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Od ponad roku jest Pan przewod-

niczącym Rady Miejskiej w Ożaro-

wie Mazowieckim. Jakie tych kil-

kanaście miesięcy było dla Pana

i naszej gminy?

Był to czas intensywnej pracy. Mam 
jednak nadzieję, że efekty są zauwa-
żalne dla mieszkańców Ożarowa.
Zanim zostałem szefem Rady Miej-
skiej, byłem radnym poprzedniej 
kadencji. Szefowałem komisji rewi-
zyjnej, która ustawowo sprawuje 
nadzór m.in. nad pracami burmistrza 
i dyrektorami oraz kierownikami 
podległych placówek. Był to ważny 
moment w moim życiu, dużo się od 
tego czasu nauczyłem. W trwającej 
kadencji m.in. reprezentuję Radę na 
zewnątrz, do moich głównych obo-
wiązków należy również organizacja 
i prowadzenie sesji Rady Miejskiej, 
wykonywanie uchwał, które do mnie 
należą, zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania Rady Miejskiej. Daje 
mi to zadowolenie i satysfakcję.

Kiedy odkrył Pan w sobie żyłkę sa-

morządowca?

Samorządowca to może za mocno 
powiedziane, może bardziej społecz-
nika. Swoje życie zawodowe związa-
łem ze szkołą. Od lat jestem nauczy-
cielem, w ożarowskiej podstawówce 
uczę muzyki i zajęć komputerowych. 
Przez wiele lat opiekowałem się sa-
morządem uczniowskim w szkole. 
Działałem też w nauczycielskich 
związkach zawodowych. I właśnie
z tej społecznej pracy wzięła się mo-
ja obecność w samorządzie.

Proszę przypomnieć, czym zajmu-

je się Rada Miejska?

Rada jest organem uchwałodaw-
czym, a Burmistrz wykonawczym. 
Rada kreuje kierunki rozwoju miasta, 
kształtuje zmiany. To my decydujemy 
o  ostatecznym kształcie Studium 

Zagospodarowania Przes-
trzennego, o zmianach w 
Planach Zagospodarowa-
nia Przestrzennego. To bar-
dzo ważne, bo PZP nakręca-
ją rozwój. Ponadto w gestii 
Rady leżą też różne spra-
wy społeczne, podatkowe, 
sprawowanie kontroli min. 
nad wykonaniem budżetu. 
Często opiniujemy ważne kwestie 
związane z gminą i nie tylko. Radni 
mają też wpływ m.in. na wybór i za-
sadność inwestycji na danym terenie. 
Łącznie z trzyosobowym prezydium 
Rada liczy dziś 21 osób.

Jak wyglądają głosowania?

Każdy głosuje zgodnie z własnym 
sumieniem. Chcemy załatwić okre-
śloną sprawę i może dlatego uchwa-
ły podejmowane są zazwyczaj więk-
szością głosów.
W Radzie są radni, którzy do wybo-
rów przystąpili z Forum Samorządo-
wego Gmin skupionego wokół bur-
mistrza Pawła Kanclerza. Jesienią 
ub. roku zawiązał się  Klub Radnych, 
który skupia radnych, którzy kan-
dydowali do Rady z innych komite-
tów, ale trudno o nich mówić, że to 
opozycja. Dogadujemy się i zgodnie 
współpracujemy.

Najważniejsze uchwały?

Każda uchwała jest ważna, bo do-
tyczy naszych mieszkańców, ale 
uchwała budżetowa jest moim zda-
niem najważniejsza. Przeszła jedno-
głośnie, podobnie jak głosowanie 
nad absolutorium dla burmistrza.
Trzeba pamiętać, że każda sesja to 
ok. 20 uchwał. Mierzymy się z różny-
mi problemami. Zdarza się, że decy-
dujemy się dofi nansować z naszego 
budżetu działania, za które powinno 
płacić Województwo Mazowieckie, 
np. odmulanie i czyszczenie Kanału 

Ożarowskiego. Nie zapominajmy też 
o sprawach społecznych. Uchwa-
liliśmy m.in. Kartę Rodziny 3+, sfi -
nansowaliśmy szczepienie przeciw 
pneumokokom dla dzieci z naszej 
gminy. Robimy to  ponieważ nasi 
mieszkańcy są dla nas najważniejsi.

Jak wygląda sytuacja fi nansowa 

gminy?

Budżet naszej gminy jest najwyż-
szy w historii, to ponad 133 mln po 
stronie dochodów i ponad 132 mln 
po stronie wydatków. Lada mo-
ment wprowadzimy do budżetu 
kolejne 6 milionów złotych, które 
udało się pozyskać jako refundacja 
wydatków na kanalizację. Gmina 
ma świetną lokalizację, jest dobrze 
skomunikowana. Na większości te-
renów mamy uchwalone Plany Za-
gospodarowania Przestrzennego. Ta 
okoliczność powoduje, że wiele fi rm 
decyduje się na inwestowanie u nas. 
W poprzednich kadencjach były to 
przede wszystkim fi rmy z branży lo-
gistycznej, a obecnie zgłasza się co-
raz więcej fi rm, które rozpoczynają u 
nas produkcję. To cieszy, bo oprócz 
podatków daje możliwość pracy 
okolicznym mieszkańcom.

W jaki sposób władze Ożarowa 

Maz. reagują na gwałtowny roz-

wój naszego miasta?

Trwają pracę nad zmianami w Stu-
dium Zagospodarowania Przestrzen-
nego, a fi nalnie chcemy uchwalić 

OŻARÓW TO MOJE 

MIEJSCE NA ZIEMI
Rozmowa z Andrzejem Cichalem, przewodniczącym Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
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nowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego dla miasta. Zależy nam 
na uporządkowaniu sytuacji urba-
nistycznej w Ożarowie Maz. Chcemy 
eliminować z miasta powierzchnie 
magazynowe, a skupiać się na za-
budowie jednorodzinnej i bliźnia-
czej. Chcemy rezerwować miejsca 
na przestrzeń publiczną, usługi, 
handel, ponieważ tych miejsc jest 
bardzo mało. Za bardzo dominująca 
staje się także zabudowa wysoka. 
Uważamy, że wystarczy już u nas
w mieście dużych obiektów.

Mówiąc o zabudowie wysokiej ma 

Pan na myśli osiedla mieszkanio-

we z budynkami czterokondygna-

cyjnymi?

Tak. Bliskość Warszawy sprawia, że 
odczuwamy rosnącą presję potęż-
nych deweloperów. Stawianie wie-
lorodzinnych bloków oprócz kwestii 
urbanistycznych, generuje też inne 
problemy. Wielu nowych lokatorów 
to osoby, które mieszkania jedynie 
wynajmują. Nie są zameldowane
i nie płacą u nas podatków. Szacuje-
my, że obecnie ta grupa może liczyć 
nawet 4 tys. osób. Niestety, nie ma 
żadnych administracyjnych narzę-
dzi, żeby to zmienić.

Czy za dynamicznym przyrostem 

mieszkańców nadąża rozwój sieci 

wodno-kanalizacyjnej w naszym 

mieście?

Z tym mamy problem. Na terenie 
miejskim kanalizacja ma 40 lat i wię-
cej. Ścieki głównie są oddawane do 
Pruszkowa i Józefowa. Szukamy róż-
nych rozwiązań. Mamy zapowiedź, 
że Warszawa będzie ciągnęła rury 
do Pruszkowa z wodą i kanalizacją. 
Otrzymaliśmy propozycję, że może-
my się do nich wpiąć. Negocjujemy 
warunki z Miejskim Przedsiębior-
stwem Wodociągów i Kanalizacji. 

