 740 154 1 549 187 190 967

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

Niech ten świąteczny czas
upłynie w rodzinnej atmosferze 

i wzajemnej życzliwości.
  Rozejrzyjmy się wokół siebie, 

może ktoś obok potrzebuje pomocy, 
rozmowy, czasem dobrego słowa, 

aby móc uwierzyć w lepszą przyszłość.
Życzymy, aby wszystko co dzieje się obok nas

nie zabrało Państwu świątecznej radości i wiosennej chwili 
z lekturą Informatora Ożarowskiego.

Redakcja „Informatora Ożarowskiego”
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 1 kwietnia 2022 r. ponad 300 dzieci 
z Ukrainy rozpoczęło naukę w 10 oddzia-
łach przygotowawczych, oddziałach przed-
szkolnych w szkołach podstawowych oraz 
w przedszkolach publicznych na  terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki. 

 Wszystkie dzieci zostały powitane na spo-
tkaniach organizacyjnych w oddziałach przygo-
towawczych, podczas których otrzymały, dzięki 
uprzejmości sponsorów oraz zaangażowaniu 
grupy wolontariuszy koordynowanych przez Pa-

nią Wiolettę Kapelę, wyprawkę w postaci plecaka 
i przyborów szkolnych. Dzieci w wieku przedszkol-
nym dołączyły do istniejących oddziałów w przed-
szkolach.
 Od poniedziałku, 4 kwietnia 2022 r. nowi 
uczniowie rozpoczęli zajęcia edukacyjne, w tym in-
tensywną naukę języka polskiego. Harmonogram 
zajęć w oddziałach przygotowawczych został usta-
lony w taki sposób, aby zachować dotychczas obo-
wiązujący plan lekcji w każdej szkole. Dodatkowo 
zatrudnienie w każdej klasie pomocy nauczyciela, 
posługującej się językiem ukraińskim, umożliwia 
sprawne i efektywne prowadzenie zajęć. 
 Zajęcia opiekuńcze i edukacyjne w oddzia-
łach przygotowawczych dostosowane są do potrzeb 
i możliwości dzieci, które mają za sobą często drama-
tyczne przeżycia z wojny oraz ucieczkę ze swojego 
domu i ojczyzny. W tym zakresie uczniowie z Ukra-
iny mogą liczyć na wsparcie psychologiczne i pe-
dagogiczne. Wszystkie dzieci otrzymują bezpłatne 

RUSZYŁA NAUKA
W ODDZIAŁACH PRZYGOTOWAWCZYCH 

DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

O
ŚW

IA
TA



23Informator Ożarowski 3/125 2022

wyżywienie w przedszkolach i obiady w szko-
łach. Zapewniony został także dowóz dzieci 
do szkół. 
 Gmina Ożarów Mazowiecki zdecydowała 
się na systemowe rozwiązanie – organizację 
oddziałów przygotowawczych, co pozwoliło 
na zapewnienie niezaburzonej pracy placó-
wek oświatowych. Zmierzyliśmy się z dużym 
wyzwaniem organizacyjnym, starając się za-
pewnić miejsca dla nowych uczniów, którzy 
przebywając w Polsce mają nie tylko prawo, 
ale też obowiązek nauki, nie tracąc z oczu do-
bra uczniów naszych szkół i przedszkolaków. 
Sytuacja jest dynamiczna, staramy się na bie-
żąco reagować na wciąż rosnącą liczbę dzieci 
ukraińskich. 
 Mamy nadzieję, że przyjęte rozwiązania 
w zakresie zapewnienia edukacji uczniom 
z Ukrainy zostaną przez rodziców przyjęte ze 
zrozumieniem. 
 Bardzo dziękuję dyrektorowi i pracownikom 
Biura Oświaty oraz dyrektorom i nauczycielom 
szkół i przedszkoli zaangażowanym w proces 
edukacji dzieci z Ukrainy, a nowym uczniom 
i przedszkolakom życzymy, aby czuli się w na-
szych placówkach bezpiecznie.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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OŻARÓW MAZOWIECKI PONOWNIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH 
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 Popularna w wielu krajach akcja „Książka i Róża” wy-
wodzi się z Hiszpanii, skąd w 2002 roku trafiła do Polski. 
23 kwietnia jest hucznie obchodzonym w Katalonii świę-
tem narodowym, jako Dzień Świętego Jerzego. Zgodnie 
z katalońską tradycją kobiety obdarowywano w tym 
dniu czerwonymi różami, symbolizującymi krew poko-
nanego przez Św. Jerzego smoka. Później kobiety zaczęły 
odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z książek. 
Obecnie każdy, kto w rejonie Hiszpanii i na całym świecie 
23 kwietnia kupi książkę, wraz z nią otrzyma kwiat.
 Męczennik święty Jerzy był urodzonym w Kapadocji 
rzymskim trybunem w wojsku Dioklecjana, ściętym jako 
chrześcijanin w 303 roku. Został uznany za patrona Im-
perium Bizantyjskiego, a także patrona rycerzy. Według 
legendy święty Jerzy uwolnił córkę króla libijskiego mia-
sta od smoka, terroryzującego królestwo. Katalońska 
wersja legendy sytuuje całe wydarzenie w Montblanc, 
gdzie znajduje się Brama Świętego Jerzego z rosnącym 
u jej stóp krzewem róży. Krzew z kwiatami czerwonymi 
jak krew wyrósł z rozlanej krwi zabitego smoka, a świę-
ty Jerzy, zanim odjechał, zerwał najpiękniejszą różę dla 
księżniczki.
 Początkowo Święto miało być obchodzone 7 paź-
dziernika, w dniu urodzin Miguela de Cervantesa. Osta-
tecznie zdecydowano się jednak na 23 kwietnia, datę 
śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira oraz 
śmierci Inki Garcilasa de la Vegi. Wszyscy trzej zmarli tego 