Jak układa się Panu jako szefowi 

Rady Miejskiej współpraca z bur-

mistrzem Pawłem Kanclerzem?

Bardzo wysoko cenię sobie tą współ-
pracę. Gdy mamy jakiś problem, 
to siadamy i rozmawiamy. Nie ma 
zgrzytów między nami. Razem z bur-
mistrzem jesteśmy ożarowiakami  od 

urodzenia. Znamy problemy gminy 
i miasta, znamy jego mocne i słabe 
strony, rozmawiamy z mieszkańcami 
i wiemy jakie oczekiwania społeczne 
jeszcze przed nami. W codziennej 
pracy staramy się sobie nie przeszka-
dzać, a wręcz pomagać w trudnych 
sytuacjach. Burmistrz 18 lat pracuje 
w samorządzie, ja dopiero 5 rok. Mie-
liśmy czas, żeby się sprawdzić.

A pozostali radni?

To osoby z różnych środowisk, róż-
nych zawodów i pasji. Każdy jest 
fachowcem w swojej branży: wo-
dociągi, kanalizacja, służba zdrowia, 
edukacja, zarządzanie. To społeczni-
cy, bo inaczej nie zostaliby wybra-
ni. Kilkoro radnych zaczyna w tej 
kadencji przygodę z samorządem 
i muszą wielu rzeczy uczyć się od 
zera. Nie jest to łatwe, wiem to z au-
topsji: przez pierwsze półtora roku 
siedziałem na komisjach, słuchałem 
i czytałem, często zadawałem pyta-
nia. Człowiek uczy się całe życie, sam 
jestem tego przykładem. Zachęcam 
wszystkich do tego.

Domyślam się, że sprawy związa-

ne z edukacją są Panu szczególnie 

bliskie. Coś udało się Panu zała-

twił dla ożarowskiej oświaty?

Poszerzyły się moje horyzonty. Na 
oświatę dzisiaj patrzę nie tylko od 
strony dydaktyki, ale ważne są dla 
mnie sprawy organizacyjne i fi nanso-
we. Demografi a jest bezlitosna. Mamy 
w Ożarowie dużo młodych rodzin, 
w których są, albo za chwilę będą 
dzieci w wieku szkolnym. Budowa 
nowej szkoły była koniecznością, de-
cyzja o pobudowaniu szkoły w Duch-
nicach zapadła trzy lata temu.

Skąd ta lokalizacja?

Ze względu na dynamiczny rozwój 
tamtych terenów. W Duchnicach 
mamy rozwijające się duże osiedle 
domów wielorodzinnych, budowa-
nych jest dużo domów jednorodzin-
nych. Mieliśmy tam teren zarezer-
wowany pod budowę szkoły i stąd 
ta decyzja. Za chwilę czeka nas  bu-
dowa nowego budynku szkoły nr 2 
w Ołtarzewie.  W dalszej perspekty-
wie przed nami również rozbudowa 

małej szkoły w Umiastowie, prowa-
dzonej przez jedno ze stowarzyszeń. 
W zeszłym roku na granicy Ożarowa 
i Duchnic otwieraliśmy przedszkole. 
Cały czas coś się dzieje.

Czy tzw. duża polityka wpływa na 

to, co dzieje się Ożarowie?

Za chwilę odczujemy podniesienie 
kwoty wolnej od podatku. Szacu-
jemy, że stracimy na tym ok. 6 mln 
złotych. Cały czas dużo kosztuje nas 
tzw. Janosikowe (ok. 5 mln rocznie).

A na wypłatę 500 plus nasza gmi-

na jest gotowa?

Do wypłaty tego świadczenia jest
w naszej gminie uprawnionych po-
nad 2 tys. rodzin. To sporo. Trzeba 
zapewnić miejsce, gdzie przyjmie-
my od nich deklaracje. Będzie się to 
odbywać na parterze w Domu Kul-
tury Uśmiech. Do obsługi interesan-
tów skierujemy 2-3 osoby, ale samo 
wypłacanie pieniędzy scedujemy 
chyba na któryś z banków.

Ważnym wydarzeniem w tym 

roku są Światowe Dni Młodzieży. 

W jaki sposób Ożarów włączy się 

w to spotkanie młodzieży z Ojcem 

Świętym w Krakowie?

Nasza gmina powinna przyjąć 500 
osób. Nie wiem skąd ta liczba, ale 
tak usłyszeliśmy podczas spotkania 
samorządowców z kardynałem Kazi-
mierzem Nyczem. Oczywiście wielka 
rola spadnie na mieszkańców Oża-
rowa, którzy przyjmą pielgrzymów 
pod swój dach na pięć dni. Resztę 
musi zapewnić lokalny samorząd: 
organizacja, transport, wyżywienie
i  bezpieczeństwo – to rzeczy, które 
są po naszej stronie.

Co można zrobić, żeby w Ożaro-

wie żyło się ludziom lepiej?

Potrzebna jest większa aktywność 
społeczna. Wolontariat. Nad tym 
warto ciągle pracować. Powołane 
do życia Centrum Inicjatyw Społecz-
nych powoli rozkręca swoją działal-
ność. Cały czas brakuje osób, które 
chciałyby pracować społecznie. Bu-
dynek CIS-u stoi i czeka na takich lu-
dzi. Można go ożywić. Zapraszamy 
do współpracy aktywnych ludzi.
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Coś jeszcze?

Boleję też nad tym, że w Ożarowie 
nie mamy deptaka, rynku. Wiado-
mo, pewnych rzeczy nie jesteśmy 
w stanie zmienić, ale brakuje miej-
sca, gdzie można przyjść, usiąść, 
porozmawiać. Dlatego został ogło-
szony przetarg na wybudowanie 
fontanny oraz strefy Street workout. 
Powstanie na skwerku przy ul. Po-
znańskiej. Środki są zabezpieczone. 
Nie będzie marmurów. Fontanna 
będzie podświetlana, w kształci 
koła o średnicy ok. 7-9 metrów. 
Zapewnimy darmowy dostęp do 
internetu. To może być nasze cen-
trum. Po tylu latach należy nam 

się miejsce, gdzie ludzie zaczną się 
spotykać. Zakończenie tej inwesty-
cji planowane jest na 30 czerwca.

Marzenie?

Brakuje nam prawdziwych liderów. 
Gdyby liderzy się znaleźli, to inni by 
za nimi poszli. Mam nadzieję, że ta-
kich ludzi wyłowimy. 

Gdyby zaczynał Pan swoją pierw-

szą pracę, pomyślałby o Ożarowie 

jako miejscu, gdzie można prze-

żyć wiele lat swego życia, a może 

nawet się zestarzeć?

Jak najbardziej. Brakuje mi może 
trochę lasów i jezior, bo lubię takie 

klimaty, ale są za to inne rzeczy: przy-
jaźni ludzie, niezła infrastruktura i to 
coś, co trudno wyrazić słowami. Tak, 
Ożarów to moje miejsce na Ziemi.

Korzystając z uprzejmości Informa-
tora, z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych życzę wszystkim 
mieszkańcom i sympatykom nasze-
go miasta i gminy, spokojnych, rado-
snych świąt oraz tradycyjnie mokrego 
poniedziałku wielkanocnego. Niech te 
święta będą czasem dla rodziny, przy-
jaciół i znajomych.

Rozmawiał Tomasz Barański

  23 lutego dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odbył się drugi etap 
konkursu przyrodniczo-ekologicznego. 