samego dnia 1616 roku, choć datę śmierci Szekspira po-
daje się według kalendarza juliańskiego, a pozostałych 
dwóch – zgodnie z kalendarzem gregoriańskim.

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

KSIĄŻKA I RÓŻA W OŻAROWIE, JÓZEFOWIE I ŚWIĘCICACH  
  Jak co roku, 23 kwietnia, w Międzynaro-
dowym Dniu Książki i Praw Autorskich, na ulicach 
Ożarowa, Józefowa, a w tegorocznej edycji rów-
nież Święcic, bibliotekarki z Biblioteki Publicznej 
w Ożarowie Mazowieckim będą rozdawać prze-
chodniom róże. Wypatrujcie nas! 

Z okazji Światowego
Dnia Książki i Praw
Autorskich
wyjdziemy na ulice
Ożarowa, Józefowa 
i Święcic, aby
rozdawać róże wraz 
z zaproszeniem 
do biblioteki, 
i na organizowane
przez nas
wydarzenia.
Do zobaczenia!

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. /22/ 722 12 65, www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pll

#bib
liote

kaon
line

23.04.
(sobota)

Sponsor wydarzenia:

Książka i róża

OD 1 KWIETNIA 2022 r.
DO 31 MAJA 2022 r.

BĘDZIE CZYNNA

PONIEDZIAŁEK, WTOREK ORAZ CZWARTEK, PIĄTEK
W GODZ. 11.30 - 15.30

W ŚRODĘ W GODZ. 11.30 - 16.30

AGENCJA BANKU PKO BP
W URZĘDZIE MIEJSKIM 

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
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DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165

 ▶ 23.04 - warsztaty twórcze oraz sadzenie drzew 
i krzewów z okazji Dnia Ziemi 

 ▶ 24.04 godz. 11.00 - pokazy taneczne z Happy Dan-
ce Studio uczęszczających na zajęcia do Domu Kultury 
„Uśmiech”

 ▶ 24.04 – koncert laureatów 45. Konkursu Recyta-
torskiego „Warszawska Syrenka” w Mazowieckim In-
stytucie Kultury

 ▶ 24.04 - wieczorek taneczny dla seniorów 
 ▶ 3.05 ok. godz. 13.00 - koncert z okazji 230 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Po koncercie pre-
zentacja Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów 

 ▶ 22.05 godz. 16.00 – koncert z okazji Dnia Matki 
w  wykonaniu Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”, który 
odbędzie się w Hali Namiotowej, ul. Parkowa 16/18 

 ▶ 27-29.05 - zlot Food Trucków „Smaki Świata” 
na terenie boiska sportowego UKS Ołtarzew

 ▶ 28.05 - wystawa pracowni plastycznej oraz spek-
takl w wykonaniu dzieci i młodzieży uczęszczających na 
zajęcia teatralne w Domu Kultury „Uśmiech” 

 ▶ 28.05 - warsztaty twórcze
 ▶ 28.05 - turnieje piłkarskie z okazji obchodów XX -le-

cia Klubu Sportowego UKS Ołtarzew   
 ▶ 29.05 godz. 15.00-19.00 - piknik rodzinny z okazji 

Dnia Dziecka oraz obchody XX-lecia Klubu Sportowego 
UKS Ołtarzew   

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292

 ▶ 14.05 - spotkanie Klubu Gier Bitewnych. 
Więcej informacji: go@maciejrozalski.eu

FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH
W BRONISZACH

 ▶ 23.04 godz. 11.00 - Dzień Ziemi „Więc chodź, po-
sprzątaj nasz park lub zasadź drzewa i kwiaty. Niech świat 
zalśni w pełnym słońcu efektami naszej pracy”. Zaprasza-
my do wspólnych obchodów Dnia Ziemi. W programie: 
sprzątanie parku w Broniszach, zasadzenie świerków 
oraz kwiatów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie rozstrzy-
gnięcie konkursu oraz wystawa prac plastycznych „Pani 
Wiosna - kwiaty i drzewa z recyklingu.” Zapraszamy 
do aktywnego udziału.