  23 lutego w Szkole Podstawowej w Płochocinie
i 24 lutego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim  odbyły się koncerty w wykonaniu mu-
zyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie.

  24 lutego dzieci z grupy 5-latków z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział 
w wycieczce do Muzeum Techniki w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie. 

  W dniach 24-26 lutego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim odbyły się warsztaty senso-
ryczne pn. „Chińskie wynalazki” poprowadzone przez 
Panią Agnieszkę Cebulę-podróżnika. Celem głównym 
warsztatów jest przedstawienie przedszkolakom kul-
tury, sztuki chińskiej oraz zabytków architektury. 

  27 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej w Płocho-
cinie zajęli I miejsce w gminnych zawodach w piłce 
ręcznej chłopców. Zawody sportowe odbyły się Oża-
rowie Mazowieckim.

  27 lutego w Szkole Podstawowej w Płochocinie odbył 
się II szkolny etap konkursu matematycznego pn. „Po-
tyczki z matematyką” 

  29 lutego dzieci z grupy 4-latków z Przedszkola Publicz-
nego Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim brały udział w wy-
cieczce do Szkoły Muzycznej w Warszawie, gdzie obej-
rzały przedstawienie pt. „Zwyczajna zimowa opowieść” 
w wykonaniu aktorów Teatru Lektur Szkolnych. 

  1 marca uczennice Gimnazjum w Płochocinie zajęły 
II miejsce w turnieju unihokeja w kategorii dziewcząt 
w Międzypowiatowym Finale Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Zawody sportowe odbyły się
w Józefi nie.

  4 marca dzieci z grupy V i VI z Przedszkola Publiczne-
go w Józefowie uczestniczyły w wycieczce do Ogro-
du Botanicznego w Powsinie, gdzie wzięły udział
w zajęciach pt. „Różnorodności świata roślin – zwia-
stuny wiosny”. 

  4 marca uczniowie Gimnazjum w Płochocinie zajęli
II miejsce w turnieju unihokeja w kategorii chłopców 
w Międzypowiatowym Finale Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Zawody sportowe odbyły się
w Milanówku. 

  5 marca uczennice Szkoły Podstawowej w Płochocinie 
zajęły I miejsce w gminnych zawodach w piłce ręcznej 
dziewcząt. Zawody sportowe odbyły się w Płochoci-
nie

OŚWIATA

1. Podpisano umowy:

  z wykonawcą: DOMBRUK Tomasz Bończak Sp. J.
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim  na rozbudowę 
ul. Orzeszkowej w Duchnicach Gmina Ożarów Mazo-
wiecki
za cenę ofertową brutto: 1.247.343,00 zł

2. Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na:

  utrzymanie, konserwację i oznakowanie dróg gmin-
nych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 

  dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopia-
rek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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  7-8 marca w Gimnazjum w Płochocinie w ramach Reko-
lekcji Wielkopostnych w pierwszym dniu wystąpił ze-
spół muzyczny „EO NOMINE”, w drugim dniu Rekolekcji 
uczniowie szkoły obejrzeli spektakl o męce M. Kolbego 
w wykonaniu Braci Franciszkanów z Niepokalanowa. 

  8 marca 129 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim brało udział w ogólnopolskim kon-
kursie przyrodniczym Świetlik 2016. Honorowy patro-
nat nad konkursem objęli: Jego Magnifi cencja Rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Woj-
ciech Nowak, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kuratorium 
Oświaty w Krakowie. Głównym celem konkursu jest roz-
powszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, 
fascynującego źródła wiedzy o świecie. 

  9 marca w Gimnazjum w Płochocinie odbyły się 
Konstantynki – święto upamiętniające patrona gim-

nazjum. Tego dnia wręczono również nagrody lau-
reatom Konkursu Recytatorskiego oraz I Międzyszkol-
nego Konkursu Plastycznego „Malowany Gałczyński”. 
Nagrody ufundowali: Burmistrz Ożarowa Mazowiec-
kiego, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
oraz Rada Rodziców a także Wydawnictwa.

  We wszystkich szkołach na terenie Gminy Ożarów Ma-
zowiecki odbyły się eliminacje szkolne do XXXIX Kon-
kursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.

  W marcu uczniowie klasy IIIb Szkoły Podstawowej
w Płochocinie przystąpili do V edycji Programu Eduka-
cyjnego „Ratujemy i uczymy ratować, którego organi-
zatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. 

  W marcu w Gimnazjum w Płochocinie został przepro-
wadzony konkurs plastyczny pt. „Malowany Gałczyń-
ski”. Celem konkursu jest interpretacja plastyczna do-
wolnie wybranego wiersza Gałczyńskiego.

Informacja Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 2 został wywieszony

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 731 32 58.

DOM KULTURY „UŚMIECH”

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

23, 24 lutego Zajęcia programowe członków Uniwersy-
tetu III Wieku – udostępnienie sali
28 lutego Spotkanie autorskie z Moniką Jaruzelską 
współorganizowane z Biblioteką Publiczną w Ożarowie 
Mazowieckim
29 lutego Zajęcia programowe członków Uniwersytetu 
III Wieku – udostępnienie sali
3 marca Warsztaty Międzykulturowe – Japonia – dla se-
niorów oraz dzieci
6 marca Spektakl teatralny dla dzieci pt.: „Wielkanocne 
pisanki” w wykonaniu Teatru Wariacja 
6 marca Koncert Pasyjny „O Crux Ave” w wykonaniu 
chóru kameralnego  „Ab Imo Pectore” w Kościele pw. 
NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie
7, 8, 9 marca Zajęcia programowe członków Uniwersy-
tetu III Wieku – udostępnienie sali
8 marca „Dzień Kobiet” współorganizowany z Uniwersy-
tetem Trzeciego Wieku
13 marca Wieczór kabaretowy z okazji Dnia Kobiet –
występ Kabaretu Zachodniego
14 marca Zajęcia programowe członków Uniwersytetu 
III Wieku – udostępnienie sali

FILIA DOMU KULTURY ,,UŚMIECH” W JÓZEFOWIE

28 lutego Rodzinne popołudnie z grami planszowymi
– przy herbatce malinowej
6 marca „Być kobietą”- babska biesiada, czyli występy 
artystyczne dla pań 

13 marca Teatrzyk dla dzieci - występ Teatru Pacuś
w przedstawieniu pt.:
„O wróbelku Elemelku” oraz otwarcie wystawy ilustracji 
Katarzyny Cyniak-Górneckiej do bajki „O wróbelku Ele-
melku” Hanny Łochockiej

DOM KULTURY ,,UŚMIECH” W BRONISZACH

28 lutego Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Pani 
Zima”
6 marca Warsztaty z wyrobu biżuterii
6 marca Spotkanie z okazji Dnia Kobiet (współorganizo-
wane przez Związek Emerytów i Rencistów)

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH

„PRZY PARKU” W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

25 lutego Ćwiczenie pamięci – zajęcia dla seniorów
25 lutego Wykład p. Sebastiana Bielaka – „Pieniny i Prze-
łom Dunajca. Góry rzeźbione wiatrem i wodą”
25, 29 lutego Rozgrywki sekcji brydżowej
26 lutego Historia Teatrów w Warszawie
26 lutego Twórcze warsztaty młodzieży z psychologiem
2 marca Cykliczne emisje fi lmów niemych wraz z muzy-
ką na żywo
2 marca Klub biegacza
3, 10 marca Ćwiczenie pamięci – zajęcia dla seniorów
3, 7, 10, 14 marca Rozgrywki sekcji brydżowej
4, 11 marca „Długowieczność: Przypadek-Przeznacze-
nie-Świadomy Wybór” wykład p. Ewy Misiołek
4, 11 marca Twórcze warsztaty młodzieży z psychologiem 
10 marca Kino seniora

KULTURA
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Szanowni Państwo, 
Gmina Ożarów Mazowiecki od lat in-
westuje w rozwój sieci kanalizacji sa-
nitarnej w celu poprawienia jakości 
życia mieszkańców, a także w trosce 
o czystość otaczającego nas środo-
wiska. Tym samym realizuje wymogi 
Unii Europejskiej oraz przepisy pra-
wa polskiego w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego. Dlatego 
też, niezwykle istotne jest podłą-
czenie posesji będących w zasięgu 
kanalizacji. 
Dlatego też przypominamy, że 
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 
1399 ze zm.) właściciele nierucho-

mości mają obowiązek zapewnie-

nia utrzymania czystości poprzez 

przyłączenie nieruchomości do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej 

lub wyposażenie w przydomową 

oczyszczalnie ścieków. 

Nieprzyłączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej w przypadku 
istnienia takiego obowiązku stano-
wi wykroczenie, określone w art. 10 
ust. 2 w/w ustawy, zagrożone karą 
grzywny bądź wykonaniem zastęp-
czym przyłącza na koszt właściciela. 
Posiadanie zbiornika bezodpływo-
wego nie zwalnia właścicieli posesji 

Przyłącz swoją posesję do kanalizacji
z obowiązku podłączenia się do sie-
ci kanalizacji sanitarnej. Natomiast 
wprowadzanie nieoczyszczonych 
ścieków do gleby powoduje ska-
żenie wód gruntowych i degrada-
cję środowiska naturalnego, przez 
co jest niebezpieczne dla zdrowia 
mieszkańców.
Należy podkreślić, że przyłączenie do 
sieci kanalizacji sanitarnej to oprócz 
wygody i dbałości o ekologię, rów-
nież wymierna korzyść ekonomicz-
na dla użytkowników. Przy aktualnie 
obowiązujących stawkach za odbiór 
ścieków z gospodarstw domowych, 
koszty z tego tytułu zmniejszą się
o ok. 50% w skali miesiąca. 

Oszczędność wynikająca z podłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej

 

statystycz-

na ilość 

ścieków 

wytwarza-

na przez 4 

os. rodzinę 

[m3]

zbiornik bezodpływowy kanalizacja sanitarna

oszczędnośćcena jednost-

kowa brutto 

[1m3]

koszt wywozu 

ścieków

cena jednostko-

wa brutto [1m3]

koszt odprowa-

dzanych ścieków

Płochocin, Wolica - I strefa

miesięcznie 12
17,00 zł 

204 zł
 8,18 zł 

98,16 zł 105,84 zł

rocznie 144 2 448 zł 1 177,92 zł 1 270,08 zł

Bronisze, Duchnice, Konotopa, Strzykuły, Wieruchów - II strefa

miesięcznie 12
18,00 zł 

216 zł
8,18 zł 

98,16 zł 117,84 zł

rocznie 144 2 592 zł  1 177,92 zł 1 414,08 zł

Szeligi, Macierzysz - III strefa

miesięcznie 12
19,00 zł 

228 zł
8,18 zł 

98,16 zł 129,84 zł

rocznie 144 2 736 zł 1 177,92 zł 1 558,08 zł

W celu przyłączenia nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej należy złożyć 
do Energetyki Ożarów Mazowiecki 
wniosek o wydanie warunków tech-
nicznych, a następnie postępować 
zgodnie z procedurą przyłączenia. 

W razie jakichkolwiek pytań pro-
szę o kontakt z Energetyką Ożarów 
Mazowiecki telefonicznie pod nu-
merem 22 722 25 49 bądź osobiście 
poprzez Biuro Podawcze przy ul. 
Partyzantów 37 w Ożarowie Ma-

zowieckim (czynne w godzinach 
pn. 7.00-17.00, wt.-pt. 07.00-15.00). 
Wszelkie formularze oraz informa-
cje jak podłączyć się do sieci znajdą 
Państwo na stronie internetowej 
www.energetyka-ozarow.pl
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W Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Magiczny Ogród” oraz Żłobku Miej-

skim w Ożarowie Mazowieckim w dniach 7-11 marca 2016 r. odbyła 

się akcja pod hasłem „Bezpieczny Przedszkolak”.

Naszymi gośćmi byli: policjant z Wy-
działu Ruchu Drogowego w Warsza-
wie, przedstawiciele Straży Miejskiej 
z Ożarowa Mazowieckiego, strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świę-
cicach, pielęgniarka z Przychodni 
„Biovena” oraz Pani Aleksandra i pan 
Sebastian z psem przewodnikiem

Klasa III B Szkoły Podstawowej w Płochocinie 
przystąpiła do V edycji Programu Edukacyjnego 
„Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR) zorganizo-
wanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy. Jest to kolejna okazja do promocji uczenia 
i utrwalania zasad udzielania pierwszej pomocy 
wśród uczniów szkół podstawowych, nauczy-
cieli oraz ich rodzin i najbliższych. Dzieci z klasy 
wspomagane przez wychowawcę i szkolną pie-
lęgniarkę do 15.04.2016 r. mają stworzyć tablicę 
edukacyjną podejmującą tematykę ratowania 
życia ludzkiego. Od kilku tygodni uczą się udzie-
lania pierwszej pomocy i przygotowują okolicz-
nościowy apel. 

Agnieszka Kępczyńska

z Fundacji „Ponad słowami” zajmują-
cą się osobami niewidomymi.
W tych dniach dzieci miały możliwość 
zapoznania się z zasadami bezpiecz-
nego poruszania się po drogach, 
właściwego reagowania na sytuacje 
zagrażające ich zdrowiu i życiu. Dzię-
ki przybyłym gościom nauczyły się 

numerów alarmowych, wiedzą w jaki 
sposób poprosić o pomoc i do kogo 
się o nią zwrócić.
Spotkanie z osobą niewidomą mia-
ło na celu uwrażliwić dzieci na wła-
ściwy sposób okazywania pomocy 
osobom niepełnosprawnym.
Podczas tego tygodnia dzieci zdoby-
ły wiedzę i umiejętności dotyczące 
bezpieczeństwa, poznały rodzaje za-
grożeń z jakimi mogą się spotkać oraz 
sposoby radzenia sobie z nimi. Wiedzą 
do kogo się zgłosić i jak zareagować 
w sytuacjach zagrażających ich życiu. 
Teraz kroczą odważniej dzięki zdoby-
tej wiedzy i umiejętnościom. Dzieci 
bardzo ciepło wspominają naszych 
miłych gości, którzyz poświęceniem 
i oddaniem przybliżyli nam specyfi -
kę swojej pracy, zaprezentowali stro-
je służbowe, pojazdy oraz dźwięki
sygnałów alarmowych.
Za tak bogaty w doświadczenia czas 
dzieci i Rada Pedagogiczna z Przed-
szkola Publicznego Nr 2 „Magiczny 
Ogród” oraz Żłobka Miejskiego w Oża-
rowie Mazowieckim serdecznie dzię-
kują wszystkim przybyłym gościom.

Anna Woźniak
Beata Stobiecka

„Bezpieczny przedszkolak”

Program WOŚP

„Ratujemy i Uczymy Ratować”
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Młodzi ludzie są coraz bardziej am-
bitni i nierzadko stawiają sobie do 
realizacji poważne zadania. Liceali-
ści z warszawskich szkół, w tym ab-
solwenci Gimnazjum w Płochocinie 
– Iga Szelągowska i Michał Ryszka,
w ramach Olimpiady Zwolnieni
z Teorii postanowili „ogarnąć Konsty-
tucję”. Pod czujnym okiem prawni-
ków przygotowali scenariusz warsz-
tatów i realizowali go w gimnazjach 
na terenie naszego powiatu. W na-
szej szkole uczniowie klas trzecich 
zmierzyli się z zapisami Konstytucji 
23.02.2016 r. Poznawali prawa, jakie 
przysługują obywatelom i obowiąz-
ki na nich nałożone. Zajęcia miały 
też na celu trenowanie umiejętno-
ści współpracy w grupie. Uczestnicy 
mieli możliwość uzyskania profesjo-
nalnych, prawniczych odpowiedzi 

 Dnia 27.02.2016 r. uczniowie z SKKT 
PTTK „Wędrowcy Ożarowcy” wzięli 
udział w zorganizowanej przez Sto-
warzyszenie „Rysie Razem” akcji pro-
ekologicznej „Las to nie wysypisko!”. 
Wspólnie z mieszkańcami otuliny 
Kampinoskiego Parku Narodowego 
sprzątaliśmy las w okolicach Zabo-

na zadawane pytania. Organizato-
rzy przeprowadzili ankiety wstęp-
ne i końcowe, z których wynikało, 
że dzięki tym warsztatom młodzież 
pogłębiła wiedzę o zapisach naszej 
Ustawy Zasadniczej. Warto pro-

rowa, co krok nie mogąc wyjść ze 
zdumienia, co też ludzie tu wyrzuca-
ją, ale przede wszystkim: dlaczego... 
O godzinie 11.00 zaopatrzeni w rę-
kawiczki i worki wyruszyliśmy ławą, 
aby przysłużyć się Puszczy choć na 
niewielkim odcinku, wyciągaliśmy 
śmieci, zapełnialiśmy nimi worki 

mować taką formę edukacji, co ni-
niejszym czynię. Gorąco dziękuję 
naszym absolwentom za pomysł, 
za pamięć i wspaniałą współpracę
z naszą szkołą. 

Emilia Sudoł

jeden po drugim, wynosiliśmy je
z niemałym trudem na drogę, a ak-
cja tak nas zaabsorbowała, że na ok-
rzyk organizatorki sprzątania, pani 
Agnieszki: „Chodźcie, kończymy!”, 
z lasu podniósł się głośny okrzyk 
wielu gardeł: „Jeszcze nieee!”.  A ile 
śmieci udało nam się zebrać w ciągu 
trzech godzin – zobaczcie sami… 
Na koniec każde z dzieci biorących 
udział w sprzątaniu otrzymało pa-
miątkowy dyplom, nadający każde-
mu z nich tytuł: „Honorowego przy-
jaciela lasu” oraz wiele przydatnych 
drobiazgów, ale nie wiem, czy nie 
najważniejszy był przepyszny po-
częstunek...
Akcja ta będzie powtarzana cyklicznie. 
Liczymy na to, że za każdym razem 
będzie nas więcej i więcej, aż w końcu 
nie będzie miał kto wyrzucać śmieci 
do lasu… Tymczasem zapraszamy na 
kolejną – szczegóły wkrótce!

Opiekun SKKT PTTK
Joanna Łuczkiewicz 

Gimnazjum w Płochocinie
ogarnia Konstytucję!

„Las to nie wysypisko”

– akcja ekologiczna









6 kwietnia godz. 19:006 kwietnia godz. 19:00





W niedzielę 28 lutego br. miał miejsce 
wernisaż prac, a tym samym rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „Pani Zima”. Do Filii 
Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach licz-
nie przybyli uczestnicy konkursu wraz z rodzi-
nami. Na tegoroczny konkurs wpłynęło 185 
prac w dwóch kategoriach wiekowych. Cieszy 
ogromnie fakt, że z roku na rok, konkurs ten 
spotyka się z coraz większym zainteresowa-
niem. Komisja miała nie lada orzech do zgry-
zienia. Wszystkie prace bowiem są wspania-
łe. Zadziwia pomysłowość młodych artystów, 
niebanalne techniki wykonania. Przyznano 
łącznie 31 nagród. Nagrodę Grand Prix otrzy-
mała Wiktoria Golenko – lat 9 W kategorii 
4 – 6 lat: I miejsce – Magdalena Jasiocha
II miejsce – Paulina Michałowska III miejsce 
– Adrianna Twardowska Wyróżnienia: Anna 
Baniszewska, Zuzanna Rautszko, Lena Su-
lik, Wiktoria Gunther, Inga Rabenda, Marceli 
Kotwicki, Nikola Kołodziejczyk, Aleksandra 
Zawadzka, Amelia Kielak, Paulina Rusak, 
Daria Filipkowska, Beata Wieczorek. W kate-
gorii 7 – 13 lat: I miejsce – Natalia Sobczak 
II miejsce – Łucja Makowska III miejsce – 
Klara Dobrzyńska Wyróżnienia: Jan Bieńkow-
ski, Karina Uszyńska, Karol Nowakowski, 
Małgorzata Sobiecka, Katarzyna Morawska, 
Zuzanna Zimoch, Amelia Pargólska, Mateusz 
Sałaciński, Maja Deskiewicz, Maria Głodek, 
Pola Kosim, Natalia Kempińska. 

Wernisaż
konkursu plastycznego
„Pani Zima”

Gratulujemy serdecznie
wszystkim utalentowanym małym artystom.



13 marca Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim zaprosił Panie na wieczór  
kabaretowy z okazji Dnia Kobiet. Na scenie wystąpił Kabaret Zachodni z programem 
zabawnych skeczy i piosenek. Rozbawiona publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. 

WIECZÓR KABARETOWY
Z OKAZJI DNIA KOBIET



DZIECI OTRZYMUJĄ SZCZEPIONKĘ 13-WALENTNĄ ,  
KTÓRA DAJE W TEJ CHWILI NAJSZERSZĄ , DOSTĘPNĄ OCHRONĘ PRZED PENUMOKOKAMI 

 
SZCZEPIENIE POPRZEDZONE JEST KONSULTACJĄ Z LEKARZEM PEDIATRĄ

SZCZEPIENIA PRZEZNACZONE SĄ DLA DZIECI W WIEKU OD 24 DO 35 MIESIĄCA ŻYCIA, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE 
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI, POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PRZYJĘCIA SZCZEPIONKI PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

PLACÓWKI REALIZUJĄCE 

SZCZEPIENIA:

GSPZLO, UL. KONOPNICKIEJ 8,
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI,
INFORMACJA I REJESTRACJA:
22 722 10 38
W GODZ. 10.00 – 15.00