 ▶ 7.05 godz. 15.00 - Warsztaty z malarstwa intuicyj-
nego „Chodź namaluj swój świat, odkryj kolory duszy”. 
Zajęcia w plenerze poprowadzi pani Magdalena Fitał. 
Udział płatny 90zł/os. Ilość miejsc ograniczona. Obowią-
zują zapisy.

 ▶ 15.05 godz. 15.30 - „Majówka dla małych i dużych”. 
Piknik plenerowy i moc atrakcji, dla każdego coś dobrego. 
W programie min.: występ laureatów konkursu wokalne-
go „Piosenki o Mamie”, Ożarowska Kapela z Uśmiechu, 
Wesołe Wdówki i Ożarowskie Kumoszki, animacje i spek-
takl teatralny dla dzieci, kucyki, dmuchańce, strefa grilla, 
stoiska towarzyszące. Serdecznie zapraszamy.
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
KWIECIEŃ - MAJ 2022
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KULTURA
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 ▶ 26.02 - warsztaty kulinarne, na których dzieci przygo-
towały muffinki

 ▶ 27.02  - bal karnawałowy dla seniorów
 ▶ 6.03 - koncert z okazji dnia kobiet - występ Zespo-

łu Ludowego „Ożarowiacy” oraz Ożarowskiej Kapeli 
z Uśmiechu

 ▶ 12.03 - warsztaty kulinarne, których tematem przewod-
nim było przygotowanie zapiekanki

 ▶ 13.03 –  koncert Chóru Ab Imo Pectore w Bazylice Św. 
Krzyża w Warszawie

 ▶ 17.03 - 18.03 - eliminacje gminne do konkursu „War-
szawska Syrenka” w formie nagrań online

 ▶ 20.03 - wystawa malarstwa Hanny Babilońskiej i Anto-
niego Filipowicza oraz recital Wiesława Tupaczewskiego 

 ▶ 27.03 - występ Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” w Ho-
telu Mazurkas w ramach spotkania „Uśmiech dla Ukrainy”

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”

 Od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 17:00  wy-
rabiana jest spersonalizowana Warszawska Karta Miej-
ska (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Oża-
rów Mazowiecki.

 ▶ 7-10.02 - akcja Ferie z „Uśmiechem”  w ramach której 
odbyły się następujące zajęcia: robotyka (podczas warsz-
tatów dzieci projektowały, programowały i konstruowały 
roboty), nauka gry na gitarze

 ▶ 5.03 - spotkanie dla Pań z okazji Dnia Kobiet - zabawa 
modą i wizażem

FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH W BRONISZACH

 ▶ 12.02  - „Dzień kobiet dla ducha i ciała” - wystawa ma-
larska p. Magdaleny Fitał oraz warsztaty z wyrobu świec, 
soli oraz kul do kąpieli

 ▶ 19.02 - „Domek z sercem” - akcja charytatywna dla ma-
łych pacjentów z Mazowieckiego Centrum Neuropsychia-
trii

 FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH W JÓZEFOWIE

 ▶ 19.02 - karnawałowa biesiada taneczna seniorów 
pt. „Smalec i ogórek”

 ▶ 12.03 - występ najmniejszej opery świata, Teatr Mario-
netek i spektakl dla dzieci „Misio w krainie czarodziejskie-
go fletu”
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FILIA DOMU KULTURY UŚMIECH
W JÓZEFOWIE

 ▶ 23.04 godz. 14.00 - „Piąta strona świata, czyli Eko-
ludek” przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów 
z Teatru Kalejdoskop. 

 ▶ 8.05 godz. 15.00 - „Majówka Józefowska”, na któ-
rej wystąpią dzieci uczęszczające na zajęcia taneczne, 
akrobatyczne oraz gry na gitarze z Filii Domu Kultury 
„Uśmiech” w Józefowie; Zespół Ludowy „Ożarowia-
cy”; Zespół Wesołe Wdówki, a także Ożarowska Kapela 
z Uśmiechu. Przewidziany jest również poczęstunek. Plac 
przy Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie.

 ▶ 10.05 godz. 18.00 - wieczór poetycki z poetką 
i autorką piosenek Ewą Jowik i piosenkarką Iwoną 
Kutryś. Wydarzenie współorganizowane z Filią Biblioteki 
Publicznej w Józefowie w ramach Ogólnopolskiego Ty-
godnia Bibliotek. 