GSPZLO FILIA W JÓZEFOWIE,
UL. LIPOWA 28A,
05-860 PŁOCHOCIN,
INFORMACJA I REJESTRACJA:
22 722 52 00
W GODZ. 10.00 – 15.00







Stoi w podwarszawskim Oża-
rowie Mazowieckim na skrzy-
żowaniu autostrad. Taka 
lokalizacja to gwarancja łat-
wego dojazdu z całej Polski 

dla uczestników odbywających się tu 
przez cały tydzień konferencji. Hotel 
posiada rewelacyjną infrastrukturę 
konferencyjną – 35 wielofunkcyjnych 
sal, w tym jedną na 1000 osób par-
king na 600 samochodów, restaurację, 
przestronne foyer, luksusowe pokoje 
– a więc wszystko co potrzebne no-
woczesnej konferencji.
Niedziela jednak to dzień święty  
i z reguły sale są niezagospodarowane. 
I tu właściciele Mazurkas – Andrzej 
Bartkowski i Andrzej Hulewicz wpadli 
na pomysł by wspierać kulturę. Zor-

ganizowali już około pięćdziesięciu 
wspaniałych wydarzeń kulturalnych 
w różnych cyklach tematycznych. 
Zapraszają gwiazdy estrady, opery, 
operetki, baletu, teatru, jazzu, folk-
loru i orkiestry symfoniczne. Prezen-
tują największych mistrzów malarzy 
i rzeźbiarzy. Prowokują dyskusje  
o sztuce. Zapraszają na spotkania  
z najbardziej znanymi ludźmi sztuki. 
Kogo tu nie było! Krzysztof Penderec- 
ki, Bernard Ładysz, Daniel Olbrychski, 
Marek Sewen, Sławomir Pietras, Wal-
demar Dąbrowski i dziesiątki innych.  
Wszystko dla chwały sztuki i artystów.  
I wszystko „pro publico bono”, zawsze 
dla 800 osób.
Biznes to też obowiązek, ale jaki przy-
jemny. Niechby choć część przedsię-

 

biorców i biznesmenów chciała zain-
teresować się wsparciem kultury – 
byłoby dobrze i dla ich biznesu i dla in-
nych. Właściciele Mazurkas spełniają 
się w swym dziele i widać, że biznes na 
tym zyskuje.  

  www. forumhumanummazurkas.pl

Biznes to też sztuka
a sztuka to biznes 
Hotel Mazurkas – jedyne chyba hotel i centrum 
konferencyjne, które stały się świątynią sztuki

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Politycy transformacji ustrojowej w Pol- 
sce jako bohaterowie innych bajek  
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Tel. 501 721 654Tel. 501 721 654

Michał Szymaniak
ul. Nadziei 13, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 534-145-75-88e-mail: szymaniak.bus@onet.pl
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Prace konkursowe można było wyko-
nać w dowolnej technice. Uczestnicy 
musieli jednak wykonać swoje pra-
ce w siedzibie biblioteki, pod okiem 
bibliotekarek. Gwarantowało to cał-
kowitą samodzielność oraz możli-
wość sięgnięcia po lekturę i przypo-
mnienie sobie wybranego bohatera. 
Młodzi twórcy odwiedzali bibliotekę 
przez cały okres ferii. Ponieważ jeden 
uczestnik mógł złożyć najwyżej trzy 
prace, nie obeszło się bez dylematów, 
które z wykonanych dzieł zgłosić do 
konkursu, a które odrzucić? Niektó-
re z dzieci nie mogły podjąć decyzji, 
kogo wybrać jako swojego bohatera, 
inne - zjawiały się z przemyślaną wi-
zją i od razu zabierały się do pracy. 
Większość uczestników zdecydowała 

się na rysunki kredkami, ale była też 
wyklejanka, i prace wykonane tech-
niką mieszaną np. fl amaster i farby, 
czy kredki i naklejki.
Konkurs odbywał się w dwóch kate-
goriach wiekowych: od 6 do 8, oraz 
od 9 do 12 lat. Prace oceniało jury 
złożone z radnych miejskich – pań 
Janiny Jędrzejczak i Krystyny Tende-
renda. Zgłoszone do konkursu prace 
uczestniczyły również w plebiscycie 
internautów na Facebook’u. Rysun-
ki były oznaczone numerami, tak że 
zarówno jury, jak i głosujący w Inter-
necie, nie znali ich autorów. 
Wyniki zostały ogłoszone na stronie 
internetowej Biblioteki w Ożarowie 
oraz na plakatach rozwieszonych na 
terenie Józefowa.

Nagrody zdobyli:

  w kategorii 6-8 lat

I nagroda – Szymon Piotrkowicz
– „Bolek i Lolek”,
II nagroda – Andrzej Markowski
– „Harry Potter”,
III nagroda – Karolina Żaczek
– „Mała Syrenka z siostrą”.
Wyróżnienia:
Dawid Rumak – „Złota rybka”,
Maksymilian Topolski
– „Kubuś Puchatek”
Karolina Żaczek – „Łowiczanka Pyza”;
  w kategorii 9-12 lat

I nagroda – Ada Galińska – „Karolcia”,
II nagroda – Zuzanna Koms
– „Czerwony Kapturek”,
III nagroda – Oliwia Dudzińska
– „Królowa Śniegu”.
Wyróżnienia:
Kacper Pękul – „Daleklowie”,
Milan Pękul – „Minionek”,
Dominik Michalak – „Calineczka”.

W głosowaniu na Facebook’u

zwyciężyli:

  w kategorii 6-8 lat

I nagroda – Maksymilian Topolski – 
„Kubuś Puchatek” (213 polubień),
II nagroda – Ola Koms – „Pchła 
Szachrajka” (56 polubień),
III nagroda – Szymon Piotrkowicz
– „Bolek i Lolek” (45 polubień);
  w kategorii 9-12 lat

I nagroda – Oliwia Dudzińska
(167 polubień),
II nagroda – Zuzanna Koms –
„Czerwony Kapturek”
(116 polubień),
III nagroda – Milan Pękul – 
„Minionek” (28 polubień).

W sobotę, 12 marca 2016 r., odbyło 
się uroczyste wręczenie laureatom 
nagród i dyplomów. Uhonorowano 
także pozostałych uczestników. Każdy 
otrzymał dyplom i drobny upominek.

Dorota Rędowicz, Biblioteka
Publiczna w Ożarowie Mazowieckim,

Filia Nr 1w Józefowie
Elżbieta Paderewska

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Konkurs plastyczny

w bibliotece w Józefowie
W okresie ferii zimowych józefowska fi lia Biblioteki Publicznej

w Ożarowie Mazowieckim zorganizowała dla dzieci konkurs plastycz-

ny „Mój ulubiony bohater książkowy”. 
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W miniony weekend zakończyły się 
rocznikowe Zimowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów. Zawody te okazały 
się bardzo udane dla naszego klu-
bu. Jakub Smoliński, powtórzył swój 
sukces z Letnich Mistrzostw Polski 
14- latków. Na pięć możliwych star-
tów zdobył 5 złotych medali, dzięki 
czemu wygrał jednocześnie indywi-
dualną klasyfi kację medalową. Kuba 
zwyciężył na 50 m stylem dowol-
nym (22,93 s), 50 i 100 m stylem mo-
tylkowym (24,45) i (54,86) oraz na 50

16.03.2016 r. grupa uczniów Samo-
rządu Uczniowskiego Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Janusza Kusociń-

i 100 m stylem grzbietowym (25,48) 
i (55,20). 
Iga Wrzosek pięciokrotnie kwalifi ko-
wała się do fi nałów Mistrzostw Pol-
ski w następujących konkurencjach 
50, 100 m stylem dowolnym, 50, 100 
m stylem grzbietowym oraz na 50 m 
stylem motylkowym. Adam Waśko 
zakwalifi kował się do sesji fi nałowej 
na dystansie 50 m stylem grzbieto-
wym a Andrzej Tłomak wszedł do 
fi nału na dystansie 200 m stylem 
motylkowym. 

skiego w Ożarowie Mazowieckim 
spotkała się w Urzędzie Miejskim 
z Panem Pawłem Kanclerzem, Bur-

Pozostali zawodnicy KS „1” Ola Pe-
plak, Julia Peplak, Julia Przygoda, 
Artur Jordan oraz Michał Muth po-
prawiali swoje rekordy życiowe zaj-
mując miejsca tuż poza fi nałami.
Klub Sportowy „1” uplasował się osta-
tecznie na trzecim miejscu w klasyfi -
kacji medalowej Mistrzostw Polski
16 latków. 