22.04.2022 - ALICJA NAPIÓRKOWSKA  

-  TEMAT  -JEŚĆ CZY WYRZUCIĆ? O PLEŚNIACH SŁÓW KILKA

29.04.2022 - MICHAŁ SZULIM

- TEMAT  „BANGKOK. BUDDA I TAJSKIE TAJEMNICE”

WYKŁADY OŻAROWSKIEGO UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PODPISANO UMOWY:

 ▶ z wykonawcą: PHU GAMMA Andrzej Zakrzewski z sie-
dzibą w Warszawie na wycinkę, pielęgnację, konserwa-
cję i korektę drzew i krzewów oraz inne prace zwią-
zane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Ożarów 
Mazowiecki

 • za cenę ofertową brutto (część A - bieżące utrzyma-
nie zieleni na terenach Gminy Ożarów Mazowiecki 
z wyłączeniem Parku Ołtarzewskiego): 574.812,00 zł 
 • za cenę ofertową brutto (część B - bieżące utrzymanie 

terenu Parku  Ołtarzewskiego): 183.390,00 zł (do wy-
sokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 
767.000,00 zł)

 ▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzi-
bą w Domaniewek na utwardzenie nawierzchni dróg 
gminnych tłuczniem kamiennym za cenę ofertową brut-
to: 351.780,00 zł. (do wysokości środków zabezpieczo-
nych w budżecie tj. kwoty 500.000,00 zł)

 ▶ z wykonawcą: TRAFICO Marta Oksięciuk-Błońska z sie-
dzibą w Warszawie na utrzymanie, konserwację i ozna-
kowanie dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki 

 • za cenę ofertową brutto (część A - oznakowanie pio-
nowe): 138.642,00 zł 
 • za cenę ofertową brutto (część B - oznakowanie po-

ziome): 71.345,00 zł (do wysokości środków zabezpie-
czonych w budżecie tj. kwoty 299.416,38 zł)

 ▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą 
w Domaniewek na remont cząstkowy nawierzchni 
asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Oża-
rów Mazowiecki za cenę ofertową brutto: 486.649,50 
zł (do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie 
tj. kwoty 500.000,00 zł)

OGŁOSZONO-WSZCZĘTO POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 ▶ projekt i budowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim
 ▶ rozbudowa ulicy Podgrodzie w Macierzyszu 
 ▶ remonty cząstkowe dróg i chodników o nawierzchni 

z kostki i płyt betonowych
 ▶ budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Ołtarzew - etap III
 ▶ budowa sieci kanalizacji sanitarnej - rurociąg „B”, „BA”
 ▶ budowa sieci kanalizacji sanitarnej - rurociąg „D”, „DA”
 ▶ budowa sieci kanalizacji sanitarnej - rurociąg „A”, „AH”, „AI”, „AJ”
 ▶ budowa sieci kanalizacji sanitarnej - rurociąg „E”, „EA”
 ▶ dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego 

i oprogramowania do szkól - jednostek podległych gmi-
ny Ożarów Mazowiecki w ramach projektu „E-usługi dla 
szkół w ramach „ZIT”

 ▶ wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyska-
niem wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej umożli-
wiającej zrealizowanie inwestycji polegającej na rozbu-
dowę/przebudowie dróg gminnych:

OŚWIATA
 ▶ W lutym  przedszkole w Józefowie zakończyło zaję-

cia z realizacji zadań w ramach XXX edycji konkursu  “Na 
sportowo jest zdrowo - przedszkolny program wychowa-
nia zdrowotnego”. Przedszkolaki wraz z nauczycielkami  
wykonywały  zadania przewidziane regulaminem kon-
kursu, a były to m.in. „Przedszkolny dzień sportu”, w trak-
cie którego dzieci kształtowały sprawność fizyczną, roz-
wijały koordynację wzrokowo-ruchową oraz orientację 
przestrzenną poprzez zabawy ruchowe; „Jestem tym co 
jem?”, kiedy przedszkolaki dowiedziały się, jak racjonalnie 
się odżywiać, aby być zdrowym. Na zakończenie zadań 
konkursowych dzieci wykonały plakat promujący aktyw-
ny styl życia.  

 ▶ 4 marca - w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim, wśród uczniów klas I-III, odbyły się szkolne 
eliminacje do 45 Konkursu Recytatorskiego ,,Warszawska 
Syrenka”. Uczniowie recytowali dowolnie wybrane wier-
sze i fragmenty prozy. Celem konkursu było rozbudzenie 
wśród uczniów zamiłowania do poezji, szerzenie kultury 
słowa poetyckiego oraz wspieranie uzdolnień recytator-
skich. Ze względu na pandemię eliminacje zostały prze-
prowadzane na podstawie dostarczonych przez uczest-
ników nagrań.

 ▶ 9 marca - odbyła się XV edycja Ogólnopolskiego  
Konkursu  Nauk Przyrodniczych Świetlik. Głównym za-
łożeniem „Świetlika” jest  rozpowszechnianie nauk przy-
rodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy 

o świecie, dostępnego dla każdego. W konkursie wzięło  
udział 117 uczniów z klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 1.

 ▶ 17 marca – 86 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej 
nr 1 wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Mate-
matycznym „Kangur Matematyczny”, którego celem jest 
propagowanie kultury matematycznej.

 ▶ 21 marca – przedszkolaki z publicznych przedszkoli 
uroczyście pożegnały zimę i przywitały wiosnę. Dzieci 
śpiewały piosenki o wiośnie, rozwiązywały wiosenne ła-
migłówki, a także uroczyście maszerowały z Marzanną, 
przybraną kolorowymi wstążkami i kwiatami.

 ▶ Uczennica klasy 2a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim zdobyła I miejsce w  eliminacjach 
gminnych do  45 Konkursu Recytatorskiego  „Warszawska 
Syrenka”  i zakwalifikowała się do kolejnego etapu – fina-
łu konkursu, który odbędzie się w Mazowieckim Instytu-
cie Kultury. Wyróżnienie otrzymał uczeń klasy 2b.

 ▶ W marcu wszystkie placówki oświatowe zaangażowa-
ły się w zbiórkę niezbędnych środków dla matek z dzieć-
mi i dzieci z domu dziecka szukających schronienia przed 
wojną na Ukrainie. W tym celu zebrano i przekazano m.in. 
odzież, środki higieniczne, środki czystości, artykuły spo-
żywcze z długim terminem przydatności do spożycia, 
a także materiały plastyczne dla dzieci. Dary zostały prze-
kazane do domu opiekuńczo-leczniczego w Pilaszkowie 
oraz do hali widowiskowo-sportowej w Kręczkach.
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 ▶ Uchwała Nr L/466/22 o zmianie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

 ▶ Uchwała Nr L/467/22 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

 ▶ Uchwała Nr L/468/22 w sprawie nadania nazwy dro-
dze położonej w Myszczynie.

 ▶ Uchwała Nr L/469/22 w sprawie nadania nazwy 
skwerowi położonemu w Ożarowie Mazowieckim.

 ▶ Uchwała Nr L/470/22 w sprawie przystąpienia Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki do realizacji Programu Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnienio-
wa” – edycja 2022.

 ▶ Uchwała Nr L/471/22 w sprawie przystąpienia Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki do realizacji Programu Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty oso-
by niepełnosprawnej”- edycja 2022.

 ▶ Uchwała Nr L/472/22 w sprawie przyjęcia raportu 
z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do roku 2032” 
za lata 2019-2021.

 ▶ Uchwała Nr L/473/22 w sprawie określenia szczegó-
łowych warunków udzielania wsparcia dzieciom i mło-
dzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Eduka-
cji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki oraz form i zakresu 
tej pomocy.

 ▶ Uchwała Nr L/474/22 zmieniająca uchwałę w spra-
wie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na 
lata 2018 – 2022”.

 ▶ Uchwała Nr L/475/22 w sprawie przyjęcia Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 
Ożarów Mazowiecki na lata 2022-2025.

 ▶ Uchwała Nr L/476/22 w sprawie zakresu  pomocy 
udzielanej przez Gminę Ożarów Mazowiecki obywatelom 
Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym 
Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu 
tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

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)

Uchwały podjęte na L sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 24 marca 2022 r.

 • Cz. A – ul. Matejki, Chełmońskiego, Gierymskiego, 
i Wyspiańskiego w Ożarowie Mazowieckim
 • Cz. B – ul. Dobrej w Ożarowie Mazowieckim
 • Cz. C -  ul. Radziwiłłów w Ożarowie Mazowieckim
 • Cz. D – ul. Biedronki w Morach
 • Cz. E – ul. Widok i Piłsudskiego w Ożarowie Mazo-

wieckim
 ▶ zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla gminy 

Ożarów Mazowiecki (wraz ze stacją ładowania)
 ▶ dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach 

programu „Laboratoria Przyszłości”
 • Cz. A – sprzętu IT (elektronika)
 • Cz. B – sprzętu AUDIO-VIDEO
 • Cz. C – sprzętu AGD
 • Cz. D – narzędzi i sprzętu warsztatowego,
 • Cz. E – mebli
 • Cz. F – pomocy dydaktycznych

 ▶ wykonanie dokumentacji projektowo-kosztory-

sowej remontu i termomodernizacji budynku szko-
ły podstawowej im. Szarych Szeregów przy ul. Lipo-
wej 3 w Płochocinie

 ▶ świadczenie usług ochrony mienia budynków nale-
żących do gminy Ożarów Mazowiecki przy ul. Konotop-
skiej 4 i ul. Poznańskiej 165 oraz usługi monitorowania 
obiektów wraz z konserwacją systemu: Urząd Miejski 
w Ożarowie Mazowieckim, Towarzystwo Miłośników Oł-
tarzewa, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Uzależnień, 
Straż Miejska,   GPZOP, Punkt Odpadów

 ▶ prace utrzymaniowe - śródlądowych, powierzchnio-
wych wód płynących, prowadzonych korytem rzeki Ka-
nał Ożarowski.