Zarząd KS „1”

mistrzem Ożarowa Mazowieckiego.
Urzędujący już od 5,5 roku Pan Bur-
mistrz został postawiony w krzyżowy 
ogień pytań uczniów. Dowiedzieli-
śmy się na czym polega praca bur-
mistrza, jakie są procedury wyboru 
burmistrza i Rady Miejskiej, jaka jest 
struktura gminy. Pan Burmistrz mó-
wił o planach, dotyczących naszego 
miasta, m.in. hali widowiskowo-
sportowej, nowoczesnego domu 
kultury. Największe wrażenie zrobiła 
na nas wiadomość o „suchej/mokrej 
plaży” z Hotspotem – idealnego 
miejsca do spotkań. 

Zawodnik KS „1” Jakub Smoliński
ponownie 5-krotnym Mistrzem Polski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ożarowie Mazowieckim u Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego



INFORMATOR OŻAROWSKI – 03/56 2016 11

SPORT

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
Paweł Kanclerz oraz Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Andrzej Cichal
16 marca w Urzędzie Miejskim spo-
tkali się z prezesem (trenerem) oraz 
najlepszymi zawodnikami Ożarow-
skiej Szkoły Kickboxingu. W trakcie 
wizyty zawodnicy otrzymali gra-
tulacje z okazji osiągnięcia wielu 
sukcesów sportowych w 2015 roku. 
Oprócz gratulacji każdy zawodnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz 
upominek. Szczególne podzięko-
wanie przekazano prezesowi i tre-
nerowi Gerardowi Zdziarskiemu za 

zaangażowanie
i pasję jaką wkła-
da w pracę z mło-
dymi adeptami 
sztuk walki. Władze Miasta doceniły 
prężnie dzia łający klub, udane wy-
stępy w zawodach i promocję Gminy 
na arenie ogólnopolskiej. Wśród wy-
różnionych zawodników znaleźli się 
Karol Karczmarek, Jakub Szyszka, Pa-
weł Jagodziński, Mateusz Nitek oraz 
Julian Jasiński.
Widząc ciężką pracę, zaangażowa-
nie i wytrwałość zawodników oraz 
trenera Burmistrz przekazał życze-

nia kolejnych sukcesów sportowych 
oraz satysfakcji płynącej z podejmo-
wanych wyzwań.
Sukcesy naszych sportowców poka-
zują, że warto inwestować w Sport
i w młodych ludzi, dla których fi zycz-
ne zmagania to nie tylko przyjem-
ność, ale także inwestycja we własne 
zdrowie oraz mądry sposób na spę-
dzanie wolnego czasu. 

Urząd Miejski

Spotkanie z zawodnikami
Ożarowskiej Szkoły Kickboxingu

Najbardziej zaciekawiły nas jednak 
wspomnienia z dzieciństwa Pana 
Pawła Kanclerza. Na pytanie „Czy 
chciał w dzieciństwie być urzęd-
nikiem?” – odpowiedział z poczu-
ciem humoru: „Nie wiedziałem, czy 
chcę być urzędnikiem. Wiedziałem 

za to, że chcę być kimś, kto ma 
władzę”. Bardzo miłym rzeczowym 
wspomnieniem będą plecaczki
i maskotki, które dostaliśmy na pa-
miątkę. 
Całe spotkanie było niezwykle po-
uczające dla naszego Samorządu 

Uczniowskiego. Kto wie, może pew-
nego dnia to ktoś z naszej grupy, 
zafascynowany wiedzą i miłością do 
naszego miasta Pana Pawła Kancle-
rza, zasiądzie na skórzanym fotelu 
burmistrza. 

Urząd Miejski

Ożarów Mazowiecki to miasto i gmina, w której dba się 

o kondycję fi zyczną od najmłodszych lat, promuje się 

aktywny tryb życia, tworzy modę na ruch. Duże zna-

czenie sportu w życiu społecznym w rozwoju młode-

go pokolenia, jak i zachęcaniu do aktywnego spędza-

nia wolnego czasu ma odbicie w wysokich wynikach

w różnych dyscyplinach sportowych. Osiągnięcia 

ożarowskich sportowców nie przechodzą bez echa – 

są zauważane i doceniane.
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Młodzież podczas zajęć opracowała 
zasady dobrej rozmowy, zastana-
wiała się czym jest stereotyp i w jaki 
sposób wpływa na nasze sądy i de-
cyzje. Ponadto dokonała refl eksji co 
jest faktem, a co opinią w postrzega-
niu kryzysu uchodźczego, wreszcie 
młodzi ludzie pracowali na konkret-
nym materiale merytorycznym, któ-
ry umożliwił weryfi kację dotychcza-
sowych opinii i stanu wiedzy.
Z tej wizyty powstała fotorela-

cja, która ukarze się w numerze 

Dnia 22 lutego 2016 roku gościliśmy w naszej szkole 

dziennikarzy z ogólnopolskiego czasopisma dla mło-

dzieży VICTOR. Goście uczestniczyli w lekcji: „Dobra 

rozmowa o uchodźcach i uchodźczyniach”, oraz „Fak-

ty dotyczące kryzysu uchodźczego”.

„Dziennikarze na lekcji WOS-u
w Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego”

8/2016 w dn. 14.04.2016. w czaso-

piśmie VICTOR.
To była świetna lekcja, zaangażowa-
nie, otwartość młodzieży, gotowo-
ści do dyskusji zasługują na uznanie 
i wyróżnienie. Nasze gimnazjum 
uczestniczy w projekcie: „Porozma-
wiajmy o uchodźcach”, w którym 
stawiamy pytania: Jak poruszyć
w szkole bardzo aktualny i kontro-
wersyjny temat? Jak przeprowadzić
w szkole zajęcia polegające na rozmo-
wie, w trakcie której uczniowie będą 

się nawzajem z szacunkiem słuchać, 
poznają swoje wartości, lęki i nadzieje 
oraz uzyskają wiarygodne, wyważo-
ne informacje? 
Projekt ten to doskonała odpowiedź 
na kryzys postaw obywatelskich wo-
bec obecności uchodźców w Polsce 
i procesów migracyjnych, z jakimi 
mamy obecnie do czynienia w Euro-
pie i na świecie. Projekt „Rozmawiaj-
my o uchodźcach” realizowany jest 
przez Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, w ramach programu Obywa-
tele dla Demokracji, fi nansowanego 
z Funduszy EOG. www.ceo.org.pl/
migracje

Dorota Stępniak,
nauczyciel historii i WOS-u

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych, za wypadek przy pracy 
uważa się nagłe zdarzenie wywoła-
ne przyczyną zewnętrzną powodu-
jące uraz lub śmierć, które nastąpiło 
w związku z pracą. 