BASENY LETNIE W KRĘCZKACH W NASTĘPNYM SEZONIE
 Informujemy, że w bieżącym roku nie uda nam się wybudować  planowanych basenów letnich na terenach 
rekreacyjnych w Kręczkach. Ogłoszony dwukrotnie przetarg niestety nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak 
ofert. Ogłoszenie kolejnego przetargu i procedury z nim związane wykluczają możliwość wykonania inwestycji 
na czas tegorocznych wakacji. W związku z powyższym termin wykonania basenów, zostanie przesunięty w czasie 
na przyszły rok budżetowy.

Piotr Kuśmierczyk
  Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
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KULEBIAK DROŻDŻOWY
Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ:

Z przepiśnika Szefa Kuchni

Ciasto:
 ▶ 3 szklanki mąki
 ▶ ½ szklanki mleka 
 ▶ 50 g masła
 ▶ 30 g drożdży świeżych
 ▶ 1 łyżeczka cukru
 ▶ 1 jajo + 1 do posmarowania
 ▶ 1 żółtko
 ▶ sól

Farsz: 
 ▶ 400 g surowej białej kiełbasy 
 ▶ świeży tymianek 
 ▶ rozmaryn świeży
 ▶ 2 ząbki czosnku
 ▶ 1 cukinia
 ▶ 1 łyżka tartego chrzanu 
 ▶ sól
 ▶ pieprz
 ▶ 2 jaja
 ▶ 1 łyżka oliwy

Sposób wykonania: 
 Drożdże rozcieramy z cukrem, dolewamy ciepłe mleko, mie-
szamy i dosypujemy 2-3 łyżki mąki (lub więcej). Ucieramy na 
gęstą pastę. Odstawiamy do wyrośnięcia.
Cukinię kroimy w paski, czosnek przeciskamy przez praskę.
 Wyrośnięty zaczyn drożdżowy wlewamy do przesianej mąki, dodajemy sól i rozkłócone jaja. Mieszamy widelcem, 
a później dłońmi lub robotem z zamocowanym hakiem wyrabiamy ciasto.
 Gdy wszystko ładnie się sklei, dolewamy rozpuszczone i przestudzone masło. Wyrabiamy gęste, gładkie ciasto drożdżo-
we. Jeśli będzie się kleić, lekko podsypujemy mąką, jeśli będzie zbyt zwarte dolewamy odrobię mleka.
Kiedy ciasto będzie gładkie, lśniące i zacznie odchodzić od dłoni przykrywamy je ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia.
 Z białej kiełbasy zdejmujemy osłonkę a mięso rozdrabniamy, następnie przesmażamy na oliwie, dodajemy czo-
snek, po łyżce poszatkowanych ziół i cukinię. Przesmażamy jeszcze chwilę, aż odparuje nadmiar płynu, wtedy doda-
jemy chrzan. Ściągamy z patelni i studzimy.
Wyrośnięte ciasto drożdżowe rozwałkowujemy na grubość 
ok. 0,5-1 cm. Do farszu mięsnego wbijamy 2 jaja, żeby masa się 
połączyła.
 Układamy farsz na cieście, zostawiając ok. 2 cm marginesu 
z jednej i ok. 4 cm z drugiej strony, smarujemy wolne miejsca 
rozkłóconym jajem i zwijamy jak roladę. Boki ciasta zawijamy 
pod spód. Wierzch smarujemy jajem i opcjonalnie posypujemy 
solą morską lub makiem.
 Na koniec robimy kilka nacięć i wstawiamy do pieca nagrza-
nego do 180 stopni na ok. 40 minut. Wierzch powinien pięknie 
się zarumienić a ciasto podrośnie. Kroimy, kiedy lekko wysty-
gnie.

                                                                   
Smacznego    

 Przed świętami mamy dla Państwa autorski przepis od sze-
fów kuchni MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel. Jakub 
i Michał Budnik proponują tradycję ale trochę inaczej czyli  Ku-
lebiak drożdżowy z białą kiełbasą.
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 Każdy, kto ma w domu koty, dobrze wie, jakie to urocze i inteli-
gentne zwierzęta. Dla tych, którzy nie mieli okazji się o tym prze-
konać lub mają wątpliwości, mamy kilka powodów, które mogą 
przechylić szalę na korzyść adopcji mruczącego zwierzaka. 
 Przede wszystkim, koty są świetnymi towarzyszami codziennego 
życia, zwłaszcza dla osób samotnych i jednocześnie nieco zabieganych. 
Oczywiście kot potrzebuje uwagi, jednak w przeciwieństwie do psa, 
zwykle jest nienachalny i nie wymaga regularnego wyprowadzania na 
zewnątrz. Wielu kotom wystarcza codzienna porcja zabawy i przebywa-
nie blisko swojego opiekuna. Wieczór z książką lub serialem i mruczą-
cym kotem na kolanach to doskonałe zwieńczenie dnia.
 Relacja z czworonożnym przyjacielem ma również wpływ na ludz-
kie zdrowie i samopoczucie – udowodniono, że kontakt z kotem wpły-
wa na redukcję stresu – podczas głaskania pupila, u człowieka wydzie-

lany jest hormon szczęścia, czyli 
oksytocyna, która obniża poziom 
kortyzolu i ciśnienie krwi, dzięki czemu czujemy się spokojniejsi. 
 W związku z korzystnym wpływem kotów na ludzkie zdrowie i samopo-
czucie, na popularności zyskuje felinoterapia, czyli terapia z udziałem kotów. Jest 
ona wsparciem dla procesu leczenia problemów psychicznych i emocjonalnych. 
Przykładem takiej spontanicznej felinoterapii może być sytuacja z nadarzyńskie-
go Centrum Pomocy Ukrainie, gdzie przebywają osoby dotknięte skutkami woj-
ny w Ukrainie. Wiele z nich ma za sobą przeżycia, o których szybko nie zapomną. 
- Przyjechała do nas Lena w 7. miesiącu ciąży z 4-letnim chłopcem. Śliczny ten 
chłopiec, przesympatyczny. W Iwanofrankowsku na jej oczach został zastrzelony 
mąż. Na oczach jej i syna. Chłopiec przyjechał w ogromnej traumie. W naszej gmi-
nie mamy lokalnego kota Felka, o którego wszyscy dbamy. I ten chłopiec, który 

nie mówił, nie jadł, nie chciał się bawić, jak zobaczył tego kota, to zaczął go ściskać i dopiero pierwszy raz w Polsce się 
uśmiechnął. Rozpłakałam się, jak to zobaczyłam - mówi koordynatorka nadarzyńskiego Centrum Pomocy Ukrainie.
 
 Jeśli w Twoim domu i sercu znajdzie się miejsce dla kota, zachęcam do kontaktu pod nr tel.: 604 666 643, e-mail: 
ewakm@wp.pl

Wolontariuszka Samanta

KOTY SĄ DOBRE NA WSZYSTKO
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 W celu umówienia terminu udzielenia porady, świadczenia 
poradnictwa obywatelskiego lub mediacji prosimy o kontakt 
pod nr tel. 22 733 72 83.  

Porady odbywają się co 45 minut. 

Urząd Miejski ul. Poznańska 165,                                                 
III piętro, pok.307, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Poniedziałek od godz. 12 00 do 16 00
Wtorek  od godz. 12 00 do 16 00
Środa  od godz. 14 00 do 18 00
Czwartek od godz. 09 00 do 13 00
Piątek   od godz. 09 00 do 13 00



31Informator Ożarowski 5/70 2017

МЕТАЛ ТА ПЛАСТМАСА - жовті сумки
Слід викидати:
 » пластикові пляшки від напоїв, без кришечок та зім’яті
 » кришечки, якщо вони не збираються окремо в 

рамках благодійності
 » пластикову упаковку з-під харчових продуктів
 » багатоматеріалову упаковку(наприклад, коробки 

з-під молока та соку)
 » упаковка з-під засобів для чищення (наприклад, 

пральних порошків), косметичних засобів (наприклад, 
шампунів, зубної пасти) тощо.
 » поліетиленові пакети, мішки, пакети, інша плівка
 » алюмінієві банки від газованої води та соку
 » консервні банки
 » алюмінієву фольгу
 » кольорові метали
 » кришки, кришки від банок

Не слід викидати:
 » пляшки та ємкості з їх вмістом
 » пластикові іграшки
 » упаковки з-під лікарських засобів та використані 

медичні вироби
 » упаковки з-під моторного масла
 » автозапчастини
 » відпрацьовані батарейки та акумулятори
 » банки та ємкості з-під фарб і лаків
 » відпрацьовані електронні прилади та побутову 

техніку

ПАПІР - сині сумки
Слід викидати:
 » упаковку з паперу, картонні коробки, картон (також 

гофрований)
 » каталоги, листівки, брошури
 » газети та журнали
 » шкільний та офісний папір, друковані аркуші
 » зошити та книги
 » обгортковий папір
 » паперові пакети та мішки

Не слід викидати:
 » паперові рушники та використані гігієнічні серветки
 » лакований папір та папір з покриттям з плівки
 » жирний або сильно забруднений папір
 » картонні коробки з-під молока та напоїв
 » паперові мішки для добрив, цементу та інших 

будівельних матеріалів
 » шпалери
 » одноразові підгузки та інші гігієнічні матеріали
 » жирні одноразові паперові пакети та одноразовий посуд 
 » одяг

СКЛО - зелені сумки
Слід викидати:
• пляшки та банки з-під харчових продуктів та напоїв 
(включаючи алкогольні напої та рослинну олію)
• скляну упаковку з-під косметичних засобів (якщо 
вона виготовленане з кількох постійно з’єднаних 
матеріалів)

Не слід викидати:
 » кераміку, горщики, порцеляну, фаянс, кришталь
 » скло для окулярів
 » термостійке скло
 » підсвічники з вмістом воску
 » лампочки та люмінесцентні лампи
 » фари
 » упаковку з-під для ліків, розчинників, моторних масел
 » дзеркала
 » вікна та армовані склопакети
 » екрани телевізорів та лампи
 » термометри та шприци

УВАГА
Деякі гміни надають окремі контейнери для прозорого та кольорового скла.