W ustawodawstwie wymienia się 
trzy rodzaje wypadków przy pracy, 
w zależności od stopnia ciężkości do-
znanych urazów może to być śmier-
telny wypadek przy pracy i jest to 
wypadek, w wyniku którego nastąpi-
ła śmierć w okresie nieprzekraczają-
cym 6 miesięcy od dnia wypadku. Za 

Wypadek przy pracy
Co kryje się pod tym pojęciem? Jakie działania należy 

podjąć gdy dojdzie do wypadku przy pracy?

ciężki wypadek przy pracy uznaje się 
wypadek, na skutek którego nastąpi-
ło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: 
utrata wzroku, słuchu, mowy, zdol-
ności rozrodczej, inne uszkodzenie 
ciała albo rozstrój zdrowia, naruszają-
ce podstawowe funkcje organizmu, 
choroba nieuleczalna lub zagrażają-
ca życiu, trwała choroba psychiczna, 
całkowita lub częściowa niezdolność 
do pracy w zawodzie, trwałe, istotne 
zeszpecenie lub zniekształcenie cia-
ła. Jeżeli wypadkowi w wyniku tego 
samego zdarzenia uległy co najmniej 
dwie osoby, to mówimy o wypadku 
zbiorowym.
W tej części artykułu przejdziemy do 
omówienia kwestii jak należy zare-

W tym numerze postanowiliśmy zająć się tematyką wypadków przy 

pracy. Jak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Sta-

tystyczny w 2014 r., liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy 

wyniosła ogółem 88 642 osoby i była większa o 0,4% niż w poprzednim 

roku. Wypadki przy pracy ze skutkiem lekkim przydarzyły się 87 860 

osobom, wypadkom ciężkim uległo 520 osób, wypadkom śmiertelnym 

262 osoby. Powyższe dane opracowane przez Główny Urząd Staty-

styczny wydają się być niepokojące, bowiem wynika z nich, że wypadki 

przy pracy nie są rzadkością.
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH” KWIECIEŃ 2016

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

3 kwietnia – niedziela – godz. 15.00 Koncert Lau-
reatów Eliminacji Gminnych 39. Konkursu Recyta-
torskiego „Warszawska Syrenka”
10 kwietnia – niedziela – godz. 17.00 Koncert mu-
zyki fl amenco. Wstęp wolny.
17 kwietnia – niedziela – godz. 18.00 Koncert Pa-
pieski dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi 
II. Wystąpi solistka Nina Nowak, w programie naj-
piękniejsze pieśni i arie sakralne (Kościół pw. NMP 
Królowej Apostołów w Ołtarzewie).
21 kwietnia – czwartek – godz. 10.00 Powiatowy 
Festiwal Piosenki o Zdrowiu.
24 kwietnia – niedziela – godz. 16.00 Wieczorek 
taneczny dla seniorów przy muzyce na żywo. Wstęp 
15 zł/os.

Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15

3 kwietnia – niedziela – godz. 16.00 Wieczorek 
taneczny dla seniorów (przy muzyce mechanicznej) 
Wstęp wolny.

10 kwietnia – niedziela – godz. 16.00 Wystawa fo-
tografi i: „Józefów i okolice – dawniej i dziś”. Wieczór 
wspomnień. Spotkanie z historią Józefowa i okolic. 
Wstęp wolny.
17 kwietnia – niedziela – godz. 15.00 Teatrzyk dla 
dzieci i młodzieży pt.: „Gdzie jest Fredek?, czyli po-
rządki Misia Zdzisia” w wykonaniu Teatru Moralitet. 
Wstęp wolny.

Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15     

3 kwietnia – niedziela – godz. 15.00 Teatrzyk dla 
dzieci pt.: „Eliksir zdrowia” w wykonaniu Teatru Kalej-
doskop. Wstęp wolny.
3 kwietnia – niedziela – w godz.: 16.30-19.30 
Spotkanie poświąteczne (Związek Emerytów i Ren-
cistów) oraz wieczorek taneczny.
10 kwietnia – niedziela – godz.: 15.00-17.00 Ro-
dzinne warsztaty z gier planszowych. Wstęp wolny.
24 kwietnia – niedziela – w godz.: 9.00-16.00 Wal-
ne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Jeleń”.

agować chwili wypadku i jakie pod-
jąć działania w celu zniwelowania 
stanu niepożądanego. Na początku 
bezsprzecznie osoba, która uległa 
wypadkowi przy pracy, jeżeli pozwa-
la jej na to stan zdrowia, zawiadamia 
niezwłocznie o wypadku pracodaw-
cę lub inny podmiot, na rzecz któ-
rego wykonywała czynności, przy 
których doznała urazu. Obowiązek 
zgłoszenia wypadku przy pracy ma 
każdy pracownik, który zauważył 
takie zdarzenie w zakładzie pracy.
W tym przypadku zgłoszenie powin-
no wpłynąć do przełożonego osoby 
poszkodowanej i powinno być do-
konane w formie pisemnej.
Pracodawca ma obowiązek nie-
zwłocznie zawiadomić właściwe-
go inspektora pracy i prokuratora 
o śmiertelnym, ciężkim lub zbioro-
wym wypadku przy pracy oraz o każ-
dym innym wypadku, który wywo-
łał wymienione skutki, mającym 
związek z pracą, jeżeli może być 
uznany za wypadek przy pracy. Bez-
pośrednio po otrzymaniu informacji 
o zaistniałym wypadku pracodaw-
ca powołuje zespół powypadkowy, 
który bada okoliczności i przyczyny 

wypadku oraz ustala, czy wypadek 
pozostaje w związku z pracą. Zespół 
powypadkowy, w terminie nie póź-
niejszym niż 14 dni od dnia uzyskania 
zawiadomienia o wypadku, sporzą-
dza protokół ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku przy pracy (pro-
tokół powypadkowy) – w przypadku 
pracownika, lub kartę wypadku –
w przypadku osoby świadczącej pra-
cę na innej podstawie niż stosunek 
pracy. Protokół przygotowuje się
w niezbędnej liczbie egzemplarzy
i dołącza się do niego zapis wyja-
śnień poszkodowanego i informacji 

uzyskanych od świadków, a także ze-
brane w trakcie postępowania wyja-
śniającego dowody: materiały, opinie 
lekarskie, opinie specjalistów, szkice 
lub fotografi e miejsca wypadku. Na 
podstawie wszystkich protokołów 
powypadkowych pracodawca pro-
wadzi rejestr wypadków przy pracy.
Z uwagi, że jest to temat złożony
w kolejnym artykule pozostaniemy 
przy temacie wypadków przy pracy, 
skupimy się jednak na świadczeniach 
z tytułu wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych oraz na kwestii wy-
padków w drodze do pracy i z pracy.

Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki mogą korzystać z bezpłat-

nych porad prawnych prowadzonych przez prawników Kancelarii Ka-
linowski Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach projektu „Prawnik Pierw-

szego Kontaktu” w każdy piątek w godzinach 11:00-13:00.

W celu uzyskaniu porady należy umówić się telefonicznie od ponie-
działku do piątku w godz. 9:00-17:00 pod numerem: 22 652 31 15.
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Informujemy, że archiwalne numery Miesięczni-
ka Miasta i Gminy INFORMATOR OŻAROWSKI mogą 
Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy:
http://w w w.ozarow-mazowiecki.pl/media-
lokalne/informator-ozarowski-120
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www.filharmonia.pl    
Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców  

Koncert z okazji Święta Miłosierdzia Bożego
Współorganizacja: Gmina Ożarów Mazowiecki

Patronat honorowy: Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – Paweł Kanclerz

ORKIESTRA KAMERALNA
FILHARMONII NARODOWEJ

JAN LEWTAK
kierownictwo artystyczne OKFN, skrzypce           

MARIUSZ LATEK
dyrygent

MARIA MACHOWSKA
skrzypce

TOMASZ SZURAN 
prowadzenie koncertu

M.Kl. OGIŃSKI, PADEREWSKI, 
M. RADZIWIŁŁ, SCHUBERT 

Współorganizacja

Gmina Ożarów Mazowiecki

Niedziela, 3 kwietnia 2016, godz. 16.15
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 183

WSTĘP WOLNY

Patronat medialny

Sponsor koncertu