БІОРОЗКЛАДНІ ВІДХОДИ - коричневі сумки
Слід викидати:
 » відходи від фруктів та овочів (включаючи лушпиння 

тощо)
 » гілки дерев і чагарників
 » скошену траву, листя, квіти
 » тирсу і кору дерев
 » непросочену деревину
 » залишки харчових продуктів

Не слід викидати:
 » кістки тварин
 » харчову олію
 » тваринні відходи
 » вугільну золу
 » ліки
 » просочену деревину
 » ДСП і МДФ плити
 » землю та каміння
 » інші комунальні відходи (включаючи небезпечні 

відходи)

ЗМІШАНІ ВІДХОДИ - чорний контейнер
Все, що неможливо відновити в процесі переробки, крім небезпечних відходів, слід викидати

в контейнер для змішаних відходів.
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - żółte worki
Wrzucamy:
 » butelki plastikowe,
 » nakrętki, zakrętki i kapsle,
 » plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe,
 » kartony po mleku, sokach,
 » puszki po żywności,
 » folię aluminiową,
 » opakowania po środkach czystości i kosmetykach

Nie wrzucamy:
 » zużytych baterii i akumulatorów,
 » opakowań mocno zanieczyszczonych np. butelek po 

oleju, farbach, lakierach,
 » plastikowych zabawek,
 » części samochodowych,
 » zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 » artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucz-

nego i gumy

PAPIER - niebieskie worki
Wrzucamy:
 » opakowania z papieru i tektury,
 » gazety, czasopisma i ulotki,
 » zeszyty,
 » papier biurowy,
 » kartony, torby papierowe

Nie wrzucamy:
 » odpadów higienicznych np. ręczników papierowych 

i zużytych chusteczek, pieluch,
 » kartonów po mleku i napojach,
 » papieru lakierowanego i powleczonego folią, kalek 

technicznych,
 » zanieczyszczonego papieru,
 » tapet, worków po materiałach budowlanych lub nawozach

SZKŁO - zielone worki
Wrzucamy:
 » puste opakowania szklane bezbarwne 

i kolorowe (butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach), 
bez korków i zakrętek

Nie wrzucamy:
 » ceramiki, doniczek, porcelany,
 » szkła żaroodpornego i hartowanego, stłuczki szklanej,
 » żarówek, reflektorów, świetlówek,
 » luster i szyb

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI - brązowe worki
Wrzucamy:
 » trawę, liście, kwiaty, trociny, korę drzew,
 » odpadki warzywne i owocowe,
 » skorupki jaj,
 » resztki jedzenia pochodzenia roślinnego

Nie wrzucamy:
 » gałęzi i konarów z zastrzeżeniem, że właściciele nieru-

chomości jednorodzinnych mogą wystawić pocięte ga-
łęzie, związane i nie przekraczające dł. 150 cm, o objętości 
porównywalnej do wielkości worka na bioodpady,
 » ziemi, kamieni, popiołu,
 » impregnowanego drewna, płyt wiórowych i pilśniowych,
 » odchodów zwierzęcych,
 » odpadów typu kości, mięso

ODPADY ZMIESZANE – czarny pojemnik

Wrzucamy: pozostałe odpady, nieodbierane w sposób selektywny
Nie wrzucamy: odpadów budowlanych i rozbiórkowych, popiołu, odpadów pochodzących z pielęgnacji ogrodów, 
odpadów niebezpiecznych, leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów,  
mebli i innych odpadów gabarytowych, opon, części samochodowych.

 Wszystkie wymienione rodzaje odpadów (oprócz odpadów zmieszanych) oraz odpady 
problemowe np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki, opony, opakowania po olejach 
i  chemikaliach, gruz budowlany, odpady poremontowe itp. można oddawać w Gminnych 
Punktach Zbierania Odpadów Problemowych w Umiastowie przy ul. Umiastowskiej 41E lub 
Wolicy przy ul.  Leśnej 1, okazując poświadczenie wydane przez Urząd Miejski w Ożarowie 
Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, potwierdzające złożenie przez mieszkańca deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (poświadczenie można uzyskać również 
drogą elektroniczną).

Urząd Miejski, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. 22 731 32 63, 22 731 32 64


